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ISZ AMERIKOS) KRISTUSAS PRIBUS 6 UŽMUSZTI
IN AMERIKA? EKSPLOZIJOI Isz Visu Szaliti

1,000 KAREIVIU SE
RGSTI NIGERI NUO 

PAKORIMO.
lA'xington, Ky. —

Harris nigeris yra saugojamas 
per tūkstanti kareiviu czionais 
nuo inirszusios mynios žmonių 
kurie kerszina ji atimti nuo 
pa’licijos ir sudegint ant laužo.

Tasai juodas velnias nužudė 
Clarenea Bryant, jojo du vai
kus ir sužagejo mot oria. Teis
mas atsibuna po sargyba karei
viu, kurie nieką neinlcidže iii 
smla be pavelinimo kariszkos 
valdžios.

Szeszi melai 
czionais

Edward

adgal atsibuvo 
teismas nigerio Wil- 

liamo Lockett, kuris sužagejo 
maža mergaite. Zmonys taip 
buvo inirszia ant jojo, kad už
klupo ant vaisku
gauti isz kalėjimo ir 
Vaiskus turėjo szauti iii myne 
žmonių, užmu^zdami szc^zis 
žmonis.
daryti paredka

idant ji isz- 
pakart.

užmu>zdami 
l’odel dabar stenged 

idant nepasi- 
antrintu kruvina skerdvne.

Sudas iszrado nigeri kaltu in 
penkiolika miliutu ir likos nu- 
sprenstas ant pakorimo 5 diena 
Kovo Lexingtonc.

Tasai 
rence Bryant, -sudaužėtu 
veiveriu galvas dviems 
kams, po tam užklupo ant mo
tore*, bjauriai 
jaja. Motoro apalpo, o iszgama 
maukiamas kad jiji įniro, pa
liko jaja ir iszbogo, bet kada 
moterį* atsigaivino apsako kai
mynams kas atsitiko. Žmonys 
rsz visos aplinkines sujeszkojo 
nigeri ir mane t nejaus pakart 
ar sudegint, bet palicije ji ato
me ir uždare kalėjimo.

rr

rakalis nužudė Cla
re- 

vai-

Sužitgedaiiras

MERGINA RADO AUKSO 
UŽ 37,000 DOLERIU.

Austin, Tex. — Alma Currii k 
studente isz augsztesnes moks- 
iaines rado aukso po sleukscziu 
savo namo apie kuri niekas ne
žinojo. Auksas susidėjo i.-z 37 
tukstaiieziu doleriu pinigais. 
Taji narna kuri josios tėvai pir
ko, prigulėjo prie kokio tai ka- 
zirninko senovi.szkuosc laikuo
se. Kada palicije [nibuvo ka- 
zirninka aresztavoti už žudins- 
ta, jisai pabėgo 
gaiš, jjalikdami 
.save. In kelis metus po tam li
kos perszflntas per kitus ir pa
slėptas auksas pasiliko del ki
tu.

rr

su savo drau- 
pa skuiv i sk a

Euclid Mine,

ATIDARĖ KITAS
SKEBINES KASYKLAS.

Pittsburgh. — Pittsburgh 
Coal Co„ atidarė kitas skebi- 
nes kasvklas
West Newton, kurios dirbs ant 
1917 iszlygu. Neužilgio atida- 
ris da daugiau kasyklų kurios 
stovėjo nuo kokio tai laiko.
UGNIS PADARE BLEDES

ANT 3,000,000 DOLERIU.
South Bend, Ind. — Pancde- 

lije ugnis vJdurmiestije, pada
re bledes ant trijų milijonu do
leriu, sunaikino 20 sžtorn, vie
nas ugnagesis pražuvo o dau
gelis sužeista. Ugnis kilo Bran
don Ready to Wear sztore ir 
greitai iprasiplatino ant kitu 
sztoru. Negana to, užmiestije 
užsidegė aliejaus dirbtuve 
Standard Oil Co., kuri padaro 
bledes ant puses milijono do
leriu.. Kapitonas
Camillus Dezelec, kuris per 30 
mettu kovojo su liepsnoms, li
kos užmusztas kada dalypstejo 
ęlęktrikim dr&ta. _______

ugnagesiu

DABARJAU DABAR RANDASI 
INDIJOI, O AMERIKA 
ATLANKIS GEGUŽIO 

MENESIJE.

1 <*rre liauti*, I nd. — Ixristu- 
sas randasi sziadien kūne kaip 
lai priesz nukryžiavojima bu
vo, kur ten Indi jose, prie Leba- 
no kalno ir neužilgio pribus.in 
Amerika apie Gegužio menesi 
szimet. Jiji suszelips apie szim 
tas tukstanuziu sąnariu prigu- 
lincziu prie
Teozopiszkos Drauguvps, kuri? 
apmokės jojo kasztus ir pa- 
reng per radio jojo pamokslus 
del viso svieto.

Amerikoniszkos

Taip iszsitare

i l

Poliaus jiji kal- 
Kristusas sziadicn 

ir pribus in 
kada pribus in te

r i

Mrs. Harriet 
Tuttle Bartlett garsi kalbėtoja 
tosios draugavęs laike prakal
bos czionais. 
bėjo buk:
randasi Indijoi 
Chieaga, o
na is tikiuosiu, kad zmonys ke
liaus in tonais klausyti jojo 
pamokslu.

Argi ne kvailybe tuju sąna
riu ? Juk tikrasis K rišt ūsas ne
reikalauja jokios paszialpos 
nuo žmonių ir kalbėti per ra
dio, nes 
lauja jokio radio.

'feozopistai 
teozopijos yra panaszus in pi- 
lozopije, kurie stengėsi iszaisz- 
kint svietui gj^iptięzfkas tiesas, 
galybia žmogaus ant gamtos, ir 
tikra mokslą
kokius aplaiko novos nuo Dva
sios inkvepimo.

lenais

€

Jojo galybe uoreika-

arba mokslas

galybes Dievo,

PAGIMDĖ PENKIS VAIKUS 
IN VIENA META.

Virginia, III. — Mrs. Leslie 
Ilobbson isz Chandlerville, per. 
vienus metus pagimdė penki?; 
vaikus. Mete 1925, 30 Sausio, 
motere pagimdė trynukus, o 
ana diena vela pagimdė dvy
nukus. Motere turi tik 30 metu, 
yra sveika ir drūto sudėjimo. 
Iszskirent tuju penkių vaiku, 
turi da keturis mažus vaikus, 
yra vedus tik szeszis metus, 
bet in ta laika sulaukė devynis 
vaikus
ro jisai nekarta 
del moterių.

-- ()i tas garnis, prida- 
daug szposu

PAVĖLINO MOKINAI NU
BAUSTI DUKRELE 

TEVISZKU BUDU.
New York. — Sudže Gresser 

pa liepų
savo 16 metu 

pasigul-

vėlai parei-

1

Marga riet a i Ramsden 
idant nubaustu 
dukrele Beatricije 
džius ant keliu su delnu, už tai 
kad mergaite per
davo namo, o szi paskutini kar
ta neparėjo namo per szeszes 
dienas. Palicije rado mergaite 
vaikszeziojant po ulyczia ant
ra valanda nakezia. Motina 
verkdama pasako sodžiui, kad 
gal palicije in tai gali insimai- 
szyt už stų/lakima dukreles per 
sėdynė, bet sudže jai pasako: 

Turime už daug svetimu ku
rie kisza snapus 
veikalus.
pasilieka po tavo pastogia, tu
ri pilna tiesa jaja nubaust pa
gal savo mo'tiniszka būda. Pa- 
imkie ja ant keliu ir su geru 
diržu iszmokyk 
pirm negu
pragaru. Jaigu tėvai parodytu 
vaikams daugiau savo valdžios 
ir baustu saviszkai, tai szia
dien nebūta tiek pasileidusiu 
mergaicziu.M Motina paklauso 
rodos sudžiaus, parsivedė mer
gaite namo ir nubaudė kaip

i __1.-^
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in svetimus
Pakol tavo dukrele

EKSPLOZIJOI GAZO KA 
SYKLOSE 6 LIKOS 

UŽMUSZTI O KELIO
LIKA UŽGRIAUTI.

Pittsburgh, Pa.

4 kasvklose v 
priguli

— K e 11 oi i k a 
anglekasiu likos užgriautais o 
szeszi pražuvo eksplozijoj gazo 
kuri kilo No.
Bruceton, Pa., kurios
prie Pittsburgh Coal (Io.

Kasvklose kilo 
an^lekasiai stengėsi užgesyt 5 
laike tojo darbo kilo eksplozi-

I žgriautus iszgial'bejo iii

ugnis, kuria 
r

Ju
keles valandas.
NUŽUDĖ PAOZIA SU

KURIA PERGYVENO 
34 METUS.

Detroit, Mich. — Pergyvenus 
su savo paczja Barbora 34 me 
tus, Pranas Salickis, 58 metu, 
nužudė jaja, paleisdamas iii ja 
du szuvius isz revolverio. Po
rele turi devvnis vaikus isz ku
riu jauniauses 9 metu buvo liu- 
dintojum žudinstos. Priežastis 
žudinstos buvo nuola’tiniai bar
niai ir nesutikimai terp vyro ir 
moteres per paskutinius de
szimts motu. Matyt nubodo vy
rui moteres szunc-poteriai ir 
isz pilk t ūmo szove iii jaja.

GAIDYS ISZBADE
MERGAITEI AKI. 

f

Waukegan, 111. — Czionais 
eina teismas ant $20,000 prie- 
szais farmęri Emi'liu Vieniecki 
isz Barrington, kuri apskundė 
Leonardas Kingsley, už tai, 
kad Vicnicko gaidys iszbade 
aki jojo dukreliai. Kingsloi lai
vo atvažiavę in sveezius pas 
farmeri o kada mergaite prisi
artino prie gaidžio tasai szoko 

ir iszbadeant josios, permetu 
aki.

DINGO VILTIS 
SUTAIKOS.

OPERATORIAI SU LEWISU 
NESUSITAIKE.

DABAR PRASZO PREZI
DENTO COOLIDGE IDANT 

UŽBAIGTU STRAIKA.

legislatura

Philadelphia. — Operatorių 
posėdis su Lewis’u nuėjo ant 
niek. Lewis’as jokiu budu ne
pristojo ant arbitracijos, na, ir 
treczes posėdis pairo be nieko.

Nusiminė visi, nes tikėjosi 
kad ant szito posėdžio užbaigs 
viską.

Pennsylvanijos
nusiuntė praszyma, idant pre
zidentas Cooli'dge dabar paim
tu in savo rankas užbaigima 
st ra i ko. \

Tuom kart 150,000 angleka
siu keneze varga, biznei supa- 
ralyžavoti ir praszalina ne ku
riuos darbininkus nuo darbo.

Kaip girdėt, tai isz Luzernes 
pavieto darbininkai spirsis už
baigimo straiko ir ketina su- 
szaukti

SMARKUS
DREBĖJIMAS

ŽEMES
SOLOMON SALOS SMAR

KIAI SUKRĖSTOS. I*
DAUGELI NAMU IR BA- 

ŽNYCZIA SUGRIUVO.

J’ulagi, Solomon Salos. —To
sios salos randasi Pietinėje da
lyje Pači 1‘iko mariose, likos su
krėstos per drūta drebėjimą 
žemes, kokio gyventojai nepa
mena nuo daugelio metu. Visa- 
le sugriuvo katalikiszka bažny- 
ezia ir kiti misijos namai kaipo 
ir narnai žmonių. Kiek žmonių 
pražuvo, tai da nedažinota, nes 
pomarinis telegrafas sutruko.

Salos priguli' prie Anglijos, 
kurios padoriai yra juodi žmo
nes.
VISKUPAS AĘESZTAVO- 

TAS UŽ VAGYSTA.
!. — Prė

sku n<la 
daktaru teologijos 

Bast,

- *♦, "One

Kopenhaga, Daiiije 
kuratorius 
prioszais
Antanu Bast, Skandinavijos 
viskupa, už prisisavinima sau 
635,000 karimu isz atiku del

Pinigą’^ likos paau- 
per žmonis Amerike. 

(Daniszka karūna yra verta 25 
centus).
AMERIKAS PASKOLINO

LATVIJAI $10,000,000/
A me r ikas 

deszimts

vargszu. 
kaut i

užvedu

w
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DU KART SANVAITINIS LAIKBASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTAKNINKA IB PETNYCZIA.
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto S3.00
Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso meto

LaiKzkos ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreaoi
W. D. BOOZKAUSKAS - CO

, MAHANOY AND A STS., MAHANOY*CITY, PA. ;;
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W. V. ROCZKOWKKI, Pren. & ■<» 
F. W.BOUZKOW8KI, 37 METAS

*

EROPLANAS NUKRITO IN MARES.

i

Sniegas Sugriovė 
Stogus ir Padare 

Daug Bledes.
I 

kor.)(“V-besTeneniai.
— Lipike Kalėdų tiek daug ežia 
iszkrito sniego, kad sulaužė 
kai-kuriu ūkininku triobesius. 
nuvertė stogus, ir kuone užmu- 
sze dar be mieganezius žmones.

Gruodžio 29 d. isztisa diena 
i lijo ir nutirpino veik visa snie

gą. Isz sniego ir lietaus pasi
darė daugybe vandens, patvi
no, iszsiliejo isz krantu visi 
upokšniai ir upes, apsėmė lau
ku. O kas blogiausia, kad szal- 
tas vandenėlis insiprasze sve- 
cziuosna iii 
žmonių triobas

1!
ll'1

ip

Fredrikas Kalni, 26 metu i r Buiko Law, li'kos užmuszti 
San Diago, Calif., kada juju ae roplanas nukrito in mares, nu- 
puldainas 3500 pėdu. Paveikslas parodo laivorius isztraukent 
juju lavonus isz vandens.

KA PADARO
TAMSYBE ISZ LIETUVOS

jaja proto 
visai nepaklius in

slidžia jai pasakę.

nauja konferencijų 
ateinanczia sanvaite.

Daugel is anglekasiu rugoja 
ant virszininku kad galėjo už- 
l * A 1 • I • 1 j •baigti senei straika idant isz- 
miirlingai apsvarstinetu darbi- 
ninkiszka padėjimą.

ll Daytona, Beach, Fla. — 
William Wood, 68 nietu, 
zidentas American
Co., isz Andover, Mass., nusi- 
szove czionais ir mire in kelias 
minutas. Priežastis — menka 
sveikata, norints turėjo mili
jonus doleriu.

pre
Woolen

Ryga, Latvije. — 
paskolino Latvijai 
milijonu doleriu. Bonus parda
vinės. bankieriai Guaranty 
Trust Co., ir Kulm, Loeb & (>>., 
kurios atnesz perkaneziam 7!/j 
procentą per 25 metus.

M’misteris Karolius l’lmanis 
apreiszke, kad 'paskola likos 
užtraukta ant pagerinimo gele- 

užvedimo sutaikęs 
terp Estonijos, 

Lietuvos ir Latvijos. Rubežiai 
tarp tuju sklypu Ims praszalin- 
ti.

m
baukieriai

žinkeliu ir 
vertelgystes

NUOGI SZOKIKAI 
NUBAUSTI.

Monachimu. — Draugu ve 
Laisvininkai Dva- 

kuriu tikėjimas
4 4 

sios ir Kūno” 
rėmėsi ant Adomo ir Jevos pa
rodo, likos ana diena areszta- 
voti ir nubausti po 25 dolerius 
bausmes. Sana re i tosios drau
goves laike nuogus szokius kas 
vakaras prie 'regernsee ežero 
— vyrai kaipo ir moteres ne
turėjo ne lapelio ant savo kil
nu.

praminta

MYLI

bet gyventojai Ukrajinos

UKRAJINIECZIAI
GERIAU SAMOGONKA 

NE KAIP TIKRA 
ARIELKA.

Karkovas. — Norints prohi- 
bicije likos atmesta ir valdžc 
sugražino 40 procentine ariel
ka,
ne nori iszsižadet savo samo- 
gonkos, kurios iszdirbimas na
mie kasztuoja du kart tiek ne 
kaip arielka pardavinėta mo
nopoliuose.

Valdžc padare pas 
krata po visa Ukrajina paim
dami 35,000 bravorėlius, nu- 
bausdami 98,000 žmonių suvir- 
szum ant milijono rubliu. Gir- 
tuoklysta labai prasiplatino po 
visa sklypą.

žmonis
> ♦

♦ *

— O.T.

NUKANKINO MOTERE ANT 
SMERT; KRAUJA DAVE 

GERT SERGANCZIAI 
MOTERIAI.

Varszava, Lenkije. — Kaime 
Vieliszeve, gminoje Nieport, 
arti Varszavos, vienas isz te
nai! iniu gyventoju, kokis tai 
Stanislovas Staeznik, kurio pa
ti Apolonija sirgo iper deszimts 

, 'pasiszaukes apie de- 
savo kaimynu, nusidavė 

m gyvenimą Juzet’iiios Solty• 
sienos, sudaužo spyna, insigavo 
in grinezia, pasiėmė su savim 
motere, nuvesdami jaja pas li- 
gonia St'acznikiene, kur Įirasi- 
d<*jo baisus kankinimas suim
tos moteres, 
noviszkas kaukes, 
do'davo ant raganių.

Plake savo auka 
mankino k rūtine 
motere Dnmpska, pastate bliu- 
da po galva kankytos, in kuri 
varvėjo kraujas isz žaiduliu 
moteres. Po kokiam tai laikui 
paliovė kankyt moteria ir pra
dėjo girdyt ligoniu su iszteku- 
siu krauju isz nekaltos aukos. 
Po tam dvi moteres krapino 
S'tacznikieno su szventytu van
deniu. Tokiu budu ai žadėjo li- 
gh serganeziai, kuria novos už- 
žadejo jai Soltysiene -laiduoda
ma novos kokias tai žoles duo
noje del Staeznikienos.

Pa'licije dažinojus apie baisu 
nukankinimą moteres ant 
smert patlare sliectva ar aresz- 
tavojo kaltininkus.

Irtai toki dalykai dedasi 
sziadien a'pszviestam amžije! 
Net baisu pamislint apie tai.

gminoje

menesiu 
szimt

kurios atmena ne
kokias nau-

per veidą, 
su keliais, o

m c11 e re s

gyvenamąsias 
ir gyvuliu 

tvartus (žinoma tik paupiais). 
Vakare žmones atgulė sausi, 
o nakezia ju triobelese veik iki 
lovų krasztu buvo vandens. 
Gyvulius rado bemirkstanezius 
irgi vandeny. Nuostoliu, bea- 
bejo, nemažai padaryta: bul
ves rūsiuose mirksta vandeny; 
jau teip silpni vieszkeliu til
teliai, galutinai sugurinti.
SAUŽUDYSTES

Į LIETUVOJE.
Kaunas. — Paskutiniuoju 

metu, tur būti, del pablogėju
sios kraszto padėties, o svar
biausia isz priežasties morali
nio žmonių sugedimo, Lietu
voje labai padaugėjo visokios 
ruszies sanžudystes, kokiu iki 
sziol tiek daug ne buvo. Dabar 
kur tik nepąsisuksi, vibur tik

1;

II

Krupavi-

ŪKININKAMS MISZKO 
NĖRA, BET UŽ TAI 

KUNIGAMS YRA.
Tuo taiqiii yra

eziaus aplinkrasztis duoti kle
bonams miszko — ir 
kad duodama klebonams 
ruszies 40 iCstemeteriii,
listams — 25 festmeteriai. Jei
gu butu duodama tik klebono 

, nieko 
Bet tada jam už- 

sieks-
kad klebonai 

ypa- 
I bibiržeje,

faktas, 
__ j 
filia-

kambariui apszildyt i 
nesą kytuin.
tektų sieksnio ar puscb 
nio. Bet žinote, 
yra tiesiog dvarininkai.

Pakurszoje,
Tai reiszkia kuni-

jokiu

tingai
Vai zkuose.
gas Krupaviczius duoda aplin- 
krazti, kad tie klebonai butu 
aprūpinti miszku be
varžytinių. Na, o kuo blogesni 
ūkininkai., kad jie m*aprnpin- 
ti? Juk ežia duodama ne kuni- 

kambariui, bet kunigu 
ūkini. Galite duoti, kad apkū
renti kambarį, liet kada aprū
pinant klebonu dvarus, aprū
pinate ukius, tai ežia ir kyla 
neiszsprcndžiamas klausymas.

2’0r? bet

tai ežia ir

pat 
Buk

ir tegiirdet pasakojimai: toji ir 
ten nusinuodijo panele, pasi
korė arba nusiszove vyriszkįs 
irt. p.

Tokiu saužudvscziu dabar
tiniu metu ypatingai nemažai 
atsitiko musu sostinėje Kaune. 
Po Kalėdų * szveneziu keleto 
dienu begvje nusinuodijo dvi 
paneles, pasikorė polieistas — 
rasztininkas, ir be to buvo pa
sikėsinimu nusižudyti. Gi Tri
jų Karalių ryto 7 vai. 6 Sausio 
Valstybes Teatro sodnelyje pa
laipinėje (budelėje) skustuvu 
pasipjovė jaunas pilietis Al
binas Bnlcziunas, kilimu Ku 
piszkio valseziuje. Matant mi- • 
nota j i nusižudėli in žiūrėtojų 

mėtėsi pasibaisėtinas 
vaizdas. Su perpiauta gerkle, 
paskendus kraujo klane, gulė
jo vyriszkio lavonas, prie jo 
kojų kruvinas skustuvas, o 
kiek nuoszaliau krauju aptasz- 
kvta lazda. 

•r1

MUSU KUNIGAMS BAIME.
Priesz pat Kalėdas Kaunan 

atvyko buvęs Vilniaus vysku
pas, dabar arciviskupas Matu- 
loviczius, papos atsiustas su
tvarkyti Lietuvos bažnytiniu 
rikalu. Pasklidj gandu, kad 
arciviskupas 
nori nors sziek tiek atitraukti 
musu kunigus nuo politikos ir 
biznio, ir gražinti prie bažny-

akis

Matuleviczius

czios. Žinoma, tas darbas jam 
nepasiseks, nes musii’ kunigu 
didele dalis jau per daug pa- 
kendusi svietiszkuose daly- 
kuose, kad teip lengvai nuo ju 
galėtu atsisakyti. Visgi tas 
musu politikuojaneziu kunigu 
daliai padare didelio susirūpi
nimo.

Gal sanraszy su szituo iš
skubėjo in Roma pas popa 
Kauniszkiai, vysk. Skirveckas, 
kun. Szaulys ir Grigaitis 
palydovais. Jie, matyt, 
szvies popiežiui, kad Lietuvoje 
viskas tvarkoj.
MAŽIAU GERIA DEGTINES

Pareitu metu Spalio men. 
paduota 472.977 litrai degtines* 
tuo tarpu 1924 m. tuo pat laiku

ATKERSZIJIMO LAUKIAN- 
CZIOS VAIZDUOTES 

PADARINYS.
Vilniaus Lenku laikraseziai 

paskleidė žinia, kuria, matyt, 
patiekė okupantu žvalgyba ir 
laikraszcziai, savaip ja aisz- 
kindami invykio vieta kilnojo 
szimtais kilometru iki 
Maiszagolos pavilnėje.
Gruodžio 30 diena antra Szau- 
liu kuopa (I!) pradėjusi erzin
ti ketvirta Lenku pasienio 
kuopa netoli Dukszto. Lenkai 
pradėjo szaudyt i, 
bėgti. Jei Lenku kuopa, girdi, 
butu, juos vijusi ir atskleidusi 
siena, kita Sziauliu kuopa, Vq 
kioeziu kariumenes oberleite
nanto Szulco vadovaujama, 
but puolusi Dųkszta, sunaiki
nusi visa miesteli, nepalikda
ma akmens ant akmenio, isz- 
vadavusi belaisvius ir pagrie
busi žinoma veikėja kelbona 
Zadzarževski. Tacziau Jjtyiku 
ketvirta kuopa Sziauliu nusi
vijo, bet smarkiai in juos szau- 
de ir du sužeidė. Sziauliai, pa
ėmė sužeistuosius,, pasitraukė.

o Szauliai 
girdi

I

Į

'I

1 ■

I
Luigi M irai s- 

Palerme, Sici-
11 Rymas, 

sar, kuris mirė 
lijoi, gimė 1814 mete 
vemdamas 111 metu.

II Rockford, 111. — Chicago 
Northwestern gcležkoly netoli 
nuo Caledonijos vakar rądo 
traukinio užmuszta žmogų. Isz 
rastu pas ji natūralizacijos po- 
pieru matyt, kad tai yra John

pergy-

11 Columbus, Ga.
Chalkloy, 17 metu nužudo Ona 
Welch 23 metu, kad tėvai ne
pavėlino jiems apsivesi. Abudu- Dūdas — tur but Lietuvis —
likos palaidoti vienam kapo. isz Beloit, Wis. parduota 587,799 litrai.
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danesza, 
vi>»kupas Nikodemas ir popas 
Smirovas isz Beraukalo pavie
to, IPkos nuteistais ant szeszia 
met u in kalėjimu prįe sunkaus 
darbo už apgavysta ir isztrau- 
kima (pinigu isz tamsiu ir leng
vatikiu mužiku. Keliolika zo- 
konin'ku ir diakonu taipgi li
kos nubairstais už ta pati pra
sikaltimu.

Pagal prokuratoriaus užme 
tinejima, tai vienas isz popu 
paleido paskala buk jisai mate 
paveikslu garsaus rasztininko 
mirusio Puszkino
Apie tai pranesze visk tipui N i- 
11 * 1* 1 0

PAPROCZIAI
--- —-----

Paįirastai žineima,
syki nudegi pirsztus, 

paskui visuomet vengs ugnies. 
Tai reiszkia, kad veiksmai tu
rinti nemalonius priminimus 
yra vengiami. Sziam faktui yra 
pozityve puse, kuri taip pat 
svarbi, kaip ir nėgAfyvė. Pozi
tyve puse ta, kuomet veiksmai 
kurie priduoda smagumo yra 
dažniau atkartojami. Szios po- 
zityves puses vaikas naudoja
si, kuomet jis nori savo szuni 
iszmokinti ko nors naujo. Jai 

esti pagiriamas kiek 
kaip padaro* ka 

, jis driž-

kuomet
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vakas

szulinije

kuris matydamas,kodeinui, 
jog isz to padarys dideli bizni, 
apgarsino žmonims apie ste
buklą, na ir pasipylė gausios 
aukos isz visur.

Badai v i Škirpas 
kad tieji kurie keneze ant viso
kiu “nuoposeziu” 
taji vandeni isz szulinio o bus 
iszgydyti. Žmonys ne tik iszge- 
re vandeni bet ir purvyną rijo. 

apsirgo pavojingai 
smir-

apie

apgarsmo

idant gertu

Ne kurie 
naudodami vandeni isz 
danczio szulinio.

Laike teismo keliolika popu 
kad viskas buvo 

Lzmifdyta kad tik pasinaudot i 
i>z tamsuncliu pinigiszkai.

prisipažino

Nubodo mums gyventi su. 
pacziulems, todėl 

maniem.” — Taip 
t’haries Rupp iii sudže už ap- 
simainyma paezioms su savo 
kaimvnu Robertu Wear isz 
()hio, kuris taipgi sutiko ant tu 
permainų, 
mingai

* l

><IVO apsi- 
kaibe jo

Abudu gyveno lai- 
apmainytom pa- 

cziom ir moteres buvo užgana- 
dintos isz tosios permainos, bet 
kaimvnai in tai insimaisze ir 

likos aresztavotos
už nepadoru gyvenimą.

Kas tai birtų, 
tiesu uždraudžiant tokias per
mainas? Svietas virstu augsz- 
tyn kojom.

>u

abi poreles

jaigu nebotu

Sovietine Rosije yra pasiren
gus apmainyt cariszkus skur
lius ant Amerikoniszku trak
tierių, žagrių ir kitokiu ukisz- 
ku padaru ir maszinu kuriu 
Rosi ja labai reikalauja.

Sovietai sako: “Tieji žiban
ti burbulai likos pikti su pini
gais

v o gyvastis,

maszmu

iszgautais nuo padonu, 
kurie prakaitavo ir padėjo sa- 

geidžeme dabar 
apmainyt tuosius skalbus aut 

ir atiduoti žmonims
idant turėtu su kuom apdirbti 
žeme.”

Tieji cariszki skarbai paei
na nuo laiko Petro Didžiojo lyg 
Nikalojaus II, ir susideda isz 
4(Mj brangiu auksiniu dalyku, 
27),3(X) karatu deimantu, 6,300 
perlu; 4,300 sapiru; 3,200 eme- 
raldu ir kitokiu žemeziugu, ku
riu verti* daeina lyg 264 mili
jonu doleriu, 
paims visus
traktorius in Rosije.

ll gal Kordas 
nusiunst u.suž

raparta 
kompanijos, 

Pennsylvanijoi
960,(MM) telefonu. Yra tai 35,- 
(MM) daugiau ne kaip 1924 mete. 
Kompanije tikisi pabaigoje 
szio meto turėti milijoną tele
fonu.

Pagal metini 
Telephone 
valstije

tikisi

e

t
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Bell 
tai 

turi

Amerikas yra apsvaigintas 
gerove ir negali iržtemint, kad 
kietųjų anglių 
visa sklypą in prapulti, 
kalbėjo Žyvliszkas i 
Wise isz New Yorko, kuris yra 
mokytu žmogum ir akyvai te
mina ant pasielgimo valdžios’ 
Washingtone. Sklypas džiau
gėsi taja gerove, bet užmirszta 
apie pavoju viso sklypo, kuris 
kerszina visiems. Wise sako, 
jaigu draikas greitai neužsi
baigs, tai gali kilti namine ka
re, kurioje nnistai kovos su 
skebais (straik-laužiais), nes 
prie to veda angliniai operato
riai.

t 4

si ra i kas veda 
Taip 

rabinas

S................. HI I » ■' ■ 11 1 — —

SKAITYKITE ‘'SAULE”

gyvulis 
viena sVki, 
nuo jo reikalaujama 
niau atkartos veiksmą. Gale jis
prieina prie to, kad jam taip 
lengva padaryti taip kaip ir ki
tus dalykus. Vienas vaikas bu- t1 
vo
neszti

i nuo atkreipimo domes in tai ka 
daroma, ir paskui privereziant 
nervams kontroliuoti veiks
mus, taip kad nereikia apie tai 
visai maustyti.

Kuomet szesztame nebot nil ■ 
me jėgos ingyti naujus papro
ezius. Nekuriu žmones vienok 
palai'ko ta joga ingyti naujus 
paproezius, ilgiams negu kiti. 
Dalis to skirtumo paeina nuo 
fakto, kad nekurie laikosi 
jaunystes, iszmokdami naujas 
idėjas ir darydami vi^ka nau
jais budais.
paprotį pamainyti 
proezius, arba ingyti naujus 
pnprocziu's senstant. Jungtiniu 
Valstybių VieHZos Sveikatos 
Biuras nori kad visi atmintu, 
kad paiproczius reikia jaunys
tėje iii gyti? ; > F.L.LS.

Lietuviszkos Pasakos.
(■Mina i_ t y, ..<•

SURINKO Dr. J. BASANAVICztuS.

po

Pravartu
senus pa

J ingyti

cziausiai isztaisytas, sziįkais 
iszklbtas, kudikis ramiai mie
ga. Džiaugdamasi žmona par 
sinesze kūdiki ir visas gerybes, 
kokias rado. — Apie jos laime 
pasklydo garsas po visa kaima. 
Turtinga kaiminka dantimis 
grieže, ka'd anai, tokiai bied- 
nai, tokia laime — o
mano vaiku? ir didesnis

. išvanoki nes savo szuni at- 
jam kepure kiekviena 

syki kuomet jis rengdavos isz- 
eiti. Ta galima vadinti papro- 
czin.

Dabar, jai pažiūrėsi k a kiti 
daro arba jai teinysi pats save, 
atrasi kad beveik musu visi 
veiksmai susideda isz papro
eziu-— pasisukant iii doszine 
kuomet praeinama pro kii nors,’ 
misi imant kepure priesz mote
li, yra paprocziai. Szio dhlykai 
nėra natūralūs, nes daug visai 
ju nedaro. Ir jie noj’a daromi 
tiksliai kiekviena syki tu kurie 
turi paproti sustoti ir pagalvo
ti, kas yra tinkama daryti. Nu- 
siszhiostymas kojų ineinant in 
namus gali ir negali btdi pa
protys. Jie naturaliąi neatei
na, nėra instinktyvus. Papro
ezius galima pasirinkti.

Reikia žinoti kad žmogaus 
mokslas, kaip mokinimas szu- 
niu ir arkliu
ginusiai isz paproeziu, darymo 
paproeziu, galvojimo papro
eziu ir jausmo paiproeziu. Mo
kinantis vaikszcziot i, valgyti, 
plaukti ar eziužineti yra dary
mo paproeziu pavyzdžiai. 
Žmogus kuris galėtu eiti tiktai 
apsvarstęs kiekviena žingsni

PAJESZKOJIMAI.

susideda dau-
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nenueitu toli. Jaigu reilktu var- 
toli savo smegenis kiekvienam 
žingsniui, nebūtu laiko kada 
vartoti smegenis kitiems daly
kams.

Kartais galime turėti papro
tį jausti pavydu pamaezius, 
kad kitas turi ka naujo, arba 
galime turėti pagroti jausti 
džiaugsmu kuomet kitas turi 
dideles vertes dalv'ka. Galime 
turėti paprotį nepakensti tokiu 
žmonių kurie skiriasi nuo mu
su, kurie dėvi kitokius drabu
žius, kurie eina in kitokia baž- 
nyczia, arba urie kalba kito
kia kalba. Musu jausmo papro- 
cziai pasirodo tuomet, kuomet 
prieinama prie invairiu aplin
kybių, kurios juos iszlkelia.

Paprocziai kuriuos “žmones 
ingyja pasidaro taip pastovus, 
kad ant 
remtis, 
kuomet kalbama apie žmogaus 
būda. Žmogaus būdas susideda 
isz jausmo, galvojimo ir dary
mo paproeziu, .kurie ji atskiria 
nuo kitu.

Mokyklos via k' •
tam kad duoti vaikams papro- 
ezitis, kurie jam tuokart ir vė
liau bus ixiPkatingi. Apart mo
kyklų kiekvienas gali insigyti 
tukstanezius naudingu papro- 
cziu. Kiekvienas isz mus be 
abejo, turime daug netikusiu 
paproeziu. Teikius nepageidau
jamus paproezius nežiūrint ko
ki jie butu galvojimo, jausmo, 
ar veiksnio, turime pasiryžti 
panaikinti. Su laiku galime ju 
atsikratyti, ir in ju vieta ingy
ti naujus, naudingus papro
ezius.

Nereikia toli žiūrėti, kad at
radus kaip naudingi yra geri 
paprocziai įuomet jie yra tin
kami, ir kaip blogai jautiesi, 
kuomet iszkyta 'blogieji papro- 
cziai. Kasdiena gali padaryti 
szimltus dalytku, visai įleatikrci-’ 
piant in juos domes. Tas netik 
kad sutaupo daug brangaus 
laiko, bet sutaupo ir protavimą 
tokiems dalykams, kurie yi;a 
daug indomesni.
kontrole (pirmiausiai paeina

1

j u visuomet galima 
Tai norima pasakyti,

steigiamos

Raumenų

Pajeszkau broli Mikola Bal- 
czi'kbni, paeina isz Panevėžio 
Aip.sk r., Pazngieniu Kaimas. 
Taipgi pajeszkau Juozą Kovi
ne, An'lana ir Mikola, Indro- 
sziu isz Liapszu Kaimo. Turiu 

jai kas apie

kas gi su 
, gra

žiau parėdytas... Antra diena 
nunesze savo kūdiki, pas viena 
kupstą paguldė ir nuduodama 
užinirszo, parojo namo. Nakti 
je iszejo klausytis: girdi, kad 
laumes liuluoja: cziuczia liū
lia mažulėlis, cziuczia liūlia ly- 
czuolelis, su žarneliom suvys
tytas, su žibueziais apkaiszy- 
I H H ’ “■****
vo linksmas, bet rust u 
gosi kaiminka, kad ir jos kū
dikiui bus, 
Ryta, dienai
linksma pas savo kūdiki — bet 
ne taip buvo: atrado liepos ži<‘- 
viu lopszdlije kūdiki sugnai- 
binta, žarnelioms apdraibyta. 
Ir isz pavydo parsinesze žmo
na nuliudusi nugalabinta vaiko 
lavonu. Tolinus bus.

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ir balsas laumes ne bn- 
s. Džiau

gal, didesne laime.
iszauszus, dūme

nuku-

svarbu reikalą, 
juos žino, meldžiu praneszt.

G. Balczikonis,
843 Cberrv Wav.

Braddock,' 1
/ y

1.

Asz Ona Karpavicziute po 
vyru KnTbaszaudkiene pajesz- 
fkau savo sesers Agnieszkos, 8 
metai kaip Amerike; taipgi 
pajeszkau mano broliu isz Ang
lijos, Juozą ir Antanu Kalpa- 
vieziu.♦Meldžiu atsiszaukt ar
ba jai kas apie juos žino, malo
ne'kit praneszt.

Ona Kirlbaszauckieue
Box 78 Frackville, Pa.

n

Pajeszkau mano dede Kazi
miera Kamanauska, paeinantis 
isz Didžiuliu Kaimo, Ariogalos 

gyveno kur 
labar

Pirmiau
dabar nežinau

Eegul atsiszaukia ant ad-
It.

Para.
('onnect ient 
kur. T 
reso.

Palmira Ramanauskaite 
Box 689

APIE LAUMES.
Laumes turėdavusios geleži

nius nagus, su tais nagais už
plakdavusios žmonis. Ir
sziai dienai alksniu krūmuose 
suau'gnses kernas vadina “lau
mes ry'ksztes.”

Laumes, kaip pasakoja, gy
venusios miszkuo.se, didžiuose 
tankumynuose. Būdavo sozei- 
kos, kur laumes plaudavo dra
panas ir paezios mazgodavos. 
Lietuviai, musu praboeziai. di
džiai laumių bijodavo, nes jos 
mokėdavusios užvarduoti, nu
lemti ir 1.1. Jaigu pirtis niky 
davo Lietuviai, kada visi isz- 
eidavo, ateidavo laumes ir per
davusius. Naktimi teipogi bi
jodavo laumių. .Jaigu viena at
rasdavo, nugaluodavo,
lydavo, sugnaibydavo, o jai ne, 
tai padūdavusios nudirbti dar
bu lygi pusnakties, ale 
pritrukdavo, tai nugaluodavo 
ta ypata.

Viena karta buvo toks atsi
likimas. Kokio ten ūkininko 
berniukas iszjojo arkliu gany
ti, iszgirdo gražiai dainuojan- 
les dainas ir pamate būreli lau
mių ateinam. Nusigando varg- 
szas — kur bėgti, kad jau pa
mali' ji!... Girdėjo, kad jo sene
lis sznekedavo, kad reiko apsi- 

apie save, o 
niekas ne prieis. Berniokas 
taip ir padare: paėmė geležini 
rakta ir apgrieže apie save di
deli ratu; pats atsistojo vidu
rine rato. Kada laumes atėjo, 
viduriu rato negalėjo prieiti — 
nedryso 'peržengti rubežiu su 
raktu užbriežta. Laumes buvu
sios gražios jaunos merginos: 
jos visaip berniuką vilioja pas 
save,

griežl su
ne

raki u 
prieis.

norėdamos

Livingston, 111.

pajesz- 
broliu Kastantu ir 

paeina isz 
Merkines

Alytaus Ap.skr. Gyve- 
ne-

Asz t )na (I udukiene 
kau savo 
Impolita A neziu,
Lydekinyku Kaimo, 
Va'lsez., 
no Shenandoah, Pa. dabar,
žinau kur. Turiu svarbu reika- 

jaigu kas apie juos žino 
meldžiu praneszt ant adreso.

Ona Gudukiene
12 Lawrence St., 

Worcester, Mass.

la,

Asz Vincent imi Beleckiuto 
po vyru pavarde Zuikiene, pa
jeszkau savo pusbrolio Juoza
po Beleckio, paeina isz 
niaus Red., Traku Apskr., 
no Para., Belecku Buda; 
metu kaip Ame rike,
gyveno apie Boston, Masš. da
bar nežinau kur. Meldžiu atsi- 
szaukt po adresu.

. Mrs. V. Zuikiene 
1432 S. Marston St., 

Philadelphia, Pa.

Vil-
Jez- 

20 
pirmiau

lt

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,858.02

C Mokame 3-ezia procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride** 
c dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
J ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
5 jus turėtumėt reikalą su musu 
J banku nepaisant ar. mažas ar
> didelis.
f ■ M - -- -

> BALL, Prezidentas

j. Ė. FERGUSON, Kai. _
G W. BARLOW, Vice-Prea.
J. Ė. FERGUSON, Kai.

jaigu

ru keži u

pagriebti. 
Viena laume truputi perženge 
užbrėžta rubežiu, berniukas 

<‘apt ir intrauke in vidurį! Lau
mes pra.szyti savo d raugei k os, 
bet berniukas nepaleido. O ka
da laumes liūdnai atsitolino, 
berniukas, jodamas namo, už
sodino ant arklio, indejas in 
geležinius, ir parjodino namo. 
Namiszkiai laumelei nukirpo 

nagus ireziupra, nupjaustė 
prirakino geležiniais prie gir
nų kamaraitėje. Laume 
sukdama, 
garu, daugiau nieko
Kamaraitėje

maitinosi
, girnas 
vandens 

ne valgo, 
langelis;

Viena 
savo

persekiojo 
su

buvo 
laumes Subatoj eidamas in pir
tį, kalbėdavos su draugeliai, 

inoczeka
podukra: liepdavo 

verpti daugeli ant dienos, o 
kad nesuverpdavo, turėdavo 
per nakti verpti. Karta Suba 
tos naktije, lyg 
valandos

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
kesczin. Tcipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasižimieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pn(t.f.)

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

vienuoliktos 
verpdama, 

iszgirdo bildesi prie duriu: ati
darė duris, o didis buris lau
mių sueja in vidų, su jom drau
ge ir apsisuargliojus viena lau
me. Kitos laumes liepe snarg- 
line pabueziuoti, —prižadėjo- 
visa verpala suverpti. Szi—ka 
daryt ? pabueziavo snargline. 
Cziupt laumes verpalus paėmė 
ir per adyna viską buvo suver
pusios, o moezeka nubuvo ant 
paralyžiaus.

Kita karta vienam kaime gy
veno naszle, turėjo vienuti sū
neli apie vienu metu amžiaus. 
Karta grobdama sziena u'žmir- 
szo savo kudiiki, pagal kupstą 
užmigusi. Vėlai pargryžusi na
mo atsitnino savo kūdiki ir no
rėjo eiti, bet bijojo tamsoje 
naktije laumių, kad nenugaluo
tu. Vienok gailėdama, iszejus 
in pakluones, klausosi ir iszgir- 

B • • • M V •

vakare

do liulevinla laumių. Nusigan
do nabage, bot kur bėgt ? Gra
žiai girdisi, kad laumes liūliuo
ja: “uezia liūlia, cziuczia liū
lia, uicza-uieza — mažulėlis, 

varguolelis! sžil- 
su vy sty tas, 11 o pszeli je 

” Ryto dienoje ausz-

uicza-uieza
uicza-uicza 
kuose 
guldytas...
tant, žmona skubinosi pas kū
diki, nes laumių nebegirdet — 
ji ne bijo. Nuėjus, rado kūdiki 
suvystyta saikuose, lopszis isz 

* Hinivwwti pjiiiOiii Triana vyti viliepos žievių, vidus minksz-

Parsamdo automobilius de) 
veseliu, kriksztyniu ir

Lintuvitzlcaa Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

M

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS

?! 4 C . ’K V*

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujamo Rimpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 Ė. Centre St. Shenandoah.

Philadelphia Specialistą 
Vitos Kroniszkos Ligos.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

4

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteres 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege ■ 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna snnvaitc—Seredomis, Ket- 
vergais ir Petnycziomis.
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

Of isos va-

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
Antras Floras*

DAINŲ KNYGELE, tcipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliatnacijos. 
lapių, popierini apdarai.

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

92 pus-
Preke 25c

I

I

PARSIDUODA FARMA.

puse
New Ringgold, Pa.

- KAI<Vff ’*^****,

L
I

Laidoja kuntr numeireliu. Pasamdo 
automobilius ’.ei laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vescliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mekeno? City, Pa.

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c Ir gausi muro 

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 invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gaus)

patrūkimo,

Gera farnia 92 akeriu, 
m v les nuo 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kiloki bndinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisin
gu medžiu. Visi bndinkai ge- Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ram padėjimo. Du szaltiniai ar- iir įteikia žmogui

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su želiu ir knygų kataloga. Reikalin- 

1 į gi musu žolių pardavinėtojai visuose

. i musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
‘’Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr-
_w a ■ * • B • * a

i ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu*• Jį % ji ♦ y * «ti tvarto ir geras szulinis prie

su gyvuliais
(F. 16 miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Gillef Rd. SnoncerDort. N.Y.

namo. Parsiduos 
arba tik žeme.

II. J. Nester, 
New^Ringgold, Pa.Box 31

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

■) , -------- S--------- .. .
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 U 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

BALL BAND'•:<i

1', •f

Angliąkasiu Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi.

'Pik tegul kiekviena 
kurkos ir jos 
galima nešioti.

bus drūtos,

t
nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę ant 

taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgai

i.

MISHKO”.Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie 
Mishko” padai vandens ncpermerkianii ir 

i' *

Ball Band” darbui kurpes, 
ilgiams nešiojanti negu skuriniai padai, 
ant kurkos.

l i u

i t

Raudonos Boles ženklas yra
Ii

■J

h1

' < 1

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

*9 i■» ■ •
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Už Pora Czeveryku.

< <
P. Auksztikalnis 

Amerikos Lietuvys >»

negalėtumėt jos 
ne

tikra liudijimo 
priežasezia. Tai buvo sunkiau
sia laikotarpis Juzės gyveni
me. Jai niekaip neiszeidavo isz 
minties ateinanti diena 
valanda, kada ji taps iszgama, 
kada ji su kūdikiu pasirodys 
pasaulio akyse kaipo paleistu 
ve, pasileidėlė, kuriai jau vie
tos tarpe geru žmonių nėra; 
niekas nenori draugaut su ypa- 
tomis teip prasikaltusiomis.

Dienai po dienai prabėgau* 
ir vis artyn ir artyn teip 
laukiancziam moment ui 
artinant, Juzės veidas

Ne kaip 
kentejimu sau persistayt, 
susidūrė su

siu zes

ta

ne- 
prisi- 

Juzes veidas isz- 
blysz.ko, pageltonavo, net gai
lėjosi jos riiscziaiisis žmogus 
in ta teip malonu Lietuviszka 
veidą žiūrėdamas, 
kaip darbininkai, teip ir 
ninkas, pa t em i jo Juzės 
mainymą ir jos darbe 
luina. Savininkas pasigailėda
mas Juzės del sirgimo isz ne
žinomos priežasties, prieini* ki- 

darbe

Krautuvėj, 
savi 

persi - 
neveik-

ta mergina, kad Juzei 
pagelbėtų, už ka Juze buvo la 
bai dėkinga, nes ji gerai >u 
prato at jaut ima 
kurs gal isz szimto vienas 
tam nelaimėje kito nelaime at- 
jauezia. Juze teipgi bnv

gerai

sziaip teip pralčisdąvo, tai sžl 
tai ta apie stuba dirbdavo, tai 
knyga skaitydavo, kad tik 
mintis ant ko kito i praleidus, 
užlaikius. Bet tos ilgos, tam
sios naktis, su sniegu ir szvil- 
pianeziu — kaukianeziu veju 
pristubos szonus, jai nedave 
ramumo, tos neramioj mintys 
ir veizdas visad* priofiž ja ir 
stovėjo akyse. Kaip nebandytu 
tu nelemtu mineziu nusikra
tyt, jos vis akyse ir

savo 
, kurie

> h

• • jai

akyse, 
viso-Kaip nesi ramint u i 

kiai iszrokavimiais, 
iszteisino ir padaro dora mer
gaite, bet tuos visus jos i.sz.ro- 
kavimus akvvas faktas atsvė
rė ir ji likos aplinkybių auka 
verkdavo kruvinomis 
mis, draskydavo plaukus 
galvos, blaszkesi po lova 
miego per isztisa kiaurai nak- 

mirt ies, 
kad atsiimtu in ta niekam ne
žinoma pasauli, kurio 
tik praveria mirtis delei 
pasaulio suvargusiu sopuliuo
se ’žmonių, arba pats žmogus 
tapes auka nepasekmingu ap
linkybių, sava ranka pats sau 
pasidarė 
mese sziam pasaulyje, kad tik 
aname radus ramybe, delei su
vargintos savo sielos. Juze ma
nydama, kad tai 
kalte, kente dantis sukandus, 

motina be

t i. Kaip ji praszesi

j

aszaro-
nuo

be

knrs nelaime sutinka atviro
mis rankomis ir akis augsztin 
pakeles jieszko laimes spindu
liu ir ant galo juos surimdąj 
nes gyvenimas mainosi isz ge
ros puses virsta prašton, isz 
prastos geron. TolįV ir tau, 
dukrele, gali lengvai but, Hera 
ko teip liūdėt, nes dar g)rveni- 
mui ne galas, dar turėsi daug 
laimingu diejieliu, laiminges
nių negu, kad esi turėjus.

— Mamut, ar tu manes 
teip prasižengusios nesigėdi

ja ui ? Ar dar asz tau esu ta pati 
mylima dukrele, 
inpuolus tokion 
bėdon ?

— Nesigėdim!, esi. 
užmerk akis, dukrele, ir 
dvk sziek tiek

prastos geron. TelįV ir

lai milines

kad ir 
nesitikot<hi

esu

Dabar 
ban- 

pa miego t, tau 
bus daug geriau po miego. Pa
silsėsi nors biskuti.

Bėgiosiant J uzes

&
fe

I

* SwO'yA

I

ORALAIVIS KURIS NIEKAM NEVERTAS.
doleriu, 

puczia de-
I—---- ---------

L- ■

Ant rytojaus Juze su laisz- 
ku iszkeliavo nurodytoji vie
ton dėlei prižadėto darbo. In- 
st aiga beveik dar tuszczia rado 
isžskyrus viena jauna vaikina, 

priėjo, 
ne-

maldos butu gyvas pamėgdžio
jimas jos.

Rygaitiene atkalbėjus savo
tiškai sutveria maldele už 
Dievo geradejyste, žmonelei li
kosi daug linksminus ant szir- 
dies. Atsikėlus nuo keliu, 
vaikszcziodania po asla asza- 
ras szluoste su nosinė, juokėsi, 
net mėgino dainuot seniai už- 
inirsztas jaunystes dainų me- 
liodijas, kurios visai nesiseku 
del dvieju priežaseziu 
mirszimo ir mineziu 
doma in invairiu iliuzijų kei
timąsi.

Juzei mielaszirdingos drau
gystes ligonbutyj labai pati
ko but tai^e mandagiu slau
giu, kurios visas 
dėjo, kad Juze butu 
praeities nelaime neužsikirstu 
sau kelia, del ateityje 
reikalingo ramaus gyvenimo. 
Ji buvo linksma delei saves ir 
savo kūdikio, kad jis nematęs 
pasaulio vargu sngryžo iii am
žina. ilsejimo karalyste 
dulkes gimė, 
to...

Juzei

Atsikėlus

— už
nešu val-

pastangas
rami ir

but inai

apkarpy

J

i 

I

mat vi 
•/

mergaite

„ t a
■ 'M

kurs prie jos tuoj ir 
Jo veidas buvo gražus, su 
paprasta szypsa, plaukai gel
toni ir su trumpai, 
tais juodais ūseliais.

— Asz norecziau 
Mr. Brown, kad loska.

— Atsipraszau, bet jo da
bar ežia nesiranda ir gal už
truks net kleias dienas Wa
shingtone su valstybiniais rei
kalais.

Matydamas, kad
staiga lyg susirūpino, pridūrė: 
—■ Teipgi Mr. Rosen turi 
ryt klijenta ir in rasztine 
ateis priesz piet. Mane ' 
jie ežia tik paliko, gal 
kuom galeeziau patarnaut:’ Ir 
atidaręs savo rasztines duris, 
ant kuriu buvo didėlėmis 
domis atspausta: 
sis,” prasze — meldžiu.

ne. Tamista ap-ap- 
sirikote. Asz tik darbo jiesz- 
kau. Sztai man inteiktas pa
liudijimo laiszkas.

Mr. Norėsis pėrskaites laisz- 
ka, akimis perleidęs ja tarė:

— Asz ta galiu atlikt. Jei
gu Mr. Brown prižadėjo per- 
detinei ligOnbuczio, tai viskas 
bus gerai. Darbas tavo. Nusi
vilk drabuži, pradesime dirbt, 

stalas, ma
szina, o popiera su paisziukais 
staleziuose. Tavo darbas susi
dės isz ėmimo diktacijos nuo 
mus trijų, trumpraszcziu, del 
invairiu korespondencijų, teip
gi, kurie užeis ežia, reikalau
dami advokatu, manes, ai’ ki
tu, ir jeigu mes busim užimti, 
papraszyk, kad jie truputi pa
lauktu, o jei ne, tai inleist 
rasztine, kurio 
Pasirengus ? Pasiimk 

su

szi- 
ne- 

viena 
I asz

Oralaivis RS-1 kuris kaszt avo milijoną 
nulenkti ne 35 mylės ant valandos, 
szimts myliu ant valandos. Žo'džiu 
uodegos kaip pripažino valdiszkas 
land, kuris taip supyko ant joj o kad padekavojo valdžiai ir
atsisakė nuo dinsto. Oralaivis likos padirbtas Scdtt Field, 
Belleville, 111.

negali
norulis vejas

oralaivis nevertas szunc
inspektoris Edward Bo-

1

motinai
galva, lyg kad mažos, ne užau
gusios mergaites, Juze 

szio migdavo miegu, kurio teip rei
kia nuraminimui nervu, bet ir 
tai neilgam, nes po valandai, 
po kitai, Juze 
miego sapno iszgasdinta, 
tina sykiu gulint lovoj, 
kabindavo ja stipriai

duris mergaites,

szokdavo

u z- rai-
Mr. N o ro

sa va
gala gyvenimo nelai-

savininko, nenorėjo, kad jos
ki-

de
Ill's 

dirban- 
vei-

jos vienos

ISZ
in dulkes pavir

prasze 
Ne,

galutinai 
sustiprėjus,

da- 
Tamo 

polieijos

I) 
kinga persikeitimui laiko, 
dabar nebuvo Tarno, 
ežio krautuvėje, in kurio 
da ji neimtu galėjus pasižiūrėt. 
Krautuves darbininkai ir 
bar suėji* juokėsi kaip 
moteris susiradus su
pagelba savo vyra i.szsiv(*že in 
kita miesteli, kad dirbtu delei 
savo szeimyno> ir su ja gyven
tu. Bet Juze isz to niekszo ne
galėjo pasijuokt. Jos pasipik
tinimo jausmai kilo priesz to 
ki žmogus kurs nemoraliszkai 
gyveno kitiems doriems 
nems, ju gyvenimą 
mas.

Juze diena p< 
biaus pradėjo saves gedintis, 
bijojo jau ir žmonėms pasiro
dyt; jai rodėsi, 
mato kokiame 
randasi ir isz jos jau juokiasi. 
Kad krautuvėj nesurastu jos 
sirgimo priežasties, darba lik
vidavo, 
merginai.

zmo- 
su te rszda-

> dienai vis la
ša ves

kad 
padėjimo

žmones
ji

užleisdama
Dabar du

priimtai 
menesiai 

likosi gyvent kambariuose ir 
tai diena ir nakti, nes jau
norėjo del gėdos ne kojos isz 
stubos laukan kelt. Diena dar

ne

miego delei jos 
vargtų ir kiekviena 
lindėtu. Dienomis teipgi 
viena kitai gelbejosi, kad 

apie ka

prasikali imo susi valdyt.
valanda 

abi.
tik 

kitadaugiau laiko 
kalbant praleidus. Laikui pri
siartinant Juze tapo visai ne- 

motina, ku
li žga- 

mo-

rami ir motina I 
rios motiniszki jausmai 
Įėjo duktes prasižengimo, 
tina, kurios meile del savo kū
dikio yra didžiausia pasaulyj, 
ko ne vienas to negali

nes ji yra nesuskaito
mais ir 
save tame persitikrinus — 
mino visokiais budais, i 
mis, kartu su savo duktė 
jo, kad tik Juzei neimtu taip 
nuobodu vienai laika prakast.

— Kur ta mirtis.’ Kur? Te- 
ul ateina ir mane atsiima isz 

szio vargu pasaulio.
szimts sykiu geriau 
negu ta
ves, mamut, užkrausiu. Asz ne
noriu, kad žmones mane ir ma
no vaika

užgin-
ezvt- 4 yra

ne iszrokuotais budais 
ra- 

nakt i- 
gu le

(r r»

Asz de- 
numirsiu 

geda ant saves, ir ta

pirsztais badytu. 
Asz geriau mirsiu, mirsiu, mir
siu.....

Et, dukrele!
proeziai tiktai teip 
musu giminėj ju ne vieno nėra. 
Tas tik v ra tikras

I .engva- 
kalba, o

žmogus,

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
JaiguŽinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 5 
Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei S 

norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- S 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami Į

ir neturite apetito.

O:

SALUTARO STOMACH BITERI
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreiežiausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th St - Chicago, III.

4
KORTOS! KORTOS!

No. 1. Laimes Spėjimo Kortos gerai 
žinomos Madame Lo Normand, gar
singos mystiszkos Prancūzes moteres, 
kurios pranaszavimai turtingiems ir 
biedniems, karailiams ir kunigaik-karailiains

ISZ 
mo- 

apsi- 
ran ko

mis ir traukdavosi prie saves 
verkszlendama.

— Juzyt, kas tau yra ? Nu
siramink save, nes tu numirsi, 
jeigu saves nebandysi labiau

kalboj ima. apie jos

geležiniu

— O! kad asz tik 
cziau! Kaip man butu tada 
ra!

numir
ga-

pasveikus, 
ligonbuezio per- 

letine su ja turėjo ilga pasi- 
su motina 

gyvenimą, apie jos mokyklos
dienas, apie darba 
rakandu krautuvėj ir ant galo 
apie ateiti. Perdėti ne 
krinus, kad Juze tikrai yra ge 
ra mergaite, atleidus už ta vie
na prasikaltimu, Juzei
<e rekomenduojanti ii* paliudi
janti laiszka in Brown, Rosen 

advokatu instaiga. 
kad ten nueitu ir užimtu lino- 

korespondencijų sky- 
kad
]ia 
jos

pers i ti

intei-
Sztai tavo vieta

-- Tu nedėkinga dukrele, 
tu saumyle, kur asz tada be 
savo senu

viduji-
Ta mo
vint os, Į viszkos 

už
szypsa priėmė ja

Apie de:
Juze innesze

o-
at -

vienatines dukreles 
pasideezia ? Tu esi mano senos 

maitintoja, 
savo mir-

galvos užtarėja ir 
Ar tu norėtum po 
ties norėtum reget savo moti
na biednu žmonių namuose, 
vifii neužkeneziama. visu lau- 

mirt is 
greieziau atsiimtu ii’ asz nesi- 
maiszyczia jiems po kojomis? 
Asz noriu, kad tu 
gyvenkim abidvi, 
niekad neapleisiu.

— Atleisk mali, matui, asz 
nedėkinga,

teip už prižiūrėjimą prasisko 
linus. Tu mane paskutiniu sa
vo kąsneliu duonos užauginai 
ir jo niekad nesigailėjai, kad 
tik asz buezia soti, o dabar ma 
no reikalas tave senatvėje pri
žiūrėt ir asz, matut, tave pri-

žmonių

ir Morsis

kiant. kad tik mane

gy ventum;
asz tave

esu tau būdama

žiūrėsiu, jeigu tik turėsiu svei
katos ir jiegu delei darbo. Ant 
galo motina džiaugėsi, 

sziek

Visu Lietu-

ue t u re jau 
iszdestvtu

vartot.

1

sa vieta 
riuje 
jai toks darbas patiks, ir 
dekavojus, perdėti nei 
atjauta, apleido motinos drau
gėje, ligonbuti. Einant namo, 
Juze buvo linksma, ir vėl liue
są tapus ir in darba perszama, 
tik reikia ji nusitvert ir vis
kas bus teip kaip pirma buvo. 
Mažai ji bojo, kad jos motina 
tykiai užsilaikė kelionėje, kad 
kas yra negerai. Ir vieton suk
tis in pietų puse, kur Juze pir
ma ligos gyveno, motina pasu
ko in vakarus. Juze 
ma, kad motina paklydo, 
klausė jos:

— Mamut, 
in namus? Asz ju teip iszsiil- 
gau.

5

Ji i ze pasidžiaugi! s

kaipo dai’binink’e visu 
niu legaliszku darbu, 
teris neužvydejo Juzei 
kaip daugelyj atsitikimu 
vydi, bet su
už sandarbininke. 
szimta valanda
visus laiszkus Noresni del per
žiūrėjimo ir pasiraszymo. N 
reais peržiurejes laiszkus,
silosze savo kėdėj ir paklausi*:

— Isz perstatanezio laisz 
ko asz gaunu supratima, ka 1 
turite Lietuviszka pavarde, ar 
tas teisvbe.’ a

— Teip. Asz tikra Lietuve. 
Nepatinka tamistai ?

— Nepatinka? Kodėl.’ Juk 
ii’ asz esu Lietuvis! Nežinojo
te?

gerai Lietuviszka 
knygų,

pora

ne...
už

Einant

manyda- v uz-

kojelei neinam

Visai 
Nenuliusk.

in 
pa reikalaut u. 

diktaci- 
paisziuku

ir ateik

Lietuvis
Lietuvei ne kuomet kelio 

ja gelbės.
nė

je i gu

ta vartot gerai.’
— Pusėtinai, 

gramatikos taisyklių 
nežinau, ne kuomet 
ypatos, kad man
Lietuviszka gramatika; isz bė
dos raszta galeeziau 
bet jis butu neatsakantis ir la
bai daug laiko imantis.

— Gerai, asz turiu
gramatika 

iszdestancziu knygų, kurias 
duosiu del studijavimo. Žino
te, del ko būvant Lietuve ma
ne paliecziate! Asz ežia neno
riu ilgai but, nes, kad tarp 
Anglu, o antra, tai mano pa
geidavimas užsidėt kur nedi
deliame mieste, bet placziai 
Lietuviu apgyventame 
advokatūra, kad su Lietuviais 
sykiu galeezia petis in peti 
trintis ir žinoma, man reikia 
gabios Lietuvaites, kuri galė
tu visa rasztines darba vest ir 
pavirsziutinai pažintu vidujini 
jos darba.

[TOLIAUS BUS]

savo

užkirs, bet
tik bus reikalas.

— Acziu tamistai.
— Dar nėra už ka. /kr mo

kate Lietuviszka kalba ir rasz-

jos knyga 
stalcziaus 
rasztine.

Juze su mielu noru 
nors visa isz baimes 
ypatingai rankos, 
prie jo deskos, buvo sunku su
laikyt nuo drebėjimo. Bet Mr. 
Norėsis žinojo, kad visi esame 
baimingi prie naujo darbo 
prie naujo samdytoju, tad ir 
pradėjo diktuot lėtai. Matyda
mas, kad Juzei sekasi, 
normaiiszko diktacijos stovio. 
Diktavimu užbaigęs tarė.

— Iszkarto, pakol 
prasi prie naujos vietos aplin
kybių, gali darba neskubint, 
nes mes norime, 
butu gražus, 
teip, kai Į) ir 
derniszkos staigos, atliekamas 
darbininkes, kuri del to tik ir 
yra pasamdoma, kad viską at-

sam- 
klai- 

vietos

ISZ

m mano

sutiko, 
drebėjo, 

atsisėdus

priėjo

Tai adjutantas namines 
parvelka,

Ir tiek gere, jog nepasivelka, 
O liežuvi ilga turi, 

Loję kas ir ne priguli, 
Pavydi kožno susiejimo, 

Ir pasilinksminimo;
Nuo pavietres ir vainos 

Ir nuo tokios bobos.
* * *

Kur ten apie Detroitą, * 
Apie valanda vienuolikta, 
Žmoneliai buizos prisigėrė,TARADAIKA

— Mes einam 
dukrele!...

— Mamut, tu paklydai.
— Visai ne.
— Bet ne in ta puse....
— Tai kas \ Tas

in namus,
nepn-

kad
savo 

nura- 
gvve-

Juze sziek tiek 
s z i u r k s zc z i a i s žodžiai s 
mino ir davė kita gala 
nimo apvarstyt, ir kitaip ant 
galo apie žmogaus gyvenimą

su

v

spręst. Juze iszvažiavo in 
gonbuti su stipria valia, pasi
rengus kovot, kad tik gyvenus 
ir motina prižiurejus. Motina 
per tris dienas bego in ligon
buti tris kartus per diena — 
lyta, popiet ir vakare. Net 
gaila buvo žiūrėt in žilagalve 
moterėlė, kaip ji rūpinosi savo 
duktes likimu, be dvasios, pri
ilsus, atbėgdavo in ligonbuti, 
pareidavo in savo kambarius, 
kurie dabar jai buvo toki szaL 
t i, toki klaikus, toki ankszti,. 
kad vargiai galėjo juose nakti

Trecziam vakare at- 
dvasios tuoj puolė 

atsiklau-

Ii-

nieko ne- 
reiszkia. Musu namai gali per
sikelt in bile katra miesto pa

randame, 
nes mes

mamut ? 
gyvenimo

neskubint 
kad darbas 

neklaidingas, 
visos kitos me

prabilt.
bėgus be
in savo kambarį ir
pus prie lo. os, szaukesi in se
niai jau 
Dieva.

se; kur tik pastoge 
ten musu ir namai, 
locnu neturime.

— Ka tu sakai, 
Persikeliai in kita
vieta1? Man teip buvo smagu 
pietinėj gatvėj gyvent! Bet 
kodėl man, ateidama in ligon- 
buti, nieko nesakai ?

— Ka asz lipdysiu itelaime 
ant nelaimiu! Jeigu rakandu 
krautuvėj nebūtu atėmus, tai 
Imtume toj paezioj vietoj be
gyveno, o kai, atėmė, tai susi
kroviau likusius daiktelius ir 
pasiskyriau sau ir 
pigesne butvietele,
kada ir vėl insigalesim.

— Musu rakandus krautu
ve iszvėžė? Juk .jie beveik bu
vo iszmdketi?

— Kur, tau....
— Vistiek tai 

Žydpalaikis!

sampelio
muilo szmotelius 

nesziojo.y >

po mažiuką plytelių

nėra

užmirszta Visagali

— Oi Dieve, Dieve! Jeigu 
tu esi ant augsztybiu, koks tu 
mums likai geras sziadien. Su 
tavo valia tik, gimė Juzytei ne
gyvas kūdikis. Negyvas! Ju-1 
zytei ir man dabar bus daug 

pamirsztBzcziams visada pasirodė teisingi, lengviau gyvent ir 
toki juoda, garbe nuplesziąnti

J * •' ■ * . . - « __ -> * •

Kalade Bzitu kortu (*u paaiszkinimu 
Jcaip inspeti laime tiktai”.

No. 2. SuženkUtos kortoj in kuria* 
žiūrint isz užpakalio galima pasakyti 
knkia korta yra. Jo* yra vartojamo*

$1.00

garsiausiu magiku ir Juuirnininku. 
Preke už kajade su paalszkinlmu k*ip 
jas' pažinti, tiktai .... . ..i......... $1.50
Preke už kajade bu paalszkiniiuu kaip 
.... ........ .............--i .....

4 T . ’L . «

atsitikima. Bet, Dieve, nema
nyk, kad mes visai ji užmir
škim ir ne kiek nepasiniokin- 
siih. Pasimokinom. Pasimoki
no mano nekalta/ nieko blogo’

tau daug
Gal teip

prakeiktas

— Žydas tai Žydas.
-

Bet 
žmogus ant išzmokėjinlo teip 
gal visai nebūta iiė davės. Ka 
dabar padarysim. Gyvenkime 
kaip geriaus iszmanom ir vis
kas.

O, mamut, aš noriu pa-

iszdirbimo. Preke bu paaiszklnimais 
tiktai ...................... ....................... I

Alos gvarantuojam užgančdlnlma 
arba sugražiname adgalios piningu*. 

Prisiuskite tik 25c. padengimui persiuntimo kasztu ir, paraszykite kokiu

jfo. ». Suženklinto* kortini geresnio nežinanti* dukrelė' DiėVė, jiri- 
’ ■ ’■ v - - ; - > -

širdies padėka už iszgėlbeji-
hnk Hilo manes nors nub ; pat

; nik ritus nuo paskutinei pra-‘

kortu norite o likusiu* piningu* užmokėsite kaip aplaikysite korta* savo e SU
namuose. Adresavoklte szitelp: t,

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINU AYR. Dept 201, CHICAGO. ILL.

JTž visokiu innagiu nutvėrė^ I
Musztyne pakele, J 

Langai grinezios iszbyrejo$ 1 
Gavo kožnas kiek norėjoj j 
Ir maszina ant vietos ne- 

pastovėjo*

likus teip kaip kad nori 
dytojas, kitaip, prasta, 
du pilna darbininke 
rasztinej del pasimokinimo ne
gali rast, nes rasztine pasilie
ka rasztine, ne kuomet 
mokykla.

Juze sugryžus prie savo sta
lo ir maszinos, atsisėdus apsi
dairo aplink; jos kambary bu
vo kalitorius, in visas tris 
rasztines, isz lauko ineit in ka
ntorių buvo dvejos durys, per 
kurias visi žmones vidun suėjo 
ir lauke Juzės patarnavimu, o 
Juze, jeigu jiems prisiėjo 
laukt, praszy’davo pasėdėt mo- 
menteli, kol ju kartas ateis, 
aht kėdžių, kurios pagal 
nas jos kambarėli, arba 
toriau’s,

v * 1*1

Ir bobos narsa turėjo, <, 
Su kirviais kapotis norėjo. 
Po vainai du vaikinai isz- 

runijo,
Ba czion ilgiaus būti negalėjo.

* * *

Jaigu katrie norite pakaju 
turėti,

Tai neturite burdingieriu 
laikyti,

O jaigu koki ir laikote, 
Tai gerai ant ju aki turėkite.
Kaip ka toki nužvelgsite, 

Szalin iszvykite,
Asz jums kitokios rodos 

negaliu duoti,
Ir ant daugeliu gromatu ne

galiu atraszyti.
Tik tiek pasakau: 

Del burdingierio, gera lazda, 
O del bobeles plasztaka, 
Parsimesk, jaigu valosi, 

Ne pastips kaip deszimts 
plegu duosi, 

Su savo locnais pirsztais 
penkiais, 

O už tai skunstis nereiks.
Brolau, nerugok, 

Paežiai daug valios neduok, 
Negerk kaip burdingierius 

fundina, 
Ne gerk tu ir pati niekada, 
Jaigu geri, kaip užfundina, 
Atsisveikink su boba tada!

Žinai girta boba, 
Velniu priedus visada, 

O jaigu tik karta užsimerksi, 
Tai jaū rodos neduosi, 
Klausyk mano rodos, 

O nesiskunsi ant bobos.

Szenadorije koki tai agentai, 
kvepenezio 
ant ”
Agentai priėjo prie stovineziu 
dvieju dzūkeliu prie vieno sa
limo pirmam vorde, padavė 
abiem 
muilo.
Gave tokia dovana apkvaito, 
Vienas uosto 'kitas atkandės 

kramto, 
“Ku cze bratku,” laike 
straiko, gardus keiksas,

Cikcai smokus ni kas, 
Psiakrevas kvepi gardžiai 
Cikcai kliurke viduriai.” 

O ka, muilą supaseziavojo, 
Norints bjauriai burnoje 

putojo.
Tuo namo niitarabanino, 

Gaapadine baisiai nugazdino
Mislino kad pasiute, 

Ba isz burnos ėjo putos;
Ogi brolyti po tam kėlės 

dienas sienojo, 
vikadas drebėjo.

Nepraszytam-pas pecziu vie
ta. Tankiausia jaigu kur kokia 
besiedele atsibuvineja, tai atsi
randa tokiu, kad nepraszyti in- 
lenda kaip kiaules, o jau ka in 
Veseile ant vakarynu, tai kaip 
amaro prisigruda. Žinoma, su
lenda tik girtuokliai kad už dy
ka atsigert, o ypatingai laike 
“sausumos.” VieHa tokia mo
terėle isz aplinkinei Mahano- 
jaus, tai andai t labai rugojo, 
kkd josios alit baliuko ne'pra- 
sze, tai noi’ejb nopras^ta nu- 
slinkt bot pabijojo ir dabar

8zi'adion susirietus plusta 
0 kaip burna iszdžiusta,

K u cze bratku

►

»

sie- 
kali- 

buvo sustatytos. Juze 
atradus popiera; kuri susidėjo 
isz originalo ir kopijos, insi- 
trauke savo maszinon ir bando 
drukuot, lėtai, in raktus žiūrė
dama, bet radus maszina gera- 
irio stovyje, viskam puikiai 
sėkants, pasileido in savo pri
prasta drukavimo greitumą, 

delei 
persitikrinimo. Juze drukuot 
14'bai mėgo gal del to, kad jai 
lifeprascziausia sekusi ir ji la
bili retai kada klaida padary- 

Lls,----
jr isz naujo perraszyt. Neuž- 

trisdešzimts

ide stovyje

a

Net visas

i

I 
I 

■' 1:1

Utį

S

greituma
Tetai pažvelgdama in 
arba atliekama raszta,

raktusmatyt kak tau dar liko muiluo
se, skiibiauš eikime.

Parėjus Juze in nauja but- 
viete ra'dp ja tik su^i’dedant 
isz dvieju kainbariu: 
kambarin ftkirtas virtuvei, sta- 
lavai ir seklycziai, o antras 
tai Tiliėgkambaris ir tai toki1

vienas

: davo, kuria hireĮtlaVoik vai i’r stalely ežia i, o 
t ‘ i 11 ‘ !. ». i ' .. f ' .

seniai pariiiiszns ir mažiuliukai, kad' vargiai jgaU-, ife0, atėjo apie

jįį aplink.

palties, vietoj poteriu, kiiriuos

jeigu asz juos dabar nemoko
'i i *. • i • n '*i 11 i ** • t . Jdamą ihegihczia 'kalbėt, vietoj

ištrint

rtia jom abiem juose apsisukt penkis metus turinti moteris,
kurią Norėsis perstą te . Juzei

I

I
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ŽINIOS VIETINES

— Daug sniego nupuolė, 
kaip kur užpusta net kelios 

J*— A *pėdos. Žmones turi darbo nu
valyti sniegą.

— Utarninko vakara daug 
vaiku likos sužeista važiuoda
mi rogutems nuo Pottsvilles 
kalno (kapiniu) tarp tu randa
si Jurgis Benikovas, Edvardas 
Lucyk, J. Burdulis, ir Helena 
Butkus. Visi turėjo daktarisz- 
ka priežiūra. Mieste valdže da
bar uždraudė naudoti taji kai
na, o atidarė ulyczes B ir 
Fourth del vaiku kėlės valan
das ant cziužinejimo ir pasiva
žinėjimo rogutems.

— Garnys Panedelije pali
ko patogu ir sveika sūneli p. 
Robertams Rutkauckams, 310 
W. Pine ulvezios. •r

f Pati Mikola Szabonio, 
332 E. Market uliczios, 
praejta Subatos nakti 
szirdies ligos, turėdama

suims
Suv.

mirė 
nuo 

apie
50 metu. Velione paliko dide
liam nuliudimia vyra, 
Mikola, kuris randasi
Vals. kariumeneje llavajoi, ir 
Vincą, dukteres Xellie ir Mare 
namie, kaipo broli Antanu Sn 

gyvenant iprana vieži u 
landė.

A.‘h-

namu
S 

liaus ant laikvto susirinkimo.

— Statvtojai • t ’
penterri) milare

(kar-

M1

Moundsville, W. Va. — Past Akyn f) m a e I incoln 
lla -nnrlniinina /I n rlnn 5 >> L i c9 J **UI Cl U Ill Ud lulllWlllomus padėjimas dnrbininkisz- 

kas yra sekantis: Nuo 1925 nn. 
to lyg sziadien nekurie žmo- 
nys du randasi ant straiko ir 
tai jau tesėsi deszimts mene
siu. Nuo pirmo Febriiarians 
1926, daugelis sugryžo 
darbo. Nuo unijos straikieriai 
aplaiko 3 dolerius jeigu singe 
lis, o 4 dolerius vedusiam ir 
25 centu del kožno vaiko, 
straikui trumpa laika kmpani- 
jos pradėjo atgabenti nigerius 
prie darbo o ir daugelis strai- 
kieriu sugryžo atgal ir 
po du ir tris vienoje
Patarta idant žmones in czio
nais nevažiuotu, nes tiejt'i ka 
iy sugryžo prie darbo uždirba 
mažai. Nuo kada užėjo kietųjų 
anglių kasiklosia bedarbe, 
daugelis isz tena is straikierin 
pribuvo in czionais užimti 
st l aikin iu vietas ir tokiu bū
du patys prigialbsti ant su
laužiau* czionais unijos, o pa
tys už ta kovoje. Ir toki ma
no vela sugryžti atgal iu kietų
jų anglu kasikius ir būti gerais 
unistais. Unijos kasyklos czio
nais ir Oliajnje yra pilnos ir 
iH'galima gauti jokiu 
todėl tegul niekas iu 
neatvažiuoja nes tik bereikalo 
pinigus praleidže.

czionais

Erooklvn, N. Y.
17 d. parapinėje

ISZEIV1O
LIKIMAS
. - -i.r...r—

'Gyvendamas New York’e pa
žinau viena sena žmogų, kuris 
pirmu lininis emigracijos įlie
tais buvo atvykęs isz Lietuvos. 
Jisai buvo paprastas darbinin
kas, bet labai prakilnios sielos 
žmogus. Gyvenimo smūgiai su
ardė jo laime, kuri greieziausia 
niekuomet jam ir neszviete. 
Tai buvo nelemto likimo pa
laužta siela, daug kitiems dir- 

skolindamasi busi, daug kentėjusi ir paga- 
liuoslaiku mokinosi, liau visu apleista ir nžmirszta.

Dar ir sziadien asz negaliu už- 
mirszti mano paskutinio pas ji 
atsilankymo inapudžiu.

*

• TIKRAI AMERIKONISZK AS LEGIONAS SUSIDEDANTIS ISZ VIENU INDI JONU.

i4
tA braomas Lincoln’as gimė 

Vasario 12 d., 1809 metais, 
Hardin apskrityje, Kentucky 
valstybėj. Jo tėvai buvo labai 

Lincoln ’ui prisiėjo 
daug vargti jaunystėje; netu
rėdamas progos daug lankyti 
mokykla, pats beveik savaiml 
iszmoko advokatūros, paskui 
buvo Suv. Valstybių preziden
tu. Jaunas būdamas, gyvenda
mas su tėvais Illinois valsty

bėj, kur jie buvo persikėlė isz 
Kent liek v 
knygas, 
Advokatūra praktikavo 1836 
mela'is Illinois valstybėje. .Jis 
pagarsėjo kaipo prieszininkas 
negru vergijos, ir už juos kovo
jo. 1860 metais naujai susior
ganizavus dabartine Republi- 
konu partija pastate ji kandi
datu ant prezidento, ir jis liko 
iszri n k t as. R ugsejo 
metais jis iszleido Negru Pa- 
liuosavimo Deklaracija, 
metais jis tapo iszrinktas an
tram terminui, bet 1865 metais 
jis buvo nuszautas Washingto
ne, teatre.

prie I bicdni ir

Po

dirba 
viet oje.

darbu, 
czionais

1

ti., 1862

1864

i

Buvo szaltas žiemos vaka
ras: speigas drasko ausis, 
sziaures vejas be pasigailėjimo 
raiže veidą su nepaprastu inir-* 
timu. Asz, nekreipdamas do
mesio in praeivius, pasitaisęs 
kalnieriu nusiskubinau pas sa
vo geraji pažinstama, kuris 
tuomet labai sirgo. In pusva
landi buvau jau namuose. Už
lipęs ant penkto auk.szio, pa- 
barszkinau in duris — tyla. 
Veriu — atsidaro. Kambaryj 
tamsu, szalta, kad net dantys 
barszka. Užbraukiau degtuką 
ir užsižibinau gaza. Dairaus — 
kambarys tuszezias; ineinu in 
kita — guli lovoje kokia lai 
žmogysta. Pažinau savo mirsz- 
tanti tautieti. Prisiartinęs prie 
lovos, pasveikinau: “ 
kara tamstai! Kaip sveikata? 
paklausiau.

— Ja nežinosi labai blogai, 
ypatingai nuo vakar. Drebulys 
nesiliauja ne valandėlės manės 

atsake prislėgtu bal

drasko
Gal vienas isz tikriausiu Arneįikoniszku legionu karei/iu 

Karėjo randasi Whiteagle, Oklahomojo, kuri-s susideda isz vienu 
sztamo Poncas, Otoes, Tonkawas, Kaws, Pawnee, Choctwas, Sioux, Osage, Uheyeness ir Ara
pahoe. Francuziszka valdže po karei iszrinko viena isz ju Oscara Leader, kaipo žymiausia

kurie
I ndijonu

dalyhavo Kvietine jo
paeinancziu isz

O

pahoc. Erancuziszka valdže po karei iszrinko viena isz ju Oscara Leader, 
1 * * 1 • fi t •* 1 t • .

typa Amerikonis^ko kareivio, davė padaryt i port reta ir pakabino Paryžiuje galerijoj pa
veikslu. Kitas, Mose Bellmard, Kaw, buvo vienatiniu Indijon u kuris turėjo ranga kapitono.

b.
daug... Kad ne prieszai...

— Ar, tamsta, dar daug tu
rite jaunystes draugu ?

— Taip, turiu. Bet jie

rai padare pas mane karta. Bu
vo rasta visokiu Lietuviszku, 
Tilžėje spaustu, knygų ir mano 
rankraszczin. Kad nepakliuvtis 
in žiaurias Rusu valdžios ran- 

apleidau Seminarija ir
brangia Ievyne? 
Atvykau iii szi kraszta.
prisiėjo dirbti sunkiausi dar
bai. Daug

Žinios isz Lietuvos.

— Taip, turiu. Bet jie ma
nės jau senai nepažysta. Kiti 
jau mano, kad manes ne gyvo 
ne esama.

— Ar ju nors vienas 
tamsta susieina, ar susiraszo?

Xe, jie visi gyvena Lie- 
Kad likimas man butu 
laimuže tokia kaip 

jiems, tai ir asz gyveneziau sa
vo brangiojoj tėvynėj...

Asz tamstos visai nesu-

kas,

A5RAHAM LINCOLN

imigrantu skaiczius iu 
rodos,

Lietuva...
(’zia

IMIGRACIJA PIETŲ AFRI- 
KON ISZ LIETUVOS.

Po Britu ir Olandu, didžiau
sias
Pietų Afrikos Unija,

Nors tikros 
neturime, tacziau 

bau ir tautinėje dirvoje. Orga- • yra spėjama, kad Pietų Afri- 
Platinau i kos Unijoje dabar gyvena apie 

raszvtas k n v- 40,000 iszeiviu isz 
lai k raszczius,

tuos, kurie už mane mažiau tu- ro szi Lietuvos imigracija vėl 
rejo... Bet sztai netikėtai sun-

i supratau ir nuo kitu bu- kiai susirgau. Visi nu..ie aplei- 
•S 

buvo plaeziau sužinoti 
szio keisto žmogaus gyvenimą skurde...

Ligonis nutilo.
sunkiai kilnojosi. Graudu man 
buvo žiūrėti in toki tvirtos va
lios žmogu, kuris 
mums dirbo ir dabar taip turi

su
Sausio 

buvo
M 

atsižvmejo tnomi, kad vienas 
kokis tai York is atsidūrė li
goninėj su per.szautom kojom, 
o J. Kadoszius, 18 metu, ir A. 
Wasilewski (Lenkas) uždaryti 
kalėjime — visi trys laikomi 
po $1(1,kaucijos iki 
mui. Pradžia mnsztyniu pada- 

padaužu vadas 
pats padaręs betvarke 

ve- 
Ant rvto- 

z

salėj
t ra i k not i to- | ^zv- Antano D-jos balius, kuri

valanda pof Apie antra
piet, Ashlando ligonbuteje, po 

Kazimieras
Muszkeviczius, 45 metu, gyve-
operacijai mirė

nantis ant 51 N. Main uliczios.
Velionis pribuvo in 
būdamas jaunu 
Shenandorije,
apie 20 metu. Penki metai at
gal atsikraustė in miestą. Pa- 

e, 
Mizerie- 

Szerniene

Amerika 
ir ęvveno •>

kur iszgyveno

liko broli Juozą Shenadorij 
dvi seseris Marijona 
ne, Shenadorije ir i 
Trentone, Pa.

S ubą toj pas medininką 
Kubertavicziu bus sekanezios 
prekes: Szviežias szolderis 19c. 

Pork-ezaps 30c.
Hamburg Stei-

Daug kitu daigtu už 
600 W. 

lt

St ei kas 25c. 
Czok-rost 20c. 
kas 18c. 
numažintas 
Pine St.

preke*.

ISZ SHENANDOAH, PA.

paczia, 
Garmiene

sunūs 
Mi- 

broli

ir

seseria

■j- Vincas Roman; ki<, senas 
gyventojas, sirgdamas nuo ko
kio tai laiko, mirė Utarninko 
ryta. Velionis paliko 
tris (lukterės,
Buslatiene, Julije ir 
Juozą ir Vinca, 
kuckiene isz miesto ir 
Petra kuris gyvena Bostone,
Mass. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio Lituviszkos parapijos.

— Petras Overaitis, 19 me
tu, gyvenantis ant Heights, li
kos sužeistas kada leidosi nuo 
Ringtono kalno ant rogueziu 
pataikindamas in stulpą. Likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
ti.

Frackville, Pa. - 
isz Tamakves

Steit inei 
padare dvi kra

tas ant czionaitiniu salimui 
Subatoje — pas .Joną Bartnic- 

pas
maszinas.

ki ant Lehigh Ave. 
rado dvi pinigini 
Pastatytas po 
kaucijos. Salime

kuriy

500 doleriu 
pas Jena 

Roach rado kelis galonus mun- 
szaines. Matyt, kad kas paki- 
szo liežuvi, nes kitur nedaro 
kratos.

nes

Port Carbon, Pa. — Airisziu 
kun. Dalcy, ana diena suriszo 
mazgu moterystes pana Hele
na Jokuboniute su Juozu 
AValsb. Veselka atsibuvo pas 
nuotakos motina.

Baltimore* Md. — Mieste pa- 
pasirodo epidemija influenzos 
ir rauplių. Palyginus su per- 
nykszcziais metais, szi me t ser
ga 2,000 daugiau žmonių.

— Autombilis, kuriame va
žiavo 17 metu vaikinas.,
žinojo mirtinai 6 metu mergai
te, Teresę Striesdute.

šuva-

_ V.

tms-

4 t Redre visu
Gury,”’ 
ir patsai sumuszes tvarkos 
deja veik negyvai,
jaus dar ir daugiau buvo ai 
(uotu už sumuszima deti'ktivu.

AntanoTas gal ir ne Sz\
D-jos kalte. Vyriau; i kalte yra 
pas mus labai prasiplatinusios 
girtnoklybes. Didžiausi kalti
ninke — tai prohibicija. Se
ninus gerdavo tik vyrai, dabar 
munszaino daroma namuose ir 
lengvai prieinama. Vaikai, ma
tydami, kaip geria tėvai, ge
ria ir jie. Dabar ii' baliuose pa
matysi grupes
ar 16 metu, neisz? Kinam isz 
kiszenes pantukes pasididžiuo
dami maukia.

Rimti piliecziai priA’alo 
sidometi ir priversti probibici- 
jos fanatikus, kad szita insta- 
tyma atszauktu arba pertaisy
tu.

vaikezu nuo 15 
neisz? kiriant

su-

kur 
m i rszta 

37

— Dvieju ligoniniu ambu- 
lansai atsiskubino ant 132 New 
Lots Road, ties Uanarsii', 
buvo pasakyta, kad
tula Edna Brizalskiene, 
metu moteris. Bet ja rado jau 
mirusia ir daktarai pripažino 
— alkoholiu užsinuodijus. Ta
cziau iszrovidavus, atrastaiszrevidavus, 
peilio žaizda; matomai buvo 
nudurta.

Policija tuojau
Leona Bondecziuk ir
Tada. Iszaiszkino, 
zalskione jau keturi metai nuo 
savo vyro pabėgo ir su

aroztavo 
jo broli 

kad Bri-

jais 
gyveno. Visi szitos tragedijos 
aktoriai — Rusai. —V.

C 
turi žmonvs nuskendo su laive
liu laiko viesulus.

Asbury Park, N. J.

NE PAS TA MELDE 
PAGELBOS.

Ke-

Kur buvai Rože ?
Buvau duoti ant atmini- 

d .L1 OZ

Motiejus paliautu mane
?. Antano, idant ma-mo prie 

no
muszti kas diena.

— Negerai padarei, reikėjo 
geriau nueiti prie Szv. Onos, 
ba žinai, vyras už vyra vis už
stoja. *_____ __________

NE MATE KA DARO.

Sūnelis (kuris užtiko tęva 
bucziuojant slūgine) — Ka tu 
darai, tęvai, su musu slūgine?

Tėvas: — Atneszk man vai
keli, mano akulorius, man nu
davė k$d tfli tavo motiną. *

Laba va-

t uvoje. 
s k v re s

pranta, tariau jam, nors gerai 
Vis;
vau girdoje

yra isz Lietuvos.
vargau... Dang dir- ! statistikos

draugijas.nizavan
Lietuviu kalba
gas li

"I
szel|)iau

rejo... .Bet sztai netikėtai

; Lietuvos.
Dauguma ju yra Žydai. Po ka-

su lyg vietos
492

. Už paliuosavima Xegru buvo 
kilus Xamine arba Civile Ka
rt1. Pietines valstybes atsimeti' 
nuo Szianriniu, kurioms Lin
coln’as priklausė, ir iszsirinke 
savo prezidentą norėjo pasilai
kyti savo tvarkos ir Xegrus 
vergijoje nes tik isz vergu pie- 

dare sau pol- 
nenusileido,

t i nes va 1st v bos 
mis. Lineoln’as 
matydamas pavoju szaliai jai
gu ji susiskaldys ir norėjo pa
laikyti visas valstybes unijoje 
kaip seniau buvo.
valstybes tapo nugalėtos, ir 

užtikrinta, bet Lin
eoln’as už tai atsimokėjo savo 
gyvastimi.

Abraomas 1 .ineoln ’as 
vienas isz daugelio pavyzdžiu 
jog isz prastųjų kyla galiūnai 
jaigu tik stengėsi ko nors siek
ti, jaigu laika neleidžia dykai, 
jaunyste neaikvoja ant nieko. 
Visoje szalyje ir visame pasau
lyj0 j’*' yra žinomas kaipo ‘ Isz- 
liuosuoloja’s,’ jam visur pasta
tyta ir kitur dar statoma pa
minklai. —F.L.LS.

unija

-

Pietines 
nugalėtos, 

bet

vra

JOHN LIZDAS
PIANAI 

PLEJEREI - BABY GRANDS 
ANT LENGVU MOKESCZIU

NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO $350 

Su Mandolinų Prietaisu
AVIT Al 24 Rolsai, Sėdyne, Atvc- U I i n uLikti _
gula, Metas Pastrajinimas

žinias in šluba, Uždan-

Geri Antra-Rankiai Pianai 
Nuo $50 ir Aukszcziau.

Atmainome Pianus.
Raižykite o gausite kataloge.

JOHN LIZDAS
477 South Main St. 

WILKES-BARRE, PA.

krėtės — • 
su ligonis.

— Žinote ka, tamsta, — 
ežia ir sveikiausiam be abejo 
reiktu sirgti. Kodėl niekas 
krosnies nepakuria ?

— Czia krosnies suvis nėra 
ir v v rai namo dabar niekuomet 
nepareina; jie guli

Ar Jurgis buvo atėjės?
Jo nėra namie; jisai su

Pe nn-

sirgt i.

su Jurgiu
ofise.

gydytojas tamsta

reikalais iszvažiavo iii 
sylvan i ja.

- A r 
lanko ?

— Nelanko. K a jisai czia 
asz pinigu 

Kiek asz czia,
bu, tai ir pravalgau. O vėl ka 
gydytojas savo pastangomis 
gali padaryti, kuomet giltine 
jau galanda savo dalgi ?

— Tamsta truputi nuszalo- 
te, atsigule'tc iu lova — rami
nau — tai jau ir apie mirti 
tuoj maustote.

— Ka czia, brangusai, sva
joti apie pagijimu. Juk, viena, 
asz jau isz 
laikas jau 
užleisti.

— Kokia czia

veiks; net uriu.
varge, užsidir-

senatvės sergu ir 
vieta jaunesniems

seliai ve 60 
metu! įmones sulaukia 80-90.

— Brolau! asz tebesu dar 
tik 50 metu, bet gyvenimo smū
giai suede mano sveikata... Vi
sa amžių mane kankino noras 
darbuotis labui musu broliu... 
ir 'luomą buvau pasirinkęs sau 
tinkamesni, bet likimas kitaip 
sk v re...

Asz sėdėjau ant galo lovos ir 
žiurėjau in tamsu, keista ligo
nio veidą,
szviesos spindžiais, nuo ku
riu veidas darėsi dar keistes
nis. Ligonis sunkiai alsavo, ma
tyt, kankino ji liga ir jaunys
tes atsiminimai, bet asz nedry- 
sau jo klausti, nors mane tai 
labai interesavo. Tacziau, tru
puti pa mastės,

apszviesta gazo

suradau sakini 
palaikyti szi'ai kalbai.

— Tamsta sakote, tariau, 
darbavotes labui musu broliu, 
bet kokiu' budu, ar kaip dabar
mes ji suprantam, ar kitąip?

— Taigi tame ir dalykas, 
kad tokiu budu kbi'p ji dabar 
kad suprantame.

— Bot, tamsta, tokiu dar
bininku priesz 30 metu buvo
labai maža. Ir abejoju ar buvo 
net apie toki darba svajotoju.

— Brolau, netik svajotoju, 
bet ir darbininku buvo, tik la*
bai mažai 0prįoązu, deja, gana

bet man indomu 
apie

ir darbus.
Ligonis sutraukė skruostus 

lyg norėdamas ka atminti 
t rupuli pasikrutinęs, 
Brolau, jau laikas skirtis
szitio pasauliu ir žengti in ana, 

prirengta-

J

H*, 
tarė:

su

Aukszczia ilsiojo 
mums už musu gerus darbus... 
Mano brangusai, (pradėjo 
karsztai kalbėti ligonis) asz sa
vo gyvenimo atsitikimus slė
piau, kaip kokius užburtus, 
slaptus daiktus. Mano gyveni
mo tikrai niekas nepažysta ir 
nežino kas asz per vienas, nors 
ir pasenau... Asz tau papasako
siu savo gyvenimo prietikius, 
bet meldžiu tavęs niekam mano 
pažinstamuju noiszsilark —ji
sai buvo slaptu, te ir pasilieka 
slaptu. Baigdamas minai savo 
amželi, prisimenu pergyventus 
vargus iv man darosi lengviau, 
kad daugiau nuopelnu nusine- 
sziu pas Visagali...

pradėjo smarkiai

brangusai

Musu buvo du
Man mokslas

1 jigonis
kosėti, bet atsikvepės visa kru
tinę, isz kurios pasigirdo žiau
rus gvargždejimas, tose savo 
kalba toliau: Mano gyvenimas 
buvo isz vargu nupintai ir asz- 
aru nulietas... Asz esu kilęs isz 
X. parapijos.
broliu ir sesuo.
gerai sekusi, todėl tėvas iszlei- 
do in gimnazija mokintis. Pas
kiau, iszbuves kelis metus gim
nazijoj, jausdamas savyje pa- 
szaukirna kunigu luoman, in- 
stojau in dvasine seminarija... 
Dar eidamas iu pradine mo
kykla asz 
Lietuviszkai 
klebonas 
|io maisz'a kny
turėdavo iszdalinti tarp savisz- 
kiu. Tas visas darbąs, kaip ži
noma, buvo varomas slaptai. 
Gimnazijoje susipažinau su ke
liais auksztesniu klasių moki
niais, jau vykinaneziais tas pa
ežius idėjas, apie kurias asz 
dar tik svajojau. lustojes gi 
seminarijon, radau jau daug 
draugu, kurie sėkmingai dar- 

t'autos atgaivinimui. 
Isz to viso labai džiaugiaus, 
kasdien pyniau naujus planus 
atoieziai: ka veiksiu, kaip dar
buosiuos parapijoje, baigės se
minarija ir 1.1. Dėkojau szir- 
dyje Aukszcziausiam, kad pa
sitaiko gyventi tokiose aplin
kybėse, jog ingijau tvirta tau
tini susipratimą....
mingas... Tik, deją, neilgai.
t ''TV* 1 j " • "i1, v

uU'

pamėgau skaityti 
, nes mano tėvui 

dažnai atsiunsdavo 
?gu, kurias jisai

apie kurias

bavosi

Buvau lai’

Siena kartu pavieto Žandą-

do. Pinigai sutaupyti iszsibai- 
ge ir... atsiradau didžiausiame

atgijo, 1924 m., 
valdžios statistikos, 4UJ as- 
menv isz važiavo isz Lietuvos 
(9.3 nuosz 
tais metai>).

Jo krutinę

visos imigracijos 
Lietuvos pilie- 

cziai 1824 m. sudarė 31.9 nuo- 
szimti visu ne Britu imigran- 

Manoma,tu iu Pietų Afrika.
tiek daug kad szimet musu iszeiviu skai

czius iii Afrika Ims dar dides-
vargti... Guli szaltame, drėgna- nis. Per pirma 1925 metu ket-

ka rma Ja i s ap- 
visu apleis- 

ga’lva padejes
nudėvėto priegalvio, 

susilaikvti nuo 
aszaru, bet ju ligoniui parody
ti nenorėjau... Palinkėjęs grei
to pasveikimo, apleidau jo 
szalta kambarėli...

Už keletos dienu jisai mirė.
J. X. — Laivas.

ino, kambaryje, s 
siklojęs; vienas, 
tas, 
szusio, 
Asz negalėjau

pasveikimo,

ant 
prit

suply
»< r

GERAI ATSAKE.

Ponas: 
žinos profesoris, 
jam vartus.

Jonas:— 
feso r is ?

Ponas: —

virtadali 133 vvrai ir 38 mote- 
rys atvyko Pietų Amerikon isz 

’.3 nuosz. visos 
imigracijos ir 38.4 nuosz. visos 
ne Britu imigracijos pažyme- 
tamge laikotarpy.

skaiczius prava
žiuoja per Londoną.

padermes
gruntu Pietn Afrikos Unijoje 

- ni.
. . . .

tenykszcziai Lietuviai turėjo 
Johannosburge

I Lietuvos arba 1

tu iszeiviu

Lietuviu

Didelis szi-

imi-

ne daug tėra. Rodos 1904

JJ

nedidele ko
plytėlė, tacziau ji sudegė, ku

ne- 
skaitlingi iszeiviai iszvažinejo 
in 
Lietuviu 
pairo.
VILNIAUS SZLEKTOS REI
KALAUJA KARALIAUS.

Kaunas. — Vi bliaus “Slo- 
wo”
kijos padėtis reikalaujanti 
aktingos politikos. Ta proga 
“Slowo” siūlo usdaryti sąjun
gą su valstybe, kurios piyucas 
galėtu būti Lenkijos karaliu-

‘ nigas isz vyko Amerikon, 
I I 

Jonai, kaip at va- . ;
tai atidarvk

kitus mi(‘stus ir tokiu bujlu 
Kataliku parapija

O kas tai yra pro-

7’ 
kuris moka viską.

.Jonas: — Jaigu 
viską, tai tegul sau pats var
tus atsidaro. *

lai tokis žmogus
< 
jisai moka

Vi bliaus 
raszo, kad dabartine Len-

Preke 15<r
A-BE-CELA arba pradžių skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

NEW YORKA
NEDELIOJ 

7 FEBRUARIAUS

Dubeltavas 
Tikietas,

dėtu būti Lenkijos karaliu
mi. Tokia valstybe, 
ežio nuomone, galėtu but Ang
lija, Vengrija arba Italija, ill _ _

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

laikrasz-

StacijoH arba Kalvarija Vicsz., Jc- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jczuso Kris
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais ama
rais $1., Geresneis apdarais. 11.50

Ji |

•f v
v*

Specialia trelnaa S ubą tos nakti.
Isz Ryte

Shamokin......................... .. 12:01
Mt Carmel.........................
Ashland U ........................
Girardville . 
Shenandoah .
Mahanoy City 
Tamaqua ».., 
New Yorke (Liberty St) 
New Yorke (W. 23rd St.) 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in yirsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

• • i
* • •

12:10 
12:47 
12:55 
12:35

1:16 
1:45 

. 6:35 
, 7:40

AJ

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

I

Trinkite

Ui PAIN- 1
EXPELLERIS t

Praveja Skausmus! I
Trinkite rreitai taip, kad lis 
stebėtinas Itnirnentsi persisunktų

jaę. per odą j pat tą * 
paeina nesmagumai. 
Pain-Eapelleris palengvi 

“^^^■"sukeplmą Ir atsteiįa 
kraujo tekėjimą giliomis.

t °". ®dą I Pat U kur

Ina kraujo 
. normalj

3Sc ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų

PCAD. RK’KTKR

s, Brooklyn, N. Y.

Inkaro vaiabaženklls ant pakelio.r / . __
Berry & South Sth Sts.

ii.

J U;




