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ISZ AMERIKOS
APGAVO LIETUVI

LAIKE $40,000 PER TRIS 
METUS, UŽ KURIUOS 

DAVE 4,000 OERU
DOLERIU.

< 4 Duo-

Milwaukee, Wis. — Per tris 
metus Andrius Szlinkys, da- 
laike savo žodi duota dviems 
apgavikams, kurie jam davė 
40 tukstanezius “doleriu.”

Apgavikai paduodami An
driui pinigus kalbėjo:
k'ie mums parankos keturis 
tukstanezius doleriu, o 
tau duosime 40 tukstanezius. 
Jaigu nesugryžszim in tris me
tus, tai atidaryk pundeli, pasi
lik savo pinigus su procentu, o 
likusius iszdalink tarp varg- 
szu.”

U’rys metai suėjo praeita san- 
vaite. Andrius su drebaneziom 
rankom atriszo pundeli ir net 
apsiverke, nes pundelyje nebu
vo daugiau nieko kaip sukar
pyti seni laikraszcziai. Prane
sze apie tai palicijai, bet kur 
tu žmogau, surasi apgavikus 
po t riju met u. — Kiek tai pa
na szi u kvailiu randasi ant 
svieto, kurie geidžia gauti vis
ką “už dyka.”
LIETUVIO AUTOMOBILIUS

NUSTUME ŽMOGŲ j 
MIRTIN.
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BAISUS PADĖJIMAS 
ANGLEKASIU

BUTLEGERYBE IR PATVIR 
KIMA PALAIKO KASY

KLŲ KOMPANIJOS 
STREIKLAUŽIAMS 

VILIOTIS.

vieszpa- 
dis-

Washingtonas. — Angloka- 
siu organizacijos United Mine 
Workers of America valdvba 
kreipėsi laiszku in iždo depar
tamentą, reikalaudama, kad 
vyriausybe darytu žingsniu su
valdyti neteisėtumus,
ta uja n ežius Pit tsburgho 
trikto nelinijiniu anglies kasy
klų “kumpuose” (stovyklose).

Angldkasiu organizacijos va
dai sako, kad per paskutinius 
dvejus metus Pittsburgh Coal 
kompanijos kasyklų kempuose 
papildyta arti 100 žmogžudy- 
biu, daugiausiai per butlege- 
rius ir butlegeriu degtine, szin- 
kuojama atvirai, be jokio vietų 
ir federalinės vvriausvbes truk *
dymo. Girtu vyru ir moterų 
musztynes tuose kempuose esąs 
taip paprastas atsitikimas, kad 
niekas ne dėmesio in tai nekrei
pia. Butlegerai — vyrai ir mo
terys — gausiai pristato degti
nes in kumpus, darydami gera 
bizni, ir del to kasyklų kem
puose vieszpataujas toks pa
tvirkimas ir nemoralumas, kad 
tos vietos padoriems žmonėms 
daro didžiausia geda. Pitts
burg Coal konipanijafvisa tai

8> . Y’n' gere i jžirwnt i, ir ne tik nedrau-
bet pati butlegerybe 

kompuose palaikanti, idant tuo 
bildu galėtu geriau pritraukti 

skobu” ir streiklaužį, in 
jau deszimtas menuo 

streikuojaneziu kasyklų darbi
ninku.
MOTERE SĖDI JAU 

PENKTAM KALĖJIME.
Pottsville, Pa.t— Mare Bur- 

kauckiene arba “Burke

cas žūrnitis/farriieris niio Mar
ne apylinkes, prisipažino kal
tu žmogaus mirtyj per neatsar
gumu ir bus teisiamas Vasario 
25 d. Jis buvo laikomas po 
$10,000 belą kalėjimo, bet da
bar belą tapo sumažinta iki 
$1,000.

Dalykas buvo sziaip. Jo ka
ras susidūrė su automobilium v 
aptiekonaus Eokbergo. Zurai- 
tis norėjo pabėgti, bet apt i eko- 
rius ji pasivijo ir atsistojo in 
prieki Žuraiczio karo. Szis gi 
paleido ji vėl ir tokiu būdu ap- 
tiekoriu vežo pasikabinusi ant 
radiatorio kokia mylia, nuo ko 
žmogus vėliau mirė, 
teisinasi, kad buvo tamsu 
nepažinos aptiekoriaus ir ma
nos, kad tai koks pleszikas prie 
jo prisikabino.

Žu raids
jisJ

“Semi- 
aresztavoda- 

S.

MEKSIKAS UŽDARE
SEMINARIJA, ARESZTA- 

VODAMI KLIERIKUS.
Meksiko City. — Slapta pa- 

licije uždare czionais slapta 
dvasiszka seminarija 
naro de Regina”,
mi 225 studentus ir mokytoju 
Visi likos nuvežti ant palieijos 
ant tolimesnio tyrinėjimo.

PATI ISZMELDE 
SUSIMYLEJIMO.

Philadelphia. — Teodoras 
Svistun, Lenkas, 28 metu stu
dentas Temple universitete, 
kur mokinosi ant advokato ir 
neužilgio ketino užbaigti moks
lą su garbe, likos aresztavotas 
per imigracijos valdžia už ne- 
legaliszka pribuvimą in Ame
rika.

Jojo pati, Antanina Ryba- 
ezck Svistun, su kuria apsive
dė 1926 mete, net apalpo isz 
gailesezio kada daginio kad

Ūžianti,

sau “ 
vieta

kauckienc arba “Burke” isz 
Shenandoah, kuri jau atsėdėjo 
asztuonis metus, už nužudini- 
ina Stanislovo Stavinsko taip
gi isz Shenandoah, likos per
kelta dabar in Muncey, Pa. ka
lėjimą arba penkta isz paeilios. 
Pirmiausia likos apsudinta i n 
Philadelphijos kalėjimą isz ten 
nuvežta in Western kalėjimą 
isz kur bandė pabėgti 1922 me
te. Isz ten jaja nusiuntė in 
Sunbury kalėj ima po tam i n 
Wilkes Barre. Ant galo likos 
patalpinta ant kalininkiu far- 
mos Muncie, Pa., kur jai bus 
lengviau ir gales dirbti ant 
lauko pakol ' nepabaigs savo 
bausmia už asztuoniu metu, 
vien tik sudžia Koehas turi 
tiesa jaja paleisti namo ant pa
rok).
KAREIVIAI, PASKUBYKIT 

ISZIMTI CITIZENS 
POPIERAS.

Washington, 1). C. — Visi 
tieji kareiviai kurie dalybavo 
Svietinejo Karėjo ir kitur, tu
rės paskutine proga iszimti ci
tizens arba natūralizacijos po- 
pieras be jokios peticijos ir be 
jokio užmokėjimo — dykai. 
Paskutine diena baigsis 
gūžio szimet.

Visi ateiviai, kurie tarnavo 
paskutinėjo karėjo aplaikis to
ken popieras dykai, jaigu atsi-
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26 Ge-

valdžia siaus josios vyra adgal- ?za“ks l’į“1^ !!r rasz>'s in U; ®-
i n Lenkija. Tuojaus pasamdo 
advokatu, kuris sulaikė jojo 
iszvežima ir kaip rodos valdžia 
susimylės ant josios vyro ir 
duos pavelinima pasilikt Amo- 
rike. Švistun yra užbaigęs uni
versitetą Tarnopoliuje kaipo 
ir Leirtberge. Pribuvęs in Ame
rika tris metus adgal, mokino 
czionais vakarinėje mokslame- 
je ir buvo guodotąs per visus.

Room 415,Dept, of Labor, 
Post Office Bld. Philadelphia.

LIETUVIS GAUNA
10 METU KALĖJIMO.

Grand Rapids, Mich. — Tei
sėjas Verdier nuteisė Stasi Ta- 
moszaiti, 23 metu mažiaus, 10 
metu kalėjimo už automobi- 
liaus pavogimu. Bausme tokia 
skaudi dėlto, kad jau jis buvo 
du syk pirm to baustas.
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Vttopoje ir Lietuvoje 94.00 ant yiao

EMtakBl tr Pinlftu Visada sltuklU tll inl irfd BiMB
W. D. BOOZKAUSKAS - OO., 

STS.,

VILLANOVA KOLE 
GIJA SUDEGE

BLEDES PADARYTA ANT
$2,500,000; ISZSIGELBEJO 

DAUG NUO SMERT.

Philadelphia. — Nedėlios va- 
kara ugnis sunaikino College 
Hali prie Villanovos katali- 
kiszkos kolegijos, padarydama 
bledes konia ant trijų milijo
nu doleriu. Ugnis prasiplatino 
ant kliosztoriaus, kerszindama 
sudegimu Szv. Tamosziaus 
bažnvezios ir kitus artimus ku
iliukus.

College Hali, gyveno virszi- 
ninkai ir profesoriai, mokslo 
ruimai, auditorium, kemiszkas 
ir fizikos ruimai ir 300 studen
tu gyveno ant virszaus.

Kunigai davė larma visiems 
studentams idant apleistu 'bu- 
dinka, bet 200 studentu neno
rėjo iszeit, tik ėmėsi gelbėt do
kumentus, brangius abrozus ir 
kitus svarbius daigtus. 
lis studentu ir ugnagesiu likos 
sužeisti.

Isz priežasties didelio szah 
ežio vandenines paipos užsza- 
lo lodei ugnis turėjo geręsne 
proga prasi plat i n t.

Isz Visu Sžaliu
ii /

Įijil ii Ji jpiį... IIP .^ii > ”

ISZKEPTAS GYVU
i

SENUKAS SUKRITO ANT 
SMARKIAI DEGANCZIO 

PECZIAUS IR GYVAS 
. ISZKEPE.

i
Pruszkovas, Lenk i jo. — Jo

nas Kaminskas, 60 metu slie- 
sorius, 
szales,

Dauge-

parėjus isz darbo su- 
atsisedo kuknioje prie 

pecziaus ir szildesi. Jojo puti 
tuom kart iszejo su kokiu tai 
reikalu palikdama vyra sėdin
ti prie pecziaus. Ir kada moto
re buvo išzejus, atsitiko baisi 
nelaime. Sėliu kas jau nuo se
nei sirgo Szv. Valento Figa. Sė
dėdamas prie pecziaus, nuo 
karszczio apslobo ir kada sten
gėsi atsikelti ir 
sz vieži o oro, tame 
priepuolis, susmuko tiesiog ant 
karsz’to pecziaus. Suriko nesa
vo balsu senukas, bet jojo nie
kas negirdėjo. Kūnas pradėjo

iszeit'i ant 
apemo ji

VAISIAI TAMSYBES
KAIP ČIGONAS APGAVO 
NASZLE ISZRAUDAMAS 

KALTUNA.

“Ma-

DIĮ-KABT SANVAITINIS LA1KBASZT1S “SAULE” j
IBZEUNA KAS DTABNINKA LB EECNYCZIA, !

MAHANOY OIYY, FA

W. D. ■OCM1OWRII, Pnu A >f
r. W. >00210WSKI, Hiter

Ant sa
viti-
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ISZ LIETUVOS
SMULKMENOS UŽPULIM0S 

ANT PIL. SKORUPSKIO.
■ Kaimas. (Elta)

so j, Vil- 
Paszi r-

UGNIS ATLANTIC CITY 
PADARE BLEDES 

ANT $250,000.
. Atlantic City, N. .L.— Isz 
nežinomos priežasties ugnis ki
lo Atlantic Photo Service name 
ant Boardwalk ir kerszino su
degimu viso bloko tarp North 
ir South Carolina ulyeziu. Bla
des padaryta ant 250,000 dole
riu.

Kita ugnis kilo Culberts 
Baths ant Boardwalk kuri pa
dare bledes ant $100,000.

ugnis

PARDAVINĖJO MUNSZAI- 
NE LAIKE SZERMENU 

SAVO BROLIO. K *
Hammond, Ind. — Kaip du 

broliai pasinaudodami isz mir
ties savo treczio brolio, parda
vinėdami gailininkams mun- 
szaine ir reikalavo trijų dole
riu nuo kožno kuris važiavo 
ant laidotuvių, iszsidave sude 
kada graborius Jonas Jasnovs- 
ki apskundė brolius idant už
mokėtu jam už palaidojimu ju
ju brolio.

Franas Puszkovskis , vienas 
isz broliu, sako kad jojo brolis 
Feliksas turi užmokėti 
k a s z t u s p ai a i d o j i mo,
uždirbo 150 doleriu pardavine-

visus
nes jisai

damas žmoniems mbnszaine. 
Teismas atidėtas ant tolimes
nio tyrinėjimo;

ATSAKIMAI.
T.J. Springfield, Mass. — 

Mezginukus ir kitokes dovane
les galima siusti isz Lietuvos 
jaigu užmokės už tai muitą.

P.Ž. Hartford, Conn.

“Tra
kimuos gali

l.Jal-, 
gu tamista važiuoji-in Lietuva 
tai geriausia nueik in banka ir 
iszpirk taip vadinamus 
velers’ Checks”
iszmainyt ant pinigu visosia 
dalysią svieto. 2. Jaigu padėti 
pinigai yra užraszyti ant vyro 
ir moteres draugo, tai gali 
vienas ar kitas iszimti be jokio 
ergelio po smert. Bet jaigu pi
nigai yra padėti skyrium — 
motere turi savo o vyras savo,
tai geriauso padaryti isz laiko 
raszteli pas notariusza kad po 
smert viens kitam palieka pi
nigus. t

spirget o Senukas apalpo. Ta
me in'bego in kuknia jojo pati 
ir paregėjus kas atsitiko, nu
trauko vyrį), nuo pecziaus. Vi
sas kaklaš, veidas, krutino, 
pilvas ir rankos buvo -baisiai 
apdegintos. Nuvežtas in ligon- 
biit'i mire in kėlės miliutas nuo 
baisiu kaneziu.
NUŽUDĖ VISA SZEIMYNA 

IR PATS SAVE.
I v

r Bank i e-
nuszove

1 i ’

Goslia, ypkietija. 
ris 4 ■ - - -H V.“ ’

Heinrich Droste, 
pirma savo paezia, po tam du 
vaikus, 6 ir 4 metu, kada jieji 
miegojo, po tam pats sau palei
do kulka in smegenis.

Priežastis žudinseziu buvo 
subankrutinimas ir negavimas 
paskolos isz kitu banku.
ŽMOGUS ĖJO KELIS

MASTUS BE GALVOS.
Paryžius. — Tuojaus *prie- 

szais Palocin Tdisingystes, ko
kis tai žmogelis norėjo pereit 
per ulyczia ant kitos puses, 
kad tame adbego didelis omni- 
bosas, kuris žmogeli pagavo, 
nes žmogelis paslydo ir 'taip 
gavosi po ratais, kad jam vi- 
siszkai nukirto galva nuo 
stuobrio.

Ir sztai ka paregėjo žmones,.? 
Studbris atsikėlė ir pradėjo 
jeszkoti su rankomis, netekes 
galvos ir nuėjo du mastus be 
galvos, ant galo sukrito negy
vas.

Gali būti, kad per staigu ne
tekimą galvos žmogus tuojaus 
nemirszta.

ISZMINTINGAS 
NUSPRENDIMAS

ŽYDISZKO RABINO.
Vilnius. — Pas rabina Kanč

ia atėjo Žydiszka porele spir- 
damiesi persiskyrimo. Vyras 
norėjo persiskyrimo už tai, kad 
jojo pati nenorėjo kepti chalos 
(baltos bulkos) ant szalbaso. 
Motere vela iszmetinejo kad 
vyras neduoda jai pinigu. Abu
du pradėjo bartis ir kanocz 
reikalavo persiskyrimo. Ant 
galo rabinas užklauso: “Ar tu
rite vaiku?” Motere pasakė 
kad turi du. Tada rabinas pa
sakė k(id turį paiklausti vaiku 
ar jie sutinka ant tėvu persis
kyrimo. Tėvai atsako kad ju 
vaikai da maži, nes vienas tu
ri 8 o kitas 6 motus ir da neturi 
iszminties kaip reiko.

Dirstelėjo rabinas ant abieju

Olkuszns, Lenkije. — Czio- 
naitineje aplinkinėje gyvento
jai tiki 'in visokius Įnirtus ir 
užžadėjimus. Nesenei mirė gas- 
padorius Jonas Stanek. Likusi 
naszlo mane kad ji turėjo kas 
a praganau t ir tuom atsitikimu 
labai persiėmė. Sztai ana die
na atsibeldė in kaima kokis tai 
čigonas. Užejas pas Stanekie- 
nc, dirstelėjo in josios nuliūdu
sias akutes ir atsiliepė:
tau szirdžiuk, kad tu turi dide
li nubudima, nesenei mirė ta
vo vyras bet tave lauke da di
desnes nelaimes, bet asz taisės 
nelaimes praszalinsiu nuo ta
vęs jaigu ima n duosi deszimts 
auksinu.”

Gaspadine sutiko o čigonas 
toliau kalbėjo: “Toji nelaime 
randasi jusu tvarte po grindi
mis, yra tai “kaltūnas” kuri 
reike iszraut, bet prie to reike 
raudonos skepetos ir padusz- 
kos.”

Aplaikcs reikalingus daly
kus prie užžadėjimo, nuėjo 
drauge su gaspadine ir josios 
duktere in tvartu, bet paliepė 
abiems truputi susilaikyt lau
ke. Inejas in vidų pradėjo kal
bėt kokius tai žodžius ir tuom 
paežiu laiku iszeme isz enties 
kaula su szmdteliais plauku ir 
paslėpė po grindimis.. Tada pa- 
siszau kes i n vi'du moteres, pra-

Gruodžio 
11 diena insiveržusiu isz oku
puotos Lietuvos t riju banditu 
buvo užpultas musu pu 
kaviszki o apskri t y j.
vinezio kaimo gyventojas Sko- 
rupskis Pranas. Kaip paaiszke- 
jo isz vietoj padarytos kvotos, 
ta diena apie 11 valanda va ka
re Skorupski isz mėgo prikėlė 
smarkus bildesys i n
Priėjės prie lango, Skorupskis 
pamate tris szautuvais apgin
kluotus vyrus, isz kuriu 
no Ragažinska Joną

įauga.

pa

yra tai

dėjo staugt, szokt ir kalbėti 
nesuprantamus žodžius ir isz- 
trauke kaula kuri iuvyniojo in 
skepeta ir paduszka ir parode 
drebailczioms mo'terems koki 
tai kaitimą iszrovo isz žemes.

o

m f, 
' --- --- -
DREBĖJIMAI ŽEMES IR 

ATSIGAIVINIMAI 
VULKANU.

Manaqua, Nikaragva. — O- 
metepe vulkanas atsigaivino 
ant salos Ometepe. Žmones bė
ga isz tos aplinkines.

Batavia, Java. — Vulkanas 
Krakatao vela atgijo po dau
gelio metu. Mete 1883 užliejo 
visa aplinkine o marios taipgi 
iszkilo paskandindamos 80,000 
žmonių,

Atėnai, draiki jo. —
los San t oni alt sigiai vino 
kanas kuris miegojo nuo 1926 
metu. Durnai ir lava pradėjo 
pasirodinet.

Mexico 'City. — Valstijoje 
Oaxaca buvo smarkus drebėji
mas žemes, keli miesteliai 
neszę smarkias bledes.

El (’entro, Calif. — Konia po 
visa valstija Kalifornijos da
vėsi jaust drdbejimai žemes, 
bet nepadare jokios bledes, tik
tai iszgazdino gyventojus.

UŽMUSZE 47 
PASIKELELIUS.

Nogales, Arizona. — Ame
rikoniukas konzulis isz Ma
ža Linu pranesza, buk Ixttane, 
atsibuvo smaukus muszis tarp 
valdiszku kareiviu ir pasikelc- 
liu, kuriame likos užmuszta 47 
pasikeleliai ir daugelis sužeis
ta. Muszyje dalybavo 
szimtai kareiviu.
TRŪKIS INKRITO IN UPIA, 

48 UŽMUSZTI. •
Rangoon, Burma, Indija. — 

Ant geležinkelio Mandalay— 
Rangoon, 109 myliu nuo czio- 
nais, 
nuo aukszto tilto in upia. Apie 
penKcsdeszimts pasažieriu Ii-

keli

nukirto

Motina- isz baimes apalpo 
duktė pabėgo in grinezia.

Pasinaudodamas isz sumi- 
szimo čigonas pradėjo bėgti 
szaukdamas in mergina, kad 
skepeta ir paduszka yra užra- 
ganautos ir kad jis turi jaises 
numesti ant skerskelio.

Žino apie tai pasklydo po vi
sa aplinkine, palicijc apie tai 
daginius pradėjo jeszkoti čigo
no kuri surado artimam kai
melyje ir uždare kalėjimo, nes 
prisipažino prie kaltes kad mo
tore apgavo.
BAISIAI ATKERSZINO 

APGAVINGAIPACZIAI.
Rowno, Lenkije.

Šzpanove, ant plento surasta 
jauna negyva motere, kurios 
kurias buvo baisiai subadytas 
peiliu. Palicijc pradėjo sznipi- 
net ir ant galo pasiseko suimti 
vyra nužudytos Lukina Par- 
faninka, kuris prisipažino kad 
ta ja diena buvo girtas ir nu
žiūri nėjo savo paežia, už ap
gaudinėji ma jojo kada jisai 
radosi kalėjime už vagysta.

“RAGANA”

Kaime

UŽMUSZE 
TEISMAS JUOS 

ISZTEISINO.
Budapešzt. — Vengrijoj per

eita savaite buvo szitoks atsi
tikimas: Vienam (kaime apsir
go tūlas kaimietis. Kada kai
mynai atėjo ji atlankyti,
jiems pasiskundė, kad liga jam 
užleidusi tūla moteris, 
tamsus ir dievoti kaimiecziai 
skaitydavo “ragana”. Kaimy-

IR

ir malsziai iszdaVe szitoki įnr- 
“Tai turite pa

laukt, pakol jusu vaikai^ už-
sprendimą:

augs ir turės pilna protą ir ga
les atsakyti ant tojo užklausy-
njo iszmintingai. Ir tint to pa
sibaigė.

ikd

pazi- 
gy veliant: 

Lenku pusėj Stankumi kainu', 
a! i-

! r*.

Ragažinskas pareikalavo 
daryti dhris ir insileisti i n bu- 

rasinda-ta, prieszingu atveju 
mas nuszauti.

Szeirnininkrti dur is atidarei i 
atsisal ius, visi trys isz revol
veriu irszautuvu pradėjo szan- 
dyti ir paszaude nubėgo atgal 
už demarkacijos linijos. Perbė
go demarkacijos linija, jie dar 
keletą szuviu paleido.

Be Ragažinsko pažinti

*r

Ma- 
cziulis Petras ir Radzeviczius 
Antanas, taippat isz Stankumi 
kaimo. Ragažinskas gvvena 
pas ūkininką Maliszka tani pa
ežiam bute, kur ir Lenku pasie
nio sargyba. Ragažinskas anks 
cziau gyveno Paszirvinczi o 
kaime, bet priesz tris ' i .

gyveno Paszirvinczi
Imene. ’ 

pavogęs arklį pabėgo Lenku »■ <•« - j ,. T.Maczinlis Petras v ra
greitasis trūkis nukrito •

penkesdeszimts
kos užmuszti arba nuskendo ir 
daug sužeista. Manoma kad 
kas tokis turėjo viena isz 
sztangu atliuosiuoti ant tilto ir 
trūkis be jokio prasergejimo 
in'krito in upia.
ISZSKERDE 1,500 NEKAL

TU GYVENTOJU.
Canton, Kinai. — Isz Canton 

provincijos pranesza, buk pen
ki tukstaneziai Kiniszku Ko
munistu užklupo ant trijų pa- 
rubežiniu kaimu, kuriuos api- 
plesze ir iszžude 1,500 vyru, 
moterų ir vaiku. Komunistai 
pribuvo isz Ilunon provincijos.

pusėn.
slaptas Lenku agentas.

Prie Skorupskio namo rasta 
iszszauta szovinio tūta rodo, 

szalidomakad banditu buvo
isz Francu kariszko tipo szan- 
tuvu, kokiais yra apginkluot 

linijcLenku demarkacijos 
sargyba.

a

PERPIOVE SAU GERKLE.
Palanga. — Gruodžio 10 d. 

gintaro dirbtuves darbininkas 
Sz. netekes darbo Klaipėdos 
gintaro fabrike, gryžo i n Pa
langa pas skurde gyvenanti tę
va, skustuvu perpiove sau al
savimo gerkle. Greit iszszauk- 
tas gydytojas žaizda užsiuvo ir 

i n Kla ip(‘da

Paskutines Žinutes.
H Shamokin, Pa. — Jeszko- 

damas darbo per visa diena, 
Stanislovas Darnickis, 35 metu 
eidamas nusiminęs namo, likos 
pagautas per Pennsylvanijos 
truki ir perpjautas pusiau.

PASIELGIMASBJAURUS 
STUDENTU SU 

PROFESORIUM.

rukima
Nekurie

Kaunas. — (“Saules” kor.) 
— Isz Rokiszkio danesza apie 
isztvirkima studentu ir nedu
rnus pasielgimo su Savo profe
sorium.

Vietinis profesoris ezionaiti
nes gimnazijos Antanas Szukis, 
iszbaro studentus už 
paperosu ir gorima.
studentai nutarė mokytojui už 
tai atkerszyt. Pakvietė ji ant 
vakarėlio laiko Kalėdiniu 
szveneziu. Szukis nieko nesiti
kėdamas, atėjo ir linksminosi 

nams pas ligoni tebesant užėjo su kitais, kad sztai staigai už
geso elektrikas ir kas tokis me
to in ji karbolinia rukszti, ap
degindamas jam baisiai veidą, 
bot ant gilukio apsaugojo akis.

In tai insimaiszo Apszvietos 
Ministeris ir ant jojo paliepimo 
lijcoff aresztavoti trylika stu-

• ♦ Jis

kuria

ir toji moteris jo aplankyti. 
Czia ligonio kaimynai nieko ne
laukdami ja suėmė ir pradėjo*1 v K v

muszti. Tol muszo, pakol visai 
užmusze. Užmuszcjai, žinoma, 
įmvo patraukti teisman, bot 
teismas juos isztoisino, aiszkin- 
damas, kad jie czia nekalti, peš 
jie taip tikėjo. Tai ve, prie ko 
priveda toks tikėjimas.

Rentai ir kaip rodos už taji 
bjauru darbu bus praszalinti 
isz gimnazijos.

ligoni nugabeno 
ligoninėn.

ŽMOGŽUDYSTE.
Szimpeliszkiai, Biržų vai. — 

Isz 21 in 22 Gruodžio, naktį, 
Biržų policija sueini' žmogžu
dį Aleksi Davidoni, Szimpelisz- 
kio kaimo. Jis yra gerai pasi- 

Te-turinezio ūkininko sunūs 
vai mirė, vyresnysis jo brolis 
vede. Abu broliai gyveno kar
tu. Aleksis matyti, norėdamas 
paveldėti visa ūki, sumano nu
žudyti savo broli. Gruodžio 2Į 
apie 10 vai. nakti, jis inejo 
grinezion, kame miegojo visa 
szeimyna. (Pats Aleksis nak
vodavo kūtėj). Grinczioj, netoli 
durų, miegojo tarnaite, kuria 
Aleksis dviem revolverio sz.u- 
viais in galva nudėjo, ir ome 
laužtis kitan kambar in, kuria
me miegojo jo br olis su žmona 
ir ju mažute duktė. Brolis, 
szaudymo prižadintas pasigrie 
be kirvi ir eme gintis: sužeidė 
Aleksiui keliose v i (‘tose galva 
ir pakramto pirsztus. Sziuo su- 
miszimu pasinaudodamas, mie
gojęs ant pecziaus bernas isz- 
szoko per Įauga ir nubėgės i n 
kaima (Szimpeliszkiai iszskirs- 
te in vienkiemius), pranesze, 
kas atsitiko. Paskui ji atbėgo 
ir Aleksis, rėkdamas, buk juos 

Buvo sku- 
policijai,

kuri atvvkusi suėmė 
Davidoni ir nugabeno in Bir
žus. Dabar jis randasi ligonbu- 
tyje Biržuose.

užpuolė pleszikai. 
biai paduota žinia

Aleksį
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

lodavo savo šuneliui apsakinė
ti pasakas apie visokius bandi
tus ir razba i niūkūs, o ypatin
gai apie raZbuininka Mandri- 
ua.

Jamias Gaspard uulare sek
ti, pėdoms Maiidrino. Banditu 
pasiliko turėdamas asztnonio- 

inetn, surinko sau pnna- 
drangus ir pradėjo api-

pleszinet bnžnyežias ir turtin
gus keleivius. Sulaikydamas 
keleivius prigelbinojo pato
gioms moterims iszsęsti isz ka- 
rie'tu ir sn mandagumu papra-

STATISTINIU ŽINIŲ
RINKIMO VEIKALU

RAJONU KLAUSYMU

NE TURTUOSE 
LAIME

• * i I *, i f ■ i

ii ka 
szi us

atstovu Konferencijoje

Viename kaipie, ifeloli mies
telio S., gyveno turtingas aki
ni n kas Vaisza, žmogus ibirbsz- 
Ins ir mylis tvarka. Vniszos as

i n.

darbus, tarnu elgėsi ir npio to
limesne savo gyvenimo ateiti.

Viena karta molina ir duk
ters, būdamos prie ligonio, 
elne kalbeli: 

r 

ji molina 
bet

prie

mes,

Tėtuli, prakalbo pirrno- 
—• daug mes rupi ne
ar nereikėtų pasirn-

Kas Girdėt
keleivius.

idant atiduotu
Paimkie žmogau sziadien ko

ki laikraszti, tai konia ant kož- 
no lapo rasi apie sziokia ar to
kia žudinsta 
paezia ir vaikus, vaikas tęva 
ar motina ir 1.1.

l’anasziu atsitikimu priesz 
prohibicije buvo hVbai mažai, o 
kad ir atsitikdavo kokia žu
dinsta, tai žmones tuom labai 
stebėjosi ir 
užmuszt uju.

tėvas nužudė

apgailestaudpvo 
Sziadien kitaip, 

kada užstojo prohibicije
niekas 
nužudė ypatų, 
ka ant kasdieninio paredko.

szeimvniszku
nesutikimu vedusiu porelių, už

nesirupi na 
nes

kiek 
tai a t šit i ii-

kas

'Tas pats ir su

priežast i>

mažinusia priežasti jeszko per
siskyrimu. Ant pavyzdžio pri
dursiu ezionais dvi juokingas 

|M*rsiskyrimu: Tula 
moterele Detroite aplaike di
verse nuo savo vvro už tai, kad 
jisai in du metus nupirko jai 

Ivi dovanas: pora pirszti- 
ir pora pancziaku už 

centus. Pontiac, N. Y., mieste
lyje kita moterele gavo persi- 
skvrima nuo vvro del to, kad 
vyras nors gyveno tam pa
ežiam name su rnoteria, bet per 
deszimts metu neprakalbėjo in 
jaja ne žodelio. Pora buvo ve
dus 38 metus.

Ir taip svietas sukasi aplin
kui sn savo sunkenybe, isztvir- 
kimu, žudinstems, paleistuvys- 
tem> ir kitoms bjaurybėms.

tik 
niu

<
pancziaku >

Daug vra žmonių kurie neti
ki in sapnus, bet yra ir tokiu 
kurie l»v sapnoriaus negali ap
sieiti ir sau iszdesto sapna ko
nia kožna diena. Nors ne visa
dos sapnai iszsipildo, bet labai 
tankiai atsitinka kad sapnas 
žmogų prasergsti nuo prisiar- 
tinaneziu nelaimiu ir atsitiki
mu,
tis atsitikimas:

Septemberio

kaip jums parodys sekan-

menesi, praeita 
meta, Ona .Jones, pati t.dioki- 
ninko Londone, kurios kūdikis 

turėjo sekanti sapna: 
Sapnavosi jai, kad priesz jaja 
sustojo vežimas kuriame rado- 

maži grabeliai, du isz

sekanti

konia tam paežiam

si trvs 
juju buvo balti o treezias mo- 
Ivnass Važnvezia nuėmė viena 
balta grabeli ir padėjo ant že
mes prie moteres, o su likusiais 
dviems nuvažiavo toliaus.

In kėlės dienas po tam Jone- 
sienes kaiminka pagimdė kū
diki kuris mire in kolos dienas 
vėliaus o
laike mire in Jonesieues 16 me
nesiu senumo sūnelis. Abi nu- Ii 
lindusios motores nutarė palai
doti vaikus ta paezia diena. 
Diena laidotuvių, isz ryto ku
nigas apreiszke Jonesienei buk 
artimam name mirė taipgi tre
ezias kūdikis kuri ketina ta 
diena atvežti in koplyezia.

Jonesiene nusistebėjo tuom 
labai ir tarė iii savo vyra: 
‘^Grabeliai musu vaiku vra Ik 
balti, bet jaigu treezias grabe
lis bus mėlyna^, Jai mano sap
nas iszsi pildys.”

Ir isz tikrųjų treczio kūdikio 
rabelis buvo mėlynas ir di-

m savo 
musu vaiku

graoeiis ouvo mėlynus ir di
džiausias tarp kitu dvieju, taip 
kaip Jonesiene mate sapne.

Vienas isz garsiausiu Fran- 
euziszku banditu buvo tai kai
mietis isz Provincijos, kuris 
aszt uonioliktame szimtmetyje 
buvo žinomas po visa sklypą, 
vardu Gaspard Boms, gimęs 
1756 mete, kaime Besse su r Is- 
sel, sunūs turtingo gaspado- 
riaus. Budamas jaunu, spyrėsi 
idant tėvai jam duotu mokslą 
ir iszmokytu mandagumo. Mo
kina, kaipo silpna motere, my

szydavo idant atidnotn pini
gus ir visokes'brangenybes, bei 
niekados nepraliedavo kraujo 
sa vo

nepraliedav 
atiku. Jaigu dažinodavo, 

kad apijtleszc 
pinigai buvo reikalingi, tni jam 
vėlinus sugražindavo.

Mele 1780 likos iszduotas in 
rankas palicijos |ier 
savo draugu. Laike 
akyva, kad lieji kuriuos api- 
pleszdavo liudijo už ji o ir kai
mynai prisiege kad tai buvo 
geras ir mielaszirdingas žmo
gus, bet sūdąs neturėjo miela- 
szirdysles ir nubaudė ji ant 
kaneziu ir miviies.

Gasparas parodytas in ilgus 
marszkinius, su virve ant kak
lo buvo vedamas per ulyczias 
miesto Aix in bažnyczia Iszga- 
nytojaus, laikydamas rankoje 
grabnyczia ir prie bažnytiniu 
duriu iszpažino savo nnsideji- 

dididi1 mvuia žmo-

žmogų kuriam

draugu.
viena isz

teismo,

laik vdamas

mus priesz 
niu.

Egzekucija atsiluivo ant rin
kaus. Gaspardui pirmiausia 
sulaužė rankas ir kojas, po tam 
pririszo prie didelio rato ir 
lauže visus kaulus. Zine 
baisia mirti
ant žmonių tokia intekme, kad 
valdžia bijojo sukylimo, todėl 
apstatė visa rinku su 

neatimtu ji isz 
ranku egzekut i niūk u.

Sll- 
apio 

bandito iszvore

visa 
idant žmones

vaisku

Meldžiami* visu t uju kurie 
da neatsilygino su prenumera- 

idant nevilkin- 
pri verst i laik

ta už “Saule
tu, nes busime

sulaikyti. Kožnas kuris 
prisiims užmokesti aplaikys 
puiku kalendorių dykai.

1 1

užmokesti

Naujas Didelis 
Sapnorius jau
Gatavas

bu dau

žmogus 
Knyga

•4 t*

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

..................... . ............. *......!»♦-

W. D. Boczkaunkas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

W. D. BOCZKAUSKASCO- 
MAHANOY CITY, PA.

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

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

■_______ - .. -■ - - ---------------------- ■ - - . z -

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

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

, r f « L' *•

mctiyje galima bu vi) matyli vi
sa v y be s, 

s buvo 
t urejo 

Ivi dukteris ir viena snnn,.ku
ris, nors priesz levo norą buvo 
likes kunigas, 
te, 

pavyzdys i r susi! vėrinio ir Ona, 17m. 
m n

Amerikos Lietuviu Rvtiniu 
Valstijų Kalalikiszkuju drau- 
gijn 
iszkella naujas pageidavimas
pa'lengvinti ir patobulinti Sta
tistiniu Zinin Rinkimą: Statis
tiniu Žinių Rinkime Rajoniniu 
Remisijų Steigimas. 'Trumpa 
praktika jau i n rode szio suma
nymo prakt iszknma New Yor- 
ko - New Jersey’s Rajonas pir
mas
pavyzdingo veikimo.

Ginant užgiriu Konferenci
jos pageidavimu manoma viso
je Amerikoje sukurti G Rajo- 

Ni*w York - New .ler- 
. W'i Ikes Barn

mis: 1. New York - New
2. W ilkes Garre ir apiolin- 

Shenandoah ir apielin-
I. Naujos Anglijos,

sey, 
kos, 
kės, i. a a u jos 
Pittsbnrgo ir 6. \rakariniu Val
stijų ('bieagoje. Isz ju L rajo
nas jau sukurtas; 2. sukūrimas 
pavesta Kini. J. Miliauskui ir 
ponui Saliiiniii; 3. Rajonu su
kurti pakviesti klebonai Kun. 
('zesna ir Kun. Karalius 
jonui pakviestas ponas

o. kol kas nepaaiszkeje; 6. 
pavesta ponui L. S. Szimu- 
eziui.

Ksant reikalui Naujoji Ang
lija gales būti padalyta in du 

nesiisikure, 
bet jeigu

z\
ponu i

gales 
rajonu. 
Rajonu

4. ra-
K nei-

Ten kame
Komisijos, 

kolonijose yra kolonija St. Zi
nin Rinkime Komisijos ju dar- 

nestabdomas, bet 
ma lesti tolyn.

Rajonini u 
gos:

L

has

r 11

ragina-

Komisijų porci

padėti X’yriausiai Statis
tiniu Žinių įtinkime Komisijai 
tekniniam žinių rinkime 

i n vietas
da rbo 
said v-ai sižvelgian t

gas ir aplinkybes.
2. Informuoti savo Rajono 

kolonijos komisijos ir padėti 
joms sutvarkyt i žinių rinkimą.

o • “3. Kontrole surinktu statis
tiniu žinių tikslumo ir teisin
gimo.

4. Priimti aukas sttlv 
norinczni

J )• pa
rnosztu kvitaru isz 
paremi i
darba ir jos saugoti iki knyga 
bus duodama spaudom

Rajonas komi si joms 
dama
knygos leidime.

Kunigas S. Draugelis,
Knygos Amerikos Lietuviu

Leidėjo Komisijos Pirm.

szi svarbu iszeivijos

financine
nenždo- 

atsa komvbe •>

LietuvUckat Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motetams. Priei
namos prekes.

---- ... .Jiiruce Nt.,
MAHANOY CITY, l*A.

3011 MAUK K T ST.,
TAMAQUA, I*A.

5 I (I IV. Sprue® St

Ml

$1,000 TIK UŽ G0 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkin, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtus. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimu, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu, Reikalingi musu

pinti ir apie sielos reikalus.

sos gerosios žmogaus 
tik I i kybos dalykuose ji 

abejingas. Vaiszaga n
i

Vyresnioji dnk- 
gyyeno prie levu; 
mergaite, lauke na- 

rnoszos mokykla. Kamba
riu papnoszinie miilesi daug 
prabangos, bei toji prabanga 
lik rodi* szeimininkin < 
I urna. Niekur nebuvo ne 
žiausio daigtelio, kurio neimtu 
palietusi visa sugebanti ranka. 
Invairus kilimai, langu ir du- 
ru užlaidos, 
bu vo iszsin vi net i 
rios,

A nele,

be t
la rbsz-

ma-

visoki užtinsimai 
gėlomis, ku- 

rodos, kalbėto kalbėjo apie 
szoimininkiit sngobejima. Be 
to, mano minimos 
kės turėjo viena 
riszka ypatybe . - mėgo gėlos.
Sveezin kam'barvs ir žiema ai- 

g koks turtingo 
gyventojo szilt narni.s. 

Pirma viola užėmė dideles, lu
bas siekianezios palmes ir mir
tos; sienomis tiesėsi iszsidrie- 
keliai vijokliai, languose st le
liosi nenustoja žydeli radastai.

• • •
Buvo 

Balt i

mano
I urojo

rode Iv I 
szaliu

žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITTS,
25 Giliot Street Spencerpoint, N. Y.

✓

sugebpjima.
szoi minin

ti kt a i mote-
mego

szi 11 u

diena.graži rudens
voraiinkliai tiese tankiu 

tinklu baigianezias žydeli pie
vas. Soduose obeliu ir kriau- 
sziu szakas sveri* žemvn kekes 
raudonu ir gdltonu vaisiu. 
Brandus javai jau buvo baigia
mi vožti: tik kur-ne-kur stūk
sojo viensėdes rike?

'buvo visai links
viensėdės

laiku žmones’buvo visai huks-
mi ir gėrėjosi Dievo dovano-

. Tokiu

Tai, mol in, 
go n is, 
bar jau 
manau 
dalvkams vra laiko. * ♦' *

-*- Taip, mano mielas, bet 
kas žino, kada reikės duoti ai-) 
skaitą Aukszeziausiam isz mu
su darbu? 'Taigi 
kiek s ienoj valandoj pasiren
gusiam. Asz del tavo pasveiki
mo neabejoju ir visada tau tos 
malones nuo Dievo praszan, 
liet toluszi, imtu rodos, butu ge
riau, jei tu pastiprintum savo 
siela

m — atsake li-
I n manai, kad asz da- 

Asz dar vis 
ir tokiems

mirsiu ? 
pasvei k t i

reikia Indi

jei tu pastiprintum 
dnng'iszku niaistu, tada ir 

kimo skanumai bnln lengvesni. 
I>e to, Iii dalbai’ toks neramus 
ir rnposeziai tave kankina.

- tarė bnczino
rą idea Ona, rytojui 

parnoszi me Vieszpaezi ui 
kandiari, o tn, teveli,

J

I >1,

i ’’ g<
mis. Net ir žvirbliai landžioda
mi žymiai siimažojitsiose palė
pėse linksmiau czir.szke ir szo- 

Ncbuvo linksma tiktai 
Vaiszos namuose: viską, rodos, 
laike, apgobusi jtioda liūdnu
mo skraiste ir prislėgusi savo 
sunkia ranka 
kurio laiko Vaiszos

•it i blogyn. Namiszkiu 
riipescziu ji lanke
dytojai, bet ligonis nesveiko ir, 
kaip pripažino gydytojai, jo li- 

bnviisi neiszgydoina.

k i nėjo.

pradėjo i

ga

nelaime. Nuo uo
švei kata

goriausi gy-

Nejau man dabar ir rei- 
mirti? — kalbėjo \’aisza 

pasiszaukes savo dukteris Ane
le ir (Ina.

Teveli, tu neturi
— atsake mergaites su aszaro- 
mis. —- Nejau Aiikszcziansias 
nemato kaip
as ir nejau

k'('S >

mirt i,

Iu mums reikalin
gas ir nejau Jis neiszklatisys 
musu karsztu maldų už tavo.

— Taip,
liai. Kas-gi jus aprūpins? 'Tau 
Anele, vis vien toks
bot tu Onyte... Ka gi tu veiksi ? 
Kad butu bent Kazys 

tai kas kita, 
atėjės

sus aprūpinti? Del to szlai ka 
asz noreeziau 

miestelio nupirkti ūki 
mokslą,

taip, mano vaike- 

t eviszke,

gyvenos, 
svetimas

namie 
o dabar 

ar sugebės vi-

as z

k u, 
Tau

baigusi

rei kalingas

sumaniau: 
anapus 
ir . t u, Onyte, 
galėtum ten apsigyventi.

'Teveli, tau ir taip sun- 
nesirupink tiek daug, 

poilsis. Kad
tik tu pasveiktum tada viskas 
vol eis kuo geriausiai, — užbai
gė susijaudinusi Ona.

Atėjo žiema. Visa buvo ap
klota minksztti, baltu, aki ve
ria neziu sniegu. Szen ten skam
bėjo rogių varneliai. Vaiszu 
namuose

varpeliai.
vieszpatavo diena ir 

nakt'i slegianti tyla. Motina ir 
dukters vaikszcžiojo la'bai nu
siminusios. Inejus iii ju namus 
dar buvo galima pasto’beti se
novinis jaukumas, bet pasižiu
rėjus in namu gyventojus, tuo- 
jau apimdavo kažkokia sle
gianti nuotaika. Ligonis gulė
jo su silpna nuovoka klaikiai 
dairydamasis in visas szalis; 
lyg ko joszkodamas, o prisiar
tinusioms moteriif/koms kažka 
tyliai kalbėjo. Retkarcziais,
lyg atsibudęs isz tos mirtinos,
agonijos klausinėjo apie namu

g

I

i
t
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PAAUKAVO MILIJONĄ DEL LABO ŽMONIŲ.
Sz.tai paveikslas A lblkrto D. Lasker isz (’hieagos ir jojo 

paežius, kurie paaukavo milijoną doleriu idant užlaikyti svei 
kata žmonių kurie susilaukė Jllmcfn idant juos apsaugot nuo 
limpaneziu ligų.

Į

Teveli, 
dama levo 
mos 
snli kli
partioszk jam savo szirdyje vie
ta. Gerai?

'Tegul bus ir taip, 
ligonis, 

savo

Atėjo vakaras. Dan 
lynojo slaptai 
sužibo žvaigždutes, 
susitelkė mažomis draugijėlė
mis ir tyliai ♦ 
kalbėjosi. Isz už mis/k

viena
viltis vėl apsupo visa Vai 

džiau- 
nes Im* 

s jis t urejo
savo gyve-

m<)
kitos szu

gosi pat

gaus me
P<>

Vėliau josla- 
p rie

ki t r hi
re
szint is
tai]) karszlai mylėjo, bot pas

iirtoj dar do menulis ir liūdnai žiurėjo

nes nedrvso t 
dnk relei,

kili dar priduri*: - 
negpi Ii n, goriau poryt.

(torai, — a t sake < )na i r 
Huduose akvse sužiboa k vse

jos vaiksz-

Jos 
džiaugsmas.

Rytojaus diena jau nuo [lie
tu mergaites darbavosi kamba
riuose. Visa laika
cziojo labai lyliiai, kad neinki- 
retn ligoniui, 
ripiest ingai 
dulkes ir i 
baltais nžtii 
k 11 i 
ežiui 
\risa buvo 
tingiausiai.

Pirmiausiai jos 
isz visur

apdengė 
esala'is baldus, 

ruoszl i
tvarkyli gėlos, 

rupes-

isz vai e 
szvariais,

Vieszpa-pradėjo 
staleli ir 

atlikta kuo
Gėlos sostais los

kambario kortese ir prie durti 
stovėjo ramios, nulenkė virszn- 
nes, tarsi pa si rouge sulikti sa
vo Tvėrėja.

Prisiartino lauktoji diena. 
Ligoni nuprausė irszvar'iai ap
taise pe-rnosze in parengtąjį 
kambarį. Netrukus atvyko ku- 

Szveneziatisiuo ju. 
gyje ji pasiliko žmones 

uždegtomis žvakėmis
įlodami giesmes. Szi t as 
das i r 
i
atlikti
gas
‘‘priimk palydovu...
nio veidas persimainė ir in jo 
siela inženge szventa ramy’be. 
Kunigas, suteikęs patepimą 
szv. aliejais ir atlaidus, paguo
dos namiszk'ins ir ligoni, iszejo.

lauktoji

mirkeziodamos
Ko iszliii-

pro Vaiszos kambario Įauga si
dabruodamas ligonio plaukus.
ligi geliu szeszeliai dailiai don
ge kabanezins ant sienų dide- 

ligoni
i r 

įlavino jo 
szaitkszla vandens.

— Malusze,
dėjo jis 

stovi visas mano 
vargau,

liūs
lovos
ka rėžiais

pa veikslus.
sei

I Tie 
lojo jo žmona 

jam

o 
rot - 

po

(

kuria 
malones

szeima. Labiausiai 
szeiminink as,

visu instaigu,
isz Dievo
uime, jo sieloje buvo giedru ir 

sau žino buvo 1y- 
zallinio vanilėm

Džiaugėsi jis ne tik del

szs'iesii, o jo 
kai|ira 

szoli
la-

to, kad atgavo sveikata, bet ir 
del to, kad jis jautėsi esąs nau-
ju žmogumi. Dirbo jis vėl senu
papratimu ir dažnai sau kalbi*
daro:

n įgas
I *riean
su

su

gie- 
giesmes. Mzitas vaiz- 

raži giesme taip snjau- 
galojo 
kuni- 

pakėlės szv. Ostija isztare: 
” — ligo-

< r n
lino ligoni, kad jis vos

iszpažinti. Kada

sų teikės

Vaisza, ar lai isz nuovargio ar 
sielos 

m i ros:
nepaprastos 
guldjo lyg

nuotaikos, 
tik silpnas, 

bet dažnas krutinės alsavimas 
rodo kad jis yra gyvas. Na- 

kaimynai, nenorė
dami jam poilsio trukdyti, pra- 
siszalino.

Praslinkus gerokai valandai 
ligonis nubudo.

Kai]) gera ežia man, — 
bare ir palbran'ke ranka per 

szalnos
Paskui sudėjo

miszkiai ir
vra

gy- 
nubaltintus

rau
pu kele iii virszu akis ir at

siduso:
V ieszpat.ii*! 'Tik dabar 

asz pažinau Tavo geruma ir 
supratau kokias malones sutei
ki tiems, kuriuos atlankai. Ne
apleisk manos ir mirties valan- 

Tariant paskutinius žb- 
aszaros nusirito 

per isžblyszkusi ir raukszlemis 
iszvingiuota jo veidą.

Prasiskleidė doru užlaidos ir 
tyliai inejo Ona. Pamacziusi 
kad levas nemiega, szvelnial 
užklausė:

Gal, teveli, Įiusrycziu ka 
nors norėtumei ? Bent tavo mė
giamojo vyno pasistiprinti.

— Aeziu, vaikeli, aeziu. Asz 
dabar labai gerai jaueziuosi ir 
man nieko nereikia. Bet asz 
jau pavargau be'kalbcdamhs. 
Eik, dukrele, asz noriu trupu
ti pasilsėti.

venimo 
plaukus, 
kas,

Tik 
geruma

doj. — ■ 
džius kelios

\ ioszpalie, 
prasti Tavo

Sll-no man 
maloniu gausumą

ir m* man iszmatnoti Tavo ge
radarybių gelmes! Kodėl asz,

nesu

— prasznibž- 
labar man priesz 

gyvciii- 
r,|l,.‘

ak i s 
mas.
ežiais savo g 
kas isz to?... Kas isz tu mano 
puikiu namu, kad asz juos, gal 
Imt, turėsiu palikti?... 
bar jau laukiu tiktai 
les. Aeziu \'ieszpa<*ziiii, 

priesz mirti isz 
parodyti 
gy veni- 

visa
nera

Dirbau, 
savo

,*s-1 Vieszpat ie, 
aiva sunkinau ir pratan.*'.

gelmes!
to pirmiau

Mot imi- ir dukters, matyda- 
toki ju mylimo tėvelio at

liekoje Dievui, o j u
mos

Asz da-1 "ix crl ima,
| veidus glostė nežemiszkos lai-
i

vala n do
kai!

Jis man bout 
savo malones 
tikrąją laime

asz jos siekiau
niekur

mes szypsona.
Kaimynai pastebėjo Vaiszos

teikėsi
sziame

nie.
sa v o 
dau.

Tiesa, 
i amželi, ’bet

gyvenime* perversmą, kalbėjo: 
--- Zinrėki te, kas nut iko. Pir
ma koks buvo o dabar, 

ii rodos,
kad Imtu neragavęs kartumo

Praslinko kiek laiko. Vaiszu la*
* invyko visai netikėtu l)asa^e Vl

no tas.
VI-

— Žinoma,

ne
namnosi
utiniai n u — Vaisza, rodos nepa
gydomas ligonis, pradėjo gryž- 
ti in savo senąją 
Džiaugsmas ir szviesi

'aldunio nepažintu — 
jau pagyvenęs 
žmogus.

vienas,

svei kata.
gvvCni- SKAITYKITE SAULE

ALLENTOWN VYRAI SAKO JOG LUN-GE 
HEA-LA GYDUOLE YRA GERIAUSIA

PAGELBĖJO ALLENTOWN 
VYRUI.

Mr. Floyd Breisch, 715 Woodward 
Allentown, Pa., sako: “Lengvai 

pagaunu szalti 
darbas priverezia lauke būti ir laike 
keletą paskutiniu metu bandau daug 
gyduolių nuo kosulio, bet turiu pri
pažinti kad po vartojimui Dr. Whites 
Lun-ge Hea-la gyduoles persitikri
nau kad tai yra priemna imti ir su
teikia gera pasekme,
visiems vartoti taja gyduole.

st.,
ir kosulį nes mano

Todėl patariu toti I)r.
“ duolc.“

ALLENTOWN ŽMOGUI 
PATINKA.

Mr. H. C. Otto, 649 Hanover Ave., 
Allentown, Pa., raszo: “Ęankino ma
ne per visa žiema szaltis ir bandžiau 
visokes apgarsintas gyduoles, bet 
draugas man patarė Dr. Whites Lun
ge Hea-la gyduole, kuria ir nupirkau. 
Tuojaus davė man greita palengvini
mą ir szaltis visai pranyko. Visada 
laikau ta gyduole namie del greito 
pareikalavimo ir kitiems patariu var- 

Whites Lun-ge Hea-la gy-

Dr. Whites Cold ir Grippe Pignlkos greitai veikia. Pa- 
bandikite ji as 
Lehighton, Pa. ‘

O >c visur. First National Laboratories T

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Raszykite del informacijų: — Dopt. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

- - ------------------------------ — -------------- .------------------------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

- ------ $--------
3-czia 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 ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite !«.•«» t i *kaip tai pinigas auga sn padauginimu
V - ‘.................    ‘ . ........ * —  » "■ ...Al .1 ...... ■■Uit........................... .

Dčkite savo

Procento.
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Ka ralienes 
Šunenas

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

Minioje pasigirdo keiksmai 
ir koliojimai. Žyniai bando 
prasimuszt i pro ginkluot uju 
(Ūlos prie k įmigai kszczio Sa
bastijono. Jascimonas isztmu
ko isz sza Ii a stovėjusio karei
vio ieti ir d n re brolio krūtinėn. 
Bet ietis netikėtai nuslydo in 
szali ir taip smarkiai palaike 
budeliui, kuris stovėjo prie Sa
bastijono, kad jis baisiai su
rikęs parpuolė ant žemos. Žmo
nes nusigando ir manydami, 
kad Jascinionas užnnisze savo 
broli, brovėsi artyn pamatyti. 
Bet kažin kas staiga suszuko: 
“Karalius! 
ralius joja

Žmones dairosi aplinkui; 
triuksznias aprimo. Užjojus 
karaliui ant kalno, kur kryžius 
Movėjo, liko tiktai nedidelis 
žmonių būrelis. Užpakalyje Si
vano jojo 
kancleriu Jazikaju; paskui 
s/.iuos likusieji medžiotojai.

Sivanas ne žodžio neat sakes, 
užsėdo ant arkli<» ir leidosi 
szuoliais iki pat Uzukos pilies. 
Sikatondonas gi sužinojęs, kad 
dalvkas eina del kokio tai tar- 
no gyvasties visai nesijudino 
isz vielos. Raiteliai apskriejo 
pilies kaina pmnate ant jo kry
žių, kuris isz vi-u 
apsuptas 
drauge su
Visu akvs ir demesvs buvo nu
kreipti in abu kunigaikszcziu. 
Tokiu budu karalius nors ir 
visai arti prijojo, bet niekieno 
nebuvo 
Jascimomi.' 
reivio ieti

KONGRĘSMONAS
Il I ' 4 . . ,t

dis greitai linksta pri<‘ plncziu 
svajonių, kuriu lasai tikėjimas 
savyje daug turi. “Sikatorai, 
tu esi dar jaunas galutinai nu
sistatyti lokiuose ]

l’ž motu, poros

Taip norėjo Sika-

I 111’1.

Prasi ski rkite, ka-
! ’ • 
dairosi 

aprimo.

greta Sikatoras su 
Jazikaju;

pusiu buvo 
ir prijojo 

karaliumi arrzian.
minios

pastebėtas. Tiktai kai 
isztraukos isz ka
dare

knitinen, o žmones manydami
kad girtuoklis
szaiikdami brovėsi pirmyn, ta- 
( 
ko:

Sa bast i jono

užmusz<‘ broli.

I I

phlczi uose
I 

aiva I
4 • 1

lH V-‘i> <4

ir K į'* 
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INDIJONU VADU.
Kongresnionas Jed Johnson 

isz Oklahoma, likos apszauk- 
tas Indijonu Imnorariszku va
du per Kiowa sztama Indijonu. 
Kožnas Indijonas isz tojo szta- 
mo paaukavo po didele ordine 
plunksna idant jam padarytijam
I udijoniszka kepure.

tojo ir loan.-iu asz ji esu jau ra* 
įlos. Tni via narsusis Sikato--

* <

ras, mano žmonos sūnėnas nuo 
szios dienos tampa mano insu- 
niu ir drauge sosto paveldėto
ju!

Žinom‘s patenkint i bnsimuo- 
ju karalių, kuris isztikruju ti
ko jam pavestai rolei pritarė 
szauksinais Sivano norui. Bot 
Sikatoras tuo laiku visai suini- 
szo; jis mate prioszais stovinti 
kunigaikszti, kuris nuo viso ko 

kad neprarastu dail
inate retežiais suriszta 

paža, kuris 
savo gyvastį.

atsisako, 
gaus.

klausimuose, 
visai nebegrysz in tavo 
Iie sapnai.” T 
tora karalius nukreipti nuo tu 
kilniu jo užmanymu ir instaty- 
ti ji in kitas vezes. Kad tai pa
siekus, parūpino, kad jis apie 
panaszius sapnus neturėtu lai
ko galvoti.

\’isai kitaip apie ta dalyku 
kalbėjo jam jo levas Sikalondo 
ras d rysiąs tai padaryt ir jo al
mi ir kalsimu, jei tik Sikato- 
ras drysiiKs tai pmlryti ir jo at
eitis busianti paaukuota amži
nai godai. Supykęs jis pasiun-j 
te pasiimtini pas P. Kabrali ir 
grasino ji, kad nedvystu Sika- 
tora mokinti Krikszczioniu ti
kėjimo, . kitaip jis parodysiąs 
savo galingus nasrus, kuriais 
ne lik ji pati, bet ir visa Japo- 

sut riusz-n i jos K ri k.szczi on i ja 
k vsias.

Szi 1<arta užsidegusi 
py keži u Si'katondona 
nuraminti karaliui Sivanui. Jis 
prasze sveezia jam pavesti Si
katora, nes gerai suprato, kad 
žiauriai elgiantis su tvirtu ku
nigą ikszczio budu, nepasieks 
tikslo. Karalius nutarė pakisz- 
ti jam daug invairaus darbo, 
kad tuo budu nusilpninus 
valia.
Sikatoras turėjo lankyti kan

clerio Jazihajo instaigas, mo
kintis t (‘ii szalies inst atvmu ir 
po priežiūra dažnai aplanky
davo Emilija arba kitus žymes
nius miestus, kad gerai susipa- 

viotiniais karaliaus 
Nemažai

I

baisiu 
prisiėjo

Jo

I

w

4
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žyniai dievai ir deives. Paskui 
szios buvo vežama lauko darbo 
inrankiai ir javai, 
siūlėjo su savo lapaitemis die
vas Inarijus. Viduryje tos eisa- 
nos svyravo baltas, kuone su
lig nanm augsztumo dramblys, 
kuri dvylika vyru vąre pirmyn.

vežimo 
ir juokdariai, 

didžiausiu
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Asz Terese Szidlauskaite po 
vyyn pavarde Breiterione, pa- 

i savo broli -Izidorių 
Szidlauska. Jeigu kas žino ar 
jis gyvas ar mires meldžiu prrt- 
noszt ant szio adreso.

Mrs. Theresa Brokers 
504 Lowell Si., 
Vandergrift, Pa.
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PASKUTINIS IMPEDIS 
WASHINGT0N0.

A V !

Wilson Seldon Washington

iszrinktas

I

kilniomis K ri k sz-

I
X

s I
I

l
If

gu ves
•>o

paskutinis iinpodis pirmutinio 
prezidento George Washinglo- 
no, likos ana diena 
pirmininku rnasoniszkos ,drau-

Washington Lodge No.
, prie kurios prigulėjo pir

mutinis Washinglonas 138 me
tai adgal. Wilson Washington 
yra pra-pra-pra-praanuku Wa- 
shinglono kuris gimė Mount 
\r(‘i'non, Vt.

so- 

kad P. Kabralis nieko nepaisy
damas nutaręs jam sulinkti 
Krikszta, ir net rytoj, kuomet 
visu akys busią, nukreiptos in 
iszkiliningas žyniu demonstra
cijas. Steponas, kuris kas kart 
ėjo stipryn,
jiena labai pradžiugo, 
in koplytėle,”

“mudu padėkosimo Dievo 
Motinai, kuri iszpraszo nuo sa
vo Sūnaus tau ta malone. Prie 

Tobl-

katoras sėdėjo misionierių 
dolyje ir kalbėjosi su Steponu

Tarpn tarp kiekvieno 
užpile szokejai 
Žmonos gi su 
džiaugsmu dalyvavo toje kvai
loje ir triukszmingoje eisenoje, 
kurios jokiu budo negalima pa
lyginti su
ez i on up r oces i jo m i s.

Pasiekus karaliaus pili, toji 
marga eisena sustojo ties di- 

vartais. Džin-muo 
kuriame jis pats su 

blizganeziu kardu sėdėjo vidu
ryje savo karžygiu, i n važiavo 
in vijuri, c visi kiti apstojo ji 
aplinkui, sudarydami puskri- 
tulo prtvydnla. Karalius su ka
raliene ir su daugeliu inžymos- 
niu dvasiszkin atsisėdo ant pa- 
auksztintos vietos ir žiurėjo in 
juokdarius, trypianezius žy
nius ir atlotu imtynes. Staiga 
sužvangino Dzin-muo vežimo 
ginklais ir skelbe, kad bus sa
koma prakalba karaliui ir tau
tai. Atsistojo žyniu vyresnysis 
ir kaip paprastai pradėjo savo 
kalba didžiuodamasis Japoni
jos didybe ir grožybe. Ant galo 
gi nuleido tona ir kaip koks 
pranaszas skelbė, kad jo tauta 
stovinti prioszais didele nelai
me. Ir lai del to, kad szvontojo 
Mikados ainiai pamirszta Ja

ša

dži alsiais 
vežimas

i ; I
Mano brolis Baltrus Aleksan- 

'draviezia, 22 metai Amerike ir 
gyveno Mahanoy City, po tani 
iszvažiavo in minksztas anglis. 
Paeina isz Kauno apskriezio, 
Kalvarijoj valscziaus, Bnbri įl
inko kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

Jonas Ale'ksandraviez
217 E. Centro Si., 

Mahanov Cit v, Pa.
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V i on oje vietoje merginos 
vakaru sz k a s pa da re, 

Ir ant to vakarėlio vaikinus 
užprasze, 

Paskyrė diena 12 Januario, 
Po doleri paskyrė ant to 

mierio.
Kaip iszrokavo, 

Tokia atskaita gavo: 
Sale dykai,

Doszimts doleriu muzikantai, 
Szeszi liuksai sodos, 

Puse stiklo musztardos.
A’laus puse baezkutes 

Priek tam kelios silkutes, 
Ir raugytu agurku, 

'Tuzinus du.
Kožna turi atvesti po sportuka, 

Kad ir bo usu vei’sziuka, 
O viena szapoje pasakė:

Kad visos susirinktu po 
raudonu tiltu

Ir ant merginu lauktu. 
Susirinko sport likai kad ir 

ne visi, 
Ba vienas kad ir atėjo, tai 

pasislėpė, 
Mate kai ji poros marszavo, 

O d a ir diddli mandruma gavo;
'Tiktai vienas vaitojo, 

Mat in turgu netiko, tai 
namie sėdėjo, 

Jaigu t urime daina apie 
ubagu balių, 

Ar kas neparaszys apie varga 
mergeliu.

»

Mano kaimynai Jonas ir Do
minikas Kavoloi, paeinanti isz 
Gudeliu Kaimo, Jurbarko Vo- 

iaipgi Jurgis Kalnotis 
pusbrolis Szimkaieziu

X’olost. Meldžiu atsiszaukt ant 
>zio adreso.

Jonas Stankaitis, 
GO Summer St
Bridgeport, (’onn.

lost., 
mano

M

Pajeszkau savo marezios Jo- 
vos Didvalintes su sūnum,, po 
mirusiam vyrui pavnrde Dnbi- 
nikiene, gyvenanti Lietuvoj, 
gimus Balsupiu Kaimo, Mari
jampolės apielinkeje, gal ir gy
vena kur apie Marijampole. 
Jeigu kas apie ja žino ar ji gy
va ar mirus, lai meldžiu pra- 
neszti už ka busiu dėkinga.

Mrs. Man* Kvasauckiene 
1038 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

»>ta nežais, 
grūmojo 
karda in

“Sztai 
isztiesos 
misionierių

iszgirdes la nau- 
“ Einam 

tarė jis Sikato-
žiu tu su
pavaduotojais. .Nemažai jis 
praleisdavo laiko jodinėjimui 
bei imtvnemis.
l’znka irgi negalėdavo pailsėti

ra i, t.ll)J

Vargasvirsią juinSug ryžos
retežiais 
linksmas 

apturėjus 
amžina gyvenimu, o 
balsas taip jame kalbėjo: 
tas tik(‘jimas suteikė 
tokia didvyriszka drąsą, tikrai

- sek ji.” Tr 
ir Steponas nu

jauto vidujine Sikatoro kova ir 
meldėsi už ji. Taczian svarsty
klių dubineli nusvėrė jo naudai 
malone. Ir jis taip nutarė: 

\'i(‘toje Szoguno skribeles te- 
bunie erszkeeziu vainikas.’’

: > prieszakin padėkojo kara
liui ir norėjo prisipažinti, kad 
ir jis nori tapti Krikszczionim, 
bet Sivanas mdeido jam ne žo
džio pratarti.

“Vėliau,” tari* jis, “dabar 
asz neturiu laiko klausvti tavo 
dėkojimu ar užmanymu.

, dar stovi surisztas pažas. Al- 
Už ka jis suklydo

kad 
gyvenimą,

yra dieviszkas 
Sabas! i jonas

• I

Prasiskirkite, atjoja ka
li* pasidaro minioje 

kuriuo karalius ‘‘•T*-
* *

. - ........ • •

aukoja jn.|)n karalius pasiimdavo drau

sąžines
4 4 Jei r 

sziems ]Hl(|njs

g(‘ medžioti,
liepdavo ka nors
Taip kankindamas

kuigaikszt i Sivanas 
mane nuovargiu ji instmnsias 
in iszkrikimo verpetą ir 

sulaikysiąs,

arba karalienei 
pramanyti.

in va iriais

jos daug meldėsi aklas
jas mažasis Pranciszkus, kuni
gą iksztis Sebastijonas, ievai ir 
visi kiti! Kokios laimes tu da
bar susilaukei! Nežiūrint in ta
vo kilnias ypatybes,
esi dar miros, bet greitai aptu- 

famtines dovanas, at-
Dievo

d vašioje
t uo 

sėkmingiau sulaikysiąs, kaip 
grumojinm arba bausme, nuo 
Krikszczionijos priėmimo; nes 
jis gerai žinojo,

rosi ant g 
gimsi ir tapsi 
vaiku. ’ ’

t i k rojo

kod griežtai

ponijos dievus ir susideda 
amžinais ju prioszais, svetini- 

ir dabar, 
blizgant i 

narna,
“vienas mano tautos siinus ku
riame dievai padėjo visa vilti 

iszdaviku.
jam! Vargas tam, kuris ji už
taria!” 

C 1 •

jyvkczio ^aįnudonavos pažvel
gę in savo žmona. Bet jis pa
kankamai mokėjo susi valdyt: 
ir nuraminti žynius, kurie 
priesz ji galėjo 

juokais

'anas suprato dalyko ir isz

Ignotas ŽiJonis isz Rusonin 
kaimo, sūnūs Petro, kuris jau 
gyvena Amerike nuo kokio tai 
laiko. Lai atsiszaukia nes pas ji 
yra svarbus reikalas.

Vaclovas Utaraviczius

la karaliaus palydovai suszn- 
“ Karalius. Duokite kelia, 

karaliui joja!” Žmonos gi dai
rės aplinkui ir kai-kurie visai 
nieko nematvdami taipgi szau- 
ke: “
ralius!
platus kelias, 
jojo prie scenos. Jis greitai nu 
szoko nuo arklio ir padavęs ji 
vienam kareiviui priėjo prie 
krvžiaus. Jascinionas nors ir 
girias buvo, vienok suprato tė
vo pykti ir norėdamas jam per
maldauti iszejo prieszakin pa
sitikti bet ranku
ant vietos ji supainiojo. S 
mis j 
tarė:

“Tu grasinai visiems 
K ri k szcz i on i sz k i e ms pavaldi
niams ir savo broliui Sabas!i- 
jonui kryžiaus mirtimi, kai tik 
liksi Bungo karaliumi. Nors tu 
taip kalbėjai girtas būdamas, 
bet vistick parodei savo biau- 
rius norus. Ir asz dėkoju die
vams, kad dabar savo akimis 
pamaeziau, ka senai nujau- 
rziau: tu mano sosto nesi ver
tas! Dabar asz tau ji vieszai 
atsakau, nes nenoriu savo my
limo tautos pavesti pijokui n

Bausme,
paskirsiu 

virszininke,
paimk ji in nelaisve!’’

moja v imas 
a-

Isz

.... z. ; .. .pasiprieszint i jo tvirtai valiai
f

turo jis.

(’zia

leiskite ji!
gi bnlsiiii. kad visi gir.lcln P-'knnkHmai jau nukentejo. Da

mano

bar vėl esi liuosas ir busi mano 
pažu.”

Steponas tuojau tapo atleis- 
Jis pažvelgt* in kryžiaus 

kurs nuo paskutiniu 
saules spinduliu buvo 
donaves,

Karaliau, dėkoju tau, kad dar 
suspejai parodyt man savo ge
ra szirdi. l’ž valandėlės butu 
buvęs mano kraujas 
už Kristų, o 
dausas in amžina ramvbe.

tas.
virszu,

k i

parau-
ir apsiverkęs tarė:

pralietas 
siela nulėkusi per 

y t

lar blogiau butu.
Bet ir toks elgimosi būdas si: 

miežine kunigaikszczio valia 
nebuvo pasekmingas. Alalones 
apszviestas jau po Steponui 
paruoszto kryžiaus jis pažino 
Krikszczioniu tikėjimo dievisz- 
kuina ir tvirtai nutarė in nieką 
neatsižvelgiant priimt Kriksz
ta. Jis gerai suprato ko siekia 

už tai daugiau ne- 
praneszdavo Sivanui savo su
manymu, bet ramiai eidavo sa
vu keliu.

Karaliene dar uoliau insake 
daboti šunena nes nemano dau
giau susilaukti pagelbės 
brolio Sikatondono, 
bus reikalai perszhuke in Bn- 

Neužilgo vėl Simą prano
kai! Sikatoras ilga laika 

buvo misijonieriu namuose.
‘Mis tarnu aplanke, kuri jus 

žiauriai siimuszete,”, tarė joms 
karalius.

Ne tiesa
* < :*

karalius;

isz 
kuri va r-

.ngn. 
sza,

J 7

< < atsake karulio-

kvailiui, 
nusipelnei. 
Sargybos

kurie ežia 
vėliau.
dabai

.i”

Paskiau atsigręžęs in antrąjį
Kilni tavo

L

iszsiliuosavo

y y

jis mokinasi svetimo ti-
Asz noriu kad ji kas

nėr visa
■ lamuose 
apmasty-

Rvta

Sikatoras pasilikęs 
nakti misionierių 
ruoszesi malda bei 
niais priimti Krikszta. 
pranesze Simą karalienei, kad
kunigaiksztis vis dar negryž- 
tas isz misionierių namu ir kad 
priesz auszra nuvykęs ten ir 
kunigaiksztis Sabastijonas. Pa- 
nasziai ir kancleris pranesze 
karaliui. Karaliene dar suspėjo 
priesz iszkilmes nusiusti insa
kyma abiems sargybiniams, 
Kad nepaleistu isz akiu misio- 
nieriu namo, i 
niu vyresniajam keletą 
ežiu.
• Staiga pasigirdo trimitu bal
sai ir bugnu muszimai, 
skelbė, kad eisenos jau aplei
džiu žyniu vienuolyną. Alantn- 
rijaus szventos buvo pušiai.

pusiau tikybines,

ir paraszyti žy-
i eilu-

szventos 
tautiszkos

kurie

žynius, 
sukelti visa

jiems atsakęs 
oakviete visus in puota. Pas
ini greitai pasiszauke 
bos virszininka ir tylomis davė 
jam kažin-koki insakyma, ku
ris tuojau pasiėmęs nedidek 
ginkluotu būreli nuvyko misi
onierių namo linkui.

Kai galvose užo Masturijaus 
szveneziu trinkszmas ir Dzin- 
muo pranaszavo liūdna Japo
nijai ateiti, visai ko kitu butą 
misionierių koplytėlėje: Sika
toras ruszesi priimti szvenlaji 
krikszta. Mažas Dievo namelis 
puikiai buvo iszpuosztas gėlė
mis ir jaunais medeliais. Ant 
altoriaus doge daugybe žvakių. 
Visu veiduose spindėjo nepa
prastas džiaugsmas ir pagilo-

Ku n i ga ik szt is Si k a tora s 
rūbuose Ivdimas 

krikszto tėvu, Sabastijono ir 
buvusiojo pažos Stepono inejo 
in koplytėlė,

tauta;

sorgy-

I *

In I’ilamadelpije nukeliavau, 
Szirddcs mano pamaeziau,

Isz pradžių kliksmus, 
Tolintis ir baisius riksmus.

Sustojau,
Net iszsižiojau, 

A’ienos grinezios durys 
staigai atsidaro, 

Kas ežia ? Boba yra, su 
szluota iszvaro, 

Ir taip szventina kaip su
* krapylu,

O skaudžiai, rodos karszta
* vandeni pila.

Boba parvirto ir volei atsikėlė, 
Volei su szlpota užpuolė,

Ir tiek duoda, 
Kad net dūsauja. 

Tame ir vaikinas suknibo,

Rusoniu kaimo, Seiriju vals., 
Alytaus apskriezio, Lithuania.

ARTI SUKVAILEJI- 
MO DEL STRĖNŲ 

GĖLIMO?
»

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greita, 

Tikra Pagialba.

da.
baltuose

7 
kurios atsižymėdavo nepapras- • 

lidelemis

se,I ”

Ba bobai neparanku buvo, 
O kaip kirto, 

Net jo skriblitis nusirito.
Kas tik dlyczia ėjo, 

Ant to vaikino žiurėjo, 
Nuo juoku susilaikyti

Greita pagialba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus 
panaudosit Johnson's Red Cross Kid
ney Plasteri prie skaudamos vietos.

Szildanti, szvelninantl, szi senoji 
gyduole paszalins asztrius skaus
mus ir atszipusius diegimus streno- 

sustiprins ir suteiks nusilpu
sioms muskulams galimybes atgauti 
tvirtuma, ir visus trukumus paaza- 
lins tarsi magiszku budu.

Gyduoles persisunkia per oda ir 
eina tiesiog in silpnas skaudamas, 
vietas, nusilpusius muskulus, malszi- 
na skausmą, gaivina nusilpusius ner
vus ir atstato liuosa veikimą musku
lu.

Del greitos pagialbos — buk tik
ras pareikalaut didelio Johnson's 
Red Cross Kidney Plasterio su rau
donu flanele užpakaly. Visi vaisti
ninkai juos parduoda.

ežia buvo ir P. 
Kabralis apsirėdęs apeiginiais 
rubais, kuris suteikė krikszta. 
Sikatoras iszpažino krikszczio
niu tikėjimą, atsisakė szetono, 
jo puikybes ir visu jo darbu. Ir 
kuomet privedė kunigas prie 
krikszlinyczios, užpylė van
dens ant galvos, kunigaiksztis 

“Dabar ir asz atgimiau 
isz szventosios dvasios, tapau 
Dievo vaiku ir dangaus pavel- 

P. Kabralis gi, kad 
padėkojus Vioszpacziui už su
gražinta paklydusia avele, at-

negalėjo.
Iszrode kaip pelu perkūnas, 

Arba pakula kuodas, 
Negana kad taip nubaudė, 

Da ir skrybliu sudaužė. 
Tokia tai jau vyras,> 

Tai meszlinis vabalas.
Taigi su t a ja bobele balsei 

•sutiko, 
Ir dabar bobele taip perpyko, 

0 kaip volą dagirdau, 
Kad volei jau, 

Susitaiko, 
Ir volei pasiszauke.

O pamatysite kad ta boba, 
Volei iszvarys ta vaikina.

tai didėlėmis manifeslacijo- 
mis. Žyniai važiavo puikiai isz- 
dabintuose ratuosi*, kuriu gra
žiausias buvo garsaus Japoni
jos prosenio, szvontojo Mika
dos pirmtakuno Dzin-muo veži
mas. Gatves pilnos prisikimszo 
žmonių, kad vos galęjo judėti 
eisena pirmyn. Prieszais Dzin- 
muo vežimą pamažu ėjo mar
go szilko riibuosę su dviomis 

.laumes juostos 
spalvomis nudažytais sparnais, 
kaip koks dangaus galybių ku
nigaiksztis, dievu pasiuntinys 
’rengus. Raudona, kaip karmi
nas ant galvos užvožta maska 
su labai didele nosimi dare ji 

effybe. Gudriu akiu

ne, 
k ėjimo, 
pirmiau užmusztu, negu pataps 
musu dievu iszdaviku.”

Sivanas pakraipo galva ir ta- 
“Joi Sikatoras kuomi nors 

prasikals, tai asz ji nubausiu. 
Bet jei jus joga jam kokia nors 
skriauda padarysite, žinokite, 
kad jus ir jusu biaurus pagel- 
bininkai turėsite atsakyti 
priesz mane. Geriau butu, kad 
isz anksto pranesztuinet szinos 
mano žodžius alkiems kalaviji- 
ninkams?’

Karaliene susiraukė isz pyk- 
czio ir iszeinant karaliui pro 
duris sumurmėjo sau panosėje: 
“Sivanai, saugokis! Jei ir tu 
prisidedi prie musu dievu isz
daviku, gali tapti baisia 
auka.” Karalius tuojau pranc- 
Rze kancleriui Jazihajui, kuris

tarėsi:

re:

kad vos galėjo judėti
detoju. ’ ’

Dvi Szvente
Jau prabėgo keturios savai

tes nuo virsz minėto invvkio. 
Pažas St (‘ponas
isz vergijos ir tapo priimtas P. 
Kalnalio busianeziu katehistn. 
Vėliau, kuomet gerokai po 
žiauraus sumiszimo atsitaiso, 
lanke Jėzaus draugijos (Jėzui
tu) noviciato. Jascinionas gi 
apsigyveno jam tėvo pavestą
ja nu* dvare, kame jis kaipo be
laisvis buvo laikomas, ir dar 
labiau paskendo za'ke. Sabas- 
tijonas, kaip žinome, jau nuo 
senai buvo isztremtas isz savo 
tėvo pilies. Tokiu budu vienin
telis kunigaiksztis uzukos pi
lyje liko Sikatoras, kuris kaipo 
busimas sosto paveldėtojas isz 
visu tapo apsuptas invalriomis 
prabangomis. Veltui jis ai^t ry
tojaus isznnszke karaliui savo labai mylėjo Sikatora, kad go- 

A A • T" * 1 • • ■ • • • 41 « < • '•«***•
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mi. Sivanas nusiszypsojo ir ta- go žingsnio sulaikytu.

savo siinu tarė:
drąsą, kuria sziandien parodei 
nudžiugino mam*. Tu pilnai bū
tumei vertas paveldėti mano 
sostą, liet priemeg krikszta nuo 
jo atsisakei; tacziau ir nepro
tinga butu pastatyti tautos 
prieszakyje Krikszczioni, ku
rios didesne dalis garbina Ja
ponu dievus. Bet jei tu sugiyz- 
tiimei prie savo praboeziu die
vu, tai ir sziandien —’’

“Ne, ne, teve, praszau apie 
tni daugiau nekalbėti. Juk ir 
tu pats įminimi daugiau nopa- 
sitiketuniei, kad asz del žomisz- 
ko ,sosto niiHtoeziau dangaus 
vainiko.

“Tni man kitokios iszeities . . _
nera, kaip tik pasijeszkoti savo re: “Asz suprantu, tai tik po| Tai invyko vakarę

* 4 gerokai

turėsite

gali tapti

septyniomis naszavo no kruvina auka.
[TOLIAUS BUS]

keista ekybe. Gudriu 
mirksėjimu, sparnu plasnojimu 
jis šukele miniose aukszcziaus? 
linksmumo laipsni. Jo tikslas
btivo gainięti nuo kelio piktą
sias dvasias. Paskui ji ėjo mu
zika, neszo daugybe Vėliavų Ir 
žibintuvu, instatytu in drako
nu arba kitu baisenybių gal
vas. Už Dzin-muo važiavo eile. vos. Už Dzin-muo važiavo eile 

sumanymu tapti Krikszczioni- rai ji pridabotu ir nuo klaidin- kitu vežimu; vieni ju buvo su 
gražiais žaliumynais. Juose sc- 

, griežėju
giminėje tinkamesnio pavelde- ’ vakoiykszczios, nes jauna szir- Mnsturijous szventos,

, priesz dėjo apsupti szokeju

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Boll Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.►

'#■
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klino Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy Oity

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulh, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarlszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos 'perssalhnas, Užkimimas gal
vos, Isz priešakio galvos skausmas. Mokame 3-czia procentą ant > 

sudėtu pinigu. Procentą pride- C 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir >. 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalą su musu banka > 
nepaisant ar mažas ar didelis. < I

G. W. BARLOW, Pres. >

• P Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisluskite 
pinigais ne stempomis). Issrasta ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite iss tos stebėtinos gy* 
duoles už tokia pigia preke.

Z’ 4 L. » ♦

k
Nubudimo valandoje suteikiam 

Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefohuotl o pribusiu In 

Telefonai 873.
■ 4 1 i 4 »

-

geriausi patarnavimu.

kai Si- ir juokdariu Japonu didvyriai,1 deszimta minutu.
t iri

duobs už tokia pigia preke.
I

J. FERGUSO^, Vice-Prea. ir Kas.C

* , ,* jk
t
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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szvieczia

— Ateinanti ketvergą pri
puola Grabnyczios.

— Senovės priežodis sako;
Jeigu per Grabnyczias saule 

tai galima tikėtis
szalczio ir sniego”.

— Visos kasi klos Readingo 
kompanijos pradėjo sziandien 
dirbti. Buck Mountain ir Park 
Place kasikius sziandien nedir
ba.

— Nedėlios vakniui, bažny
tinėje svetainėje prabaszczius 
Czesna parengė vakarėli su 
užkandžiais del 
apdovanodamas kožna nari si- 
puikioms dovanėlėms isz kuriu 
visi buvo labai užganadyti. Po 
trumpam pasilinksminimui, ko 
ras linkėjo savo prabaszcziui 
genis velinimus ir ilgo pagyve
nimo po tam iszsiskirste namo.

— Subatoje ir Nedėlios ry
ta nupuolė keli coliai sniego. 
Szaltis smarkus ir iszrodo da
bar ant tikros žiemos. O gal ir 
kasyklos dabar geriau dirbs, 
nes žmonvs 
anglių.

— Praeita Nedelia atsibu
vo kriksztas sūnelio daktaro 
Klemenso Lukszaiczio (Burke) 
200 E. Mabanoy Avė., kuris 
gimė 18 diena Sausio. Krikszto 
tėvais buvo Dr. Pavlauskas isz 
Minersville su p. Gussie Luk- 
szaieziute, kuriam davė varda 
Klemensas.

— Ta i

vakareli 
vietinio k oro

naudos daugiau

Seredoje turėsimi 
pirma diena 
nry, menesis, 
nos turi tiesa paezios pasisiu- 

už paezia, 
metas 

kaip vadina “leap year.
— Praeita Sereda smarkus 

nutraukė risztavones 
nuo hoksztu Lenkiszkos bažnv- 
ežios kuri baigėsi statyt. Ble
des padaryta gana daug del 
kontraktoriu, kurie turės isz 
naujo statyti risztavones. Sto
go taipgi nemažai suardė.

— Sodalites sk. 2 rengia di
deli balių Jan. 30ta d. Panede- 
lyje, 1928 m. parapijos saloje. 
Yra tai pirmutinis szio sezono 
Sodalites balius todėl ir paga
minta viskas kogeriausia, taip
gi parūpinta orkestrą kuri pa
tenkins visus su smagiausiais 
szokiais. Szirdingai užpraszo- 
mo'visus Lietuvius, senus Ir 
jaunus isz miesto ir apielinkes 
atsilankyti ant szio baliaus Ir 
praleisti vakara linksmai 
savaisiais ir pažinstamais. Ne- 
užmirszkit balius atsibus Pane- 
delio vakara 30 d. Sausio, 1928

Parapijos saloje, 
kvieeziame 
t.9)

I

Vasario—Febru- 
k tiriame mergi-

liuli jaunikiui 
tai perkelemas

nes 
arba 

$ $

vejas

m.

su

Visus

UcmuacA mikrobu*.

Rengėjos.

6 6 6
yr» t«l receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio.

Aptiek o t*

— Iszsieine leidimą 
Mikas (jukinas, isz Pringle 
Mare Plikinte, isz

vesti 
, su 

Luzernes. 
Laimingo gyvenimo jaunave
džiams!

— Garnys lankėsi pas pil. 
Frana Linczinska, 150 Beech 
St., Sausio 13, ir paliko dukte
rį.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengiwaj> Panlupcziu Atei
tie*. Su pagelbn kaži rotu Pagal 
Chaldeiezka, Perafszku. Gralklazku 
Arablszku Ir ClgutUszku burtlulku 
UzguldlncjlmaB to kabalo yra labai 
lengvaa Ir kiekvienam gali būti au- 
pr asilu n.

MORALISZKA KABALA
Katra tazdeda iono*auji ateiti. Su 
SalamoDO Nom

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigooka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

2Sc.

<

VISOS TRIS KNYGUTEI 
TIKTAI Už......................

PrUluokita suimt* 26c. OaatiU 
tI*<* tri* knyguU* per paėsta. 
Plaišu* galite ala*ti *tempoo*l*.
W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.
i

III

t Petras Januszauckas, mi
rė staigai nuo szirdies ligos 
pas savo dukteria Raisiene, 2 2. i 
W. Mount Vernon uli. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir pergyveno Szcnado- 
rije suvirszum 40 metu, lyivo 
naszlys, paliko viena dukteria 
ir kelis anūkas.

Kaziukas Grochovskis, G 
metu vaikas, likos sužeistas 
per t roką kuri vare Jonas Klei- 
vis, 629 \V. Penn ulyczios kuria 
neturėjo dreiverio laisnus ir li
kos areszta votas.

— Szi Pa n odei i
iszpa įdavimai

pas savo dukteria Raisiene, •2 )

prasidėjo 
pigus iszparda vi mus visokio 
tavom per musu biznierius va
dinama Community Sales 
Week.

(’ommunit v
Kožnas aplaikys tikin

tus kada pirks t a vora ir gali 
laimėti puiku automobiliu arba 

Po tam t i kietus 
ir kas bus gihikningu 

tas laimes dovana. Szelpkite 
savo biznierius nes ir jie szel- 
pia jus kada esate bėdojo.

Kranas Va si la nekas isz 
Pleasant Hill likos aresztavo- 
tas už 
varvina 
mas girtu.

radio seta, 
trauks

sužeidimą žmogaus ir 
automobiliaus buda-

Pittston, Pa. — Jau devintu 
kartu įkilo czionais net devy
nios eksplozijos in laika 
sziu menesiu. Paskutiniu laiku 
kas tokis pakiszo dinamitą po 
vaisiu sztoru Juozo Guananeri, 
14? S. Main uli., padarydama 
bledes ant $15,000. Artimi szto- 
rai ir nemažai nukentejo nuo 
eksplozijos. 

Philadelphia, Pa. —

sze-

Phila- 
delpl i jos priemiesty j — Cbel- 
tenhame, 
mirė vienas

staigaSausio 19 d.
Philadelphijos žy

miausiu Lietuviu — Stanislo
vas Szpokas.

A.a. Szpokas buvo
Lietuviu biznierių,

pirmoje
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baigin, tai pasibaigia ir ju pi
nigai. Taip dalykams esant 
jaunikis sugryžta namo su 
tuszcziomis (rankomis kisže- 
nin jie neturi, nes vaikszczioja
....

Isz Lietuvos.
'".r./

• v v:’

7

■ X

Oi 
ii n!

beveik nuogi.) Tokiuose atsiti- 
1 kiniuose kylu didžiausias skan
dalas. Sužadėtinė intaria savo 
jauniki suvedžiojimu, o jos tė
vas jaucziasi apgautas.

Kainas nustato tėvai.
• nos tame reikale neturi balso.

NUSIŽUDĖ PASIENIO 
POLICININKAS.

Pirma Kalėdų diena Varė
nos miestelyj, Alytaus apskr., 
stovėdamas sargyboj ant tilto 

Iper Merkio upe, persiszove pa-
• • • t • • • 1 X-W •policininkas Genczitis 

Iszeidamas in sargyba 
Vidiitiniszlkai imant, jaunikiui jls parasze luiszkus savo žmo-

■ žmona atsieina apie $50. 1___
• kuomet merginu į
I .................... ’
I

Moti- sicnio
1 Petį

3ei nai ir motinai, kuriuose jis pa-
vra mažiau l)ro^ paskutine valia, bet misi-

KOLUMBAS ATPLAUKĖ IN MIAMI, FLORIDA.
Paimu apvaikszcziojimo dienoje, kuri yra laikoma, kas metas Miamoj, Floridoj, daly- 

bauna tukstaneziai žmonių isz visu daliu Suv. Valstijų. Tarp kitokiu pasilinksminimu buna 
parėdyti puikiai automobiliai ir laivai. Vienas isz tokiu laivu perstatė laivu “Santa Mari- 

ant kurio atplauko parodytas Kolumbas su savo laivoriais 
kada pirma karta surado Amerika.
ja t) kaip tai

laivu “i 
padare Kolumbas

No. 196
Viesz., Jezuso Kristuso. .

No. 197

ANT GAVĖNIOS
||HliH•l»•••l••|•••l•l••IIIHI•••••••ll•l|•••IHM••l•l•IHI||l|IIHIII

Stacijos nrba Kalvarija
..10c

Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda..........................................10c

APSIVEDIMAI TARP 
LAUKINIU GYVEN

TOJU IR JUJU 
PAPROCZIAI

I pavojui, nes ne retai jiems pri
sieina keliauti per prieszo teri
torija. Pakliuvę in prieszo ran
kas, jie nebeiszlieka gyvi.

Vienok kaipo taisykle, suža
dėtinės pasilieka isztikimos so-

MALDA-KNYGES

Tose pasaulio dalyse, 
žmonos yra perkamos, civiliza-
ei ja daro daug 
vyrams, kurie nori

eilėje tarp 
velydamas visiems gerozir szir- 
dingai darbuodamas Lietuviu 
organizacijose ir bendrovėse.

Jis palilko dideliame nuliūdi
me savo žmona Ona (isz tėvu 
Ežerskiute), sunu 
dukrele Irena.

Edmonda ir
— V.

Mount Carmel, Pa. — .1 uozas 
Orlovski, 20 metu ir Ray Davis 
19 metu likos užmuszti o Pra
nas Vanzie, 27 likos mirtinai 
sužeistas, kada juju automobi
lius likos pagautas per Lehigh 
Valles truki ant Sayre‘skers
kelių. Visi važiavo atsiimt mo
kesti isz kasvklu. Trūkis nu
trenkė automobliu net dvide- 
szimts pėdu.

Wilkes-Barre, Pa. — Mirė 
ežia Antanas Savickas, 45 mo
tu, 330 Main St., Luzernoj. Pa
liko dideliame nuliūdime mote
ri ir viena (lukteri, taipgi sena 
tęva, viena sesori ir du broliu. 
Buvo placziai žinomas, nes ežia 
iszgyveno 25 metus vietoje ir 
buvo tykus, visu mylimas žino- 

Palaidotas ihi bažnytinė
mis apeigomis Lietuviu kapi- 
nese.

gUS

SEIVERTS PUSMETINIS
PIGUS PARDAVIMAS.

Prasidėjo Panedeli ryla 30 
Sausio ir trauksis per 5 die
nas. Iszpardavimas visokiu žio- 

daigtu del nesziojimo 
mot eroms ir mergaitėms.

Soi verts
29 E. Centre St., 
Al ah a noy City, Pa.

miniu

t.9)

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S2O W. Centro St.« Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Į negu ju reikalaujama, tai. ta-, žudymo priežasties nenurodo.

cijoj jau ketvirti metai. Kadai
se jis buvo paimtas Lenku ne 
laisvėn ir žiauriai kankintas: 
badytas su adatoms in panages 
ir t.t. Po to jis pasidarė kiek ne 
normalus. Tuo jo nenormalumu 
galima paaiszkinti ir nusižudy
mas.

Persiszovusiajam buvo 
teikta pirmoji pagelba. Szau- 
tuvo szuvis ir kulka nuydesze 
virsszutine veido dali — nosi ir 
akis. Nuvežtas in Alytaus aps. 
ligonine Genczius mirė.

VILKAI SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Vilnius. — Lenku laikrasz- 
ežiai pranesza, kad Lietuvos 
pasienio sargyba užtikusi su
draskyto 
rubus, 
szautuvas. Padarius tardymą, 
pasirodė, kad tai esąs Lietuvos 
pasienio sargybinis, kuris vil
ku gaujos užpultas ilgai gynė
si, ne netoli jo rasta 3 nuszauti 
vilkai, bet pagalios buvęs par- 
bloksztas ir suplcszytas.

UŽMUSZE ISZ 
“GAILESCZIO.“

Kruoniu vals. girininkas An
tanas Andriulionis,
amžiaus, Rugsėjo 9 diena ėjo 
miszku ties Kieiviszkiu kaimu 
su 19 metu amžiaus panele 
Aleksandra Paliucziute.

Bevaikszcziodami, jie del 
kažko susibarė ir Andriulionis 
isztruuke revolveri ir trim szu- 
viais mirtinai sužeidė Paliu
cziute, kuri nugabenta Alytaus 
ligoninėn ant rytojaus mirė.

Sziomis dienomis kariuome
nes teismas Mariampolej na
grinėjo jo byla.

Teisme Andriulionis aiszki- 
nosi, kad p-le. Paliucziute daž-

syk ir kninos pabrangsta. Tuo Ocnczius taniavo pasienio poli-
tarpu uždarbiai pasilieka be
veik pastovus. Sztai kodėl vy
rams gan lankiai prisieina 
dirbti apie pora metu, kol jie 
sutaupo pakankamai pinigu, 
kad nusipirkti sau paezia.

Kai kurios laukiniu žmonių 
gentys (yacz nevede vyrai) 
pradeda prielankiai žiūrėti in 
misionierius. Jie sako:

“Baltųjų žmonų religija yra 
gera. Vyrui nereikia sau žmo
na pirkti. Gauna už dyka. Tai 
labai pigiai”.

Balta-odes moterys in lauki
nius žmones daro nepalygina
mai daugiau intakos, negu vy
rai. Pavyzdžiui, South Seas Sa
lose vietos moterys bando pa
mėgdžioti baltųjų kolonistu 
moteris. Aęziu tam, jos isz- 
moksta higieniszikiau gyventi 
ir geriau savo vaikus prižiūrėt.

SU-

žmogaus kruvinus 
pas kuriuos gulėjos

vo jaunikiams, nors karta nuo Vadinasi, po truputi civilizuo
ir mėgsta ki t a i skarto jos

vyrais paflirtuoti.
. ...... ... retai pasitaiko, kad ilgos ’• maino. Jie iszmoksta nuo bnl- 

npinalofmmii ' peisky los atszaldo v s io meile j

su
kur

i

jasi.
Su vyrais irgi invyksta per-

No. 185 Balsas Balandėlis arba Apie 1 UOS IK'inalonumu.* 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, rnaliĮu ir giesmių

576 .

Balsas
ii

du ir 
prie Paneles Szvenczia4si4s. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186

i apsivesti ' ai^)n ••1S Panicgsta kita moteri.k.y a v v.-1 a »v i • # a e

s Jack j ’k: .)*,s bando iszsisukti nuo
savo sužadėtinės ir nuo mokė
jimo jos tėvui. Mcljaren karta 
mate, kaip vienas tokiu jauni
kiu pakliuvo in teismą. Teisė
jas nusprendė, kad jis savo bu
vusios sužadėtinės tėvui turi 
sumokėti puse to, kas buvo nu-

■
savo sužadėtinos ir nuo mokė ki! ri ne kartaMcLaren raszo sekamai:

Seniau tėvas atiduodavo sa
vo (lukteri už namu darbo dra
bužius ir visokius papuoszalus. 
Tie <
mie pasigaminti. Kas kita da-

Tevai reikalauja “baltu-
> y 

tabaka,

lalvkai nesunku buvo na-

Balsas Balandėlis, tuoj i bar. 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik ! jn ^įmonių

apdarais .. ........................................$2.00
No. 187 Mažas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai............................ $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai Iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. . . .

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lupu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžinus. Puiki maža knygele, 250 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bo 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke .................... ...$1.00

Katekizmas,

l.
apdaryta plonais kietais skurineis i

rei kala uja “ 
dirbinius, kaip tai:

spalvuotus

tuja labiau savo moteris gerb
ti.
Saliamono salosO gyvena vie

na Amerikiete, 
sustabdė laukiniu žmonių orgi
jas. Ji tiesini eina prie ju ir in- 
sako to nedaryti. .Jeigu vyras 
bandytu taip pasielgti, tai jis 
neiszliktu gyvas. Bet moters 
jie nelieczia ir be pasiprieszini-

25 metu
I

...........$1.50
katalikiszka

$1.50

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nekurčia naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibros^vos 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.................................10c

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

Maldele

MOTERIŲ SZLEBES PO $1.

Per visa szia savaite laike 
Seiverts didelio pigaus iszpar
davimo visokio žieminio tavo- 
ro. Ateikite o suezedingite pi
nigo. Moterių szlebes po $1.00, 
guminiai reinkotai del moterių 
ir mergaieziu po $1.00 

Seiverts
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.t.9)

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

lasbalsarouoja ir laidoję mlraala* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
■sia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius do) 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstyniu l| 
kitiem* pasivažinėjimams. „

£all Telefonas 1S7S-M.

priversti 
a rba 

Patai vietosm

$ 
snn-

i

dūdeles, 
drabužius ir t.t. Insigyti be pi
nigu tu dalyku negalima. Todėl 
vedvbu kandidatai 
yra dirbti plantacijose 
perlu pramonėj,
gyventojams labai nepatinka 
nes keltis anksti ir dirbti 
ku darbo jie nėra pratę.

Vienas vadas nutarė visa sa- j Kartais tėvas
vo gyvenimą pasilikti nevedes, kad jis permažai 
nes dirbti kartu su paprastais 2 "’ 1 * ,n ’ 
piliecziais jis skaitė 
naneziu sau dalvku.

Kitas vyras, kuris jau turo- tarta 
jo dvi paezias, norėjo nusipirk
ti dar ir treezia. Bet padaryti 
to jis negalėjo, nes jam butu 
reikėjo drhti apie dvejetą me
tu. Jeigu jis pasiszalintu to
kiam ilgam laikui (dirbti pa
prastai prisieina toli nuo 
mu), tai tėvai galėtu jo žmonas 
parduoti 'kitiems, 
mi, kad vyras jas apleido.

Kadangi vyrams kartais ten
ka jeszkoti darbo gan toli nuo 
savo gimtojo kaimo, tai jie vi
suomet yra susirūpinę, 
meilužes pasilieka jiems iszti
kimos. Paskalai, kurie tankiau
siai yra be pagrindo, didina ju 
susirūpinimą. t .Daugelis meta 
darbo ir bėga namo, kad patir
ti, kas ton dedasi. Tai daryda
mi, jie iszstato save dideliam'

matyta sutautyj. Povas deliai | mo eina savo keliais, 
tokio nuosĮirendžio labai intti
žo. Bet kadangi neužilgo jis sa
vo (lukteri pardavė kitam už 
pilna kaina, tai nuostoliu jis ne 
turėjo.

Vyrai paprastai laikosi savo 
žodžio. Kai kurie jn yra tiek 
romantiszki, jog pasirenge yra 
dirbti keletą metu, kad iszpirk- 
t i savo sužadėtinės.

apsisvarstė 
gauna už sa-

Fokiamo atvejyjrr

t

ro (lukteri.
pažemį- isz gryžusio jaunikio jis reika

lauja daugiau, negu buvo su- 
, manydamas, kad per to

ki ilga laika jaunikis pamirszo 
tai, kas buvo sutarta. Viename 
a t. vėjy j, saiko McLaren, jauni
kis, isz kurio buvo pareikalau
ta daugiau, negu sutarta, atsi
mokėjo tokiu pat budu: jis pa- 
reiszke tėvui, jog buvo sutarta 
tiek ir tiek mokėti, kas tikru
moj buvo mažiau, negu judvie
jų buvo sutarta. Dėlto jiedu vi
sa diena ginezijosi ir negalėjo 
prie jokio rezultato prieiti. Nei 
vienas, nei kitas nenorėjo nusi
leisti. Kaip jiedu ta klausima 
iszsprende, McLaren nesužino
jo, nes jam prisiėjo ta vieta ap
leisti.

Tankiai jauni vyrai neatsi
laiko priesz pagunda pirkti 
krautuvėse invairiuu daiktus. 
Kuomet ju darbo laikas pasi- t.9)

Naujoj Gvinėjoj senuke mo
teris sulaiko kanibalus mitr už
puolimo baltųjų. Ta užpuolimą 
jie planavo per ilga laika. Su
žinojusi apie tai, senuke nuėjo 
pas ju vada ir iszgavo pasiža
dėjimu, kad užpuolimo nebus. 
Savo žodi jis iszpilde.

Kitjo saloj irgi per ilgus me
tus gyveno balta-ode moteris 
kurios laukiniai žmones 
kuomet nedryso paliesti,
tiek pamėgo ta moteri, kad del 
jos buvo pasirenge viską pada
ryti.

Totkiu tai dalyku pasakoja 
Jack McLaren apie laukinius 
žmones,
Seas salose. Priesz kiek laiko 
jis tas salas aplanke ir pats sa
vo akimis mate, kas ten deda
si. . — K. A.

kurie gyvena South

na-

pareikszda-

ar j u

nie- nai užeidavo pas ji. Ir szi kar- 
Jie ta Andriulionis kvietė ja už

sukti pas ji, bet ji griežtai atsi
sakė. Tuomet Andriulionis Lsz- 
trauke revolveri ir iszszove in 
ja. Pataikė in vidurius. Paliu- 
cziute pradėjo isz skausmo 
rėkti ir praszyti daugiau ne- 
szaudyti. Negalėdamas žiūrėti 
paneles kaneziu, Andriulionis 
iszszoves in ja dar du sykius in 
galva.

Teismas pripažino Andriu- 
lioni kaltu ir paskyrė kaipo pa
matine bausme mirti, bet del 
szvelninancziu aplinkybių ji 

j sa
kiųjų darbu kalėjimu iki gy
vos galvos.

INLU20 IN NEMUNĄ.
Plokszcziai, Szakiu ap. —Be

važiuodamas namo isz Kauno 
pil. Just. Starkus, ties Sta
kiais, Nemune i n važiavo neuž- 
szalusion vieton ir nugrimzdo. 
Gerai, kad tuo laiku važiavo 
Kaunan Jurbarko Žydai paste
bėjo skęstanti, sulaužė vogiu 
szoiįVB ir iszgelbejo. Tik nepa
siseko iszgriebti vieno arklio, 
kuris nugrimzdo po ledu. Nu
grimzdo taip pat ir roges. Pil. 
Starkus buvo truputi insigores. .     I * ■ » ■■■■■■

MOTERIŲ PUIKUS
ŽIEMINIAI KOTAI

UŽ PUSE PREKES, pakeitė mirties bausme,

Laike musu didelio pigaus 
iszpardavimo visokiu žieminiu 
drapanų. Pardavimas prasidė
jo -Panedelio ryta ir trauksis 
per 5 dienas. Galėsite sueze-
dint pinigo ant kožno.pirkinio.

Seiverts
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.
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KONKRETINIAI STULPAI DEL YOSEMITE VALLEY TILTO.
Augszcziausi stulpai koki kada likos pastatyti del tilto likos pabaigti ana diena del
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geležinkelio tilto Yosemite Valley Railroad, Pleasant Valley, Calif. Stulpai yra 200 pėdu 
iwVi < Ik .

I i I t ’

I
augsztesni jie kaip 20 laipsniu namas.

-t

SZTAI NEKURTOS PREKES ‘ 
SEIVERTS DIDELIAM 

PARDAVIME.

Didelis pigus pus-metinis 
iszpardavimas žieminiu drapa
nų prasidėjo Panedelije ryta 
ir trauksis per 5 dienas.
Flanelines dreses po ... .$1.00 
Kūdikiams dreses po.... 
Vaikams sveterei po . i..
Mažiems vaikams siutelei J9 
Moterių apatines drapanos .79 
Szilkiuei Rayon Slips ...$1.00 
Szilkines paneziakos ....

Sei vert s
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.
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