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PARDAVĖ PACZIA 
BURDINGIERIUI.

Johnstown, Pa. — Mrs. El
sie Knobb likos nusiunsta in 
kalejimit ant deszimts mene
siu už nepadoru pasielgimu gy
vendama su kitu vyru. Elsie se- 
kaneziai iszsikalbinojo priesz 
sudžia: “Nežinau
priežasties uždarėte mane ka
lėjime, juk mano vyras parda
vė mane del Vinco Bloom
field’o ir turiu rasztus patvir
tinant taji pardavimu padary
ta per skvajeri. Vincas buvo 
geru burdingierium, mokėda
vo man 10 doleriu už sanvaite, 

nieko man ne-o mano vyras 
iluodavo ir mane apleido. 
O gal turėjo gera priežasti ap
leisti nelaba mo’tere.
TURI 20 METU, YRA

PA TĖVIU DVIEJU SUNU.
Sterling, Ohio. — Per navat- 

na surėdymą apsivedimo Rich
ard Lewis 20 metu vaikinas pa
siliko patėviu 16 ir 19 metu 
vaikinu. Lewis’as vra sūnum 
turtingo farmerio, pabėgdamas 
su naszle Mrs. Hazel Champs, 
turinti 46 metu, o kuri buvo už 
gaspadine pas jojo tęva. Lewis- 
ieno mirė penki metai adgal, o 
senis Lewis’as ketino su jaja 
apsipaeziuot už keliu dienu bet 
sūnelis buvo smarkesnis ir pa
veržė jam motore, kurios sunūs 
turi 1G ir 19 metu amžiaus.
RUKO PAPEROSUS, NE

- -NCRIfJU JUOM GYVENT.
Chicago. — Salomėja Pettkin 

pamote savo vyra Raida už tai, 
kad jisai be paliovos rūkydavo 

. paporosus. Sudže
moterei už teisinga priežasti ir 
davė jai persiskyrimą. Josios 

. vyras surūkydavo kaip kada 
po deszimts pakeliu paperosu 
ant dienos.

UŽ 18 CENTU PIRKO 
1,620 DOLERIU.

— Skuduri-

J >

pripažino

Newark, N. J.
ninkas Markus Tulin ana die
na pirko nuo tūlos moteres 
pundą senu drapanų už kurias 
užmokėjo jai asztuoniolika cen- 

s'kudurininkas per- 
, ra-

o kad
J

tu. Kada 
žiurėjo savo pirkini namie 
do jame maža turteli, 
pats daug nemokėjo, paszauke 
savohaimyna, kuris perskaitęs 
pinigus rado kad isz viso buvo 
ju 1,620 doleriu. Norints pali- 
cije jeszko Tulin’o, 
jau pusiau-kelyjo ant 
plaukdamas in Europa.

PASIRODO KRYŽIUS 
BAŽNYCZIOJE.

Wayugna, Ariz. — Kas die
na laike tekėjimo saules, ant 
ezionaitines bažnyczios pasi
rodo szeszelis kryžiaus ant mu
ro o in puse valandos po tam, 
kryžius pamažoli dingsta. Ar
timoje bažnyczios 
jokio medžio idant galėtu nors 
koki szeszeli mest ant muro 
bažnyczios. Daugelis žmonių 
isz visos aplinkines susirenha 
regėt taji nepaprasta regini.

bot tasai 
; mariu,

nesiranda

PAUOSTYMAS KASZTAVO 
JAM 78 DOLERIUS.

Dunkirk, N. Y. — “Pauos
tyk, o tuojaus nustos tau skau- 

' dėjimas galvoj,”
bojo kokis tai keliaujentis 
agentas gyduolių in .Mika 
Grdblovski, paduodamas jam

— taip kai-

bonknte. Grdblevskis pauosto 
gerai bet tuojaus ir užmigo, o 
kada pabudo in puse valandos 
vėliaus, nerado kiszeniuje 78 
doleriu kuriuos agentas buvo 
pasiėmęs. Groblevskis davė ži
no palicijai, kuri suėmė apga
viku Johnstown’e.

ULE (SUN)

feiIat^bb.)

METE 1928 AUTOMOBILIU 
NELAIMĖSE ŽUVO 27,000

YPATU.
Chicago. — Pagal apskaity

mą National Safety Council tai 
800 (ukstaneziu automobiliu 
nelaimėse 1928 mote, žuvo 27 
tukstancziai ypatų arba penk
tas procentas daugiau už 1927 
meta.

Chicagas turėjo daugiausia 
nelaimiu, nes ant kožno szimto 
t ukstaneziu gyventoju likos 
užmuszta beveik 29 ypatos o 
Saint Louis miestas stovi an
trus kur užmuszta 25 ypatos 
ant kožno szimto tilkstaneziu.

i gyventoju 
beveik 29 y putos

se 
mis

TURTINGAS UBAGAS.
Washington, D. C. — Dovy

das Hayman, Žydus, kuris pru- 
oita sanvaite insipraszo in czio- 
naitinc ligonbuto, mirė ana 
diena. Daktarai drauge su tar
nais rado insiuta jojo drapano- 

16,475 dolerius bumaszko- 
ir rasztus kurie parodo

kad jis da turi turto vertes 10,- 
000 doleriu. Per dvideszimts 
metu senas Žydas miegodavo 
tvartuose ir ant lauko. Jisai 
pardavinėdavo laikraszczius ir 
ubagaudavo. Jojo pati ir duk
tė gyvena San Franciske isz 
kur pribuvo pasiimti tuntą mi
rusio, isz kurio jisai neturėjo 
jokios naudos.

NEPAPRASTA MIRTIS 
KŪDIKIO. <

Jonesville, Pa. — Juozukas 
Varga, 
turėjo papratimu nutraukt 
ezobatus dpi burdingierio kada 
tasai b-ngĄ'^iun'O namo isz dar
bo. Paskutini karta kada trau
ke, parpuolė ad'bulas in katilu 
verdanezio vandens, kuris už
pakalyje stovėjo ir taip baisiai 
apsiszutino, kad trumpam lai
ke mirė baisiose kaneziose.

szosziu metu vaikiukas 
papratimu

• Szuo 
Jennie 

nurijo 50-dolerine bu-

SZUO NURIJO 50 DOLERIU.
Hagerstown, Md. - 

prigulintis prie Mrs. 
Schyror,
maszka. Motore ta diena buvo 
iszcmus pinigus isz baiikos, pa
dėjo ant lovos o kada buvo už- 
sigryžus, szuo szoko ant lovos, 
sukramtė b u maszka ir nurijo. 
Szuo likos nuszautas ir
kramtyta biimaszka surasta 
pilve. Ant giliuko numarai bu
vo cieli ir banka davė moteriai 
nauja biimaszka.

su-

NEPABUCZIAVO PACZIOS, 
TOJI NUSIŽUDĖ.

Sioux City, Iowa. — Už tai 
kad Reinhold Brockoop, 
metu,

35 
susipykęs su paezia, nc- 

pabueziavo jos eidamas in dar
bu, moterėlė taip ant jojo inir- 
szo ir nulindo kad atsuko vi
sus kranukiTs nuo gazo, atsisė
do ant kėdės ir užtroszko ant 
smert. Vyras sugryžes isz dar
bo stengėsi paežiu adguiviiit 
bet pats pavojingai 
nuo gazo.

apsirgo

Szenkuviene

PAIKSZAS NUDURE 
MOTERE SU KIRVIU.

Alijwau'kee, AVis. — Helena 
Szenkuviene, 31 metu, 4412 
Lisbon Ave., likos užklupta per 
koki tai Oskaru Dolges kuris 
neturi pilna protu, vadinamas 
“Crazy Oscar.”
laiko saliuneli, paikszas atėjo 
ir sėdėjo per kėlės valandas, 
ant galo nubodo moterei tasai 
negeistinas sveczes ir kada jam 
paliepė nesztis laukan, paik- 
szas kirto jai per galva 'su ilgu 
kirviu vadinamu “klyveriu,” 
koki huczieriai naudoja ant ka
pojimo mėsos.

Motore yra motina asztuo
niu vaiku, o josios vyras sėdi 
kalėjime už lau'žyma prohibi- 
cijos tiesu tris kartus.
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Isz Visu SzaliuPATI ISZSZ0K0 PER LANGA 
IR UŽSIMUSZE; JOS 

VYRAS PASIKORĖ,
Pranas Los-Pittsburgh. -Pittsburgh. — Pranas Les-' n itViit ne 

jak buvo tėvu devynių vaiku. IK K U'V 1 1N vo

MAISZATYS
i ,

(uruo ir -------
pi-ižiurinojo 33 UŽMUSZTI, 4G2 SUŽEISTI

Jojo motoro ;
tai laiko ir radosi Maigee Ii-;

, o vyras
galėdamas

szeimyna. Motore
apleisti ligonbuto ana

sirgo nuo kokio’
M____ L. 1!

dirbo irgonbutejo
kaip
savo didele
ketino
diena ir lauke atvažiuojant vy
ro idant pasiimtu jaja namo.

Bet Pranas turėdamas pilnas 
rankas negalėjo apleisti vaiku 
ir pribūti in laika. Motore lau
ke kėlės valandas nekantriai ir 

galo netekus kantrybes 
nuo ketvirto 

užsimusz-

"*r r—
fe IT. 1>. m>. 4 *«

r. w. aocuTonaii, a.iur.
fe 40 METAS

INDIJOJ LAIKE KRUVI
NU MAISZACZIU.

1 nelijo.

PUIKUS
ATLYGINIMAS ISZ LIETUVOS

PANIEKINO SENUKĄ, 
BET TASAI DAVE JAM 

DARBA BANKE.

1 xmdbn.

O

ti uo k ingus ir po 
draug pamokinantis atsitįki

šuczionais, kaip

)

t u rodą-

1110-

ant 
szo'ko per langa 
laipsnio ligonbutos 
dama ant violos.

Notches paezios ir
mas prie saves devynis vaikus, 
neteko ir jisai kantrybes ir to
limesnes atsakomybes ir isz di
deles rupesties nuėjo in malki- 
nyczia ir — pasikorė.

G ra'borius parengdamas
tere ant palaidojimo, nesulauk
damas Frano, nuėjo jojo jesz- 
kot ir rado jau sustingusi jojo 
kuna kabanti ant virvutes. Tu
rėjo ji'sai 45 melus o vaikai yra 
nuo mažo kūdikio 'lyg 19 metu, 

turėjo priežasti pasi-

anglekasis kanecz

Bombay, 
szinm laikui suskaityta kad 38 
žmones likos užmuszti o 462 su

kru vi n nose
Indusu, Muzulmonu ir 

Pa tanu. Sakoma kad turtingi 
Balanai vogdavo nekaltus vai
kus idant juos užmuryt inald- 
namiuoso kuriuos stato ant pa- 
aūkavimo dievams nekaltu vai
keliu krauju.

Anglijo nusiuntė du korpu
sus kareiviu ant apmalszinimo 
inaiszAininku. Bombėjuje 200 
Indusu Užklupo ant asztuoniu 
Patanu kuriuos užmusze su ak- 
menais. Bhendojo kareiviai nu- 
szove szeszis Muzulmonus o 
daug sužeista. Ligon bu tos yra 
pripildytos sužeistais ii kožna 
diena atvežu daugiau.

Nagpadojo Pa t a na i ( sztamas 
Indusu) užklupo ant Indusu 
maldnamiiu, kuri suardo ir su
daužo Indusu dievaiti. Mieste 
likos apszauktos karis'/kos tie
sos su bausme mirties už pra
sižengimą.

žeist i 
tarp

Hv'g

musziuose 
Muzulmonu

mas buvo 
žmonimis turi jauni pasielgti. 
Atvažiavo in Londoną jaunas 
žmogus isz ma'žo miestelio. Ap
la ike jisai viela banke ir anks
ti ryte‘sodo in bosą kad nuva
žiuot in bjura ir persistatyt di
rektoriui banko. Ant 
kampo inlipo in bosą 
žiuru, ne kam tikos senukas 
kuris

J

vieno 
ant pa

ne
per neapsižiurejima už

mynė jaunam žmogui ant ko
jos: “Po szimts velniu 
szuko jaunas žmogus, — ,j 
esi spaugas, tai nusipirk 
akulorius!”

Senukas

*•

- SU- 
jaigu 

sn u

PRIĖMĖ NEPAŽYSTAMUS 
ANT NAKVYNES NUŽUDĖ 

GASPADORIUS.
Sausio 11 d., naktį netoli Szi- 

lutes mažųjų Grabupiu kaime 
buvo nužudytas su žmona ūki
ninkas Mikelaitis.

Apie ta žmogžudyste gauta 
tokiu žinių. Tos paezios dienos 
vakara apie 9 vai. in ju namus 
atėjo du nepažystami vyrai ir 
pasipraszo in nakvyne. Szeimi- 
ninkai priėmė. Visi sugulė toj 
paezioj pirkioj, tik keleviams 
buvo paklota užpeezkej.

Praėjus kokiai valandai, ka
da, rodos, visi kietai miegojo, 
staiga pasigirdo 

rankas auksztvn!

SZIAULIUO8E IR TRAKU 
APSKRITY SERGA 

S Z ILTINE.
Kaunas. — Paskutiniu laiku

9 ■

Mexico City, Mcx.

—- Ar 
kari f

MOTERES SAPNAS 
ISZSIPILDE.

Homeville, Pa. — Patrikas 
Conners,
spyrėsi eiti in darbu tuja die
na, norints pati ji nuo to atkal
binėjo kaip galėdama, kalbė
dama jam, kad praeita pakti 
sapnu v obuk jam atsitiko ne
laime. In tris valandas po tam 
Conners likos parvežtas namo 
isz kasyklų baisiai sumankio- 
tas per puolanti angli. — Tai
gi paezios 'Sapnas ir prijauti
mas iszsipil'de.
NORĖJO NUŽUDYT NAUJA 
MEKSIKOS PREZIDENTĄ.

Užsi-
koisejimas ant naujo preziden
to Emilio Portcs Gil gyvasties 
buvo bandvta Nedėlios rvta ka
da važiavo trukiu in Tamuli- 
pas. Prezidento nesužeista bet 
lokomotiva ir vienas vagonas 
likos numesti nuo sztangu per 
padėta bomba ir peczkuris li
kos užmusztas.

Tas atsitiko in laika 24 va
landų po suszaudymui Jose de 
Leon Torai, kuris nužudė pre-' 
zidenta Obregona. Vaiskas 
jeszko kaltininku kurie prasi- 
szalino in kalnus.

Obregona.

ATSAKIMAI.
J. P., West Frankford, Ill. — 

College — kolegija yra moks- 
laine kur studentai lavinasi 
pradiniam moksle ant kokios 
profesijos, po tam eina in uni
versitetą kur gauna paskutini 
mokslą parinktoje profesijoj 
kaip: teologijo, medicina, tie
sos, visiszkos-žinystos ir 1.1., ir 
kur po iszojimui aplaiko savo 
patentą.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
DU NAUJI MUZ1KALISZKI 

LEIDIMAI.

Prof. J. A. Žemaiti's, vargo
nininkas Szv. Jurgio parapijos 
Shenandoah, Pa.,,, sziomis die
nomis iszlordo du puikius nau
jus mnzikaliszkus veikalus po 
vardais “Sudiev Mylimas Bro- 

solo ant piano ir 
M

piano. Abudu kasztuoja po 50 
centu vienas. Kas moka skam
binti ant piano, tegul sau par
sitraukei viena arba abudu ra- 
szant pas: J. A. Žemaitis, 315 
S. West St., Shenandoah, Pa.

leli”’
Nemuno Kranto

uAnt
duetas ant

Sziauliuose užregistruoti keli 
susirgimai domėtąją sziltine. 
Tuo reikalu daryti dezinfekci
ja sinncziamas sveikatos de
part mento dezinfektorius.

Be to Traku apskrity serga 
beveik visi Genioniu kaimo gy
ventojai. In ten iszvyko depar
tamento dezinfekcijos instruk
torius ir gydytojas daryti dc- 
zlnfokncijbs ir gydyti sorgan- 
czius.
KARIUOMENES TEISMAS 

PANEVĖŽYJE.
Panevezys. — Sausio 4 diena 

kariuomenes teismo i užvažiuo
jami sesija Panevėžy pradėjo 
nagrinėti 36 asmenų, kaltina
mu bolszevizmu ir kurstymu 
priesz vyriausybe byla.

Kaltinamųjų tarpe yra vie
nas valstietis liaudininkas, ke
letas socialdemokratu ir kiti 
intariami komunistai. Ju tar
pe yra Dr. A. Donviszevicziųs.
Pirma diena perskaitytas kal

tinamasis aktas ir duota pasl- 
aiszkinimo žodis kaltinamie
siems, pradėta klausinėti liudi
ninkai, kuriu yra iszaukta apie, 
120 žmonių. Antra diena po liu
dininku klausinėjimo spren
džiamas klausimas netikusiu 
liudininku. Nors vieszas pose-

szauksmas: 
” rankas auksztyn!” Tuo pa
ežiu momentu keleiviai in lovoj 
gulinezius szeimininkus palei
do keliolika szuviu. 
Mikelaicziui, nors ir 
sužeistam, pasisekė pasprukti 
pas kaimyną ir paszaukti pa
galbos. Ten jis ir susmuko ne
gyvas. Jo žmona gavo 7 
vius ir netrukus mirė Szilutes 
ligoninėj.

Apszaudc szeimininkus ple
szikai pradėjo krėsti kambarį 
ir jeszkoti pinigu. Bet tuo tar
pu atbėgo kaimynai, ir szuviu 
iszgazdinti pleszikai turėjo 
neszdintis svetur. Vienas isz- Į 
bogo pro duris, kitas pro langa. 
Tuoj buvo duota žinia polici
jai, kuri pradėjo pleszįkus sek
ti. Pėdsakai jau surasti. Mano 
ma, kad netnikus bus suimti ir 
pat;** Žmogžudžiai.

Apie užpuolimą girdėjo 
ūkininko 16 metu berniukas, 
kuris gulėjo gretimajam kam
bary. Nors kulkos szvilpe vir- 
szum jo lovos ir kelios ji pati 
kliudo, tacziau jis gulėjo“neju
dėdamas, matytirisz baimes su
stingęs.

Tacžiaus 
sunkiai

1

norėjo iszsitoisint, 
bet jaunas žmogus nedave jam 
laiko ne kalbėt, szankdamas:

Geridu tylėk, nes asz tave pa
mokysiu tuojaus!”

Bosas sustojo, abudu iszlipo. 
Kada tarnas invede jauna 
puszkiu in 
riau's, labai 
pamate ta pati senuką kuriam 
pasirodo tokiu staezioku.

“O tai tamista, 
rektorius', 
galiu patarnauti?”

“Tamista direktoriau, — 
pradėjo mikeziot pribuvusis — 
atėjau padekavot už aphiikyta 
d i nsta.” -

“Tnip.... 
pažint jog 
budo. Galecziau tave nusiuns- 
ti adgal iii ten isz kur pribu
vai, bet 
tokio nesmagumo.
pas mano czionais, nes manau 
kad pramoksi geriau su žmo
nimis pasielgt ir busi szvolnos- 
nis savo apsiejimuose.

Ar daug tokiu žmonių 
dasi ant svieto kaip tasai senu
kas bankieris?
BAISUS GALĖJIMAS TARP 

DVIEJU MERGAICZIU 
už vYra.

Varszava, Lenki jo. — Dvi se
serys, Marijona ir Juzefina 

ojstcrius Skardiczkes isz Leszovo, turėjo 
kruvina vinelių su kirviais 
idant užbaigti gineza katra isz' 
j uju pasiliks pati vyro, kuris 
su abiems merginosi.

Merginos buvo neszczios ir 
neužilgio ketino pagimdyt kū
dikius. Vyras, už kuri kovojo, 
yra inžinierius vardu B rėkli- 
ozas, 'merginos nekarta jojo 
melde idant iszsirinktu viena 
isz jnju už motoro bet ant to 
jisai nesutiko.

Merginos nuėjo in girria su 
kirviais. Juze perkirto sesoroi 
kakla, bet tuom paežiu kartu 
Maros kirvis suteszkino sesu
tei pakauszi nuo ko mirė. Ma
rijona taip-gi mirė ant ryto
jaus.

SzesziLenk i jo
sudeginti gyvais 

Susirin-

INDUKUS GAUJA SUDE- 
GINO SZESZIS ŽYDUS.

. Krokuva, 
Žydai likos
ka i molyje Pont no ve. 
kliši gauja indukusin kaimuo- 
cziu suome drobanezius 
liūs, 
ežia, 
uždogo.

Zyde- 
in viena grin- 

užkale duris ir 'langus ir 
s,',. Riksmas nelaimingu 

auku buvo baisus kada liepsna 
pradėjo apimli visa grinezia ir 
gautis in vidūri, bet niekas no 
turėjo drąsos geibo t j u. Badai 
gauja 
dinguso mongaite, manydami 
kad Žydai jaja papjovė,
ŽUVININKAI RADO $80,000 

TURTO SENOSE AP
MOTOSE.

Havana, Kuba. — Keturi žu
vininkai 'kasdami 
prie priemario Batabane, isz- 
kase ketures senas armotas ku
riu viduryje rado daugeli senu 
Iszpaniszku auksiniu pinigu ir 
brangiu auksiniu daigiu turin
ti verte ant daugiau kaip 80 
tuks’tancziu doleriu. Ant vie
nos isz armotu radosi iszbriež- 
ta 1687 motas.

Kubos tiesos prispiro radė
jus senoviszku turtu idant ati
duotu del valdžios, bet žuvinin
kai bus gausini apdovanoti už 
suradimu tojo senoviszko skar- 
bo kuri badai paslėpė mariniai 
razbainiukai.

400 CZIUŽINETOJU 
INLUŽO IN UPIA.

Viodnius. — Keturi szimtai 
cziužinetoju inpuole in upia 
Danuba, Ratisbono, Bavarijoj, 
kada ledas sulūžo. Tarp cziu
žinetoju kilo baisus sumiszi- 
mas ir kliksmas. Ant giliuko 
niekas nenuskendo, nes toji 
vieta buvo negili ir visi iszTiri- 
do'ant kranto laimingai.

INFLUENZA SIAUDŽIA 
SL A VOKI JO J.

Viodnius. —■ Influenza 'bai
siai -šia noria Pragojo, Czoko- 
slovakijoj, kad net po du la
vonus laidoja kas valanda ant 
vienu kapiniu, 
nepalaidotu o kromatorijos de
gina lavonus diena ir nakti. 
Tukstancziai žmonių serga ir 
mirszta.

užrakino

atkerszino Žydams už 
i mergaite,

r

daug guli da

, i

< i
SZIV

tarnas invede 
perskyra d i rėk to- 
nusistebejo kada

O tai tamista 
kuom ‘tomistai 
* n >}

pleszikai
tarė di-

mI

d is, bet paszaliniai žmones ne- 
inleidžiami. , •

LIETUVOJE SIACZĮA 
DŽIOVA.

Šieno laiku Lietuyoįj (Uipvn
Turiu vienok pri- 
esi labai staigaus

nenoriu tau padaryt 
: r “ ~ gu; Pa si Ii k s i

Marijona

su

ir

ran-
UŽ ŽMOGŽUDYBE 6 MENE

SIAI KALĖJIMO.
Nemunaicziu valscz., Makniu- 

nu dv. darbininkai 1927 m., 
Gruodžio 16 d., nuvožė in Alytų 
parduoti dvaro javus. Gavo isz 
dvaro savininko pietums kelis
ntus, trakt ierije insigere. Trak
tieriuje A. Abramaviczius puo
lė muszti Stanevicziu, kvietė, 
kad jam padėtu to pat dvaro 
darbininkas Vladas Karpuszka

‘J. bet tas iszbego pakviesti poli
cininką. Iki atėjo policininkai 
darbininkai iszvažiavo namo.

Dvaro darbininkai neskuba. 
Pakeliui sukure laužas, ruko 
pypkes ir pasakas seka. Pasi
vėlinęs atvažiavo Ant. Stanevi- 
czius. Jis tvėrė szlaju rungą ir 
sudaužo KarpiiAzkai galva. Tas 
Gruodžio 24 d., Alytaus ligoni
nėj mirė.

Štanaviczius kaltu neprisi
pažino. Pirmiau ji muszes Kar
puszka, tai jis atemes ta pati 
rungą ir jam sudaužo galva.

Kauno apygardos teismas 
Stanevicziu nubaudė G mene
siais paprasto kalėjimo.

DIDELI SZALOZIAI PO 
VISA EUROPA.

Lohdon. — Isz visu daliu 
ateina žinios buk 

vieszpatanja dideli szalcziai 
nuo kuriu mirė apie du szimtai 
žmonių. Tikisi daugiau mireziu 
isz tolimu krasztu isz kur ne
galima aplaikyti jokiu žinių.

Europos žinios

NUSZOVE VAKARUSZKOJE
Kunigiszkiai, Svėdasu v. per 

Kalėdas bevakaruojant, vie
nam vaikinui susiginezijus su 
tulu Szauliu,
szautuvo. Szaulys aresztuotas. 
Vaikinas buvo nuvežtas in Ro

szis szove isz

Boston, Mass. — 
kurie žino, sako buk Ameriko
nai praeita meta suvalgo 880 
milijonu deszrukiu vadinamu 
“hot dogs”.

11 Oakland, Calif. — Ant 
Southern Pacific golžkelio su
sidūrė du trukei. Nelaimėjo su
žeista 22 ir keli mirtinai.

/

Tieji,
RADIO STOTIE 

PANEVEŽYJ.
Panevezys. — Paszto virszi- 

ninkas Bielinis ir paszto tech
nikas Jusnovicžius. ir p. Gedi- 
minskis Panovožyj turi inron- 
go ccntralino siuneziama radio 
stoti, isz kurios perduoda kal
bas ir muzika. Stotis girdisi 
Panevėžio mieste ir apylinkėj.

serga 35,000 žmonių. Kas met 
nuo džiovos mirszta Lietuvoje 
viso apie 5,000 asmenų. Reika
linga būtina su szia liga kova.
DEL ANTIES NETEKO 

ŽMOGUS GYVYBES.
Jūžintai Rokiszkio aps. — 

Gruodžio 16 d., vienas mieste
lio ūkininkas paprasze savo 
samdini, 19 metu vaikina, kad 
isz ežero atvarytu antis, paža
dėdamas viena anti atiduoti 
jam. Samdiniu nesugryžus iki 
vakaro, sukruto ieszkoti ir ra
do pedsakiiifi inlužusio ledo.
Lavonas rastas priesz pat Ka
lėdas.
kiszkio ligonine, kur, Gruodžio 
30 d., pasimirą. Vaikinas turė
jo 18 metu.

Paskutines Žinutes

Mį

H Patterson, N. J. — Ugnis 
sunaikino keturis szilko fabri« 
kus ir kitus padarydama ble- 
des ant 250 tukstaneziu dole- į *
riu. Keli ugiiagesiai likos su
žeisti. Keli tiikstancziai darbi- ' 
ninku pasiliko be darbo.
’ II Moskva. — Szimet Bosijo 
tikysi parduoti 1,500,000,000 
pėdu medžiu in užrubeži.

II Scranton, Pa. — Sudega 
didelis -sztoras vidurmiestyje. 
Ugnis padare bledes ant 160,- 
000 doleriu. Du ugnagesiai li
kos apimti durnais. Ugnagesiai 
kovojo per keliolika valandų 
pakol apmalszino liepsna.

H VarszaVa. — Praeita me
ta Jjenkijoj bando nusižudyt 
1,462 ypatos isz kuriu 318 mi
re. Priežastys savžudinscziu 
buvo bedarbe, vargas ir ap
gavimas merginu per vyrus.

II Niagara Falls, N. Y. — 
Trys jauni banditai apiplosze 
sztoreli Veronikos Ogurek, ku
ria skandžiai sumuszc bet dau
giau kaip 25 centus nerado 
stalcziujc, kuriuos pasiemia 
i subėgo.

fl New York. — Pagal ap- 
skaityma, tai kasdien ctionai-
tintuose kalėjimuose paprastai 
sėdi 7,755 žmones už visokiu^ 
prasižengimus.

I
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Tūlas žmogelis isz Pittsbur- 
go pamėtė savo ipaczia ir pabė
go in platu svietu su savo uosz- 
via. Po szimts knipeliu! Turė
jo toji jo pati būti geras die
gas kad tasai žmogelis uoszve 
paėmė o savo moteres iszsiža- 
dejo. — Taigi, uoszve kožnnm 
žentui dnkanka o kaip szitam 
tai noszve patiko.

I

Daugelis žmonių dūsaudami 
kalba: “Tik tiems svieto val
donams, tai gerai ant svieto gy
venti!“ Bet negalima užvydet 
karaliams ju gyvenimo kaip 
jau per ai tikrinėm po paskuti-
niai karei. Juk “ne viskas auk
sas kas blizga,“ ne visi tie yra 
laimingais, kokiais mums isz- 
žiuri. Daug laimingesnių gali 
būti praseziokelis turintis gry
na savžinc ir ramybe duszios 
varge gyvendamas negu di
džiauses karalius gyvenantis 
puikybėse. Aukso deimantais 
iszsodyta karūna ne vienam 
karaliui buna erszkecziu vaini
ku ant galvos.

“pa
ntie jo

Mokslas tikybos yra neatbū
tinai reikaltagas del Lietuvisz- 
kos jaunuomenes ir jau reikėjo 
Ronian apie tai apmnnstyti, nes 
jau viena kaleina priaugusios 
jaunuomenes per szita 
laiminta prohibicije“
peklai ant proezetko; randasi 
ir tokiu priaugusiu vaikinu ir 
merginu kurios apie tikyba ir 
moraliszkuma tiek iszmano 
kiek szuo apie parinka.

Sziadien dirva baisiai apleis
ta, usnys ir varputes nustelbė 
pamatus tikybos. — Ir bus 
daug darbo kol toji dirva pra
dės geistina vaisiu iszdavineti. 
Mes geriems užmanymams ne- 
perszkadiname niekados ir ne- 
perszkadinesime bet remsime 
kaip rememe norints nekurie to 
nenori mums pripažinti.

Sopas priežodis sako: — Pa-
simclsk viena karta kada eini 
ant kares, du kartu melskis sė
dėdamas lovoje, pasimelsk tris 
kartus kaip turi norą apsipa- 
cziuot, o jaigu eini ant parapi
nio susirinkimo, 
visa rožaneziu.

tai sukalbėk

Sutverti koki daigta, tai la
bai sunku ir ant to reike ke-

PRITRAUKĖ ARCZIAU II '
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vaikuezius draugė su juo 1 va-
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Tėvu Jėzuitu bažnyczia kate
kizmo mokytis! Ir dabar tik

Bot mes norime eiti in ea akiplosziszknmas. Be niekur * * ■ -T n— .--L.-I.r_.

Fauna arti cementinio kelio 
(state road). Geri marketai, 

t bažnyczia, bankos 
tik viena mylia tolumo nuo far- 
mos. Fauna užima 105 akeliu 
žemes, 70 akeriu ariamos, 35 
ganyklos, 5 akoriai pycziu ir 
kitokiu vaisingu medžiu. Vis
kas anga kuogerinusia. Visa 
ūkis užtverta drnta dratinla 
tvora. Budin kai geri Sd nau
jais stogais. Stribą 7 ruimu. 
Vanduo stnboj ir tvarte. Tvar
to randasi 2 arkliai, 12 ragtfė- 
cziu, 150 viszttt ir kitokiu pauk- 
szczin. Viskas parsiduoda sy
kiu su farmos visais tarankiais 
ir rnaszinerijomis nŽ $4,900. 
Reikia inneszti $2,500. Kita 
suma liks ant 5 ar 6 nuosztai- 
czio. Priežastis pardavhno yra 
kad likau naszlyg ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys 
kupeziu arba pirkėja aplaikys 
$200 doleriu atlyginimo už sa
vo darba. Atsiszaukit ant szio 
adreso:

Mr. Frank Bariaszius, 
R. F. D. No. 4,

Ulster, Pa.

nieko insiverže laiko pamaldų 
ji in ;
mums iszvilioti buri Vaiku!

— Tai yra mano vnikncztai 
kuriuos asz kiek viena szvonla- 
dioni vedu in Tėvu Jėzuitu 
bažnyczia. Ir sztai jis man szia- 
dion juos pagrobė! — 
Lina.

Policininkas, 
nopamote pusiausvyros. Jis lie
pė visiems nurimti Ir, kreipd/fn- 
rhasis in mažuosius Japonio- 
czins, paklausė jnt

— Vaikai, ar jus norite szi 
ežia pasilikti, ar eiti su 
mergaite ?

— Mes eisime su Lina! Su 
musu gerąją Lina! — szauke, 
lalėjo vienas už kito nudžiugo 
vaikucziai.

— Na, tai gerai! 
tarė policininkas ir, kreipda
masis in Lina pasakė: Mergai
te, pasiimk tu juos su savim!....

— Praleiskite juos!...
Ir visi tie mažutėliai Japo

nijos ateiviai greitai apleido 
svetimąją bažnyczia. Jie dabar 
negalėjo ne atsidžiaugti savo 
isztikimaja globėja. O pati Li
na giliai atsiduso ir, szirdingai 
padėkojus gerajam Jėzui už 
suteiktąją pagelba, pradėjo rū
pintis, kaip ežia greicziau par
vesti toki dideli vaikucziu bū
reli in toli esanezia kataliku 
bažnyczia. Kelione buvo gana 
sunki ir pavojinga: nes nuolat 
reikėjo eiti per placzias gatves, 
kuriose be paliovos dūzgė dau
gybe automobiliu. Bet Lina pa
liepė vaikucziains susikabinti' 
vieni kitiems už ranku ir neisz- 
siskirti. O kada reikdavo per
eiti Skersai gatve, tašyk ji isz 
tolo mosykuodavo ranka auto
mobiliams, kad jie sustotu ir 
palauktu, kol ji su savo vaiku
cziu buriu pereis. Tokiu budu 
jie pagaliau visi suszile ir su
niurę atvvko in Tėvu Jėzuitu 
bažnyczia.

Katekizmo pamoka buvo jau 
senai prasidėjus. Tėvas Del To
ro, kuris mokė vaikuezius ka
tekizmo, labai nustebo; pama
tęs, kad tie Japoniecziai taip 
vėlai atvyko in pamoka. Juk 
paprastai jie niekados nepasi- 
velindavo. Tik isz ju veideliu 
galėjai pastebėti jog jiems 
sziadien kas nors nepaprasta 
turėjo atsitikti. Bet Lina kaip 
tikra karžyge apie ti\i nieko ne
pasako, nesigyrė. Ji tiktai pa- 
siaiszki.no, jog sziandien jai te
ko tuos vaikuezius isz labai to
li parsivesti. Ir vos tik vėliau 
isz paežiu Japoniecziu Tėvui 
Del Toro pasiseko sužinoti vi
sa teisybe. Bet ne dabar neno
rėjo szi kilni 12 metu mergaite 
pasipasakoti apie savo nepa
prastai drąsu žygi. Ji vien tik 
kartojo:

— Teveli, juk asz padariau 
tik tai, ka butu*atliko ir, kiek
viena mergaite, ar berniuką®, 
kurio tik yra insiraszo in musu 
‘‘Eucharistijos karžygiu’’ 
pelo!...

Ta kilnu apasztalavimo dar
beli atliko tik jauna Brazilijos 
mergaite, kuri dažnai jungiasi 
su Iszganytoju pasislėpusiu 
Szvencz. Sakramente. O kiek 
tokiu pat kilniu Eucharistijos 
karžygiu galėtu atsirasti ir 
musu vaikucziu tarpe, jei tik 
isz tu keliu deszimtu tukstan- 
cziu Lietuvos berniuku ir mer- 
gaieziu susirastu bent dalis, 
kurio pasiryžtu lygiai artintis 
prio Kristaus. Argi manote kad 
Iszganytojas ir ju nepalaimin
tu? I....

KRISTA USifi O
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szita mi'lžiniszka žiūroną kuris yra didžiauses ant svieto, die
na ir nakti, temindami ant dangiszku žvaigždžių ir kitu pla
netų moksliszkam tiksle.

rio, kad tik sūnelis po tėvo 
smert turėtu už ka lėbaut. Tur
tingu tėvu vaikai — pusgyvi ir 
net taką m i prie jokio darbo, 
lauke nekantriai tovo mirties, 
idant už palikta turtą gyletu 
toliaus vesti smagu gyvenimą.

isz tokiu gromatu patalpinam, 
kuria prisiuntė poni Narmon- 
tiene isz Hartford, Conn., ra- 
szydama:
“Jokis laikraszlis notalpina to
kiu puikiu ir užimaneziu pasa
kų, istorijų ir visokiu straips
niu kaip “Saule“ laikrasztis. 
“Saule

KARŽYGE
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Tai atsitiko 1926 Metais Bug-
• • v Wi < Y »pi uezta 8 diena Brazilfjojoi JuA 

jau busite girdoje, jo 
žmonių invairiu pažad<\jinnt 
suvilioti, keliauja no tik isz 
Lietuvos, bet ir isz kitu valsty* 

karsztaji

rV daug

bin in karsztaji Brazilijos 
kraszta Pietri Amerikoje. Atei
viu ežia laukia daugelis pavo
ju. In va i raus plauko eretikai ir 
netikintieji visais budais sten
gėsi juos intraukt in savo pink
les. Ypacz sunkus likimas su
tinka Brazilijos didmioseziuose 
szimtus Japonijos stabmeldžiu, 
kurie paskutiniu laiku pradė
jo ypacz gausiai plaukti isz sa
vo anksztos tėvynės in didžiuo
sius Brazilijos plotus. Katali
kai stengiasi jiems kiek gale-

Jankiams ateinant* musu kate- 
leistos! — 
knėziai.

musu bažny^zht ir nori
julrn.L ilk^lUdtaU.. I| „.i .liUliU. . W

Wkyklii,
taip spyri a vos i vai-

Tncziaus metodistas gyrėsi, 
jo# ji” gales lygini kntekiz- 
ino iszmokyti.

Bet kataliku kunigas mus 
rnoszla prie szv. krikszto ir 
mes įnori me būti pnkriksztyti!

— O, asz moku dar gerinu 
vaikus kriksztyti, negu katali
ku kunigai! — kalbėjo tns klai
datikis ir raginto ragino drau
go su juo važiuoti. Vaikucziai 
novoms nenoroms turėjo sesti 
in automobiliu ir 
juo.

Lina net iszbalo tai sužino
jus. Blizganczios skausmo asz- 
aros pradėjo riedėti pėr jos 
susirupinusi veideli... 
taip troszko ir taip 
bent tuos Japoniukus atversti 
prie Kristaus!... 0 sztai dabar... 
jio pakliuvo in klaidatikiu ran
kas!...

Bet laukti, nebuvo galima. 
Greitai ji susiklnusincjo kame 
randasi metodistu bažnyczia ir 
sn karszta malda szirdyje te
kina pasileido bėgti in ta puse, 
pasiryžusi žut-but atimti savo 
vaikuezius isz tu suvedžiotoju 
nagu!.... Ir taip ji bego apie du 
kilometru, lik rotkareziais at
sikvėpdama ties didžiausiomis 
miesto gatvėmis, kuriomis 
kaip paprastai taip ir 
dien užo dundėjo 50,000 auto
mobiliu!.... Isz virszaus kopine 
karsztoji Brazilijos saule dar 
visu smarkumu, 
cziusi nuo savo 
skruostu prakaito ir aszaru la- 
szus, tojo Eucharistijos karžy
ge vėl bego ir bego, kol paga
liau visa suvargusi ji atsidūrė 
ties metpdistu bažnyczia. 
nors iki to laiko Lina dar 
karto nebuvo peržengusi kitos 
bažnyczios slenksti, kaip tik 
kataliku, —- tacziaus dabar ji 
dvasiai inejo in ta klaidatikiu 
szvontykla.

Bažnyczioje kaip tik

važiuoti sn

Juk ji 
svajojo

gynėsi
fcnnyklos, 5 akel iai pycziu ir

aeziu Dievui,

szita

trumpai

r
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dami padėti: szelpia apleistus 
stabmeldžiu vaikuezius, renka 
juos in kataliku bažnycziais, 
moko katekizmo ir rnoszia prie 
krikszto. 'Tokiu budu pernai di
džiajame San Paolo mieste Tė
vu Jėzuitu bažnyczioje buvo 
pakriksztyta 50 tokiu Japoni
jos vaikucziu. Szicmet jau irgi 
50, o dar visa eile kitu stabmel
džiu vaikucziu ruosziasi prie 
krikszto ir prie Pirmos szv. Ko
munijos.

Ir ar jus žinote, kas tuos ma
žus stabmeldukus surenka in 
kataliku bažnyczias?! — Ugi 
jaunos kataliku mergaites, ku
rios tame San Paolo mieste 
prie Tėvu Jėzuitu bažnyczios 
yra sudariusios “Eucharistijos 
(arba Szvencz. 
Karžygiu“ 
tos mažos “Eucharistijos kar- 

paezios eidamos daž- 
, taip 

pamilo Kristų, jog ir jos pasi
ryžo bent kiek pasidarbuoti ir 
pasiszvesti, kad ir kitus vaiku-

galima.
I

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Hen-la gyduole ir Black Ctow 
Pigulkas. t.f.

“ Saule“ 
žmogų ir varge sura-Seniau szunes lojo ant va

giu, sziadien vagys loja antį mina ir ne vienam aszaras im
I,

ip?

gatvėmis,
szian-

davadnu žmonių.

Ndbucziuokite numirėli. — 
Vettene, Vokietijoj, pati puo
džiaus bueziavo savo mirusi 
kūdiki priesz uždarymą grabe
lio. Ant rytojaus apsirgo nuo 
užtrneinimo kraujo, o norints 
daktarai stengėsi iszgelbet mo
ters nuo mirties, bet toji in kė
lės dienas mirė.

Tame mokytam Bostone di
deli stebuklai dedasi. — Tūlas 
žmogelis, kuris plako savo ark
lį, užmokėjo penkiolika dole
riu bausmes. Jojo kaimynas 
iszlupo be mielaszirdystes pa- 
cziulei kaili ir užmokėjo tik
tai penkis dolerius. — Tai ma
tote, Bostono arklys turi dides
ne verte už motore.

San Franciske, 
drieks,

J. M. Kėn
iui rdamas lie po pa-

liolika iszmintingu vyru, bet s^nukti pas savo du advokatus,
sugriaut, užtenka vieno kvai- kuriu labai nekentė, nes ko-
lio. Sziur! kiam tai teisme likos jisai la

bai apgautas. Kada advokatai
Puiku pavyzdi del jaunuo- pribuvo, liepė vienam stoti prie

menes davė nesenei aprinktas vieno szono lovos, kitam prie
naujas gubernatorius Massa
chusetts, Franas G. Allen. Pir
mutinis jojo darbas po padary
mui prisiegos, buvo paraszy- 
mas padekavonoH gromata sa
vo tėvui kurioje rasze:

‘‘Mylimas Te ve: — Pirm ne
gu pradėsiu savo dinsta, gei
džiu jums iszreikszt mano žo
džius padekavones ir džiaugs
mą kad buvote ant mano inau-: 
guracijos. Jaucziu gana gerai, 
kad ne esmių sztant atsimokė
ti už visokes geradejystes sa
vo tėvams ir ta, ko sziadien da- 
atojau. Todėl geidžiu idant ma
no pirmutinis urediszkas dar
bas yra paraszymas jums szios 
gromatos ir iszreiszkimas to
kiu budu mano džiaugsma kad 

z dagyvenot matyti mano iszke- 
Irma ant gubernatoriaus. Szir- 
dingai mylintis jusu sūnūs —

Franas G. Allen.”
Yra tai puikus davadas mei

les sunaus del tėvo. Tėvai už
sitarnavo ant to, nes rūpinosi 
duoti sunui mokslą, kuris da- 
ejo taip augsztos garbes, todėl 
sziadien tėvai renka vaisi ant 
senatvės nuo geru vaiku.

Tarp musu ateiviu, 
skaitosi apie tokius atsitiki
mus. Tėvai rūpindamiesi su
rinkti pinigu del saves, nesirū
pina duoti mokslą vaikams, o 
nekurie laiko tai už nereikalin
ga daigta, jaigu jiems palieka 
koki turteli. Tankiai girdime, 
kad tėvas dirbp kaip mulas, 
czedino ir dėjo doleri ant dole*

retai

I szhiosto nuo nuliudusio veido. 
Perskaitęs “Saule“ visas be
das ir vargus užmirszti. Todėl 

kiek galėdama 
“Saule“ ir ja ja plati nt 

ir vėlinu kad jusu skaitytojai 
pasidaugintu dvigubai kiek ju 
sziadien turite.“

Szimtus panasziu gromatu 
aplaikome isz visu daliu Ame
rikos su pagyrimais 
koms.

stongsiuosiu 
remti

I

kito szono, paėmė abiem už 
ranku kalbėdamas:

“Gal manote, kad paszau- 
kiaii jus czion idan't su jums 
susitaikyt, ar koki reikalą pa
vest! Ne, tiktai geidžiu mirti 
ant pavoizdos Iszganytojaus, 
tarp dvieju latru!“ 
tuos žodžius malsziai numirė.

— Isztaros

Tegul žmogus turi pinigu už
tektinai, tegul turi puikius pa- 
locius, ka gerti ir valgyt, bet 
jaigu turi namine pakramta, 
tai niekas jam ne miela ir žmo-1 
gus gyvas in žeme inlystu.

Chicago praeita Panedeli, 
kokis tai Arthuras Goelet su- 
gryžo namo nulindęs, nes per 
visa diena vaikszcziojo po 
miestą jeszkodamas darbo, bet 
jokio nesurado. Pacziulo Ar- 
thuro taip insiuto ant jo, už
klupo nebageli ir taip sumu- 
sze kad visa kraujuose paplu
kusi turėjo žmones nuvežti ji 
in ligonlbvtti, o taja žveriszka 
motore uždare kalėjime.

Matomai geresni laikai už
eina, nes kas diena pribuvine- 
ja daug nauju skaitytoju del 
uSauleH.M*O kodelf Todėl, kad 
niekas tojo laikraszczio pri
verstinai nebruka o ir sma
giausius straipsnelius ir žines 
talpina. Kas “Saule“ skaitys, 
tas niekados nesigraudys.

f Tuos žodžius užtvirtina dau
gelis musu skaitytoju, o viena

ft

Saule

Saule

ir pade-

1N KENTĖTOJUS
j Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger-
K « i W ’

. klinis kosulia, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokamu gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 motu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnum name. Iszraata ir parduo
dama vion tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

— ......... .
MILL & PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

—i..........» ' ■

Iszbnhumuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziaujiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
luidotuviu, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU

♦I

Ka tas tūkstantis dolarin žmogui 
reiszkia, jetgv jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks imogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmęgui 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 Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszallmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ ’Nervu li
ga yr> labai blogas, dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gnusi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi mpsu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 
... m. Sukaito.M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

Nusiszluos- 
paraudusiu

Sakramento)
Ir, ot,draugijėlė.

‘ ‘Eucharistijos kar-
žyges,“
nai prie szv. Komunijos

ežius patraukus prie Jėzaus. 
Todėl jos ir mielai pradėjo apa- 
sztalauti tu mažu ir apleistu 
Japoniccziu tarpe. Jos ėjo net 
in gatves ir sutikusios kur su- 
sirupinusiu Japonijos iszeivius 
kalbino ir kviete juos leisti sa
vo vaikucziams drauge su jais 
vaikszczioti in kataliku bažny
czia katekizmo mokytis.

Bet ypatingo pasiszvontimo 
paręde szitame apasztalavimo 
darbe tarp mažu stabmeldžiu 
viena .12 motu mergaite, vardu 
Lina Laprega. Ji yra duktė 
vieno Brazilijos karininko. 
Kiekviena sekmadieni po pietų 
Lina surinkdavo jai pažinsta- 
mus Japoniecžiu vaikuezius isz 
gatves, 
Sarzedas ir vesdavo juos 
kataliku bažnyczia. Ir jau bus 
ilgas laikas, kai ji szita kilnia 
pareiga atlieka su didžiausiu 
sąžiningumu. Jau isz anksto ji 
džiaugėsi sykiu su savo drau
gėmis, kad ir jai Dievas padės 
iszsaugoti bent maža būreli tu 
stabmeldžiu vaikucziu nuo did- 
miesezio pavoju ir juos priar
tinti prie mylimojo Jėzaus.

Tik sztai atėjo viena diena

vadinamos Condo do 
in

t 
kada jai reikėjo parodyti tikra 
Kristaus iszpažineju drąsą ir 
apginti savo auklėtinius nuo 
vylingu suvedžiotoju. Tai buvo 
jau minėtoji pereitu metu Rug- 
piuezio 8 diena.

Kaip kiekviena szvontadioni, 
taip ir szia* diena Lina atėjo 
sutartu laiku in Conde dė Snr- 
zedos gatve pasiimti ten nuo
lat susirenkaneziuju vaikucziu. 
Bet koks buvo Linos nusteboji- 
mas, kada ji atvykusi in pa
prasta ju susiejimo vieta, szi 
karta nerado no vieno savo glo
bai pavesto vaikuczio!.... Ji be 
galo tuo susirūpino ir tuoj cm^ 
klausinėti aplinkui, at kas ne
žino, kame galėtu būti tie Ja- 
poniecziu vaikucziai. Ir ja visa
net szaTti sziurpuliai pakratė,

- _ a — . a. _ A _iszgirdus, jog dar tik priesz ko
letą minuosiu tojo vietoje buvo 
su automobiliu sustojęs vienas

I

lėta minuosiu tojo vietoje buvo

Metodistu (toki klaidatikiai)
dvasiškis ir prispyręs tuos

, ■ i ■ • 'ft ■

/

*

»
f.

Ir 
ne

buvo 
sakomas pamokslas.- Žmonių 
daugybe buvo prisigrūdusi. Ju 
tarpo matosi ir daug svetim- 
žomiu ateiviu. Savo laimei vai
kucziu tarpo Lina tuoj pastebė
jo ir savo nusiminusius Japo- 
nieczius. Greitai ji prisigrūdo 
prie ju ir suszuko:

Vaikucziai! Bėkim isz 
ežia! Groicziau!.... Greicziau!....

Žinoma, mažieji Japoniecziai 
vos tik pamato savo mylima 
globoja, tuojau paszoko isz sa
vo vietų ir visi nudžiugo su di
džiausiu kliksmu pasileido prie 
jos....;
mates not akis iszverte ir visas 
paraudonavęs isz py keži o 
szuko:

— Kas tau yra, tu akiplcsze! 
Greitai, kad tavos ežia nebūtu! 
Vaikai nurimkite!....

- Bot‘Lina no kiek to nenusi
gando ir drąsiai jam pasako:

— Asz iszosiu tik draugo sn 
tais vaikucziais!

— O kam tau rupi tie vai
kai! Palik juos!...

— Kaip tai? Juk tai yra 
mano Japoniecziai, kuriuos asz 
kiekviena sekmadieni veduosi 
ta kataliku bažnyczia!...

Ka tu ežia kalbi! Tuos

Pamokslininkas tai pa-

S1V

Kaip tai? Juk tai yra

vaikus aaz pats czja atsive- 
džiau, ir jie ežia pasiliks!

juos pavogei! — gynėsi ta ma
žutė drąsuole ir nuolat karto
jo: Asz isz ežia nciszeisiu be 
szitu vaikucziu!...

Bažnyczioje kilo didelis su-

Tai netiesa! Tamsta man
X

miszimas. Atbėgo dar antras
metodistu pamokslininkas ir 
norėjo su jogu iszvosti mergai
te in gatvo. Bot vaikucziai in-
sikabinė in jos drabužius tvir- t * A a A a a. m „ ktai laikėsi ir jos nepaleido, O 
Lina vis gynėsi ir szauke: Tai 
yra mano , 
juos turiu vestis in kataliku 
bažnyczia.

Metodistu pamokslininkai,

Japoniecziai! Asz

matydami geruoju negalėsiu
• J 4 t * Ajos atsikratyti išzbego in gatve
pasirauko policininką. Tas -at
ėjo.

CT'Z'1' ■ '■ t

t 1

•*

■8'■♦U* f i'
" :

®1*
I i(X

■'..Jm ■ ! ■Ii rV’'' i i

kuo-

Nossokoff’s Beauty Parlos 
BALBERIU MOKYKLA 
Del Vaikinu ir Merginu 

Kreipkitės ar raazykite 
ant adreso

1202 Penn Avė. Pittsblrgh, Pa. 
Telefonas—Grant 7771

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

• n

K. RĖKLAITIS 
Lietuvlszkas GraborluS 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Tyriu pagalbi
ninke rnoterem/. rriėl- 
namos prekes.

Jie W. R»raer M.,
MAHAXOf CITT, PA.

:W»8 MAHKSrNT..
TAMAQUA, i’A.

* *

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY,

Laidoja kunus numirėliu. Pas^ndo 
automobilius del laidotuvfa, kfikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahaney City, Pa.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDBD 

PROFITS $623,358.52

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

O. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON, Viee-Prea. ir Km.£

—. ~        ............. ..... Į.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOT CITY, JA.
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3-czia Procentas už jueu pinigus ir saugumas del jura 
pinigui yra geriaus negu 10-tae Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00„ 
moka 3-czia Procentą už j ususAutaupytus pinigus ir ta

*1

auna kas-kart augau didyn. Yra Ui saugiau ir geriau 
lOMkiteJUvo 

rsitlkrinrite ir matysit*' 
uginimn Pmslo.
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pinigus in szita Banka o pereit
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Tamsybes Prie
t * *

Tikros Szviesos
APSAKIMAS MISIJONIERIU GYVENIMO»

1.
I Mažam Kiniszkam mioseziu- 
I kyje1 Ying-Czan, jau uno kelio

lika metu žsnli krikszezionisz- r ~
I ka misija arba kliosztorius zo- 
[ koninku—misijonieriu Jėzuitu. 
I Labai graži aplinkine ir vie- 
I ta knr randasi misijų t rimbas. 
iMilžiniszki platanai beveik ue- 
J prileidžia prie žemes sanies 
I spinduliu n kvapsningi krumni 
i savo kvapu girdo žmogų trosz- 
Įkinama sauso oro laike karsz- 
i tos vasaras saus-meczio, o tai- 
I po-gi besirandantis priesz 
I Idiosztoriu didelis vanden- 
Iczirszkis arba fontanas. Ty- 
I kiliose, szviesiuoso ir szvariuo- 
[80 kambarėliuose triūsia mal- 
I dingi misijonieriai darbnoda- 
Imiesi del labo Kristaus avinv- 
I ežios, pildydami jo prisakyma: 
I”Eikite ir mokykite visas tau- 3 v

I tas, krikszl indami jas ir apsa- 
Ikinodami joms tai, ka jums pri- 
I sakiau.”

Pildydami ta Iszganytojaus 
prisakyma misijonieriai be pa- 

Įliovos darbuojasi mokindami 
I bažnycziojc, skelbdami pa
mokslus ir

I kaimus ir plėtoja tamsybėse 
Iszviesa tikybos, 
lapio viena duszia,
I padauginima sknitliaus tikru 
I iszpažintoju Dievo, misijonie- 
Iriai visados pasirengė laukia 
ant pleeiaus;

Iartimui pagelba arba surami
nimą. Kiek jau pagelbos, kiek 
suraminimo ir palengvinimo 
atnesze tie gori tėvai kanezio- 
se nelaimingiems Kinams, kiek 
sykiu datyre nuo ju geradejys- 
czin, kiek rado pasislepima ju 
glolroje persekioti krikszczio- 

|nis — žino (ai gerai apllinkines 
gyventojai, tai-gi ir neveltui 
guodoja misijonierius ir myli 
juos kaip savo tėvus, o ta ju 
merle artymo apsireisZkenti 
prie kiekvienos progos sutei
kia ir jiems tai, kad klioszto- 
rius kas metas didinasi, auga 
reikszmejc ir žydi.

Buvo tai lietingas laikas, ku
ris lai laikas tose aplinkinėse 
vadinamas žiema, kaxlangi kai
po tolimuose dienvydžio krasz- 
tuose kitokios žiemos nebėra. 
Tuja diena tėvas Aloizas, per- 
detinis kliosztoriaus, iszsirenge 
drauge su vienu isz zokoninku 
in kelione. Nndlatiniai lietus 
pagadino visai kelius kad ke
leiviams labai-sunku buvo ke
liaut. Lijo, priegtam 
nesmagi dargana.

— Kas do bjaurus laikas, 
guodojamas Teve, tarė brolis, 
drebantis nuo szalczio apsi- 
glemždamas savo skraiste. — 
Jaigu taip bus kokes kėlės san- 
vaites, tai nežinau kas su mu
mis bus.

— Kantrybes reikia, kan- 
atsake 

perdetiniš — kad szaukia pri
valumas ir meile adymo, ne-

try bes,

pasiskubinkime,

besirandantis 
didelis

skelbdami 
Evangelija, lanko

o kada eina
arba apie

nelaimėjo nesza

mano broli

ir buvo

reikia paisyti ant nesmagumu, 
pasis^vontimas suteikia daug 
didesni ir tvirtesni smagumą 
negu kiti visi kuniszki smagu- 
mynai.

— Teisybe,
Teve, kur reikia neszti pagelha 
artymui, ten negal but nenoro. 
Bet kaip dar Ilgai turėjimo ei
ti?

guodojamas

— Neilgai, kadangi vieta 
in kuria einame jau nepertoli, 
o jaigu turėsimo biski kantry
bes, tai ir nejusimo kaip vei
kiai tos kelios valandos praeis.

I — Jau nuo keliu valandų 
esame kelionėje — tarė atsi- 
< lupdama s brolis ir sustojo, —

I tai-gi mes jai dar kėlės valan
das turėsimo eiti, kasžin ar da- 
juresime jau...

— Nereikalauji bijot nes 
jau nereikalausimo eiti kėlės 
adynas — dar gal kokia puse 
adynos o busime tenais.

Brolis lyg sulinksmėjo ir in-

»

- Taip, 
nes ten musu lankia.

— Ar reikalavo idant kuo- 
veikrausiai pribūtume.’— klau
sė hmlis. — Ar nebuvo galima 
tos kVHoncs atidet ant kitos 
dienos?

— Rods, gimines ligonio vi
sai nereikalavo idant pribūtu
me. bet jaunas, apie 25 metu 
senumo Kinas, kuris jau isz 
dalios priguli prie tikru aunu 
bažnyczios, atėjo sziadien 
anksti pas mane, apsakė, jog 
jo geras prietelis apsirgo ligft 
drugies, o gydytojas noinston- 
gia atneszt jam pagelbos. To
linus kalbėjo kad jaigu kitokia 
pagelba nebus veikiai ligoniui 
suteikta, turės jis mirti. Jau
nikaitis tvirtai tiki in musu 
gydytojiszka buklumą ir pra- 
sze ant keliu puolės, idant ne
at sisak vežiau.

— Bet ar galėsi, guodoja
mas levo, iszgydyt ji? — klau
so brolis. — Kas bus, jeigu gil
tine neatiduos mums savo au
kos !

ligonis turi

žongdamas noringai

— Tures taip būti, kaip 
Dievas nori — atsake pordoti- 
ii i s, bet jaign rasime gyva, tu
riu vilti kad ligonis pasveiks.
— Suprantant isz prancezimo 
pasiuntinio, manyt reikia, kad

‘‘plynių drugi,,r
kuri tai liga daugeliose vieto
se prasidedant liet-mocziui at
siranda. Pricszais ta liga musu 
Europiszka medecina turi daug 
geru vaistu. Padarysimo tad, 
ka galime, idant jaunikaiti gel
bėt nuo mirties.

— Tu, guodojamas teve, 
tikrai esi aukso szirdies — ta
re brolis 
pirmyn.

— Bet jaigu mus neprileis 
prie ligonio, tada musu vargas 
ir pasiszvontimas bus tuszcziu.

Žmogau mažo tikėjimo,
— tarė pakeltu balsu perdeti- 
nis — kodėl taip labai abejo
ji * Ar nežinai kad Dievui nė
ra nieko negalimu daigtu! Jei
gu Jis nusprendė kad turime 
iszgelbet ligoniui gyvasti, tai 
dnos Jis vaistus ir budus prie 
iszpildymo musu užduoties.

Brolis pripažindamas perdo- 
t ini ui teisybe, nieko jau neat
sako ir gailėjosi jog abejojo 
apie galybe Dievo. Per kolos 
valandas yrėsi spareziai pir
myn tylėdami, net kol noinejo' 
in knima.

Ju pribuvimo jau laukta 
czionais. Pasiuntinis, Szan’as 
kuris buvo kliosztoryje praszyt 
misijonieriu prie ligonio, pasi
tikęs juodu užklauso:

— Ar turiu tau, garbus To- 
ve, parodyt namus kame ran
dasi ligonis.

— Taip, praszau, — atsako 
misijonierius — pats nežinau 
kur. — Kaipgi tūriai?

— Negerai — atsake liūd
nai Kinas. — Liga žymiai pa
sididino, karsztis taip-gi.

— Szlektai, bot ar turi at
minima? — klauso susirūpinės 
misijonierius.

— Kalbėjo gerai, bet kada 
davė jam Kiniszkas gydintojas A A Ah « A A —gyduolių, nusilpnėjo visai, kad 
ir kalbėt menkai kalba.

— Kvaili fanatikai — kal
bėjo pats in save zokoninkas, 
toki gydytoja vertėtu tik pa
kart. ■

4

PUIKUS KLIO IZTORIUS DEL MIESTO TOLEDO, OHIO
Szita puiku kliosztoriu noužilgio pradės statyt miesto Toledo, Ohio, 

kelis milijonus doleriu.
kuris kasztnos
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Viena syki losze kortomis sako, nemiudeli, ir surask 
kunigaiksztis, bajoras ir kuni- bite! Ka gi darysi? T w 
gas. Losze, lo^ze ir nusibodo giria ir ieflzkau. Vaikszozl^ju, 

l su
__ ... ....____.” suku juo- pno vieno arzuuio, giraziu •— 

Jomis kiekvienas mulkio virszuneje zirzia. Lipu in ta ar-

kunigaiksztis, bajoras ir kimi- bite! Ka gi darysi?
ura«.K ąnp 
Iszejau iii

tvkunigaikszcziui
“Kas isz tu kortit! 
du: “<~
gali paloszti. Mes prasimany-Jžuola.

norą. Pritinu
V i ■—

bajoru, vaikszezioju — 
sako juo- prie vieno aržuolo, girdžiu 

11. e . I ♦ • • 9 • a

Lipąu, lipau ir susimą- 
t w • e m • . I *pa- Įviau in kaži ka kieta savo yir-kimo indomesniu dalyku, 

vyzdžiui, imkime pasakot, ■szune.. Pasižiurip — dangus, o
Kickvienas isz musu tegu pa-(danguje — skyle. Asz tuojau

WII II-II III • 

* *

F
)i"

1^1

1!

*1I.

4

10

J

I 
H

’1
i J'! "I W

C (

Ant galvos
Kiniszkas dakta- 

turejo lyg 
t-y. vys-

žinantis visas galybes, o nors 
jau ’nuo keliu dienu darbuoja
si, nieko gero padaryt nein- 
stengia. Ar-Jgi tu galingesnis už 
ji, ar-gi mokytesnis ir iszmin- 
I i ilgesni s?

— Pažiūrėsimo

siu prie Dievo idant daleistu 
veikiai sngryžti prie sveikatos 
j u su Bumui.

pasakoja apie kaki nors nebūta,pro ta skyle įn dangų. Tenai 

ka, linaminis. Jau ka tik pabai
gė, vakariene valgo. O insigero 
visi — ir szventasis Petrai, Ir 
Povylas, ir kiti — tiktai Jėzus 

J 
‘•o ko w 

sako. Asą persigaudnn

daiktą, o jeigu kas, tam pAjia- žiūriu — Vieszpafios Dievo '.tai?
__ a. 1l a __ ’ i * i-________________ •_.▼___ ! rrl LmI__ tfff

tas pralaimės.,, 
sako kunigas,”

kojant, isztora neteisybe, tai 
— ‘‘Gerai,’’' 

psz sutinku.”
I’radojo sakyti kunigaikš

tis. “Mano tėvas,” sako, “tu
rėjo labai gudria szeimlninke: 
kad ji pasodindavo kopūstus,

visi — ir szventasi^ Petraį Ir
F

‘Mano ievas,

tai jie tokie dideli užaugdavo, 
jog ant kiekvieno kopūstlapio

Kristus blaivas. Dievas mane 
pamate ir paklaiko: 
ežia!” ■ v
ir nežinau ka atsakyti. Dieviaš

C

Ir no tik nnt rytojaus levas būdavo galima pastatyt po pen
Aloizas atėjo, į._r ___
rytmetį ligoni kol visai nepa- juoa Por Nemuną.
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pasigailėjo manes ir dovanojo 
man Kepure....”

“Kad tu buvai danguje, tai 
gal matei kartais ir mudviejų 
tėvus?”
tis su bajoru. “Kur gi nematy
si,” sako kunigas, “maczUu. 
Bet skurdžiai juocįu gyveną: 

nudriskę, kiaules 
pabaliais gano. Pasigavęs ati
daviau juodviom kepure, kuria 
man Dievas buvo padovanojęs. 
Bet juodu ome už ta kepure 
varžytis: vienas sau kitas^saū 
traukias. Taip besivaržydami 
ir susipesze. Patyręs apie tai,

bet lanke kas kis burine kareiviu ir perkelti 

sveiko. Buvo priegtam ligoniui galimus daiktas,”

Aloizas atėjo > > 4 I

— atsake 
be pasididžiavimo misijonie
rius. — Pirmiausiu turiu tau 
pasakyt kad mano būdas gydy
mo nieko bendraus neturi su 
būriais ir ragaįlystoms. Gydau 
tikėdamas in visagalybe viena
tinio Dievo, pasitikėdamas ant 
moksli szk u gydytoj isz k u da- 
sekimu. Jeigu paklausysi ma
nes, tai sūnūs tavo dar gali pa
sveikti. Pirmiausia reikalauju 
idant ligoni iszneszt isz tos 
drėgnos vietos, kur gulint jam nikai t is. su

-.... - -...... - ....... - -----  .j—* gydytojiszki vaistai ne misijonierius
va ant kurios buvo nutepliotas gelbės. |_____
paveikslas arminio smako ir
vedino su ja užkaitusi karszta ryt, Tėvas Aloizas paome drau- nas Kinas,'kaip džiaugsmingai 
veidą ligonio,

nis, prigolbekite man, jus dan
giškos galybes! Szventas mu
su žymi, sparnuotas smake, ap- 
siroiszk savo visame baisiame 
majestote ir uubaidyk pikta 
ligos dvasia — viens, du, trys, 
keturi, penki.” —

Laike tokio gydymo arba nu- 
baidinejimo ligos, szeimyna ka
le didelius triukszmus, rėkau
dami ir tarszkindami dėlei pri- 
gelbejimo gydytojui iszvaryt

džiausioj sziltinej. Akimis nie
ku nemala aržiomis žiurėjo jis 
prie to save. Aplink ji stovėjo 
tėvas, motina, ir sesuo. Apart ju 
prie ligonio buvo dar vienas 
žmogus keistos iszveizdos, taip 
vadinamas 
ras.”
Turkiszka. t urbana, 
tykia gaivos, jo szilkinis rūbas 
buvo iszpuosztas ir iszsiuvine- 
tas invairiais paveikslais žal- 
cziu, driežu, dragon u arba 
smaku ir kitokiu baisiu sutve
riau, visai ndbegyvonaneziu 
ant žemos. Jo mažos žvairos 
akutes kaip tai burviszkai bliz
gėjo.

Užimtas buvo jis gydymu li
gonio originaliszku budu: ran-

taip geru ir priotelrszku, kad 
jaunikaitis, sveikdamas, netik 
pajauto simpatija prie savo ge
ro gydytojaus, bot prisiriszo 
prie jo ir pamylėjo tikrai, kai
po goriausi savo prietoliu.

Su tikru pasiilgimu laukda
vo kasdien pribuvimo misijo- 
niorians, kuris lankydamas ji 
apsakinėjo jam apie meile ir 
gerybe krikszcziomszko Dievo, 
Iszgatnylojaus Jėzaus. Kad jau- 

noru klausydavo,
( 1... pamokino ji
szvento krikszczionitoko tiko-

Kad Kinas nenorėjo to pada- jimo. Kaip linksmas buvo jau- 
. “ ‘ ‘ ‘ _ ~ ““ . * \ ' 1 

szaukdamas: ge. su broliu vienuoliu ligoni ir sveikindavo atėjusi inisijonio- 
, taip liudnaš buvo, taip su-

dragonu

koje laike maža szilkine velia- joki • % -i • I -
gydyt ojiszki vaistai pamokino .11

‘Saule, vanduo, sziluma ir ug- nuneszo in sausa vieta. Po tam riu 
su pagelba atneszto per motere sirupindavo kada ji atsisvei- 
szaukszto, levas Aloizas inpy- kindavo ir nemato prie saves, 
io ligoniui im burna gyduolių Tas prisiriszimas prie kriksz-
o galva apriszo suszlapintn a'b- ezioniszko kunigo jo szeimy-

Ligonisrusu. Ligoms pajautė, mato
mai, dideli palengvinimą, ka
dangi su visu atminimu pažiu
rėjo in apstojusius ji žmones ir 
lyg džiaugsmingai atsiduso.

- > paszauke 
džiaugsmingai motina ir sesuo 
ligonio — tasai žmogus geriau

Iszt i kro

isz ligonio pikta dvasia ligos o nusimano ir moka geriau nn-
ir kaimynai, besigailėdami Ii- vAryt pi’kta dvasia ligos negu

pasveikino ineinanezius

gonio, rūpestingai szelpo gy- 
dintoju.

Tas pasielgimas nustebintu 
net ir kiekviena neapszviesta 
Europieti, nes kožnas veikiai 
gali suprasti kad tokiu gydy
mu tik galima padidint liga o 
ne praszalint. Tėvas ir “gydy
tojas”
misijonierius piktais žvilgtelė
jimais. Misijonieriai visai ne
atkreipdami ant to savo atydos 
prisiartino prie ligonio: Tėvas 
Aloizas pirma pakeles akis in 
dangų paome ligoni už .rankos 
idant patirt apie plakimu gys
lų.

Tėvas ligonio žiurėjo nema
loniai in misijonierius ir už
klauso :

— Kas jums ateiviams, sve- 
timžemiems pasako idant eitu
mėte prie ligonio?

— Liga ir reikalas pagel-
bos tavo šonui Yonglui — at
sake szvelniai .misijonierius, 
visai nepaisydamas ant žvaira- 
vimu gydytojaus ir ligonio tė
vo. — Neszame jam pagelba, 
atėjome idpnt sugražįnti jam 
sveikata su pagelba Tikro Die
vo.

Tai vt- 
a t sake

bajoras su kunigu.
Pasakoja bajoras: 

tėvas,“ sako, “ 
jauti, tai kai papiove, buvo tiek 
tauku, jog visas Kauno miestas 
paskendęs, jeigu juos butu isz- 
szylde ir paliejo aut to miesto.” 
“TAi visai galima^ daiktas,” 
atsake kubigaiktotiA su'kunigu.

habar jati turi plikyti kuni
gas. Kągi ežią jią papasakos? 
Kiek pagalvojęs, pakauši pa- 
sikrnpšztoį, prddedit: “Tris sy
kius mane tęva A buvo atidavęs

sako
‘‘O mano 

kad nupenėjo

’fai visai gailimas daiktas,
» »■ -4 ; i • ♦ » <1 . f«’,A ’ r* ■

Kiek pagąlVojęs, pakauši pn-

paklausė kunigaiksz-

sako kunigas, “macziAu.

nuplyszc,

Dievas iilsake szventajam My-

■

o

■?

na i, ypacz tėvui nepatiko ir žiu
rėjo in sunu nemaloniai. Nors 
misijonierius no bloga, vien 
gera dare, visa szeimyna, apart 
vieno jaunikaiezio, jauto ne
apykanta prie jo. Nors tėvas 
Aloizas neragino ’ju pamest 
stabmcldiszka tikėjimą, o in
ti ket iri Tikra Dieva, jaute jie 
visi jpid misijonierius lyg isz-

jauto ne-

iri mokslą, p asz viš parbėgau 
narno. Pagaliau apave mane 
Vyžomis, padare inagi in ran
kas, -paleido dvylika aviliu bi- 
eziu ir pasako; kad nenorėjau 
mokytis, tai dabar gink bites 
ir žiūrėk, kad vakare man vi
sas pargintum! Iszgyniau asz 
tas bites ir ganau per visa die
na. Vakare genu namo. Kai 
pargyniau, tėvas paskaito, pa
skaito ir vienos pasigedo. Eik,

Pagaliau apave

kojui juodu nubausti — karto
tai inkirsti kiekvienam po dvi-

Neteisybe!” suriko kupigaik-
deęzimt penkias ryksztes
<4 - --

sztis su bajoru: “Mudvięju tė
vai niekados kiaules negane ir 
neganys! Ir tai neteisybe, kad 
juodu, tokius turtus valdydanų 
musztusi del kepures!” — “Už 
neteisybe pinigus moka,” 
kunigas.

Ir kunigaiksztis su bajoru 
sumokėjo kunigui tūkstanti 
raudonojo, nes taip bovo susi
tarė priesz pradedami pasakot.

neganys! Ir tai neteisybe, kart

tarė

Tj

IK1 l'ji’lį
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i n u s i szk i s gydytoj a s.
Asz neiszvarineju jokiu 

pikiu dvasiu, — atsake misi
jonierius— taippat ir nepri- 
Bzaukiu ju. Ta, ka galiu pada
ryt, darau sni pagelba Dievo ir 
sziu, sztai gyduolių, kurios tu
ri savyje vaistus reikalingus 
del praszal'inimo ligos. Padare 
jas Europos gydytojai isz in- 
vairiu žolelių, o kaip matote, 
jos daugiau gali negu užkeiki
mai justi 
vyrai 
vien 
gas.

Ir nežiūrėdamas ant nusisto- 
beįusio ir iszvertusio akis Ki
no, ne ant pikto sznairavimo 
gydytojaus, kuris rengėsi jau 
apleist kambarį, misijonierius 
pradėjo pasakot kaip privalo 
elgtis su ligoniu ir ka daryt, 
kaip davinet gyduoles ligoniui,

varo j u senus dievus. Gal butu 
buvę labai dėkingi anisijonie- 
riui už iszgydinima jaunikai- 
czio visi jie, jaigu ne tas insta- 
bus Kiniszkas gydytojas, ku
riam misijonierius paveržė gar
be. Nusprendė jis atkerszyt 
misijonieriu! už tai ir stengėsi 
visaip apszmeižt tęva Aloiza 
priesz tęva jauni'kaiczio.

— :Toliaus bus:—

Nesiklausdama Juozo ne Petro 
visiems gert duoda..

Norėjau szposa begedžiams 
padaryti,

Ir isznaudotojus sugėdyti, 
Bet laime ju, kad smulkiu 

neturėjau, ‘
O stambiu kiszt in bala 

nenorėjau, 
Tylomis nenuskriaustas 

iazejap, 
Tokiems isznaudotojams pe 

cento nepalikau;

gydytojo. Gyduoles 
no yra jokios dvasios, 

ypatybes įgydanezios li-

užbaigdamas savo prasargas 
kalbėjo:

— Rytoj asz vėl pribusiu. 
—- Darykite tik viską,, taip 
kaip jum sakiau, o nesiduokite 
apgaudinėt saves ir isznaudoti

f

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GKABOR1US 

(Bell Phono 872)
331 W. Contra St., Shenandoah, Pa. . V' i Jc f ’ ('■
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Nuliudimo valandoje 

goriausi patarnavimu.

In viena sa'luna inejau, 
Rods ne isz liuoso noro ten 

ėjau, 
Keli pažystami bodes 

pavadino, 
Taradaikai su noru kožnas 

fundino.
Ir tikesit, pirmu kartu tarp 

Lietuviu, 
Iszgirdau tokius isznaudotojus 

žmonių, 
Netikėjau, kad tokiu giszef- 

tininku, 
Randasi tarp ponu saluninku.

j

Juk Taradaika mato, kas ko 
vertas.

Su geru isz duszios — bet su
tokiais forverta. 

0 jus neiszmanus vyrai kam 
1 "W 1 . ' 1 ♦ 1

Idant pažintumėt geriau tuos 
pleszikua,

Ir nometytnmet savo 
dolerukus.

duodate save akriapąt,
- A M '

Ir nometytnmet savo

Vienas vaikinas isz N a jot ko
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iszvažiavo, ■*
Paliko ant kvatieros skrynele 

savo, 
Ba negalėjo viską ant kart 

paimti, 
Turėjo dali palikti.

Kaip ilgai buvo tai nežinau, 
»•«« 4 a A • I, f 'Ii

Vaikine, kada penki vyrai 
inejo, 

Kiti isz stubos tuoj atėjo, 
Tuoj pradėjo liežuvius lepszti 

kaip pasamdyti,
Na tu Juozai, Petrai ar negali 

z f užpundyti?” 
Saluninkas su boba stovi 

už baro,
Nuo pecziaus szaukia slūgine 

ir gert varo:
Ana Petras pundina — 

iszsigerk.”
Mielinau sau, velnes tave 

. stverk, 
Nelaba boba kad taip moka 

iaznaudot, 
O saves nemoki paguodot.

Žmogelis tenorėdamas, už vi
sus turi mokėt, 

O tai labai negražu, nqt pikta

suteikiam 
Pala Idoj ima 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas paroi-
I ‘ ‘ ‘ ‘
džiu man telofonuoti o pribusiu In

Telefonas 872.

kalaus mano patarnavima tai mei

li iekam. Dar sziadien pasimel- dešimta minutu.
ii

Tiktai isagirdan,
* t 1 '•>' *

Tiktai isagirdau,;
Kad skrynele prapuolė, 

Mat, kitam baksa atidavė. 
Juk tai svetimas, nepaisydami,

Jaigu in kur važiuojate,•>Szaltas ir Szviežas Oras— Klausyk, baltas žmogau,
— taro sen- • Kinas — asz ne 
turiu pinigu idant tau už tai 
užmokėt Pagalios, turimo jau 
ežia savaji gydytoja kurie man 
daiig kasztuoją o jis jau gana

Asz nereikalauju jokios ■1)U^'JV- Su pirmu szalcziu lan- 
- ateoko misijo-lf“l,111,10,8 1 ?r !lu7s u?dnro 

— Ka darau, darau tu,ko ora. knip.° bal^U P?osza' 

^sisaugoti nuo szalczio, bet 
per reikalo apšisaugati' nuo 

»szviežio oro. No* sveiketento oro 
a zo- Kinas. Bet ar «rtau galiu ir mos kaM’ien Jo

I ■

’l

St— Taigi, vesk mus greitai 
pas ji — tarė tnom tarpu misi
jonierius in Szan’a, — idant už- 
spetumem dar gyva.

Visi trys tada nuėjo skubiai 
in namus ligonio.

n.

Netrukus buvo prie namu 
kuriuose buvo sergantis; turėjo 
dar ilga valanda laukti paVnl 
inleista juos in vidtl. Kaili 
konirikai inejo iri žeme tamsu (tikėti? Ar galima pasitikėt ant 
kambarėli, nusistebėjo iszvyde tavo gydymo, ar instengsi su- 
nepaptasta regykla: ant aslos, gražinti sveikata tam kuri ne- le,

13. A__ — *   k 1 «• 9 1 f _

dar ilga valanda laukti pakol 
inleista juos in vidų. K

J i (

Tai daigtu nepalikite, 
Apsisaugokite*

». . IW i

II

Sziamc sezone termometras 
ir langai paežiu laiku žemynstenffosi iszgydint mano sunu A 9 -1 1 • • .1 •

■MB—ihM

užmokesties — atsako misijo-'f'111 nu'°'811 !r uždaro 
nlėriuo. - Ka darau, darau k\uko ora. knlP° bal8U P?osza' 
vien del meiles artymo, tas P10?”8 P»PratlmaB- G,erai T?
nlėriua.

man yra užmokestim.
j — Ar taip! — tarė lyg nu
džiugęs ir nusistebėjas senas

per reikalo aprisaugatV nuo

kambarėli, nusistebėjo iszvyde tava gydymo, ar instengsi su-
* a t • i * ’ a e i e

tempęs visos savo pajiegas pra- ant paliestos sziamdines paklo- gali iszgydyt taip didelis 
dėjo smarkiau žingsniuoti. [dės gulėjo jaunas Kinas, di-su gydytojas, mokytas vyi

reikalaujame. •
Dabar kuomet U^puo- 

, v ištiek laikyk imitavo mie- 
i mu- gojimo kambario langus atda- 

vyras ir rus. Su naujausiais olektrisz-

i. y

* f

r

■H ‘i

kais iszmislais, karszto vande
nio bonkomis ir sziltais leng
vais uždangalais galime laba: 
puikiai miegoti szaltame kam
baryje. Tik kuomet ypatingai
szalta patartina uždaryti lan
gus.

Darbo vietoje, arba namie, 
laiks nuo laiko pakelk langus, 
kad nors tik per kelias mlnu- 
tas kelius sykius in diena. Ir 
atsiminkime, kad kasdieninis 
greitas pavaikszcziojimas taip

kad nors tik per kelias minu 

atsiminkime, kad kasdieninis

suszildys kuna kad užmiršai 
me kad lauko sfcalta.1

I

'i F. L I. B.
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1Minersvillej vyrucžiaj ne kas, 
Jaigu gaspadine nieksiąs, 
Ir tik vyrai priversti butt, n
Jaigu gaspadine niekttms;

w kalbėt,
Kad mąpo bodas paeiliui

kioyepius tusztina, 
Visiems svetimiems, kas yra

ealune, pundina, 
0 ka, priversti prie to, per 

sena boba, 
j ■■jįgg ♦ 4
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Ir vargeli kenkti, 
Ba lovos neklotos, 

Grinozios ne ezluotos, 
Pi'lhft blakių lovose,' 

O kirmėlių spjaudynese. 
Užmpkesti paimate, 

Bet vigados neduodate,
Užmiesti paimate,

Ne viralo nežiūrite, u
J 1. .,1 '

* •Kjkf

..
Ifcip felke nepa^ą

Ne visos ten moterį 
Tik randasi kelios*
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— Szi vakara atsibus baž
nytinio choro teatras ir balius.

— Utarninke pripuola Ame
rikos szvente užgimimo diena 
Prezidento Lincolno.

’ — Seredoje pripuola Pele-

t Laidotuves Stanislovo Va
lento isz Wiliam Penn, kuris 
mire nuo sužeidimu kasiklose 
atsibuvo praejta Ketverga.

— • Juozas Macziunskis isz 
Wiliam Penn likos sužeistas iii 

nu Diena, yra tai pradžia Ga- ranka kasyklose. Gydosi namie, 
vonios. '

— Nedėlios nakti garnys 
atlanko Juozo Drabnio namus 
512 W. South uly., palikdamas 
dik'ta ir sveika sunu.
t A. a. Franciszko> Valiu- 

konienes laidotuves Subatojo 
atsibuvo iszkilmingai ant ku
riu dalybavo daug žmonių. Li
kusia nnlindimo josios vyras 
Juozas su szeimyna szirdingai 
padekavoja kun. Czesnui ir ki
tiems kunigams, ražaneziaus 
moterems, tiems kurie paauka
vo automobilius ir kurie pado
vanojo puikius žiedus ir mi
ežiu korteles. Lai visiems Die
vas szimtaropai atlygina už 
juju geras szirdis.

— Palicije padare ablava 
ant Pennsylvania botelio aresz- 
tavodami locnininka Joną Cin- 
co už laikymą paleistuviu urvą 
kur rado 19 metu mergina Mar- 
garieta Brown isz Shenadorio.

Subatos lyta kun. Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
Lndvika Bartkų su p. Vladis
lovą Rish isz Frackvilles kur 
atsibuvo Veselka pas nuotakos 
tėvus.

— Utarninke isz važi uos in 
Chicaga su reikalu poni Zuza
na Boczkauskiene, pati iszduo- 
tojaus “Saules” 
Paserpskiene.

ANT PARDAVIMO.

su sesere poni

Naujas baras, paipos, dvi 
pumpos ir registeris. Parsiduo
da pigiai.
“Saules” ofisą.

ANT BANDOS.

Atsiszaukite in 
(t.14

Namas prie 513 W. Center St., 
galima parandavoti su sztoru 
ar bo sztoro. Kreipkites ant 
adreso: (t.13
. 51 S. Main St.,

Mahanoy City, Pa.
SZTAI PROGA! 

100 AKERIU PARMA

Proga del tinkamu žmonių,
kuria insigavus nereikia bi- 
jotic bedarbiu, maža-darbiu ir 
straiku. Parduodu labai pigiai.
Jaigu tinkama mainau ir ant 
stubos. Atsiszaukite ant szio 
adreso: tlG

Mr. Peter Szvilpa,
Lake Side, 

Tamaqua, Pa.
CLAM BAKE

R.D. Box 2,
4

» »

8ubatoj 16ta Vasario. Taipgi 
yra reikalinga pusininkas ar
ba pusininke prie restauranto, 
Seafoods in Season biznio. 
Kreipkitės ant adreso:

Justin Balseviczius
269 E. Market St., 

Wilkes Barre, Pa.
ik v

(t.14

Edwardsville, Pa. — Jurgis 
Pangonis, 45 metu — kasyklų 
auka — anglis užmusze. Palai
dotas isz namu, 543 Cherry St., 
in parapijos kapines Pringle 
su bažnytinėmis apeigomis.

— Adomas Staszkcviczius 
65 motu, 133 Meyer St. uo kom
plikuotos ligos mirė. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
in parapijos kapines, Pringle.

Kenosha, Wis. — Praeita sa
vaite ežia nusiszove Kazys 
Mickus, 43 metu amžiaus Lie
tuvis. Jis buvo karCzemninkas 
ir paliktame laiszko sako, kad 
prohibicijos laikas jo darbas 
pasidaro nepakencziamas, del 
to ir nutaręs pasidaryti sau ga
la. Jo skrynioj rasta $800. —K.

New Britain, Conn. — Vie
tos Angliszki laikraszcziai pra- 
nesza, kad J. Mcszkinis susl- 
muszes su Eseliunu Zemetrevi- 
cziaus krautuvėje ir Eseliuna 
taip pavojingai sužeidęs, jog 
dabar J. Meszkinis paleistas 
užstaezius $5,000 iki teismo. 
Kaip isz tikrųjų szis dalykas 
prasidėjo ir kaip jis baigsis, nė
ra tikru žinių, bet toki lauki- 
niszki elgesiai, kur kumsztimi 
riszamas argumentas, nekokia « . • <■ a <w mgarbe mums teikia. — V.

a
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Washington’s Birthday 
Petnyczioj 22 Vasario

Duboltavaa
Tikietaa

f

ar

Specialiszkas Ekakurcljoa Treinas
JF

Shamokin 
Mt. Carmel 
Ashland . . 
Girardville 
Shenandoah

. 5:10
• •

• e

,. 5:10 
. 5:53 
. 5:50 

. 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 0:22 
Tamaqua Preke ($3.25) .. 6:46 

. 9:40 
Grįžtant apleia Philadelphia 7:30
vakare ta pati vakara.

f

Pribus in Philadelphia

Ant Reading© Geležinkelio

I
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Ansonia, Conn. — Vasario 4 
d., P. V. Baboniu namuose invy 
ko nelaime. Anksti senute atsi
kėlus, nždege geso poeziuka, 
greieziau kambariui apszilti. 
Su ja atsikėlė ir jos anūkas 5 
m., ir 10 men. amž., vaikutis. 
Senute aprengus vaikuti nubė
go in skiepą atsineszti kuro. 
Tuo tarpu vaikutis :— užside-
ge. Sente, iszgirdus, skubėjo, 
kiek galėdama, bot jau rado vi
sa liepsnose užsidegusi. Pasi
kankinęs, 7 vai. kūdikėlis — 
mirė.

Chicago, Ill. — f Danielius 
A. Jogminas Persiskyrėl su 
sziuo pasauliu Vasario 4 diena, 
8:30 valanda vakare, 1929 m., 
sulaukės GI metu amžiaus, gi
męs Kauno radybos, Raseinių
apskr., Kaltinėnų parapijos, 
Butkaicziu dvaro. Amerkioj 
iszgyvcno 38 metus. Paliko di- 
dideliam nubudime broli Petra 
A. Jogmina, seseris — Viktori
ja Rusgis, Ona Rusgis ir Juze
fą Metri'kiono, o Lietuvoj Zofi
ja Zieringicne.

o

Laidotuves invyko Petnyczioj 
Vasario 8 diena, 9 vai. ryto isz 
namu in Szvento Kazimiero pa
rapijos bažnyczia, kurioj atsi-

I

buvo gedulingos pamaldos uz 
velionio duszia, o isz ten buvo 
nulydėtas in Szv. Kazimiero 
kapines. 

■
Worcester, Mass. — Vasario 

7 d., 1 vai. ryte, Szv. Vincento 
ligoninėje Worcester, Mass, 
mire kun. Julius Czapli'kas, 
Auszros Vartų Parapijos kle
bonas. Jis mire nuo uždegimo 
plaucziu.

Laidotuves invyko Vasario

—11. i,;,., "

11 diena, 9:30 vai. ryte.
Gedulingas Szventas Miszos, 

Auszros Vartų bažnyczioje 
Highfield Rd., laikys J. M. 
Vyskupas Thomas O’Leary isz 
Springfield. Deakonu bus Kun.

Urbonaviczius, 
Dvasios Vadas.

Dalyvaus daug svecziu kuni
gu.

A. a. kun. J. Czaplikas buvo 
didis patrijotas ir energingas 
darbininkas Kristaus Vynyne.

K. L. D. S.

♦

xiiinm .......................a 11

Abrahamas Linkonas
*

i

H1

Pajcszkau sekanezias ypatas 
Martyna Lasdauska, jo seserį

Amerikos 16-tas Prezidentas, Kurio "“k J"“
Gimimo Diena Pripuola 12 Vasario

Į ; '' ’ . V ' ■ ' J1 V ' '
Poetas-filizofas Emersonas

viena karta lygino Lincolno
“szirdios diduma sil pasaulio 
didumu” ir gal tas paaiszkinn 
kodėl tiek daug istorijų ir bio-

Jis buvo visu mylimas ir gor- grafiju yra paraszyta ir iszteis-
biamas kuingas.

Liūdi gimines, Auszros Var
tų parapijos žmones ir visa 
Amerikos Lietuviu iszeivija ne
teko garbingo vado kun. 
Czapliko. Amžina atsilsi.

J.

Shamokin, Pa. — Jurgis Ra- 
manauckas, 80 metu senumo, 
kuris pergyveno Amerike dau
geli metu ir kitados buvo vie
nas isz turtingiausiu Lietuviu 
czionaitineje aplinkinėje, mirė 
Nedėliojo ubagu prieglaudoje 
Paxinos, arti czionais, kur isz- 
buvo du metus. Laidotuves at
sibuvo praėjusi Ketverga. Ve
lionis paėjo isz Suvalkų gubor., 
Naumiesczio pavieto, Alvito 
parapijos. Paliko viena sunu 
Antaną.

Mount Carmel, Pa. — Likos 
suriszti mazgu moterystes pa
na Betta Kareckiute su Jurgiu 
Duras isz Allentown SS. Petro 
ir Povylo bažnycziojc.

6 6 6
yra tai Recoptae del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gaueite aptiekoee
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Buy your shares 
from anyem* 
ploy e of the 
Company—they 

, are our salesmen

Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
~ MM• MN MN. MB .M w* M MNNN MM MMB «

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown. Pa.

(Mark X in □ meetins your requirement*)
r - ' *______ ■_ ‘ _

of $97.00 and accrued 
amount due.

□ 1 with to eubeeribe fot.M..M.M..ohareo your 15 Preferred Stock on Eaer 
Payment Plan of S10 per oharo down and S10 per ehare per month until 
•97.00 and accrued dividend per ehare hae been paid.

□ Pleaee •hfp.M_M^..M«harea your S3 Preferred Stock at 097.00 and 
accrued dividend per ehare with draft attached through

Mam, of Your Bank

Name

aum
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Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

□ ! wleh to eubeerlbe for.~....~.....oharee your S3 Preferred Stock at price 
dividend per share. Send bill to tne showing exact Ii T* m t L ,■ 1
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We maintain a______________ .

Bešale Depart^Bešale Depart^ 
ment to assist 
and advise our 
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whomaywishto 
•ell their shares
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ta apie szita garsu Amerikieti. 
Kiekviename knygyne randa
me neiszpnsakytai daug knygų 
apie Abrahomai Lincolna.

Vienas jo biografas, Ida Ter
beli, raszo, “kad net ir sziadien 
visu szaliu diplomatai žiuri in 
Lincolna kaipo in pilno supra
timo pavyzdi, ir atstovą tikros 
demokratijos dvasios. ’1

Istorikai, biografai, poetai ir 
dramų raszytojai taip isz- 
augsztino Lincolna kad szia
dien sunku insivaizdinti 
i- ‘ ■ “ _ * " ;
musu tarpe.

Lincolnas, bemokslis. Abra- 
homas Lincolnas gimė Vasario 
12, 1809 m. mažiojo grinteleje 
Nolin Crek, Kentucky Valsti- 
joj. Jo tėvas, Tarnas Lincolnas, 
buvo bemokslis darbininkas, 
mažai težinoma aipe jo motina 
Nancy Hawks.

Abraliomas Lincolnas pralei
do jaunystes dienas Kentucky 
giriose. Buvo asztuoniu metu 
senumo kuomet szeimyna per
sikėle in Indianos valstija. Nuo 
pat mažens jaunas Abraliomas 
turėjo atlikti, visokius ukes 
darbus, jo pagelba buvo būti
nai reikalinga.

Ir tose aplinkybėse, prastose 
kartais nepakeneziamose, 

Abraliomas iszaugo in dideli 
vyra szesziu pėdu augszczio, ir 
ypatingai drūtumo. Szeimyna 
gyveno toli nuo mokyklų, nuo 
bažnyczios, ir Abraliomas pasi
mokino savo abecelos nuo mo
tinos. Kartais kada galėdavo 
lanke maža kaimiszka mokyk- 
la, bet isz viso praleido tik apie 
metus mokykloje. Sulaukės 22 
metu jis apleido tėvo ūke.

Per trumpa laika dirbo kai
po laivininkas. Vėliaus apsigy
veno mažiamo Illinois mieste— 
New Saleme — rado darba gro- 
sornoi. Pradėjo susieti su žmo
nėmis ir pirmu syk pasirodė 
vyru vedeju. Linksmo budo jis 
tuoj pagarsėjo kaipo pasaknin- 
kas. Ji visi mylėjo. Iszgyveno 
Now Saleme truputi ilginus 
metus kuomet buvo nominuo
tas in legislature. Nebuvo isz- 
rinktu, ir tik sziuom laiku pra
dėjo suprasti kokia svarbia ro
te žmogaus gyvenimo losze 
mokslas, jis pradėjo rimtai mo
kintis.

Dviejaiš metais vėliaus — 
sulaukės 26 metu — Lincohias 
sėdėjo Illinois legislaturoj.^Di- 
delis žmogus apsirėdęs namie 
pagamintais rubais. Pats su
prasdamas mokslo svarba vėl 
ėmėsi mokintis. 1837 m. jau ta
po advokatu Springfiolde. Ir in 
trumpa laiką buvo skaitomas 
labai geru advokatu. 1846 m. 
buvo nominuotas in Kongresą. 
Jo oponentas, ministras vardu 
Peter Cartwright kovojo ji kai
po aristokratu ir netikėli. Bet 
Springfieldas vistiek davė di
džiuma balsu tam netikėliui

*

* ‘NCOLh

nieszka Sziupieniute, po vyru 
3jos pravarde Lioranciene. Gir
dėjau kad pfrma gyveno apie 
Elizabeth, Pa., arba Elizabeth, 
N. Jt, dabar nežinau kur gyve
na. Asz po tėvais vadinuosi 
Marijona Berziniute norecziau 
susiraszyti su savo draugais, 

i Taigi pieldžiu atsiszaukti po
sziuo adresu: (t.14
Mrs. Marijona Matuseviciene, 

1009 Quarry, Ave., 
Grand Rapids, Mich.

I'

na.

kad1 

szitas žmogus isztikruju buvo

Lincolnas visuomet buvo ver
gijos prieszu. Szalis pradėjo 
kreipti dome in Lincolna kuo
met jis pradėjo visut prakal
bas laikyti priesz vergija. Czio-

(t.15

ir

Lincohiui

nais insirne tik viena jo kalbos 
pavyzdi. Jis sako —

“Jeigu A gali parodyti, kad 
jis gali teisingai pavergti B, 
kodėl B negali vartoti ta pati 
argumenta ir pavergti A. Sa
kai, kad A yra baltas, B juodas. 
Tai kalbi apie spalva ir szvie- 
sesne spalva gali pavergti tam
sesne? Sekant szita. iszrokavl- 
ma busi vergu pirmam szvie- 
sesniam žmogui kuri sutiksi. O 
nekalbi apie spalva. Sakai, kad 
baltieji protingesni už juoduo
sius ir todėl turi teise juos pa
vergti. Apsižiūrėk, Busi vergu 
pirmam žmoĮ. .. i:ur sutiksi ku
rio protas yi .
vo....”

Lincolnas,
/utentas.

.oresnis už fa

. Valstijų pre- 
Lin Inas i nėjo in 

Bal ta ji Narna Kovo mėnesy, 
1861 m. Buvo b< us Amerikos 
istorijoje laikai.

Asz Juozas Petraitis pajesz- 
kau savo broli Antanu Petraiti. 
Pirmiau gyveno Illinois valsti
joj dabar nežinau kur jis gyve-

Norecziau susiraszyt nes
turiu labai svarbu reikalą. Jei
gu kas ka apie ji žino arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant szlo 
adreso:

Mr. Jos. Petraitis,
1150 W. Calhoun St., 

Springfield, Ill.
Pajeszkau savo szvogeri An

tena Czesnulevicziu. Paeina isz 
Vilniaus Red., Kanavo Valscz., 
Dalenos Kaimo. Taipgi pajesz
kau Juozą Arlauską paeinanti 
isz Vilniaus Red., Kanavo Vai., 
Kasotu Kaimo. Girdėjau kad 
gyvena kur apie Shenandoah, 
Pa. Turiu su jais labai svarbu 
reikale. Meldžiu patiems ar kas 
apie juos žino praneszti man 
ant szio adreso:

Mr. Ant. Pakorus,
216 W. Howard St.,

I

(t.15

Tauto buvo 
perskaldyta. Pietuose pasitrau
kimo dobesiai jau pasirodė, 
kuomet ir sziauruošė pasirodo 
visokiu nesupratimu.

Pietų sukilimą vede gabu?> 
vedėjai. Federate valdžia buvo 
raukuose vyru, kuriu simpatija 
buvo su pietais. Net ir Europo
je pasirodė pastangos suardyti 
Amerikos unija.

Tik kuomet pietų konfedera-' 
cija pradėjo kovas Lincolnas 
pasirodo kares prezidentu žmo
gus geležinio budo tik su vienu 
noru — iszgolbeti jo szali. Su 
kruvinos kovos progresavimu 
Lincolnas iszleido, Sausio 1 d., 
1863 m. savo garsia “iszliuo- 
savimo proklamacija” paliuo- 
suojant visus vergus. Ir kuo
met dalis Gettysburg lauko 
buvo pašvęsta tautiszkoms ka
pinėms, Lincolnas davė savo 
guriausia prakalba kuri net iki 
sziai dienai pasilieka Ameri
kos literatūros klasiku.

Lincolnas antru kartu buvo 
iszrinktas prezidentu. Su Lee 
pasidavimu Civile Kare užsi
baigė, ir Lincolnas galėjo, pra-’ 
dėjo rekonstrukcijos darbus. 
Jis pradėjo gydyti tautos žaiz
das.

Bet neilgai Amerika galėjo 
džiaugtis sziuom žmogum. Va
kare Balandžio 14 d., 1865 m., 
jis buvo teatre Washingtono 
mirtingai nuszautas. Kas suju
dino visa civilizuota pasauly.

—F.L.I.S.

Coal Dale, Pa.
Kazimieras ir Ona Antusziai 

taipgi ir Elzbieta Karžauskaite 
pajeszko savo broli ir szvogeri, 
Juozapa Karžauska. Paeina isz 
Lietuvos, Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskriczio, Luokės Para
pijos. Kas apie ji ka žino ar gy
vas ar miros, arba jai gyvas 
pats tegul atsiszaukia ant szio 
adreso:

Mr. Kaz. Antuszas,
4557 S. Tahnan Avė., - 

Chicago, I1L

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 17 VASARIO

$4.00 °ti.™
Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Griitant apleis 
Jersey City, Exchange PI. S ta. 
7:20 valanda vakare.
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Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

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

Ant Antro Floro Kline Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy Oity

s

Szis nepaprastas namas likos pastatytas Dmitrovske, 
Rosijoj, kaipo kliubas del geležkelio darbininku. Langai ir

• >1* • M.

gu

Rosijoj, kaipo kliubas del geležkelio darbininku. Langai ir 
kitos dalys namo yra padirbti ant pavidalo geležkeliu sztan- 
"•'L 1

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
-♦<0 ■■mmrĮi

Jau užbaigem 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.

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