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ISZ AMERIKOS
PASTORIS SAKO BUK 
BIBLIJE YRA NEMO- 

RALISZKA KNYGA.
Kansas (’i t y. Kaus 

iszkflo tikejimiszka kova tarp 
Protestoniszku bambizeliu, o 
ypatingai tarp I)r. J. Evans, 
pastoriaus babtistu bažnyczios 
ir W. Jewell isz Liberty, Mo., 
pastoriaus l nitarijuszu — buk 
biblije yra nžsisenejusi knyga 
ir iHNluoda daugiau mokslo del 
bažnvezios.

Dr. Evans sako buk biblije 
vra nemoraliszka ir kenksmin- 
ga del žmogaus pasielgimo 
sziuose laikuose. In josios vie- 

užeme protas, 
manstymas ir žinysta.

del žmogaus

la, sziadien

TURTINGAS I S Z G A M A 
NUBAUSTAS ANT VISO 

GYVASCZIO 
KALĖJIMU.

Mason, M ieli. — Art būras 
Rich isz P-a t tic Creek likos nu
baustas ant vi.-o gyvenimo in 
kalėjimą už ž.veriszka pasielgi 
ma su mergina. Ridi vra su- 
num turtingo fabrikanto plie
no. 'Pasai 
pasielgė su 
King, kuriai

i>zgama žveriszkai 
20 rnetu Ludvika 

sudaužo žanda 
penkios<‘ vietose, po tam jaja
sužagejo kada gulėjo be žado. 
Sake kad tameHaike buvo abu
du girti.

Miss King * sL und/.e 
Arthura Richlant szimto tuks- 
taneziu doleriu atlyginimo už 
josios subjaurinima, sužeidimą 
ir nupleszima szloves.

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 15 K0V01926 (TUESDAY MARCH 15,1926)

DU-KART SANVAITINIS lAlKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS JJTARNINKA IK PETNYCZIĄ.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |8.0Q 
Ęuropoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso mete
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Lalszkoa Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adrafll W
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LIŪDNA SMERTIS GIRTA MOTINA NU
JAUNA VEDŽIU ŽUDĖ DUKTERIA

PRIETELIAI RADO JUOS 
ANT RYTOJAUS UŽTROSZ- 

KUSIUS NUO GAZO.

DŪKTE NORĖJO APMAL- 
SZYT GIRTA MOTINA 

PERDURTA SU 
ŽIRKLĖMIS.

J

DVASE 
ANT PARMOS

51

DVASE PAREIKALAVO 
NUO FARMERIO 30,000 

DOLERIU, O TADA 
APSIMALSZYS.

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
SAKO CARAS VĖL ATGYJO 
BADAI SLAPSTOSI KO-. 

KIAM KLIOSZTORIJE 
SIBERIJOI,

SAKO JOJO 
GIMINES.

KAIP

DAUGIAU KAIP 300 
NAMU UŽLIETA A

No. 1978 Second Avo., 
vakarėli, o

lovanas ir laike airi 
pakelio,

- Povvlas Ro- 
dzigucz, 25 metu, ir jojo jauna 
paeziule Nadareda, 23 metu, li
kos siiriszti mazgu moterystes, 
bet neilgai džiaugėsi taja lai
me. Pažystami ir draugai, ku
rie likos užpraszytais ant svod- 
bos po
prah'ido linksmai 
kada apleidinejo, paliko dau
geli visokiu dovaneliu del jau 
navedžiu. Jaunavedžiai pasili- 
kia vieni, pradėjo atvynioti su- 
nesztas <
>zimo vieno 
sikabino ant vamzdelio gazines 
szviesos, bet to jaunavedžiai 
visai neužtemino ir nuėjo gult, 
nejausdami isztekanczio gazo.

\’i>i stengimai priotoliu ant 
rytojaus, kurie atėjo linkėti 
jaunavedžiams saldžiosios nak 
teles, nuėjo ant niek. Tada pa 
szauke palicije, kuri iszmusze 
duris, surado abudu gulinezius 

abudu užtro-sz-

siūlas už-

<

be -gy va>l ies - 
ko nuo gazo.
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 

BAŽNYCZIOJE LAIKE 
LAIDOTUVIŲ.

Sandusky, Mieli. —
Pearl Dar land, iszgere

Mrs.
tri li

cvznos ir ant vitos miro Meto- 
laike pa

maldų laidotu vesią 19 metu 
Roy 1a*c, kuri surado nuszauta 
Forestville, per nežinomas 
ypatus. Del ko motore atome 
sau gyva st i, tai da 
nota.
PIKTI LIEŽUVIAI 

PRIVERTĖ MOTERĮ 
PRISIGIRDYTI.

Staten, Island, 
inszoko ir prisigirde, kartu su 
4 metu sunn, Minnie Silveltie- 
ne, 30 m. negalėdama pakęsti 
kaimynu piktu liežuviu, kurie 
pasakojo invairias pasakas 
apie ja. Vaiko kūnas jau isz- 
meszkeriotas ir ji pažino Sil- 
veltienos brolis, Walter Si 
minski. Moteries gi kuna® 
ieszkoma.s.

SAPNAS SURADO 
NUSKENDUSI.

Harrisburg, Pa. — 
Gassert sapnavo, bu'k mate ta
ja vieta kurioje nuskendo Da
nielius Yortv isz Lebanon 40 
dienu a d gal. Tasai sapnas jam 
nudavė taip teisingu, kad pra- 
nesze apie tad palicijai, kuri 
isz tikrųjų ’surado lavona pa- 
skendelio, toje paezioje vielojo 
ka mate sapne Gassert’as. 
PRISIPAŽINO KAD

NUŽUDĖ TRIS YPATAS
Flora, Ill. — Mrs. Elsie Ma- 

linskiene, likos nubausta ant 
viso gyvenimo in kalėjimą už 
nužudi'iiima trijų ypatų — pir
mutine paezia savo vyro ir da 
dvi ypatas ir mane nužudyti da 
ketvirta. Dare tai del aplaiky- 
mo asekuracijos. Vyras taipgi 
likos nubaustas iii kalėjimu 
ant deszimts metu.
16*4 MILIJONAI AUTOMO

BILIU JUNGT. VALSTI
JOSE.

Cleveland, Ohio. — Ekono
mo Leonardo P. Ayres, Cleve
land Trust kompanijos vice
pirmininko, surinktomis sta- 

metu 
pabaigoj žmonių vartojamu 
automobiliu skaiezius Jungti- 

szaliai, specialiu Rusu vai- nose Valstijose sieke 16,500,- 
džios leidimu. 

T ! ___

Ma- 
nema-

4 k

SUPLIEKĖ JAJA 262 
KARTUS.

Hamtramck, Mieli. — 
no vyras supliekė mane
žiau kaip 262 kartus nuo laiko 
kada pasilikau jojo motore”— 
taip kalbėjo Helena Zarovska, 
užvedama skunda prieszais 
savo v v ra.

skunda
Negana to, josios 

vyras nustūmė jaja žemyn tre- 
užmusziinn irpa i s, kers žino

iszlauže ranka.
Porele turi du vaikus

savim keturis
ir gy- 

met us.

vėmęs

veno su
Sudže juos perskyrė.
DEL SVETIMU PILIECZIU 

ŽEMES NUOSAVYBES 
LIETUVOJE.

Washington, D. C.
Reformos Instatymas, paskelb- 

3 d. 1922 m. 
(Vyr. Žiu. N. 83, eil.
§ 5-me numato, kad svetimi: 
szaliu pilieeziams, 
Rusu instatymai, kaipo 
timu j žaliu pilieeziams 
rieins Rusu instatymai, kaipo 
svetim-szaliams iszimties keliu 
Įeidavo Lietuvoje ne miestu 
srityje turėti nuosavybėje že
mes, paliekama teises esamas 
ju nuosavybėje žeme nuo szio 
instatymo paskelbimo dienos 
3 metu laikotarpiu perleisti 
Lieuvos pilieczimas 
biains
ėjus, visos aukszcziau minėtos 
svetim-szaliu žeipes, likusios 
neperleistos, yra valstybes nu
savinamos bendrąją szio in- 
statvmo tvarka.

Szio instatymo pakeitime, 
paskelbame Rugpiuczio

tas Balandžio m.
Žin. 721 i

kuriems
sve-
ku-

žeindir-
. Trejoms metams isz-

SZ1O

• m. 5 
d. 1925 m. (Vyr. Zin. 200, eil. 
1351), pratęsia terminą iki 4 
metu,. Tuo budu terminas pa
sibaigia Balandžio m. 
1926 m.

Isz to instatymo 
kad jis tebus taikomas Ame
rikos piliecziams, jeigu jie in- 
sigijo žemes,

3 d.

matyti

kaipo svetim-

n

distu bažny ežioje,

per

in va irias

neiszt v ri-

Iii jura

Walter 
gi

Jonas

tistikos žiniomis, 1925

000, taip kad 
1 n/w\ —

kiekyienam
K„1A.. i___

Buffalo, N. Y. — Mare Svor- 
ezinska, 14 metu gyvenanti ant 
17 Chuneh uli., mirė ligonbute
je, kaipo auka girtos savo mo
tinos Mares, 30 metu.

Praeita sanvaite motina vie- 
szino pas save savo pridlaidini 
Joną Groboveka, 42 metu. Po
rele linksminosi gerdami na- 
minia, lyg pusiaunakt. Dukre
le sėdėjo kuknioje siūdama. 
Kada pamate girta motina ir- 
josios bjauru pasielgimą, pra
dėjo jai iszmetineti josios ne
dorybių, melsdama idant jiji 
eitu gult. Dukreles žodžiai taip 
inpykino motina, kad toji pa
griebus žirkles mete iii dukre
lių, pataikindama in szirdi, su 
žeisdama mirtinai jaja.

Palicije aresztavojo porch*. 
Sudže nubaudė meiluži ant
dienu in alejima o motina tu- 

stoti in suda atsakvti už

30

res 
niižudiniina savo dukters.

Motore v ra isztekejus antru 
kartu, bet nuo kokio tai laiko 
negyvena su savo 
su prielaidiniu.

VISUS ISZIMTA ISZ 
KASYKLŲ.

Eccles, Wz Yzp 
vonus
Cksplozijoi kasyklose (Tab Or
chard, kuri kilo Panedelije, jau 
surasti ir iszimt.i — viso žuvo 
19 ir vienas mirė po iszemimui 
40 iszgialbeta isz No. 6 szafto 
o 10 isz No. 5 szafto.
PAKART TOKIUS KAKA

LIUS DAUGIAU NIEKO.
Chicago. — Szeszi biznieriai 

laike kaipo nevalninke Irena 
Sararri, 19 metu patogia mer
gina, rodhauzeje per visa san
vaite, su kuria pasielginejo be- 
gediszkai ir nuo ko taip apsir
go kad sziadien randasi inirsz- 
tanti ligonbuteje. Palicije 
aresztavojo visus ir užvede 
rusta slieetva.
VOS NEUŽSMAUGE SAVO 

PACZIULES.
Syracuse, N. Y. — Feliksas 

Olenevski, 193 Lakeview avė., 
norėjo užsmaugt savo paeziu
le. Neturėdamas nieko veikti 
Nedėlioję, nuėjo sau ant “gud 
taim” iszgerdamas už daug 
munszaines nuo ko pastojo di
deliu drutuoliu 'kaip meszka. 
'Turėdamas pajėgas milžino, 
atejas namo pagriebė paeziule 
už gerkles ir pradėjo smaugt. 
Motore suriko gvoltu ir puolė 
be žado ant grindų. Kaimynai 
i-szgirdo riksmą, paszauke pali
cije, kuri drutuoli apmalszino 
paika ir nuvožė in k ozą ant at
vesimo, o motoro nuvožė iii li- 
gonbute.
KAIP TULU STREIKIERIU 

SZEMYNOS GYVENA.
Passaic, N. J. — Martinovi- 

cziu szeimyna, 15 Matino.se 
St., tapo rasta be maisto ir 
dideliame varge. Tevaf, 38 
metu, dirbdavo kaipo audėjas, 
gaudamas po $20, in savaite. 
Moteris dirbdavo naktimis 
gaudama po $16. Vyriausias 
sūnūs, 15 motu, dirbo prie ci
garu gaudamas po $4. Mote
ris tredavo, tris menesius po 
gimdymo eiti dirbti idant 
daugiau pinigu butu szeimyna 
iszlaikyti. Jie turi penkis vai 
kus, nuo 2 iki 15 metu am
žiaus. Dabar laike streiko visi I« • •• ♦ 1 • • •Tinncii hn 1 1 it £ oru Witrnt

vyru, tiktai

■ Visus la- 
pražuvusiu anglekasiu

ligonbuteje.
visus ir

ifinrcnkn! r*»z\

Robertas

dvasios” 
kuri nuo kokio tai laiko

zi-

Hustisford, Wis.
Uecker, turtingas farmeris ve
la aplaike nuo “ 
nia, 
nedavinėjo jam ramybes.

‘ ‘dvase” prisiuntė 
farrnoriui dvi groinatas, vieno
je pareikalavo 30 tukstaneziu 
doleriu o tik tada apsimalezys 
ir duos jam ramybe, o kitoje 
kerszina fermeriui ir jojo visai 
szeimynai kaipo szerifui, iszne- 
szimo iii padanges vietines 
bankos ir elektriko dirbtuves.

Toji “dvase
kius szposus ir bledes del fer
merio ir niekas josios da nesu 
gavo. Slaptingu budu, durys 
nuo tvarto likos nutrauktos ir 

iszbegiliejo po visa
aplinkipia, nukirsdavo elektri- 
kinius drains, telefoną ir dary
davo daug kitokiu Medžiu.

Nesenci Uecker pasiszauke 
spiritualiste idant apmalszytu 

dvase,” o
si rode per kėlės dienas bet vela 
po tam pradėjo savo szposus.— 
Yra'tai gyva dvase kuria galė
tu apmalszyt su kulka jeigu 
jaja fermeris kada pamatytu.

J ♦ iszdare VISO-

gyvuliai

i 4 noriais dvase liepa-

ISZ VILKAVISZK1O 
APSKRICZIO 

ŽINUTES

ARESZTAVOJO UŽ 
APSKELBIMĄ.

Rageliai, Rokiszkio aps. (V. 
kor.) — Sziu metu Sausio m. 
kun. Stakele ar<*sztavo du pi- 

iliecziu, už ta kad jie kalbėjo 
I ne palankiai apie Rokiszkio
I

NEMUNAS PAKILO KAUNE 
VANDUO PADARE BLEDES 

ANT MILIJONU LITU.

■ g

1
■*!
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byri nejimai kimigaikszt ie-

London. — Biivusis Rusisz- 
kas caras Mikalojus, badai ran
dasi kliosztorije Siberijoi, to
kios nuomones yra kunigaiksz- 
tiene Marijona, kuri sziadien 
gyvena Ryme, kaip pranesza 
telegramai isz San Roma.

nes pertikrino jaja, buk caras 
yra gyvas ir lauke progos su- 
gryžimo adgal ir apemįmo sos
to. Kunigaiksztis Feliksas Yu
supovas, kuris nužudė Raspu
tina, aprekszke, kad žino kur 
randasi tasai kliosztoris kuria
me randasi buvusis caras, ir 
kad net su juom susirasze ke
lis kartus.

Kunigaikszt i-s Mikalojus 
tvirtina, buk jisai mate para- 
sza caro irgromata kuria n(»se- 
nai buvo raszes.

Taip tvirtina panasziai ir ku- 
ni'gaiksztks Cyrylu-s, kuris sa
ve sziadien praminė Rusijossziadien 
caru.

Jau tiek daug paskalų buvo 
apie cariszka szeimyna, buk 
jieji gyvi, kad ir sunku intiket 
Iieni daneszimams.

anie
Mat teisėjai 

labai

TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 
BE PASTOGES.

Taikos 'Ueiseja.
kun. Stakele labai neapken- 
czia, kad tas advokatauja, ko- 

I lia bylas, nežiūri teisybes, bet 
| pergali riksmu. Kun. Stakele 
nors tokiu pasidarbavimu ma

ino intikti Rokiszkio teisėjams

UŽBURTAS SZALTINIS.
Bara va i, Czrkiszkej v. (“V- 

bes” kor.) — Turtingo uki- 
ninko Staniulio miszkelyjc yra 
szaly kelio nedidele 
amžinas zsaltinis. 
žmonoj

griovei“ 
Kai kurie 

tapo iszgasdint i.
liaujant keliu pro ta 
nakties metu.
girdisi balsas panaszus in ma 
limo girna urzgimą. Nieko

kv- 
pro ta vieta 
Buk sako ten

irnu urzgimą, 
butu stebėtina, kad ten butu 

bet
nesiranda, tat* ir žmones ven
gia tos vietos nakties metu. 
Buk, sako ten vaidinas pikto
sios dvasios ir seni žmonelių i 
labai intiki in tokius ap.si- 
reiszkimus.
dėti, tad asz netikiu ir sakau, 
kad paprastas gamtos 
reiszkimas.

koks malūnas, kadangi

tokius
Man neteko gir

apsi-

siekia kelinta

Ii
'š

* i

"1
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Kaunas. — Neturįs sau ly
gaus savo didumu potvynis 
grasina sziam Lietuvos mie«, 
fui, kurs stovi ties Nemuno ir 
Nerio upiu susibėgimu.

Nemune vanduo buvo paki- 
I les 23 pėdas aukszcziau nor- 
malumo ir virsz 300 namu že
mesnėj miesto daly buvo pa
semta.

Nuostoliai 
milionu litu.

Kaune neiszpasakvti potvy
niai. r * . . - ‘
uuoj toliu.
niu liko be pastoges ir be duo
nos.

Senovėje Kaune pasitaiky 
davo metu, kad vanduo 
liedavo visa miestą net 
dabartinei Laisves Alėjai.

Kaip dideli szioy pavasario 
potviniai, galima spėti isz nu
kentėjusiu skaieziaus. Tele
grama sako, kad tukstancziai 
žmonių paliko be pastoges.

Liet, valdžiai. Kauno mies
tui ir visuomenei teks gelbėti 
nelaimingųjų padėtis.

A’ilnius. — Upe Vilije užlie
jo priemiėsezius Zviožyniec ir 
Antokali. Žmonys atbėgo in 
Vilnių jieszkoti prieglaudos. 
Ugniagesiai stengėsi iszgial- 
beti rakandus ir kitus daly
kus. Bledes vra milžiniszkos. 
Szimtai žmonių neteko pasto
gių.
PRIKALBINO KITUS 

IDANT NUŽUDYTU
MOTERE.

prane-

Padarvta labai daug 
Tukstancziai žino

v uz-
iki

I

■
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BČLSZEVIKAI PARDUODA 
CARISZKU& GERYMUS,
KURIE TURI 300 METU 

SENUMO.
Ti f lisas, Georgiszka Repub

lika. — Daugeli visokiu gery- 
mu kurie prigulėjo prie carisz- 
kos szeimynos buna iszparduo- 
ti konia už dyka, o ypatingai 
koniaka, kuris turi 150 metu 
senumo, padovanotas carui per 
Napoleono 19-tam szimtmetije, 
parduoda po 20 doleriu už bu
teli. Daugdli visokiu gėrynių 
padovanotu per karalius ir cie
sorius del Romanovu, parduo
da po 10 doleriu už buteli.

Didesne dalis tuju gerymu 
paeina isz Rusiszku caru skie
pu Kaukaze, kuriuose randasi 
visokį gerymai isz visu daliu 
svieto, kurie guli ten per tris 
sz i uitus metu.

SKUBUMAS LIETUVOS 
KLEBONU, 

paduoda

u

■'i

” paduoda idomu 
Plunges klebono tar

pa reiszkia, 
nugaiszus

“T 71 J./j. 
laiszka 
na i tos, kurioje ta 
kad klebonas, nugaiszus jo 
visztai, paliepė ja iszvirti ir 
pavalgydino ja vikaru, gimna
zijos kapeliona ir ateitininką 
studentą Gabaliauska. Tarnai 
te paskaitė toki darbu 
ku”

koresponden-“Saules
V i 1 k a v i sz k i o va 1 sezia u s, 

M. Budežeriu kaime, vra ne- 
mažas skaitlis gyventoju, visi 
yra apsiszvietia ir skaito laik- 
raszczius, tik ne darbininkisz- 
kus bet ūkininku, žmonys isz 
to neturi jokios naudos.

— Jaunimas užsilaiko man
dagiai — visi pavasarnikai ir 
szaaliai vakarėliu jau nedaro, 
o tai už tai, kad negero nami
nes daugiau. Laidotuvėse ir ki
tokiuose susirinkimuose pasi- 
elgineja gražiai, puikiai pagie
da, jaunikaieziai ir mergaites 
gražiai elgesi.

— Naujo Pu'stapedžiu kai
me ūkininko Kreivėno arklvs 
nukando karvei liežuvi. Blede 
didele. Gaila kad musu ūkinin
kai nemdka ausi vyt virvia gy
vuliams pririszti.

— Didžiųjų Pustapcdžiu 
kaime ūkininko Juodžio tvar
tas sugriuvo užmuszdamas 5 
metu kumele. Taigi žmonys 
pienines stato o tvartu nepū
sta t o kaip reikė.

— Vilkaviszkio mieste pa
dare nauja monopoliu arba 
sznapsine ir pakvietė kunigą 
kad paszventytu sznapseli. Ku
nigas paszventino, apkalbėjo 
maldas ir užbaigtas kriukis, 
bet sulaukės Nedėlios, iszbare 
žmonis kad negertu sznapselio. 
— Biznis ir gana, bile tik litai 
piltųsi in tarba. —V.K.S.

A UO
tos. —

11

lt Topic, Nay rite, Meksikas.
Kada palicije uždarinėjo

bažnvezia, kilo maiszatis ku- 
riame keturios ypatus likos už- 
musztos o daug sužeista.

11 Pittston, Pa.
iszmokejo pirma pėdo angloka- 
simms szioje aplinineje apie du

Kasyklos

milijonus doleriu.
11 Nome, Alaska.

Bluff, 'likos surastos naujos 
gyslos aukso. Daug žmonių 

t • • i • •..„n irt Imt .n..

Arti

BOMBA UŽMUSZE 
ASZTUONIS KINCZIKUS.
Hongkong, Kinai. -7™ Kas te

kis numėtė bomba ant pleciaus 
Kowloon, kuri užmusze asztuo- 
nis Kinczikus o sužeido asztuo- 

ll^ •

niolika, daugeli automobiliu li
kos suardytais. Badai vienas 
isz s’traikieriu turėjo numesti 
bomba, nes fenais yra straikas 
darbininku prie doku.
PASNINKAVO 40 DIENAS 

PO TAM SZOKO VALGA.
London. — Lady Ficher, pa

ti ministorio stkarlio, apvaiksz- 
tinejo pabaigtuves savo .40 
dieninio pasnyko, szokdama 
valca. Ijady Fisher sako, kad 
norints ne turi daug drutu pa
jėgu, bet ^ziaip yra sveikesne 
ne kaip buvo priesz pasninką, 
o norints jai daktaras paliepė 
pasninkaut tik 40 dienas, bet 
*jqjo mano pasninkaut da dvi- 
deszimts dienu. Per laika tojo 
ilgo pasninko neteko 26 svaru. 
30 ŽMONIŲ ŽUVO TEATRO

GAISRIA SIBIRE.
Maskva. — Novonikplajevs 

ke, Sibire, sudegė krutamuju 
paveikslu teatras. Ugnis kilo

>

paveikslu rodymo metu, kai 
teatras buvo pilnas publikom. 
Del kilusios panikos, ugny žu-

• *<• > <*• I* 4" jr3 ir* • * ■«

grie- 
ir per isz|)ažinti pasakė 

kitam kunigui. Tas, už atgai
la, liepo jai pasakyti 
tiems asmenims, kurie ta nu-

Tar- 
Iszkilo

4 4

fakta

gaiszusia viszta. valgė.
na it e taip irp ądare.
pykeziai ir klebonas ja pavarė
nuo darbo, o
skunde vyskupui.

Sztai tarnaites skundas pas 
th s kūpa:

tarnaite apsi

Tarnavau už tarnaite prie
Sen-

kaus trejus.
ežiu metu padvėsė 
viszta jo.

4 i

Plunges Klebono Jono
Pabaigoje tre- 

pile ir
Ta minėta dvesina 

iszvirus pavalgydino Vikaru 
ir Plunges Gimnazijos Kape
lionai ir studentą Gabaliauska.
Asz ta visa matydama skai- 
eziau už nuodėmė ir per spa- 
vedne pasakiau kunigui. Ku
nigas liepe pasakyti kurie ta 
dvesina suvalgė apie ta. 
ta ir iszpildžiaiy už ta

Asz 
mano 

J. SenkusPlunges Klebonas 
ir nubaudė iszvarvdamas ma
ne nuo saves ir alga neatlygi
nęs ir biauriaik žodžiais 
žeide mano per savo 
dine, kas skaudžiai mane, as
menį inžeide ir mediaginiai 
nuskriaudė. Mes szita teisybe 
pasakiem trys tarnaites, todėl 
mumis visas tris ir iszvaro, 
kitos kurios melavo paliko 
ant savo vietos, Isz to mes 
visos piktinamos! ią visa pa
rapija piktinasi.

Asz esu giliai insitikinusi, 
jog jusu Ekscelencija — Vys
kupas, 
kleboną, man padaryta 
skriauda ugražinti.

Ant to ir pasiraszo: 
Stanislava Vilkate.

in- 
gaspa-

priversite Plunges
man

Telsziu “Žemaitis” 
sza: —

Varniuose gyveno kunigas 
Antanas Szufinsksis ir 
gyveno su Marijona Kungie
ne. Bet Kungiene ta sugyveni
mą. pertrauke priesz kunigo 
norą. Kunigas eme dėlto gir
tuokliauti ir prikalbėjo Var
niuose gyvenanezius Jankevi- 
cziu, Joneli, Jogmina, Galkon-

Sprii^i, Naujali,

susi- .►

I
►

ta, Sprii^i, Naujali, Dam
brausku — nuszauti Kungiene.
1919 m. Sasio 13 d. tie, be kur
stytojo Sprindžio ir kun. Szu- 
finskio, užpuolė Makauski ir 
Kngienes troba, szaudydami 
pro langus. Makauskiene bu
vo sužeista iii koja. Sziauliu 
Apygardos Teismas nuteisė 
Joneli, Jogmina, Sprindi — 
pusantrų metu, o kun. Szu- 
finski ir Jankevicziu 1 m. 8 
men. sunkiųjų darbu kalėjimo. 
Galkontas, Naujalis ir
brauskas pasislėpė. Apygar
dos Teismas del tam tikru ap
linkybių nutarė praszyti pono 
Prezidento palengvinimo — 
malones akto.

Dam-

V A fl YTTTTWT Afil ♦tWTFIHM * JBLCIJEk Ų X XXM XUo ZbXJN U X JEbD»

If Shamokin, Pa.— Susque
hanna angline kompanije ati- 
daris naktines mokslai nes del 
anglekasiu Mount Carmel, 
Knlpmonte, Marion Heights ir 
Centralijoi.

fl New York. — Ant Ameri- 
koniszku farmu randasi 75,000 
Žydu kurie apdirbi ne ja mili
joną akeriu žemes. Juju far- 
mos yra vertos 100 milijonu do
leriu.

1Į Buenos Aires, Brazilije.— 
Ant Ttaiiszko laivo Belvedere 
mire 30 pasažieriu nuo tymu ir 
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Puse amžio prabėgo nuo isz- 
radimo telefono. Sziadien ne
siranda eivilizavoto sklypo, 
kuriame nesirastu tojo naudin
go instrumento.

Diena |0 Kovo, 1876 mete, 
Bostone buvo pirmiausia nau
do j ima 
Aleksandra Graliam Bell.

Sziadien prie telefonu Ame-' 
rike ir Kanadoje dirba suvir 
szum 400 tukstaiK’zini žmonių. 
Už kito penkos-desximts metu, 
žmonys apvaiksztines daugybe 
-nkaktuviu visokiu iszradimu, 
apie kuriuos mes 
nesapnavome, 
ma susikalbėt 
pagialba telefono.

eivilizavoto sklypo

telefono iszrasto per

sziadien ne 
Jau dabar g:di- 

su Anglija >uAnglija
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Isz Rygos pranesza telegra 
mas in Uhicaga, buk senas Zy 
das, Juliuszas Goldman, žino 
ma-s senas muzikantas Latvi
joj, kuris grajino ant daugelio 
kaimiszku vesolku ir kitu su
si rink imu ant rankines armo 

sugryždamas isz Mitu
, likos užkluptas per gauja

ui kos,
\ (

\ ilku.
Persigandęs, sustojo prie 

medžio ir pradėjo rėkti, mel> 
t i- ir grajyt i amt armonikos ge- 

>zmotelius kokius tik

sustojo

į
4'

i1

riau>iu>
mokėjo. Vilkai atsitupi' aplin
kui pradedami baisiai stangi i. 
Kada porstoj*** grajyt, 
.it-i-tojo ir rydami seile, žiūre
jo ant jojo <u žibaneziom aki 
mi.

l'ada vėla praliejo grajyt ir 
giedoti psalrnas. Vilkai vela 
pritupi* staugdami baisiai. Ka- 
'la
pasirengia szokti ant Žydelio.

Dabar Goldmanas
urajyt ir girdot Zydiszka

Vilkai iszgirde £ydisz- 
majufes, sustaugė gran

vilkai

11- 
į."

t. .

i: -'fr.

r i

paliovė grajyt vilkai buvo

I#

pradėjo
“ ma-

I

■ii

į,

.l’ll' 
ka majufes, sustaugė 
dziai, nuleido uodegas tarp ko 
ji) i r dūme kiek galėjo, o 
manas nudžiugęs sugryžo 
mindai in Mintava.

Xokurie sako buk tai buvo 
>h-bukla>.

B<-t ezion norą jokios kalbos 
apie >tebukla. Gatlybe muzikes 
\ ra žinoma nuo amžių. Grai- 

pada vimas

Gold - 
lai-

į

I
į

kiszkas padavimas sako, buk 
iislorius Orfeuszas. ne tik žve 

medžius ir akmenis savo 
giedojimu apma'lszindavo, bet 
Mijudindavo prie aszarii akme- 

gavosi pasekmingai in 
isz kur 

m y lema pa 
ne-

ris,

ai > ir

baisu paloeiu lladesa 
i-zgialbejo savo
ežia Eurydyka, kuria jam 
laba mirtis 
1 rauke.

priverst i na i isz-
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o pas kuria sznipai rado kelis 
galonus mimszaines.
pridėjo spynas prie visu duriu, 
ir motore buvo priversta ap
leisti savo gyvenimą prioszin- 
gai josios valios. Iii kolos die
nas po tarn, vagys insigavo in 
narna iszneszdarnk viską kas 
tik davėsi iszneszti: karpetus, 
rakandus, torielkas, paklodes, 
sidabrinius peilius ir 1.1., ir da 
pergulėjo kolos naktis tam na
me.

Dabar naszle sknndže suda 
už atsakomybia, nes nepaženk
lino jokio sargo namui. Taigi,

Sūdąs

sudas paėmė nuo josios žemisz- 
ka lOenasti, užrakino visas du
ris, tikėdamas jog vagys neal- 
plesz juju, bet tame apsiriko, 
nes vagys nepildo smlo prisa
kymo ir lengva jiems sudaužy
ti spynas.

Dabar visi advokatai lauke 
iszsižioja isz didelio akyvmno 
kas isz to visko iszt'is.

Su didžiu szirdyje skausmu 
p ra n esz u skaitytojams
laikraszczio apie mirti p. M.

Bush (Miko Buezinsko,) 
buvo placziai žinomas

szio

W. 
kuris 
Lietnviu visuomenei.

Velionis Bush buvo gimęs 
1872 m. (Imiupiu kaime, Dauk- 
sziu * 
valseziuje, 
krityje.

Mirė 8 d. Kovo, 192G m. Pa
laidotas 11 d. Kovo.

\’elionio drangas,
A. B. St rimai t is.

Liudvinavoparapijoj,
Marijampolės aps-

Tulas profosoris Viedniuje 
iszrado sorom, kuris sugražina 
jaunvsta del senųjų. Vienas isz 
pirmutiniu ligoniu nuo senat
vės, mates jau 71 vasareli, už
klauso profesoriaus: 
intriszkinimui

“O ar po 
tujų gyduolių,

turėsiu pajėgas ir smagumą 26 
motinio jaunikaiezip 

atsake 4 tprofesori us 
kad lamista turėsi.

Iszt ikruju serum

4 4

Ant ko 
žinoma,

padart1
stebuklą isz senuko, bet kada 

padavė
rokunda už gydinima, buvusis
daktaras

senukas
<is: “

4 4 ligoniui t 4

at si1! i e | >e szy psodama - 
Ponas daktare, geriau 

nuneszkie szita rokunda mano 
levui... asz esmių per jaunas 
praleisti taip milžiniszka suma 
ant gvdvmo.“

Daugeliems, kurit* pažiūri in 
zerkola, sunku jiems surasti 
tojo, 
4 4

jiems 
mot inakuri molina vadydavo 

stebuklingu kūdikiu. 1 )

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

V
SAtJhB

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
■.......................... "■ ' .. ; • ■■ "■"«....................................... -

4 4 katros da-

na :) I >

” Tei 
suvalgė jos puse

Apie Teisybe ir Neteisybe.
Viena karta ėjusios pov svie

tą Teisybe ir Neteisybe; beei- 
damos iszalko; turėjo abidvi 
po viena duonos kepalėli, susė
do i r siisisznokejo:
bar va'lgysime pirmiausi' duo- 

Xeteisybe sako: “valgy
kime dabar tavo, kita karta 
mano duonos valgysime, 
sybe sutiko,
kepalėlio. Beeidamas toliau ir 
vėl iszalko; tada jau ’-Teisybe 
norėjo, kad valgytu isz Notei 
sybes kepalėlio duonos bet Xe- 
leisybe sako: “subaigiame ta
vo duona, tai paskui mano ga-

“ Teisybe, nieko 
piktai nemislydama, padavė sa
vo duonos kepalėli. Pavalgia 
ėjo tolinus ir vdl iszalko; isz- 
alkus Teisybe prasze Neteisy
bes duonos, bet Neteisybe atsa 

“jai man duosi savo aki 
iszgriežti, tai duosiu duonos. 
Teisybe', žinoma nenorėjo da 
duoti, bet peralkus ir padavė 
ta karta gavus pavalgyt. Ėjo 
da tolinus abidvi, pakol vėl isz
alko; tada Teisybe 
]) ra szy t i X e t e i s y bes

losime valgyt i.

ko:
11

emus vėl 
duonos. 

Xeteisybe savo giesme giedojo: 
jai duosi man savo antra aki 

11
4 4 

iszgriežti, tai duosiu valgyt. 
Teisybe, labai valgyt norėda
ma, padavė ir paskutine akele, 

abi
ne val-

bet Xeteisybe, iszgriežus 
akis. Teisybei nedave 
gyt — paliko alkana, akla be- 

po miszkus ir 
laukus. Todėl ir liko priežodis: 
• ‘ *•*••* '“L’viu. an| svieto, ale

klaidžiojanczia

v ra 
kad ho akiu.

teis\ be
I 4

puodynių iszvarte,

Apie katina ant pakutos.
Buvo kita karta katinas se

nas, labai senas; jis viena kar
ta daug
pieną iszlake, gaspadinei daug 
iszkados pridirbo, nebežino, ka 
daryt — iszlx-go ant pakulos. 

, susitiko 
kai in-pat in, kur begi.’ 

pakulos.” “

Bėga, bėga,
4 4

<•1*1

zuiki: 
“Ant

Tai ir asz bėgsiu.
Bėga, bėga susitiko lape: 
ki-ruiki, kur begi ?“ 
kntos.“ “T
Vėl bėga; susitinka stirna. Ji

“lape-kape, kur be-
Ant pakutos.“

Bėga, bėga,

» »
“ zni

“Ant pa- 
l’ai ir a.'šZ bėgsiu, 1 *

klausia:
fe^ I .
asz bėgsiu.
tiko vilką:

Ant pakiltos. 
M 4 4 

4 4

4 1

4 4

Sztai kriukis koki turi Lu- 
zernes pavieto sūdąs ir prida
ro sau nemažai bėdos. Wilkes- 
Ba rrio pavietayas sūdąs pa
liepė uždaryt t iria salima mies- 4. ♦ . • t t • 4 • 1 I Ite Nanticoke, kuri laike naszle

Stacijos arba Kalvarija Viosz., Je- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

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

r

t

b

Bledingas Czedinimas
Czedinimas yra cnata.
Paczedumas ir cnata “Sau

le” nuolatos skelbia del žmo
nių.

Didžiausiu skupuoliu yra ta
sai, kuris del paczedumo, ne
nori užsiraszyt laikraszti arba 
pirkti gera knyga.

Geriau csedyt ant pilvo ne 
kaip ant galvos.

Tuszczia pilvą sunku pažyti, 
bet tuszczia galva tuojaus.

O Lietuviai grieszina tuom, 
kad ant nereikalingu dalyku 
nesigaili iszduoti pinigus, o 
gailesi keliu doleriu ant laik
raszczio arba geros knygos.

Neskaitydami laikraszczio, 
arba skaitydami, koki ten laik- 
raszteli, kuris vietoje apszvie- 
tos, sėja tamsybia — buna da 
tamsesniais.

Žmonis tamsuolius, kurie ne
skaito, lengvai galima apgaut.

Nesigailekime todėl ant ap- 
szvietos — kėliu doleriu ant 
laikraszczio ir geros knygos.

Bet ne ant tu laikraszcziu, 
kurie skelbdami del jus apie 
dangų ir pekla — tusztina jusu 
kiszenius ir protą. . .

Skaitykite ir platinkite jusu 
laikraszti kokiu yra “Saule.“

9

t

... n . -nr-unm - u -- - - ■ -r

ka sau pilvą prasikando ir pa
ti nudvese; lape vol turėjo ka 
ėst. Viena karta ėjo žmogus 
pro duobe; lape sako: “isz- 
trauk mane isz duobes, ka< no
rėsi, ta duosiu.“ 
trauke; lape nubėgdama sako: 

ka nori, ta pasiimk.“4 4

ISZ-

Žmogus isz-

Apie virkszcze-kibirkszcze.
Bėga 

per miszka 
4 i

vi rk szcze-kibi rkszcze 
, susitiko' lepsze: 

v i rkszcze- kibi rkszcze, ku'r be
gi ?“ “ 
4 4

ga, bėga, susitiko žiurke: 
sze, kur begi ?
sziu ge'lbet. 
siu. ’’ 
ga, susitiko 

> ♦ 4 4 ‘

4 4

In 'pekla duszin gelbėt 
Na, lai isz asz bėgsiu.

■MMMMMM.MMM

KURTUMAS Szalcziai. drabužiu kad palaikius kuna 
sziltu, ir
atszaldyti kuna taip kad dre
bulys kreežia.
normale kūno ventilacija, vie
nok, yra reikalinga kad palai
kius ji sveiku. Nereikia neszio- 
ti diržu labai užveržtu, nes tuo 
m i galima 
kenkti, 
atims 
szaldvrnas.

5. Keikia vengti darbo arha 
žaislo kuris atima spėka. Daž-

niekuomet nereikia 
'»• 1 1 *1

Užtektina irXiekuomet nemėgink iszimti 
isz ausies vaszko’kaip tik su 
minkszta skepetaite. Insakyk 
vaikams nieko nedėti iii ausis 
— gūžiai, žiru ūkai ir kiti maži 
dalykėliai daug sykiu yra būvi' 
kuriamo priežastimi. Jai koks 
gyvūnas’ausyje insigauna, rei
kia mėginti ji iszplauti su szil- 
tu vandeniu; jai taip nesiseka 
tuomet reikia kreiptis pas gy
dytoja. Jai liežuvėliai nesvei
ki, arba adenoidu buvimą pa
rodo per uosi kvėpavimas, rei
kia vili pas gydytoja ir pasi
duoti iszegzaminavimui; visus 
nesveikumus reikia praszalin- 
ti. Jai ausis pradeda skaudėti, 
ir kurtumo ženklai pasirodo 
reikia kuogreieziausiai teirau
tis pas gydytoja. Tuojaus gy
dant, galima iszvengti visiszko 
kurt ūmo.

1
Sziame metu šėtone kasidht 

serga labai daug žmonių, kurio 
turi slogas, 
plaueziu uždegimą, 
tai net ir džiova. Aplinkybes, 
kurios veda prie ligų daugu
mos, kuriu pradžio dažniausiai 
yra slogos, yra szios:

1) Staigi oro atmaina, kaip 
temperatūroj taip ir atmosfe
ros drėgnume;

2) Perdaug priszildyti kam
bariai, ypacz toki kurie yra 
szi'ldomi sziltu garu;

3) Per didelis susigrūdimas, 
prasta ventilacija dirbtuvėse, 
galvekariuose, ir net namuose 
kurie randasi vargingose mies
to dalyse;

4) Persi valgymas 
valgiais t ir 
mankszt inimas;

5) 'rinkamo apsirengimo sto
ka, taip kad kūnas esti atszal- 
doma.s;

6) Neatsargumas isz puses tu 
kurie prižiūri ligonius, prilei- 
džiaut kiliems užsikrėsti ta pa
ežiu liga;

gripą, d if t ori ja ir 
, o kartais

cirkuliacijai pa
neBet niekas taip 

kimo jogos kaip jo nž-

niausiai liga apima tuos kurie 
kenezia nuo fizinio ar nervinio 
nnsijpnejimo. Bet 
už visus

“ Be
kep

tu pekla du- 
Xa, tai ir asz beg-

4 4

b) ! 1 i i

4 4

Bėga, bėga
eži:

svarbiausia 
tai rūpestis,, 

greieziausiai veda prie kūno 
sveikatos bankruto.

6. Jai jautie-si kad esi anka 
kokios nors ligos, nustok val
gos visai. Gerk daug vandens, 
atsigulk, užsiklok sziltai ir il
sėkis. Duok gamtai progos su
gražinti tau normale sveikata. 
Tikrai stebina kiek nesveiku
mo menesiu ir metu butu gali- 

jai kartas nuo 
užėjus butu pa

il ienos ar dau- 
—F.L.I.B.

kuri
visi trvs be
žiūrite, kur 

• Iii pekla duszin gel- 
J J

begi ?
bet. “Xa, tai ir asz bėgsiu.
Bėga visi, susitiko girnu-puse:

ežy, kur begi!

A a,

Iii pekla; ) m 4 i

“Xa, tai ir asz 
ir bėga visi kart u. Be-

4 4

duszin gelbėt.
bėgsiu ”
bėgdami susiliko giros-kubila:

?” “In
” “h* asz

Visa draugyste begu,

“girnų puse, kur begi.' 
pekla duszin gelbėt.
bėgsiu. “
ir nubėgo in pekla. Virkszcze- 
kibirkszcze in ugnieka (kur 
ilgui kūrena) inlindo, lepsze po 
slonksczhi atsistojo, žiurke po 
lova palindo, girnii-puso ties 
durimi in palubį insikele, gi- 
ros-kubilas iii kerti' inlindo, 
ežys in giros kubilą ir esą taip, 

senas, žilas vėl-Liejo didelis
nes ir atsigulė in lova: guli lo-

O
kentėjus,

“griukszt, 
1 y

visi t vii. Žiurke konto- 
neiszkentcjo po 

griukszt, 
Vėl nes iszgirdo, at- 

tjur-biil nauja duszia 
Priėjo prie židinio, pu
i 4

v (>.|, 
jas, 
lova: 
griukszt. 
sikele: 
atėjo.“
ežia ilgui, puczia. Virkszcze-ki- 

ugni prie 
barzda.

birkszcze prikiszo 
barzdos ir užsidegė 
Velnes kad loke prie giros ku
bilo gesytis, ežys kad d u re iii 
barzda — velnes iszsigando, su 
deganezia barzda kad loke lau
kan, ant lepszes paslydo, par
virto, girnu-puse kaip duos in 
galva velnini ir užmusze! Taip 
viena velnią užmusze, kita tre- 
ezia — taip daug velniu iszmu- 
sze ir daug duszin iszgelbėjo.

(TOLIAUS BUS.)

PAJESZKOJIMAI.

apie

sunkiais 
neiižlektinas

Kada kalbama apie ausis 
natūralu manyti, kad kalbama 

ausies dali kuria 
matome ir kuri apart buvimo 
geros vietos dulkėms kolektim
tis taip pat suima ir balso vil
nis ir peruvsza jas in vidurines 
ausies dalis. Žinojimas musu 
girdėjimo aparato nematomu 
dailiu konstrukcijos pagelbės 
.mi prast i, kas atsitinka, kuomet 
Ausis pradeda skaudėti ir ko 
kios yra kurtumo priežastys.

Apacziojo cent ralio kanalo, 
kuris eina in ausies vidų vra 
isztempta pievele, kuri isz isz- 
vaizdos ir isz darbo kuri dirba 
vadiname ausies būgnu. Užpa
kalyje szio būgno, yra vidurine 
ausis, kurioje yra keletas mažu 
kauleliu ir jie taip sutvarkyti, 
kad kuomet vienas juda ir kiti 
juda. Vieno kaulelio virszune 
siekia ausies būgną isz vidaus.

Kas tik neleis tiems kaule
liams liuosai judėti, arba au
sies būgno sutrukimas, ar isz- 
laukinio ausies kanalo užsi- 
Itimszimas bus priežastimi gir
dėjimo netekimo, daugiau ar 
mažiau, priklausant ant 
siisitrukdys ’balso vilniu per- 
neszimas.

Iszlaiikinis
I uri daug 
dulkes, 
rie insigauna in ausi.

Špilkų, krapsztukus, degtu
ku, ir kitu asztriu daily k u nie
kuomet nereikia in ausi dėti, 
kad tuomi iszkrapszezius vasz- 
ka, nes taip galima perdurti 
arba kaip nors ausies būgną 
sužeisti. Jai pasirodo reikalas 
ausi iszvalyti, reikia daryti su 

skepetaite,

I ik apie

ausies

ta

dalis.

kiek

ausies
Jis

kanalas
vasziko. Jis suima 

ir mažus gyvūnus k u-

ma iszvengti 
karto ligai 
szvensta puse 
giau poilsiui.

C*

Du faktoriai reikalingi kad PAJESZKO DARBININKO.
nžkretus žmogaus kuna kokia j
nors liga ...  I

l)Ligo> peras, kokiu nors
bndu turi insiganti in kuna, ir

2)Kūnas turi būti ant liek 
nusilpnejes, kad padarius tin 
kaina dirva tiems perams aug
ti.

Abu tie faktoriai 4
vienas ant kits kito. Be ju abie
ju negali būti ligos. Xors pir | .-zykite

romia-u

Tokio kuris negali dirbti 
kasykloj arba fabrike, kuris 
v ra nesveikas arba senas, o 

padirbti ant for
mos lengva darbo. Singolis or 
ženotas vyras. Darbas visados 
žiema ar vasara, gaus drabuži, 
bnrda ir kitokios iszlygos. 
Apie daug 

a m adreso.
Krank Barteich

Ulster, Pa.

ne"vei kas 
gali da kiek

miltinis nėra musu kontrolėje, j 
vienok 
kad

alima daug padarėli, 
praszalint i

I)

lie-slogas

reikia
tarto, nes
daugybe ligos peru esti iszme

kitokios
iau informacijų ra- 

(t.24

ILKI). Xo. 4

g
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS $623,358.62

(r

pasistengus 
kiek galima aplinkybes prie j 
vedanezias. Turint 
reikia kits biicziuoti, arba juo
kini is, kosejant ar cziandant 

pridengti burna skopė 
kitaip nesuskaitoma

| 
tania lauk tai]) kad kiti aplink

užsikrėsti. Daug 
pagelbsti ypatiszkas kimo pri
žiūrėjimas, dažnai* prausiantis 
kaip burna ir rankas, ir mau
dant is.

Antras faktorius lygiai taip 
pat svambus kaip ir pirmas, ir 
yra beveik musu kontrolėje. 
Kiekvienas žmogus turi steng
tis palaikyti savo kuna kuoge- 
ri a u si a me stovy. Taip darant, 
kūnas neduos progos ligų pe
rams insiganti. Geriausias ap
sisaugojimas nuo ju tai sveika
ta.

Bet ka padarius kad Imti 
iszvengti slogu ir kitu

(fali lengvai

< Mokame 3.ežia procentą ant 
i > sudėtu pinigu. Procentą plida-

< dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
S ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
I jus turėtumėt reikalą bu musu 
C banka nepaisant ar mažas ar 
J didelis.

Ma> ilinniene 
po tėvais Motiejiinuke, paiesz- 
kau savo tikru broliu Kazi
miera ir Stanislova, jie gyve
no Gilberton, dabar
kur. Meldžiu atsiszankt arba 
žinantieji apie jin» malonėkit 
praneszt.

V. Masiliuniene.
3305 Christy Str., 

Pittsburgh, Pa.

H. BALL, Prezidentai
G W. BARLOW, Vice-Prm. 
j. E. FERGUSON, Km.

lai ir 
silsi

si irna-kirna, kur 
” “Tai 

Bėga, bėga, -šū
vi Ike-pilko, kur 

“Tai 
.’s!‘ 

briedi-st riedi, 
J,

k 4 m

4 4

begi ?“ “
ir sz bėgsiu.
šit i ko briedi:

Ant pakiltos.
“ “ Bėga, bėga

4 4

Ant pakutos.
Bėga, be-
“ meszka-
“Ant pa-

! y

4 4

begi ?’ ’ 
ir asz bėgsiu, 
šit i ko meszka: 
kur begi ?“
“Tai ir asz bėgsiu, 
go, 
raszka, bur begi ? 
kiltos.“ “Tai
Bego, bego visi, pribėgo dide
le duobe; toje duoboje nieko 
nėra, o ant virszaus kartis par- 
deta. Sako katinas: ‘“jau czio- 
nai pakilta — kas ta ja karezia 
perbėgs, tas bus iszsipakutavo- 

“ Katinas ’loke, t uojaus per 
karti perioke ir nubėgo namo; 
zuikis loke, inkrito in duobe, 
lape inkrito; stirna, vilkas, 
briedis, meszka, levas, visi su
krito. Ka dabar daryt ? visi ėst, 

iszalko ten bebūdami.
Kas katra dabar esime ? rei- 

“ Pagavo visi

JI

susitiko Ieva:
■ >»»

ir asz bėgsiu.

jau czio-

jos

ėst, 
4 4
ke pjaut zuiki...
zuiki, nei po kąsni nebuvo. Ka

stirna, 
o lape

dabar reiko pjaut? — 
Suardė stirna, užede; 
iszsikase duobėjo urvą: kaip 
ka papjauna, ji prisivelka mė
sos ir ėda. Antra diena vėl al
kani — ka dabar pjaut?...
ka. Pa pjovė vilką, vėl suede. 
Kita diena briedi suede. Atliko 
meszka ir levas. Kad susipjovė 
jiedu, 'levas kad ir buvo tvir
tesnis, bet meszka ji nuveikė* 
Pasiliko viena meszka. Lape 
daug mėsos in urvą prisivilko 
ir gyvena, o meszka neturi ko 
ėst: priėjo prie urvos lapes ir 
blausia: “i 
asz taip ’labai praalkau ėst... 
Lape atsake:

nežinau

t.22.)

Pajeszkau Juozo Žnkaucko, 
mano 'kurnąs ir geras pažysta-
mas, kitados gyveno Mahanoy 
City. Taipgi pajeszkau Jono 
Brusoko kuris 'kitados gyveno 
Sheboygan, Wis. Atsiszaukite 
pas

Europe — Lithuania 
Suvalkų Red., Marijampolės 

Apsikr., Mikaliszkio Vals
S k o rsa ba 1 i o kai ma s 

Antanas Kurauskas

•1

—~ Vii-

ka tu valgai? kad 
M

i .v <« intiAv: gi 'prasikandu
pilvą, žarnas ir valgau.M Mesz-

minkszta szlapia 
susitikta smailiai.

Kartais tėvai mano kad au
sies skaudėjimas yra vaiku pa
prasta liga ir gamtai duodama

sveikais, 
užkrecziamu ligų? ir ka pada
rius atgauti sveikata jos nete
kus? Uzia keletas 
kaip sveikais būti:

1. Valgyle' mažai ir maistin
gus valgius. Valgant riebius ir 
sunkius valgius arba ju per 

sistema viso-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

patarimu

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas^Co. 
Mahanoy City, Pa.

. .............. .

Knyga

M

1 i uosy be tai atitaisyti, kartai/ 
inlasziiuint szilto aliejaus, kad 
t uomi sikausma sumažinus. 
Daug protingiau yra paszaukti 
gydytoja, kai'p tik ausis prade
da skaudėti. Skausmas ausyje 
su ’karszcziu ar be karszczio

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t X 
S20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

i

ar
nors užsikrėti

mą, ir užsikrėtimas’kartais ga
li būti labai pavojingu. Jai gy
dytojas atėjės randa kad au
sies būgnas isztines jis pradu
ria ji, kad iszleidus skysti
mams iszteketi. Jai jis to nepa
darytu, 
truktų, ir ta

daug pripildo
kiais nuodais, ir kuna padaro 
gera dirva ligos perams plėto
tis.

W. Szneideris ir Sumiš
. ORABEORIAI.

reiszkia koki

ausies būgnas pats 
ausimi daugiau 

nebūtu galima girdėti.
Kaip galima kurtumo isz

vengti? Nuo vidurines ausies 
in gerkle siekia maža triubele 
Eustachian Triubele.. Ji inlei- 
džia ora in vidurine ausi kad 
oro spaudimas ant ausies būg
no butu vienodas isz abieju pu
siu.

Jai liežuvėliai ir gerkles pie
vele apie ta triubele yra svei
kam stovy vidurine ausis ne- 
užsiikres. Bet jai liežiuveliai 
nesveiki ir adenoidai auga 
ypacz prie pat triu'boles, gali
ma lengvai ausi užkrėsti ypacz 
tuo laiku kada žmogus turi 
szalti nosyje ir gerklėje. Vidu- 

a a . . a .a * -a .

pines ausies užkrėtimas dau<- 
-ginusiai atsitinka tuojaus ,po 
sirgimu tymu, skarlatinos arba 
Ritos ligos. — F.L.LB;

2. Nebijok gerti daug van
dens — nuo szesziu 
kos

iki dvvli- 
stiklu kasdien. Vanduo 

reikalingas, kad iszplovus nuo
dus, kurie kūne užsilieka. Ki
taip szie nuodai vis dangintų
si, kas kenktu sveikatai, suma
žintu veikianezias pajėgas, ir 
labai inerzintu.

3. Vaikszcziok nors pusva
landi kas rvtas ir vakaras t v-

» 4

rams ore, nes tas pagelbės isz- 
valyti krauju nuo visokiu nuo
du ir labai sutvirtins kuna.

4. Dėvėk tiktai užtektinai

Patarnaujame simpatinzkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

411
vestuvėms

I1

f
Li«tuvhzka» Graborlvs

K. RĖKLAITIS
«

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinamo prekes.

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

Bell Telefonai 146

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY 0ITY, PA. 

- ------ $--------
3-czias Procentas už jura pinigus ir saugumas del jura
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kaa-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

. Dekite savo 
pinigus lu szita Baaka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir csėdina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento*
« ' H t ' r ■ » •• > \ ' *1 ■ I « a».
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BREKSZTANT
i Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 
Į Atgijimą Isz Tautiszko Miego.

/

PARASZE DEL “SAULES” X£. j

Hadži Hristo nereikejo ilgai 
laukti. Pusvalandžiui praėjus 
atėjo žandarai ir nuvede
kanceliarija, kur sėdėjo Aris
tarchi-bejus, aga, 
ir keli užrubežiniai 
Aristarchi-bejus

sa žibės 
tiktai sąžines.

4

♦

b

k

iii

in

sekretorius 
konsulai.

uždavinėjo 
klausymus. Pirmucziausiai pa
klauso apie susirinkimą sodne.

Kas buvo ant to 
rinkimo.’

— Stojanas
kok>ai jaunas vaikinas.

— Ar tu prie jn

SUSI-

Stanko ir kaž

to gali netekti ir 
turtu, asz.

Matydamas, kad isz Stanko 
A r ištaro h i 

bėjus paliepė ana iszvesti. Po 
to in kanceliarija 
viena kelis jaunus 
parodyti hadži Hristo, 
pažins ansai to Jrocziojo, 
buvo sodne ant 
Bojus atydžiai žiurėjo 
Hristo iii akis, bot ansai 
vieno nepažino.

nieko neiszkvosz.

at ved©

ir

lejai ?

tai!

neprigu-

Neprigulejau.
Kokiu bildu žinai apie

— Per įauga macziau 
sirinkusius. ■*

— Na, o tas antrasis

sa

o tas 
s i rink imas *

— Tuomet i 
nebuvo.

— Matai, kaip priemes per 
11 ea t sargu m a n ea t sa k a n t i 
gelbininka 
vos 
pagelbininkui.

daug

manos

>u-

namie

pa

kia paslėpti.

k i a.
Argi ant numos yni ko-

“priežastis” ?
Yra ta, kad 

‘Irvieczia. visa miestu
T-.’ 
ir
Purkai 

ima 
kalėjimai! daugybe. Kad tave 
pagautu ir dažinotu, tai 
iszsisuktum nuo
Reikia, kad prasi sza lint u m ant 
nekurio laiko.

— I’rasiszalinti butu leng
va, kad tik dasigaucziau 
szuliniui.

— Petro

ne- 
iszt rėmimo.

iki

Sugrvsz
« 1 tpo 

vyrus, kad 
ar ne

ką
usirinkimo. 

hadži 
i nei 
tarpu 
ai ve

Tuo 
pranesze, kad czerkesai 
de dar viena kaltininką.

— Tegul ji inveda — tarė 
Aristarehi-bejus.

Du czerkesai inejo stumda
mi pirm saves vyruką dvide 
szimties keliu metu, pasiredu- 
si prastais kaimo
apsiavusi klumpėmis Czorke 
sai papasakojo, kad

mbai s ir

pagavo 
ji bevaikszcziojaiiti isz vieno 
namo in kita.

— Kas tu per vienas
pri klyst oje, 

neinpuolei bėdon.
ant tavos 

afikaltiniinn.
Bet reikia pripažinti, kad tos1 bojus.

)

pats paklauso Aristarcbi-beju<.
t-t-te-b-A ežiu

su-
sirinko

kaltes-tiktai 
tęs, o jo sultono 
Gausybe romia*-! 
tvirtu faktu, 
suoju tave

— T t-t-t-t-tai... 
b b-li-b-bu-bu-bu...

— Isz kur? — pa klausė

— Isz k-k-k-k-ki-sz-sz 
Ki-ki-ki...
\ os-\ (is isztare

ganai

isz

norą... 
tiktai po keliu dienu.

— O... kagi asz per tas ke
lias dienas su savim veiksiu.

— Pirmucziausiai atsigulk 
ten už maiszu.
asz uždarysiu krautuve.

ir

Eidarna pietų
Po 

tavevalandos sugrvsziu 
iszvesin.

Kaip sake, taip ir 
Gryždama po pint n 
mazgeli ir padavus 
ta re:

— Numesk savo 
žilis, apsitaisyk szitais ir eik 
namo.

Mazgelyje Nikola, rado mo- 
apsirede

Numesk

padare, 
atnesze 
Nikolai

drabu-

toriszkus drabužius, 
motoriszko ir nuėjo in Mokros 
namus. Ton drauge sutiko ji 
Anka ir nuvedė in kambari, 
kur jisai pasimato su Ilonka. 
Po valandai atidaro spinta ir 
i n leido Nikola, in kambari n ka, 
kur buvo Stojanas.

tariamos 
didybes 

tiktai
I ‘i'rtai

mm 
bet. tu privalai 
vieno 
pa'gidliet i 
t iesa.

Visi

pakvietimo ir 
mums

kai
ry- 
a m

palino- ■
apkali inimo. i 

stot i ant T<iek- i 
stengt ios | 

apszviesti

galvo- 
A ris t arch i-be 

szisai paliepė nuimt i 
hadži Hristo ran- 

sza-

namo 
Suprant u 

bet palauk

— tarė 
tavo 

va-

s< »f<»S,

de Stanko, 
paėmė nuo stalo

•int

esanti lingavo 
mis pritardami 
jui. o 
įlanczms nuo
k u ir kojui ir pasodino ji 
le *-aves.

— Skubini 
maloniai. — 
nekantrumą,
landele, busi reikalingas.

Hadži Hristo atsisėdo 
paimu* paduota jam ka

va ir pvnki, o tuo tarpu inve 
Aristarchi-bejus 

snraszyta
popiera ir. atsisukęs iii Stan
ka, uždavė jam sziuos klau
symus:

— Ar buvai szesztoje Ge
gužes dienoje sziu metu hadži 
Hristo .‘•(Mine?

— Jus buvote trvs?
- Trys.

Pasak v k
ria va rde<

— Pavardes
kyti.

Del k o

džiuos

savo

negaliu pasa

— Dėlto, kad jei už to i tu
ri būti kokia nors bausme, tai 
noriu kęsti už save, bet neno
riu ant kitu bausme užtraukti 
Ta padaryti man sąžine ne- 
daleidžia.

— Betgi sąžine nes-uture- 
jo tavęs nuo nusikaltimu.

— Ka tu, bojau, vadini 
nusikaltimu, kiti žmones dora 
vadina.

- l’žmirszti, kad turi pa
ežiu ir vaikus, kuriems tavo 
doros supratimas neatnesz ge- 
ro.

man sazane

sazane

bent
o

neprivalės 
vaikai levo.

— Pati 
gedintis vyro, 
Danesziku nenoriu ir negaliu 
būti ir neklausk manes, liejau, 

• apie nieką, kas daneszimu at
siduoda.

Hadži Hristo tai kele akis 
in virszu, tai vol leido žemyn, 
tai mirkeziojo, 
ei bu ko gala.

— Vienas isz susirinkusiu 
sodne buvo Stojanas 
novas — tarė bojus 
mas in pop i e ra.

— Ar taip? — paklauso 
atsisukęs in hadži Hristo.

— Tai... taip, effendum 
atsake užkaitės hadži.

— Matai, nieko negelbės 
prisidengimas tariama
Toki rimti ir intekmingi žmo
nes, kaip hadži Hristo, netaip, 
kaip tu mislina.

— Galbūt del to 
ke Stanko — kad hadži Hris-

kramtydamas

K ri ve
ži u reda-

dora.

— ątsa-

isz Kiszles.
Avis ganai!

— Te-te-te-te-te....
Paleist ji!... laukan isz- 

varyt! — paliepė bėjus žanda
rams, o

l 4 * I

dranga Stoja- 
podraug ii 

del 
draugu,

Nikola

to.
o

Ims

atsisukęs in ezerksus
pasakė jiems ruseziai:

— Nevedžiot man daugiau 
tik hereikalo 

Ir be to 
Aiszkiai

jums pasakau: gaudykite 
Kas ežia per

žmonių, kurie 
man laika užima...
turiu daug darbo.

ne 
ne

ji radome!

isztikimus.
iszt i kimumas ?

— Ypatingas. Sztai ka pas 
tarė czerkesu ir,

iszemes isz užanezio sulenkta 
pop i ere padavė ana bejui; Szi
sai, dirstelejes in popiera, 
riko in žandarus:

— Begkite, pagaukite 
ninku ir veskite ji czion!

Žandarai szoko per duris, o 
rodydamas 

aiszkino:

su

her-

Arista rchi-bojus, 
popiera konsuliams,

— Prokliarnacija, raginan
ti taisyti pulkus, czetomis va
dinamus. Turime 
miteto agentu.

Žandarai 
po miestą
Pavaikszczioje gera 
visi keturi sugryžo, 

Kiekvienas

rankose ka

veltui 
komiteto

jieszkojo 
agento, 
valanda 
bet be 
pasakė, 

tarsi
agento.
kad niekur ano nerado, 
in vandeni inpuole. O atsitiko 
szitaip: Iszejes isz konako ir 

gali vytis, 
atsiki-

skyleje,

Pamates savo 
nas nudžiugo, o 
nusiminė. Nudžiugo 
kad pasimato su 
nusiminė, kad
klintis pasimatymuose ir pa
sikalbėjimuose su Anka, 
r ios 
vis labinus patiko.

— Ir t n ateini moteriszke 
apsitaisęs — paklausė jisai 
Nikolos. Nuo to prasidėjo il
ga ir akyva kalba apie atsiti
kimus abieju keliones, kuria 
vienas isz ju atliko Viddino. 
kitas Varnos link, idant kelti 
tauta isz ilgo miego kuriame 
jau penki szimtmecziai tebuvo. 
Tam tikslui jaunieji vVrai pa
sakojo liaudžiai apie czetas, 
apie ginklus, apie laisve. Liau
dis klausė, pritarė, vienur pra
kilnesnieji gaude žodžius ir sa
vinos! idėjas, kitur taisėsi 
tautiszkos kuopos, bet didžu- 
ina buvo tokiu kaip Grožda- 
nas. Apie tai, kas atsitiko 
Groždano gryežioje, 
smulkiai papasakojo.

— Kagi tu pagal 
mislini? — paklausė atsidusęs. 
— Groždanas manes ij-zkiause. 
suprato ir... atidavė paezia ant 
gėdos. Ar nemetome mes sek 
la ant uolos?

ka.

k u 
atsilankymas jam kaskart

Apie tai,
Stojanas

.-Zitai

Betgi tu pasmaugei Tur-

kadjausdamas, 
vaikinas pasislėpė už 
szusios sienos, 
jiaprastai laikėsi szunes. 
dedamas ten mate, kaip isz 
konako iszbego žandarai 
jieszkoti ir kaip nieko nera-

Tuomet 
nuėjo 

tai

kur 
Se

ten
j<>

— Pasmaukti turėjo Grož- 
danas. Kolei toki, kaip Grož 
danas, nepajus viso baisumo ir 
gėdos Turku 
tolei nėra ko tikėtis.

Atsiduso.
— Ar pajus kada nors, jai- 

niekas jiems apie

vieszpatavimo.

do vėl atgal sugryžo. 
jisai iszlindes skubiai 
in Mokros krautuve, nes 
buvo Nikola.

— Tai asz, Mokra — tarė 
patylomis priėjės prie Mokros.

ir— Czerkesai mane pagavo 
atvede. Pabėgau nuo ju.

Acziu Dievui? Pavogei 
nuo Turku savo galva. Už to
kia vagyste Dievas tavęs ne
baus. Vagis ne tas, kuris va
gia, bot tas, kuris paslėpti ne
moka.

— Taigi man ir rupi savo 
galva paslėpti.

— Girdėjai, kas czion vei-
kia si?

— Truputi...

to kaipd svecziai. Su juom bu
vo aga ir valdininkas isz ko
nako. Szeimininkas vaiszino 
juos likeriais, vaifziais ir sal- 
dumynnis, kuriuos Turkai tuip 
mėgsta. Kalbėjo apie in vai- 

kaip kieno dalykai stovi. ^to-0rius daiktus. Ant galo užėjo

Ant rytojaus juodu atlankė 
Mokra ir atnesze Nikolai per
si red vti Petro drabužius. 
Atėjo, kalbėjo, juokėsi ir pra* 
neaze jiems žibias isz konnko, 
isz kuriu buvo galima atspėti,

Petro

Kalbėjo apie inva i -
jus* -

gu niekas jiems apie tai ne
kalbės. O kas privalo kalbėti? 
Ka? Argi atgal gryszti? — at
sake Nikola.

— Gryszti —ne! 
kerne in kara ir 
tolyn stumti.
geriausiai supratau, kada Tur
kui keliais krutinę tryniau, 
rankom 
kriokimas 
ausyse 
triumfas.

Pasikin- 
t u rime jau 

Savo pareiga

mano
Bulgarijos

o
1 pa adžiau gerkle. Jo 

skambėjo 
kaipo

Tuomet užmi rszau
apie save ir apie viską.

— Man — atsiduso Niko 
hi — nieko panaszaus neatsi
tiko. Apėjau Dobrudža, bu
vau Tulczeje, Babadage, Var
noje, Samboje, vaikszcziojau 
po kaimus ir miestelius, 
kas manes neužkabino.

Žinau, kad 
siūlo pinigus už Stojano gal
va, kuris viena Turką pa-Į^alo jau grysztant 
smaitge, o kita nuszove — ta- 

nusiim

mPurka

re Nikola užkaitės ir 
nes.

—' O asz nei vieno nei pa
smaginu, nei nuszoviau 
pridėjo atsidusęs.

— Ugm — tarė moeze 
vienam atsitinka taip, kitam
kitaip. Bet ne tame dalykas. 
Dalykas tame, kad tavp roi-

nie- 
Ant 

prikibo 
czerkesai, at'eme pinigus ir 
kaip szuni ant pavadžio atve
dė in konaka, kuri hadži Hris
to sėdėjo greta su Aristarchi- 
bejum.

Stojanas, o ypaeziai Anka, 
— atnoszusi valgyti Nikolai isz- 

aiszkino, kokiu bodu hadži 
Hristo isz kaltininko tapo liu
dininku.

janas rūpinosi apie tęva.
— Su juom nieko pikto 

neatsitiks — sake Mokra. — 
Peto gerai laikosi; nežinojo ir 
nežino nieko. Turi gerus liu
dininkus, nes Turkus. Giriasi 
esąs tikriausiu padiszacho pa
valdiniu dėlto, kad per 40 me
tu kava, verda.

Papasakojo taipogi pavar
des keliu žmonių, kurie be
siteisindami painiojosi ir save 
i n painiojo. Bet didžiausiais 
kaltininkais laiko Stanka ir 
Groždana. Delei szito Stojanas 
tapo neramus ir nulindęs.

prideret n 
Stanko vietojo.

— Ir kvailyste padarytum 
— atsake jam ant to moezo. — 
Stanko neiszgelbetum, o save 
pražudytum. Kada mano su

mai žuvo, man nei in galva ne
atėjo, kad tai ne ju vieta. 
Kiekvienas turi savo vieta. 
Kas kitas, kad Turkai but n 
tave pagavo. Bet kadangi ne- 
pagavo, pasistengk, kad apie 
tave atsimintu. Paėmei ant sa
vo duszios ne nusidėjimą, bet 
nauja pareiga, o!... Supranti?

Mokros žodžiai turėjo dide
le intekme ant Ruszcziuko 
jaunuomenes. Per tai dabar ir 
Stojanas suramino >ažine, 
nors jam gaila buov Stanko ir 
jo vaiku.

() gal Dievas duos kaip 
nors jam gaila buvo Stanko ir

— Vargiai, nes Turkams 
in akis teisybe kalba.

— Isz kur,

Bet

žinai t

Man būti

ant

ju 
savo

suramino

nes

moezo, s zitai

nuo 
žandaru, kurie ateina in mano 
krautuve; asz duodu 
degtines, o jie pasakoja.

Stojanas atsiduso. Nikola 
at si liepa karszezi imdamas:

bucziaii 
tai Tur-

Nuo liudininku ir

a b i duso

jiems

— Kad taip asz 
Stanko vietoje.
ka m s j iri f žnekeeži a U.

Atėjusia nakti Stojanas su 
Nikola per duris lubose iszojo 
in sodną tyru oru pakvėpuoti. 
Bevaikszcziodami staiga isz- 
nrdo smarku beldimą in var-

O!

G
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tus. bustojo ir klhuse.

su paklauso abudu.
Toj paežio j valandėlėj 

ne pasirodo 
n i nose, kuri 
prabėgdama pro juodu pasa
kė:

Kas tai? — vienu bal

sod-
vienuose balti-

szoszel ištarsi

— pasakė ir— žandarai! 
nubėgo.

— Anka? — tarė Stojanas.
— Einam pas szulini — kal
bino Nikola.

Priėjo prie szulinio 
tarė Stojanti i.

— Žiūrėk gerai... padarysi 
ta pat ka asz padarysiu... Žiū
rėk.

Pasakęs inlipo in

Nikola

vied ra 
ir retežiu pradėjo leisties že
myn, sakydamas:

— Paszauksiu, kada tu ga
lėsi sesti in viedra ir gelmėje 
tavęs lauksiu.

Pasilenkęs ant szulinio Sto
janas žiurėjo in gelme. Po va
landėlės iszgirdo szauksma:

— Sėsk ir stipriai laiky
kis už. retežio.

Stojanas su didele baime 
sėdo in viedra ir leidosi in tam
sia bedugne, 
už retežio ir

Tvirtai laikosi 
leidosi žemyn 

kol Nikola, palytėjęs ji ranka, 
nepasalce:

K

visiszkai

tegul jieszko

Iszlipk.
Abudu atsirado 

tamsiam© urve.
-— Dabar 

mus visos Turkijos žandarai.
Nueje tolinus, atrado erd

vesne vieta, kur atsisėdo’ pra
dėjo kalbeties.

— Isz kur szitai nukrito 
ant moezes Mokros?

— Ant Mokros szitai ne
ne ( hadži 
ji atėjo

kalba apie Stojami.
— Asz galecziau szi-ta pa- 

kad... — tarė hadžisakyt i, 
Hristo.

— Sakyk — atsake Aris
tarchi-bejus dasiprotejes, kad 
jam eina apie paslaptį.
man in ausi indeli, kaip in 
szulini inputs.

— Asz turiu (lukteri — at- 
— mano duktė 

insimylojo in 
Stojami. Isz to, žinoma, nieko 
nebus, nes asz neatiduosiu sa
vo vaika tokiam nenaudėlius... 
Bet jinai, kuri pirmiau^ 
vaikszcziojo pas Mokra dau
giausia karta per tris mene
sius, dabar bėgioja po ja po 
tris kartus per diena.

— A! — sumurmėjo bojus. 
Pamislinos tarė: — Tai i var
lius nurodymas. Tiktai jysr 
namuose yra paslaptis, kurios 
nelengva atrasti.

— Pas moezo Mokra 
lygiai tokia, kaip pas 

man
— Eik szen, effondim.
Hadži Hristo nuvede Aris- 

tarchi-beju ir 
kaip ineiti in paslėptoji kam- 

papasakojo kokiu

si du so Hristo 
ant nelaimes,

K a
indesi,

kuri

Parodyk

v ra 
mane, 

sava ja

pa rode jam,

bariu ka, 
budu galima isz ano iszbegti in 
kiemą. Apžiūrėjęs viską Aris
tarchi-bejus iszejo su aga

sus įkalbėjo 
kaslink kratos pas Mokra. 
Visu pirmu paliepė žandarams- 
apstoti Mokros namus ir sod
ną, o patvs dar valanda pasi- 
vaiszine pas hadži, nuėjo da
ryti kratos. Aga garsiai pa
beldė in vartus.

Iszgirdusi beldimą ir pama- 
cziusi žandarus, įMokra sku
biai prikėlė Anka ir liepe pra
neszti apie tai Stojanui ir 
kolai. Iszszokus isz patalo su 
vienais marszkiniais, Anka nu
bėgo in kambariuku, bet nieko 
neradusi, nusileido in sodną ir, 
ton anuos atradus, pranesze 
jiems apie žandarus. Paskui 
vėl sugryžo in kambariuku, pa
ėmė isz ten patalu ir valgio li- 
kuczius, pagal kuriuos butu 
galima pažinti, kad ten žmonių 
butą, pati vol atsigulė.

liejos in kiemą Aristarchi- 
bejus tarė Mokrai:

— Gavome, moeze, daneszi- 
ma... turbūt neteisinga. Nelai
kyk mums už pikta, kad per- 
žiuresime tavo namus, idant 
danoszejifi padaryti geda.

galėjo da-

kita kambari ir 
kratos

atradus, 
žandarus.

in

M-

asz

— Akyva, kas 
noszti ant manos? — paklausė 
Mokra.

— Szito tau negaliu pasa
kyti, o krata padaryti turiu.

— Daryk Effondim, 
bau pagelboj busiu.

Matydama, kad bėjus eina 
staeziai in kambari, kuriame 
miega dūkto, paklauso:

— Kur eini, effondim?
— Ten — atsake bojus, ro

dydamas in duris.
— . Ten miega mano duktė... 

jauna mergaite.
— Tegul užsidengia — at-

sake.

staeziai

— Anka, žmones eina, už- 
sidengk! — riktelėjo Mokra.

Bojus su ilga ir -keliais žan
darais ineje in kambari priėjo 

prie spintos, pakele
anos užpakaline siena ir inejo 
in slaptinga kambari, bet ten 
nieko nerado.

— O dabar eikite toliaus 
jesakotk— paliepė bėjus žan
darams, o pats su aga iszejo in 
kita kambari ir atsisėdo ant 
sofos.

■

ka nuo kiemo, ar isz sodno — 
tarė aga — o tuo tarpu butu 
gerai ka-nors užkasti.

Laukti ilgai nerei^ojo, nes

Pažiūrėsimo, ar neatveš

Mokra tuojhus atnesze likerio 
bonka, stiklelius ir užkandi.

Dovanokite —tarė Mok- 
Ate- 

Aristarchi-bejus, kad padaryti Pa8 ihane nakti. Nutve-

butu nukrito, kad 
Hristo. Vakaro pas ra pastaeziusi bonka.

žadėta krata. Iszkreto buvusi 
Stojano kambarį ir nieko(ton
nerado, susėdo pas hadži Hris

ir gerkite sveiki.
— Tikiuosi, kad musu ne- 

,kaltinsi už tai, kad nokti ant 
tavęs nžpuoleme — pasakė be-

Ne tik pas tave viena
darome krata. Dabar toki lai
kai — atsiduso — neteisingu 
daneszimu gauname begale. 
Kad Bulgarija turėtu tiek ka
reiviu, kiek danesziku, tai pa- 
diszachui beda butu su ja ja. 
Atėjome nuo hadži Hristo;

— Praszan... va i szi ūki tos... 
padarykite man garbe — pasa
ko Mokra ir iszojo isz kamba
rio.

Kolei žandarai iszkreto kie
mą ir sodną, bėjus su aga, isz- 
gere kelias bonkas likerio, už
migo. Pa baigė krėsti žandarai 
atėjo praneszti, 
rado, bot atrado
niūkus jau bemieganezius. Tu
rėjo laukti, o 
patys sumigo, kas 
kas palei vartus.
ant rytojaus, kada Mokra pra
dėjo kelti savo tarnus. Virszi- 
ninkai taip sunkiai buvo sumi
go, kad jiems reikėjo inpi'lti in 
nosis tabokos, idant pabudinti. 
Aga buvo labai nusiminęs, nes 
jau artinosi valanda, kada jam 
reikia būti su raportu pas pa- 
sza. Bet tuojaus iszeiti negali
ma buvo, reikėjo dar sustatyti 
protokolą apie krata ir tuomet 
aga iszojo, o pa* Mokra pasili
ko vienas Aristarchi-bejus.

— Sėsk sza I o manės, asz t u - 
riu ka tau prieteliszkai pasa
kyti — tarė Aristarchi-bejus.

— Sėsk szale manos, asz tu
riu ka tau prieteliszkai pasa
kyti — tarė Aristarchi-bejus.

— Na k a pasakysi?
Duok man 50 medžidi.

— l’žka?
— Pž tai, kad pas tave dau

giau kratos nedarycziau.
— l’ž tai nieko neduosiu; 

krėsk sau kada nori, nieko ne
rasi.

atsiduso

kad nieko ne
savo virszi-

belaukdami ir 
ant kiemo, 
Pabudo tik

— Na, tai už tai, kad Petro 
nepainioeziau.

— Painiok, jaigu 
Szito asz nebijau,
gauti 50 medžidi, tai pristatyk 
mah Stiiiika. '

— Stanka?! — suszuko be-

galesi.
Jaigu nori

jus.
— Taip, Stanka! daigu no

ri uždirbti 50 medžidi, prista
tyk Stanka, o jai ne, nieko ne
gausi.

Toliaus bus.

ANGLEKASIS DUODA 
GERA PATARIMA.

l

Vienoje vietoje, bobele su 
vyru susipyko,

Tszbego, savo vyreli paliko, 
Pinigus paėmė visus, 

Ne paliko ne kelis centus. 
Kada visus pinigus praleido, 

Volei adgal pasileido, 
Tai taip kaip motina jos 

padare, 
Ta j i savo vyra ir isz va re;

Ir dūkto in mama insižiurejo, 
Taip pat daryti pradėjo.

• • •
Ka jus dukreles darytumėte, 
Jaigu dideliuose miestuose 

gyventumėte, 
Kur vyrai uždirba daug 

mažiau, 
() bet gyvena szvariau, 
Gražiau ir linksmiau?

O del ko? Del to, kad moka 
gyventi, 

Moka czedyt, pinigą nemetyt.
Asz nieko nesakau,
Ba gerai žinau, 

Jog kaip prispaudže beda, 
Tai ir taip ju atsiranda 

paezeda,
O kaip pinigėliu neturite, 
Tai ir be munszainio 

apsieinate, 
Kaip yra, tai kerti,

Kaip neyra, tai kenti.
♦ ♦ ♦

Springficlde yra daug tokiu, 
Netikusiu burdingbosiu, 

Ka vyrus bjauriai skurije, 
Visaip krividijc, 

Nuolat turi fundyti, 
Naminia in gerkle pildyti, 
Už burda lupa brangiai, 

O abudu tinginiai.
Pats tingi dirbti, 

Turi “S t ūboje sėdėti,
Nuo burdingieriu maitinasi, 

Ir da gerti provijesi.
♦ ♦ *

Szirdeles, jaigu motoro 
davadna,

Tai ne juodins kitu niekada, 
Ne vienos ne nužiuręs,

i

Anglekasis L. II. Shingler isz . Ba prigimta puikumą turės, 
loomingdalo, Pa. sako: “Bu- Katra czcsnako nevalgo,Bloomingdale, Pa. sako: 

vau suvargintas per dusuli ir 
turėjau sunku kosulį ir szalti. 
Daktaro White® Lung Healer 
yra vienatine gyduole kuri su
teikia man palengvinimą, todėl 
rekomenduoju ja slavo drau
gams. Ta gyduole gausite ap- 
tiekose arba pas savo sztornin- 
ka. - (apg.

nesmirdes, 
Apie kožna žmogų gerai
9

i

11,000 TIK VŽ 60c.

kalbės 
Tiktai kutvala,

Su liežuviu mala.
Davadna nežiūri ant paredu 

Neperka puikiu szlėbiu, 
Ba katra turi protą, 

Niekados ne buna szilkuota.
Katra už daug rėdosi,

Tai ne del savo vyro puoszesi, 
Tiktai del kitu, 

Del savo iszrinktu.

9

Atsiunsk mum* 60e Ir r*u*i mu*u 
•tebuklingu iollu verte* tukstancslo 
doleriu. Ka tas tukeUnti. dolerio . Tegni apredalas buna pigus,
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim* 
tas kokios nore ligos bei viduriu au> 
gedimo? Toks žmogui yra susirau* 
kės, nelinksmas ir invairiu.nesmagu- 
mu JeiguĮmogui i>

lonesne butu sveikata, negu tas aub 
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi etas 
apimtu kokiu nore nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu va 1st toli u, ko- -

k**, nelinksmai ir tavairiu.nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui iv 
auksini kaina parodytum, tai jam au

rlos jumt augratin* sveikata. ,
Vaistinio* jn*ar nu<> Mkancsiu ligų: 

viduriu užkietėjimo, ekilvlo nemall- 
mo, nenoro valgyt, •trenu ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimu, dusulio 
(Mthma), persxalimo. skaudėjimo pe 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki- 
m*, pleiskanų, salapinimosi lovoj, b

vąhtžoliu nuo bile vieno* virszuj pa* 
minėto* ilgo*.

Jeigu kenti nervu suirimą, gahro*

skaudėjimo, patrūkimu.

kito lito. Atadunsk dOc, tai gausi '

minėto* Ilgo*.
Jeigu kenti nervo auirlma, gahro* 

•lemiamu*, užima ausyse, nuomarą, 
•širdie* liga, tai atstunsk 85c Ir gawd 
musu gausiu* vaistu*, taip vadinamu*

Biie yra szvarus, 
Ne maklakuotasj 1 

Ne piemuo tas.
Ir isz tikro szvari motore 

taip daro, 
Norint jiji stovi ir už baro, 
Jaigu sa'lune bizni vato.

Szvarumas motore dabina, 
O ne cackes su kuriom 

apsikabina, 
No viena szilkuota, 

O apaezioje maklakuota, 
Praszvinkus kokiu rangalu, 

Ne apsakyti negaliu.
Tegul tik tokia szilkuota 

žiotis atidaro, 
Tai dideli laruma padaro, 
c Rodos maiszas payra,
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i'aip bjaurus žodžiai isz 
burnos byra.

Prasta motoro visada szvari, 
Nuo visu guodone turi.

Tikėkite man, ba asz 
nemeluoju, 

Žinoto, jog po svietą makaloju^ 
Tai daug žinau, 

Ir dot jus pasakau;
Viską padavai, 

Ar gerai ar szlektai.
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*Nwvu Preparataa.” Nervu liga yru 
labi! bloga* dalykas, bet mušti Nor 
Vu Preparatas užbėgą tai ligai kelia 
ir apteikia Žmogui nupulta.

AtatunUc ido, tai gausi visokiu mw 
su Solid ir knygti kataloge. Reikalid-
L
miestuose.
t
25 Gili et Bd. Spencerport, N.Y.

labai bloga* dalyba*, bet musą Nar

■pteUda Imogui raiįiuiąa.
Atsiusk 16c, w gausi visokiu mw

4

gi musu žolių pardavinėto jai vUuow
_   « , -M ! ta " *'if '* 'ka turėjau,. idant pa va i-> riau, J 

szinti jus ir parodyti džiaugs-
’ma, kad jus matam Valgykite
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Abu jie yra neturtingu 
vu vaikai ir esą nėra krimi
nalistai, tik papildo keletą 
menkesniu pleszinm isz iszdy- 
kimo, norėdami pelnyti kiek 
pinigu

te

I

I i 

t ■ iiiii
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pripuola

— Sziandien pede New Bos
tono ir Morjos kasikiu.

— Seredojo pripuola Szv.
Patriko, Airisziu patrono.

— Pet n y ežioje
Szv. Juozapo, Lietuviu patro
no musu vietines parapijos. At- 
puskines
Ketverge vakaru ant kuriu bus

> lx « , r, / 1 . i 1/ n ia > / .ii i , i ....

pasilinksminimams.
Jie pleszinmose nevartojo ir 

Pet ras 
ir ge
ra t e-

Norėjo Ja ja Prigaut, 
Bet Likos Pats 

Prigautas

SAULB

;■ 1 • r ‘ 1 j 1 y y     •   .... 4.*. ...... h

▼

PAVOJINGI PIKTADARIAI KURIE

net neturėjo ginklu. 
Kuliesza esąs Vytis
rai pažystamas Vyczii:

esąs ga 
riebias is

pamaldos prasidės Ruošė. Charles Liber 
vaikinukas 

pribus daugeli kunigu in pa- net ir už poezijos: 
neblogas eilutes.gialba prab. Czesnai per atpuss- 

ka klausyti Velykines spavied- 
nes.

t Jonas

g 
ra szi nejas

Forest City, Pa. f Isz

<1
LIKOS UŽDARYTI KALĖJIME

M 4

isz Oak

turiu kitokios vii
ro

liu valandų bus 
nes 
gai,szio 

kaip 
Kaip visur 

taip ir ežia, visokiu atsitikimu 
ir veikimu vra.
jus kasykloms dirbti Kovo 
apie ketvirta valanda baigont 
darba, patiko nelaime Kazi
miera Vitkų, kuris dirbo prie 
brokerio, taisydamas didžiau
sius karus. Betaisant kara po 
apaezia, netiketinai stuktelė
jo lokomotiva karus, ir Vitkus 
papuolė po ratais, kurie 
tinai sužeidė ji nuo ko 
Velionis buvo ramaus 
žmogus, paveikslinga-s ir doras 
mylintis tikėjimą ir (auta. 
Paliko dideliam nuliudimia 
moterių Ona, tris (lukterės ir 

didelei apgailes- 
globejo. Laidotuves

atsibuvo 6 Kovo su 
apeigomis kuriuosia da

lyba v o 3 
ant Szv. 
nais.

v J •

Zabrauckas isz miestelio ilgas laik;
Vulkano likos suspaustas peri nieko negirdetie.
karukus Bukmauto kasiklosia 
ir likos nuvežtas in Ashland 
ligonbutia kur mirė nuo žaidu- 
liu. Laidotuves atsibus Serodo- 
je su bažnytinėms pamaldoms. 
Laidos graborius Sakalnuckas.

Traška u c 
vadinasi

t Albertas T ra skau c k a.s 631 
E. Pine uli., mirė praėjusia 
Petnvczia nuo džiovos Devitto »■
Camp sanatorijoj. Velionis yra 
sunum Juozienės 
kienes, kuri dabar
Covle nes antru kartu iszteke- 
jo, turėjo jisai apie 21 metus. 
Paliko motina ir broli Juozą. 
Laidotpvos atsibuvo Utarnin- 
ko ryta su apeigomis 
v i s z k <) je ha ži 1 y c z i (> j e.

— Pati Jono Strembo, vice
prezidento
distrikto turėjo pavojinga ope- 

Ashlando ligonbutije,

I dėt u-

anglekasiu isz 9to

racije 
kur jai daktarai nupjovė de- 
szine koja, kuri buvo užtruein- 
ta ir daktarai buvo priversti 
padaryti taja operacija idant 
iszgialbet motorai gyvastį.

— Prohibieijos sznipai ne
tikėtinai užtiko dideli
bravoru paliepta girriojo arti 
Tuscaroros, ari'sztavodami A 
doma Schad, Antanu Povilaiti 
isz Shenadorio ir Harrv Gard
ner isz Williamsport 
suimta už $20,000.

alini

(L Alaus

Badai angh-kasin prezi 
ant(lentas Ix‘wisas 

flueiiZv>s.
■serga i ii

— Reikalauje Merginu, — 
prie siuvimo marszkiniu. prie 
visu daliu kaipo ir examiners. 
Darbas ant visados,
persitikrinsite kad mes 
kame geri a uses 

fabrikuoda 
pas:

algas

Paežio^ 
mo

no kaip 
miešti*

Jone-
kitokia
Ateikite pas: Fiiip
Corp., kampas Main ir Market 
uliezios. — (t. M 23).

Isz Shenandoah, Pa.

os Szv. Jurgio
bažnyczioje.

o in pa-

— Nedėliojo prasidėjo 40 
valanda pamald 
Lietuviszkoje 
Daug kunigu pribuv 
gialba prahaszcziui Dumcziui.

f Vincas Jogis, laikantis 
bizni ant 109 N. White uli., mi
rė praeita Petnyezia Geisinge- , 
rio ligonbuteje Danvillej, kuris '

Kas

Ka tik prade- 
♦> • s

tikėjimą ir

sunu kurie 
tauja savo

nems

neabejojome 
ma

sunkio

O! asz nesibiau, juk ar

am iš
mirė, 
budo

bužuvt i-

kunigai, 
Antano kapiniu

palaidota ■ 
czio-

Rengema— nciim’iiiii. statyti 
noje veikalu po vardu 
Duktė”, Kovo 27 ir 
siau

see- 
“Piloto 
28, pu- 

asztuoniu vakare, bažnv
tineje svetainėje, su daugeliu 
paderi 11 imu ir daugiau 
kos ir giesmėms, 
yirdeti kad visas pelnas
parapijom naudai kuri 
Arnikų- i-z 
bažnvežios ir 
kožnas

muzi-
Linksma

ei:
yra su 

priež’U t ies taisvmo
,pri\ale

a t si h nk v
todėl

parapijomis 
t i ant tojo perstatymo.

— Zvejy:.

WcrccrJcr, Mars. — Juozu 
Mikalauskas, 2t) m.. 5 Whit 

St. buvo are ztuotas 
insilaužyma in 
aptieka prie 
i r 
pinigais, 
cigarais.

rs.
29 m.. 5

ne v uz | 
iau J 
St.

Budrevie;
I * r< »v idenee 

už iszvoeima isz ten ^26.70 
$9. tavom ir 
Ji;

$3.50
prisiuažino “Įirie 

kaltes, laikomas iki teismui.

Brooklyn, N. Y. — 
patrauktas 

už tai, kad girtas parėjės, pa
sodino savo trijų metu 
gaite ant karszto pecziaus. Ji 
taip apdege. kad jos 

Teisėjas,
kalėjimai!,

Sheehan
Tūlas 

teisman

mer-

A na d i (‘ii a i sz ('h ieag< >s atvažiavo in Flint, M i cz i gan a t i (‘ji du vyrai su merginoms k u1 
pnlieije tuojau aresztavojo ir uždare kalėjimo, nes visi yra

neteisingu bankiniu czi'kiu ir k itokiu svarbiu dokumentu, apgaudami bankus ant daugelio 
tukstaneziu doleriu. Nuo kaireses yra: Georgo ('lauš, Violet Graft, Mona Stedman ir Jack

ri uos

Felker.

i» profesoriais 1J padirbimo

La it t re 
land, Kalifornijos, iszvažiavo 
in automobiliu su jaunu vyru- 

kada Nullio nenorėjo už- 
a ut

ku, o 
eiti in rodbauze ant gero lai
ko. sportelis paliepė jai iszlipl 
ir eiti nanuui pek-zezia. Mergi
na paprasze jojo kad užlelefo- 
nuotu idant paszau'kti tak>i ją
ją nuvožt namo. Kada sportelis

telefouuot, Nellie, nuva
žiavo jojo automobiliniu namo, 

sportelis siia'ryžo pekszezias
vėliaus. ,

nuėjo

su^rvzoo
net už kbliu valandų

PARMOS — FARMOS.

Didžiojoj I.jotiniu ūkininku 
kolonijoj, yra labai puikiu 

Į vietų ant pardavimo, isz kuriu 
dduoda labai pi- 

^oniausias uki 
įlinkas szioi apieliukeje jau 12 
metu kaip patarnauju

daugelis pan 
gei A>z kaipo

labai

Lietu-
viams ūkia pirkime, ir szime'.

daugeli puikiu ūkiu
ant parda\iino.
ninkauti atsiszaukite ant adre-

surinkau
Norinti uki •

so:

PASKUTINE 
VALANDA

NELAIMINGO
— Mano dalis jau yra pa 

baigta, ne
ties: reike užbaigti visas 
kundas szio '" veninio. I’ž ke

po viskam.
tikėkit:' man mano drau
jog niekados nesitikėjau, 

og teip greitai užsibaigs, 
kalbeo jisai.

— Niekados 
apie tavo nekaltybia, juk
tai, og nev ienas isz mus’ ta 
ves neaph'idoiiK' teip 
jev ai ridoje, bukie vyru. 
Teip kalbėjo nelaimingo drau 
ga i.

greieziaus ar vėliaus tas turė
jo atsitikt!
baimes nes tik navatna jauti
mą, kokis tai akyvumas, kaip 
tai bus ateinaneziam gyveni
me.

Stengomis
myt savo dranga kuri 
iszpleszinejo taip baisei. Sten
gėmės dasiprast isz jojo akiu 
jo visus norus.

— Eik, - 
dirstelėk ant 
nmyt'm tau 
gi a is.

Ne turiu jokio?

Jisai sudrėbėjo.
Paskutine mano
— susnabždejo.

ir
visom pajėgom 

susigraudini
pypkute

dirstelėjo

vaka-

valgė,

visaip palinks
minus

riene
Po tam atsisėdo 

stengdamasis 
atsikratyt nog
mo. Po tam iszemes 
isz kiszeniaus, 
niiludimu kalbedams;

— Žinote gerai 
draugai, jog man labai 
na atsiskirt su mano

su

mano 
liud 

geriau- 
ma

ką Ibejomo jum.
stalo, kuri

su
na

ga rdžiais vai

susijudinimo] pabalo 
sznabždedams;

- Paskutini karia, nezi
i kaip tas viskas atsitiko, 
ir sztai iszgirdome trenks 

pypke gulėjo an grindų 
f žinot e 

liu.. Po tam atsikėlė o priejas 
prie mus paszauke;

— Sztai artinasi

isz .

karta,
nau

ma o 
sumuszta in szimtus

pabaig.’
ir isz trauke rankas in mus

(r • t

Mos ejome pas- 
I)a karta dirstelėjo 

susigraudinęs

šia draugi’. Paskutine tai 
no pypkute!

Prikimszo pypki’ su didele 
atyda ir uždegu, leisdamas isz 
palengvos dilinus. Ant galo

ant atsisveikinimo.
Ant rytojaus draugas isz- 

keliavo in taja nežinoma 
lione. Buvo iszbales, nes

Lauk*1 ant joszus. ant

l

ke 
ma I •

k nnigas

kopl veži oje. 
kui jin.
ant mus susigraudinęs, atsi
sveikindamas ant visados, už 
(‘jo ant trepu... ant trepu, al
toriaus ir likos surisztas maz
gu moterystes ant amžių su 
patogia Zuzanna — turtinga 
mergina, kuri neapkentė 
kyrno, vienturtele 
daktaro Krunpsztataiczio!

Sziandien jau daugiau ne 
ruko, negero, liet už tai užmo
kėjo visas skolas su 
savo pacziules.
Tokis galas lauke visus jau

nikius.

ru- 
duktere

pinigais

BAZNYCZIA VAIKAMS IR VALDOMA PER VAIKUS.
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Day ton, ()liio.— Kožna Nedalia apie 250 vaiku susirenka in szita bažnyezia
r

SS■■ C
/ ’ Aant pamaldų pagal Ispiskopalu iszpažinima.

Dovvlo Bažnvezia del vaiku, 
pirm-sedžiu yra Kun. Filipas Porter. Pamaldos laiko vienas isz tuja jaunu pa
rapijom: kuri matome ant paveikslo.

4 ■

O

Bažnyezia yra žinoma kaipo Szv. 
pastatymas kasztavo 50 tukstaneziu doleriu. Jos

io

b
* I

. ’p > :

/ *

Ii

John A. Žemaitis,
R. 1. Box 17, 

Fountain, Mieli.
c

t.22)gyvybe 
kuris pa

il
gi rt a s ir

pavojuj.
sodino tęva
reiszke “Tu buvai
nežinojai ka darai. Asz nega
liu suprasti koki sztofa dabar 
butlegeriai žmonėms pardavi- 
nepa, kad žmonos atlieka to
kius bjaurius

sirgo apie tris metus. Velionis . Re,’° alaus.
gimė Lietuvoje, 
mas in Amerika apie 25 metus 
adgal. Pirmiausia gyveno 

minksz- 
veliaus 

žiavo in Szenadori. 
prie Susivienijimo i r 
kliubo ir Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko dideliam nuliūdime 
paezia du sunūs ir tris (lukte
rės.

at važiuoda-

Pirmiausia 
Pittsburgi*, kur dirl 
tose kasyklose,

>o

darbus.

3 Reading
Kodėl Susensta 
Nevede?

Kuo 
greieziau mes gryžszime prie 

ir vyno tuo bus ge-
man.

Szi Sekmadieni, Kovo
7 d. Miller’s Grand Assembly 
Hall invyko puiki

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

PHILADELPHIA
21 MORCZIAUS.

SAVOAPSKUNDĖ 
UOSZVIA ANT 100 

TUKSTANCZIU 
DOLERIU.'

nie-junta, kad plaukucziai nuo pa- 
kauszio nusmuko, ko merginos | ku 
labiausia nemyli. Dar su žilais * v
plaukais ne tiek bėdos Ameri
koj, nes juos galima nudažyt, 
bet nuplikusiam tai nors ir pa- 
sismaugk; ne myli merginos ir 

s ir užtektinai turėtum
Tai

sau
ne-

tiek, no: 
pinigu, 
giausiu faktu, delko vyrai su- 7 v

sensta nevede.
Patemijes esu ir isz merginu 

puses nemažai, kurios kaltos 
del to, kad ne iszteka. Nors jos 
sako, kad uorei k apie jas rū
pintis, bet, kad prisieina apie 
tai ka'lbot, tai negalima to isz- 
vengt nepasakius. Isz Lietu
vos atkeliavusios ir patekusios 
prie verginio, audimo ar siuvi
mo, tiek vargo nemato, kiek 
vyrai iszmokime da:4bo, nes jos 
su panasziais darbais truputi 
susipažinusios tėvynėje. Tokiu 
budu merginos beveik iszkart 
užsidirba pinigu ir joms pra
gyvenimas kur kas pigesnis 
negu vyrams; prie to iszeigos 
pusiau dykai atsieina. Tokiu 
tai budi: jos apsirengia gražiai 
ir pasideda 'bankose pinigu. 
Taip padariusios pasikelia in 
polska fanaberija kad ne bile 
su kokiu vyruku nori kalbėt 
tartum kokios grafu dukters. 
Vyrai nors ir neturtingi, vie
nok nenori but pamintais po 
kojų, ir taip rėžiasi vienas 
priesz antra. Kova jaunuome-

vienas isz teisin-
Lorraina L. Kane kuri loszo 

role teatre “ Abies Irish Rose” 
ana diena apskundė savo uosz- 
via Mrs. Estella (\ Stroud isz 
Pittsburgo, spirdamas: nuo jo
sios net 10t) tukstaneziu dole
riu atlyginimo už paveržima 
meiles savo vyro, nes vyro mo
tina Įirikal'bino idant tasai sa
vo paezia pamestu ir nuple-szia 
jiai szlove, skelbdama visokius 
paskalius apie jos gera varda.

I

daugiau ;;cg..
numirus ma-

negu
Matnors trumpais 

apibresziu tas

dienos praleidžiama ant
, kuriose jauni, vede, galėtu 

darbuotis link gyvenimo pilnoj 
formoj, isz ko ant senatvės ga
lėtu turėt szioki toki 
džiaugsmu. Bet, kaip ant
laimes to viso seni vede ne at
siekia. Todėl patartina vyrams 
sulaukus 20 metu mislyt apie 
a psi vedima 
“smerti.”
žiaiis reikia turto ir proto negu 
vedus.

Nebus pro szali patart ir 
merginoms nesisziauszt priesz 
vaikinus, didžiuojantes gra
žiais drabužiais, ar keliais pa
dėtais centais, bet pasižiurėjus 
sau in padoru vyruku, ir jai jis 
kalbina, pasakyt — busiu tavo 
moteris. Gi jai taip darytume, 
tai laimingi visi būtume ir ne
reiktu isz Amerikos važiuot in 

,o ten ne-

>Vienybes” 
Ba- 

Nors beveik per dienu 
lijo, vienok gražiu svecziu ir 
vieszniu susuirinko in 300.

Nuo 3-czios vai. po 
; buvo szokiai, o apie 8 vai. 
kare prasidėjo fzauni 
riene, svetainėje papuoszto

4 4

atva- 1 3ugilejine Vakariene ir 
Prigulėjo 

vietinio

— Antanas Zigmantą 
New Yorko lankėsi pas gimine 
ir pažinstamus Lost Creeke ir 
apelinkeje.

isz
.‘s i

lius per

pietų Į 
va- 

vaka-
svetaineje papuoszto11 

Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis.

1 .

■ i

2:28

Specialia Treinas Subatos Nakti

J Isz Isz ryto
Shamokin .......................... 1:30
Mt. Carmel.............................1:30
Ashland ..............................  2:21
Girardville
Shenandoah ...................... 2:00
Mahanoy City (Preke .$3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:K 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Matreikalauja.
t tiri mokint is dar

Jurgis

didžiuoju ntes

Chicago, — 
apie suėmimą,

Buvo 
jauno 

Pullmano Lietuvio Peter Ka- 
lechuB, {kaltinamo ,už apiple- 

Kartu su juo buvo 
19 
ir 

vra

raižyta 
West

kad

szirnus.
suimtas ir Charles Liber, 
m. Dabar sžinojome, 
Charles Liber taipjau
Lietuvis, jiedu sėdi pavieto 
kalėjime.

Carles Liber ginti tapo pa
kviestas advokatas Kl. Jurge
lionis, o Peter Kalechus (Ku
liesza) ginsiąs West Pullma- 
no Lietuvis advokatas A. t m • a •

Kazakevicziup ■ 
(Kaiser) 56,mot u,

St., mire 8 Kovo, buvę Į 
laidotas 12 Kovo isz kun. Re- 
meikos bažnyczios 10 vai. ryte 
szv. Jono kapinėse, 
didžiausiam nuliūdimo 
moterį ir sunu.

— Marijona 
metu, 716 Starr St., mire 9 
Kovo, buvo laidota 12 Kovo 
isz kun. Miluko bažnyczios 
Kalvarijos kapinėse.

man
69 Trout 

mire 8 Kovo,

Grižtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ezia vakar in virsz-ininėtas sta
cijas.

~$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

DUBELTAVAS
TIKIETAS

L.

Palike
savo

Bartkus, 41 
įniro

ATTENTION!

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Per 10 motu mano gyvenimo 
Amerikoj, teko nemažai prisi- 
žiuret in jaunimą ir iii nevedu
sius vyrus ir merginas, Lietu
vius del ko jie laiku neveda, ir 
ne teka sztai, 
prirodymais 
priežastis.

Atkeliavo vyrai ir szio szali, 
isz karto negali uždirbt'tiek 
pinigu, kiek vedusio žmogaus 
gyvenimas 
“grinorius”
'bo, o kai kuris tai ir metus ar 
dvejis, ypatingai kriauezius, ir 
jam pauaszus romesninkas. Gi 
pramokęs darba, 
dirbt po sziek-tiek daugiau pi
nigu, tai
nauji: Apsirengimas, teatrai, 
baliai, invairus iszvažiavimai, 
vakaruszkos, ir invairus loszi- 
rnni, kaip tai kliubuose ir kito
kiose insta'igose, 
cypia isz kiszeniaus 
mas. O ežia pasitaiko ir bedar
biu, kurios paskutinius centus 
iszkrapszto. O vyro viltis ry
toj uždirbt tai ir laukia tu auk
siniu laiku,

pradeda už-

atsiranda reikalai 
t ea t ra i

kur doleris 
slinkda-

Lietuva jeszko’t vyru 
radus, atgal keliaut.

Mat reikia žinot, kad sziuom 
syk ir Lietuvoj vyrai ne peks- 
ti, o merginu ir 
t rūksta...

Tai sztai del ko susensta ne
vedė. A'. Kurelaitis.
-------------------- -—. ..........

ŽMOGUS ISZ
NORTHAMPTON

REKOMENDUOJA JI.

ten jiems ne

ANT PARDAVIMO.

I). M. Kurrey isz Northamp
ton, Pa.
Whites Oil of Youth del ruma- 
tizmo ir tokia gera pasekme 
nuo jo aplaike kad vėlina savo 
draugams ji naudoti. Gausite 
aptiokose arba groser-sztoruo- 
se. (apg.

vartojo Daktaro

LADIES!
YOUR DRUaOIST 
RCCOMMSNDR

ROYAL PURPLE
BU I

lazbalsamuoja ir • laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.

Parsamdo automobilius del 
veseliu. kriksztyniu h

kuriuose uždirbs 
tiek pinigu, kuriu ne invoiks 
iszleiat, ežia kaip nėr tu ‘‘auk
siniu” laiku, taip nėr. O die
nos ir metai slenka kaip smil-
tis in juros. Vaikinas nejaus- nes gana nelaiminga abiem pu- 
a'i— .ii-- • • ’ ’

Parsiduoda du namai po 335 
W. Spruce St. ir 324 W. South 
St. Namas ant South ulyczios 
turi garadžiu apaezioje o kam
bariai gyvenimui ant virszaus. 
Kreipkitės prie adreso.

325 W. Spruce St. <

ANT PARDAVIMO.

Namai ant dvieju familiju 
po No. 1236 ir 1238 East Mark
et ulyežios. Norintieji pirkti 
kreipkitės prie szio adreso.

1239 E. Pine St.,

’i




