
•Ulf I

JA
*

1

W Iii. H aV Į* 
m dJ11*

> r t

||

■
i

j

iAJ k
' #ii|;
■ 
K

i*

4

iJBi

4

>

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

PUBLISHED BY THE
W. D. B00ZK0WSKI - CO 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

No. 30 &
■....... .... . ............... ...............-... W*......—...... "*...............      -.. -...... 1 '■

SNTKKKD AT TUK MAHANOY CITY, FA 
i A8 8IOON1> UL.A88 MAIL 1

SNTKKK 
lrUHl*OFFIOB ikATT KH.) M

ISZ AMERIKOS
Popas Nužudė Savo 

Szeimyna ir Pats Save.
RUSISZKAS POPAS NUSZO- 

VE ANT SMERT PACZIA 
IR SUNU PO TAM SAU 

ATEME.GYVASTI.

Wilkes Barre, Pa. — Kada 
ugnagesiai pribuvo gesinti ilg
ui kuri kilo klebonijoi prie Szv. 
Nikalojaus Rusiszkos staezia- 
tikiu bažnyczios, Newtown#, 
užtiko liepsnota szienika ant 
kurio gulėjo popas A. II. Niko
liu, 42 metu, su perszautu pa- 
kausziu kaipo ir jojo paezia 
Ona, 38 m., ir sunn Aleksandr '

DARBININKAI
SPIRESI ALAUS

« .. ....... —n I................

SĄUSIEJI BIJO KAD ATEIS 
PRIE RINKIMU ANT 
lLAUS; DARBININKAMS

REIKALINGA ALUS.

Dele-
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Isz Visu Szaliu uo°*LIETUVYS UZMU- 
SZTAS PRIE DARBO

JONAS BELIAUCKAS UŽ- 
MUSZTAS KIRSDAMAS 

MALKAS.

PALIKO $3,000.

I*

DU-KART SANVATTTNTS LAHCRASZTIS “SAULE” 
LSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje Ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

LnlBzkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresai 
W. D. BOCZKAUSKAS - 00

MAHANOY AND A STS., MAHANOY* CITY, PA.

li. n. HOCZKOITMKI, Pre*. & 
F. H. UOCZHOWNKI, K4it.r 37 METAS

1

KRUVINI ŽENKLAI
NUKRYŽIAVOTOJO

i BEDARBIU!
ROSIJOJE

ĮQ7 ! IFTIlVnS Banku Naudingumas.
B V f- l! L ! U I! U U Kaip pasirinkti Banka

DAKETINA DA NUMUSZTI 
DARBININKAMS MO

KESTI PUSIAU.

LIETUVOS UŽSIENIO 
PREKYBOS 

BALANSAS.

Pinigams Indeti.
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Skaitydami hiikraszczius re
tai rasime žinias apie apvogi
mą turtingu asmeniu, arba kad 
ju pinigai sudegė gaisre. Gal 
ju brangakmeniai ar drabužiai 
pavogta bet ne dideles sumos 
pinigu, todėl kad su savim ne
si nesza dideles sumas.

Bet beveik kasdien biednus 
žmones pranesza Policijos De
partamentams kad buvo ap
vogti arba kail pinigai žuvo 
gaisre.

Iszmintingi žmones laiko sa
vo pinigus liaukose. Jaigu isz- 
važiuoja kur nors, neima dide
les sumas pinigu lad vartoja 
liaukos czekius arba keleiviu 
ezekius. Jie namuose nelaiko 
pinigu. Jaigu juos apvogia, ar
ba namai sudega viskas gali 
žūti — bet pinigai liaukoj.

Neszidti pinigu nereikalin
ga. Pilna apsauga užtikrinta 
padedant pinigus in Suv. Vals- 

Itybiu Krasos Taupymo Sky
rių. V isi pasztai per visa szali 
priima pinigus. Pati valdžia 
saugoja tuos pinigus. Daug ge- 
r

Kaunas. —
PAVOJUS Vasario menesi Lietuv 

portas pasiekė 24.8 milijonus 
litu. Importas siekia 16.4 mili
jonu litu, bet in ta tuma

J 
pinigu faktinoji ver

te; prekių gi importuota

sziu
VOS

I ’ei* met u 
eks-ZOKONINKE TURI PANA- 

SZUS ŽENKLUS ANT SAVO 
KŪNO KOKIUS TURĖJO 

NUKRYŽIAVOTAS 
KRISTUS.

DIDELIS
KETINA 

UŽEIT.
Washington, D. C. — 

galai American Federation of 
Labor pasakė senatui, kad dar
bininkai kanecz spiresi gero 
alaus ir vyno, nes' turėdami 
'tuos gerymus butu jiems ge
riau ir smagesnis gyvenimas. 
Delegatai tolinus tvirtino, kad 
prohibicije yra tiktai del 
vargszu o ne del tureziu, o jai- 

an’t balsu, tai žmonys 
prohibicija tuojaus.

New Jersey 95 procentas žmo
nių geidže prasza'linimo prohi- 

visai. Kongresmonas 
as aiszkino, kad priesz 

prohibicije radosi salimas ant 
kožno kampo, bet sziadien yra 
bravoras kožnam name. Sunku 
rasti tokios vietos idant nega
lima butu gauti namines. Dau
gelis valstijų inneszex užmany
mą idant valdžc duotu žmonim 
tiesa balsuoti ar priimt ar at
mest visiszkai prohibicija.
KRAPSZTE ISZKRAPSZTE 
, NETEISINGUMĄ SAVO 

. JĄCZIULES.
Dėt roit, 

K ra)isz t e, 
kyrimo nuo savo 
Ludvikos, už tai 
daug draugavo

(f

kaneez 
vyno 1

v ra

gu eitu 
atmest u

14 metu taipgi su kulkoms gal- | bicijos
vosc.

Isz pradžių ugnagesiai buvo 
tosios nuomones, kad visi buvo 
apmirė nuo durnu, bet vėliaus 
persitikrino kad visi buvo nu
žudyti. Popas nesenei sugryžo 
isz ligonbutes Clifton Springs, 
buvo 'labai nusiminęs isz prie
žasties ligos ir tas gal buvo 
priežastis žudinstos ir savžu- 
dinstos. Popas Nikoliu atvažia
vo in ezionais isz Bayonne, N. 
J. apimti Rusiszka parapija. 
Jojo trvrti K)*4mfr.Trrscy City, 
kur jisai likos inszventintas 
ant kunigo penkiolika metu ad- 
g»l-

23 UŽMUSZTI PER DIDELE 
ANT LAIVO.

Port Arthur, Texas— Praei
ta Xedelia pasidarė didele ek.s- 

“Gu'lf of Ve-plozija ant laivo 
kuris buvo pripil-nezuela”

(lytas su aliejum. Toje nelaime 
23 vyrai likos ant vietos už- 
muszti o 20 kiti buvo maž-dau- 
giaus pažeisti ir apdeginti.

radosi • >
•6

3,700,000 BACZKU ALIE
JAUS SUDE0E.

San Louis Obispo, (1alif. — 
Kėtnri dideli kubilai kuriuose 

700,000 baczku alie
jaus, prigulinezios prie Union 
Oil Co., užsidegė, kada iii vie
na trenkė perkūnas. Degantis 
aliejus iszsiliejo po visa aplin
kiniu. Drūtis eksplozijos isz- 
musze langus visu aplinkiniu 
namu. Badai kėli žmonvs likos 
užmuszti.

UŽDAVĖ JAM SU BONKA 
PER GALVA.

In ligonbuti
likos atvežtas

Hoxie Ave.,

Chicago. — 
South (’hieago, 
Franas Rosiecz, 39 metu, 10815 

kuriam pacziide 
perskėlė galva su buteliu. Jo
jo szvogerelis Kazimieras Ka- 
dasai ji laike o paeziule aptai
sinėjo mylema prisiegeli su bu
teliu. Mieląjį szvogereli ir jo
jo sesute palicije uždare kalė
jime, o daktarai susiuvo Pra
nui pakauszi. Paeziule negali 
iszsiteisint del ko taip padare. 
Vyras sako kad jam nekarta 
kcrszino kad “bestija už- 
musz. ”

i i bestija

KETURI ANGLEKASEI UŽ- 
MUSZTI AUTOMOBILIUJE.

Brownsville, Pa. —Kada pil
nas t rokas anglekasiu gabeno 
juos namo isz darbo, susidūrė 
su kitu greit bėga nežili auto- 
mobilium. Nelaimėjo likos už- 
muszta keturi anglekasiai o de- 
sziints sužeista. Anglekasiai 
važiavo isz Vesta, No. 5 kasyk
lų in savo namus Bentleyville.

v

1 li'lfei

Mieli. — Leonas 
pa re i k a la v o po rs i s- 

nuo savo pacziules 
kad ji ji per 

su svetimais 
vyrais ir aplankydavo meilin
gas gromatas nuo juju. Negana 
to, moterėlė ateidavo namo la
bai vėlai, nenorėdama jam pa

ku r praleisdavo savo 
su kuom. Arsziausia 

kad poni Krapsztione priiminė
jo pas save meilužius, kada vy
ras radosi prie darbo.

NIEKS JO NEMYLEJES 
DEL TO PASIKORĖ.

Savannah, Ga.

- >

sakyt i, 
laika ir

f

— Nusižudo, 
pasikardamas, Jungtiniu \’als- 
tiju 
Lester.

Richard 
rasztelv 
Xubodo4 4

Niekas manos 
f 1

komisionicrius 
Paliktame 

nusižudėlis sake: 
gyventi man.
nemyli visi manos nekenezia. 
NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 

SAVE PASISZOVE.
Cheektowaga, N. Yr. — Leo

nas
nanti 
nužudė

Gilinskas, 42 metu, gy ve
rt ant 1521 Hedwig Ave., 

a
ant 1521 Hedwig Ave. 

savo paezia Rozalij 
laike susi barimo, iszmetineda- 
mas jai, del ko geriau nepri
žiūri savo szeimyneles. Gilins- 
kas iszbeges isz namo in lau
kus, paleido sau du szuvius, pa- 
sižeisdamas save mirtinai. Nu
vežtas in ligonbuti kovoje su 
mirezia. Jaigu pasveiks, bus 
teistas už žudinsta.

Laike szaudvmo ir ’žudins- 
tos, du vaikai Gilinsku buvo 
namie. Porele turi septynis vai
kus.

NEGANA KAD JA NUŽUDĖ, 
BET DA SUKRAMTĖ 

JOSIOS KUNA.
Pittsburgh, Pa. — Viena isz 

bjauriausiu žmogžudyseziu in- 
vyko Northsidoje, kur Lester 
Walsh,
musze Anna Axaline, 36 metu. 
Užmuszes ja, jis puolė ant jos 

veidą ir

3 motu, su kodo v uz-

ir pradėjo kramtyti 
atvykusi policija vos-vos 
trauke patrakusi žmogų.
su ta motere mylėjosi du metu 
ir ta dienu ruoszesi prie vestu
vių. Jis atsikėlęs, prikėlė ja ir 
prasze suklaupus melstis. Be
simeldžiant. b.zkilo barnis, ir

at i- 
Jis

portas pasiekė 24.8

Wiseonsi-
Sniitho

nuo kel-

Gleason, Wis. — Angliszkas 
laikraszt is it z czionais apraszo 
apie Jono Beliaucko nelaimin
ga mirti.

Bcliauckas dirbo
no girios, tūlo Fredo 
kempej. Nuleidžiant 
mo medi szaka pramusze jam 
galva ir jis be sąmones buvo 
nugabentas iii Lincolno Hospi
tal i, kur pagulėjos kelinta die
nu ir mirė.

Žmogus kuris prisiuntė
ta žinia, priduria nuo saves, 
kad užmusztasai buvęs jau 42 

v v ra s. bot d a •f
įminiu toj apie-

SZ1-

metu amžiaus 
nevedes ir jo g 
linkej nesą. Gulėdamas be ža
do ligonbutyje jisai vienu tar
pu buvo lig ir atsipeikejeiį ir 
tartum per sapna sumurmėjęs, 
kad Chicagoje esanti viena jo 
sesuo, be tikro jos vardo ir ad
reso negalima buvę isz jo isz- 
k Jaust i.

Velionio
Panevėžio apskrity, 
los valscžiuje 
buk tikra jo

.Jis buvęs apsidrau
dęs $3,000 sumai, taigi jo 
mines turėtu sukolektuoti.

--------------- .

esant i 
Remiga- 

Žmones 
pavarde

teviszke

Varnas.

k ai 1 ia 
esant i

o i-

TURĖJO NAMIE 10,000 
GALONU VYNO.

('hieago. \genlai užklupo 
ant namo Rožes 
skiepe užtiko 
tukstaneziu gero naminio vy
no. Motoro iszdave ir 18 savo 
kaiminku kurios pardavinėjo 
vyną ir naminia. Sake kad biz- 
uis ėjo blogai, nes buvo pri
versta pardavinėti stiklą vyno 
už dcszimts centu, o kitos mo
terėlės panda vi nėjo už penkis. 
Pa'licije vyną iszvože.

K romą r, kur 
deszimlsnet

GYVENO KAIP UBAGE — 
TURĖJO $5,000.

Brooklyn, N. Y. — Po mir- 
cziai Tillie Johnson, kuri buvo 
žinoma szioje aplinkinėje kai
po ubage, surasta josios drapa
nose užsiūta penki tnks'tancziai 
doleriu bumaszkose. O kad jo
kiu giminiu
miestas paėmė pinigus po savo 
apgloba

neatsiszauke

a’tsiraspakol a’tsiras arti
miausios gimines vargszes.

20 Metu Kalėjimo už 
Nužudinima Motinos.

LIETUVYS STASYS LIULE- 
VICZIUS UŽ NUŽUDYMĄ 
MOTINOS NUBAUSTAS 

KALĖJIMU.

Wilkes-Barre, Pa. — Stasys 
Liuleviežius, 22 metu amžiaus 
vaikinas isz Plymouth, Ponn- 

metu 
užsimokėti $500 

savo

sylvania valst., gavo 20
'kalėjimo ir
pabaudos už užmuszima 
motinos.

Teismo Liulevicziukas pri
sipažino nužudęs savo motina, 
bet teisinosi, kad tuomet jis 
buvęs taip girtas, jog nežino
jęs, kad daro. Liudininkai irgi 
patvirtino, kad jis 
buvęs labai girtas.
remdamas jo advokatas 
sze, kad teismas susimvletu

ta diena
Tuo pasi-

pra-

Rvmas. 
gvbe

— Laike, kada dau- 
pelegrimu atvažiavo iii 

Cosenza provincijų Italijoj ant. 
pama'ldu per Didžiąją Petny-j 
ežia, atsitiko tonais stebuklas. 
Pagal apsakymu szimto žmo
nių, zokoninke' Hiena Azillo, 
kuria gyventojai isz Kalabri-j 
jos laiko kaipo szventa, staigai 
aplaike kruvinus ženklus ant 
ranku, kojų, galvoje ir lupu, 
lokius paežius, kokius turėjo 
nuk ryžiu vol as K rišt us.

Daktarai užl virtino teisingu
mą žaiduliu, kurie buvo szvieži 
ir isz juju tekėjo kraujas.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko 
Asizo 
gal.
BITES INGYLE VAIKA; SU

DEGINO VISUS KAIMY
NU A VILUS.

Paryžius. — Fokampe, Nor
mandijoj, kaimyno bites ingy- 
lo pramoninko d’Abaucourto 

Intužes del to pramo
ninkas apsisupo plonu 
tinklu, pasiėmė smalini žibinta 
ir visus kaimynu liicziu 
liūs sudegino.

A reszt uotas 
I eisinos,

zokoninke
gyventojai isz

Moskva. — Oficialia Bolsze 
vi k u ’° “
czeskaja Žizn 
kad bedarbiu skaiezius

eina 2.8 mil. litu invežti 
Ekonomi-, dabrininlaikraszt is

nei emu raszo, 
Sovie- 13.6 milionu litu, taigi

) J

u
m-
81-

I 
i

Va
u z
UI-

. Į tu Rusijoj pasiekęs jau 1,100- rio men, prekių importą;-, pa-
000 žmonių. j lyginti su Sausio men., ii‘pa

: UDabar ateina dar blogesniu didėjo. Tuo bildu palyginti 
visu kitu praėjusiu motu Va-I žinių. Vyriausioji taryba 

ekonomiezesk im d i ola m

*

4 i po
nu sario men. eksportu, sziu metu 

tarė uždaryti daugybe fabriku Vasario men, jis yru rekoi<li-
8 meii. 

os i k; -
S'Kilio

jih yra re
‘ nuo 6 savaieziu iki dvieju me-1 nis; palyginti su kitais : 

vai-' panaszu rekordą Lietuv 
portas pasiekė 1924 m. 
ir Lapkriczi ) men.

nešiu, idant

Szventam Franciszkui isz : 
szeszi szimtmecziai ad-J

vaiku.
vielų

a v i *

pramoninkas 
kad jam labai szirdi 

suskaudus, matant savo iugil- 
tovaiko kentejimn, ir jis nuta
ręs isznaikinti visas bites, kad 
jos daugiau jo vaiku nebegiltu.

SZLEBES BUS DA 
TRUMPESNES.—OJ!

Paryžius. — Inkurejai nauju 
moteriszku madų, sako, kad 
szia vasara moteriszkos szlelies 
bus da'trumpesnes ne kaip pra
eita vasara,
žemai, 'bus apdengta 
ežia u, nes 
kaip prie 
Am erikoniszkos

o kas per trumpa 
augsz- 

bus ilgosrankoves
surdutu. Bet 

moterėlės su
v v r u

sumažinus 
džios iszlaidas.

Skaudžiausia szituo nutari
mu yra paliezeiamos

?s, 
dirbo daug darbininku.

Negana to, nutarta da nuka
poti po 50 nuoszimcziu darbi
ninku algų tokiose dirbtuvėse, 
kuriu prekių dabartiniu laiku 
negalima parduoti su {įeinu.

PRASZPARTAI LABAI 
BRANGUS ROSIJOI.

Jaigu kas isz 
nori iszva

ir skuros iszdirbvsti
audeklu 
kuriose

I

i i i

SZANCZIU ZAKRISTIJOJ 
RASTA KŪDIKIS.

Sausio
Sekmadieni aiiksti

Pradžioj menesio 
du 

mi-
rvta* 

berniukai kurie tarnauja 
szioms atsirakinę zakristija in- 
ejo iii vidų, užsikūrė krosui iri 
szilde. Prasi inkus , 
minutoms i nėjo treczias

iius juos ton padėti negu su 
penkiom i Į savim

b er
eliukas, Sabaliauskas, kuris ra- 
du paguldyta kūdiki moterisz- 

Amerika ar kitur, tai Iv ties ir padėta prie kudi-
> raszeziukas kad jis

szilde. Praslinkus

Moskva.
Soviatines Rosijos 
žinot iii .
turi dabar mokėti po 150 dole-j Į<1(> 
riu uz Įira^zparta, tumi [/vinvn/- > *
lika kartu daugiau kaip priesz, duotas iii prieglauda.
tai. Bet del darbininku (pro- DIRBA ALŲ ISZ CUKRAUS.

Panomnnelis, Rokiszkio aps. 
(“ V-bos” ker.) — Sziame 
valscziuje inejo in mada dirbti 

kuris labai 
ir siekia iki 

Vis ta

ri u už pra>zpai'ta

I

arba penkio-į krikszty ta>.
raszeziukas kad jis ne- 

Kndikis tapo ati-

letaru) kasztuos szimta dole
riu.

Tikslas
part u yra

pabrangimo prasz- 
d vi gubas : pirnias, 

idant maskolius užlaikyti na- 
mie, o antras idan't Busiszkas 
auksas pasiliktu Rosijoi.

Svetimtaucziai norėdami in- 
važiuot ar iszvažiiiot isz Bosi
jus, turi moke'ti po $2.50 nuo 
vienos lyg dvylekos sanvaieziu. 
•Už praszpartus turės i_____
da deszimta i

isz cukraus alų, 
esti skanus, pigiu
80 laipsniu stuprumo.
nelemta girtuoklyste.
NELAIME ANT

GELEŽINKELIO.
einant

j mokėti 1855 aKlvarijos in Mariampole
procentą daugiau Per Szeszupea tilta,

Keleiviai traukiniui

kaipo paszialpa del Raudono nuo begiu paszto
nnszoko 

vagonas ir
Kryžiaus paszialpi- t«P° Pcr tntu vil'kte-pervilktas.Rusiszko 

nos drauguves.
MAISZATIS KALĖJIME —

40 SUŽEISTI.
Buenos Aires, Argentina. —-

ko, jaigu trumpa žemai, tai bus i)u szim'tai kalininku kalėjime 
t i'iiii’k t i» x r i v J ii i i i» >1 n i1 r\ >1 • • i 1 • i • i • 1trumpa ir virszui ir nemano ne- 
szioti iHgu rankoviu.
ŽUVININKAS TURĖJO NE

PAPRASTA GILIUKI.
Oslo, Daliję. — Nepaprasta 

gilinki turėjo czionaitinis žuvi
ninkas kuris suga vo t Riklia di
dele žuvi. Kada parsinesze žil
vi namo ir perpjovė vidurius, 
rado joje puiku deimantini žie
dą. Pas auksoriu dažinojo buk 
žiedas yra .vertas 25 tukstan- 
czius 'doleriu. Tolimesni tyri
nėjimai parode, Įnik žiedą pa
mėtė prieina r v jo l'Norido 
Amerike

prieina ry jo 
y

8, 
kokia tai milijonier- 

ka, už kurio ai radimu paauka
vo dideliu dovana.

Žiedas likos nusiunstas pas 
Amerikoniszka konsuli, 'kuris 
stengsis surasti milijonierka ir 
apdovanoti varginga žuvinin
ku užjojo toisingysta.
SOVIATAI NORI SUARZYT 
BALKANUS IR SUKELTI 

REVOLIUCIJA.
Zofije, Bulgarija,

suome ant Serbiszko rubežiaus
Kabaszczikova, 

in Bosija su
su-

4> Pal’icije

kurisK rista 
norėjo 
slaptais 'dokumentais apie 
organizavojinia plataus sukyli- 
mo Balkanuo’sę, iszskerdimas 
Donu, dorinimo turtu ir žodžiu

pabėgti

czionais, šukele maiszati, tiks-' 
le iszsigavinio ant liuosybes. 
Palicije turėjo daug darbo pa
kol maisztininkus apmalszino, 
bet ne greieziau kaip sužeisda- 
mi keturosdeszimts isz kuriu 
daug yra pavojingai sužeisti.

Kalininkai šukele maiszati 
už tai, kad sėdėjo kalėjimo ke
liolika menesiu už mažus pra-
sikaRimus ir ne buvo perklau
syti sude, nes ne buvo jokio su
džiaus iszklausyti juju prasi
kaltimus.

46 NUSPRENSTI ANT 
SUSZAUDYMO.

MohilevaS) Rosije. — Ketu- 
resdoszimts szeszi kontrarevo- 
liueijonieriai likos nusprensti 
ant snszaudyino už nužudinima 
keturesdeszimts Soviatiniu ka- 

Žudinstos atsibuvo
nuo 1921'lyg sziam laikui.
misoriu.

DIDELE NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

— Praeita >Ketvergą pasi
darė didele nelaime ant Penn- 
sylvanijos geležinkelio, kada 
ekspresinis teinąs bėgantis isz 

in Atlantic Citv

jus, traukinys tapo sustabdy- 
Greitai. maszinistui apsižiūrė
tas ir viskas pasibaigė iszgas- 

sako, buk vi
sai nedaug reikeje iki 
traukinio iszmaudymo Szeszu- 
peje.

ežiu. Bet žinovai
viso

Isz. Vargszo Pastojo 
Milijonierium.
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Septyni metai atgal Franat 
R. Patterson, nuvažiavo in l)e-
troita, Mielu, užbaigos univer
sitetą, pabaigos mokslą

reilu ir treinas nieriaiis, turėdamas tik du do- 
likos numestas nuo geložinke-(lerius kiszeniujo.

! lio. Nelaimnin nžmilMzina in-zi

New Yorko 
nnszoko nuo

i nži- I <1 imnn 11 <7/1 IMI 11/

Dabar
e • 1 \\

• v » mzi-

ana
4 *

kuri atsargiai ty-

-'tu

visur neszioti arba na
mie laikyti palieptus.

Krasos 4'aupym° Skyrius 
(Postal Savings Account) mo
ka tik antra nuoszimti už pini
gus kuomet bankus moka tre- 
czia arba ketvirta nuoszimti. 
Beveik visos bankus saugios, 
bet gal atsirasti viena kuri ne
saugi. Kaip ta žinoti?

Pirmon vieton reikia sužino
ti kas yra bankos savininkas, 
koki direktoriai ir aficieriai.

Jaigu akcijonieriai ir direk
toriai turtingi, jaigu turi dide* 
liūs privatiszkus biznius, tai 
banka nesusibankrutvs nes to
ki žmones pirmiaus apsaugotu 
depozitorius su savo turtu. Ki
ton pusėn, savo bizniszkais pa
tyrimais gerai žino kaip vesti 
bankos reikalus.

Kad nors yra daugelis geru 
naujai insteigusiu banku, se
nesnes bankos geresnes, ypa
tingai jaigu vis auga.

Paprastai, kiekviename mies
te randasi kokia nors bankie- 
rin organizacija kaip “clear
ing house,”
rineja nariu reikalus. Banka 
kuri pasiduoda tokiam tyrinė
jimui yra daug sauggesne už 
ha n k a kuri netyrinėta. Gera 
banka pageidauja tyrinėjimus 
nes viskas bus rasta gerame 
padėjimo, ir jaiigu viskas nebū
tu kaip pridera, ji ta nori žino
ti kad pataisius.

Banka su dideliu pervirsziu 
ir kapitalu geresne už maža. 
Sužinok kiek kapitalo ir per- 
virszio turi banka pirm negu 
imiesi savo pinigus. Gal tau 
patogiau laikyti pinigus ma
žesnėje bankojo, bet kuri ar- 
cziaus tavo biznio ar namu, bet 
persitikrink kad saugi.

Žmogus kuris gyvena mies
te per ilį;a laika žinos daug 
(langiaus apie bankas, savinin
kus ir direktorius negu naujai 
atvykęs žmogus. Paklausk ta
vo darbdavio kur jis pataria 
indeli pinigus, arba paklausk 
iždininko kur 
laikv'ti.♦ 
turtingi 
pinigus.

Jaigu po isztyrinejimu neži
nai kokioj liaukoj dėti, lai gc- 

indeti in Suv. Valsty- 
roc/'kc n>i SVvvin

nau

kur

Iszsirink 
žmones

fabriko pinigai 
banka kur 

indeda savo
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Kas Girdėt
Platina Nauja Tikėjimą

Gamta maino meto paras1 
kaip pasirodė isz paskutiniu I 

_ ! . 1 .. Z 1 1. ! i, t '
daugiau mums

l!-d

snieginiu viesulu. Gal ateitojo 
szventes musu
primys Kalėdas ne kaip Vely
kas.

Žmogus, kuris niekados ne
padaro klaida, tankiausia nie
ko nedaro.
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Kada darbai pradėjo pasigė
rėt, todėl ir pinigėliu daugiau 
atsirado. Neužmirszkite myle- 
mi skaitytojai, kad ir mes nu- 
kcntejvme nenyižai per st į ni
kus ir laukėme jusu atsilygini
mo vsu kantrybe. Tikimės, jog 

atsilyginsite už 
turėsite czvsta

Keller,
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kantrybe. Tikinu • 
dabar grąžei 
laikraszti ir 
.-avžine.

Iszpanijoi, kaipo ir kituose 
Europiniuose sklypuose kny
gos ir laikraszcziai daro dide
liu permaina tarp gyventoju. 
Iszpairije del atminimo ap- 
szvietos nutarė atiduoti pagar
ba dvi knygos kožna meta die
noje gimimo Cowanteso, 7 No
ve m I m* r i o a p v a i k sz t i ne t 
te knygos.”

Ta ja diena valdže iszdaVines 
, kazarme- 
kitur rnoks- 
Kny gyliuose

už puse prekes vi-

4 4 szven

dvkai mokslainese 
šia, ant laivu ir 
liszkas knvgas. 
pardavine 
sokes knygas idant kanuodau-
giausia praplatint knygas tarp 
žmonių.

Ant galo Iszpanije susiprato, 
jog be mokslo ir apszvietos pa
dėliai negali apsieit, nes buvo 
laikomi tamsybėje per kelioli
ka amžių.

m auk-
Angliszkas inžinie-

Tarp Kolumbisku Andn kal
nu guli trys tnkstaneziai pėdu 
metru žemiau mariu ežeras, 
kurio dugnas, pagal žinysta 
mokytu, yra iszklotas 
su. Tūlas
rius-kalnakasis, iszgavo isz gi
lumos dugno tojo ežero, auksi
nius zbrajus, žiedus, indus ir 
kitokius brangius dalykus, ku
rie kitados prigulėjo prie seno- 
viszkos tautos Inkasu ir Mon- 
teziimo gyventoju. Tasai eže
ras yra vienas isz penkių 
“szventuju ežeru 
nais randasi, o kuriuose 
no piktos dvasios. Idant juju 
užsirustinima apmalszyt ir 
perpraszyt, dvasiszkieji inmes- 
davo in ežerą auksinius stovv- 
lus ir kitus brangius indus isz 
gryno aukso.

Kada vėliaus Jszpanai 
cjne t a ji sklypą ir pradėjo liai
ses skerdynes ant žmonių idant 
iszgaut isz juju slaptas vielas 
kur paslėpė milžiniszkus tur
tus, gyventojai inmete 
savo brangenybes in taji ežerą 
ir kitus. Iszpanams pasisekė 
surasti dalis tujų skarbu ku
riuos iszgabeno in savo tėvynė, 
bet da pasiliko daug skarbo.

Mete 1904 Amerikoniszki in
žinieriai, nuleido 
iszdžiovino dugną ežero, kur 

visokiu Įiapuo- M

* 1 kurie te
tr v ven.

dvasios.
apmalszyt

už

visas

vandeni ir 
ežero,

rado daugyinj visokiu papuo- 
szu ir brangiu žemeziugu. Ži- 
nuirai yra tosios nuomones, jog 
reike da giliau kasti moli o ga
lima bus surasti da daugiau 
brangenybių. Paskutini baudi
mai parode kad tame teisybe.

Dabar susitvėrė special iszka 
draugove jeszkoti tolinus t uju 
dingusiu skarbu, kuriuos pa
slėpė senoviszki gyventojai.

susini pine-Earmvriai yra
kad szia vasara neturi# užtek
tinai darbininku ant farmu, 
nes kasyklos dirba gerai tai isz 
anglekasiu nesitiki aplaikyti 
pagialbos. Bet randasi daug 

be darbo kurie dirbs
ant farmu norints užmokestis 

taip gera kaip kasyklo-

žmonių

ne v ra •f
se.

Pagal valdžios surasza, tai 
Allentown distrikte per mene
si Kovo likos tonais padirbta 
11.777.850 visokiu citra ru. Kla-

UŽKERĖTAS 
ŽVIRBLIS

Japoniszka Pasaka.
Verto F.W.S.B.

ji,ji nuolatos

Kitados, la'bai senai gyveno 
tarp kalnu senyva pora. Jisai 
buvo geraduszis, 
kvarksėjo, nuo ryto lyg vaka
ro, bet gyveno sutikime ir su
silaukė vėlvlios senatvės. »

Viena diena sedialamas se
nelis priesz grinezia, paregėjo 
kaip varna lekiojo paskui jau
na žvirbli stengdama pagaili i 
ir užsmaugi, 
lis pribuvo

Netikėtai Pasiliko
t . I ’ ’

Milijonierka

Charles Keller, direktoris 
Kalifornijos Chamber of Com
merce, sutvėrė nauja tikėjimą 
kuris rėmėsi ant teisylxjs, pato
gumo ir meiles ir jau prirasze 
apie szimta parapijom! idant 
pradėti stalyti nauja 
ežia. Yra tai labai patogu, bet 
kas sziadien mvli teisvhia!

sziinta
bažnv-

15 centu, likos padirbtu 8,502,- 
(>00, o klasoje B, kurie parsi
duoda nuo 5 lyg 8 centu, pa
dirbta 2, 
žino taksa ant cigaru todėl fa
brikantai tikisi parduoti ciga
ru daugiau szi menesi.

)72,8(X). Valdže iiiinia-

Amerikoniszki Žvdai 
ome prohibicijos junga ant 
v o kaklu kaip tai padare 
mai,” nes per savo szventi

nepri-
'sa-

s
4 4

neš per .savo 
gere gera vyną o gojimai ryjo 
seile.

Pagal daneszinia isz Wash
tai valdžeingtono, tai valdže pavėlino 

Znlams ant juju Velykų puse 
milijono galonu 
vyno, idant 
pagal talmuda

t’ikro ir gero 
a'letu tinkamai, 

apvaikszcziot 
savo szven t e. Kožna Žvtliszka 
szeim v na 
ant iszgerimo

<rS (

vAmerike, turi tiesa 
penkių galonu 

vyno... Ir tai tokio, ka jau ne- 
baszninkui Nojui inlindo net 

nuo kurio su
jojo su- 

Kamas juokėsi isz nuogo 
savo tėvelio ir už tai per visus 
amžius pasilikome Kainais.

in kojas, tokio 
Nojus pasigėrė

f
na s 
nūs

O

Nuo pradžios
ant Amerikoniszku farmu bu
vo 479,000 darbininku mažiau 
ne kaip praeita meta tani pa
ežiam laike. Sziadien ant far
mu randasi .30,055,000 ypatų, o 
tam paežiam laike praeita me
ta buvo .31,1.34,000 žmonių. Kas 
parodo, kad nuo farmu pabėgo 

didesnius

Naujo Meto

m 
žmonių.

Kožna meta 
giau 
mas
miestuose.

mieslus 479,000

kas kart dali-
žmonių apleidineja far- 
jeszkodami

i
užsiėmimu

t

DEGTINES DAINA.
Asz esu namie daryta, 
Po kelius sykius varyta, 
Ir bemoksli ir mokvta 
Padarau kvailiu.
Asz tarnauju Katalikams, 
Kunigants, vargoninkam?-, 
Turtingiem ir darbininkams 
Kiek tiktai galiu. , 
Darbininkai taipgi dar 
Mano isz niginio garo, 
Pražuviman save 
Naikina spėkas.
Asz gi pokliszkai kvatoju, 
Nuo virszu-galvio lig kojų 
Savo auka apsižioju 
Visa pamažu.
Kad apžioeziau visa svietą, 
.lain suteikeziau vargu kita 
Ir tiktai ligoniams vieta — 
O tai but gražu!..

— O k ns Pokus.

o

va ro.

ANT PARDAVIMO.

Puikus namas ant viso loto 
po 1 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas go
riausiam padėjime. Atsiszauki- 
te ant adreso. . (t.25

IT _l kr i runhnur

r%or» E. Centro St., Ant

Geraduszis sene- 
in pati laika, nuvi

jo varna, kuri kleksėdama pik
tai pakilo in debesis. Mielaszir- 
dingas senelis paėmė žvirbleli 
ir nunosze in grinezia. Nabagė
lis drebėjo baisiai, o senis pri
glausdamas prie krutinės, 
linksmino žvirbleli kaip galė
damas, patalpino in kletka kur 

pradėjo 
Ižiaugdamasis isz 

gyvenimo.
Senukas tuom kart pagami

no visokiu saldumynu o nuo 
tos dienos pradėjo truputi ati- 
darinet kletka 
nesijausi u nevalioje.

greitai suprato ge- 
p radėjo
grinezia, o kada 

kate arba žiurkia 
t nejaus sugryždavo in kletka.

Senis negalėjo 
isz žvirblio, kožna diena davi
nėjo jam saldumynus 
buvo užganadintas.

Ne taip buvo su jojo paezia.
Sene, nuolatos male su liežu

viu ir isz to ndbuvo užganadin- 
ta, saldumynu žvirbliui neda
vinėjo, kada senukas iszeidavo 
isz grinezios. Baisiai nekente 
žvirblio ir grūmojo kumsezia o 
viena diena kada senukas isz
ejo, nutarė atkerszyl nekaltam 
žvirbliui.

Niurnėdama 
liena drapanas

linksmai
(

Žvirblis ; 
radingnma, 
szokinet po 
paregėdavo

prie

^4

szokinet 
savo naujo

idant žvirblis

lekiot ir

atsidžiaugt i

isz ko

skalbė 
žvirblis szok-

vieiia

davo in vieta ant gido užtiipo 
ant bliirdo kuriame radosi 
krakmolas ir praliejo esti.

Sene pagridbe 
piktumo norėjo perdurti žvirb
li, nes perimta savžine nepadn- 
re ta, ka geide, 
žvirbli už

žirkles isz

ues pagriebė.
alveles, isztrauke

liežnveli ir perkirto pusiau.
Žvirblis baisiai suezirpe

kokiam laikui ■senukas

isz 
skausmo ir iszleke laukan per 
atidaryta Įauga in platu svie
tą.

Po
sugryžo namo, pati apsako apie 
visa at siti kinui iszbardama 
prick tam malszu seneli.

Nors karta atsikraeziau 
nuo tojo dykaduonio ir rėks
nio! — kalbėjo sena boba su 
piktumu.

Senukas labai tuom nusimi
nė, o insidras'ines pradėjo savo 
paezia barti, jog neturėjo mio- 
laszirdys'tes ant mažo pauksz- 
telio. Sodo priesz grinezole dai
rydamasis in visas szalis ar 
kur nepatemins savo numylėto 
žvirblio. Taip dare kožna die
na, bet žvirblio jau daugiau ne
regėjo.

Nuo tu laiko praėjo kelioli
ka metu, 
diena, senukas iszojo isz grin- 
czios ir palengva ojo in artima 
gi i ria i'dant pavėsyje po 
džiais jeszkoti atsilsiu.

gilumoje gir
nos, staigai paregėjo priesz sa
ve stebuklinga rodą, kurio pir
ma ne buvo matos. Nusistebė
jas, .pradėjo dairytis 
szalis, i 
loveli isz kurio iszejo patogi 
pana.

Ėjo per soda, o priėjus prie 
vartelių, atidaro, o paregėjus 
senuką linksmai paszauke in 
ji:

atsitikima

visas

sztai viena karszta

Kada radosi

mo

i in visas 
paregėjo arti puiku pa-

— Praszau linoiti, muilo se
nas geradėjau! Juk nors karta 
mane atradai! ^.sz esmių tuom 
žvirbliu, kuriam iszgialbojai 
gyvastį ir davei prieglauda sa
vo vargingoje grinczeleje.

Senukas net suplojo delnais 
1 4J i'Tr/ ■ ffl 11 irxi /A I ~

Pana Edna White isz 
Angeles, Cajif.,

Los 
, v <«*..., stenografiste 

ana diena aplaike žinia, buk jo- 
mirusis dodo Arnes Rubi- 

rizonos anglekasis, 
paliko jai kelis mi-

stos
deaux, 
mirdamas,

'doleriu.lijonus 'doleriu. Advokatai 
jeszkojo panos White per ke
liolika metu.

kvotet ka ten regėjo.
Tuom kart pana pasodino ji 

ant puikaus divono ir atnesze 
visokiu saldumynu, kuriu ki
tados no buvo ragavęs, prick 
tam tarnavo jam kaip karaliui 
jog senelis net apsiverke isz 
džiaugsmo ir linksmybes.

Po pasidriitiiiimui, pana pa
szauke kitas panas kurios atė
jo su visokeis instrumentais
grajindamos puikius szmote- 
lius.

Laikas taip greit praslinko

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

senos, raganos o iszejus pato
gi pana ilgai rodavojois su sa
vo draugėms ka turi daryt ir 
kaip-su taja boba turi apsieiti.

Neisz.puole idant seno isz 
paloceliaus iszmesti, per tai] 
saldžiai nusiszypsojus 
prie joios ir 
ta sene su dideliu godumu pra
dėjo ryti saldumynus, vos ne
užspringo. Pana mi.Gino, jog 
tai užteks senei. Bet kur tau;

— Ar nebusite teip geros, 
luoti man nors kokia dovane
liu ant kelio — užklauso godi 
boba, matydama, jog ja tuvis 
ilginus neužlaiko.

— Su dideliu noru 
iopo patogi pana.

Paliiepe t ai,p pat atneszti dvi 
dervnes Jei iszsirinkimo.

Neapsvarstydama ka' daro, 
pagri(*b(' sene didesne skryne, 
užsidėjo ant pecziu ir bego na
mon.

Bet

sene
per

pi įėjo 
jasveikino. () ka-

m
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Lietuviszkos Pasakos.
t r1 ■ i ; J /1 > i
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SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.
.J. .. ______ y

Apie karalių ir varna.
Kad buvo kita svki karalius 

lok is labai bagota.d Pasistatė 
jisai sau namus isz plytų rau
donu ir užsidengė stogą auk
sinėm bliAom. Viena saulėta 
diena susimislino jisai važiuot 
ir pažiurę! isz ledo,'kaip iszro- 
do jo palovius. Pakinkė
gerus arklius, ir važiuoja. N 
važiavo k (les 
lami i r dar

but geriau nutekejusei buvo, <«
tik gužutis kokis yra, tokis 
yra, ale vis vyras; ale ir ne taip 
szlykszlus, kaip isz sykio man 
nudavė: tos kojos, kad ir sti- 
binkauliai, ale raudonos, o kaip 
prie balos, tai ir gerai ilgis, ne 
taip snsiterszia plunksnos. Ir 
isz viso szaunus vyras tas gu
žutis, o ir laksto abejuiiszkai. 
Kad taip, tai taip, eisiu asz pa
ti pas ji ji ir perpraszysin, jai- 
gn nepyko, o mudu turime su
si ženy t ; dar kitas pavydės, kad 
asz gaunu toki kavalierių.” Ir 
eina gerve pas gužuti: cnpu, 
capu, capt... Atėjo, pasibaidė iii 
duris ir sako gužucziui: “kai
myne, asz susimislijau, kad ne
gerai padari'au, tave atsakius. 
Tu gana getras ir dailus vyras, 
del to Mojau pas tave: imk ma
ne, tik dviese bus smaginus.” 
‘‘Kad ne ėjai, kaip asz atėjau 
pas tave, tai dabar gali gryžt 
sau, asz ir be tavo gausiu, da 
gal ir gražesne.”
gėdino, snapa nuleidus spūdina 

| nam: capu, capu capt... Iszejus 
gužutis

S7CSZIS
II- 

mvles n<‘at>isuk- 
uanii iruar gal butu važiavę 
■tolyn, ale kaip nik isz netyczin 
karalius žvilglrrejo iii užpaka
li ir apalpo pamatęs, kad visas 
dvaras liepsnose. Liepe važny- 
cziai, kad kogreieziausiai, kaip 
tik 'arkliai inkabino, lėkti 

Įmo. ()-gi parlėkęs namo, žiuri, 
kad tai stogas nuo saules bliz
ga. Karalius isz to piktumo lie
pe t nujaus visa stogą aplieti sn 

stoti ant atsilsiu, kelis kartus | smala. Dar ta. paezia diena sto
gas jau buvo visas juodas. Ant 
rytojaus ryto atlėkė varna ir 
atsitūpė ant kraiko smaluoto 
stogo; po valandos susimislijo 
lėkti tolyn, o priesz pat lėkimą, 
žinoma, varna biski turstelėjo, 
kad pasikelt nuo žemes. Jai 
turstelejjiiit eme ir prilipo jos 
uodega prie stogo. Tada ka da 
ris nabage — 
vieko uodega nuo stogo. O-gi 
uodega let ne let atstekint, gal
va linktelėjo žemyn, snapas 
lept ir prilipo prie stogo. Sna 
pa traukia, kaip galėdamaati
traukia snapa, uodega lept ir 
prilipo ir taip tolinus, o jaigu 
paklaustu klausantieji, kas to
linus buvo ir praszytu, kad

Į baigtum pasaka, tai reike sa
kyt: H 
pasakysiu, o dabar kaip gali 
sakyt tolinus, kad dar tas daig
ias nepasibaigė?”

Apie medineziu.
Buvo vienas senis medin- 

cziiis. Ilga laika jau jis buvo 
nemedžiojes, net užmirszo, ka
da szaudykle rankose eziupine- 
jo. Viena karta taip pavaka
riais iszdjo užsimanęs pame
džiot; vaikszczioja, vaikszczio- 
ja po krūmus, susitinka mesz- 
ka, o ta meszka taip jau sena— 
nėr ka ne szaut. Eina tolyn, su
sitinka vilką, o tas vilkas taip 
jau pilkas, — nėr ka no szaut. 
Eina dar tolyn, susitinka kali
na, o 
das,'taip jau juodas, o ta inesz- 
kn taip jau sena, taip jau se
na, o tas vilkas taip jau pilkas 
taip jau pilkas,

atsi-

6
su skryne ne buvo taip 

lengva kaip sau mistino, 
kart, pasidarydavo 
taip jog Sene, stenėdama ir pra
kaituodama t urėjo tankiai su

Kas 
sunkesne

puolė girrioje, bet didelis go
dumas apie auksa nedavė jai 
pasilsėt, po dideliu vargu ant 
galo stojo grinczidje.

Vos ,peržengė slenksti
ios, puolė kaip kelmas ant 

rindu, diisaudama kaip kalvis 
dumples. Kada truputi atsilsė
jo, szoko ant kojų, pribėgo prie 
skrynos, pradėjo vartoti isz vi
su pusiu idant atidaryt sunkia 
skrvne.

Ant galo po daugeli stengi- 
mu atpleszc antvožą nuo par- 
nesztos skrvn'ios.

Nes, o baisybes! Vietoje auk
so ir deimantu, iszszoko baisus 
smakas, kuris su ngnia biran- 
czia isz snukio,‘ilga smaila uo
dega ir ilgoms letenoms szoko 
su žaibiniu smarkumu ant bo
bos, pradėjo draskyt ir smaugt

grin-?->

na-.
Gerve susi-

u z
(f

pleszc isz viso

kaip varna nulėks, tai

ant pasilinksminimo, jog sene- pakol ne užbaigė savo vargin-

saldžiai lig piet 
atsiminė, jog

go gyvenimo.* * . *
'Toji pasaka yra daugiausia 

ajisakoma ir mylėta per gyven- 
ir tojus Japonijos.—R.

su-

turi

lis ne neapsližiurejo, kaip 
teme, ir nemislino eiti namon. 
Ant praszymo patogios panos 
pasiliko ant nakvynes.

Miegojo
net tada
eiti namon.

Atsisveikino
deja, dekavodamas

nes toji paszauke:
— Taip tave negaliu leisti 

namon, — kalbėjo nusiszyplo
jus saldžiai pana, atneszdama 
dvi skrynutes: viena buvo ma- 

o kita didele ir

su savo
už puiku

gera-

priėmimą, 
rn ■

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

gervei, 
be reikalo

vėl misi ura: 
‘‘be reikalo gerve nevedžiau, 
kaip atėjo, jo^ ji gana gera

M ‘

ve: dibu, dibu, dibt... Gerve ne 
eina už jo. o jam iszejus vėl ji
nai pas ji capniodama per pel
kes, ir taip amžinai jie vienas 
pas kita vaikszcziojo ir nesusi- 
ženyjo.

paukszt is, ir vėl eina pas ger-

Apie burlioką.
V ienoje vietoje gaspadine 

užmirszo dienoj atsincszt kuo
delius verpėjom, o sutemus 
pati bijojo eiti in kieti; nusiun
tė (lukteri. Duktė inbegus grai
bo vienoj vietoj patamsėjo, an
troje, neatranda. Pasilipo ant 
skrynios ir griebia ant virszu- 
tinęs lentynos. Pasilipo ant 
skrynios ir griebia ant virszu- 
tines lentynos. Ale isz sykio 
užeziuope žmogaus galva barz
duota. Nusigandus labai, szoko 
žemyn nuo skrynios ir sako: 
‘‘et, po svetima padėjimą nie
kad nieko nesugrabaliosi, kur

— ten paszukas, nuo-
” Tai

duris ir,

f*

ža ir lengva, 
sunki.
Senukas kaipo negodus žmo- 

.gelis iszsirinko taja mažiausia, 
atsisveikino da karta szirdin- 
gai ir iszejo.

lilescziagailesczia sugryžo’ 
prijausdamas,

savo pridiegus gaus pilna mai- 
velniu. Kada Įierženge 

slenksti savo
patys dasiprast kokia ten pek
la buvo.

— Tegul iszsikalba ir 
dūsta — pamisimo
O’

Su 
mon,

SZH

tas katinas taip jau juo-

na-
jog nuo

Kada 
grinczeles, galite

uz-
- osau 

l'reicziaus pails ir nustos.
Malsziai pradėjo prikiinszt. 

pypkute, uždegė, 
durnus, atsiminė

traukdamas 
apie maža 

žvirbli ir patogia pana, kuri ji 
teip szirdingai priėmė.

Kada taip buvo užsimisli- 
nias dirstelėjo ant skrynutes
o kada atidarė, pakilo isz jos 
puiki szviesa nuo aukso ir bran 
giu akmenų.

Sene paregėjus tiek brange
nybių iszpyle ant grindų ir 
pradėjo iszrinkti deimantus, 
klausdama vyro kokiu bu,du 
aplai'ke tiek brangenybių.

Senukas apsako apie
savo atsitikima su patogia pa
na. Nes kada apsako apie di
desne skryne, boba net siuto 
isz piktumo jog vyras nepaė
mė tosios didesnes. Teip ilgai 
ode ji pakol neapsako jai apie 
kol e in puiku paloceli.

Ilgai nomislindanui,
rongo sena ragana in kelione 
pas patogia pana.

Kada paregėjo puiku soda 
taip apėmė ja ja užvydejimas,

visa

iszsi-

lis I jog ne pabaladojo in duris, nes ! • 1 1 • • 1

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

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.
J. E. FERGUSON, Kas.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias badas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztuis apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonija^. Adresavokite szitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillot Rd.

o tas katinas 
taip jau juodas, taip jau juo
da. O ta meszka... ir taip to
liau, kolei nori.

Apie gužuti ir gerve.
Vienoje polkoje gyveno gu

žutis ir gerve. Nus’ubodo jiem 
gyvent po viena, ir užsimanė 
gužutis ženytis. Užsimanęs ir 
eina dibu, dibu, dibt, per bala 
cielus t ris verstus; nudimbines 
sako: “gorvo, gerve, asz noriu 
tave vesti.” “Aszdar tekėt ne- 
misliju, o juk tu nelabai ir dai
lus: tos kojos — vieni stibin- 
kauliai, pats kerszas, ne įnik
tas, be jokio vikrumo — neto- 

” Gužutis susi
gėdus namo eina dibu, dibu — 
dibt...'

Iszejus gužucziui gerve ap- 
simislijo apie savo gyvenimą 
ir sako: “kokia asz kvailo! atė
jo pats vyras pirsztis, o asz at
sakiau, o jog num dcszimts syk

griebi
bi uku kaip nėr, taip nėr.
pasakius iszbego greitai lauk 
isz svirno, užtrenkus užrakino 

atbėgus in grinezia,
pasakė, kad tikrai užeziupus 
barzduota galva žmogaus, gu- 
linczio ant lentynos už nubrau- 
kiniu kuodeliu. Tuojaus pa
kvietė kaimynus, apstojo kieti 
isz visu pusiu, i nėjo in vidų, 
padare szviesa ir noroms-neno- 
rorns milai pino burlioką nuo 
lentynos, kuris ten buvo pasi
slėpęs ir lanke tiktai nakties, 
kad visi sumigtu, o tada jie bu
tu radę plikas sienas. Kratyda
mi atrado pas vagi visokiu 
raktu, peiliu ir kitu instrakalu 
j inertiniu. Burliokas dažino- 
jas, kad mergaite grabalioda
ma kuodeliu užeziuope jo gal
va ir suprato, kad tai barzda 
sziurksZli, o uo kuodelis, tarė: 
“szczaste tavo, kad kytra, o tai 
tau but konee...” Ta mergaite 
gaspadoriai labai mylėjo ir il
gai, ilgai jinai pas juos buvo— 

S8 j pa kol isztckejo.
Tolinus bus.

v

4

v

kesiu už tave...

i

Spencerport, N. Ykj
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A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIU3

MILL & PATTERSON STSM 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirmiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. krlksityniu ir 
kitiems pasivažinėjimam!.

Bell Telefonai 1373-M.
.|||.IW> IIP. .......... , ■ , ..... .............. ....... .. ....................................................................................... ... .. .................. .......—.—i...................... , R Į ■! . ..................  IIIW*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

11........... ' $ 1•■■■“•

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U 
suma kas-kart auga didyn. Yra Ui saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo<n Iii

A
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b Dangaus0

Langelis
Verte Mokyt. D. Alikulenas.

“Asz

manos

Hildegarda kalbėjo: 
szaltiui labai myliu, kad jib 
taip jaukiai cziurlcna.\ Klau
syk tik... taip, asz labai ji my
liu! Asz pirmiau, kaip tu prie 

nebuvai, slaptai pas
szaltiui nubėgau ir atsigerinu. 
Daug juoku mos su juo prida- 

ir asz jam vandeni
Tu nematau kaip jis 

dabar nerimsta ir kolioja ma- 
skruostus ir skaiseziai žiban- nc- ’J*8 ,nnn 8a^0: ‘Bvt, Hiliil-

Pasilik lovutėj, Iliklergar- 
da, tu sergi,”

“Ne, asz nesergu,

4 4

praszv ja motina.
” dusliai 

pratarė mergaite iszkiszdama 
po apkloto raudonus

Pabraukusi ranka 
|>er prakaituota kakta dar pri
dėjo: “Szaltinis taip pat Jake, 
ka,d asz visai sveika esu. Taip 
pat sake, — ar girdi ta? — 
kad asz galėsiu balto sniego 
gniužtelius mėtyt ir ledo žva
kutes glostyti... Taip, juk asz 
galiu, leisk mamyte mane prie 
szaltinio!”

Ir panoro ji, isz apkloto isz- 
szokti. Girininkiene instuine 
mylimąją in szilta ir minkszta 
patala, perspėdama szia kalba: 

“Tu tikrai sergi! Nenori tu 
- manos klausytiKas sveikas, 

tas įiephis tokiu nieku, kaip 
szaltinis kalba. Tu kliedi, tu 
tokios kalbos negirdėjai tik 

Kai ji patemijo,

ežias akis.

iszsimanei.”
kad vaikas su dideliu godumu 
prie szulinio veržias, pridėjo: 
“Jei tu taip jau nori ledo žva
kutes glostyt, tai asz jas imsiu 
ir nudaužysiu,
miai ir buk geru

Užsilaikyk ra- 
vaiku, 

nereikėtų man tas invvkdvt!
Hildegarda, 

priegalvio ir nekuri laika, lai
kėsi ramiai. Girininkiene pa
tenkinta griebėsi ranku darbo, 
bet tuo kart prakalbėjo mažo
ji:

>

kad
i»’

ant

dr J

r

i

n

voliojasi minksztam, 
sniege!

sniegą!
o,

“A’isi vaikai važinėjasi nuo 
kalno, 
szaltam, szaltam 
kaip myliu asz balta 
Asz norecziau szaltame sniege
raieziotis in minkszta, minksz
ta sniegą ir ledo žvakutes vai- 
Kytj!’’......  ...........

Kada motina pastebėjo, su 
kokiu godumu ir laime vaikas 
mini žodžius “minksztas” ir 
“szaltas,“ 
deniu ir griebėsi jo mintis nu
kreipti kitur.

“Apie ka tau papasakot 
Hildegarda?“ paklausė ji.

“Apie Kristų vaikuti! Kada 
jis ateis?“

“Tai tu nežinai? Rytoj, ty- 
Jis pas gerus

“ minksztas 
pagirdė szaltu van-

>

♦

lia nakti, ateis 
vaikus!”

“Bet kas sziandiena ! 
norecziau žinoti, ka asz 
nakti turiu veikti!”

Girininkiene iszgirdusi 
truputi

4 > 

szia

toki 
klausima, truputi biimiszo. 
Prisiminusi, akimiiksniu, 
dėjo savo mezginį ant keliu ir 
pradėjo: ‘ ‘
tai asz tikrai žinau. Szianakt, 
ant vienos žvaigždes sėdi an
gelas, taip pat sėdi jis ir szvie- 
>ia diena ir žiuri sav oauksine- 
mis akimis in miestus ir so
džius esanezius ežia ant žemes. 
Jis inžiuri per stogus, min us ir 

Kada ji

pa-

Kas szianakt y r,

jH>r žmonių galvas.
in visa musu gyvenimą 
prisižiūri,
Kristų, kuris savo
ir viską Jam papasakoja, kur 
geri ir kur blogi vaikai gyve
na. Tuomet atsisėda jis in že
me deimanto kedele, atidaro 
angelai jam dangaus langeli ir 
rodo kelius kur gyvena geri 
vaikai.”

Hildegarda gulėjo

greit skuba
soste

geni i 
pas 

8O( I i

r*.

užmerk
tomis akimis; pažvelgusi moti
na tese tyliai toliau, lyg norė
dama savo kalba su vaiko sal
džiais sapnais sulieti:

Rytoj... atsidarys dangaus 
ap

4 4

vartai. Tai yra mylimas, 
skritus menulis. Jis kaip auk
sus... Dabar miegok mano vai
kuti. . Asz noriu taip pat pasi
melsti in szventuosius ir 
mirusius.”

Staiga Hildegarda atsisėdo
p ra

IIZ

b

ir mosuodama rankomis 
įlojo juoktis;

“O tu kvailas szaltiui! Asz 
greit numesiu tau nuo galvos, 
tavo kepure, jei tu dar ten sto
vam L..”
“Hildegarda!“

gytoja, “ka tu ten vėl? 
greit ateisiu pas tave! ’ *

Szauke slau-
Asz

"BAXJEBrt ♦

rem... 
laikiau.

SU-

da, paleisk mano vandeni
asz siu žaisiu. Žiūrėk kaip kie-
tai szala!’ “
‘Gerai, girai, bet tu 
kaip musu szuo! Sziandien yra 
visai neszalta, bet labai karsz- 
la. Žiūrėk, 'kaip asz sukaitės! 
Taip pat ir tu prakaituoji per
lu laszais!”

Jis susigėdijo, o asz jam 
toliau tįsiau: ‘Asz dabar jau 
septynių metu ir galiu protin
gai kalbėti!”
“Nutilk, Hildegarda! Tas tai 

teisvbo, kad tu szauniai gali 
kalbėti. Dabar tu rainiai užsi
laikyk, nes sergi, o kalbant 
visuomet labai karszta. Tu ne
buvai prie szaltinio, 
taip prisisapnavo, 
vau toli nuėjusi.

4 4
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vienuos
I

Asz jam atsak iau: I 
meluoji
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Mrs. Fiorentina Kahn, kongresmene i*z 'Kalifornijos ko

tau tik 
Asz nobu- 

Buk rami! 
Alano akys sergi tave. Asz ne
vienos valandėles nenuleisiu 
nuo tavęs akiu, asz 
prie tavęs busiu.
rami!” 

Nekuriam

visuomet
Todėl buk

praėjus,

Mainy t, asz įlo

laikui
Hildegarda vėl nubudo.

Motinai pagirdžius prasznc- 
ko mažoji: “ 
riu vieno dalyko paklaust, bet
tu jouksies isz manes.”
“Isz tavęs, asz nesijuoksiu!
“Bet tu tikrai juoksies; 

tikrai juoksies, nes tas juokin
ga!”

“Asz visai nesijuo! 
tingusis vaikuti!”

“Tat prisilenk,

»>

tu

Ksiu, pro

viso i

voje del praszalinimo prohibic i jos, liet yra gera drauge Miss 
Laura Volstead isz Granite Fa Ils, Alium, kurios tėvas Vols
tead užvedė proliibicije po Amerika.

miai.”
Motinai pasiszalinus isz kam

bario,
Szalti- 

ple- 
vis

Hildegarda galėjo lais
vai kalbėti ir mastyti. “ 
uis piktas burtininkas!” 
pejo ir szukavo mergaite 
balsiau, lyg nurodo kad szalti
nis visa jos kalba girdėtu. 
Galop sumanė jo vandens atsi
gerti, “ .
karsztjjs rankutes ir kojas prie 
jo ledo pripausti.

Szaltinis, sapne jai pa>ako- 
Gal ir tikrai dabar isz 

aukszto angelai žiuri in vaikus 
ar jie blogi, ar geri yra.

I’risiglaiulžia angelai
tai

ti kaip vėsus!” savo

Jotalkininkais isz miszko. 
barzda buvo apszalusi ledais, 
o veidas raudonas ir szaltas. 
Net szunes nepažino ir pama
te norėjo loti; pateįiiyje
ninko kepure, kuria visuomet 
jis nesziodavo ir smirupinusi 
veidą — nutilo. Tylėdami žiu- 
rojo, kaip ju ponas 
prie mažutes
eziavo jai virszu-galvi.

palieti’
mažoji pa- 

savo

u- i r i -

pasi lenke 
lovoj- ir pabu-

I
miegan-

J<>: dabar

nrti. dangaus langeliu,
prie
v ra

prie manės. Bet tu nesijuoksi..-žvaigždžių, žiuri žemyn ir ju
Alamye, ar asz turiu szviesias akvs szvieczia.

Hildegarda turbūt žinot, kad 
t gali!

pradėsi

akis?” '
4 4 rp ‘

lynas akis kaip tavo tėvelio.
Bet szviesias akis turi

! J

s szvieczia.

I’iiip, tu turi szviesias, me- jj0 vi8Ur inž.iuret
) y
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kiti žmones.
“Tikrai, daug 

szv iesias.

ir

žmonių turi 
Alano yra tamsios, 

senelio, taip pat szviesios; ta
il rauge A! ortą turi irgi 

J ,
tyliai H ii- 

“ar taip pat 
žmones turi ir kristalo akis?” 

“Kristalo akis?” 
“Taip, kristalo akis, 

szviesias!”
Motina negalėjo suprasti, 

kodėl Hildegarda kaip mano ir 
ka in tai atsakyti. Atsiminusi 
viena pasaka senutes papasa- 
ko, pridūrė:

“Gali būti, kad žmones \ su 
tokioms akimis toliau mato ne 
kiti. Todėl ir vadinasi krista- 
lakiais. ”
“Ar asz kristalo akis turiu ?” 

godžiai žiure.dama in akis, pa
klausė mergaite.

Nusiszypsojusi, motina, 
eme szvelnia galvute in 
ranki, pabueziavo ir 
“Taip mano vaikuti, tu 
kristalo akis; Jos mato daug 
nuostabiu dalyku, kokiu mes 
suaugę negalim pamatyt per 
savo dideli aklumo.“

Mažoji jautėsi labai laimin
ga irp ilna pasitenkinimo pra
tarė: “Tai ir sumelavo szalti
nis. Vagiais. Palauk tu amži
nasis iszjuoka! Jis sako: ‘Hil
degarda, tu neturi kristalo 
akiu!’ Asz vistiek tau virszu- 
ne numiisziu! ”

Kuomet motina norėjo iszeit, 
pasiszauke mergaite ja 
ir tarė: “T 
talo akis, ta asz tikrai 
bet daug gražesnes nei mano!

Girininkiene
“Dabar buk rami, 

noplepek, nemąstyk apie szal- 
tini, užm irszk ji ir visai ra
miai miegok, kad asz galeeziau 
tėvui ir talkininkams paruoszt 
vakariene. Jie 
iszalke ir siiszale 
gryždaini. ”

Hildegarda paklusniai 
merkdama akis, tarė: 
szaltiui užmirtziu,

vo turi irgi 
szviesias, Anelija irgi ir 1.1. 

‘‘Bet mamyte,” 
degarda paklausė,

negalėjo

neturi

V1MIJ

pa- 
abi 

tarė: 
turi

ine- 
pertrauke ji 

Kaip tu visa tai

tik jo lupos 
ežios galva, tuojau 
budo ir apkabinusi ji 
rankutėmis pradėjo sznabždol: 
“O mielas szaltiui, 
szalt ini!
baltais, drebaneziais pirszte- 
liais girininko barzdoje ledus

i,

Kaip graži tavo žalia ola!
pridūrė: 

dangaus lange-

o
Sucziupusi! y 

drebaneziais

— pradėjo: 
4 4
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prisiminusi
Dabar apie 

liūs!”
Be vilties

ninkas ir atsisėdi 
Neilgai jis sedej<

mielas 
savo

j >

> •

bažnvežios 
Neman v k

ntsil rauke
)

)

min
aut lovos, 
prie 

serganezio vaikuezio, 
paszauke i u rasztine.

i r

avo

“Tu vėl man 
| luot, tu szvepli!
Hildegarda. “
gali matyt, jei žvaigždes taip
toli yra, taip toli kaip didžioji 
egle, aip toli kaip 
boksztas ir kalnas?
kad asz jau tokia kvaila. A:
jau septynių metu!”
“Todėl akims viską inžiuri, 

tese szaltinis toliau, 
smulkiausiai savo akimis 
cziau, kadangi
vaaideny atspin,di. 
turiu ir kristalo akis 

kiekvienam

Fa visa
ma- 

mano 
>, asz 
labai 

vaiskias, kiekvienam kartui 
nyksztuko kalvio stebuklingai

j
A: z taip pat turiu kristalo 

szauke Hildegarda. Pa
stebėjusi motina, kad ligonis 
neramiai užsilaiko ir szukau- 
ja, 
ga: “ 
Greit Hilda užmerkė 
tyliai gulėjo, kai girininke įli
ejo pažiūrėt.

Szaltinis mikeziojo toliau:
“ Jei tu kristalo akis turi ir 

man nenetiki, ttai galėsi papa- 
pali szianakt visa pamatyt. Tai 
bus gražu! Tuojau menulis pa
tekės iszeis angelu pulkai ir ta
da Kristus kūdikis su 
savo buriu atskris 
galėsi ttada 
ro-roju. jo 
in nie-mei.-.vu debesų sklaidy- 
masi, in lelijų daržus, in sep
tynių lipiu! Ju vanduo toks vė
sus, kokio tu 
nesi ragavus.

i b rn

viskas
Boto

padarytas.
“ / 

akis!”

i >

fiaszauke per Virtuves lan-
II i Ida asz jau ateinu!”

akis ir

visu 
ežio na i; 

gerai pažiūrėti in
< ngelu skraidymu,

vargsza 
M iszko 

sargai ir sodiečiai, sužinojo 
apie jo nelaime, atėjo paguost, 

pasiliko

sodiečiai,

Girininkiene pasiliko vėl 
viena namuose. Namu pareigos 
ir susirūpinimas vaiku, vėl at
sinaujino. Skubėdama 
gali bėgiojo, tai in virtuve, tai 
retkareziais prie vaiko lovutes. 
Mažoji pasidarė nerami, mete 
rankutes iii szalis ir placziai 
iszpletusi akis žiurėjo kuomet 
motina pasiszalino isz kamba
rio. Esant motinai 
užsilaikydavo ramiai, 
vo užmerktomis akimis ir 
rodydavo ramiai mieganti.

Karta kai girininkiene 
leido jos 'kambarį, 
Hildegarda nuėjo prie dumi, 
paspaude rankena ir aky mir
ką atsidūrė tamsoje. Skaidru
sai szaltinio vanduo 
vėlo cziurlendainas plepėjo:
“A-ateik, lli-hilda, atsigerk! 

Ledo vandens, sniego vandens, 
vandens isz gilios olos. Dan-

Pa-

kiek

prie
O

Jos, 
uleda- 

at-

ap- 
atsi kėlusi 

prie

pale n g-

gilios 
gaus langeliai irgi atviri, 
lengvelo priėjusi Hildegarda 
prie szaltinio, pilna burna su 
didžiausiu godumu, pradėjo

Paskiau

atgal
Pu taip pat turi kris- 

žinau, 

palingavusi
galva tarė:

bus nuvargę, 
isz mihzko

už-
Ar asz<<

to asz tai

mato savo vaikuti, 
baltiniuos, gulint prie szulinio. 
Iszgasozio balsu surikusi, pi?L 
puolė prie mažutes, paėmė ja 
ant ranku, innesze ir paguldo 
m
praėjus

szilta patala. Valandai-gi 
ii ždege g ra b n y c z i a, 

užr])uude drebaneziomis 
komi, ir tarė: 
vėl vieni!“

žvaigždes 
žemen

o

b C

ran-
Dabar mes ir

tyliąją 
savo 

j žalt in is
masis pagauti ja

siuntė 
szviesn

nakti 
auksini’

stengiUi-
stovėjo ir liū

do krisztolini vandeni.
Palengvele cziurleno jo viin- 

duo ir kuždėjo, oszianczionis 
ogiems, apie nuoslal.ius 
na kties 
4 <

invv k im
Žios 

danguje.
Rr-ristus ku-kudikis 

gia ant žemes, 
4 4

uej, viatiose
liuose, žiuri vaikai, 
k i t, žurokit!

sai

ze zoji- 
” mikeziojo 

žiūrėkit auki-ztoj moly 
dangaus 

Ei,

li-

daitgu.

lange- 
žiure-

Ten matosi Hi- 
liilda, moja szaukia prie saves! 
Ka ji szaukia ? Asz manau kad 
mane!”

Tuo laiku atsivėrė durvs ir 
tamsoje pasirodė girininkiene. 
Atsistojo ji prie szulinio ir 
žiurėjo auksztyn in
Maldingai sudėjusi jas giliai 
susimastė, pažiurėjo iii dangų 
gražiomis akimis, daug gra
žesnėmis už Žvaigždžiu szvie- 
sa, pasiuntė viena pabueziavi- 
ma in dangų ir sugryžo atgal. 
Nustebės szaltinis pratarė:

“O, kaip nuostabu! Ji žiu
rėjo auksztyn, o Ili-hildlia že
mynu Hi-hiida pasiuntė pabu- 

atsake!
Taip, girininkiene mato 
vaikuti, nors ir neturi kriksz- 
talo akiu!”

Bet ji turi motinos akis

eziavima, ji taip pat

4 4

4 v •' J

h
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Skrantone ant vieno strvto. 
Jau mm pats ryto, 

Bobeles (o tik laukia. 
Kada vyrai isz namu 

isztrau kia.
Kaip tik in įlarba iszeina, 
'i’iiojaus kūmutes pas viena 

sueina, 
virvta, 

’ kita.
Gere rnmiszaine

Non psi leisdamos viena 
lr taip bėga dieneles, 

Gerti nepaliauna musu bobeles 
Ant savo vyru ir yugoja,

Ir kas diena girksznoja.
Viena taip insimylejo,

O paneziakoje pinigus turėjo, 
Ir nežinojo kur padėjo, 
t) kad kita doresne buvo, 

Rado pinigus ir girtuoklei 
adgavo.

Mat pas kitus pasigėrus gulėjo, 
Ir paneziakoje pinigus turėjo, 

Pinigai iszpuole,
Ir iii geras rankas papuolė, 

Adgal sugražino,
Ir ju sau neprisisavino.

?

savo

atsake egles ir pagerbdamos 
jas, iszkilmingai, sujudino sa
vo szakas.

Pradėjo Nauja Armija

* .M
j

Generolas W. II. Patterson 
isz Dallas, Tex., pradėjo orga
nizuoti nauja armija kuri va
dinasi Elks Army and Navy of 
Texas. Ne yra tai kovojanti ar
mija, tiktai loszimas perstaty
mo koki ketina draugavę Elks 
parengti tonais.

- • •. ‘ T II M .... —■ -I I

__ _ i __

Tex.

Dabar yra Užganadytas

Gal Jiji Yra Priežaste 
“Babitu” Plauku?

(•

'

1£ Z

Amanda Ziegler rieno, 
York, Pa., sako, kad gal jiji

isz

yra pirmutine motore katra 
nesziojo “ba bitus” plaukus 

nes jiji
“ babitus” 

(nukiqitus trumpai), 
neszioje trumpus plaukus per 
50 metu, bet nepritarė mergi
noms maliavoti lupas ir vei
dus kaipo ir neszjot užraitytas 
žemyn paneziakas.

KAD MELUOT, 
TAI GERAI.

* ju

I

■

I
i

J k

u
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niekuomet dar 
O, koks vėsus! 

Pakol ka atsigerk tik pas ma
ne; gerk, mano vaikuti..
tau negana? T
bet szianakt asz tau parodysiu 
septynias upes...

I )ar
Pai gerk ve-vėl;

»>

Daugiau szaltinis nepasako
jo apie danga, tik 
vešu vandeni, apie 
upes, kaip gaivina ju vanduo 
tuos, kurie atsigeria.

Isz giliu olų atbėga tas vė
susis vanduo, todėl taip ir mal- 

troszkuli.

vien 
septynias

apie

szina troszkuli. Hildegarda 
sapnuodama, nuolat, sznibžde-

4 4 (J mielas szaltiui! 
man gert! Vandens!...

Duok 
Gert!...

godumu, 
gerti szalta vandeni.
pakele savo karszta veidą, žiu
rėjo in mėlyna dangų ir jo 
skaisezias žvaigždes; pamate 
sniegu apkrautas egles, kurios 
aplink namus buvo susodintos. 
Szaltinio cziurlenanlis vanduo 
nuolat kalbėjo: “Gerk 
Kalbėjo, ir viliojo:
ten. brilijantai ir angelu pul
kai!” Mažoji pasilenkė prie 
menuliu
veidrodžio, pamate

gerk! ’ ’ 
Žiūrėk

? K 
4 4

Mažoji pasilenkė 
vandens 

ton 
gauti tru'kcziojima ir 
szviosn. Priglaudo prie jo lur 
pas ir atsidavė jam, su kimu ir 
siela....

apszviesto
bliz- 

melsva
F. W. Zimmerman, 90 metu

* * *
Namuose niekas nepastebojo, 

kaip isz kambario prapuolė 
mažoji. Tiktai szuo užuodė, 
.lis narnėto savo odima. iszbe-

T ūlas Amerikonas gyrdamas 
geležinkelius priesz Airi- 

szi sako jam:
— Alusu Amerikoniszki tru

kiai bėga taip greitai, kad te
legrafinei stulpai iszrodo kai-p 
viena ilga tvora.

— Tai nieko, — atsake Ai- 
riszis. — Karta asz važiavau 
Airijoi, tai pirmiausia prava
žiavau pro lauka su ropėms, po 
tam pro kopūstus ir ant galo 
p ra važiavau pro dideli ežerą, 
tai musu trūkis taip greitai be
gi), kad man tas viskas nudavė 
kaii> zupc.

s a v o
s■

*
du Lietuviai,

*

Vienam pleise 
Abudu badai broliai,

* J

Ant palioku Veselkos nusidavė, 
Ka i Lietuviais yra, neimdavo. 

Susipažino vienas .su 
Varszavenka,

Labai mokyta panenka, 
Nusidavė in paszali ant 

pasikalbėjimo, 
I*o draug ir pasimylėjimo.

O kas juodu girdėjo, 
Kaip juodu kalbėjo,

Butu nuo juoku miręs, 
'Kokia kalba tarp ju iszgirdes!

4 4 r

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

Du farmeriai gyrėsi vienas 
priesz kita:

— Alano farnia yra taip 
derlinga, jog žeme galima nau
doti puodukuosia del žiedu.

— Tai nieko — atsiliepe ki
tas, mano yra taip iszdirbta ir 
derlinga, kad jaigu pasodinu 
knypki, tai iszauga kelnes.

Ui moja kokana ruteczka, 
Moja milą panieneczka 
Ak cobe teip kokam, 

Ja k pieša za ko t kam.
“Ali ce oženiujem,

Kai u pa v i ra nd u je m, 
Bendzema meszka 1 i,

Jak dva visztuki kokali.
O vyresnis kokia tai 

ungarka pamylėjo
Iszejus ant poreziu sėdėjo

Sztai ka jisai kalbėjo: 
“Krasnaja moja mergiea, 

Sum puidem do tvoja otica
i

4 4 y >

T

J

4 4

4 4

4 4

riki 1

isz Santa Ana, Gali f., 
jo gerai prezidentą Loncohia ir 
neturėjo ramybes pakol nepa- 
simate su prezidentu Coolidge. 
Senukas pabėgo isz namu, ap- 
Jaike dauba aut laivo, pribuvo 
in Washiugtona idant uasisvei-

pažino-

Ak najskorsze poberimsia 
Z Litvin ant Slavoko 

urodzimsia.” 
vis maitele szlovc 

Geresne Slavoke.
Tai

* * ♦

In Szko'tije nesenei nusidaviau, 
Ten vyrueziai puikiu funiu 

maeziau.
Atlėkiau su maszina in 

Glergarnoka,
Kur maeziau ne viena pijoką.

Arienojc grinezioje hecai 
atsiprovinejo,

Mat kelis in Brazdije 
iszleidinejo.

Ten buvo szokiai ir 
klykavimai,

Armideriai ir dainavimai, 
In ta besieda vvras da- 

vadnas insimaisze, 
erai nepataiso, 
tai kvailis 

pasiuto,
Irani davadno žmiigaus 

užklupo, 
O kad butu pajėgas tarėjas, 
Gal butu žmogeli suedes. 
Juk kvailiu visur turime,

Bet ant juju nežiūrime, 
Anglijoj ir Lietuvoje, 

Szkotijoj ir Amerikoje.

Ir vos šmugeli 
; »•

I ••

ii kokis.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvSms 
kriksztynoms ir tt.

* * *
Amerikonai hotelyjei 

kalbėjo apie auksztus namus} 
savo mie^tuosia.

Pirmutinis isz San Francis* 
ko sako:

— AIusu murai yra taip di
deli, kad augsztesniose luboso 

paipas kad
žmonys turėtu kuom kvėpuoti.

— O pas mus — atsiliepe 
gyventojas isz Chicagos — mu
rai yra taip augszti, kad ant 
stogu guli sniegas per visa me
ta.

reike intaisvti 
v

— Tas nieko — pradėjo 
kalbėti žmogus isz New Yorko. 
— Pas mus murai yra taip 
augszti, jog turime pirkinėti 
dovanas ant Kalėdų vasaros 
laike, nes pakol elevatoris da- 
eina lyg augszcziausiu lubu tai 
jau buna Kalėdos. —F.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
IlMlIHMMItlllMMUettl ft

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iazaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co.
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ŽINIOS VIETINES
avaaiMManMMe

— Union Paving Co. 
cimentuoti kita

Centre uliczios. Po užbaigimui 
turesmie puikia uliczia per 
miestą.

Isz Shenandoah, Pa. PADEKAVONES UŽ Pasibaigė Jam Ilga

dojo
pra- 
puse

— Viktoria Morovski 
Bowmano, likos sužeistas Park 
Place kasiklosia per nupuoli
mą anglių. Gydosi namie.

isz

t Praejta Ket vergą apie 
dvilekta valanda nakti, 
Martinas Vaiczulonis, 64 me
tu, gyvenantis ant 114 Bireli 
uliczios, sirgdamas vėžio liga. 
Velionio pati mirė keturi me
tai atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento draugystes ir Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko duk
teria Helena, du suims Joną ir 
Martina ir broli Kazimiera, 
Trenton, Pa. Pcrgyvenos Ame
rike apie 40 metu. Laidotuves 
atsibuvo Panevlelio rvta su baž 
nytinems pamaldoms.

— Reikalinga
rankovių prie 

sleevers.”

mirė

merginos
prie siuvimo
marszkiniu “ 
bas ant visados, atsiszankite 
t no jaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market
nlycziu. (t.A.30

Dar-

PARSIDUODA FARMA.

Farma 180 akeriu, 27) raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas 
9 kambariu stribą ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios 
mokyklas, 2 mylios nuo gele
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wrn. Poszka, 
R.D. No. 2 Box 67, 
Pleasant Mount, Pa

MALORIUS GIRIA JI.

Pardavimo 
(M.18

malorins nuo 
Lehighton, 

i*szsilauže sau koja ir sako kad 
turi duoti pagirima del 
White’s Oil of Youth 
menta užsuteikima 
lengvinimą.

Chas. Acker 
S. First St., Pa.

“Dr.
Lini-

pa-jam
Gausite ta lini- 

menta nuspirkti aptiekose ar
ba grosernesci. (Apg.)

BIZNIAVAS NAMAS 
ANT PARDAVIMO.

Hotelis su 35 ruimais ir vie
ta del saluno. Didelis namas vi- 

miesto Tamaqua, Pa. 
Kreipkitės ant adreso

Crystal Restaurant
Tama<|ua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

duryje

Keletas namu geroje vietoje 
Mahanoy City ir FrackVilleje. 
Taipgi farrna Locust Valley 
farma I’arnesviliejo.

Cha s S. Parmley 
Heal Estate 
J 7 S. Catawissa St., 

Mahanoy City, Pa.

LADIES!
your DMuaaicr
HKCOMM CMOS

ROYAL PURPLE
PILLS

(A.13

ATTENTION!

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
S20 W. C«ntr« St. Mahanoy City. Pa

•f* Silvestras Kazokas, mirė 
praeita Sereda apie deszimta 
valanda vakare po No. 214 S. 
Market uli. Velionis prigulėjo 
prie vietines parapijos ir drau
gu v i u. Paliko dideliam nuliu- 
dimia paezia, dukteres Ona, 
Adele, Maro ir sūnūs Edvardu 
namie ir Jurgi kuris tarnauja 
kariumeneje Fort Dust on, Va., 
kaipo ir broli Antanu.

— Iszszokdama per užpa
kali stovinezio automobiliaus, 
Izabele Moeejunu, 237) E. M t. 
Vernon uli., devynių metu mer
gaite, likos pataikinta per ki
ta automobiliu kuri vare Chap
man isz Gilberto no, permusz- 
damas mergaite ir pavojingai 
sužeisdamas ja. Dreiveris su
stojo ir prigialbejo sužeistai 
visame ir nuvožė pas daktaru 
kur mergaite likos apžiūrėta ir 
nuvežta namo.

i

Tuscarora. — po-Steitine 
licija isz Tamakves slaptai pri- 

czionais užklupdamibuvo in
ant dvieju vietų kur laikyta 
užsiraustas sztopas. Pirmiausia 
atėjo in salima Onos Markovi- 
czienes, 72 metu. Motore pare
gėjus policija, greitai paslėpė

W • V • 1 1 vuž anezio dvi bonkas gužutes, 
bet policije pamate korkas ant 
bonku atome nuo josios dava- 
da. Pas Frana Rigti, kaimynas 
Onos, surado 300 galonu gero 
vyno kuri policije pasiėmė su 
savim. Abudu pastatyti po 
$500 kaucijos.

t Nulindo labai 
Mateuszo Pavalkio, kuris mirė 
23 Kovo, palikdamas dideliam 
nuliudimia savo paezia ir su- 
nu, sirgdamas tik trumpa lai
ka, pergyvenias ant szio svie
to 75 metus. Buvo tai miela- 
szirdingo budo žmogus, myle- 
mas per visus kurie ji pažinojo. 
Laidotuves atsibuvo 26 diena 
su bažnytinėms apeigomis, ku
rias laike trys kunigai. Palai
dotas ant Shenandorio kapi
niu. Lai ilsisi amžinam 
si.

pastatyti

szeimvna*>

atsil-

prie
prigulinezios 

parapijos, 
ant 

16 diena 
ant

ant kurio szir- 
atsilan- 

nes 
smagiausiu

virszum 
parduota.

mu.1- u

Moterėlės 
Lietu viszkos 

laikys Paszelpini balių 
naudos parapijos,
Apriliaus, szia Petnyczia 
Liberty sales, 
dingai užpraszo visu 
kyti isz visos aplinkines, 
bus tai vienas isz
ir didžiausiu pasilinksminimu 
kokis kada atsibuvo 
mieste, nes lyg sziai dienai su

triksiantis tikietu 
Parapijonkos dar-

bnojesi sunkei idant szis vaka
rėlis butu kanuo-pasekmin- 
giausias, del labo parapijos, 
todėl kožnas privalo jeises su- 
szelpti. ______

Niagara Falls, N. Y. — Pui
kus tai miestas in kuri 

tukstaneziai 
visu
garsu van-

“SAULE” IR KALE
NDORIŲ ISZ 

LIETUVOS
Siuncziamo ponui redakto

riui szirdinga padekavone už 
siuntinėjimą mums laikraszczo 
kuri mums užraszc J. Radzevi- • 
ežius isz Ashley, Pa., kaipo ir 
už puikia dovana Kalendorių 
kuriame randasi daug naudin
gu pasiskaitymu.
“Saule,” 
naujienų.
szeimyna su atyda klauso, o ka 
žmogus veiktum sulaukės 
Szvencziu ir Nedėlios? Būdami 
namie, skaitome “Saule 
kurios esame szirdingai užga- 
nadyti.

(Jusu brolis .Jonas Radzevi- 
po adresu,

30 Frederick St., Ashley, Pa.,
U. S. America.)
Jeva Radzevicziuto, Trakisz- 

kiu kaimo.

Skaitydami 
randame joje visokiu 

Kada skaitau, visa

)) isz

ežius gyvena

Szirdingai tamistai dekavo- 
ju už laikraszti, kuri jau senai 
gaunu. Labai malonu skaityti 
toki laikraszti, kuriame randa
si visokiu n įsitikimu, pamoki
nimu ir puikiu pasakų. ’Taipgi 
ir už'taip puiku Kalendorių ko
kio pas mus ne rasi ir už daug 
pinigu negalėtum pirkti. To
dėl asz, gavės laja dovana, nu
džiugau ir net nerandu žodžiu 
del padekavones jums gerbia
mas ponuli. Taigi aeziu szir
dingai, aeziu mano mielam 
szvogeriui Juozui Cheiciun isz 
Baltimores, Md., už užraszyma 
taip puikios man dovanos — 
laikraszti “Saule” ir kalendo
rių. -— Motiejus Stukas isz Ry
gos. ______

Raszau szirdinga padekavb- 
ne toms ypatoms kurie leidže 
laikraszti “Saule” kurios taip 
ilgai buvome iszsįilgia. Gyven
damas Amerike asz ja ja skai- 
cziau, apie szeszis metus. Isz- 
tikrnju, man buvo tinkamiau- 
ses laikrasztis už visus kitus, 
ir da priesz kare brolis parlois- 
davo kelis egzemplorius, bet po 
karei ndteko man matyti szio 
brangaus laikraszczio. Szimet 
sulaukus laikraszti “Saule” ir 
kalendorių, isz džiaugsmo net 
nusistebėjau! Aeziu mano gi-

Motiejui

rn

minoms Ratilui ir
Rutkams, kurie užrasze man 

tasai laikrasztis
lai k rasoti “ 
užvardytas 

Saule,

kurie 
‘Saule. Teisingai

Nelaisve

/.K

I
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Per 36 melus majoras E. A. 
Burke, gyveno Hondūre nelais-

dienomis jojo 
pasibaigė ir sugryžo

vėjo, bet tomis
“pakula”
namo in New Orleans, La., su- 
silaukdanųis 85 metus. Buvo 
jisai kitados kasijerinm valsti
jų Louisiana,
valsti ant $200,000 ir pabėgo in 
Honura. Va'ldže jam kalte do
vanojo ir dabar sugryžo.

apgaudamas

AMERIKOS ISTO-
RISZKOS DIENOS

džia Na m nes Kares 
men. 1861 
v ids'! v bes 
rolina 
nv f n t ( »
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kad pagalbos ekspedicija at
vyks priesz Balandžio 15. Ba
landžio 12 d. po piet, Konfede
retai pradėjo kova ir Namine 
Kare prasidėjo. Bombardavi
mas tęsęsi 40 valandų ir An
derson’as buvo priverstas pa
siduoti. Uosle atplaukęs buvo 
pagalbos laivas 'bot negalėjo 
siunsti pagalbos. Kuomet szau- 
dymas sustojo rasta kad nebu
vo nei vieno sužeisto ar už- 
muszto asmens.

Balandžio 14, 1865. Nuszovi- 
mas Lincoln’o.— Balandžio 14 
d. 1865 m. Didžiojoj Petny- 
czioj, Prezidentas Lincoln’as, 
jo žmona ir keli draugai sėdė
jo prezidento ložėj Fords teal-

no San Francisco biznio dali. 
Pirmas drebėjimas rekorduo- 
tas 5:13 vai. ryte. Gaisras tuoj 
prasidėjo. 4,000 žmonių žuvo. 
Budinku iki $300,000,000 ver
tos isznaikinta. Beveik visi bu- 
dinkai ant 10,000 akru žemes 
visiszkai isznaikinti.

Balandžio 27,1822. Gimimo 
Diena Ulysses' Simpson Grant.

Ulysses Simpson Grant, vie
nas isz pasaulio geriausiu ka
reiviu ir Su v. Valstybių 18las

nuo Suvie- 
ir sutvėrė

South Carolina, kaipo ne

Balandžio 12, 1861. Bombar
davimas Fort Su m te r ir Pra-

Sausio 
m. szeszios 'pietines 
tarpe jn Smith Ca-

pasil rauke 
Vaisi vbiu

Cmifederate Statos of Ameri
ca.” 
prikbinsorna respublika reika
lavo kad Suvienytos Valstybes 
jai atiduotu visas tvirtoves ir 
ginklinyczias kurios buvo 
South Carolinoj. 
uis tai

■'Sumter, 
tvirtovių.

Prezidentas Buchanan buvo 
prisirengęs iszpil’dyti jn reika
lavimu, bot bijodamas sziauri- 
niu valstybių greitai neveiko. 
Tuo tarpu, majoras Robert An
derson paėmė Fort Sumter. Jis 
ta padare be jokiu insakymn 
nuo virszininku tik tikėdamas 
kad sziaurines valstybes rems 
loki žygi. Taip jos ir dare. Vi
sa szalis

kurios
, Toki# žings-
i duotu Fortva 1.41 v bei

viena isz svarbiausiu re, Washingtone. Per dvi va
landas užrnteresavo juos sta
tomas veikalas.

Laike trcczio akto, gerai ži
nomas aktorius ir nugalėtu pie
tų szalininkas,
Booth, lengvai atidarė ložes 
duris, sustojo užpakaly prezi
dento, kuris seke veikalu, isz- 
sitraukos revolveri isz kisze- 
niaus, szove prezidentą, paežiu 
laiku rėkdamas

John Wilkes

prezidentas gimė Point Pleas
ant, Ohio. Jis užbaigė West 
Point militariszka akademija 
1843 metais. Kuomet Meksikos 
kare prasidėjo trims metams 
vėliaus, jis dalyvavo kiekvie
noje kovoje apart vienos. Del 
jo narsumo ir gabumo buvo 
pakeltas in kapitonus. Bet 
toms dienoms armija buvo ma
ža ir atlyginimas ne koks, tai 
Grant’ui buvo labai sunku už
laikyti savo szeimyna. Buvo 
priverstas apleisti armija ir 
užsiėmė ukininkyste, ir vėliaus 
pardavinėjo nekilnojamas nuo
savybes. Bet nebuvo pasekmių-

Jgas. Jis iszvažiavo in Illinois 
ir dirbo brolio krautuvėj.

Civi'lei karei prasidėjus 1861 
m., jis nuvažiavo in Spring- 

praszydainas 
kokios

“Sic Semper 
Tyrannis” (Taip su visais ti
ronais). Majoras Rathborne, 
prezidento sveczias bandė pa
gauti užmuszeja, bet tas atsi
kratė szokdamas isz ložes ant 
scenos — 14 pėdu žeminus. Su 
peiliu rankoj iszbegopro akto
rius in lauka, kur turėjo arkli 
ir pabėgo.

Prezidentas sekanezia diena 
mirė.

Booth buvo suimtas trylika 
dienu vėliaus, szeszesdeszimts 
myliu nuo Washington’o. Ve
dėjas kareiviu būrelio, kuris 
suėmė Booth, davė insakyma ji 
paimti gyvu — jo neszauti, bet 
vistiek vienas kareivis, neisz- 
kentejes, ji nuszove ir jis nu
mirė dvi valandas vėliaus.

Balandžio 18, 1906.. Žemes 
1) re be j ima s Ca 1 i f o r n i j o j.

Szioj dienoj baisus žemes

sukilo. A’brahomas 
Lincoln4as buvo iszrinktas pre
zidentu ir jis nutarė sustiprin
ti Fort Sumter ir Balandžio 9 
d. laivas “Baltic” iszplauke 
isz New York’o in Charleston 
su maistu ir naujoms spėkoms; 
Informacijos apie to laivo isz- 
plaukima buvo telegrafuotos 
naujos konfederacijos sostapy- 
leje, Montgomery. Jefferson 
Davis, pietiniu valstybių pre
zidentas insakc majorui An
derson’ui ant syk pasiduoti. 
Anderson’as, kuris per tris me- 

apdtkpžg.b..,.. 4,
nesiūs buvo apsunkintame pa-

svieto ir Lietuvos o ir pasakas 
kurias mes labai mylim. Sulau
kia Sukatos po piet, nueinu pas 
Seniūną parsineszt “Saule” o 
kada greitai nesugryžtu, tai 
mano szeimyna per langus žiu
ri, o sena motina pribėgus prie 
lango žiuri ar jau nepareinu su

Sąule.”
mato kad neszu “Saule”
jie skubina gyvulius pagirdyt 
ir paszert, ir adbega pas mus.

atsisėdu ir pradedu vi- 
o visi klauso

akyvai. Taip praleidžem links- dėjimo, sutiko apleisti tvirtove 
• ■ » ■ «■ ■ "•<*.« a m « •

priesz

Baltic”

l <

Saule
greitai

Kada kaimynai pa- 
įQį įr

Tada 
siems skaityti

Montgomery.

Saule

niai vakarėli ir szventa diena. 
M y lemas szvogereli ir sesute, 
aeziu jums už taip puikes do
vanas. — A. Kurauckas, Mika- 
liszkio kaimo.

VOX POPULI, VOX DEI!

in.tr 1*1—

priesz Balandžio 15 d., 
piet, jaigu tik iki to laiko ne
bus atakuotas ir jaigu negaus, 
pagialbos nuo 
Konfederetai

savo valdžios.
nepatenkinti

tuom atsakymu, nes jie žinojo drebėjimas užpuolė ir sunaiki-
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jis nuvažiavo 
fielda, Illinois, 
gubernatorio 
nors vietos armijoj, bet neturė
damas pdlitiszku draugu pa
gelbės ir kadangi visoki poli
tikieriai ir turtingi vyrai per 
gubernatorių gavo geriausias 
vietas, Grant negavo vietos.

Bet neapleido Springfielda 
— gavo rasztininko vieta. Vė
liaus Yates davė jam darba, 
kuris mokėjo $3. iii diena. Jis 
mate kaip neteisingai politi
kieriai ir biurokratai tarnavo. 
Jis paraszo laiszka in Wasli- 
ingtona praszy damas regi men
te. Nesulaukė atsakomo, nes 
Lincoln’as jo nežinojo. Tuo pa
ežiu laiku George B. McClel
lan, kuris užbaigė akademija 
trims metams po Grantu, buvo 
paskirtas Ohio Departamento 
majoru-generoln. Grant bandė 
su juom pasimatyti, bet anas 
neprisileido. Grant labai nusi
minė nes negalėjo sekti savo 
pasza ūkimo.

Apie szita laika, 
regimentas nekantriu 

savo pa- 
Kiti pulkininkai 

nenorėjo to regiment o nes ži
nojo kad tuos kareivius nesu
valdys. Vieta pasiūlyta Grant’- 
ui kuris ant syk apsiėmė. Ka
reiviams jis patiko. Po suėmi
mu Fort Henry, Tennessee, 
Grant ėjo prie Fort Donelson, 
tos valstybes tvireziausia tvir
tove. Konfederetu vedėjai už
klausė Grant’o kokiu sąlygų 
jis nori. Grant atsake “vientik 

” Konfe- 
deretu vedėjas su 17),000 vyru 
pasidavė. Po 
va rdži uotas

4 I •21 Volun-
teeis”
v v r u atsisakė sekti 
skirta vada.

I

į:iB“Saule,” ba kaip aplaikome 
ta garbinga laikraszti, tai puo
lasi visa mano szeimyna ir na- 
miszkiai prie tojo laikraszczio 
su linksmoms akimis, klausda
mi: “ 
‘Saulele’
i 

A,

raszczius, bet 
mažai temina ’ant jn 
nesupranta,
Sa ule,”

bai gerai — kožnas žodis miliny 
aiszkiai suprantamas. Tarnai
tes labai myli taipgi skaityti 
“Saule” Snbatos vakarais ir 
prasėdi net lyg 12 valandai 
nakezia, o ant rytojaus pasako
ja visiems ka skaito 
jo. ’ ’ 
akyvas o kas svarbiausia, kad 
insppjn Lietuvos orą labai ge
rai. Atcja artimi kaimynai la
bai myli skaityti “Saule” ir 
visi pripažysta, kad “Saule” 
yra tikrai Katalikiszku laik- 
raszcziu. Linkiu visokiu pasek
mių del redakcijos ir redakto
riaus ilgo pagyvenimo o del 
“Saules” laikraszczio tukstan- 
czius skaitytoju, to viso linkiu 
isz visos szirdies. — P. M., isz 
Ingavangio Kaimo.
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n tuo Grant pra- 
Unconditional 
” Visokia be

tvarke užpuolė sziauriniu vals
tybių armijas, tik Grant buvo 
pasekmingas. Visi szaurai rei
kalavo kad jis butu pripažintas 
už pu ižu atlikta darba. Grant 
buvo paskirtas leitenantas-ge- 
nerolas. Ir jo didžiausias lai
mėjimas buvo pasidavimas 
I jOO.

1868 m. Republikonu parti
jos nominuotas in prezidentus 
ir vėliaus iszrinktas. Tarnavo 
dviejus terminus. Kuomet pa
sitraukė nuo prezidentystes 
buvo gana turtingas, jis visus 
savo pinigus investino in ban
ka New York’e. 1883 ni. banka 
susibankrutino ir jis pasiliko 
biednu. Jis pradėjo raszineti 
žurnalams Užmokestis buvo 
gana geras.

Grant’as mire sanatorijoj ne
toli Saratoga, New York, Lie
pos 23, 1885. Jis pakavolas 
New York’e, kur sziadien ran
dasi garsus “Grant’s Tomb.” 
Isz jo niekad nebuvo politikie
rius, visuomet bus žinomas kai
po U. S. Grant, garsus kareivis.

— F. L I. B.
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kožna diena
Ameriko atlankyti
denpuoli Niagara Falls. Czio-
nais yra apsigyvonia arti du 
szimtai Lietuviu, kurio gyvena 
suiikimia. Turi savo bažnytė
lių ir kėlės bažnytines draugu
žes. Tik labai reikalinga ku- 

apmab zyt 
Daug priva-

ma
munszain inkus.
žiavo žmonių laike st raiko ir 
aplaike gerus darbus.

— Musu Lietuviai hz pra
džių mažai rūpinosi parapijos 
reikalais, už tai, kad neturėjo 
gero dvasiszko vadovo,

( aplaikydami

Baltruviene

bet
nauja kunigą,

Valgiu Gaminimas viekas virto kitaip ir pared-

NutarėmNamu Prižiūrėjimas 
Kotam moteris &r mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato Drūtais 
audeklinei apdarais. Pre. 
ko tikto! 1150

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

kas kitokia — visi rodos pabu
do nuo ilgo miego.
szia vasara pastatyti nauja 
puikia mūryta bažnytėlė, 
sena jau per maža.

lies

Hemphill, W. Va. — Asztun- 
ta diena Apri'liaus poni Elzbie
ta Kalvaiticnc likos nuvežta 
ant operacijos in We*lch Grace 
ligonbuti. Turi jiji broli Joną 
ir dvi seseres Ona Svirskienia
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“Saule-
Kalendorius yra puikus ir

Saule 
“Saule

Aeziu jums už prisiuntima 
dvidju kalendorių — knyga ir 
sienini, nes Lietuvoje tokiu sie
niniu kalendorių nėra, o kas ji 
pamato gėrisi isz jojo. Dekavo- 
ju taipgi szirdingai Kižiams ir 
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PAVOJAI MOKYKLŲ 
VAIKAMS.

National Safdty Council sta
tistikos parodo, kad mokyklas 
lankanezius vaikus grasina in- 
vairus pavojai. Ta organizaci
ja kas menesi gauna raportus 
apie nelaimingus atsitikimus 
ant gatvių, namuose ir darbo 
vietose, isz daugiaus kaip asz- 
tuoncsdoszimts miestu. Perei
tais motais beveik 10,000 pra
diniu ir parapijiniu mokyklų 
vaiku įniro pirm laiko nuo in- 
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automobiliu užmuszti, 
mirtingai apdeginti, 1,680 pri
gėrė, 100 nitsinuodino, 587) mir
tingai sužeisti puolant, 100 už
dusinti. Kad lovai vis leidžia 
vaikus bovintis su revolveriais 
parodytas faktu kad 720 vaiku 
besi'bovinant su tais nusiszove.

Paprastai žmones domes ne
kreipia in statistikas. Bet te
gul virszminotos statistikos tė
vams parodo kad jie labai at
sargiai turi prižiūrėti savo vai
kus.

Mažus neleisti ant gatvių; 
visokius ginklus paslėpti nuo 
vaiku; neprileisti vaikus prie 
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1,180 tik jaigu langai tinkamai ap
taisyti; ant poeziaus nelaikyti 
skauradu ir puodu jaigu pe- 
czius sziltas arba karsztas, nes 
vaikai besibovindami gali save 
apsideginti.

Vaikai ne tik nuo ligų turi 
būti apsaugoti bet nuo kasdie
niniu nelaimingu latsitikimu.

— F. L. I. B.

LUtuvi«*k«» Graborlus

K. RĖKLAITIS
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* naujausia mada Ir mokslą.
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