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ISZ AMERIKOS
TESTAMENTAS

PRALOTO
MASSONO

NEVELINA IDANT JOJO 
LAIDOTUVES ATSIBŪTU 
SU PAPUOSZIMAIS, BET 

KANOPRASCZIAUSIA.

lotas:
m irusi s pra
to reti labai

be jokiu

riu.

Didelis Ugnis Mieste Dayton, Ohio.

ir biznavu ofisu likosDaug visokiu dideliu kronui
Medeskinti per Tant

doleriu,
dideli ugni kuris 

tūlo taneziu

isznai •
suvirsz 800I 1

Davtoii, ()liio.
pa darė

i n 11"< t * •
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KALNAS UŽGRIUVO 
MIESTELI

APIE 00 ŽMONIŲ PRAŽU
VO, DAUG SUŽEISTA, 
GRIUVĖSIAI PRADĖJO 

DEGTI.

Su per
il usl i nko

Bingham, Vtah. 
kuniszkii 
1 nkstaneziai tonu 
mes ir akmenų t nuo 
kalno ant mažo 
Galeli,
A pax kasyiklu. V yrai, moteres 
ir vaikai likos!

t ronksuiu
-sniego, že- 

stata u s 
miestelio Sa.p 

gulinezio prie Utahprie

užgriautais, 
bažnyczia ir dvideszimts grin- 
czeliu užgriauta^ Darbininkai

Kasikla km atsibuvo didele eksplozija gazo.

Paveiksi. is parodo apnaikintu kasikla mieste Powhattan, 
alinti prie Cleveland ir Western Anglines Kompa 

did(*le eksplozija gazo ir
paž(»isti. GO0 kiti darbininkai

)N.

< Ibio, prig 
nijos, kur ana diena atsibuvo 
mis vvras likos užmusztas o

spėjo pabėgti in laika nuo eksploziji

ISZ LIETUVOS
VILKAI SUDRASKĖ 

ŽMOGŲ 1

vai.Kumisziszkiu vai. (Kauno 
aps.) miszkuose vilkas užpuolė 
malkas bekertanti žmogų ir ji 
suplesze.
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kada
li-

pradęJi

suzei- 
nieka ne-

I

ARCIVISZKUPAS
CIEPLAKAS MIRĖ

NORĖJO PARDUOTI
SAVO VYRA

I
LANKĖSI PO AMERIKA,! MOTERE TAIP JAM DAKA-

APSIRGO INFLUENZA,
IR MIRĖ PRAEITA

SEREDA.

KO, KAD NORI DABAR
PERSISKYRIMO,
GALI SU
ILGIAUS GYVENTI.

NE 
JAJA

tris dolerius, 
rode jisai senajisai 

muzikan-
sk ripka

I Jave 
do-

SZESZIAIS 
SUDEGE

Allentown, Pa. — Laike lai
dotuvių mirusio praloto Petro 
Massono kuris mirė praeita 
Sereda, m* bus pamokslo, žiedu 
ir jokiu kitu papuoszimu baž- 
nyczioje, nes taip sau vėlino 
mirusis pralotas paliktam tes
tamente. Jokio turto nepaliko 
o savo ypatiszka locnasti pali
ko savo seserei Katrei Masson.

Sztai ka raszo savo paskuti
niam testamente 

‘ ‘Geidžiu
prastas laidotuves, 
žiedu ir papuoszimu bažny- 
ezioje ir kitu parapiniu budin
ki!. Daugiau nemokėkite gra- 
boriui už graba kaip 150 dole- 

Geidžiu būti paguldytu
prastam juodam grabe; neno
riu jokio pamokslo kaipo isz- 
kelimo mano kimo ant plat for
mes bažnyczioje tik pastatyki
te mano graba prie altoriaus 
kur visu mirusiu parapijom! 
grabai buna pastatyti laike pa
maldų. Geidžiu idant mano la
vonas butu palaidotas po kop- 
lyczia kur silsisi kiti mirusieji 
kunigai, jaigu jojo ekselencije 
kardinolas ant to pavėlins.

Pralotas Massonas gyveno 
neturtingai, buvo prasto budo 
žmogus ir netikėjo in svietisz- 
kus papuoszus laike laidojimo 
ka parodo jojo paskutinis tes
tamentas.
PRADĖJO DIRBTI, IN DVI 

VALANDAS LIKOS UŽ- 
MUSZTAS.

Scranton, Pa. — Pirmutine 
nelaimi* ezionaitineje aplinki
nėje po straiku, atsibuvo czio- 
nias in dvi valandas po pradė
jimo darbo kasi k losią,
Jonas Hižanbek, 30 metu, 
kos uždusintas per blak damp 
kada inejo in b rusta 
darba Sloan kasiklosia prigu- 
linczios prie Alden Glen Alden 
Coal Co.

Taja diena keliolika angle- 
kasiu aplaike mažesnius 
dimus, bet ant giluko 
užmusze.
PIRKO SKRIPKA UŽ $3 O 

PARDAVĖ UŽ $50,000.
Ishpering, Mich. — Dvide

szimts metu atgal Vincentas 
Carkon, pirko nuo kokio tai 
seno žmogaps skripka už kuria 
užmokėjo jam 
Ana diena
skripka kokiam tai 
t ui kuj’is apžiurėjas 
pasako Carkonui buk tai bran
gi skripka padaryta per Stra- 
divariusza 1776 mete, 
jam už ja 50 tukstaneziu 
leriu.
MOTINA SU

VAIKAIS
DEGANCZIAM 

NAME.
Central Bridge, N. Y. — 

Mrs. Elzbieta Teale, 29 metu ir 
josios szeszi vaikai, nuo 5 me
nesiu lyg 11 metu, sudege dc- 
ganeziam namo, laike nakties. 
Tėvas iszsigialbejo szokdamas 
per langa iszlauždamas abi ko
jas ir 14 metu duktė kuri gilu- 
kningai iszbego laukan. Kun. 
Black, kuris ėjo namo atvažia
vęs trukiu, pamate liepsna ir 
davė alarma. Pats teipgi skau-

Passaic, X. J. — Arcivisku- 
pas Jonas Cioplak, (51. metu, isz 
Lenkijos, mirė Szv. Marijos li- 
gonbuteje po trumpai ligai in- 
fluonzos ir uždegimo plaucziu. 
Arciviskupas pribuvo in Ame
rika 10 Novemberio, 1925 mo
te, tiksle padėkavoti preziden- 
tuo Coolidge’ui ir visam skly- 

už paliuosavima jojo
boI.-zQvikiszko 
ketino būti suszaudytas, ir per
sėdėjo jame 13 menesiu. Po
piežius ji iszkele ant arcivisku- 
po Vilniaus apskrityje.

gimė

norėjo ji
už ‘2:-

raszt ini n kas ezionaitiniam 
teismą prieszais 
melsdamas sudo

pili ISZ
kalėjimo kur

Velionis gimė Dombrove, 
Lenkijoj, 1857 mete. Kada tu
rėjo 20 metu iszkdliavo in Pet
rogradu, kur vėliaus apėmė 
dinsta profesoriaus teologijos. 
Pasiliko biskuptt 1908 mete o 
areivii-kupu 1919 mete.

Badai kuna nuvež iii Lenki
ja ant palaidojimo.
DREBĖJIMAS ŽEMES 

VĖLA SUKRATĖ 
KALIFORNIJA.

(’alif. — Drebė
jimas žemes, kuris davėsi 
jaust apie minuta laiko davėsi 
jaustis pakrasztyje Kaliforni
jos, atrp Santa Barbara ir Los 
Angeles. Taipgi davėsi jaustis 
Ventura, Stinta Monika ir ki- 
t u r.

Ga’l skaitytojai d a neužmir- 
szo apie baisia

Los Angeles
žemes,

nelaime kokia 
patiko miestą Santa Barbara 
praeita meta — yra 
pats miestas.
TURĖJO DVI PACZIAS; 

DABAR ABI PIESZASI 
UŽ LIKUSI TURTĄ.

Worcester, Mass.
Pavla nekas, kuris

tai tas

DVI

t u re j o

— <J u ozą s 
mirė czio- 

nais staigai, ana sanvaite, ir 
kuris buvo nužiūrėtas, buk tai 
jisai padege savo sztora po No. 
30 M ii bury u ly ežio s
dvi paezias kaip po jojo mir- 
cziai palicije isztyrinejo. Pir
ma pati gyvena Hazleton, Pa. 
su vaikais o antroji gyveno su 
juom. Toji isz Pennsylvanijos 
atvažiavo in Worcester!, idant 
apimti jojo liausi turtą kuris
susideda isz 5,000 doleriu. Sa
ko ji, kad Pavlauskio tikra 
pravarde yra Markeviczius.

Sudas dabar nusprens prie 
Irnfrna mntnrna rvrionili tnrt.ns.

ant jojo 
uždraudė

Toledo, Ohio. — Tvirtinda
mas, buk jojo pati 
parduot kitai moteriai 
000 doleriu, nes jojo neapken
tė ant akiu, Juozas S. Karpan
ti,
sude užvedė 
savo pa ežia, 
idant jam duotu persiskyrimą 
nuo savo moteres.

Sudže prisilenkė 
praszymo karpo ir
jojo paežiai kiszti uosi in jojo 
veikalus. Mot ere ne lik ka ne
apkentė savo vyra, bet ji vi
saip apjuodino priesz žmonis 
ir ant visokiu susirinkimu.

Karpantai apsivedė
mete ir turi penkis suaugusius 
vaikus.
NUŽUDĖ PACZIA DIENOJE 

APSIVEDIMO.
Wewoka, Okla. — Erman 

Higdon, 22 metu ,sūnūs farme- 
rio, prisipažino palicijai,
jisai nužudė savo paezia, May 
Gosa, 17 metu, dvi valandas 
po apsivedimui su jaja.

Nedėliojo tėvai merginos isz

ėjo namo isz Įiirmo szipto ka
da nelaime atsitiko. Kada žine 
pasklydo apie nelaime, 
3000 žmonių isz visos aplinki
nes adbego gelhet nelaimingus. 
Daugeli lavonu iszkasta, bet 
taip buvo sumankioti ir su
draskyti kad nebuvo galima ju 
pažinti. Ant nelaimes griuvė
siai pradėjo degti ir daugeli 
sužeistųjų sudege.

Sap Gulch turi 
gyventoju, kone visi dirba va
rio kasyklosia. Miestelis ran
dasi 18 myliu nuo Salt Lake 
Cit v.

Darbininkai dirba diena ir 
nakti idant iszkasti lavonus.
VYRAS SUGRYŽO PO 
STRAIKU, BET PACZIU-

LE PABĖGO SU 
PRIELAIDINIU.

Hazleton, Pa. —- Su links
ma szirdžia sugryžinejo namo 
Vladas Szapela isz Najorko, 
kada daiginio kad straikas už
sibaigė, nes laike straiko buvo 
isz važia ve s ant uždarbiu. 
Džiaugėsi žmogelis, jog pama
tys savo paezia ir vaikus ku
riu nematė per kelis menesius. 
Bet džiaugsmas persimainė ant 
nuliudimo, kada atėjo namo, 
kuriame nerado ne paezios ne 
vaiku. Paežiule pasinaudoda 
ma isz nebuvimo vyro namie, 
pabėgo s 
dama su

apie
vie-

• > >

SUGAVO PLESŽIKUS.
Panevėžio kriminale polici

ja sugavo 4 banditus, kurie 
praeitais metais pasikasė po 
Biržų kalėjimu pabėgo. Minė
ti banditai 1916 m. pabėgo isz 
Sibiriaus, kur jie buvo amžinai 
iszsiusti, ir atvvke Lietuvon 
isz Rusu ir Vokiecziu belaisviu 
buvo suorganizavę plesziku 
gauja.

suorganizavo

1890

buk

palikdami 
namie.

ėjo in bažnyczia
jaunavedžius namie. Laike 
meilinimos'i, May apreiszke sa
vo vyrui, buk jiji randasi mo- 
tiniszkam stone. Insiuto jau
nas vyras, užmetinedamas jiai, 
buk ji apgavo, nes jaigu tai 
butu ž/inojas priesz szliuba, tai 
nebūtu su jaja apsivedęs. Tė
vai sugryžia isz bažnyczios ra
do ant grindų lavonu savo jau
namartes o prie josios 
pias vyras.

GILUKIS VALKATOS.
Philadelphia. — Drebėda

mas nuo szailczio ir būdamas 
alkanu, William Benckart, 45 
metu, 
glaudos, atėjo iri palicijos stoti 
melsdamas suszelpimo ir nak
vynes. Senas palicijantas pa
žino jame sunn savo kaimyno 
kuris nesenei mirė, apsakyda
mas Williamui, kaip jojo tėvas 
mirdamas paliko jam 15 tuks-

apal-

neturintis jokios prie-

tanezius doleriu. Iszgirdes taja 
naujena, nuvažiavo pas advo
katu kur aplaiko tuom-laikino 
paszialpa ir WiMimas taja nak- 
ti 
minksztos lovos.

kaip tik

Isz Visu Szaii'j "<iDilJl. .J

100 KATALIKU
apie 4,000

SUGRYŽO

u prielaidiniu pasiim 
savim du

kelis szimtus doleriu, 
abudu nusibosi i no kur ten 
apie Pittsburga, kur praneszta 
palicijai idant pabėgėlius su- 
jieszkot.i ir uždaryti kalėjimo. 
NORĖJO NUŽUDYT SAVO

NEREGI BROLI.
Allentown, Pa. 

szuvi in mieganti 
Norman Farrell, 28 motu, nu
bėgės in palicije apreiszke, buk 
jisai perszove savo broli, nes 
geriau butu kad negyventu ir 
nebūtu jam tokia sunkenybe.

Neregįs brolis Raymond, 33 
metu, randasi pavojingam pa
dėjimo, nes kulka pataiko jam 
in plauczius. »

Nedoras brolis neturėjo prie
žasties atsikratyti nuo brolio, 
nes turėjo užtektinai turto isz- 
maityt savo broli. Normanas 
pardavinėja laikraszczius ant 
ulycziu per 15 metu, nesenai 
pirko murini narna už $21,000, 
pirko daugeli lotu, automobili 
ir turi bankoje pinigu. Palici
je yra tosios nuomones, kad 
Normanas nuo kokio tai laiko 
daug geniavo ir laike apsvai
ginimo perszove savo neregi 
broli.

vaikus ir
Badai

kur

- Paleidęs 
savo broli,

savo

11 Pittston, Pa. — Per isz- 
emima “pileriu” Lehigh Val
les kasyklose, dalis Szv. Mari
jos kapiniu ingriuvo. Penkios 
szehnynos taipgi turėjo iszsi- 
kraustyt isz stubu.

1[ Philadelphia. Ludvi- 
kas Kurozinąki, 33 metu, nu- 
szovo ant smert savo paezia

pergulėjo hotelijo ant Julije, kad toji spyrėsi dirbti 
vintrvin flnviiii’ALt vnll/nd unmin

Ii
I

MALDOS ISZGIA-
LBEJO NUO

LIEPSNOS
SZIMTAS YPATŲ MELDĖSI 

BAŽNYCZIOJE KADA
LIEPSNA APSIAUBĖ^ 

VISA KAIMELI.

I _________

j JUODI BAPTISTAI NUŽU
DĖ 100 KATALIKU DEL 

GARBES TO PATIES 
DIEVO.

i
i

Carrier!e della 
pranesza

Sydney, N. S. W. — Szimtaa. 
vyru, moterių ir vaiku, ’gyven
tojai kaimelio Noojoe, tvirtina, 
buk tik maldos juos iszgi ai bė
jo nuo sudegimo ant smei’t, ka-. 
da Viktoria girios užsidegė, ir 
liepsna apėmė visa kaimeli isz 
visu szaliu. Negalėjo iszbegti 
niekas ir su gaileseziu žiurėjo 
kiap liepsna, rijo juju gyveni
mus ir tik vienas pasiliko — 
bažnytėlė, in kuria visi susi
rinko karsztai melsdami Dievo 
idant juos iszgialbetu nuo su
degimo.

Laike karsztos maldos,
jas persimainė ir pute liepsna 
atgal nuo juju ir tokiu budu 
likos iszgialbetais. I 
žuvo 38 žmonis.

Daneszimai teipgi 
apie narsu pasielgimą 16 metu 
mergaites, kuri likos apsiaub
ta per liepsna, kuri mėtėsi ant 
savo jaunesnes sesutes ir bro 
lėlio idant juos uždengti savo 
kunu ka,d iszgialbeti, pati bū
dama baisei apdeginta kada 
liepsna praėjo ir žmonys sura
do visus tris gyvus.

Kvmas. -
Sera,” pranesza apie baisia 
skerdyne juodųjų kataliku per 
juju brolius kurie buvo bap
tistu iszpažinimo, aplinkinėje 
Įjakefurd, Belgiškam Konge.

Tikejimiszki fanatikai inejo 
in kataliku kaima iszžudinda- 
mi baisiu budu visus, neiszski- 
riant moterių ne vaiku. Lavo
nus pasienio su savim paslėp
dami girrioje.

Iii kėlės sanvaites po tam 
dažinojo apie tai valdže, kuri 
nusiuntė vaisku ant suėmimo 
žadintoju, bet tieji iszsisklaide 
{)o aplinkine ir juju negalima 
surasti.

i i

POTVYNIU NUOSTOLIAI.
Apskaiczius pasirodė, kad 

per buvusi potvyni Klaipėdos 
kraszte valstybiniu inrengi- 
mu, plentu, tiltu, pylifu nuo
stoliai siekia daugiau iniliono 
litu.

Klaipėdos kraszto direktori
ja praszo centro valdžios pas
kirti 300,000 lt. pot^niu su
ardytiems tiltams ir plentams 
pataisyti.

Naujos Klaipėdos direktori
jos pirmininku paskirtas Si
monaitis, iki sziol buvęs Szi- 
lutes apskr. virszininkas. Teip 
pat sudaryta ir nauja direkto- • • -« « v • • l V J «sudėtiesrija del kurios nariu 
susitarta su Seimelio partijų 
lyderiais.

ve-'

Liepsnoje

skelbia

APIPLESZE KLIOSZTORIU 
IR NUŽUDĖ 112 METU 

MINISZKA.
Moskva. — Vidur-Rosiniam 

miestelyje Kaszyr, kilo muszis 
terp milicijos ir bandos raz 
baininku, kuri nuo ilgo laiko 
baugino visa aplinkiniu. Raz-

1
I

APSZVIESTAS KAMPELIS.
K uosiai, Rokiszkio aps. (“V- 

bes” kor.) Szio kaimo “Jau
nimo Sąjungą, 
state du veikalu: 
ir “ 
Sulosze
gavo 100 litu. Kaimas nedide
lis, bet laikraszcziu turi iszsi- 
raszes už 400 litu. Tai vis dar
buote mokytojaus Kirlio. Bra
vo, pažangus jaunimas!

kor.) Szio kaimo 
t J

4 4

Sausio 3 d. 
“Važiavo” 

Neat mezgamas Mazgas.” 
vidutiniszkai. Pelno

KONFISKUOTAS “L. ŽN.” 
23 NUMERIS.

Arakar laikraszcziui tik isz
baininkai ne tik apiplesze na- spaudos iszejus prisistatė po-

NUKANKINO ANT SMERT 
VIENUOLIKA ŽMONIŲ.
Simforcopolius, Bosiję. — 

Du broliai vardu Mushimov ir 
penkiolika juju drangai likos 
aresztavotais už nukankinimą 
keturosdeszimts kitu. Žudins- 
tos atsibuvo laike bado, bet tik 
tomis dienomis viskas iszsi,da
vė. Daugiau kaip szirntas liu
dininku likos paszaukta ant 
teismo. Vienas isz broliu buvo 
Storasta o kitas 
gminos.

mus bet teip insidrasino, kad 
užklupo ant moteriszko kasi- 
risko kliosztoriaus.
Platonyda, kuri turėjo 11 
tu, pasiprieszino banditams, 
manydama, lead gal susimylės 
ant josios senatvės ir* apleis 
kliosztori, bet razbaininkai ne 
turėjo milaszirdystes, pennete 
senukia ir pervėrė josios szir- 
di su peiliu.

Bet kada razbaininkai 
klupo ant kolegijos tada likos 
paszaukta milicije, kuri nuszo- 
ve asztuonis razbaininkus o 
szesziolika suėmė ir uždare ka
lėjimo.

pasiprieszino

vaitu tosios

ROSIJE NAUDOJE
LOTYNISZKAS LITARAS.
Tiflisas, Soviafinc Georgijų.

— Bosijo pradeda naudoti Lo- 
tyniszkas Ii ta ras vietoje Ru- 
siszku visuosia mokslainesia 
su dideliu nasekmia, nessu dideliu nasekmia, nes vai- , « f
kai greieziau iszmoksta rašan
ti ir skaityti no kaip seninus.

’ Kaukazo valdžo toipgi per
maino Turkomanu Ji taras ant 
Lotypišzku Georgijoj, AzeTba- 
d'zinmn Armenilni ir .Whiw

licija ir suėmusi iszgabcno vi
sa “Lietuvos Žinių” laida.

Miniszka
2 me-

už

BIMBAI UŽLIPINO
BURNA

MAJORAS MIESTO UŽ
DRAUDĖ BEDIEVIUI IR 
JOJO DRAUGAMS LAI

KYTI PRAKALBAS.

Boston, Mass. — Majoras 
Charles Keene uždraudė be
dieviui Antanui Bimbai, Lie- 
tuviszkam kalbėtojui ir jojo 
draugams kuris paniekina 
osybia Dievo, laiky ti prakal
bas visam mieste.

Bimba likos aresztavotas 
Brocktone už laikymą bedie- 
viszku prakalbu ir dabar tu- 
FA» ntfiilkvfi nv Jni aido

likos

Lietuvos Žinitf”
Konfiskacija padaryta Kauno 
miesto ir apskrities virszinin- 
ko nutarimu už antra ji straips
ni “Naujakuriai ir užsienio 

Pasaka apie gyva 
zuiki arba pono Ambrozaiczio 
distercija demagogo laipsniui 
gauti.”

KAUNO
Sausio 23 d. pusiaunakeziu 

kokie tai chuliganai buvo už
puolė Panevėžy gatvėj sena 
visuomenes darbuotoja dr. A. 
Domaszeviczu ir padare jam 
galvoj apie 10 žaizdų. Muszei- 
kos buvo gerai “inteligentisz- 
kai” apsirėdė vyrukai. Dabar 
Panevėžy kalba, kad tie vyru
kai buvo atkeliave isz Kauno 
ir savo “didvyriszka” 
atliko naktiniu traukiniu tuoj 
iszvažiavo atgal.
skaitlingai policijai Vertėtu to
kius chulangus susekti. Tiesa, 
Panevėžio kriminale policija 
telefonu kviecziama d-ro Di
džiulio, po puolimo ant dr. Do- 
maszevicziuas, tuo jau pradėti 
tardymą, nesiskubino. Reikia 
dar pridėti, kad dr. Domasze- 
viezius buvo praszes valdžios 
leisti jam revolveri apsigyni
mui laikyti, bet leidimo nega- , 
vo. Panevėžio kai kurie gydy
tojai dabar naktimis nedrysta 
nno KfwAMtiio

4 4 

politika.
Naujakuriai ir 
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Finlandije bftndc invest! pas 
save prohibieije kaip padlire 
Amerikas. Po dvieju met u tojo 
iszbandymo, pasirodė, kad pro
hibieije iszdave pavojingus 
vaisius. Žmonys pradėjo gerti 
namine ir nuo josios mirti. 
Jaunuomene 
linui, ko priesz prohibieije ne 
buvo girdėti. Todėl valdžo nu
tarė praszalmt taisės kvailas 
liesas, kaipo kenkenezios del 
sklypo ir gyventoju.

Labai tas jiems lengvai pa
siseko. Užeina klausymas, ar 
Finlandijai pasisektu taip

i szdave

nuo 
pradėjo girt nok-
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pasisektu 
lengvai kitam sklype, kur but 
legerysta atnesza milijonus do
leriu naudos, o butlegeriai yra 
didžiausiais apgynėjais prohi- 
bicijos, nes isz to turi didžiau
sia pelną.

Tasai lengvas Budas, pra- 
szalininio pasiutiszkos prohibi- 
cijos, koki turėjo Finlandije, 
duoda suprast, kad tenais nesi
randa turtingu butlegeriu, ku
rie gintu tiesas prohibicijos 
kad tik jieji turėtu isz to dau
giau pelno.

Kada Americas ims pa- 
\ cizda nuo Finlandijos ir isz- 
gialbes musu jaunuomene nuo 
prapulties ir 
galo!

būdas,

paleist n v ingo

Aliejaus karalius .John D. 
Rockefeller, pasiūlė Egypt ui 
deszimts milijonu doleriu ant 
pastatymo didelio muzejaus 
kuriame tilptų visoki senovisz- 
ki užliekni ir surastos mumi
jos Egipcijonisžku ciesorių.

Geriau butu
Inos milijonus
tikslu czion Amerike, ypatin
gai kaip atpratyt jaunuomene 
nuo gerymo mnnszaines ir kl
iokiu naudingu užmanymu.

paaukavęs 
ant geresniu
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Liežuviai, kurie apjuodino 
motore taip, kad vyras ilginus 
negalėdamas dalai'kyti tuja lie- 

n u žudė savo nekalta 
Kaiminka Graeijos 

Taylor, Beaver City, NeBr., pa
leido liežuvius apie jaja, kurio 
pasklydo žaibiniu greitumu, 
po visa aplinkinia. Norints 
szeimyna kraustėsi du kartus 
isz vietos in 
atsrkrat.vti nuo t uju liežuviu, 
bet kur ti-k atsikraustvdavo 
tai ir apjuodinanti liežuviai 
greitai pasiekė juos.

Tarp szeimynos kilo barniai, 
nesupratimai ir užmetinejimai 
vyro ant moteres, ant galo da- 
ojo prie to, kad vyras nužudė 
savo nekalta moteria kaip vė
liaus iszsiaiszkino, 
kaltininke 
liežuvius paleido ant savo kai- 
minkos isz pavydumo.

Ka galima daugiau sakyti 
apie tokius liežuvius ir apjuo- 
dinima varda savo artymo? 
Kožnas paniekina liežuvius, 
kožnas ta pati daro, bet nega
lima juju sulaikyti. Iszmintin
gi žmonys neklauso liežuviu ir 
stengėsi juos sulaikyti kanuo- 
daugiausia.

žu vi u, 
mot oria.

vieta, geisdami

nes pati 
prisipažino, kad
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Edisonu, garsiu isrtradeju ir 
Henrikiu Fordu fabrikantu 
automobiliu.

Automobifius vardu Lincoln 
* (kuri uos ta i pgi i szd i itbi no ja 
Fordas) bogo plbntu greitai,

ta i pgir i szd i tfbi no ja
J 

kad sztai guminis ratas įiyksz- 
telejo “puff” ir turėjo' auto
mobiliu sulaikyti prie* arti- 
miaiisios gazolino stoties idant 
permainyt gumini rata. Mr. 

nauja 
guma ant rato, o neturėdamas 
pinigu prie savos inejas in vi
durį stoties tikslo paraszymo 
czikio.
sižiurodamns darbui prakalbė
jo in moka ui ka:

“Artu žinai 
žmogus, kuris 
gurnus dabar raszo ezeki ofise?

Žmogus dirstelėjo ant Fordo 
rodos norėdamas atsakvti: 
tu beproti!”

“Ar tu žinai — kalbėjo For
das toliaus — 
nas sodintis antomobiliuje, tai 
didelis elektriko iszradejas Ta- 

Edisonas.
nusijuokė gar- 

tu žodžiu

puff” 
sulai k vt i

t

ra t a.
Firestone liepo uždėti

Tame laiko Kordas pri

žmogeli, jog 
dirba szituoA

t i o

kad tas kitas po-

mosziuis
Mekanikas 

šiai, Bet nieko ant 
neat sake.

Fordas volą trauke toliaus:
“Gal netikėsi, jog asz esmių 

tuom žmogum, 'ka szi t a auto- 
moBiliu dirBa?

Jau to Buvo už daug del me- 
kaniko,
gerkle szaūkdama

kuris nusijuokė visa 
s: “O gal tas 

kitas kvailys ka sėdi automo- 
Biliujc yra pats prezidentas 
Suvienyt uju Va 1st iju ’ ’ ’

“Isztikruju atminei, nes tai 
tikrai yra ponas Coolidge, pre
zidentas Suvienytoju Valstijų, 
— pritari* Fordas.

“Go tu heli visi, ka jus sau 
manote isz manes daryti szpo- 
sus. Užmokėkite už rata pini
gais ba kitaip nuimsiu. Su to
kiais kvailiais, kurie prasimi- 
ne dideliais vyrais ne turiu*

laiko sz persą u t.”
\’isi nuvažiavo juokdamiesi 

szirdingai isz žmogaus kuris 
nežinojo kaip iszrodo tieji gar-

o gal niekad ne

v v ra i s
* t

sus zmonys, 
skaito lai'kraszcziii.

ką,pines žmonių kurie gyveno 
trecziam szimtmetije priesz už
gimimą Kristuso. Jokiu Jiran- 
genybiu kapuose nesurado tik 
kaulus žmonių ir innagins 
kins tame laike naudojo.

ATSAKIMAI.

ko*

FJz-Mrs. M. U. Uicero, III.
Bieta Sztimauckiene po antram 

įnirę keliv v rui A riauckiene, 
metai adgal, josios duktė Ma
rijona gyvena Mahanojui o 
Ona Chicago.
Aleksina nieko negirdėt kad’ 
gyvent n Mahanojui.

J. Y Manchester, Conn. - 
turi ingiauses

nes

t:

Liotuvos Kespublrkos Pa
siuntinybe Jungtinėms Ameri-, 
kos Valstybėms visu suintere
suotu asmenų žiniai pranesza, 
kad Lietuvos Konsnlarinis ta
rifas yra pakeistas ir nuo 1 Ko
vo menesio dienos 1926 m. Bus 
imami szio mokeseziai:

Už užsienio paša
pratesima vieniems metams

Litu 50. — $5.00 
l’ž leidimą iki szesziu me-

— $10.00
viza ligi 6

arba jo

nešiu Litu 100.
l’ž vienkartine

menesiu Litu 60. — $6.00 
l’ž daugkartine viza ligi 

vienu metu Litu 400.— $40.00
Pastaba: — Lietuvos pilie- 

cziai nepratese savo užsienio 
pasu galiojimo turės už praei
ta laika (1 III. 26) mokėti se
nuoju tarifu.

♦ senu —umseuiii..   i   i si m į omil, ■ s y  

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. 4. 0ASANAVICZIU3.

■ ■ 'I*1;' 7.

Koks tu mulkis!“Koks tu mulkis!” atsake 
jam velnei supyko už jo kalba, 
ir vol gryžo namon be nieko. 
Liueipierius už durnumą vel
nins gerai pritalžos pats lyg 
baisiausia viesulas iszlekc gin
tis. Onuko tuomet pridėjo ausi 
prie žemos ir pati iszsigando,

SUSIKŪPRINIMAS
- ■ . .* ' '" t i -i ■ '“Fli ' • A +

IR SVEIKATA

gi a n ir

Kietųjų anglių st raikąs pa
sibaigė. St ra i kas teseki per 
penkis menesius — ir ant galo 
pradėjo anglekasiai dirbti ant 
m paežiu iszlygu kokios buvo 
priesz straika.

l’ž ka darbin'inkai kovojo? 
Argi anglekasiai pasinaudojo 
isz to — netekdami milijonus 
doleriu, kensdami visokius ne
smagumus? Ar operatoriai lai
mėjo — per uždarymą kasyk
lų, netekdami pelno ir rinkaus 
del anglių?

Abi puses pralaimėjo ir nie
ko gero isz to neiszejo. Szraip 
ar taip viskas pasibaigė mai
stai — pakol ne ateis kitas. — 
Taip raszo Angliszki laikrasz- 
cziai.

Pagal valdžios raparta, isz 
79 didžiausiu miestu Amerike, 
tai in viena Sausio menesi, au
tomobiliai užmusze 434 ypa
tus. Paežiam mieste New Yor- 
ko užmuszta 78, Chicago 59, 
Los Angeles 22, Saint Louis 18 
ir 1.1. O kur da pabaiga meto?

ant
Penkesdesžimts

\Taldžios inžinieriai apskai
tė, buk Hazletono aplinkinėje 
užteks kietųjų angiliu ant ko
kios trisdeszimts metu, Wilkes 
Barriu ir Skrantu aplinkinėje 
ant penkesdeszimts metu o 
PottRvilles aplinkinėje 
szimto metu.
metu adgal, valdžios žinunat 
apskaitė, buk lyg sziam laikui 
kietosios anglys iszsibaigs. O 
gal praėjus tidk laiko, inžinie
riai spės isz naujo. Niekas ne
gali atmint kiek anglių randa
si po žeme, nes inžinieriai, lai
kas nuo laiko suranda naujės 
gyslas anglių.

surado
Nesenai prezidentas Coo

lidge važiavo automobiliam su 
keliais draugais, kaip Harvey 
Firestone fabrikantais guminiu 
autoihOhilinu ratu, Tnmoszium

Svarbu atradimu 
daktaras Madkay isz Anglisz- 
Icos mbkslaineš senoviszku už
lieki!, Bahreine, ant salų prie 
Persijos inlunkes, arti Arabi- 

tiurasdamas senoviszkasjos,

PADEKAVONES^ UŽ 
“SAULE” IR KALE- 

■! , .„|H .»'• ■ i i '’Mf1 ♦ '» ‘V , d* *

NDORIU ISZ 
LIETUVOS

j

Auksztai Gerbemoji Laik- 
raszczio “Saules” Redakcija:

Sziu metu, 16 diena Vasa
rio menesi, parvažiavau isz 
Kauno in savo gimtini kaimeli 
— pas tėvelius Kalvarijoj, 
Smahiyku kaima pasisveežiuo- 
ti keliolika dienu. Parvažiavęs, 
radau namie didžiausius pun
dus redaguojamo jusu, laik- 
raszezio “

mybos Mikolo namuose, sve- 
ezru buvo pilna, muzikantai 
be pertrūkio drožė szokins, vi
si buvo linksmi, dainavo, szo- 
ko, ir klovojo. Tr asz buvau už
kviestas ant tu gorttlviu, kar
tu su kitais geriau, kartu val- 

visko pilnai turėjau.
APIE

DVYLIKA BROLIU JUOVARNAIS 
LAKSTANCZIU.

Vieno pono numirė pati ir 
paliko dvylika sunu ir da vie
na maža dukterėle. Netrukus, 
teves pamylėjo kita mergina, 
ragana. J'oji sako: “duktė te
gul bus, bet savo sūnūs visus 
sudegink ir supylęs jn pelenus 
in popieras atsiunskie man, tai 
taria už tavos eisiu.” Tėvas 
mausto sziaip, mansio taip, ne
žino, kas ežia bus daryta, ir 
pasisako vienam savo tarnui. 
'Tas jam sako: “Gi ko ežia po
nai, taip rūpiniesi? juk tams
tos dvaro vra dideliu szunn. 
Dvylika iii sudeginsi, pelenus 
supilstys! in popieras, padėsi 
antspaudus ir nusiunsi jai, be
ne ji permanys? o po vestuvių 
kad ir ras, no ka jiems pada
rys.” Ponas taip ir padare: su
degino dvylika szunn, pelenus 
j u supylė in popieras, prispau
dė ant popieru antspaudus ir 
nusiuntė raganai. Ta apžiurėjo 
visas popiereles, apuosto, ir 
tinka, — teka už jo. Po vest li

kai p parvažiavo dvaran,

ežia

menesi

Kalvarijojgyvena Mahanojui
Apie Bernarda ] kada iszgirdo pati Liueipieriu 

atlekent. Ka dabar daryt? Juk 
ir viltis maža yra iszsigelbeti. 
Ji sake Mikolui: “asz virsiu in 
ežerą, o tu Busi antis; tu gerk 
ir gerk vandeni isz ežero ir ne
perstok.” 
taip apsirūpino, kaip va kur 
jau Liueipierius, lyg griausti
nis, atūžė. Pamatęs ežerą, jis 
puolė ant žemes ir eme vande
ni maukt. Jau vanduo eina ma
žių ir mažin. Bet ir gaigalelis 
Be pertrūkio dažo savo snapeli 
in vandeni ir dažo, siurBe van
deni ir siurBe;
vėl savo nepaleidžo. Jau 
dens nedaug ežere pasiliko, ir 
vėl nes jau artinosi prie anties, 
kai szi urnai pliurpi ir iszvė
mė ir gūžio suryta vandeni, o 
per tai vėl ežerą pripildė. Liu- 
ci pi erių s nepaliauna gert. Jis 
pritvinko lyg Baisiausis Bosas, 
o vienok jis vis dar tvojo, ir 
tvojo vandeni. Bet va jam ir 
galas. Nopanesze jo pilvas liek 
vandens, jis persprogo, o van
duo visas sutekėjo in ežerą.

v ra 
Amerike,

niinins
turi 

ir dati-
eisiu.

Kaip tik anuodu

visi uošvei kapro-

visuomet vlrszi- 
moksle lygia 

nsikuprinuosiii
Cool Center, Pa. — 

ei-

Nejorkas 
miestas 
brangiausius 
giause jame randasi pinigu. 

E. K.
Teip, tomistą gali iszimti 
tizens popieras lygiai kaip ir 

vvras 
nenori iszsimti popieru, tai ka
da užeis naujos tiesos kad visi 
ateiviai turės užsiregistravoti 
kaip tai seniau Rusijoj Imdavo 
tnda tokius vyrus ka
pergyveno 25 motus ir daugiau 
gales isz vary t i atgal, ba jaigu 
per tiek 
popieru, 
žmogum sziam
pia. Iszimkite tomistą

vvrai. Jaigu tomistus

ezionais
o Liueipierius

van-

motu 
tai

nepasirūpino 
yra negeistinu 

laisvam sklv- 
popie-

ras.

PAIESZKOMA.

1) Tauza, Pranas, tūla laika 
gyvenos Hartford, (’onn., ve- 
linu Wilkes-Barre, Pa.

2) Rataminskas, 
buk tarnavęs 
riuomeneie.

3) Jankeviczius, 
atvykęs Amerikon 
tais, buk tarnavęs 
kariuoineneje, paeina 
valio apskriezio.

4) Merkeviczius ar

Aleksas
Amerikos ka-

J
Po 

in marezia,

vi u, i 
uosto

Antanas, 
1910 
Amerikos 

isz Pas-

ine-

tam ežeras vėl persiverte 
o gaigalas in vai- 

kesa, abudu gi pavirtę iii kar
velius leke toliau be baimes 
Loke, leke ir atlėkė iii namus
kur Mikolo tėvai gyvena. Tada 

“Inojcs pa
ir pasibuczliiok su 

kad nobu-Norke 
•viczhis, Juozas, gj'venes Pilt 
burgb, Pa., apielinkeje. 
tarnavęs Amerikos kariuome
nėje. Paeina isz Mariampnl.e.s 
apskriezio.

5) Petruszeviezius ar Petru-

Buk

szentis, Jokūbas, paeinąs isz 
Panevėžio apskriezio; buk dir
bės anglių kasyklose kur ten 
apie Scranton, Pa.

6) Duliuskis, Motiejus,
vvkes Amerikon 1898 metais 
ir ilga laika gyvenos po ant ra- 
szu Wine Street, Philadelphia, 
I»a.

7) Kraulaidis, Simanas,
25 mo

tus; paeinąs isz Lydos apskri
ezio.

Jeszkomieji arba kas apie 
atsi-

at

at
vykęs Amerikon priesz

juos žinantis praszoma 
liepti sziuo antraszu: 

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, 

New York, N. Y.

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Bocsknuskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVBDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Satorus, Mokslaines, Baž- 
nycaes ir kur tik yra reikalinga 
Elaktrikin* Savieaa. Taipgi parduoda 

FIKS CZ ERIXJ S 
(LIKTORIUS)

pigiau no kaip gausite astorosia. Už
vada verpalus prie duriu, taiso alak- 
trikinius prosus ir kitokius alaktrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
mastote užvesti ssviasa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyt) didelius kontrak-
tu* ant apMBvietlmd Saliu, Mokslalnlu 
ir Bainyfcaiu. Duokit* pirmybia *dvo 
tautiacaiai pakol ejtlt* kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W, PINE ST.. MAHANOY CITY
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Onuko savo vvrui: 
sisvoikink 
levais, bot žiūrėk, 
eziuotai broliu ir seserų, kuriu 
namie nepalikai; o
kaip sakau, nepadarysi, 
apie mane tu

jaigu taip 
tai 

visai užinirszi. 
Al i kol aš pažadėjo sergėtis bn- 
eziuoti nematytus brolius ir se
seris; eina jis in vidų, hueziuo- 
jasi su tėvais, su broliais ir se
serimis, ir isz to džiaugsmo jis 
ne just nepasijuto, kaip pabu- 
cziavo nesenei gimusi broli: ir 
tuojau apie Onuko visai užmir- 
szo. Džiaugėsi tėvai ir broliai 
susilaukė pražnvnsiojo szeimi- 
nykszczio, snsikvieto visus su- 
Siodus, gero ir valgė — 

neinmane
ir isz to 

džiaugsmo* neinmane kaip 
linksmintis. Tuo tarpu <lauke 
lauke, lauke, ar neiszeis ja in
vest Mikolas; bet ne, jis neisz- 
ejo. Tada ji suprato, kad Miko
las apie ja užmirszo. Ka jai 
daryt? Ji pasivertė in pyragu 
kopėja, apėmė artimam mieste 
namelius, ir ten liūdnai gyve
no. Ji kepdavo pyragus ir par
duodavo. Ant tu pyragu ji vi
sados pirsztu iszraszydavo to
kius žodžius: 
bueziuok, 
per tai ir 
szai.” T
r i metai. Mikolas žadėjo jau 

ir nuvažiavo in 
miesteli, prisipirkti. Kaip jau 
ratus jis viskuom prikrovė, at
siminė, kad jauniausiam bro
liui reiko parvežt “ 
ga,” i * ’
ke. Szi Mikola tuoj pažino, ir 
aszaras gailesezio nuo skruos
tu nubraukė su kvartuku. Bet 
ka padaryt! Jis apie ja užmir
szo. Kaip visiems kitiems, taip 
ir Mikolui, 
su žinomu paraszu.

“Sakiau kad ne- 
o tu pa'bucziavai, 
apie mane užmir- 

Taip perejo apie ketve-

paezia vest,

zuiki pyra- 
ir užėjo pas kepėja zOnu-

ji padavė pyragu 
Mikolas 

pasistebet in pyragu neturėjo
laiko, inkiszo ji in kiszeniu ir 
iszejo. Bet keliu važiuodamas,
jis užsinorėjo žinot, koki para- 
sza jis ten mate ant pyrago. 
Paskaitas ji, jis užsidūmojo, 
ir pradėjo atsimint kąip per 
sapna, apie savo praėjusi gy
venimą. Atsiminė ant galo, 
kiek jis yra kaltas savo iszga- 
nytojai. Kuo groieziauso jis 
smuko atgal in miesteli, per- 
praszo savo mylenmja, parsi
vežė namon, parode tėvams ir 
apsako jiems, kaip ji.iszgelbe-
jo. ji. Toda vėl prasidėjo liuks*

’ f /

szmu rksz, szm urksz 
sako: “kas 

smirda? kad tie visi, kas ežia 
yra nereikalingi, 'juodvarniais 
iszlektu!” 
tuokart skiepe 
mais. Tuojau visi paskui kit 
kita strykt ant lango ir lekia ir 
iszleke sau.

Po tam gyveno minuose lik 
ponas su savo ragana, prie ju 
augo dukrele, kuriai ilgai nie
kas nieko nesako apie Brolius: 
mat, tas ponas Buvo užgynės, 
kad isz tu dvariszkiu niekas 
nepasakytu mergaitei, kad jos 
Buvo Broliai ir kad ju pamote, 
ragana, taip juos iszvaike.

mergaite, 
Buvo ilvylikos metu, ome 

dvariszkiais: “ 
la viena dukterėle teBuvo mi- 

Tada ju vie- 
czia sznekeli,

f ii

O jos posūniai buvo 
po vyro , ru- 

s

Viena karta

ket is su

) > ’ 
k a

jau 
zne-
Argi

J’iesi pozicija priduodą žmo
gui energijos, fizinio judrumo 
ir Humaningumo. Dauguma pa
saulio vadu srovėjo tiesiai ir 
buvo sveikatos ir tvirtumo pa
vyzdžiu. Net Napoleonas, tik 
penkių pėdu aukszczio, dary
davo tvirto žmogaus impresi
ja dėlto, kad nebuvo susikūp
rinęs, l»et tiesiu, žinoma, ne 
visi tiesioji turi daug smegenų 
bei beveik
ežiai yra susikūprino.

Mokvklos vaiku statistika* 
rodo, kad tiesiai užsilaikaneziu 
vaiku grupe,
ja sveikatoje ir 
puse siisikupriiiuosin vaiku. 
'To priežastis dažnai yra Blo
gos sod\nes ir netinkamas fizi
nis auklėjimas. Sulanksczius 
gyvuosius organus negali ti
kėt is, 
nvs atsakaneziai veiktu. Kodėl 
kareiviui 
vaikszcziot i, 
isztemta krutinę 
dėlto, kad 
Bet kad Imt n sveikais.

Susikūprinimas gali Imti li
gų priežastimi.

Kai kuriuose 
darbuose pri vereziama ilga 
laika susikūprinus dirbti. Prie 
lokiu darbu reikalinga poilsis.

Kad iszsisangoti susikūpri
nimo ir isz to kilancziu pasek
mių, reikalinga vystyti raume
nis darant mankszt inimas ir 
tam tikrus žaidimus.

Susikiiprinimo taisymui ne
brangiu prietaisu.

manksztinimosi rv- 
lis ir vakarais pilnai užtenka.

kad smegenis ar raiimc-

reikalinga 
Paprasto 
t •

mokomi 
pakelta

tiesiai 
galva, 

vienTai ne 
gražiai pasirodyti,

Saule” ir du kalen
dorių kuriuos jusu redakcija 
■siuntinėja mano tėveliui, ir jis 

po du eg-gauna kas sa n vai te 
zemplorius.

Per ketu re s 
dienas, 

4 i 1

svecziavimosi
, skaieziau jusu laikrasz- 
Saule”, invairianses ži- 

| nes, dienomis kuomet būdavau 
Į Kuosas, ir vakarais lyg vely-

czio

. kai nakeziai, jau gulėdamas lo
voje; bet visu nesuspėjau per 
skaitvti.
jusu laikrasztis

Labai man patinka, 
Saule” 

nirtingu ir indomiii turiniu 
toksi lis.

K uri u egzomplori u s
nesus po j a u pe rsk a i t y t i,

• ryždamas adgal in Kauna pa-

i 4

4 4

savo

San-

užsiėmimuose, 
pri vereziama

F. L. I. B.

PARSIDUODA FARMA.

74 a kerą i žemes, 1.3 raguotu,
4 

antys, 
nos, nuo szevelo iki

) irklini, 3 mažos
31) visztn, visos

les
M .
siemian su savim, kad ir juos

m.
nužmirszau

rusins ponios? 
nassako: “
Buvo sunu dvylika, bet kaip 
ponas eme ragana, tai ji visus 
vaikus pagadino, ir iszleke vi
si juodvarniais!”
girdo dvariszkiu kalba ir ome 
taisytis eiti savo Broliu jesz- 
koti. Pasisiude dvvlika marsz- 
kiniu, dvylika kelnių, dvylika 
paklodžių, užvalkste dvylika 
priegalviu ir iszejo susiriszusi 
visus tuos daigius ryszelije. 
Ėjo, ėjo per laukus, per misz- 
kus, niekur nieko neužeina; ka 
sutinka, to klausia, niekas jai 
apie brolius, juodvarniais laks- 
tainezius niekur nieko nepasa
ko. Beeidama per didele girria 
užėjo atsiskyrėli. Pas ta inejus 
klausia, ar jis nežinotu, bene
sąs matos kur jos broliu, juod
varniais lakstaneziu? Atsisky
rėlis jai sako: “
bet asz turiu valia ant visu de
besiu; pergulėk ežia pas mane, 
tai asz rytoj susiszauksiu visus 
debesius: tai, jai bus, tai bus 
mate.”
re lis su sza ūke dobęs i ns.
sugulė debesiai apie jo triobe- 
le, taip tamsu paliko, lyg kad 
juoda/naktis butu. Tszejes lau
kan, atsiskyrėlis klausosi debe
siu: “ 
broliu.

kiaule>.
maszi 

kuleniai 
maszinai. Sodas geras, prie ue>
ro kelio netoli nuo miesto Pla
tesniu informacijų klauskite 
laiszku po sziuo adresu: John 
G. Patterson, 
toiyville, Pa.
tiszkai nuitvt po 1S06 X. Main

(I. 17.

3, Fae-K. D.
arba galite y pa

Mergele isz-

Asz nemaeziau,

Ant rytojaus atsisky- 
Kaip

ar nematei kur dvylika 
, juodvarniais lokiojen- 

cziu?” Visi atsisako, niekur ne 
vienas ne esąs matos. Debesiai 
isz-siskirsto, nuolankiojo in vi- 

krasztus. Dauginus ats'i- 
“gal jau jn 

nėra ne pasaulyje... bet gal da 
kur ir yra... Kaip eisi sziadien 
per girria, tai vakarop rasi 
mano broli, taip pat atsiskyrė
li; jis turi valdžia ant visu ve
ju; jis veju paklaus, ar tie ne
bus kur užputo, 
k y s.”

sus
skyrelis jai sako:

ar nepasa-
ToliaU’S bus.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del valkam*. « Preke 16c

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

■ 1' t

• .'f " l>“ t ■■ i;

ir Kalon-dargi
Laikraszczio 

“Saule-” nužmirszau — pasi
ėmiau, kuris už visus labiausia 
man patiko savo turtingais gy
venimo vaizduotis apraszime 
laiis kuriuos skaitau, tai da 
(langiaus norisi, kad tik (lan
giaus perskaiezius; dargi ir 
vakarienes valgyti pamirszti 
lx* skaitant tokius puikius gy-

Sn sziuo padėkavones laisz- 
kn, sinncziu jusu redakcijai 
paminėjimui, isz leist a per ma
ne

•• bes ir Pramones Alinimą.” Ti- 
kad gerbemoji “San

ai ei t oje neuž- 
<rv* i n? 

savo 
kurios spin- 

gali

Ave., Scranton, Pa.

TIKRIAUŠES KABALAS
Arba Atidengimui Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku. Peralszku. Gralkiszku, 
Arablszku Ir Cigoniszku burtiniku. 
[szguldincjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
O

Ratra iazdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BŪRYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ............................4.JC.

Prislusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

____    ■ j'.L. , " ..."_________ _  «. Ą ? ■

•UT" 25c.

rr*

porskaieziuj 
dorių 1925

Sanle?

veninio vaizdeliu apraszymu

1924 m.

k i uosi, 
los”

4 4 Lietuvos Preky-

red ako i je 
mirsz neapiankins’ ’nurnes, 

Lietuvoje suvenani
sz vieša
dūliai,
nuszviesti, tuom, ko asz da ne
žinau ir neskaieziau. Su pagal-

“Saule, 
pavidale raidžiu,

ba, Jurgis Sojanskas, Kaunas.

Szirdingai tareme aeziu už 
malonu Saules” 
kuriame randame visokias ži- 

■ nes isz viso svieto ir puiku ka
lendorių, bet daugiause mums 
rupi kad ant kito meto mus ne- 

Saule,” nes per gro-
mums niekas nepraneszo 

“Saule 
kam turime padėkavoti. — 
pagarba, Szimanas Blizgis isz 
Zizu kaimo.

ramins 
mat a 
kas mums užrasze

4 4

laikraszt i

», ir

Szi rd i nga i dėka vo jame už . 
taip malonu laikraszti “San
le” ir už taip puiku kalendori, 
kuris mus atlanko jau antras 
metas ir labai gailinusiu kad 
pirmiau nepažinojau taip ma
lonaus sveczio kuris kas san- 
vaite atlanko mus ir pralinks
mina kožna. Taipgi tariu szir- 
dinga aeziu mano draugui ku
ris man užrasze. Vėlinu laimin
giausiu metu sulaukti ir svei
katos. — Su pagarba Viktorija 
Stankeviczaite isz Bndežerio 
kaimo.

DAINU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamaeijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c 

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

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

T----- «--
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jdtn
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio

, . Ifll .f *■ Ii'

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigu* ir ta

■H

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir csedlna. Dildte savo
pinigus in uita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Istomzkas Apr lizinas Apie Bulgarą
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Atgijimą hz Tau t hzko Miego.

kuriu bu- 
užlaikomns 

sveczius ant

PARASZE DEL “SAULES“ XX.

Stojanas gyveno hadži Hris- 
to namuose, prie 
vo didelis, gražiai 
sodas. Atvedės
kiemo, Stojanas nevede juos in 
kambari, bet pamislyjes, jogei 
kartais ir sienos gali turėti au
sis, pakvietė anuos sodną n. 
Nuvedės n tokion vieton posa
ki* :

— Ot, czionai galime lais
vai kalbėti... Na, ka, Slanko?

— Kagi ? — paklausė szi- 
sai traukdamas pecziais.

— Ar nori, kad mes būtu
mėm tavo pagelbininkais ?

— Asz malonecziau
sake — kad butumet mano už
vaduotojais.

— Kaipgi ?
— Ot teip: rinkite 

kite, pameskite, kad 
nieko nežinoeziau.

— Gerai —

ai

neszio 
tik asz

tarė Stojanas.
— Kad gerai, tai ir viskas.
— Nurodyk gi mums, 

kur jie reikia paimti.
atsake

isz

— Ak — utsjikc — k u s 
link to, tai pirmiaus turiu pa- 

Tai no nuo manės

no-
noi nei

ant žarijų

s i klausti... 
priguli.

—Tai nuo ko gi ?
— Taigi szito asz ir nega

liu pasakyti.
— Kodėl?

- Pažadėjau niekam 
sakyti, ne draugams, 
kad mane Turkai
degintu, o žinote, pažadėjimas 
szventas daiktas — atsake 
Stanko.

— Prisiekei ’ 
Stojanas.

— Ne!... Pažadėjau ir vis
kas.... Manos klausė: 
kyši?” Atsakiau 
shi ir ot...

Norėjo dar kasžinka pasaky
ti, bet sztai atėjo mergele su 
taca .rankose, o aut tavos pa- 
vaiszinimas. Nikolai mergele 
labai patiko. Jis teip buvo su
judintas meregles gražumu, 

imdamas pavaiszinima, 
sukalė 

brangia kriszpoline taurele.
— Tai dar graži! Tokios 

asz kaip gyvas nemaeziau.
— Kas ji? — klauso jisai 

Stojano, kada mergele apdali
nusi pavaiszinima, vėl sau nu
ėjo.

dai kt as

— paklausė

a i

“nepasa- 
nepasaky-

kad, 
iszmete ant žemes ir

Stanko

— Mergele.
— Kieno?
— Ųadži Hristo.
—■. O jos vardas?
— Ilenka.
— A, tai dar gražumas — 

pradėjo kalbėti, bet 
jam pertrauke.

— Taip, taip — tarė. — Pa
sakysiu, kad judu viską imate 
ant saves. Ir labai gerai. Asz 
ne labai norėjau kisztis, bet no 
buvo kam pavesti, turėjau ap
siimti. Del savo szalies pada- 
ryeziau viską, bet del manes 
gerinus butu, kad kas kitas at
liktu. Ir teip — paklauso — 
judu norite savo galvas staty
ti?

— O ka — atsake Stoja- 
nas — asz mielai statau 
galva.

— Ir asz — pritarė Nikola.
— Asz apie judu pasaky

siu ir kam reikia pranesziu, o 
tuo tarpu skaityklai paskirtus 
rasztus paduosiu kuriam nors 
isz jusu.

— Duok man — 
Nikola.

— Gerai, tai ateik pas ma- 

redoj ir Subatoj. Supranti ?
V.

Uenkos gražumas gal ir ne 
butu padaręs teip didelio ant 
Nikolo inspudžio, kad
taurele. Apie taurele jisai 
galėjo pamirszti, 
mislijo ir apie Ilenka. Ta mis 
lis ji teip užėmė, kad užmirszo

savo

a t si Ii epe

ne dti kartu per nedelia

ne ta 
ne 

o podraug

— * • ♦ i L < f y i - i v •
I

net nbciti Šubatoje pas Stan
kų laikraszczius paimti Atsi
minė tiktai Ncdddienyjė, ka
da Stojanas, antikės ji skaitv- 

?' « e

mino tiktai Nedeldienyjd, ka-

1

kloję, paklausė:
— Ar buvai pas Slanka?
— A! — atsako — užmir 

szau. Nežinau, kas su 
atsitiko. Kaip gyvai 
szau.

manim 
užmir-

.Teip, teip, Suhata, Su- r« • * • 1 * • t 1batu. Sziandie vakare
— kalbėjo Nikola, o patsai tuo 
tarpu mislijo apie Ilenka. Sto
jamu, nieko nesakęs, iszejo isz 
skaityklos ir nuėjo pas Ilenka 
praszyti parodyti jam likusia 
sveika taurele, kad galėtu at- 

su- 
su- 

tiko, bet apie taureles atpirki
mą nenorėjo nei kalbeli.

— Asz sumusziau, asz 
riu ir atlyginti, atitarnauti — 
kalbėjo jai Nikola.

— Atitarnauti!
— Tarnauk 

garijai, tau to užteks.
Kodėl tu su manim teip 
— paklauso Nikola.
Stojanas mums papasa

kojo, kokiu keliu tu eini ir isz 
kur ateini, del to asz ir misli- 
nu. kad tau 
sau galva kvarszinti... Ka ver
ta taurele palyginant >u Ievy
ne !

nueisiu

pirkti lygiai tokia, kokia 
musze. Ilonka malotnai ji

mergele.< t

kalbi >

tu-

— atsake 
tu Bul-

netinka taurele

— Teip, teip — visas 
kaitės kalbėjo Nikola.
’ — Apie taurele 
mirszk.

— Užmirsziu,
Bet tavos niekad

Mergele nuleido akis Po va
landėlės t aro:

— Argi asz dauginus 
verta už tevvne? •<

— Tu ar tevvne? Nežinau 
nežinau...

geras Bulgaras, atiduotum gy
vastį.

im-

tu pa-

užmirsziu.... 
neužmirsziu.

(‘SU

Už ievyne tu, jaigu

O už tave
... Ka !

esi

neat iduo-
cziau, mistini

Atsisveikine.s su 1 lenką -X 1- 

kola iszejo, bet patsai nežinojo, 
kas su juom atsitiko, (latvė
mis jisai nėjo, bet bėgti bego; 
atėjės in skaitykla, paemes 
skaito, bet nesuprato, kad skai 
to. Iszejes už miesto ilgai sėdė
jo ant Dunojaus kranto ir mis- 

1 lenką. 
Slanka

lijo a jie Bulgarija li
pasAnt galo nuėjo 

rasztus paimti.
— Vakar tavęs laukiau — 

(are Stankus, bežaizdamas su 
vaikais, kuriu penkis turėjo.

— Asz kaltas...
- a t si liepe Nikola.

Kad pamirszai, tai nie 
szitai atsitinka, bet asz 

mislijau, kad tu atsižadėjai. — 
taro Stanko.

— Ka tu kalbi? — *priesz- 
taravo Nikola.

— (lai va 
ne kiekvienas szitai gali.

— Jaigu statai, tu, turėda
mas vaikus...

— Ot — atsako Slanko. — 
Asz tai kas kita; mano jau te
kis amatas. Vaikus mokinu a, 
b, c, vyresniems sakau moky
kitės ir skaitykite, ir teip vis
kas ėjo tolyn, kolei nedaejau 
iki pametimo uždraustu rasz- 
tu. Betgi asz nenorecziau gal
va pražudyti, misliju, kad ir 
tu teipgi nenorėtum, 
lyk, gal atsakysi.

— Asz jau sakiau, kad ap
siimu — atsako Nikola.

Stanko padavė vaika 
ežiai, o pats iszejo ir už 
landeles srtgryžo tarytum 
tiiscziomis rankomis, bet atsi-' 
edes isztrauke isz rankoves ir 
padęjo szale Nikolos laiktasz

pamirszau!

k o,

reikia statyti, o

Pamis-

pa- 
va -

811

ti ir maža knygute. Padėjo ir 
tarė:

' 2— Sztai imk, kiszk in ran- 
kove ir eidamas gatve ziurek

Sztai imk, kiszk in ran-
• 1________* _ i < -t 1

kad žandarai tavos hepainitii.

idant ant galo tave pakarti 
arba kalėjime gyva supūdyti.. 
Supranti ?

— Suprantu — atsake Ni-

pasidarė. Vaikszcziojo 
niiėsta ir klaušinejO, 
tik galėjo. Pažinojo, kad išž.

po
■pus1 kn

Papraszius
i M'

kola.
— Dabar jau žinai, kas ta

vos laukia. Imk ir eik, nes jau 
vakaras.

Paemos rasztus, 
ėjo.

Nikola isz-

VI.
Mocze Mokra buvo 

paprasta rnotorisžke.
nevisai 
Jos vv- 

rns numirė pirm deszimts mo
tu, palikes jai tris sunūs, vie
na dukteri ir didelius turtus. 
Velionis buvo 
pirklys Ruszczuke.

« I ' * .

trutingiausiaa 
Paskuti

niuose savo gyvenimo metuose 
jisai buvo vaitu Bulgaru valš- 
/czhijc ir visuomet elgesį teip 
kad priesz valdžios norus nie
ko nepadaryti, už tai Turku 
buvo laikomas už isztikima 
žmogų. Savo vaikus leido mo
kint ies in užrebeži. Vyrui nu
mirus, mocze Mokra pati vode 
pirklyste ir vode ana pavyz
dingai. Jos namuose daugiau 
apie nieką nebuvo kalbos, kaip 
vien apie pinigus. Pinigas del 
jos buvo pradžia ir pabaiga. 
Kada vyresnysis sūnūs, pabai
gęs mokslus, sugryžo isz nžru- 
božio, mocze Mokra pasveiki
nusi kalbėjo jam:

— Gerai, kad sugryžai, no
rą kam pirklyba vesti.

— Et, mama, — atsake 
jaunikaitis — manos visiszkai 
prie pirkly bos netraukia.

— Delko?
— Del to, kad turiu veikti 

ka kita. Du darbai drauge ne
galima veikti.

— Tiesa. — atsake ir 
paklauso sunaus, ka žada veik
ti.

Suims kalbėjo jai apie tautu 
skirtingumą; apie tiesas.

už tai
už

uo

skirtingumą; apie tiesas, ku
rias privalo turėti kiekviena 
tauta, apie reikalingumą 
silpnesniems ginties nuo tvir
tesniu prispaudimo, apie ne- 
prigulminga ir kitus dalykus. 
Bet ji to visko nesuprato ir ne
sirūpino suprasti, nes tas ne
priklausė prie pirklybos klan- 
: imu. Po keliu dienu ji pradėjo 
kalbinti sunu nueiti su ja drau
ge pas pasza, sakydama:

— Pasza klausė apie tave 
ir norėtu su tavim susipažinti.

O sūnūs jai ant to atsake:
— Jisai yra inrankiu mu- 
tevynes prispaudimo.

Moteriszkc ir szito nesupra
to. Turkų ji bijoj; mate juose 
valdžia, bet buvo persti kri
auši, — kad tas viskas dedasi 
isz Dievo valios ir kad kitaip 
negali būti. Priprato prie ju ir 
gerumu su jais gyveno. Del to 
ji negalėjo suprasti, delko sū
nūs szalinasi nuo Turku, o 
draugauja su Bulgaru jau
nuomene, kuriai jisai pasakojo 
apie Szveicarus, apie H olan
dus, apie Hispanus, apie Ita
lus ir didžius historiszkus pa
veikslus, kurie 
nieko bendro neturi.
Ž0įdž>ius ji klausė, laike juos už 
“gražias apysakas” ir nemis- 
lino, kad gyvenime galima 
juos sekti. Karta sūnūs papra- 
sze nuo jos dvieju szimtu du
katu.

— Kain? — paklausė.
— Revolveriams 

mama — atsake.
— Pigiai atsitiko nupirk

ti, ka?
Ji buvo i uslinus, kad sūnūs 

perka, idant paskiau brangiau 
parduoti ir uždirbti. Dave pi
nigus ir lauke. Tuo tarpu su
ims iszvažiavo.

— Kur?
— In Rnmanija, mama.
—• Ant ilgo?
— Ei 

vienas.
— Gal insižiurojai kokia 

mergele? — paklausė.
— No mergeles man dabar 

galvoje— atsake sumis.

apie

apie

su

nuo
Bulgaru

su pirklyste
Sūnaus

pirkti

ne... sugryszin ne

.j w '

Ruszczuko iszejo Turku karei
viai ir žandarai, o taipogi, ka^d, 
kelios desyimtis jaunu vyru 
iszhyko isz miesto, palike vai- 
tojanbfcias szėimvnas. Viena 
isz motinb, kuriu sūnūs iszbe- 
go, sutikusi Mokra iszktllbejo: 

Jeigu mano sūnūs pra- 
tavaji asz kaltinsiu priesz 

Dieva.
Mocze Mokra jau beveik ne

abejojo, kad jos sūnūs pristo
jo prie czetos.
mine viską, ka kita karta, jos 
sūnūs kalbėjo ir pradėjo szi-ta 
suprasti, iszpradžiu neaiszkiai 
bet tolyn viskas vis aiszkiaus 
pasirodo, ir joje pradėjo atgy
ti jausmas tu, kurie pirm pen
kių metu pražuvo, Turku kar
dais nužudyti. Bulgarija kas- 
žin kokis vejas užputo, po ku
rio intekme persimaino ne tik 
jauni vyrai, bet ir senos mote
rys.

Su dideliu neramumu 
oze Mokra gaude žinias, kuriu 

miestą, 
vienos buvo liūdnos, kitos la
binus raminanezios. Bet liud-

o ne
tik ri 

Iszsiusti žandarai
po

žus 3

<x

Dabar ji a te

daug vAikszcziojo po

mo-

nu žinių buvo dauginus, 
ilgai trukus pasirodė ir 
da rodymą i.
pradėjo gryszti, veždami
2 ar po 3 surisztus ir sukru
vintus vyrus. Nuo miesto var- *
tu iki kalėjimo stovėjo minios 
žmonių tvlibeziu ir nubudusiu. 
Tik kartais buvo girdėti grau
dus aimanavimas motinos 
pažinusios tarp suimtojo 
riszta. ir sukruvinta sunu. Pas 
kui juos ėjo ir kiti 
neszdami už plauku nukirstas 
galvas, kurias karts nuo karto 
kele in virszu ir klausė:

— Ar pažįstate?
minioje 

nenorėjo tikėti, kad jos sunūs 
galėtu pražūti. Sztai prisiarti
no kitas žandaras su galva ir 
nesuspėjo ana pakelti ir pasa
kėt i:

aimanavimas

Mokra stovėjo

su-

žandarai.

ir

savo

— atsako

— Ar pažystai e?
Kaip Mokra, pažinusi 

sunaus galva, suriko:
— Sunau mano!
Ir pakėlusi in virszu rankas 

pasako:
— Bulgarija.... Bulgarija... 

Bulgarija...
— Ar pažysti? — paklau

sė žandaras pakeles augsztyn.
— Pažvstu 

atiduok ja man.
— Eik praszyk pas pasza.
— Mokra insiinaisze 

niojo ir nuėjo namo.
būdama viena verke ir meldė
si, o ant rytojaus toje valan
doje, kada prie paszos galima 
prieiti, nuėjo in konaka.

— Matai in ka davode ta
vo sunu tie užrubežiniai moks
lai tarė pasza pasisveikinęs 
su Mokra.

— Teip buvo lemta, offen- 
dnm — atsake Mokra.

Valandėlė prakalbėjus Mok
ra paprasze paszos pavelyt nu
mazgoti ir susžuknoti 
galva.

— Jeigu szitai man pave
lysi, aczip tau pasakysiu. Bet 
szituom dar neužsibaigia ma
no praszymas. Pavelyk man, 
effendim, kasdien ant valan
dos i nei ti in kalėjimą.

Pasza labai nusistebėjos pa
klausė :

— Ko ten?
— Neklaustum manės, pa 

sza effendim, kad botum gir
dėjęs, kaip motinos mane kei
kė.

mi- 
Namie

sūnaus

žmonių galvas, 
vandens, Mokra eme anas maz- 
gbti ir fezukuoti. Paskucziau- 
siai paėmė mazgoti savo sū
naus gūlva. Ndrs szirdi jai la
bai sopėjo, nors aszaros veržė
si išz akiu, bet ji instenge su
siturėti nuo verksmo, kad ne
parodyti Turkams savo gai- 
lesczio. Dejuodama patylomis:

— Sunau mano... sunau... 
sunau... — mazgojo, kol vienas 
žandaru nepasako:

— Gana jau to.
Tada pasitraukusi in 

mocze Mokra žiurėjo, kaip in 
kambari inejo penki žandarai 
su penkiais ilgais 
Ant kiekvieno užmovę po gal
va ir isznesze ant gatves. Pir
ma ju ėjo du vaikai muszdami 
bngnus, o paskui bego Turku 
vaiku pulkas ir visi jie džiaug
damies szauke:

— Giaurai, giaurai! (taip 
Turkai niekina Krikszczionis).

Daeje iki miesto varto žan
darai sustojo ir insmeige ten 
viena, smaigu. Su likusiais ke
turiais smaigais vėl ėjo gatvė
mis iki .kitu vartų. Mocze Mok

ėjo per miestą 
Prie trecziu

szali

smaigais, 
gai
lio.

f i

Ėjau viena ulyczia Szenadorij,

■

..I I
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Sustojau kokiam tai užkaborij, 
Ten iszgirdau negirdėta 

dainele, 
Kuri man patiko labai, 

maitele, 
Sztai jum szirdeles 

padainuosiu, 
girdėjau jum paduosiu, 

vadinasi, 
giedasi,

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau Joną Valicka, ke

li metai adgal gyveno Newark, 
N? J. dabar nežinau kur. Mel
džiu alsiszaukt ant adreso.

Mike Yuski,
46 Roger Williams Ave., 

Phillipsdale, R. I.

• Merkevieziene.
N. Y.Brooklyn, 

k ria u ežiu, t rvs
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ra tris kartus 
drauge su 
variu pasiliko, nes ten žanda
rai paliko smaiga su jos siinaus 
galva. Uzion ji atsiklaupė ir, 
pakėlusi akis augsztyn, kalbė
jo patylomis:

— Sūnau,
Nuo szito
prie Dievo teisybes ir

Sunau,sunau!
valandėlė in

jais.

sima n, 
smaigo tu

.snnau! 
szauki > 
tautai

tiesa praneszi!
Atsistojo, dar 

sūnaus galva pažiurėjo ir nu
ėjo kalėjimo link.

— Mocze Mokra — tarė ka
lėjimo virsziniinkas, kada ano
ji pasakė jam savo pavarde,— 

tave; pasza
siuntė žinia apie tave.

valia kaleji-

jau pažystu at-

Te is v be, valia,

— Kad man 
man i neiti ?

— Valia? 
bet ne Imtinai.

— Nebijok, 
ko Mokra. — Asz 
ėmiau nuo paszos pavelijimą, 
kad tave nuskriausti.

Nereikejo nei imti pave
lijimu.

— Nenorėjau tau bėdos pa
darei i. •

— Gerai

szirdele, paša
lio del to

< r I

tarė v i rszi įlin
kas. — Turi kalėjimo sunu, ar 
broli, ka ? Kuris ten tau rupi?

— Apie visus asz rūpinuo
si u. Ar nematai, kad asz sena?

vaikus privaloSeni apie visu 
rūpintis.

— Taip. Bet apie tavo vai
ką galėtumėte pakalbėti — ta
ri*.

— Pakalbėsimo — atsake, 
supratusi, kad už papirkima 
galima bus kuris nors isz ka
lėjimo iszimti. — O dabar bėg
siu namo paimti kaliniams 
maisto.

Vos pusvalandžiui praėjus 
sugryžo su didele reczka pilna 
visokiu valgomu daigtu ir tuo
jau s liko kAlejiman inleista.

paimti

Maloningas pasza pave- 
atneszti jums truputilino 

maisto — tarė Mokra, paduo
dama kaliniams reczka.

[TOLIAUS BUS]

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Kaip g 
Badai ” 
O kaip ”
Sztai dainele kokia girdėjau: 
“Oj kūmute lik czion gerai, 
Ba dieneles linksmai varai, 
K rimt i vyra kaip pielyezia, 
Geri alų kaip telyczia.
Czion durno, gerai 'butie, 
Gali ir su vyrais siųstie, 
Ba ve czion tokia ma<la,

, Niekas ne uždraus ir gana.
Czion moteros nepažinsi, 
Ja nuo mergos neatskirsi, 
Kožna turi plaukus trumpus, 
Norint* ir kakta numukus.

'Czion reike kuna dabinti, 
Priesz vyrus dantis rodyti, 
Ant valgio jiems tiek nepaiso, 
Szparkinimas viską pataiso.
Vyras bobai tur tylėtie, 
Ne tur nieko regetie, 
Ka daro jojo bobele, 
Tai tau niekas diede!i.
Miniszai'iie gerkim, ulavokira 
/Vilt nieko suvis nedbokim 
Isz smagumu naudok i m, 
Kas ka sako nepaisykim.
Ka ežia paisyt vyro ir vaiku, 
Reike naudot isz laiku, 
Kol da jauna, gerti gali, 
Nežiūrėk: ant niek, tik vali.
Tegul vyras mazgoję puodus, 
Ir drabužius skalbė juodus, 
O kaip bestije neklausytu, 
Tiek to, jis mane matytu.
Suriszczia visus savo daigius, 
Palikczia jam visus vaikus, 
In kur kitur nuvažiuoezia, 
Tuojau s vyra kita gauezia.

Bet
Ar ilgai taip gyvensit?

Eri Kontri” 
Sėjau Rūta * ?

y

>>

A«z Petras Strackauskas pa- 
jeszkau savo tikro brolio Vin
co Straekausko, ir sesers Mag
dės Strackauskiutes, po vyru 

Brolis gyveno 
Dirbo prie

trisdeszimts 
metai tam atgal.

Sesuo gyveno Ponnsylvani- 
jos steite. Jos vyras dirbo Da
ka vau i jos mainose, dvylika 
metu atgal, netoli Scranton.

Paeina jie isz Suvalkų Go
bė r nes,
Parapijo Gražiszkiu, Kaimo 
Dambaukos. Jie patys arba 

apie juos, prasznu

Vilkaviszkio pavieto, 
Gražiszkiu,

.Jie
kas žinote
duot žino ant szio adreso.

PetrasS trackauskas
1239 Dovis Avė., 

Grand Rapids, Mieli.1.17)

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atshinak mums 60c ir gauti musu 
stebuklinga žolių vertes tukstanesio 
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 ir.
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, neru tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi asas 
apimta kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanezlu Ilgu: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir paežiu 
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, gatves 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu Ilga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nėr* 
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu* 
su žolių ir knygų kataloge. Refkattn- 
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. — j

patrūkimo,

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS
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Ar da ilgai taip siunsit?
Tas laikas prabėgti ne truks, 
Kožnai mirtis sprandą nusuks, 
Vaikelius ant niek auginat 

Nuo pikto juju neginat, 
Paveiida bjauria duodat, 
Baimes Dievo nemokinat. 
Juk jauna visados nebūsit, 

Dings -taukine ir suvysi, 
Kaulai visi bus sugelti, 

O ežia ne bus kam paszelpti.
Vyro uždarbi prageri, 

Vaikus da mažus pavarai, 
Ir kas isz tos girtuokles bus, 
Jog da gyvas kūnas supus?

* ♦

Springfilde viena boba, - 
Labai nedora,

Savo vyra ant niek verte, 
Gal butu jam padarius smerti.

Bet žmogelis jaja pamėtė, 
Ba negalėjo dal alky tie,

»

MILL A PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuojs ir laidoja knlrusiul 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus parno- 
szia nuo paprasčiausia iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksstyniu tas 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1873-M.

Lietuviukas Grabmrius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.
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816 W. SPRUCE STR., 
MAH ANO Y CITY, PA.

Bell Telefonas 149Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnorin. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta Įdėtais andeklineiė 
apdarais. Preke su toū-

Į Ia
.1

4a

Bobai tik to ir reikėjo, 
Ba. szirdėle kita turėjo.

Sziadien sau lėbauju. 
Aini ra vyra garbavoje, 

Argi žhionys negali rodą 
padaryti,

• Tokiai bobai pinti užkurti ?
Smala iszszmeruoti,
Pl un k snom a pi pi Ui,
Ir ant vėjo paleisti;

Dievaž bėdos neturėtu, 
Jaigu taip padarytu.
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CAPITAL STOCK $125,0(10.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.61

— Mano vaikas ju sunuse 
prikalbino ir patraukė. Dėlto 
noroeziau anų sūnūs, kurie isz 
maniszkio priežasties kaleji- 
man pateko, aprūpinti ir pa
maitinti. Nors tokiu budu mo 
tinome atlygineziau.

Valandėlė pamisimus pasza
I

Na, tegul bus teip. —•
paszaukes adjutantu liepe 
Mokrai'paskui ji eiti. Adjutan-' 
tas nilvede ja žemyn, in žan
daru sargybos kambari, ir. pa
sakė kelis žodžius žandaru vy-

tarė:
ir

gali sapnuot. t

r

siuntimu tiktai $1.50.
(te ’

IT. P. B«2kau»ka»-Co,
Mahanoy City, Pa.

—4,,—.,M, .........
---------------- *-----------------------------------------------------------------------

l Mokame S.czia procentą ant 
Budėtu 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. Y,. L .

—
H. BALL, Prezidentas/ 

! G. W. BARLOW, Viee-PrtB.
J. E. FERGUSON, Kas.

W. Szneideris ir Sūnūs
Belaukiant sūnaus pagrysz-

tant, sztai pasklydo kai bos
4 y1 'L__ • -■ • __ , ; * • ' ' *. _ f t . J .

insivęržusi ii& Rumanijos gim 
'B « I . .14 ‘ . ' • r 4 « 4- -eV \ , v

atras pas tavo rasztns, tai lai- Mokra neinis|ilio, kad jos
I j 1 ' a* V ■ • 4“ 1 1 • ■ , r ■ . 'I?,' * I - ■J' ■ • • 4 I ji ' ‘ ''' l'"i

— UŽ ka jie mane paims?
— Už ka? Jiems' gali hasi- 

ir iszkratyti. Jaigu iszkratė
rodyti, kad tavo reikia paimti
* * 4 'm. ■ . . M • A 1 f

kys tave kalėjimo, klausines, 
stumdys, badu marins kankins

apie sumiszima, kuri pakele

įduotimaisztininkai (cfcetaD
i.1 < i. •» - « , . .. k i & j j i i 1 nt— *

sh-
nus galėtu prie ju prigulėti, 

« betgi jai neramu ant szirdibn

resriiajam,, o ansai 
Mokrai gulinėsiąs pas siėiirt

parodo

penkias kruvinas1 ir purvinas!
' X.. " 1 '■

S

į "
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MANTICŽKOS. arba giesmia knyga,

Su verssneis apdarais, preke -
paprastais kietais apdarais. Preke $1,

’■' 4 " + i i k i • • e ' į Oar..
W. D’ BOCZKAUŠKAS-OOū

MAHANOY CITY, PA.

GRABEORIAI.
įi(j, * .

Patarnaujame simpatiszkai,
mandagiai ir pigiai.

1 AntomobiMai vestuvėms 
kriksatynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 B. Centre St. Shenandoah,

K
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ŽINIOS VIETINES
>

Isz Shenandoah, Pa.

ir

— Aleksandras Žemaitis, 
pavojingai serga 
West ulvezios.

— .Juozas Czesnevskis gy
venantis William Penn, atva
žiavęs in miestą, paslydo ant 
ledo iszsisukdama-s koja. 
Šteinas ji dažiuri.

— Pranas Kostovskis, pra
dą rba Ellerigowan ka- 

svklose likos sužeistas in ran
ka. Kompanijos daktaras ji 
apžiurėjo ir nusiuntė namo ant 
W. Cherrv ulvezios.

ant South

D r.

KAPELIONO 
PASAKA

8AULB
—N■■Hto■—M———■—■■■■■■III*"M^*M,********»«»W’>M^MM«I«—

Ilga laika praleidau szalia' Ciz I7\ICT A MTIQ r T AIVA C 
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to žmogaus. Mano szirdis kilo 
prie Dievo už ji pilna dėkingu
mo. Asz iszklausiau jo iszpa- 
žiuties, kuria jisai atliko su 
kilniausiais pasiryžimais. Pa- . 
baigus iszpaži'nti, asz paszau-1

“ANTINOE”
PO ISZGIALBĖJIMUI LAIVORIU

iV i

— Truputi atszilo ir diene
les puikesnes.

— Lietuviszkas Indepen
dent Kliubas nutarė laikyti sa
vo metini pokyliu 7 Apriliaus, 
Norkevicziaus saloje.

— Seredoje, Ketverge 
Subatoj pasnykai.

— Sziadien publikines ir 
parapines mokslaines uždary
tos isz priežasties gimimo die
nos prezidento Washingtono.

— Szirdinga acziu s-udeda 
visiems tiems, kurie pribuvo 
ant gailės pamaldų Panedelio 
ryta Szv. Juozapo bažnyežioje, 
laikvtos už duszia Juozo Abra- •»
czinsko, kuris mirė Roehesteri, 
N. Y. — Nuliudus sesuo, Mare 
Grinevicziene.

— Parapinis
atsibus Ctarninko vakara baž
nytinėm skiepe 7:30 valanda 
ant kurio bus svarstoma daug 
svarbiu reikalu, todėl visi pri
valo pribūti idant po tam ne- 
rugoti kad jam

dejas

Aplankydamas vienos gar
sios ligonines kapcliona, kuris 
jau ilgai joje darbavosi, turė
jau prdgos su juo i'szsikal'boti 
apie didi ir instabu Dievo gai
lestingumą paskutinėje valan
doje 
loms.

k 1 a i d ž i o j a n cz i o m s sie-

kiau, seserį. Kuomet ji atėjo, 
asz jai tariau:

— Sesuo, asz duosiu szitam 
žmogui paskutiniuosius Sakra
mentus. Praiszau visa paruosz- 
ti.

Ji labai nustebo ir tarė:
Jam kambarys jiaruosz-

Leisk man, leve Alok- l,ls> teveli! Ar nobiitu gėria i, 
i — jisai rūpestingai ltn<l .i‘« *P!‘ nueitu! Czia ne

susirinkimas

susirinkimas 
nieko neapejo. Yra tai parapi
jos mitingas ir del gero 
parapijom! bus laikomas, 
tai geriause proga daryti

Mount Carmel, Pa. — Kun. 
Duobini.s isz Shamokin, likos 
perkeltas per viskupa aj)imti 
Lietuviszka parapija Szv. Kry
žiaus ant vietos kun. Bartusz- 
kaus, kuris iszvažinoja in Lie
tuva profesoriauti. Vėlinamo 
kun. Dnobiniui laimingos pa
sekmes naujoi parapijoj, nes 
užsitarnavo ant. to per ener- 
giszka ir prieteliszka būda.

VISU

Yra
nz-

manimus ar juos atmesti, o ne
ant kampu ar saliunuosia.

— Taisvdamas sziuta kasi 
klosią Mahanov, Marcei i us La
pinskas 337 
pjovė ranka 
t i pas daktaru.

7 W. Pine uli. per- 
ir turėjo nu^iduo-

NUŽUDĖ 53 ŽMONIS

ŽUDINTOJAS PRISIPAŽI
NO 
MOTERES.

IR KUNIGĄ.

BUK ŽUDINO 
VAIKUS

Warszava, Lenki jo. —

Phillipsdale, Pa. — Pas mus 
buvo tikra Sibiriszka žiema, 
sniego prisnigo net ant

žiema 
t riju 

pėdu, bet oras pradeda persi- 
mainvt ir ne teip szalta. 
bai eina gerai.
mynu czionais tiktai trys szei- 
mynos, tik liūdna, kad 
senmerge su kokiu tai vyru ir 
gyvena ant vieros, 
mums visiems sarmata. Neuž- 
ilgio pribus pone

, duot i szliuba.

Dar-
Lietuviu szei-

viena

darydama

Baltruviene

Herminie, Pa. f Diena 17 
Vasario mirė Juozas Lukosze- 
viezius, 43metu amžiaus, sirg
damas keturis mesius. 
dideliam nuliudimia

Nuo 
kokio tai laiko policije aplai 
kinejo daug skundu buk inote- 
res ir vaikai dingdavo slaptin
gu budu, ant galo tiejei skun
dai atejdavo tankiau in polici- 
je. Lzsiunsta detektivus su- 
jieszkoti žadintoja ir ant galo 
pasiseko suimti koki tai 
Ruthszczuka, kuris 
no; buk jisai nužudė 53 
tas, daugiause moteres ir vai
kus ir viena 
Majewski, 
prisipažino, buk moteres 
vaikus suvedžiodavo in girre 
kur sužagedavo, po 
muszdavo.

vai 
neap-

Sandrai 
pradėjo — papasakoti tamstai 
apie viena nepaprasta atsitiki
ma, kuris man teko perkenteti. 
Jisai inrodys kaip teisingi yra 
tavo žodžiai, kad Dievo meile 
virszija visa supratima. Tai 
gali paraginti ne viena abejo- 
janezia siela visuomet Juomi 
pasitikėti.

Viena įnikti 
valanda geležkelio bendrove 
szauke nmbulanso, praneszda- 
ma, kad koks tai žmogus yra 
traukinio parbloksztas ir suva
žinėtas. Ambulansas tuojau 
iszvažiavo in nelaimes vieta ir 
už kokio pusvalandžio sugry- 
žo. Gydytojai ir slauges prisi- 
rirosze jo patikti. Atidarius 
rmbnlanso duris, iszlipo isz jo 
i.szblvszkes ir apkvaitęs žmo
gus ir inejo in karidoriu.

— O kur ligonis? - 
klauso gydytojas.

— Sztai asz! — atsake žmo 
gus, žiūrėdamas in ji.

-- Asz maniau, kad trau
kinys suvažinėjo — tarė gydy
tojas.

Kitas gydytojas, 
žiavo su ambulansu, tarė:

— Szitas žmogus 
traukinio parbloksztas; 
kia apžiūrėti.

'Gydytojai

apie deszimta

pa-

kuris va-

buvo 
ji

16

N. J. paliko
koki
prisipaži- 

ypa-

kunigą vardu
Tasai kraujogeris 

ir

tam už-

Paskutines Žinutes.
Port of Spain, Trinidad. 

— Per susidūrimą dvieju lai
vu, laivas Naparima nuskendo 
su szesz'iolika pasažieriais.

1[ Mexico City, Mex. — Pen
ki tukstaneziai darbininku 
pradėjo dirbti konkretini plen
tą uno. Mexico Cit v in Pueblo.

A merikoKontrakFa Jiplaike 
niszka kompanije.

Philadelphia. — Dvi snie
gines viešu los kasztavo mies
tui 400 tukstanezius doleriu 
ant nuvalymo sniego nuo uly- 
cziu. Penki tukstaneziai žmo
nių likos priimti prie tojo dar
bo.

flII
vika K. Thiers, seniause moto
re visam Wisconsine mire Su

turėdama 111

Milwaukee, Wis. — Lud-

batos vakara, 
metu.

U Gulfport, Miss. — Kuni
gas E. J. Murphy, kuris atva
žiavo isz Minneapolis, Minn., 
likos aresztavotas už pasigė
rima ir nubaustas ant $19.50 ir 
paliepta jam idant važiuotu 
namo t gojaus.

Sausio 12 d. Anglu laivas 
“Baltriger” atgabeno in Lie
tuva antra Lietuvos sidabri
niu pinigu partija arti 20 tonu, 
7,500,000 lt. sumai, kurie Sau 
šio 14 d. atvežti in Kauna.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV13ZKA9 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
■20 W. Centre St. Mahenmr Citv. Pa.

Paliko 
paezia 

Magdalena, po tėvais Petrus- 
kevieziute, teipgi penkis 
kus, kuriu gailestis yra.
sakoma, hetekia savo mylimo 
tėvelio, o tais yra: Juozas 
m., Vincas 14 m., Jurgis 12 m.. 
Elzbieta 10 m., ir Pranukas 7 
motu. Camdene,
broli Joną Lukoszevicziu, pus
broli Joną Lastaucka ir pus- 
sescria Magdalena Krnkaus- 
kiene. Paėjo isz Kalvarijos pa
rapijos, Akmeniniu kaimo, 
Amerike pergyveno suvirszum 
20 metu. Palaidotas sn bažny 
tinioms pamaldoms 14 diena. 
Lai ilsisi amžinam atsilsi.

— Marijona A.

Akmeniniu

Patogi Japoniszka 
Mergina.

Pana Setsu Matsudaira, vy- 
riause duktė Japoniszko am
basadoriaus Washington© yra 
pagal Japoniszkos nuomones 
patogi mergina. Jiji gimė Ja- 
ponijoi, iszmoko gerai kalbėti 
Angliszkai ir yra mylema pei’ 
visus, kurie su ja ja susipažins- 
ta.

ANT RAND03.

Szesziu ruimu namas ant W. 
ailroad St. Kreipkitės ant ad
reso:

t.18^

Mrs. M. Kelley,
51 S. Main St., 

Mahanov City. Pa.

<sirbruzxlo ir 
nusivedė ligoni in operacijos 
kam bari. Buvo mažai kas kal
bama, bet kuomet jie inejo in 

kambarį, su 
baltomis dro-

britai spalvuota
kaltais stalais,
bulėmis, elektra apszviesta, li
gonis tarė:

— Ka gi jus su manim ma
note daryti ?

— Al e s rūpestingai 
surasti kur 

tau kurar

asz

tave 
apžiūrėsimo, kad 
tu esi sužeistas;
skauda !

— Negaliu pasakyti;
ja nežinos apsvaigęs. Bet pir
miausia asz noriu pamatyti 

nors vie- 
— paklausė sesers, kuri 

ji prižiūrėjo.
— Vienas vra namie — ta

re a rėžiau prisiartinusi sesuo.
— Ar asz galeeziau ji ma-

kunigą. Ar yra czia 
n as f

t vti ?
— Taip! asz ji paszauksiu.
— Kad tamsta galėtumei 

mums duoti progos sužinoti 
kas tau yra ~~ tarė gydytojas 
— .mes Itau pagelbesime atsi
gulti ant stalo.

— Juk jii's nepjausite, ne 
tyrinėsite, ne ko kito nedary
site iki sesuo nesugryszt

— Ne, jaigu tu nenori — 
tarė gydytojas. O gal tik visai 
mažai sužeidė. Pasakyk mums!

— Ne, nemažai — 'tarė — 
ligonis. Jus galėsi t e mane ap
žiūrėti, bet pirma asz turiu ku
nigą matyti.

Jisai nuėjo prie stalo. Sesuo 
isze'jo isz kambario manes 
jeszkoti. Buvo jau pusiau dvy
liktos, bet asz tuojau atsikė
liau ir. nuėjau. Kuomet inejo- 
me in operacijos kambari, gy
dytojai tarė:

Teveli, 
me szita žmogų nuo kojų iki 
galvos ir neradome ne jokios 
žaizdos, ne jokio isznarineto 
kaulo. Jis vi's tamsta szaukia, 
tad mes palauksime rytojaus 
ir tada ji gerai isztyrinesime. 
Sesuo jam duos patogu kam
bari ir asz tikiuosi, kad jisai 
per nakti gerai atilsės. — Gy
dytojai, padeje visa in szali, 
apleido kambari.

— Acziu Dievui, kad atė
jai, teveli! tamsta man labai 
reikalingas. Acziu tau, sesuo!

J

f mes i'sztyrinejo-

in szali

tuojau prasiszalinoJinai 
parūpinti ligoniui kambario.

per tolinusia.
— Taip — tarė ligonis — 

a-sz norecziau in ana kambari 
nueiti. —- Jis svyruodamas at
sistojo; sesuo Įiaszauke t.arna.

sesuo tare in 
mane — ar tamsta manai, kad 
jo padėtis yra taip pavojinga.

Mane tartum kas ver- 
duoti jam paskutinius 

Sakramentus — tariau. Gal tai 
kokia ypatinga malone, nes 
Dievo gerumas virszija visa 
su p ra t ima.

Teveli

MM*Miniu— urminiai
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czia.

Ji daugiau nieko nesako. 
Tanias padėjo jam atsigulti; 
mudu iszejoine in koplyczia. 
Isz czia asz pasiėmiau Szven- 
eziausiaiji Sakramenta ir, se
seriai beszviecziant žvake ke
lia, nunesziau Ji'per ilgus ko
ridorius in szio nepaprasto li
gonio kambari. Jis priėmė 
Paskutini Patepimu ir Szven- 
taji Vimtika su nepaprastu 
karsztumu. Kuomet asz ji pa
laiminau, jisai persižegnojo ir 
nužemintai sudėjo kryžiumi 

Visa, pabaigęs,

atsikreipęs in

asz galiu

ir 
riedan-

savo rankas, 
asz jau besirengiau ji palikti 
kuomet jisai 
mane tarė:

-— Teveli, kaip 
tink'amai dėkoti Dievui už szia 
nakti! Asz manau, kad dabar 
galėsiu ramiai užmigti — 
asz pamacziau .aszara, 
czia per jo skruostus.

Mes t a renių jam laba nakti, 
arba geriau laba ryta, nes jau 
buvo po antros, ir ji palikome. 
Septinta valanda ryte slauge, 
mane patikusi, praneszo, kad 

už valandos eisiąs 
liepiąs jam

I s 
gerai

gydytojas 
ligonio žiūrėti; 
lengvus pusryczius, jai uores 
ir pasakyti, kad atėjo 
isztirs jo padėti.

Asz nuėjau su ja in ligonio 
kambari. Jisai gulėjo apmiręs, 
visiszkai be žado. Tarnas pasa
kė, kad jisai nekalbėjęs, ne ju
dėjos nuo to laiko, kada mums 
tarė laba nakti. Gydytojai pa
tyrė, kad jo smegenys buvo 
sužeistos puolimu; specialisto 
nuomone jis niekad daugiau 
neat gausias sąmones.

Ir tiesa, jis niekuomet sa
manes mea'tgavo. Devynerius 
dienas ten iszgulejo be žado. 
J(d<i vaistai negelbėjo. Devin 
ta diena jisai mirė.

Tai Dievo malonus gailes
tingumas. Didi ir nesupranta
ma Dievo meile! 
prisiminiau ta 
jisai, i'n operacijos kambari 
būtinai reikalavo kunigo. Jai
gu jisai 'nebūtu to dares, butu 
netekės paskutines progos.

gaik

* *

Tuomet asz 
naktį, kurioje

*

Praslinkus kelioms dienoms 
in ligonine atėjo advokatas ir 
kunigas. Juodu teiravosi vieno 
ligonio, bot tokio vardo niekas 
nebuvo girdėjos. Tuomet juodu 
parode jeszkomo asmens foto
grafija; asz tuojau pažinau ta 

kuris, 
mirė

žmogų, Kuris, susitaikęs su 
Dievu, mirė be žado. Jisai 
slapstosi netikru vardu, kurio 
jo gimines niekad nebuvo gir
doje. Jis buvo kilęs isz geros 
szoimynos, bet jau keletą me
tu gyveno nelabai tvarkingai. 
Tasai advokatas buvo jo bro
lis, kunigas gi—dede. Asz 
jiem apsakiau ta malone, ku
ria velionis apturėjo priesz 
mirti, ir jo karszta paskutiniu 
Sakramentu priėmimą. Jie la
bai nudžiugo, kartu su manim 
dėkodami Visagaliam Dievui 
už Jo suteikta gausu gailestin
gumą. —K’T.y.—Gaivas.
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Sztai paveikslas skenstanezio laivo Antinoe, po iszgia Ibejimui nuo jojo visu laivoriu
per laiva President Roosevelt. Paveikslas likos prisiunstas isz Londono per telegrafo dratus 
in New Yorka.

Parduota Del Čigonu.
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Parduota 2,000 doleriu 
del čigonu karaliaus, szita 16

Is'/.pa niszka

.»

metų Iszpamszka mergaite 
Rosa Dalena; likos surasta per 
palicije vaikszcziojant prie Ne- 
warko, N. J. laike didelio snie
ginio szturmo ir paimta in 
prieglauda del apleistu vaiku. 
Palicije tyrinėja josios padėji
mą ir jeszko čigono 'kuris ja ja 
pirko nuo tėvo.
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Sztai paveikias 
laivo Harvard. Tosios valtys 
greieziau plaukti del tujų, kurie
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parodo naujo budo gialbojimo valtią ant
turi žėglius idant butu galima 

> iszsigialbejo nuo skenstan- 
czio laivo ir kad iszgialbcti neturėtu taip sunkiai irkluot. Žė
glius galima sudėt kada yra nereikalingi.
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Namas, Ar Ne?
O bet ne yra tai ugnis, tiktai 

nuvalymas ledu su pagialba 
garo nuo Carter Rice namo, 
Bostone, idant ledai puldami 

I nesužeistu praeigius.
I

PARSIDUODA
GERA FARMA.

k

30 akeriu žemes ir ganykla, 
5 akeriai geros miszkos, van
duo isz szaltinio varoma su rė
mą in stuba. Czvertis miles nuo 
Horseshoe Pike kelio, arti mo
kyklos, sztoru ir Readingo ge
ležinkelio, 38 miles in Phila
delphia, ir 7 miles in Coats- 
villo, Pa. Geras namas, tvar
tas, visztinyezia, visi geram 
padėjimo, stuboj naujas dide
lis Riteris del apszildymo, vi
sokį ukiszki padargai, 10 
vežimu szieno. Parduosiu pi- 
gei — tik už $3,300. Kreipki
tės ant adreso:

W. Tamaszunas,
1137 Fairmopt, Avė., 

Philadelphia, Pa.
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Po apleidimui Reno per Allijontus, pagal sutarti/ turėjo

A. b.. ■

D

iszgaibenti isz tonais ir savo laivus. Paveikslas parodo laivus 
plaukepczius per kanalus kelionėje namo. t.18)




