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ISZ AMERIKOS KRUVINAS
TESTAMENTAS

GERAS BIZNIS
I

1

1
i

GRIUVĖSIAI SUDEGUSIOS MOKSLAINES

MEILI
DARAKTORKA

KALINIS PARASZE SAVO 
KRAUJU PASKUTINI 

ATSISVEIKINIMĄ.

PATI UŽDIRBO DAUGIAU 
ANT BUTLEGERYSTES 
NE KAIP VYRAS ANT 

ADVOKATYSTES.
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PABĖGO 17 METU
J

su 
MOKINIU.

PALIKO SAVO VYRA.

Ellaville, Ga. — Nežino in 
kur nusibaladojo Mrs. M. AVel- 
lens, 35 metu, vedusi daraktor- 
ka isz vietines mokslaines, ku
ri pabėgo su savo 17 metu mo
kiniu Edwin. Chapman, 
sziadien palicije jeszko.

Daraktorka turėjo 
kitus $300 paėmė
ant farmos • isz bankos, palik
dama savo vyra bo skatiko. 
Nuo kokio tai laiko poni da- 

y y

mokinio 
namo, bet 

su savo 
apsirgda-

miro czionaitiniam kale-

Chicago. —
iw

"Z-

M

kuriu t
$200 ir 

ant skolos

savo 
nuvežtu

4 4

raktorka staigai “susirgdavo 
ir praszydavo 
idant ja ja 
ant tikrųjų meilinosi 
mokiniu ir tankiai

pakol ant tikrųjų neisz- 
piszkejo su Edwinu nežino in 
kur.

Vvras sau isz to nieko neda
ro ir sako, jaign jojo motore 
iszejo isz proto, tai da geriau 

bus jam lengviau gyvent 
vienam ne kaip su kvaila boba.
DU VARGINGI

>BR0LEI PASTOJO 
MILIJONIERIAIS

New York.— Du vargingi 
broiUi, kurk .pribuvo isz Ru
sijos 21 metus adgal, tiktai su 
keliais skatikais kiszeniuje, 
sziadien yra verti" apie 75 mi

v o,

ir

y

Iij6fuis doleriu. Ana diena buvo 
apvaikszcziota juju laiminga 
diOnrt per pastatymu vieno isz 

budinko ( ’ha ui n 
didžiausiu

Irwin ir Henry

didžiausio
Tower, vienas isz 
czionais.

Broliai v ra
Chanin. Norints jie buvo gimė
Amerike, bet tėvai sugryždami 
in Rosije nusivežė juos adgnl, 
bet po keliu metu sugryžo ad- 
gal in Amerika, pradėjo malia- 
vot namus, po tam statyt na
mus ant galo statyti didelius 
teatrus, bizniavus namus ir t.t.
ARGI GALIMA JUOS

PAVADINT ŽMONIMIS?
Al’leu E.Camden, N. J. —- 

Robertson ir jojo pati likos nu
bausti kalėjimu už kankinimu 
savo aiigytines Betty Hinkle, 
septvTiiu metu mergaites.

Tėvai prisipažino kad mer- 
aite kankino inkaitusiu drū

tu, plake su diržu, pakabino už 
ranku, plake su plaktuku per 
galva ir priverto ja valgyt isz 
vieno bliudo su 
grindų.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
PRIE BAŽNYCZIOS.

Arlington, Miss. — Prie baž- 
nyczios Szv. Agniesžkos, Wil- 
liamas McDonald, užklupo ant 
savo paezios su britva, per
pjaudamas 
tuojaus ir įniro. Taipgi bando 
papjaut savo vaikus, kurie su 
motina radosi. Priežastis ža
di natos, buvo pasimetimas to
sios poros, o 
nenorėjo idant vyras pasima
tytu nors karta ant menesio su 
savo vaikais kuriuos jisai la- 

. bai mylėjo.
MIRĖ ISZ DŽIAUGSMO.
Sallisbury, Pa. — Skaityda

mas gromata nuo savo sesers, 
kurioje jam danesze, buk po 
mireziai turtingo gimines W. 
J. Jackson, jie aplaike 2^ tuks- 

, tanezius doleriu, taip tuom pa
likimu nudžiugo, kad truko 
jam kraujine gysla nuo ko ir 

’ mirė. Sesuo dabar aplaike visa

g

szuniukn ant

kada ji skunde pa
uli

Los Angeles, Calif. — Benas 
Gustumski, kurio palicije josz- 
kojo daugeliose vietose už pa
dirbimu neteisingu bankiniu 
czekiu ant 40 tukstaneziu do
leriu, 
jiine.

Szmoteliu stiklo, pamirkyta 
in savo krauju, parasze shvo 
paskutini testamenta ir atsi
sveikinimu sn motinaį po tam 
perpjovė ranku gyslas ir mirė.

Dažiuretojas kalėjimo inejas 
in jojo kambarėli rado groma
ta, kurioje liepia atiduoti jo 
kuna del daktaru ant mokslisz- 
ko tyrinėjimo del Southern 
University of California.

Tarp kito-ko rasze: “Nors 
tiek lai buna naudingas mano 
lavonas“

Likie sveika brangi motine- 
už mane, kovojau

jisai buk praeita

kito-ko rasze:

o in motina rasze:
i 4

le, melskis
priesz pagunda ligomis ir ne- 
giliuku ant galo nubodo man 

todėl atimu sau

P

LIETUVOJ PARDUOTA 
DEGTINES UŽ 37,000,000 

LITU.
Statistikos biuro žiniomis 

pernai per 11 menesiu visoje 
Lietuvoje parduota degtines ir 
spirito už 37,866,017 litu, 1926 
metais per ta pati laikotarpi 
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IgMg parduota už 33,607,472 litu ir 

1927 metu arduota už 36,133J- 
505 litus.

Daugiausia degtines parduo
ta Kauno rajone paskui Pane
vėžio, toliau Vilkaviszkio, Tel
sziu ir Klaipėdos kraszto, ma-
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Publikine mokslaine Lawrenceville, N. J., sud’ege lyg pamatu, o studentai turėjo gel
bėtis szokdami per langus isz kuriu daug susižeidė. Tarp sužeistųjų yra ir Dana Dawes, su-

žiansia parduota Utenos ir
rr.__ >. t ITaurages rajonuose.

KAZIROS PADARE ISZ JO 
ŽUDINTOJU.

Vyriausias Tribunolas Sau- • 
io 5 d. svarstė isz Debeikių v.,
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Gecziu dvaro, kilusiu Jono, ir 
Igno Szutinu byla. Jiedu buvo 
kaltinami, kad 1926 m. Gruo
džio 8 d. nužudė savo draugą 
Kybartą, kuris juos aploszda- 
vo, ir ji apiplcszc.

Su kybartu jiedu susipaži
no Kaune, kai tas, užsidirbės

vice-prozidento Su v. Valstijų.

Isz Visu Szaliu
nūs

Poni c’u i SUEDE SAVO 
DRAUGA ISZ LIETUVOS

M

RETAS ATSITIKIMAS 
GIMDIME VAIKU.

Christ i an bu rg, Sz va i ca r i je.— 
Idant motina pagymdytu szc- 
szis kūdikius ant kart, yra tai 
retas ir stebuklingas atsitiki-

JMoterei leista gymdyti
tik po viena pagal gamtos tie
sas. Dvynai, nors ir neretai at-

NUŽUDĖ IR SUEDE SAVO 
DRAUGA ISZ BADO.

VELNIĄ IN KARVE 
IN VARE.

— Priesz

kiek pinigu, buvo atvykęs in 
laikinąja sostine, kur, kaip ne
blogas Telsziu smuikininkai*, 
mano dar daugiau pasimokyti. 
Vėliaus gyvenimą suode kazi- 
ros. Susipažinęs su trimis mū
rininkais, ju tarpe ir broliai 
Szutiniai pradėjo loszti kazird- 
mis ir vis iszloszdavo. Dan-• <*
ginusia praloszdavo Szutiniai. 
Tai jiems nepatiko, ir jie suma
nė savo gabiu pneszininku nti7

I

kun pd Aitai ko Gruodžio 8 *d?

Mažaicziai. — rriesz pora 
menesiu atgal pas vienaMažai- 
cziu kaimo ūkininką iszmirus 
jo keliems namiszkiams buvo 
i n s i motes velnias, kuris varty
davęs duris szokincdaves. Kaž
kas žmogui pasako, kad Mažei
kiuose esąs burtininkas, kuris

14"
t

Md. — Ne seneiatimu

d u re juom motinai

y

su britva, 
jai gerkle nuo ko

prick tam, pati

turi* ii brolio .dalį,

ežiai.

mas.

Medicine Hat, Kaiiada. —
Hendricks Claii4e^
(medėjas kuris užsilaiko1 • isz 
pardavimo, kailiniu nuo žvėrių

traperis

nuo
rado po jais asztuonis

kokius suyima su pagialba sku
stu), nužudo savo gera dranga 
Leona Lenox, 75 myliu nuo 
artimiausios užgyventos grin- 
czios.

Suedes didesne dali savo 
draugo, iszpjovo ant sienos vi
sa istorije tojo baisaus atsitiki
mo, po tam dingo bo jokios ži
nios.

Abudu trepenai, negalėdami 
sugauti jokio žverio laike bai
siu szalcziu, sodoje budykeje 
pusiau snszalo nuo bado su pei- 
leis rankosia, laukdami viens 
ant kito pakol užmigs, tyksle 
užmuszymo ir apmalszinimo 
bado. Artimesniu žinių apie tai 
negalima dažinot isz priežas
ties baisei apleistos szalies nuo

sitinka, ba tik syki ant 80 gim- 
dimu. Vėliaus trijų kūdikiu 
gimdimaif atsitinka 1 ant 6,000 
gimdymu, keturiu vienas ant 

ant.
ant 40,-

“Mano pati dau
giau uždirbo butlegeriaudama, 
parduodama alų ir munszaine, 
ne kaip asz ant advokatystes,“ 
— taip kalbėjo Vincent G. Po
nio sude,
cziule už nemokėjimą jai 
m nes.

Pacziiile vėla aiszkino, buk 
buvo priversta užsiiminėti but- 
legerysta idant uždirbti pinigu 
siunsti in mokslą savo 19 motu 
sunu in Notre Daine universi
tetą. Advokatas sake buk jojo 
paeziule permainė juju narna 
ant arielkinvczios ir lokiu bil
du paniekino jojo dinsta advo
kato. Sake
meta jojo paeziule uždirbo $4,- 
900. Sudže •paliepė 
mokėti paežiai po $25 ant me
nesio ir 300 doleriu ant sunaus 
mokslo.
RADO PASLĖPTUS

PINIGUS PER SAPNA.
Baltimore,

mire Agniesžkos. Heller dede. 
Buvo žinoma kad velionis tu
rėjo daug pinigu, bet ju niekas 
negalėjo surasti po jojo mir-

Ant galo prisisapnavo
Agnieszka i buk malte nebasz- 
ninka iszimant pinigus isz už 
abrozo, 1 
lentukes.
nieszka taip tuom sapnu persi
ėmė, kad nuėjus prie to abro
zo kuri buvo maezius sapne, 
atlupo lentuke ir isztikruju ra
do penkis tukstanezius doleriu 
po penk-szimtines bumaszkas. 
APVOGINEJO KITUS 

NAMUS IDANT
SAVO PARENGTI.

Doylestown, Pa. — Idant pa
rengti savo locna narna, būda
mi apsivedia per deszimts me
tu, Fredas Monch, 38 metu ir 
jojo pati Rūta, 31 metu, likos 

už apipleszima 13 
in laika szesziu mene

siu ir už tai likos uždaryti ka
lėjime. Porele neturėdama pi
nigu apipleszinejo kitus namus 
nuo visko idant parengti savo 
narna.
STUDENTES ISZMESTOS 

ISZ MOKSLAINES UŽ 
GIRTUOKLYSTE.

Baltimore, Md. — Trys stu
dentes isz Eastern High School 
likos praszalintos isz mokslai- 
nes, už (ai, kad atėjo in klasa 
b u d a m o s a p s v a rg i n t o s.

Mokslaines valdžia 
nutarė užbėgti 
tarp merginu ir uždaryti vie
tas kur studentes pasigerda
vo. — Sztai vaisiai prohibiei- 
jos.
MOTINA PAPJOVĖ SAVO 

KŪDIKI.
Springfield, 'Mo. — Isz prie

žasties sunkios 
Cavnor, staigai

velnius iszva ras. Žmogus nieko
kurie buvo paslėpti už

Kada pabudo, Ag-
560,000 o penkių kūdikiu 
kart atsitinka tiktai 
560,000 gimdymu.

Kas link szesziu ant kart, tai 
yru labai retas, nes motina ku
ri. tiek pagimdo ant kart buvo 
negre. Penki kudikia gimė gy
vais o vienas buvo miros, 
kolos dienas visi mira.

GERAS EDYKAS.
Glivicz, Szležingo. — Duon

kepio gizelis pakylo staigai in 
garbe isz priežasties noprisoty- 
to pilvo. Suvalgo jisai ant kart

In

a re sz tavo t i 
namu

isz dideliu trijų bludu piraga žmonių.
BAISI SKERDYNE KINCZI- 
KU — PENKI TUKSTAN- 

CZIAI PRAŽUVO.
Kinai. —

sų sūri u 12 
atnesze
Kada aht rytojaus toji motoro 
atėjo atsijimt savo piragus ir 
kepsni, gavo tiktai tuszczes 
Mokės. Žinoma, in teismą nėjo, s

svaru kepsni, ka 
tula motore iszkept.

nelaukdamas nuvažiavo burti
ninką parvęžti.

Jis pttiepes iszeiti visiems 
namiszkiams isz trobos, o jis 
vienas Vaikszcziojes po troba, 
smilkęs ir kažka kalbėjos. Po 
visu ceremonijų pasakos, kad 
vonias esąs iszvarytas, ir kad 
daugiau niekas ju negazdins.

Ryto meta tas ūkininkas ra
do padvėsusia karve. Jis nu
sprendė, kad velnio butą kar
vėje.

Kokis dar musu žmonių tam
sumas.

sikratvti.. Reilęęjo tik progos, 
kuri pAMtaikc Gruodžio 8 dT

Susidėjo pinigu, pasisamdė 
automobiliu ir iszvažiavo in U- 
tena. Dar neprivažiavus mie
sto, szoferi sugražino atgal; ro 
patys peseziotais tese keliom*. 
To Szutininms tik ir reikejp. 
Iszsįviliojo Kybartu in laukui, 
tuoj viens smogo mūrininko 
kirveliu in pakauszi, o antrasis 
padėjo pribaigti.

gyvenimas 
gvvasti.“ V X to’
KŪDIKIS NUŽUDĖ SAVO 

MOTINA.
New YoiJk. — Ana diena pa

licije rado kriaueziaus paezia 
Blaekfield’ione negyva lovoje 
su perpjauta gerkle. Szale jos 
guh-jo trijrt-»aetu sūnelis svei
kas. Isz pradžių.buvo manyta, 
buk žudinst papilde kokis tai 
vagis. Bet vėlesni palicijod ty
rinėjimai darode, buk motina 
lupo obuolį ir užmigo. Kūdikis, 
kuris nemiegojo, paėmė peili ir 

in gerkle,
perpjaudamas gysla. Peilis nu
puolė už lovos, kurio isz pra
džių nesurado.

BANKA PO KARPETAIS.
Norristown, Pa. — William 

Shurman’o, farmerio, gyvenan
tis arti szio miesto, mira pati
o kad pats nenorėjo gaspado- 
riauti, nutarė iszvažiuot in 
Philadelphia, ir prie kokio fa
briko aplaikyti darbu. Nutarė 
viską parduoti ir tokiu bud u 
surinkti keliolika doleriu ant 
keliones.

Kada lupo karpotus 
grindų,
tukstanezius doleriu bumasz- 
koms. Farmeris nudžiugo. Sa
ke, jisai, kad jojo motore buvo 
labai skupi ir daugeli kartu 
kalbėjo jam, buk šlepe pinigus, 
bet nepasake vietos kur. Mo
tera mira staigia mirezia ir ne
galėjo jam pasakyti vieta kur 
pinigai randasi. Farmeris dau
geli kartu jeszkojt) bet nesura
do. Dabar pasiliko ant farmos.
SHARKEY ISZVAŽIAVO IN 
FLORIDA; KUMSZCZIUO- 

SIS SU STRIBLINGU.
Boston, Mass. — Musu Lie- 

tuviszkas žanda-pyszkis Shar
key—-Žukauckas, iszvažiavo su 
paezia in Miami, Florida, kur paėmė peili įr papjovė savo 
lavinsis ant susirėmimo su jau
nu Strihlingu 27ta Februa- 
riaiiM. Priesz p radę j ima darbo 
pasilsės kėlės dienas. Su juom 
atvažiavo ir jojo manadžeris 
Johnny Buckley.
90 DIENU IN KALĖJIMĄ UŽ 

PAVOGIMĄ DUONOS.
Bellstdn, N. Y. — Už pavogi

mą vienos bandukes duonos isz 
grosersztorio, Jonas McNeil, li
kos nubaustas in kalėjimu ant 
90 dienu.

McNeil tvirtino kad buvo al
kanas ir neturėjo pinigu nusi
pirkti duonos, bet sudžo netu
rėjo ant jęjo mięlaszįręlystes*

key—Zukauckas, iszvažiavo su

nis tai 
girtuoklstei

ligos Mrs. V. 
neteko proto,

naujai gimusi kūdiki, po tam 
užklupo ant keturiu motu duk
reles kuria mirtinai pažeidė. 
Po tam motina perpjovė gys
las savo ranku ir dabar ran
dasi mirsztanti ligon'buteje.

menesio kūdiki ant

II Bialostokas, Bosijo. — 
Tūlas ūkininkas norėdamas at- 
korszint savo paežiai už kokia 
tai skriauda, sukramto savo 
vieno 
smert.

11 Fall River, Mass. — Ma
re Massa, 30 motu, mirtinai li
kos apdeginta, o josios trys 
vaikai sudegė ant smert per

' 4 ■-

■ I «• ' h. *.užsidegimą namo.
n

J , J“

Užmuszo atome isz jo pini
gus ir visus daiktus, inmete la
vonu in upeli, o patys pešti isz- 
keliavo in Kauna. Vėliaus ne
trukus žmogžudžius sugavo po
licija, ir jie buvo atiduoti in 
teismą. 4

Panevėžio apygardos tels- 
isznagrinejes ju byla, 

abu pripažino kaltais ir Igną 
Szutini nutaisė kalėti ikigyvos 
galvos, bet pritaikęs amnesti
jos iiLstatynia, paliko dar 20 
metu, Joną — 20 metu, pritai
kęs amn. instatyma — 7 metus.

Vyr. Tribunolas Panevėžio

UŽ NOSIES NUKANDIMA* 
PUSANTRŲ METU 

KALĖJIMO.
Kaunas. — Kauno apygar

dos tčismaą, nubaudė Kaži 
Ab’elki 1 mt. 6 men. sunkaus *s 
kalėjimo už tai, kad jis Lietu
vos Banko tarnautojai Anelei 
Markovienci nukando uosi.

mas,Pekinas, Kinai. — Penki 
tukstaneziai kiniecziu likos nu
žudyti pagal praneszima lYmo- 
rikonlszku misijonioriu, Pietl- 
nojo Honan provincijoi laike 
komunistinio sukylimo, kuris 
buvo prasiplatinias placzial. 
Daugiaaše žuvo senu žmonių ir 
vaiku.
apsiginkluotu

ba gizelis užmokėjo už piragus 
ir mėsa, nesidorejo, nes jam 
labai patiko valgis, o motore 
užganadyta isz savo skanaus 
darbo.
BAISI NELAIME KASYK-

LOSIĄ —103 PRAŽUVO.
Mukdamas, Mandžiurije. — kareiviu žudo žmonis, degino ir 

Szimtas ir trys auglekasiai Ii- apiploszinojo kaimus ir mieste- 
kos užmuszti baisiojo eksplozi- 
jo kokia kilo kasyklosia Entai, 
artimoje Lioyang, Mandžiuri- 
joi. Daugeli sužeidė o kad ka
syklos užsidegė, todėl nelai
mingu lavonus negalema buvo 
iszgauti in virszu.
NEPAPRASTAS KANKINI- 

NIMAS PACZIOS.
Krokuva. — Czionais atsibu

vo teismas Vaitiekaus Sikoros, 
už žveriszka pasielgimu su sa
vo 
tuom, 
darbu, 
girtuokle paežiu prirukyt prie 
milziniszkos kalados medžio su 
lenciūgais idant negalėtu ap
leist stuba ir ejti in karėžoma. 
Su paezia pasielgdavo gerai, 
niekados josios nemuszdavo, 
tik buvo priverstas teip pada
ryti, idant jaja atpratyt nuo 
gorymo.

Sudas ji paluosavo nuo baus
mes, nes jame noiszrado jokios
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paezia. Sikoras teisinosi, 
jog kada iszejdavo in 
buvo priverstas sago

kaltes, o ir pati prisipažino, 1 1 1 _ • • • 1 • • ’•kad tas jiai ant gero iszejo, nes
llt<

Deszimts tukstauczei
nacijonaliszku

VIENA PAPIOVE, KITA 
PEILIAIS SUBADĖ.

Kanas. — Szastavos

liūs. Komunistai juos pasamdo 
idant iszžudyt visus tuos, kurio 
nepriklauso prie juju.
JAPONAI TEIPGI PERMAI

NYS SAVO LITERAS.
— Matyda

mi kad Turkai turi pasekmių 
naujoje raszybojojiermainyda- 
mi savO krukuczius tint Lotyni- 
szku litaru (kokias mes naudo
jame) Japonai nutarė sekti 
paskui ir permainyt savo ra- 
szyba.

Japonai sako, kad jeigu per
mainys savo raszyba tai euro- 
pioeziai gales lengvai iszmokti

Osoka, Japonije

vaikams bus 
nes 

mokytis 
raszyti ir skaityti kokia asz- 
tuonis arba deszimts motu, pa
kol iszmoksta visus ženklus.

juju kalbi o ir 
daug lengviau mokytis, 
sziadien vaikai turi

pąmete norą girtuokliavimo, knlojime.
, ? ’ * i;.r* , ,.'t . 'f •* • •

Kanas. — Szastavos misz- V y v. rnounoias ranevezio
kely Vincas ir Antanas Brie- apygunlos teismo sprondima 
džiai peiliais subadė Albina ir 
Juozu Stralkus Mikaliszkiu 
valscz., Talino kaimo gyvento
jus. Albinas Stralkus mirė vie
toje, Juozas nugabentas in li
gonine, bet gyvybe pavojuj. 
Piktadariai sulaikyti.

patvirtino.

GraikasII Detroit, Mich. —
Nikola Manos, 62 metu, insivi- 
liojas in savo krautuvo suža- 
gojo* devynių metu mergaite. 
Senas iszgama likos uždarytas 

1 ••____
> i

MOTERE — VYRAS.
Kaunas. — Gruodžio men. 7 

d. policija buvo atvedusi in 
Kauno III nuovados taikos tei
sėjo kamera aivsztuota vaiki
na, kuris pasirodo esąs Tekle 
Sabastijankaite, apie 20 m. am
žiaus mergaite, apsirėdžiusi 
vyriszkais drabužiais, 
iszvaizdos atrodo drąsi,
giszka, mažai punaszi savo bū
du ir balsu in mergaite. Ji bu
vo užėjus in viena krautuvo, 
kur pasisako esanti kriminali
nes policijos valdininkas Sa- 
bastijanskas ir papraszo duoti

PRIVISO VILKU.
Taujėnai. —• 

linkėjo, ypatingai valdiszkuoso 
Lenu Szilu miszkuose prisivei
sė daugybe vilku. Pamiszkiu 
kaimu gyventojams daro di
džiausius nustolius — pi aunu 
gyvulius. Grųdožio'b d., Krau
jeliu kaimo lauke, pavakarėj 
vilkai užpuolė rugiuose ganan- 
czias avis, kur 19 aviu suplcszv. 
Vilkai atsilanko net kaimuose.

Taujenu apie-

•į

r.

Ji isz 
oner-

kreditan prekių 300 litu sumai, 
tacziau krautuvninko apgauti 
nepasisoke ir ji pateko in poli
cijoj rankas. Szi apgaviko yra 
mažai rasztinga juodadarbo ir 
jau karta buvusi už imnąszu 
apgaudinejima nubausta 10 pa
rų areszto.

VAGYSTES.
Panemunėlis. — Po smulkiu 

vagv'scziu pasitaiko ir dideliu. 
Czia nepersenei pavogė pi L 
Prano Buszeles karve, vėliau 
pono Jackevicžiaus pavogė te- 
lyczaite, o sziomis dienomis pa
vogė pil. Kalnieczio arklį ir pil. 
Kurionsko kelta kailiu, vilnų 
ir pluksnu. Be tojau buvo bei- 
szveža szeszius maiszus rugiu 
isz svirno, tik szeimiiunkas 
nakezia gryŽdamus jauja pakū
renęs nuvaiko vagilius. Kol kas 
dar nepasiseka sueziupti |io 
paukszcziai, nors policija ir 
stengiasi sugauti.

j * 1
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Saules”Del ‘‘Saules” pribuvineja 
daugybe nauju skaitytoju ir 
kožnas pilnai užsimoka ir kaip 
pasirodo, tai ncužilgio dvigu
bai pasidaugins skaitytoju. 
Juk jau visi ant tiek supranta, 
kad “Saule” yra • laikrnsztis 
del visokio luomo Žmonių. In 
jokius ypatiszkus barnius tarp

» 
ant užpuldinėjimo mažesniu 
szuninku turi apsiginti. kaip 
kada).'Netalpinu tokiu straips
neliu, kurie neverti pypkes ta
bako, tiktai ta, kas užima skai
tytojus. Neužsiima ubagavimu

pinigėlio. Tik knip kur kasyk
los dirba šztakai isz priežas
ties lengvos Žiemos. Bet tegul 
neužmirezta apie tobulinimą 
savo proto — apie maistu sa- 

Maistas dvasios 
visokius $ kai t v- • 

visokes

PAJESZKOJIMAI

Salde

dvieju neužsiduoda (žinoma

vo diiMzios. 
gaunasi per 
mus.

Pajeszkau Kazimiera ‘Kand- 
kicki. Turėjau jo nntrasza bot 
pameczian. 
bu reikalą su juo ir 
kur jis. Jis pats arba kas apie
ji ka žinantis tegul atsiszaukia 
po adresu:

Mr. S. A. Stabingas, 
Box .376,

Dabar turiu svai
ne žiną u

■ 1 >

(1t.

St. Clair* Pa.

žinoti ir

Reike skaityti 
knygas, laikraszczius ir ka per
skaito, reikė gerai apsvarstyt. 
Jaigu žmogus ŽiUo, smok a vi
sokia valgiu ir vaisiu — kas 
saldu o kas kartu, rugsztu, ko
kis valgis ir gorynias kenkė 
sveikatai, tai turi
skaityti visokius raszlus, o ta
da pažins skrituliui tliju rasz- 
tu ir žinos katras geras o kat
ras niekai.

Ne vienas užpykęs ant ku
nigo, užpyksta ir ant Dievo ir 

penktuku ant visokiu nieku, per tai pasilieka atskalūnu; 
pan'asziai nevienas 
ant iszduotojaus ir 
jojo biikraszti. Tai yra kvaily- 

Taip lyginai, 
ežius luina girtuoklis, palaidū
nas, l>ct jaigu czeverykus pa
siuva smagius, drutus ir vigad- 
lyvus kojai, argi tau ne gerai ?

t iktai 
‘Saule”

kelin. 
rėdoma pagal

teisinguiresi 
“Saule” vra 
skaitytoju norą, nes jaigu žmo
gus užmoka, tai nori tureli ge
ra tavoru, o no toki, ka suval
gius ne eina ant sveikatos. Ne 
vienas skaito nuo keliu metu 
“dideliai moksliszkus 
tos”
Ot, skaito sau ir gana, nes no
rėjo * ‘būti mokytu! ” — “ Nu- 

avižas in Paryžių, tai 
isz avižų nepadarysi ry-

rasz-
(f) ir ka naudojo? Niekei

vežk 
vis 
žiu!”

avižn

ir MoczeradusApie Blicus << 
Galicijoj, atrado 18 kapu, ku
riuose rado 98 daigtus da nuo 
priesz-historiszku laiku, o 
nuo Priesz-Adomo laiku. Ba
do juose: puodukus, akmeni
nes aivas, kujus ir kirvelius 
isz akmens, o labiausia kaulys 
žmonių palaidotus galvomis in 
Žiemius, paplokszcziom.s kak
toms su dideliais žandais; ne
kurto kaulai paszarvotu turi 
ilgio pustreczio arszeno (arti 
trijų mastu). Visi radiniai li
kos nusiunsti in konservatori- 
nius bjurus.

gtll

Jaigu tėvas szeimynos turi 
patraukimu prie “gemblerys- 

tai tegul kazyriuoja su 
suaugusiais vaikais.

tęs,f f
paežiu ir
Tokiu budu iszlalmet? pinigai 
pasiliks szeimynoje.

bė.

nevienas užpyksta 
ne skaito

jaigu sriau

Amerikouiszki Žydai turi 
“draiva”, ant pasta-sziadiCn 

tymo Žydiszkos kolegijos Suv. 
Valstijos, kuri ketina stoti 
New Yorko.

Ant to tikslo paskirta penki 
milijonai doleriu, o 2,800,000 
jau likos surinkta. Paskutine 
auka padovanojo 
szei my na G uggenheime r, 
davė į 
Žydai ta visai neslėpė kad ko
legijoj mokys Žydiszka mokslą 
kuri platins po Amerika. Žy
dai nesisarmatina savo tautos 
ir kalbos ir niekas 
pikta to nepalaiko 
kaip mes.

Žydiszka 
kuri 

puse milijono doleriu.

9

jiems už 
ne taip

Daug randasi moterių Illino- 
juj 'kurios užbaigė mokslus ko
legijose ir universitetuose, ap- 
laikydamos moksliszka laipsni 
pasiliko senoms mergoms. Da
bar josios keikia isz gilumos 
ęzirdies diena, kurioje užsino
rėjo instoti in kolegijos. Pasi
rodo kad nieko nvžonklina 

meile mylimo
ir džiaugsmas patogio

mokslas priesz 
vyro 
kūdikėlio!

Ne tiek giliuoju moteriai 
mokslas, kiek drūtas ir sveikas 

giszka sklypą. Žeme iszardys, vyras. O vėl: kuom motore mo-

Amerikonai gaspadoriaut ne 
už keliu deset'ku metu 

in uba-
moka, 
musu sklypas pavirs

girres isznaikys, visus minera
lus iszkas, o tada vadinsis Su
ardytos Valstijos.

Milijonieriai turi viską savo 
rankose, ka nori tai daro, o ir 
vakiže juju rankose ir viskas 
ant juju paszaukimo.

Tosios auksines kiaules isz- 
knis žeme ir viską neszis in 
Europini tvarta, žmonelius pa
liks ant didžiausio skurdulio.

Kožnas daigias turi savo pa-
baiga ir su Amerika ne bus 
tarp visada.

Atsiranda tokiu rakaliu, ku
rie mėgsta raszineti ant kitu 
vardu daneszimus in laikrasz- 
czius, norints ne yra skaityto
jais. Žinomu, kad to nedaro 
davadni žmones tiktai latrai ir 
szeszkai. Už tai 
bausme.

vra didele

Didesnes dovanos negalite 
padan ti del savo giminiu Lie
tuvoje, kaip nusiunsti kokia 
knyga arba užniszVti jiems 
laikrasztr “Saule.”

4‘Saule” eina po visu Lietu
va ir kožnas jaja myli labai 
skaityti.

Sunkias iszlygas uždėjo tū
las milijonierius isz Los Ange
les, Calif., ant senos panos, ka
da jai paliko pusantro milijo
no doleriu. Norints toji sen
merge turi 40 metu, bet turi 
isztėket už vyro ir apdovanot 
savo vyra kūdikiu, jaigu goi- 
dže apturet taji dideli turtą. 
Kaip girdot, tai lyg sziam lai
kai atsirado daugelis kandida- 
nt ant apsipacziavimo su tuja 
senmerge, liet ar senmerge ap
vaisins, tai sunku inspeti.

Darbu po Amerika sziadien 
visurpradeda 

dirbti goriau tai ir kainas prie
, r. fa ‘ f * ’

nertoktioja,

giliuoju

kytesne tuom kvailesne.

KITAS DĖKINGAS ŽMOGUS
# > ’ < » • * T « -'M'

Mr. Edward Bond, kontraktorius 
Ui East Bangor, Pa., rnszo: “Atvi
rai pripažinstu Dr. White’s Lun-ge 
Hea-la gyduole nuo kosulio, geresne 
už kitokes gyduoles. Vartoju ta gy
duole kaip tik gaunu kosuli, su ste
bėtina pasekme. Galima pirkti szto- 
ruosc ir aptiekose po 75c. už bonku- 
te, arba tiesiog nuo First National 
Laboratories, Lehigh^on» I>n-

lt

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raasymo, del vaikams. Preke 15o 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.
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Priesz dvideszimts metu at
galios mažam miestelyje sziau-
vine jo Pranei,joj, gyveno kokis
lai iszsislužhie^ viii akavus vir-*1 » 5 i t
szininkius, bet ant nelaimes taip

* . .fe « a fa 1 a a -

pratimą, pereis pro jusu duris 
procosijc su Szvencziausiu 
Sakramentu iki altoriaus, ku
rta liks pastatytos toje dalyje
rinkaus. Už tai atėjau jusu 
praszyt idant pa'lieptumet nu
valyt lapus, purvyną ir kito- 
kos szaszlavas, kurias viesulą

Pajeszkau vyro kuris norė
tu ir galėtu dirbti ant farmos. 
Turiu žemes 144 akeriu ir ka
dangi jau turiu 72 metus o pa
ti 59, n,epajoginiu žeme apdirb
ti. Mano tikra pavarde yra 
Viktaraviczins Kazimieras. Pa
einu isz Lietuvos, Suvalkų Gu
bernijos, Marinmpolcs Pavieto, 
Kvekirkio Gmino, Gelumerkn 
Kaimo. Atsisznukencziam susi- 
taikius, apraszysiu puse žemos. 
Atsiszaiikite ant sekanezio ad
reso : (1L

Mr. C. (1. Smith,
R. No. 6, Box 36, •

Coudersport, Pa.

anksz-Praleika Silvestras, 
ežia u gyvenęs Washington’o, 
D. C. Joszkomasai arba žinanti 
apie ji asmens pinszomi pra- 
neszti jo adresu Lietuvos Pa
siuntinybei Washington’c — 
Lithuanian Legation 

2622 — lfit.li Street, N.W., 
Washington, 1). C.

Asz Juozas Bakas pajeszkau 
savo szvogeri Joną Puida. Me
tai atgal gyveno Chicago, TU., 
o dabar nežinau kur gyvena. 
Turiu labai svarbu reikalu, tai
gi tegul pats arba kas apie ji 
žinantis atsiszaukia po szio ad
resu: (lt.

Mr. Joseph Bakas,
8940 Goodwin Ave, 

Detroit, Mieli.

Pajeszkau pusbroli Kastanti- 
na Stulpiną, broli Feliksą 
Liupszi, ir seserį Elena Lup- 
szaite, Motina, Liupszienc yra 
minis Lietuvoj. Patys tegul at
siszaukia,
ka žinanti, ant .sekanezio adre
so:

arba kas apie juos

(2t.
Europe Lithuania.

Kauno Redybos, 
TeIszi u Apskr., 
Varnu Miestas Tverų G-ve

Eleksandra Miciene.

ŽINOJO ISZ KUR IMA 
MOKSLĄ.

Profesorius: — Isz kur 
tronomai žino kada bus užte
mimas saules ar menulio?

Vaikas: — O gal jieji skaito 
Sa ule”

a ti

“Saule” kuri paduoda visokes 
žinos ir isz jos dažino kada bus 
užtemimai. *

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir PerszalinmaL Nau
dokite Dr. .Whites Lun-ga 
Hea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas.

j
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BALTIKOS 
AMERIKOS 
LINIJA

Iszplaukimai 
Laivu isz 

. New Yorko

'Estonia” 
9 Vasario 
‘Lituania”

2 Kovo 
“Estonia”

16 Kovo

t.f.

kaip ir daugelis Žalnierių, buvo 
prieszingas katalikiszkai baž-
nycziai ir josios (amams. Tiiip 
nekentė kunigu, jog ir su jais 
nenorėjo susitikt ir in jnos kai-' 
bet, nekente būti tame pakaju- 
je kur kunigas rasdavosi. Jai
gu vienas isz jo prieteliu lai
kais iszpi'ldydavo koki prįva- 
luma katalikiszka, tai negalėjo 
užsilaikyt, idant isz jo ne fiasi- 
juokus.

Tas jenerolas likos aprink
tas meru (burmistru) tojo 
miest uko. Jo'jo vaiskava ranga 
ir tinkamas patiko jam tas 
dinstas. O reikė pripažint ,]og 
savo dinsta teisingai ir prigu- 
lincziai vede. Bot neapykanta,

I

priputo vakar, jaigu butu pa
rankiau, tai asz paliepsiu savo 
žmonitrins nuvalyt. A

—- Kunige prabaszcziau, — 
atsake jenerolas — ta, ka po
nas vadini szvente Dievo Ku
lio, ne yra suvis parašzyta pro- 

Įvo.se, per tai ne paliepiu idant 
nuvalyt priesz mano durispViesz 
szaszlavas.

Mano mielas,

7,

tare pa-
t i jenerolo, kuri tame laike bu- pr 
vo i nejus, — rodosi man, jog rm
praszyma kunigo galime leng
vai iszpildyt. Paliepsiu tar
nams, o tie tuojaus nuvalys 
szaszlavas priesz narna.

— Mano On u k, — tarė je-
— jau ne, karta pra-

szau tavęs idant in mano rei
kalus nesikisztai. Uždraudžia 
visiems idant nedalypstetu nu
valyt, o katras to neiszpildys,

ncrolas

kuria turėjo priesz -bažnyczia, tai tas pažins galybe mano ra p-
buvo priežastis jog kun. pra
baszczius 'tojo miestuko daug 
nukentėjo nuo jo.

Kunigas buvo tai geradejin- 
gas ir mylimas žmogus, o prick 
tam gana augszto mokslo ir 
dievobaimingas.

Jenerolas kur tik galėjo, pa
niekino kunigą visur, nes jisai 
kentėjo ta viską pagal jo sto
ną, o 
įiiktinosi 
kenkt dvasiszkai asabai.

Pati jenerolo buvo tai pu- 
liažna motore, bet jenerolas jai 
nesiprieszino su josios tikėji
mu, kad tiktai su savo Szven- 
tinybeins nesirodytu priesz ji. 
Buvo jiji mielaszirdinga ir 
stengėsi pataisyt ta, ka josios 

fa A-a m

jenerolas tam daugiau 
jog nieko ne gali

vyras per savo kvailumu dar
kino.

Viena karta, menesyje Sojos
dvi dienas priesz szvente Die
vo Kūno, didele viesulą atsi-

F B į' if ’ ./i ' i
lanke ant ju miestelio.
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Ant rinkaus, 1 _ 
ma, buvo statomi altorėliai bet 
laibai tame laike buvo sugadin
tas purvynu, sulaužytoms sza- 
koms, lapais ir kitokiais daig-

pagal paprati-
■A • )

tais primėtyta per viesulu.
Prabaszczius, ant. kurio vis

kas buvo atidėtu, idant procc-
• • 1 * « • • I • 1 1sijo kuopuikiausiai atsibūtu, 

daugiaaše apie lai rūpinosi ir 
pastanavijo visoms pajėgoms 
idant rinkus butu a'pszvarin- 
las.

Suszauke savo parapijomis 
ir pasako jiems apie ka eina, 
ak va tindamas juos, idant ap- 
szvarintu rinka. In k dies dienas 
jau vieta buvo apszvannta, isz- 
skirent tiktai vieta kurioje gjr- 
veno burmistras, bijodami da- 
lypstet jojo locnasti be jo pa- 
vblinimo.

Prabaszczius mislydamas jog 
žmones per neapsižiurojima ap
lenkė vieta priesz narna jene
rolo, paliepė idant ir taja vieta 
nuszluotu, bet vienas isz ženk*- 
lyvesniu miesezioniu pasako 
kunigui jog isz priežasties 
bausmes ir rūstybes jenerolo, 
niekas neatsirastu idant nu
šalnotu jojo vieta.

Kunigas atsidusęs giliai, pri
pažino teisingumą miesezionio 
ir tolinus dažiurinejo darba, o 
priesz jenerolo narna likos ne- 
nuszluota vieta. Po nekuriam 
laikui kunigas nusidavė pas 
burmistrą ir liepe porstatyt ji.

ninko ir jog esmių burmistru.
— Tegul Dievas mane ap

saugoja, idant turecziau nuii- 
szytis in naminius reikalus. 
Veluk atsitolinsiu. Praszau da 
paskutini karta pavelinimo, ar 
pavėlinsi nuvalyt szaszlavas 
priesz narna ar ne, — klausė 
kunigas.

— Paliepsiu da kurta idant 
niekas ne dalypstetu — pa- 
szaukc užpykęs jenerolas.

— Gerai, — tarė kunigas ir 
iszejo.

— Ei, Petrai! Pranai! Mi
kai! — paszauke ant tarnu je
nerolas.

Tuojaus stojo trys bernai 
priesz jonerola su vaiskava pa
guodom*.

--- Pažinstat mano rapidn- 
užklausc jenerolas 

rustu pažiūrėjimu.

dalypstetu

stojo trys

ką ? su

jenerolo! — 
visu trijų.

’ ’ Na,

— - • •

į

Taip, pažinstam ponas
buvo atsakymas

— ’ Na, tai žiūrėkit, jaigu 
vienas isz jus atsivožintu nu- 
szluot priesz narna, arba duo
tumėt kam kitam pavelinima 
aut to, (ai rapninku gaus ant 
atminties taip, jog kolei gyvas 
bus, tai neužmirsz. Suprantat 
mane?

—- Taip, ponas jone role.
- — Atsiminkit sau gerai, ka 

sakiau. Galite dabar atsitolint.
Trys bernai atsitolino su pa- 

sikloniojimu kožnas in 
darbu.

Tankiause atsitaiko, jog tarp 
žmonių ne labai užsikietejusiu 
nrba piktu, kada tik papildo 
ka toki laike savo piktybes, tai 
paskui isz to (buna neužgana- 
dintais ir norėtu ta pataisyt. 
Tas pats buvo ir su ponu jeno- 
rolu, visa vakara vaiksztinejo 
apimtas didele gailesezia ir ne
ramumu.

Ėjo po kelis kurtus in lova, 
placziai atdarytomis akimis 
prisiži urine jo in lubas, bet vis-

savo

kas ant niekinęs užmigt negu-

siunst. Mano pecziai gana pla
tus.

— suniur
nėjo jenerolas, spirdamas r ap
ninka su koja.

— Gaila man, jog ponui je- 
nerohii pertraukiau migi, nes 
stengiausi kuotykiausiai nu- 
szluot, bot gal but, jog da ne 
papratęs...

O, o, o.... — murmėjo ve
la jenerolas, da tolinus atspur
damas rapninka,

— Su noru pnnesziu kora 
už lai, jog ne ošiu taip inpra- 
tes. Krislu ir plake, tai ka man 
kenktu musziinus rapninko? 
Tai garbe del mane/i tamant 
Viesz/paezini. Bet <la karta per-

aszau, jog buvau tokia’ne
rangus szlavimc

<—. O, nerangus, turbūt...— priesz szvente Dievo Kūno. Ka- 
painiojosi jencrohii žodžiai. — da apie tai Idanse tas tiktai at- 

turbut, bet

Hn>, hm, U!

buvo parėdytas rinkus kaip 
HziflfiTien.

Poni jeneroliene tam visam 
prisižiūri nėjo per savo įauga, 
negulėdama sau lo iszreikszt. 
Jau pracesije ketino prasidėt. 
Josios vyras baigė padabinet 
altorių, o jiji rengeisi in bažny- 
czia, laužydama sau galva, kas 
tikrai atsitiko. 5 ,į

Ant galo i nėjo ponas jeue įp
ins in sįiiba, ku tik .norėjo Už
klaust savo vyro, 1 
ženklina, kad szlai jenerolas 

| pirmiau prakalbėjo, jog abudu 
eis in bažnyczia ir ims dalybas

ka tai viskas
. a .

do0'bas 

nijoj jenerolas buvo visame 
pirmutinis.

Nes ir po tam neiszreiszke 
paežiai kas atsitiko laja nakti

procesijoj. Bažnyczi^Jr proce-

j
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Aa, na, lurhiii, nei... pažiūrė
sime. Pažiūrėsime kas smages
nis...

Jenerolas staigai atidaręs 
duris paszauke:

— Ei, 
kai! Kelkitės! Duokit szluota! 
Greicziau! Pirmutine kuria ra
sit!

Vaikinai su primerktom aki
mi ir su 
niais, persigando, pribėgo.

— Kur szluota! — riktelė
jo jenerolas.

—Ne Petras
ne Mikas nesuprato tosios kal
bos, su atidarytum burnom pri
sižiūri ne jo ant jenerolo.

— Klausiu kur szluota, rū
kaliai ?! T*-

Kokia 
klauso vienas.

— Szluotos noriu, ar rūka
liai turiu

Petrai! Pranai! Ali-

naktiniais marszki-

sake, idant užpraszytu kunigą 
ant piet, o dasižinoa apie vis
ką. Jeneroliene su džiaugsmu 
ta iszpihlc, o kunigas prabosz- 
cziuH priėmė užpraszyma.

Laike pietų, jeneroliene ne
galėdama isz akyvnmo ir 
džiaugsmo ilgiau dalaikyt, pa
szauke:

— Ak, kunige prabaszcziau, 
(u esi tikrai endp-tveris!

Ar asz l O ne poni — es- 
tiktai nusidėjėliu žmo-

i g I

9 ne Franas,

szauke jenerolas. 
szluota? — pa-

miu
gum. Iszrinktujn ir szventuju 
yra mažai — tarė kunigas.

— Bet jėga masteli praszau 
man iszreikszt, kokiu budu at- 
vertei mano vyra?

— O, labai lengvai — tarė 
kunigas szypsodamasis. — 
Trumpai pasakius, privereziau 
ji su.- szluota!

Jenerolas nusijuokė garsiai 
ir apsakė paežiai, kas atsitiko 
taja nakti ir kaip ji kunigas 
privertė su szluota.

Nuo to laiko jenerolas buvo 
dievobaimingas žmogus ir tan
kiai atlankydavo kunigą. -
—    .............—...  „

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

visom pajiegom

pasakyt ka szluota 
ženklina! ir pasilenkė paimt 
rapninka.

Tarnai persigandę prasisza- 
lino, bet na rsia uses isz j u Fra
nas, atnesze szluota.

Jenerolas pagriebęs szluota 
pradėjo su 
sžluoti. ,

— Bet ponas jenerolo, — 
tarė kunigas szypsodamasis — 
pailsi ponas.

— Duok man pakaju kuni
ge! — Pažiūrėsim kas greites
nis.

Kunigas nieko ne atsake, bet 
szia ve tol i aus. In penkes miliu
tas jenerolas paliovė szlaves 
ir turėjo prisipažint kaipo nu
galėtu.

Atidavė szluota Fra n ui ir ta
rė:

Duok man pakaju kuni-

— Imk ir paszauk anuos 
rakalius ir turite nuszlnot man 
priesz-nami taip, jog mažiau
sios szaszlavos nepasiliktu. 
Tuojaus, nes rap.ninkas bus 
darbe!

Paskui atsigryžo
a, hire ramiai:
— Kunige, gali eit namon 

ir pasilsėt. Prie procesijos rei
kalausi pajiogu. Jaigu ir asz 
dagyvonsiu rytojaus, tai nusL 
duosiu ant procesijos, nes szia 
nakti kunigo pasakei pamoks
lu ant pamokslu.

Pasakęs tai nusidavė, atsi
gulė ir isz syk užmigo, bet tik 
ant poros adynu. Priesz diena

szasz lavos
nes

in kuni-
O

lojo. Ant galo apie pusiaunak- atsikėlė, pabudinęs visa savo
ti iszgirdo jog 
dėlių atsargumu nuszlavinejo 
priesz-nami. Jenerolas pasirė
mė ant alkuniu ir murmėjo 
pats sau: .

— Ta ip, ne biustu. Kas to
kis szluoja ir prieszinasi mano 
prisakymui, Pažiūrėsiu kas 
czionais ponu, ar asz ar kuni
gas.

prisakymui, t

kas tokis su di- szeimyna. Nuėjus su jais in sa-
- A -

vo soda liepe nuskint kogra- 
žiausius žiedus ir. szakas nuo 
puikiausiu medžiu. Daro tai 
taip szirdingai, jog beveik vi
sa savo darža sunaikino.

In adyna paskiau liepe savo

Į • i • !• .L ___J?

Jenerolas ji priėmė ir pir- > Jenerolas apsivilko szlafro- 
mutinis tare in kunigu:

— Kunigo, turbūt ateini
atlankyt in maszndlo mano pa
či "

ku, apsiavė pantapliais, paėmė 
rapninka in ranka ir tykiai nu
sileido tropais žemyn. Atidarė

žmoniems surinkti szakeles ir 
žiedus. Nuėjo su jais ant rin
kaus ir pradėjo padabinti visus 
altorius.
szVentos Dievo Kimo, taip ne

Niekados da ant

žios. O kaip žiurau, tai manės duris ir pamate koki tai žmo- 
ežionais tie reikės, o jaigu nąri 
matytis su mano

M » •

paczia',;taį 
liepsiu jaja ‘paszaukt, o pats 
atsitolinsiu.

— No, ponas jenerolo, —
paszauke kiinigas nusijuokęs, 
— szita karta noriu tiii’ot gar
be pasznoket su ponu.be pasznoket su ponu.

— Ar taip? Gerai, kalbėk, 
bet greit, nes ne Titrlli laiko, — 
tarė jenerolas. .

Tuojaus pabaigsiu, nes 

tarė kunigas. Rytoj pagal pa-' ' V * < ) * ♦ ■ ' ■ ’ ■ 4
| i ■

___ rn .• 1 •

iv asz neturiu už daug liiiko -
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krifess- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo fr t. t. 
S2O W. Centra St. Mahaaoy City, Pa.

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite D r. Whites Lun-ga 
Hea-la gyduole ir Black Crow 
Pigu Įkas. t.f.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarlszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priešakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rasti) 
kožnam name. Issrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-738 MULBERRY STREET 
READING, PA.

MBITlIfrWr''
IB 111 ....................

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172 t.

' »■..... -
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
B.U Telefonu 1430-R '

Iszbalsamuoja ir laidoja mtruaiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
ssia nuo paprascziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automoblUua dal 
laldotuviu, vesellu, krflautyniu Ir 
kitlenia paaivaMnSjimaina.
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gu kuris su szluota stengėsi 
nustzluot purvyną ir szakas. Da 
pora žingsniu, o...

Rupninkas iszpuole jonero- 
lui isz rankos.

— Kas tld! — paszauke jis,
— kunigas?! Kunigas szitaih 
laiko srtuoja czion priesz mano

iul

Taip, tai asz, ponas je- 
ililhi— ' atsake kunigas ra-1 

Reikėjo tai prtversti-

narna?!
i < . i

nerol e,
m'iai. —-
nai padaryt, o no norėjau nio-

■y

ka ant pono jenerolo rtrpninko
t

i
H'

•*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. Pi.' ' ' ’MAHANOY CITY, PA555® —v 

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

* 9 M ill' j. A' »

MERCHANTS BANKING TRUST COn 
l * •' i ■ 'i * a

saugumo, 
» !

h

*

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytas pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo

.i.

dėl žmogaus kuris dirba ir esedina.
pinigus in szita Banka o pereitjkrinajte ir matysiu 
kaip tgi piaigaB auga su padauginimu Procento.
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NAUJAS NOUJUS STATO DIDELE ARKA KAIP INGYTI
"OZk-VlULCB ’
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Sztai naujausios mados ACka, kuria stato Williamas 
Greenwood isz Olympia, Wash., tvirtindamas buk Dievas ve
la a’tlcis patapo ant Pacifiko pakraszx’ziu nubausdamas nnsi- 
dejeliirs kaip tai padare už Nojaus laiku. Toje arkoje įiesital- 
pins jokiu žvėrių ne gyvuliu tik visa William’o szeimyna ir 
gimines. Arka turi 80 pėdu ilgio, 20 pėdu ploezio ir 25 pėdas 
gilumo. Szkada kad Williamas neapreiszko kas jam paliepė 
statyti laja arka, ar Dievas atjojo silpnas protas.

Motinai
dž

apsiszvietc 
vaikszcziojo po

ve-

> Inkste gražini 
automobilini, 
nai, skrybėliuotos ponios 
džiojosi didelius szunis. Tai bu-

I

4 4:

*

nejaukuBuvo szaltas nejaukus ru
dens vakaras. Vejas, kaip lat
ras, staugė gatvėse, 
medžiai, liūdnai meto savo la
pus, vos-vos girdimu szlame- 
siu. Ruduo, kaip nepermaldau
jamas žvėris, insiverže in mies- 

nelaimin- 
prispaustus

Pagelte

vo svarbiausia ir turtingiausiu 
miesto gatve.

Languose žibėjo
visokiu rufcziu gražios 1c-

aukso žie-

I vedimia būti specialistu.
n/lvnVninu iv iivzirl'r

APSZVlETAį'
žinoti apie dvasiszkus reikalus 
daraktoris turi gerai pats žino- 

;ti,

Stt- 
džia, advokatas ir nrednykas, 
turi žinot a'pic visokias tiesas 
ir statulas, kunigas turi giliai

SSStf SS““'' SMARKI VIESULĄ sugriovė mokslaine
I*

Svarbiausias kėlės dvi pra- 
szalinimo nelygybes tarp zmo apie ka Jis mokiną, pakta- 

ras turi prigulinezei žiobti apie 
kurni žmogaus, visokius ligas ' 

i s' 
giau yra guodotus negu turtui' tlu’į žinoti apie tavoms, turi ži
gas, o 1 
ta ne tiktai lyginu žmones, pa 
kele kožna ir uugsztina juos.

niu vedasi per apszvieta. Žmo
gus nors biednas, nes apszvies- 
(as, daugiau vertas ir i

visokias ligakuna žmogaus, 
dau- h’ spasabo ant Įįgu; kupeziu

■.it v v* * i* t w * f a ’ ----------- --- --------- ----------- ” y -- - ,
tamKiiueliH, Nes apHzvie- boti kur pirkti, kaip parduoti ■ 

ii‘ mokėti gerai rok imti, amą t- 
nykaa turi pažirtu visokia mc- • * t • ’ 1 k t 4 k » * t
ir niokoti gerai rokuoti, amąt-

Reikia-gi kitokį spasaba pa
naudoti kad to visko dažinoti. 
Knygoje yra skarbezins -žinys- 
tos. Reikia neatbūtinai iszmok- 
ti skaityt gerai, o pankui skai
tyt geras knygas. Rinki a akai-j 
laid, ne stenėti — l.vgifii ii’ 
szvebiiai skaityt ir ka skaitai Į 

iszmokti kož-Į

stone t i

Diovas davė žmogui duszia 'džiugu isz kurios dirba, niaszi- j |o,je
. nas ir t.t. ir ūkininkas turi ži- 

kitus sutvėrimus. HOti žeme, darbu, apie auguo-
iszminlinga ir tuom iszaugszti- 
no ji už ]
Juom tada labinus tobulina-1 i1’*, gyvulius, padarus ūki s z-
mia musu iszminte, juom dau- ir<t.t.

• 1 ’ ‘ ’ • . Tai yra žinia užvedimo juom
kas daugiau ir geriau apie sa-

ginu lobinamia taje iszmintc
in žinista, tuom augszcziau pa

• Tai yra žinia užvedimo juom

sikelcmo tarp sutvertu gyvatų, vo užveda supranta, ir gerinu

suprasti.
j Skabyti
nas, ne tiktai jaunas bet ir sc-

' nas.

ga I i

.laigu
tai visados suras 

/mugu kuris pamokys skaityt. 
Tieji, kuri

neisznmko .mokyk- 
visados suras toki.

P 
nemokanezius

ta, iszgazdino visus 
guosius, vargo 
žmones, ponus apvilko sziltais 
kailiniais, o 
prie szaltos krosnies

Greta augsztu, daug 
ežiu, mum glaudėsi 
stogais nameliai, 
langu stiklais, 
suskilusiomis, 
durimis.
Miesto gatvėse, storos ponios, 

miiiksztus szilki- 
gražiais vežime 

vežiojoVavo vaikus, szil-

vargszus nuvaro 
szildvtis.•r

u siekinn- 
kia u ra i s

iszdaužytais 
suklypusiomis, 
nesandariomis

insivilke in 
, uiUA paltui- 

liaisĮ veži 
tai ifk visu pusiu apglamžytus, 
pavalgyd i nt us ir pagirdvt us.

O‘kitoj piiioj nneslo, ičii tiir 
dvoke pelosiai^r neturlinguju 
kvartale, badaujanti motina 
glaudė maža vaikeli prie isz- 
džiuvusios džiovininkes 
nes. Vaikas verkė, tiese ranku
tes prie motinos kaklo. Jo riks
mas, jo užkimęs balselis, dras
kė alkanos motinos szirdi, kuri 
visvien nieko negalėjo duoti, 

ateju- 
rekianeziai ir 

griebianeziai už iždžuvusiu al
kanos motinos krutu.

Buvo szidtas, nejaukus 
dens vakaras.
Neturtinguju kvartale, spink- 

sojo mažucziuose langeliuose 
; al

kani vaikai glaudėsi prie savo 
motinu, vaiku tėvai ir motinu 
vyrai sėdėjo žemai nuleido gal
vas, kažkur in toli žiūrėdami, 
užgesusiomis akimis.

Už langu staugė vejai, iszsi- 
rikiave eilėmis medžiai, pasku
tinius pageltusius lapus ra

diniai, ramiai bore žemėn, o szl- 

pasiilgima 
duonos, nors karsztos sriubos, 
sziltu barszcziu.... O ten dar to- 

Nomuno, Aleksote, 
staugė pririsztas szuo, užver
tos galva augsztyn, užmerkęs 
akis ir k akla isz tieses statme
nai in dangų.

Buvo szaltas, 
dens vakaras.

Motina, susuko savo kūdiki 
in • paskutinius, 
skarmalus, 
pluta in maža, 
vaiko burna ir pravėrus sukly
pusiais namelio duris iszejo in 
gatve. '

Szaltas tvejas, lyg tyczia už 
dura lauke kad galėtu ūžti, ga
lėtu purtyti savo auka, 
ežiu sukaustyti visus motinos 
sąnarius.

Motina, vaikeli neszina, ėjo 
neturtinguju kvartalo gatve-

szitai nesenai pasaulin 
šiai gyvybei,

kruti-

r il

szaltos mulvinos szviesos

tie krito, szlamejo, sukeldami 
liūdėsi,kažkokį

linu, uz

nejaukus r u-

hz varesnius 
ingrudo duonos 

prasižiojusia

szal-

dai 
les.

O kituose languose, taip pat 
už stiklo, kabojo kokomis tam- 

szvic-
žali per- 
ružavais

šiai mėlynos vynuoges, 
šiai geltoni būnamai, 
piauli pusiau dynai, 
sekinėtais viduriais. Buvo Be
krautas szokolados, salda i nes, 
obuoliai ir krianszes.

O pro kepyklų duris kvepojo 
szillos duonos malonus kvapas, 
didindamas alki, keldamas 
tuszczio pilvo niurnėjimus.

Vidury gatves, iszsirikiavu- 
kareiviai,

alki,

1

I

I
l'[I ■
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M uncie, Ill., sugriovė mokslaine kurioje už-

. I L -U-.', k__ *____.53
Baisi viesulą kuri prapute pro vidurinius Wetflus pada

re daug liledrs, o 
muszla du vaikai ir daug likos sužeisti.

moka skaityt, pri
valo nemokanezius iszmokyli. e/ 

Tegul kdžnas kuris moka skai
tyt, kas meta viena iszmokina 
skaityt, o su tuom didele gera- 
dejysta padu ris del 
tos ir žemes.

Kas puma želi skaito, privalo 
tankiai skaityt ir tai garsiai ir 

trumpam laike pa-
u — --

’1
’wI

«
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savo tau-
juom eisis.

Vienos szakos žinysta užsi
ima specjaliszki mokyti ir ta 
szaka pagerineja ir platina. 
Padekime, vienas užsiiminėja 
specialiszkai ligomi vaiku, an
tras kvotineja apie žvėris ar ne 
kuriais auguolias, kiti oru ir tt.

Abelna žinista kožnas žmo
gus norint jis kuom kitu užsi
ima, tai turi nors po biski ma- 

'apie ukinl'kystia, 
prekyste ir t.t.

Kokia ta abelna

Kas ne tobulina savo iszminti, 
ne lobina žinysta, pranaszus 
yru 4/ 
riam pones davė tolenta (pini
gą), o 
ir tas likosi nuo tarnybos pra- 
szalytas. Bukime mes panaszus 
iu ta kita žmogų, kuris gave;? 
talentą, per savo darbsztuma 
pad veji no, davė mums Dievas 
brangu tolenta, protą, 
kabinėkime ji, L_. .. 
me ir lobykime.

Žinysto yra kaip szviesa sau- 
les tlel musu dvases. Per tn.Ie yril įįį žinin, kuri yra roika

labina žinysta, 
in tu žmogų biblijoje, kū

tas ji užkaso in žeme,

i, ne uz- 
bet tobulinki-.nyti; arba

žinyste?

*•

szviesa 
pa slėptus

Vidury gatves 
sios, kaip 
nuogos liepos — tiesios lieknos 
ir ramios.

Pailsus prisiglaudė motina 
prie vienos liepos, kruvinomis Z 
aszaromis maldaudama praei
viu :

prisiglaudo

stovėjo

pažinome daigtus ir linga žmogui, idant ne stovėti
dalykus del musu 

akies. Per ta szviesa susineszu- 
mia su tolesnei s i 
senovės gadynių ir 
svietu, 
juos ir ne suprantame, junge- 
mes sandariau su paezium Die
vu, suprasdami geriau Jojo 
darbus. Svietas musu vidury 
platinasi, duszia musu lavinasi.

Kuom-gi yra turtai 
szinei, parodai ir pinigai 
priesz paroda apszvietos su 
kuria dabinamia musu duszia 
per žinista'?!

Bet žinysta ne tiktai dabi- 
bet ir kas kartas aug- 
Apszvieta prigclbst i 

žmogui gyvenimą musu; moki
na kaip gyventi ant svieto kaip 
lengviau uždirbti ant szmotebo 
duonos.

Apsižvelgkime tiktai apie sa
ve;
reis kaip 
garinei ir clektrikinei vežimai 
tais vežimais žmonos persi- 
kelineja isz vietos in vieta, ve
ža maistu isz tolymu galu svie
to, matomia dideles visokes 
maszinas, su kurioms iii viena 
adyna daugiau padaro, negu 
žmogus per viena meta, mato
mia telegrafus, kurie in minu-

y 

kaip tas kuolelis tvoroje neži
nodamas ir no suprasdamas11VM HAAilin XJ HU nUĮ/l CVKJVACl XI* to1 J 

žmonimi su ]<as apie ji. dedasi. Reikia no-
su <

per tai, jog pažinomia
cielu rint p0 biski žinoti kas ant

pa rodą i ir 
paroda apszvietos

pavir-
>

I
ne

na mus 
sztina.

y

— Siisimvlekit žmones! Pa- 
gelbėkit!

Bot žmones, kiekvienas savo 
mintimi užimtas, skubėjo pro 
szali. Palenkė galvas, ėjo jie vi
si pro szali, nežiūrėdami mirsz- 
lanczios motinos skausmus, ku
rios sąnarius purtė rudens szal- 
lis.

— Susimylėkit žmones! Gel
bėkit vargsze motina — vis 
silpniau skambėjo jos balsas.

liet nieks tu szauksmu ir de
javimu negirdėjo, tik krintan
tieji lapai, taip szvelniai, rami- ta atnesza mums žinias isz kito 
naneziai szlamejo, kad. skaus
mas 
rado jegu stovėti 
žengti pirmyn.

Motina, vilgydama veidus 
aszaromis, inejo in kažkokio 
namo prieangi. Jo sienos buvo 
baltai iszdažytos, o augszczian 
svetimo buto duru, žibėjo, ap
narpliota vielom, 25 žvakių 
lempute.

Motina pabueziavo savo kū
diki paskutini'karta. Jos akyse 
subly'kszcziojo žalios mėlynos, 
raudonos žiežirbos...

Motina paliko 
prieangy savo kūdiki.

Ka jinai pergyveno 
momentu, žino tik ji viena.

Palikusi kūdiki, po ilgu klai
džiojimu, klaidžiojimu gatvė
mis, ji sugryžo in savo nejauku 
kambari. Jame, prie krosnies 
gulėjo trys didesni vaikui, o jos 
vyras, kaip ir jai iszeinant, sė
dėjo žemyn nuleidęs galva, ir 
negyvomis akimis žiurėjo kaž
kur in toli.

Buvo szaltas nejaukus ru
dens vakaras.

su alkiu mažėjo; bet atiri
ant kojų ir

vilgydama
i nėjo in

vielom,

svetimam

szituo

svieto 
mus gamta

Apsiaubinoj

sa- 
matomia geležkelius, ke

ža ibas perbėgi neja

ded as i. A psia u b inoja
, o to ja garnio ja ma

tome visokius apsireiszkimus. 
Turime ketures ketvertes me
tu, t urime, diena ir nakti, turi
me sniegus ir lietus, žaibus ir 
griausmus, \ 
ūgio medžiu augiiolu ir 
kiu žvėrių. Kaip tai viskas da
rosi koki su savims turi susirl- 
szima ? Žmogus 118 apszviestas 
jeigu buna paklaustas, tai turi 
viena atsakymu, tai Dievas su
tvėrė ir tai Į) turi būti. Tamsu- 
nelio nuomone yrik per tinginy- 
bu ne nori užsilipt kvotimu tu 
pasirodymu ir nejnori suprasti 
to viso. Nes buvo žmones, kurie 
nuo seniausiu laiku sznipinejo 
ir labai daug atidaro. Apskai
tė kelius dangiszkus kureis 
skraido žvaigždes apskaito 
kaip toli nuo musu žemes, ap
skaito sunkuma žbmeš, staigu
mu sukimo, iszdejo ka vidury
je žemes ant žemes ir orai; pa

gyra t n augalu ir žvėrių,

apsireiszkimu

vėjus. Žiūrimo ant
■ viso-

kelius dangiszkus 
žvaigždes

mis. Žemuose vartuose stovėjo 
jaunos moterys, szal e sukinejo- 
si girti vyrai ir pirkinėjo meile.

Praėjo motina tamsiuosius 
skersgatvius, insuko in akinan- 

ępszviestos gatves, k_urio

K. RĖKLAITIS C 
LictuThikaB Graboriui 5 
Laidoja numirėliu* pa- n 
gal naujausia mada Ir ( 
mokslą. Turiu pagelbl- 
nlnka motorams. Priei
namos prekes.

AlU W. Kl,«
MAHAKOY CITY. I'A. 

Ofl «IKK*!r ST-. 
TAWA<|llA. PA.

T ' ’
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aiszkiai, o
stos puikiu skaitytdjnm.

Skaitymas tai yra raktas 
prie žinystos; ant nieko viskas, 
jaigu neturėsi rakto in skryne 
žinystos, tai yra rasztu ir kny
ga.

La i k ra sz t i s m ums 
kas dabar ant svieto dedasi, o 
katras laikrasztis nedaug turi 
žinių, tos paezios žinios persi- 
seneja tai tokis laikrasztis jo
kios vertes ne turi ir vadinasi 
draiskalu.

Laikrasztis privalo rastis 
kožnam namo ir kožnas priva
lo skaityt, jaigu ne nori būti 
kuoleliu tvoroje. Ir tasai, kuris 
nemoka Skaityt, privalo sau 
1 n ik ra sz I i u žsi rasz v t ir
duot skaityt o paežiam klau- 
sv t. 

<u'

Laikrasz t i 
gera kaip 

soja 
ant tikybos ii

o ir Dievo neiszpažysta.

skaitvt o

pasakoja

pri valo

privalo
y — kitam

iszsirinkti 
“Saule,” o ne toki 
melagystes, užpul- 

dvasisz-

reikia 
Saule,”

kuris
d i neja
kuju,
Tieji, kurie laikraszczius skai
to, turi ir kitus kalbinti ant už- 

o netrukus tasai 
naujas skaitytojas bus dėkin
gas

si raszymo,

nes isz

UMRINKBNMllRHMmiMmMHillNWMIMMr
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Ant Veselkos Springfildc 
buvau, 
girdėjau ir

O ant mezlevos daug pinigu 
sudėtu, 

Jaigu norite, kad daug sūdei 
Reike gerai torielkas pridėt.

♦ * ♦

Taigi, jauni visur veselku 
lauke, 

O ir bobeles ant veselku 
trauke,

Žinoma prie linksmybių, 
Atsilaiko ir bjaurybių, 

O kas duugiauso iszdaro? — 
bobeles, 

Nelabos.
Žinoma, kaip prisigėrė, 

Bile ka, kaip tik prigriebs, 
O ka daugiau daro, nutylėsiu, 

Del saves pasiliksiu, 
Dvasiszkieji didele nauda 

padarytu,
Už nemoraliszkūma apgarsytu, 

Tai-gi namie savo vyrus
uždaro,

Nuėjus in Veselka triksus 
iszdaro;

Tokiu begėdžiu visur rasime, 
Kur tiktai pasisuksime.

1
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MALDAKNYGES
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No. 185 Baisa* Balandėlis arba 
Mažas Szaltinells Dievo Mylistu. XI 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų Ir giesmių 
prie Panoks Szvenciiauaios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais au ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .>2.50 

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais...............................  >2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, dldei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais aku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai............................ >14k>

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios uprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis mlnksa- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai..................«.>1JIO

No. 189 Vainikėlis, katalildaaka 
maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skurini Juodi minkasti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukaa >1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokie 
amžiaus. Puiki mala knygele, 25f 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrsziauB, auksuoti lapu kraastai be 
kabutes. Puiki knygele del dtovanojl- 
mo vaikams ir mergaitėms..... 

ii *

O Dievulėliau ka 
maeziau, 

A’vselka buvo netoli vienok 
Ka rėžomos.

() svieteli, kaip ten buvo 
Tai nėra tokio liežuvio, 

Idant viską apsakyti, 
Arba plunksnos kad npraszyti.

Bobos apsileidia, 
Plunkus pasileidia, 

Pakampėm landžiojo, 
Pasigeria sketeriojo.

Visko nesakysiu, 
Veluk susilaikysiu

O perkūne, kur tu būni 
Ar jau kulku neturi, 

Kad lokes mo teres nubelstum, 
Ne vienos neupleistum, 

Nesisarmatina ne žmonių 
Ne mažu vaiku.

* * *
Jus-gi Szenadorio mergužėles, 
Jaigu in Veselka nuropliojete, 

Tai nors juoku nedarykite, 
Nueja grinezioje sedekite, 

Po pabulkes nesivalkiokite, 
Nemi^lykite kad naktis, nieks 

nematys, 
Tai svietas nežinos ir nieko 

nesakys, 
Vienok turite apsisaugot, 

•Ir Dievo bijot.
Žinote ir tai:

Apie gera girdėti toli, 
O apie pikta ne klausyti 

negali, 
Visi kaip rodos triubije, 

Ant nie'kszes szunis kabinėjo, 
Tu visu bjaurybių nesakysiu, 
Veluk del saves pasiliksiu, 
Juk visi apie tai gali žinoti, 

Jog nereikia ne kalbėti.
♦ * ♦

Vienojo vietoje ant Veselkos 
buvau,

Tai szirdeles silkucziu valgiau 
Ajbecze,

Tai buvo Petnycze. 
Veselninkai valgyt negavo
Ne vienam ‘nuo bado pilve 

gurguliavo,

iszdavejams ir tam kuris 
prikalbino ji prie skaitymo.

Prie laikraszczio turi būti ir 
pamokinanti knyga,
laikraszczio mažai ka iszmok- 
si, tiktai daug žinosi.

Mokykitės broliai, kurie ne
mokate, tai mokytis niekad ne 
yra per vėlu.

Kas isz mažo džiaugėsi
Jau tas gerai turisi.

>1.000 TIK UŽ 60 CENTU
tas tukstantia doleriu žmogui 

roiszkia, jeigu jis yra apimta* ko
kios nors licos boi viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne- 
iinksmaH ir in vairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kulną 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-žolca yra nuo sokaneziu Il
gu; viduriu užkietojimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir po-

y

y

■

[I-

žino
sudėjimą kimo, pažino visokes 
pajiegas gamtos isz ko paeina 
spasabas voiksmes apskaito ju
ju pajiega. O ka jau kalbeli 
apie pati žmogų! iszkvoti kož
na gyslele musu kimia, kožna 
laszeli kraujo; iszkvote, kaip 
duona mainosi in krauja, kuna 
ir kaulus. O jeigu'da ko ne isz- 
rado tai vargsta ant to mokin
ti dionomi ir naktimi, isztrau- 

teisybia kaip bitutes

r

r

g

■ ■
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viską 
žmo- 

žmogus 
ir

galo svieto., 0 kas ta 
padare, jeigu ne žinesni 
niszka?! Per žinyste 
pajungia gamtos galybe 
Ii epe dirbti del saves.

Tukstanczei metu 
darbo visu žmonių ir

gam to s *

, ■ ■ >i! 
k '

k i neja
medų isz žiedu. '

Szitai, suprasti tu 
darbaikožnas žmogus privalo 
Žinoma privalo norint pavir- tno, pleiskana, Bilapinimosi lovoj, i» 
szum suprast, ba prigulihczei 
suprasti tai reikia daug moks
lo.

Kitokia velei žiniste yra roi- 
saves somsimia, kalinga, idant gyventi pride- 

ronezei tarp žmonių, ne kaip 
gyvulis bet kaipo,žmogus. Rei
kalas yra pažinimas, tai yra 
mokslas savo tikybos, pažin
tis tiesu Dieviszku ir žmoriisz- 
ku, kad pagal tuju provu tai
kyti gyvenimą. Reikia gerai

zmo-
Tegul-gi

gamtos ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudejimo'po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki-

‘v ■ w
■ '< 1

sunkaus 
laiku, 

sudėjo ant žinystos, kuria sze- 
dien turime. 0 kiek toji žinys- 
te kasztavo. prakaito ir 
niszku gyvaseziu!
tiejei skarbai sukuopinti ne
guli priesz mus paslėpti! Se
meme tuosius skarbus su pil- 
nomi saujomi, o bot niekad ne- 
iszsemsime; prieszingai, ko 
daugiau del
to daugiau paliksime del musu 
i m pėdžių.

Nes szvie>a žinystos puti ant 
mus ne plaukia, turim iszskilti 
del saves isz kieto akmenio 
per procia kantrybes. Žinysta 
žmoniszka tebiriamia laikia 
yra teip plati ir gili, jog ne 
yra iy no bus tokio „ žmogaus, 
kuris laja žinysta nors per pu
se galėtu ižguuti. Gyvata žmo-

* * a A

prieszingai

pažinti savo gimta kalba, kad
galeti apie viską susikalbėti

• 1 ♦ 1 • • 1 k • fprigulinezei isztnrti, ka nori, 
ka misiini ir jauti. .

niszka, kad ir neilgiausia, ne
užtektu ant iszsimokinimo vi
su žinystu. Ne kurio žmonoj 
ciela savo gyvastį paszvon- 
ozia vienam' mažam daigtelul- 
szakelei žinystos, o bot no guli 
daeiti. O szakos žmogiszkos ži
nystos szodien yra toip dideles, 
jog reikotn dideles knygos kad 
visus vardus suraszyti.

Yra vienok szaka žynistos, 
kuria ko&jas žmogus privalo 
turėti, jeigu nori būti priskai- 
lytas prie taipsunu.

Kožnas žmogus turi savo už-

ka mislini ir jauti.
O tolinus, vėl, kęžjuis turi 

pažinti tiesas tos žemes, kurio
je gyvena. Reikia pažinti tie
sas ir privalumus ukesiszkus, 
reikia pažinoti tosios žepies in- 
taisas, reikia žinoti praeiti sa
vo tautos, kaleiuįas, kokias 
praleido lyg sziaclien. Tai yra

kitu ligų. Ataiunek 60c. tai gauti 
vaiut-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtus ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
•ztrdles 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 Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma, Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS, *
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y
..   ■ ■■ *...............     -new .HT1-

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

(Bell Phono 872) ,
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

’ I
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Vos szmo'teli szdlderio 
. paragavo,

Be to ir po ra ūgy t a agurku 
gavo.

0 vięnas sportukas prie 
moterių prisitaikė, 

Įr su joiA,TudtlkTa lake, 
Tai szirdeles nuo juju ne ėjo,

y

tautos, kaleiuius, kokias

a beinu žinysto o tas reikalinga
yra de! kožno žmogaus,

4

$i.so

KatakiNo. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilausldo, au 
nekurčia naudingais padėjimais. 1O«

IirW

ArcibroatTOB

"’O

f

Pasigėrė ir ant suoloJsZsitieses 
gulėjo.

Kiti norėjo valgyt, tai cibulius 
vogė,

gulėjo.

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus................................10*

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso. ••••••. 1O«

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pa&ibudinima* prie ApmioUnlmo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal aeno- 
viszka būda............... .. .................... 10*

’■ " 1," ■ ' * 1

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso KristU- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gnu 
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose azalyM per - katalikus, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina
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kaipo nktpleri.
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W. D. BOCZKAUSKAS • CO., 
UAHANOY CITY. FA.Ir in kiszenius krovė, IV . / ♦ • » .

F

Įr su cibuliais maumojo.
f ''/J/AT ' Tn 'We r * * **

Nuliudhno valandoje suteikiam 
Palaidojimą 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-
gedausi patarnavimą.

O dabar, kaip to visko duži- 
noti?

■Žinystu sememe arba nuo ki
tu žmonių apazviestu arba isz 
knygų. Geriausiu .tękįu žinią Ideizluit© minusu.

Bite pilnai užganijdintl.
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavimą«,tai mel-

TelotęnM »7>.
dilu w«n>t tolelonboU ,a pribusiu Ja M

Duonutos pasijoszkojo, 
Įr su cibuliais maumojo. 

Aut veselku bdha visokiu 
t ■ ‘ /‘laiku,

O kurias su keliais doleriais 
atlaiko, \

Norėtu kad .visi alkani sėdėtu,

X 4
-ff- t

-

66 6 -i r l-
yra tai Ra««pta« dal

‘ll ■

‘ I
Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karssezio ir Materijom 

Greitai veikia. Gayelte a^Makfe*
1 ’ 1:"' . * -

■II
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ŽINIOS VIETINES
Petnyežioj pirma diena 

Vasario — February.
— Subatoje pripuola Grnb- 

nyczios.
— Mieste influenza prade

da apsimalszy t. Jau ne tiek 
žmonių serga kiek sirgo mene
si adgal.

— Lehigh Valles kompani- 
jo iždave žinia buk Bukmnuto 
kasyklos nedirbs ant neaprube- 
žiuoto laiko, nes'ne turi užkal
binimu ant anglių. Park Place 
dirba.

— Subatoje yra žinoma kai
po 44Ground Ilog Day” (bar
suko diena), kuris taja diena 
iszlenda isz žemes pamatyti sa
vo szoszeli.
diena pamato savo szeszeli tai 
eina adgal miegoti per szeszes 
sanvaites, bet jeigu saules ne
mato ir savo szeszelio, tai nesn- 
gryžtn, kas parodo kad žiema 
bus trumpa.

— Suffolk kasyklos kurios 
buvo užsidegė ir buvo viltis 
kad ugnis jau apsimalszino, vo
lą prasidėjo su visu smarkumu. 
Kompanijos darbininkai dirba 
diena ir nakti ant užtroszkimo 
liepsnos, kuri daro dideles blc- 
des.

lift
zm<

Jeigu jisai taja

— Poni Ona Viszinskiene, 
309 W. Market uli., 
iszvažiavo in Filidelfije gydy
tis.

Seredoje

DIDELIS BALIUS!
Ant paszialpos Juozo Reklai- 

czio, 17 metu senumo vaikino 
kuriam buvo nulaužta koja 15 
menesiu adgalios ir iki sziam 
laikiu da negali vaikszczioti, 
todėl rengia balių idant galėtu 
toliau gydytis. Balius atsibus 
Panedelio vakara 4 Vasario 
ant Norkovicziaus sales. Gra- 
jis gera orkestrą visokius szo- 
kius. Inžanga bus 50c vyrams, 
25c moterims ir merginoms. (4t.

ANT RADOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 78 S. Main St. 
Kreipkitės ant adreso: 
' 403 W. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.
SZTAIPROGA! 

100 AKERIU FARMA

(t.10

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi
joti© bedarbiu, maža-darbiu ir 
straiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 

A t si sza ūki to ant szio 
t!6

stubos.
adreso:

Mr. Peter Szvilpa,
R.D. Box 2, Lake Side, 

Tamaqua, Pa.

Visu Daktaru Receptai
M e ib a ra «■ aAtsargiai Iszpildomi

APTIEKOJE PAS

j Litschs’Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
» O O » — —! 1

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

Ant Antro Floro Kllne Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy Oity

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,368.62

Mokame 8-csia procentą ant 
C iudėta pinigu. Procento pride*
> dam prie jura pinigu 1 Saudo ir 
C 1 Llepoa. Mee norim kad ir jus
> turėtumėt reikale au mūra banke 
< nepaisant ar mažai ar didelis.

>. G. W. BARLOW, Pres.
< J. FERGUSON, Vlce-Pres. Ir Kas.

t

SHENANDOAH, PA.
- /

t Andriukas 5 metu sūne
lis Juozo Karpavicziaus, 
E. Centre uli. mirė nuo dipeteri- 
jos.

— Sudaa perskyrė nesitin
kama porele; Joną Graza liekapVIUlV* I/VIICV

nuo savo pacziules MildreUos. 1
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Girardville, Pa. t Seredoje 
atsibuvo laidotuves Juozo Va- 
liukonio, 38 metu, su pamaldo
mis Szv. Vincento bažnycziojc. 
Velionis prigulėjo prie drau
gystes Beavers. Paliko paezia, 
sunu Juozą, dukters Alicije ir 
Ona, sosere Valentnkoniene 
mieste ir broli Lietuvoje.

Saliuninkns Andrius Ha- Bayonne, N. J, f Juozas Juo-
ssara likos nubaustas tuit $5 
bausmes ir penkes dienas in 
kalėjimą už peržengimą prohi- 
bicijos tiesu. Už ta pati prasi
kaltimu likos nubaustas Anta
nas Karas, tėvas trylikos vai
ku, ant 300 doleriu bausmes.

Centralia, Pa. — Staigus 
szirdies trūkimas buvo priežas
tis mirties Juozo Virbylo, 30 
metu, lankydamasis pas savo 
sesere. Vifbyla nedirbo per tris 
menesius, atvažiavo in czionais 
ir gavo darba Centralia kasyk
lose in kur ketino eiti ant ryto
jaus.

Pittston, Pa. — Laidotuves 
Mikolo Baranaucko, 118 Car
roll uli., buvo ženklyvos ant ku
riu dalibavo daugelis žmonių 

Kazimiero bažnycziojc.
Tris kunigai Karakaitis, Gis- 
lon ir Aleksa laiko pamaldas. 
Juozas Kudirka* su Stanislovu 
Szakoczium giedojo 44 Jėzau asz 
atejnu.”
aukauta velioniui už ka likusi 
szeimyna visiems szirdingai 
dekavoja ir už dalivavima lai- 
dotuvesia.

dzikinas, 46 metu, įniro 17 die
na Gruodžio, 1928 meto, nuo už
degimo plaucziu. Velionis pali
ko dideliam nuliudime sesrla 
Jeva Edukiene ir du brolius 

Į Juozą ir Kazimiera. Laido! u- 
Ives atsibuvo pas seseria po No. 
9 W. 15-tos uli. 19 Gruodžio su 
pamaldomis Szv.
nycziojo.

Taigi praėjo vos menesis lai
ko kad sztai mirė jojo 
Juozas, 67 metu, 
uli., diena 19 Sausio 1929 mete, 
kuris sirgo tik tris dienas nuo 
uždegimo plaucziu. Paliko di
deliam nuliudime paezia Pe- 
tronelia Lavanauckiute, dvi 
dukreles, ir viena Būnu,

Mikolo baž-

brolis
13 E. 15-tos

, -r

•>

$1’
i
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Szv.

Daug žiedu buvo pa-

Nashua, N. H. — Czia moti
na Liaukaitiene nupirko savo 
vaikams paeziužas. Vaikai isz 
džiaugsmo, keturi broliukai, 
nubėgo in ežerą cziužineti. O 
sziemet, mat ledas minksztas, 
ir vargszai inlužo. Nors geibė
jos, bet ledas vis lūžo. Net ir 
treezias but prigerės, pats ma- 
žasai, bet nuo ledo kitu 
trauktas. Ežeruos visada pavo
jus slaidžioti. — V.

keturi

ati-

ant to vakaro 
vakariene ir

Scranton, Pa. — Atsibuvo 
ponu Balinu vestuvių jubilc- 
jus 25nr. sukaktuves lOta Sau
sio, 1929m., tai yra Sidabrinis 
Szliubas. Taigi, 
surengė puikia
supraszo daug svecziu ant mi
ndo vakaro. Svecziai gere, val
gė, ilnksmai dainavo ir szoko 
visokius tancius, linkėdami ju- 
bilijulams ponams Balinama 
koilgiausiu metu ir geros lai
mes kad da sulauktu ir Auksi
nio Jubilejaus, kita tiek 25 me
tus! Asz linkiu nuo saves po
nams Balinama geros sveika
tos, laimes ir gero pasisekimo 
jusu gyvenime ir kad da su
laukt u met szimta metu ir lai
mingai gyventumei. To viso 
gero linkiu isz tikros savo szir
dies. —Bacziu, Juozas.

Hazleton, Pa. — Nuo 1 Apri- 
liaus visos Cox’o kasyklos 
czionaitiniam distrikto iszsky- 
riant Stocktono perejs po val
džia Jeddo-Highland Coal Co., 
kuria valdo Markelio kompani
ja. Szios kasyklos buvo dirba
mos per Lehigh Valles kompa
nija ir labai blogai dirbo. Nau
ja valdyba ketina kasyklas 
dirbti pilna laika ir iszkas kas 
metas nemažiau kaip keturis 
milijonus tonu. Taja permaina 
nudžiugo visa a plikinę.

Sao Paulo, Bražilije. — Vie
na mergaite Liudvika Jovai- 
szaito susidėjo su vienu Brazi
lu. Ji jauna mergaite, o jis se
nas vyras, naszlys turi keletą 
vaiku. Bet ji tiek insiniylejo, 
jog atsidavė jam visiszkai. Pr. 
metu Gruodžio m. 21 diena jis 
atėjo pas ja in S. Caotana 
svecziuosna. Ji pasitikeiĮama, 
kad bus jo žmona, pasirodo pi
nigus, paskaito: buvo 931 milo- 
ris ir kiti doleriais. Perskai- 
cziits padėjo lovon po prjogal- 
ve. Jis sumano važiuoti Sao 
Paulin, ir 11 vai. vakaro iszvy- 
ko abudu. Rytojaus diena 
Gruodžio 22 d. 5 vai. ryto gry- 
Žo ji namo ieszkodama pinigu, 
bet niekur nerado. Dabar veda
ma tardymas. V.

♦
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broli 
Kazimiera ir seseria Jeva Edu
kiene ir septynis anūkus. Per
gyveno Ameriko 25 metus. Pa
ėjo isz Barbėtiszku miestelio.
Laidotuves atsibuvo 22 Sausio 
su pamaldomis Szv. Mikolo ba- 
žnycziojc.

Detroit, Mich. — Labai ap
siriko tiejei, kurio mane kad 
Fordas prijims daug darbinin
ku. Tukstancziai stovėjo glito- 
sia nuo pat ryto, o priėmė tik
tai 300 darbininku.

— Randasi czionais tokiu 
sportu, ka bambi!iais važinėja, 
o kaip reik užmokėti gaspadi- 
nia už burda tai neturi pinigu, 
po tam nakvoję bambiliuje. 
Tas pats kada ir pas merginas 
lankosi, iszrodo kaip milijonie-
rins, o kiszeniai tuszti.

Lowell, Mass. — 
siu Lietuviu, Urbanek

Sulenkė j u- 
, czia gi

rnos jaunuolis buvo pusėtinai 
pjidykes. Nesenai jis iszžagino 
prievarta dvi nepilnametes 
mergaites. Teismo nuteistas 10 
metu kalėti.

t

Chicago, Ill. — P-uas Grybas 
> j° 

žmona Sofija, 36 metu, ir Gry
bo brolio duktė, mergaite ketu
riu su puse metu (atvežta isz 
Rockfordo ir buvusi pas Gry
bus) važiavo autu. Prie Spaul
ding ir Archer Avenues Grybo 
autas susikūlė su gatvekariu. 
Nelaimėjo p-nia Grybiene su
žeista taip sunkiai, kad mirė. 
Pats Grybas irgi sužeistas Ir 
sziuo laiku raudas Szv. Antano 
ligoninėje; mergaite sužeista 
taipjau ir guli Cook pavieto 
ligoninėje.

gyv. 5122 So. Austin Ave.

— Feliksas Vožys, vakaro 
apie 10 vai. palydėjo savo 
dranga in gatvokari. Kada jie 
atėjo iki 47-tos gatves, tai toj 
gatvėj, prie S. Francisco avo., 
ji pagavo gatvekaris ir mirti
nai sužeidė. Nuo ko mirė.

— Mikalojus Ancikis įnirę 
Joliet, Ill. Jis dirbo kaip troko 
szoferis. Sausio 26 diena jo tro- 
kas susidūrė su gatvekariu. 
Ancikis mirtinai tapo 
tas.

sužeis-

) — Mirė Jonas Laszkauskas 
Sausio 25 d., 1:45 vai. po pietų. 
Paėjo isz Puszaloto parapijos, 
Panevėžio apskr. Amerikoj isz- 
gyveno 30 metu. Paliko žmona 
Domicėlė, tris sūnūs ir keturias
dukteris. Jonas Laszauskas gy
veno ilga laiku Brighton Par
ke. — N.

— Pana Ona Bikness, dūk
to ponios Marijonos Biknos’ie
nos isz Pittsburgh, Pa., iszte- 
kes už pono Bronislavo Janavi- 
cziaus isz Chicago, sunns pons-

ke. —

tvos Andriu Janavieziu isz 
Waterloo, Iowa, diena 6 Vasa- 
Ho,
ežioje, 9 valanda ryte. Janavi- 
oziai apsigyvens Chicago. Jau
na porele yra gerai pažystamu 
o jaunikis turi gera užsiėmimą 
czionais. Volinam jaunave
džiams kuonogoriausios klio- 
tios ant naujo gyvenimo kelio
nes.

Szv. Augustino bažny-

Kunigas eidamas per kaimu 
pamate kaip vienas, isz vaiku 
su peiluku norėjo nupjaut uo
dega katei.

Ant rytojaus pamate kalti
ninku mokslaineje, iszdejo jam 
jojo kalte ir užbaigė sekan- 
czini:
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Pirma karta stojo ant inspekcijos ugnine kamanda mieste Tokio, Japonijoj. Visi ug- 
ugninius vežimusniniai intaisymai yra automobiliai pargabenti isz Amerikos. Pirmiau 

žmones patys traukdavo bėgdami gesinti ugni.

Žiemos
V akarasV

tektų....
Motina nieko negirdi....
Tuomet mažyte priėjo prie 

jos ir pradėjo tampyti už ran-

ugnimi

kos.
— M ainy t 

bijau....

ant supuvusiu 
senais 
nesena

Mažu apnikusi lempute silp
nai apszvėczia suskurusi kam
barėli rūsy.

Inejus, isz pradžių nieko ne
galima pastebėti, tik insiklau- 
sius, isz tamsaus kampo girdėt 
dejavimas.

Ant žemes,
sziaudu, skarmalais ir 
maiszais apklota guli 
moteriszke.

Jos sulysęs, geltonas veidas 
rciszkia kanezia. Giliai apsup
tos mėlyna vata žiba akys; jos 
nejuda ir neinifkezioja, lyg ko
kia plevo aptrauktos. Sukepu
sios, pajuodusios lupos su szvil- 
pavimu inkvepo stigo,dusi skie
po orą.

Iszttestu ant skarmalu lyg 
vaszkinc ranka, suspaudžia ir 
drasko juos;

Baisus skaudulys drasko jos 
krutinę.

Netoli, kiimputy 
apvilkta žaidžia
motu mergaite. Jos sulysusi

vargingai 
gal keturiu

iszblyszkusi’veideli apszveczia 
vien dideles protingos akys.

Ji sudeda skarmalėlius, var
to juos. Pagaliau paėmė plie
nini szaukszta, ir 
keliais gi..11..-,'L 
liais, padare lėle.

Ja ir džiaugiasi. Puiki lolo!
Mergaite szypsosi, bot kas 

kart žiuri susirupinus in gulin- 
czia motina.

— Mamyte sziadion tokia 
nuostabi...
suomot....
sitiosus, atidarytomis akimis....

apriszus ji 
ra žia u s i a s skar ma 1 e-

. Ne tokia, kaip v L 
Guli sau, ramiai isZ'

Nejaugi ji užmirszo, kad jos 
dukrele nuo vakar nieko neval
gei

Juk ji taip alkana....
— Negera mamai — nus

prendė mergaite, ir isz pradžių 
patyliai, paskui kas kart gar
siau pradėjo szaukti motina;

— Mama! Mamyte! Maryte 
valgyt nori! Mamyte, kodėl 
sziandion neatneszei duoneles? 
Man mažo, mažo gabelelio

Katras isz jus, vaikai, gali
mai! apsakyki isz Raszto 

Szvcnto ka reiszkift tokia pasi
elgimas, kaip tasai vaikas no
rėjo padaryti. Duokite man isz- 
aiszkinima.

Visi tyli. Po valandeliai Mi
kutis isz paskutinio suolo at
sake:

— “Ka Dievas sujungė, lai 
žmogus neperskire!” •

4

ar girdi? Asz 
Tu vis guli ir guli....

nepasakoji man pasakų, kaip 
visuomet... Atsikelk, o ne, 
tai verksiu!

Tr nesulaukus motinos atsa
kymo' pradėjo verkti, — u-u-u! 
Asz duoneles noriu... duoneles... 
Jau tamsu, vakaras, o tu vis 
neduodi man vakarienes... A 
pietų nevalgiau, mamyte
Kambarėly tylu, tamsu

ir

Atsikelk, o

szi? 4’4

Ui IšKambarely tylu, tamsu... Tik- ! 
tai tyla pertraukia mergaites 
verksmas ir 
alsavimas.

Tik staiga ligones
()• 
o

sunkus motinos

gerklėje 
urguliuoti.pradėjo kaž-kas

Augsztai kilo krutinę ir pame- 
nagailyną v tįsieji 

nuirszkinius.
— Ma... ma! Asz bijau! Tu 

tokia baisi! Mama! Asz visgi 
labai valgyt noriu.

Motinai valandėlei suszvito 
akys ir jose pasirodė dvi dide
les paskutines aszaros.

Pažiurėjo in klupjmczia prie 
jos mergaite ir tyliai siisznabž- 
dejo:

drasko

kurios nu-

\ ■— Staleziuje... yra... gcl.... 
tona.... žvake.... uždeg... man...

Maryte akimirksniui surado 
ir uždegė žvake. Ji taip mėgo 
degtukus deginti!

Padavė motinai,
silpusi ranka vos laiko degan- 
ezia grabnyczia.

Mirsztant nukabino nuo kak
lo kryželi ir pabueziavo ji.
— Da.. bar., dukryte., atsis.. 

vei... kink su savo... ma... ma... 
pa.... bu... cziuok... ma... ne... — 
susznabždejo nusilpus.

Mergaite, nieko nesuprasda
ma, 
lupas.

Motina peržegnojo jos gar
banota galvute ir pakele akis 
augsztyn. /

Jos krutinę pakilo — paskui 
pamažu, pamažu nusileido ir 
daugiau nesijudino.

Akys pasidaro lyg stiklines, 
isz rankos iszpuole žvake. Ma
ryte greit ja pakele.

už- — Ot, kokia mamyte! Pati

pa b ucz i a vo szals t a ncz i a s

nekarta sake, kad su 
reikia atsargiai elgtis, o dabar 
numetė doganezia žvake am 
grindų! Viskas sudegtu! Ir 
kaip greit užmigo! Jau kai at
sikels, tai pasakysiu, kad dau
giau nemetytu deganezios žva
kes.... Bet kaip toji mama mie- 

Iga! Žiuri ir miega!... O asz taip 
negaliu!... < 
pirmiausia užmerkiu akis...

Prisilieto prie sustingusios 
rankos ir suszuko:

•— O! kokia mama szalta! 
Suszalo... Bet mamyte pati kal
ta, kad pas mus taip szalta... 
Reikėjo atneszti malku ir 
kurti
f Y h.

I

kes

Jei noriu miego, tai

U’Z-

Ach, bet asz teip val
yt noriu!.. Mama miega — at

sigulsiu ir asz... gal miegant 
angelas per miega mano pavai- 
szins... Mamyte sake, kad go
riems vaikams angelas per 
miega saldainiu duoda.... O asz

• juk gera...
ke....

Isz kampo isztrauke pora se
nu maiszu ir ant ju atsigulė.
Pagulėjus valandėle suszuko:
— Ne, negaliu 

akimis užmigti...
merkti... U-u — kaip szalta... O 
ryt isz mamytes pasijuoksiu 
kad numėto žvake ant sziaudu..

Pro maža langeli suszviete 
menulis ir užliejo savo sidabri
niu ifs 
motinos lavona ir 
dukteres galvute....

Szi padėjusi po galvute abi
dvi rankutes ramiai miegojo...

asz

. Kurpius Kuzas sa

atdaromis 
reikia užsi-

spinduliais sustingusi 
garbanota

KRAUJO
Sloginimas

Žmogus leKiant su croplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Daktaru Hodgens

Kožna Utarninko; Valandomis 9 
isz ryto iki 8 vakaro

Antro floro Hub Building, 
Main ir Lloyd St. Shenandoah.

Patarimas Dykai.
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INDIJONU VAIKAI SVEIKESNI UŽ BALTUS VAIKUS.S

if p

Paveikslas sziu Seminoliszku Indijonu Floridoje likos nutrauktas Miami, laiko vaiku 
kad Indijonu vaikaisveikatos kontesto. Dr. Duquis, peržiurėjas tuos vaikus, persitikrino, 

yra 30ta procento sveikesni ne kaip baltųjų žmonių vaikai. Yra tai pirma karta, kad baltas 
daktaras peržiuretu Indijonu vaikus. - •
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Dubeltavas
Tikietas

IN

NEW YORK A
NEDELIOMIS

3 Febrariaus, 3 Morcziaus
Specialia Trainas Subatoa Naktį

Isz Ryto
Shamokin ............................ 12:01
Mt. Carmel............................ 12:10
Ashland................................... 12:47
Girardville.............................. 12:66
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd SL 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New York* 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

•Ji i t

N ugalčkit t
Influenza

siresn, \r»ofnrt Influ- 
Jut Ir jūsų id- 

nokite if psprastų Per

linės, Gėlimo PeėitK>ae ir paprastu 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite į 
tai rimtos domės be jokio atidi- 
lioiimo. •

Kiekvienas jūsų namų ryrmtojaa 
privalo dainai iisitrinti su PAIN- 
EXPELLERIU — ypatingai kuo
met jauėiaaį pailsusiais ir gelenėiaia 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusiai 
kojas — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Ii vengti
Todėl visuomet laikykite bonkg 

PA1N-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis praialina viaus muskulų gė
limus ir skausmus. V iria ui ieiiaade- 
iimt metų senumo ir jis naudojamas 

i vis. o pasauly. Galima gauti 35c, 
k ir 7bv didumo bonkutėae.
L Jūsų pačių vaistininkas ■ 
M rekomenduos iumi J
* PAIN-EXPELLERL
•K - t -J

rAA sai< v co. EB
BROOKLYN. M

Bukite prbires 
enza bandy* y , ,
niyną. Nežinokite If paprastų Per- 
ialimų ir Kosulių, Skaudėjimų Km-

Nossokoff’s Beauty Parlos 
BALBERIU MOKYKLA 
Del Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitės ar raszykite 

ant adreso
1202 Penn Avė. Pittsblrgh, Pa. 

Telefonas—Grant 7771

KVITU Knygele Draugystėm* del lai 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26 
KVITU knygele Draugystėms del Ka 
sieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKLCOh 
MAHANOY CITY. PA.

sudėtu pinigu as 
Preke - - - 26<

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

IK D. Boczkaiukas •Co. 
Mahanoy City, Pa.




