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PASIĖMĖ PADUSZKA SU 
SAVIM IN GRABA.

< ‘leveland, ()hio.

DU-KART SANVALTINIS LAIKRASZT1S “SAULE’1
JSZEINA KAS ŪTARNINKA IR PETNYCZIA.

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.
Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.00

Laiszkua ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
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W. t>. BOCZKOWNKI, Free. & Mfr
r. W. BOCZKOWSKI, KAIUr m 37 METAS

ATPLAUKE DAUG 
ŽENKLYVU ŽMONIŲ.

Ant Francu 
atplauko

New York, 
ziszko laivo 
sekanezios ženklyvos ypato? : 
kunigaikszezinle A>a, sesuo 
Japoniszko ciesoriaus, Ignotas 
Pa dore w»k isKga rsu s pianistas; « • Z. i ♦

“Paris
ženki vv

A >a,

* I

Gloria Swanson krutamuju pa
veikslu aktorka ir josios vy
ras; Kapitonas Nungesser h* 
kietojas; 
kiti.
SKEBAIUŽKLUPO

ANT UNISTO.
Eairmont, W. Va. — Du ske 

bai užklupo ant Andriaus Rep 
cziak, Kairini ugi on Bank lai 1 
ke susikivirezinimo, reže jam 
su kuolu per galva ir užmu>ze 
ant vietos. Palicijai 

iszvaikx t didelia mvm • • 
žmonių kurie norėjo pakarti 
skobus.

NEGALI UŽDRAUSTI 
ŽMONIM LAIKYTI S V AI 

GINANCZIUS GERYMUS.
Pittsburgh. — Jaigu kas 

boję turi kokius 
ežius gerymu>, tai tas nerei<z 
ke, kad žmogus laužo proliibi 

pagal nusprendi

baronas Sauveur ir

vos pasi
sek e

nore p >

si u- 
svaigman

Ana (Im
lia Midi* likos perskaitytas pas 

mirusio 
t ianezar^kio. kuris pri

buvo i-z New 5 orko ant vaka- 
eijn pa> >avo dranga Adoma 

Broadway 
uli., i r iii dvi dienas po tam mi 

Liikvinska ('o. 
z iszpildy 

jojo paskutinio

k utini.-
A iit.iir •

testamentas

>a\ o
Iaik\inska. t ()(»*>

re.

noro.
mirusis prasze sa

padu ry < la inas 
>;» vo Mikeooriuni i 
loja u s 
'l'otaniente
vo draugo, idant indetn iii jojo 
graba maža 
ria aplaike
26niotu adgal ir kuria brangi
no kaipo at mint i po savo mot i

ir kur tik keliaudavo, tai 
pa>iimda\o mi savim. Tcipgi

paduszka it ia, k u 
savo mot i uosn no

na i
savim.

i pa>ieme su .-avim in graba.

MARSAS YRA 
LABAI SZALTAS.

W ashington, D. ('. — Marsas 
irali huii užgyventas <> 
ne, bet jeigu ant 
koki gyventojai, tai kenezia di
deli szalti.

W (’ol)lentz isz czionais pa
dirbo labai
ta. savo išradimo, su kuriuom 
iszmiera\o szalti ant virszune- 
Mar-o. Sako jisai kad tennis 
-žalt is \ m mažiause

AR VYRAS ATSAKO UŽ 
SAVO MOTERES SKOLA? 
Steubenville, Ohio.

unit ini.- 
sprens.
Uioteres
da loji buvo su jiiom d

1 ’< »szk a
sk undžema ■>

('zio-
t om i - <1 iriiom i v

a r \ vra > atsako už >a v<> i
i

I

sielas

.-kolas, pa daryt

si vedus.
Amsterdamo

Jurgis 
vra

IS KU 
a neap 

i-/.

ISZ LIETUVOS

i k'l i pini jus.

per YoiighioLilien\ & < >bio t Mat
i IH 
1
i gai dingo. \ i 
tos prieža: I ie 
ri mast is.

VALSTINIS BANKAS 
SUBAN KRUTINO.!

• Vaisiitiis bankas Į 

’ i 
a! v na j 
p i 11 i ■; u -

pi n i

Poszkiene gyveno 
nieznam nartie prie-z apsivedi- 
ma su Poszka, Imdama 
randa už kelis

kampa i

Kalina-.
suhankriitino ir paliovė i.-žino 

Z'nonv- 
atsiimti 

viM jii
ije Lietuvoje isz 
kilo d idel i s

ve in banka
1 i1 n■ i neko 

is< • 
•s I lie

ką 11 a 
menesius, kom 

panije pradėjo nutraukti skola 
pedes kada apsi-‘ ni;

I

I

li no Poszkau 
paeziavo >u moteria. Poszka 
apskundė kompanije kad netu
rėjo tie>a jam nuiminet už ran 
da, nes jisai tosios skolos neuž 
trauke ir prova laimėjo. Kom 

’ panije apelavojo iii augsztesni 
>ud a.

moteria.

PASKENDO LAIVAS.
Klaipeda. — 

motorinis 
prikrautas
medžiagos

p

x $5-bS jT ..

ga 1 i r | 
jojo randasi !

jauslu instrumen-

10 MILIJONU 
DOLERIU AUKSE.

New York. — Laivas Maure 
tania, kuris atplaukė in ezio- 
nais isz Londono, atgabeno de- 
szimts milijonus doleriu auk
se, dalis Europiszkos skolos.

Szioinis 
lai \ as

dieno 
“Tu 

plautos

Isz Visu Szaliu

Sako jisai
\ ra

iaip-niu žemiau zero.
W. H. Thompson

augszcziaiHio 
i

szimta
i

nus
dine ’ ’,
miszko
isz uosto, bet iiinai pramirko ir 
pradėjo grinuti. Buvo mėginta 
invilkti ji uostau, bet del and 
ros tai m*[iasis(*ke.
va su visu kroviniu isziiuJe 
krantu. Y

iszplanke

Vcliaii lai-
in

VILKAI UŽPULDINĖJA.
1 .

Beniai, Zarasu aps.. Salako 
vals. — Szioje apylinkėje 
kai pradėjo pulti

vil- 
gy veli tojus 

ir gyvulius. Nesenai Jiirgenos 
papjovi* 
b’ilgši* j o
nakti M. Vitcno 
( 
Vietos

•: .. ■ > v v;

VALGO ARKLIENA.
Lou, l’jskimosine 

namai randasi 
važiuodama 

pareikalavo ant 
trūkio arklienom. Knkoriiis jai 
pagamino pietus i>z arklienos 
ir mergaite buvo uzganadyta.

l 'ilge 
na i t e, 
Nome,

pa-
ku ries
A laskoje, 

i:i mokslą i m*,

BAISI TRAGEDIJA.
I )aukueziai, 

kor.)

1 .eiiingrad, Rosije, 
surado i 

raiški gyduole 
kuri pasirodė gana pasekmių 
ga, o dabar ateina žine, Imk 
daktaras, profesor. u> Kassnl 
iszrado gyduole nuo dusulio. 
Ant >iisirinkimo daktaru, pa- 

ig<
>11 -;lVo i-z

nei

ATRADO GYDUOLE 
NUO DUSULIO 

IR PRIEPUOLIO.
Nese-

laktara> A. Spc 
mm priepuolio 

gana pa si 
žine, 

profesor.u.' 
mm

ateina

rode jisai trileka Ii 
riuos jisai iszgyde 
radimu.

SURASZAS PRIESZAIS 
SOVIATUS

Moskva, 
ant 
i 
eije t ’zekos. 
viat n 
geležinkelius 
su

min ku

ATIDENGTAS.
Platus 

nuvertimo Sovietu
Ižios likos atidengtas per pali- 

Prieszi n i n k a i So 
sunaikint i 

, iszneszti
areoplan ine> 

rv-

mane
........ >S

dinamit u ir

>ii ra<za -
va 1 •

5

DIRBA “VANDENINI

.V/ C

ANGLĮ.
Bergins,viMl' I

tiltus į
ku, i>zrado būda
“ vandeniniu augliu,
nydamas
aliejų kuri galima inpilti iii 
motori ir varyti kaip su gazo
liu u. Budas yra pigus.

Proie-oris Mergins, vienas 
i>z žemiausiu Vokiszku kemi- 

i>zrado būda dirbimo 
” perina i- 

angli panasziai kaip
stotis. Sznipai surinko dam. 
bia iuformaciji 
kari u menes 
bia Soviat’u,
Įsu ropines vieszpat y st e>. 
szimtas sąnariu kurie

>s kas I 
ir kariszka 

badai del

kiszasi 
t galy-

1 II los 
A pio 

prigulė
jo prie tojo s u raszo aresztav 
t a.

Kupiszk io
Sziame 

pakormo

v.
(“V-bes” 
kainu* per M y kol 
>/tt 'S 
dar kai kam

4 <

(Rugsėjo 27 d.) invyko 
neregei as

kimas. Pas pil. Mareinkeviczįu
• “tris-svk valvtos

i >a rkli, 
-23 d.

trejų metu 
men. i>z

ganykloj ...
Įveju metu kum<*laite už 300 |. 

kad 
vilku

Isz kur 
gy- 

yventojai dažnai 
o vaka

rais, girdi smarku ju staugi
mą.

• ).)

<> 
* >

at sit i-
NUSIŽUDĖ LIETUVE 

KATRE ULCZICKIENE.
Maspeth, L. L N. Y. — Pe- 

Maspeth’o gi 
pasi-

nužudyta)

< >-

prie 
pakriimime )
A i

(o ga? 
besiruokodami 

pirmiaus vi
su lėk

sutrupino, o 
vie- 

Kaz D v ra i

* 1

gyventojai, sako, 
I jauksteuu miszkuose 
esama dideliu gauja, 
jie užpuldinėja apxlinkes

Ten g , 
mato prabėgant vilką,

I arndon.
bardiiodamisusi preczino . 

sas nuo >talo st iklines 
sztem in galvas 
paskiau oran isz.sigrude 
nam ‘‘kovotojui 
tapo su peiliu \'isį viduriai isz- 

gy* 
pristato 

kuris 
ant pur- 
kranjuji* 

skęstanti. Gydytojas, purvinus 
vidurius sutvar- 

dar pa-
Panevėžin. 

Ten nuvežtas greitu laiku nu
žengi* pas Abraomą ant roknn- 
dos.

PATS PASIDIRBO
SAU DANTIS.

Springfield, Ill. — Tūlas 
daktaras

Jmjo Pupžyckio 
szimts penkis dolerius už pada

liau,ju dantų. 'Pa> 
Jonui per daug ir su

mano pats sau pasidaryti dan
tis be pagialbos daktaro, 
sieme szmoteli “hiekorv* 
džio ir su pagialba 
.-zmotelio stiklo in taika asz- 
tuoniu menesiu pjaustymo, už
baigi* setą geru dantų kuriuos 
naudoje teip kaiti su daktarisz- 
kai> dantimis.

raileje 
pjovusi (ar 
moteriszke, kuri

25,000 MOTERIŲ IR VAIKU 
Į ŽUVO DAMASKE.

Francnzai bum 
miestą Damasku,

Jeruzaleme, nužudė apie 25,000 
moterių ir vaiku kurie dingo 
griuvėsi uosiu ir liepsnoje ko- • 
kia kilo mieste nuo szuviu. 
Tukstancziai žmonių pasiliko 
be pablogės. Bledes dachia ant

— Tūlas 
pa reikalavo 

t r išdė

viiniis.a rcszta vo
ir Kat re 
st u bojo 

naminio

c i jos tiesas, 
ma sndžiauss 
isz Suv. Vaisi, 
sūdo.

Ana diena likos 
tais Charles Berger 
Krystner kad turėjo 
munszaino 
darbo, kurie prisiege, buk ge
rvina naudoję patys, o nepar 
davinėjo kaip palicije liudijo. 
Abudu likos paleisti ant lino 
s v bes.
KETURI ANGLEKASIAI 

ŽUVO DEGANCZIOSIA
KASYKLOSIA.

W. Va. — Keturi

• # • • ir aiu

nuo szuvio ir 
darbininkai

Wheeling 
anglekasiai žuvo deganeziosia 
kasyklosia Conslanza Coal Co., 
kurios užsidegė 
dabar dega. Kiti 
iszbego in laika.
LAIKE UŽDARYTA 

TVARTE SAVO
SENA MOTINA.

San Antonio, Tex. — Palic: 
j<* paliuosavo i>z tvarto ana 
diena sena moteria, kur jaja 
laike uždaryta per koki tai lai 
ka josios Minus.

Kaimynai girdėdami dejavi
mą tvaile, pranesze apie tai 
palicijai, kuri iszmusze duris, 
.surasdami gulinczia senute ant 
supuvusiu sziaudn.

Sūnelio negalėjo >ura>ti, ne- 
tasai pamatęs palici ja pabėgo. 
Kaip ilgai motina buvo 
lyta tvarte, to negalima daži- 
noti, nes motina yra labai silp
na ir reikėjo jaja nuvežti in li- 
gonbutia. Pakol 
tai nieko negalima bus nuo jo
sios dažinoti. Palicije 
nelabo sūnaus po visa aplinki 
nia.
NUSIKIRTO RANKA, KAD 
GAUTU $500 APDRAUDOS.

South Bend, Ind., 
Subata 
Biggs,

1>Z

nžda-

nepasveiko,

jeszko

dant u 
nuo

Kat re

ryma seta 
iszrode

Pa- 
” me- 

peiĮio ir 
in laika

reita Sanvaite 
rasta isz naktii 

k ieno
pa? kiaus pa

sirode esanti Lietuva*, 
Ulcziekiene, gvvenusi 84- Hull 
Ave., Maspcth’e.
35 metu amžiaus, ir

Ji yra apie 
________ ______ _ ’ • mo| ina 
dvieju likusiu vaikucziu: Ane

t ?

ne norėjo priimti mieste nuo

les, 11 metu ir Vincuko, 
tu.

Kaimynai pasakoja
Sakoma, buk

i me-

visaip.
toji* szeimynojo 

buvUsi isztisa tragedija.
veliones nes ūgy ven ta gerai su 
vvru. Dar nešimai Ulcziekiene 
savo vyrui, Andriui Ulezickni, 
užtverusi bonka ant gaivos su

Mat

km. (Vilkavisz- 
beka:- damas 

gilu- c 1 
rado

intaisyta 
ran- 

ir

RADINYS.
Szia Vasara pil. Merkszaitis 

Rz Obszrntu 
kio apskriezio),
durpes pustreczio metro 
moj po durpių sluogsniu 
t itnagini skustuvą, 
iii 24 cm. ilgumo kauline
kele, kuri gražiai aptaisyta 
stipri.

Ant smėlio, kur 
įdėjo, buvo mat y t i daug mal

kiniu augliu.
Isz v i sako

leisti. Kadangi dar buvo 
vas, ta greitu laiku 
isz Kupiszkio gvdytoja. 
atrado besivoliojanl i 
vinos aslos ir savam

PASIBUCZIAVO 
IR SUSITAIKĖ.

Berlinas. — Lenkai atszau- 
ke savo prižadėjimu iszguiti 
isz Lenkijos apie 2,000 Vokic- 
cziu, kurie
Lcukiszkos pilietybes ir pavė
lino jiems pasilikti. Vokietija 
panasziai padaro su Lenkisz- 
kais padonais, na ir prietely>ta 
terp tuju sklypu vela užžydejo.
MILŽINISZKI

AREOPLANAI 
LĖKS PER MARES.

London. — Didžiauses aroo- 
planas ant svieto, neiižilgio 
pradės lėkti per mares su 20 
pasažieriais, kuris lures 1300 

Tasai milžinas
— nuo

r
t

Francnzai

ir i mrusius
kės užsiuvo ir patarė 
bandvti nuvežti 
Ten nuvežtas svieto, 

mares 
luresskustuvas.I

■ nuodinga rugszczia ir teip pa
vojingai apdegino, kad l’lczic- 
kas tapo nuvežtas in Wyckoff 
Heights ligonine, kur ir dabar 
gedi.

Nogy v (>s l ’ lez i c k i e 11< *s 
atrado berniukas,

KONSTAN. JUSAITIS
NORĖJO NUSIŽUDYTI.

Waterbury, Conn.
j ta san\ait<* ežia norėjo pasida- 
j ryt sau gala Konstantas Ju-;
i saitu

. jo pati užėjo ji apžiojusi Nocniukas, kuris Sekmadienio 
iszejes giraitei! 

jis buvo nugabentas ligoninėn, į grybaut ir užsidūrė tragedijos

Perei

Konstantas 
Uj met n amžiaus I aeut

cy?
gazo paipa virtuvėj. Pusgyvisr-> rtmeti buvo

matvti, kad szis 
radinvs vra senu musu boeziu 
laiku.

Kaltininkai intariamieji (J. 
Varža ir Liauszka) suimti.

kana 
Dominikas

t veži a
W. 

>a u 
i

— Praeita 
vienas bedarbis, 
nusikirto

kairaja. ranka, norėdamas tu< 
budu gauti isz apdraudos kom
panijos 500 doleriu. Nelaimin
gasis nugabenta in vietos ligo
nine.

Biggs pasipasakojo, kad il
gai negalėdamas niekur gauti 
darbo, jis, jo žmona ir vaikai 
badauto badavę. Jis negalėjos 
ilgiau pakęsti spvo szeimynos 
vargo, ir nusitaręs tuo budu 
gauti pinigu.

Vietos labdarybės draugijos
dabar rupijas .nelaiminga szei-

bet ir tenai pridarė 
baimes ii- sujudimo. Atsigavęs 
kiek nuo gazo, apie 2 valanda 
nkaties jisai vienmarszkinis 
iszszoko isz ligonines per Įau
ga ir leidosi bėgti. Sujudo visi 
ligonines
jaus buvo duota žinia policijai, 
kad sugautu pabėgusi ligoni.

Bet nelaukdami pakol pri 
Ims iiolicije daktarai atsiminė, 
kad ir jie patys turi koja? 
jie pasileido savo pacijenta vy- 

isz pradžia bego 
greitai pri- 

ji pagavo
Basos jo ko- 

siipiausty tos

vi Me m s ;

jisai

tarnautojai ir luo

, ir

I is. Jusait is 
labai greitai, bet 
vargo ir daktarai 
ant Riverside St. 
jos buvo
Iriu akmemi ir iszdegintii an

tai 
ji bėgant 

persigando, 
“szpu-

gyvenu po No
Jis vra vedos

re no I

an asz-
(r 

liu, kurinis yra i>zpiltas kelias 
prie ligonines.

Kadangi Jusaitis iszbego be 
drapanu, tik apvilktas ilgais 
ligonbuezio ma rszkiniais, 
tūli žmones pamate 
vidurnakty net
nes mane, kad tai koks 
kas.“

Jusaitis 
1079 Bank St.
ir turi pora vaiku. Jo pati spe- 

jis bandė nusižudyti 
turbut del suirusios sveikatos. 
Tula laika jisai buvo be darbo; 
paskutinėmis dienomis buvo 
pradėjęs dirbti maszinszapoj, 
terziaus dirbti jam buvo sun
ku, nes

ja, kad

nuolatos sirguliavo.
—~*K.

\ ieton. Moteriszkes buvo pin 
gs s los ir gerkle. 

Rasta szalimais kruvinas skus
tuvas, pribarstyta
degtuku ir banko knygute ant 
$1,600. Aplinkui buvo kraujo 
klanas iv labai iszvoliotus.

Vėlesni tardvmai

piantos ranku

nudegusiu
v »

apylinkėse

nors ir pasi- 
vis neliet

parodys 
visa tos tragedijos esme.

TELEFONO KOMPANIJOS 
YRA VERTOS $1,600,000,000.

New York. — Visiszkas tur 
tas American Telephone and 
'belegraph kompanijos yra ap
skaitytas ant vieno bilijono, 
szesziu szimtu milijonu dole
riu. Bell telefono kompanije 
turi 9,000,000 naudotoju tele
fonu ir pervirsziuo kapitalu 
aut '944,9()4,157) doleriu.

l’gnis 
Dvasios Szventos Katalikisz- 
kojo seminarijoj czionais, pa
dare blcdcs ant $60,000. Suvir- 
szuin 100 studentu ir kunigu 
vos iszsigialbejo isz deganezios 
seininarijotu

ii Cornwell, Pa.

YRA JUJU DAUG.

Jonas: — Laikraszczei raszo 
apio kokius tonais “idijotus”. 
Pasakyk man, kokio tai do 
žmonys?

Petras: — Sziur Maik, tai 
tokio žmonys, kaip asz ir • tu.

V T*/*! tn ei ! nncuvnltfi a i   (Idijotas tai pusgalvis).—

Kazys Dyra paėjo 
l(ii kaimo, Kupiszkio.

j gryžes isz Amerikos, 
žmona ir tris

Rudiku k.

i '

isz Rudi- 
1921 m. 

jis buvoLAUKO DARBAI.
Mariamoples 

ūkininkai javus nuo lauku jau 
nusivalė. Kai kur net nesutal
pino visu javu ir szalia kluonu 
matyti nukrauti kūgiai. Dabar 
kabamos bulves, 
taiko apipuvusiu,
tiek daug kaip ūkininkai lau
ko. Isz Rugs. 25 in 26 buvo 
stiprus lietus su perk unija, ir 
orui atszilus, laukuose 
sudygę rugiai ir kviecziai.

Žmonose daugumoje jau at
sėjo ir ruoszia dirva Įeitiems 
metams.

o v;i m

dirva

mą t vii

DIDELIS LIETUS.
Garliavos vals. 

padare uki-

gi a i dar beveik 
nes daug dirvų užlieta

Radainupis,
— Czionai lietus 
ninkams nemaža nuostolio; ru- 

nepradeti set, 
vande

niu, bulvių derlius butu neblo
gas, bet ju daug supuvo, 
drai izie metai 
bus sunkus.

PLESZIKAI

Ben- 
ukininkams

MISZKUOSE.
Vilnius. — Miszkuose tarp 

Slonimo ir Baranovicziu pa
stebėta ginkluotas būrys isz 50 
žmonių. Isz Slonimo pasiusta 
raiteliu policija jiems suimti.

SPROGSTAMOJI 
MEDŽIAGA BAŽNYOZIOJE

Vilnius.
Vilniuje Szv. Trejybes bažny- 
czios požemiuos buvo rasta ke
lios dėžės sprogstamos me
džiagos, kurios sprogimas ga
lėjo sunaikinti visa miesto da
li.

- Spalio m. 10 d.

vedos ir paliko 
mažus vaikuczius. 
ir apylinkėje jis buvo nežy
miausias girtuoklis ir didžiau- 
sis muszejas žmonių; kiek nuo 
jo nukenti'jo nekaltu žmonių, 
sunku ir pasakyti, užtad 
jis to ir susilaukė. Bot Dauku- 
cziuose panasziai labai tankiai 
tas atsikartoja : 920 m. 
liu buvo nudurtas ; 
Marcinkeviczius; sz. m. 
vienam asmepįui per 
kulka plaucziudse

ga 1

. su pei- 
ant 

f

svk « 
'iema 
Įauga

suvarė.
Tai tokios naujienos 

vos
žmonių.

kaimuose tarp
l jetu- 

tamsiii

arkliu pajėgu.
yra'87 pėdu ploczio
sparno lyg sparno ir padaro po 
120 mvliu in valanda. %
SOVIETU VALDŽIA 

ISZTREMIA 125
SZEIMYNAS.

Maskva. — Sovietu valdžia 
pat virt ino insakyma isztremti 
isz Maskvos miesto 
lies, kur jos dabar gyvena, 1

ir apskri- 
2.) 

buvusiu dvarininku szeimynas, 
tarp ju keturiasd'eszimt pen
kias tituluotas Rusu bajorijos 

Einant tam tikru 
instatymu, kai kurioms tu szei- 

leista apsigyventi 
Rusijos

szeimvnas.

mvnn bus •v
bet kur
iszskiriaut szeszis

provincijoj, 
didžiuosius 

Rusijos miestus; kitos gi szei- 
mynos turės apsigyventi tik 
tam tikrose joms 
vielose Sibire.

paskirtose,

.1

♦b

'.‘r ■

i

S.
4

į;

KARVUTE SU MEDINIA KOJA.
Sztai karve su modinia koja. Kada < 4

jauna, pateko jaja nelaime ant geležinkelio
Locnininkas nenorėdamas josios užmuszti padirbo jai medi

buvo da
ir neteko kojos.
Alarge’’

nia koja ir sziądien “Marge” vaikszozioje kaip ir su visoms 
keturioms.

bet tikra jojo pra-

milijonu doleriu, 
bombardavo Damasku terp 18 
ir 29 t tktoberio.

NAKTINIS 
SARGAS DORYBES.

Paryžius. — Ant garsaus liu
li vardo Montmarte, galima bu 
vo matyti kožna nakti senukas, 
kuris vaikszcziojo sau vienas 
ir tankiai buvo matyt ji kal
banti su arsziausioins paleis
tuvėms. Senuką praminė “de
di* Jonu’ ’
varde buvo Leonas Anders, se
nas kareivis isz 1870 meto, ku
ris paszvente savo likusi gyve- 
ninuu ant prikalbinėjimo pa 
leistuvingu merginu pamesti 
taji bjauru gyvenimą ir užsi
imti kuom naudingu. Pažinojo 
ji visos paleistuves ir reikė 
jam pripažyt, jog pasisekė jam 
prikalbyt daugeli nupuolusiu 
merginu ant doraus kelio.

Bet p<‘r du metus Dede .Jo
nas turėjo nemažai bėdos su 18 
metu paleistuvę’Vardu Aneta. 
Mergaite ne norėjo klausyti jo 
jo geru rialu ir nopaliove vesti 
kekszinga gyvenimą, bot ana 
diena staeziai jam pasuke, kad 
lik po viena iszlyga permainys 
savo gyvenimą, jeigu jisai pa
ims’ja ja sau už paežiu. Isz mei
les del cnato> nutarė ' pa«i- 
szvenst del 
gailės.

Senukas buvo gana turtingu 
žmogum, o kada apie lai duži- 
nojo jojo gimines nutarė už
bėgti tokiam apsivedimui. Da
re jam visokes kliutes, o net ir 
in suda buvo paszauktas. Ant 
galo at si taikė gera proga gi
minėms. Senukas apsirgo ir Ii 
kos isz vežt as ant kaimo kur ji 
sergėjo diena ir nakti idant ne
pabėgtu. Kad sztai ana diena 
alpiszkejo ^puikus automobi
lius priesz grinezia ir kada na- 
miszkiai neapsižiurejo, * senu
kas szoko in automobiliu ku
riame sėdėjo jojo mergaite ir 
nupiszkejo in Paryžių ir nuo 
tos dienos dingo visa žine apie 
Dede Joną. O gal ragauna lai
mes su nepataisoma Anetą, ku
ri ji pavogė nuo giminiu pada- 

*1 savo vvru.

cnato>
nupuolusios mer
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uzsieini-Po kasdieniniam 
inui, kožnas isz mus skubina in 
savo szeimyniszka 
kiu jisai neimtu, idant po va
sarieniai pasilsėt, prasklaidyt 
savo mįsles, užmirszt lyg ryto
jaus apie savo nųiesczius ir bu
tu pasirengusiu in kova apie 
>avo būvi ant rytojaus.

Vasaros laike pasinaudoja
me isz ilgu dienių eidami patfi- 

• vaikszeziot ant szviežio oro, 
maudomės, linksminamės. Ka 
dA užeina ilgi rudeninei vaka
rai, neturime ka daugiau veik
ti kaip loszti kazyras, kurios 
mums jokios naudos ncatnesza.

Daugiausc žmogui
nauda, seniems kaip ir jau
niems, tai yra skaitymas laik
raszcziu ir geni knygų.

Argi tai nesmagu, kada lau
ke vejas puczia, sniegine vie
sulą $zela,szaltis skverbėsi kož- 

tevas atejas isz
darbo, sėda po vakarienei prie 
szilto pecziaus, vienas isz ua- 
miszkiu skaito garsei laikrasz- 
ti, sakysime “Saule,” 
mokinanezia knyga, 
atvda klauso.

Lai szeimyneles iszbando ta- 
ji būda, o 
<ia nauda ir 
bus jums nuobodus. Dabar lai
kas užsiraszyti “Saule” o ant 
Kalėdų gausite dovanai puiku 
kalendori.

lizdeli, ko-

at nesza

!

i*U H> nam in akis.

II

arba pa
• kiti su

isz to turės didžiau-
ilgi vakarai ne

Niekados ne reike turėti tiek 
iszminties, kaip kada turi koki 
reikalą su kvailiu.

Niekur ant svieto nesiranda 
Amerikas 

jame randasi geriausia 
proga del visu. Turėdami 16,- 
337,605 žmonių k a 
elektriką; 15,000,000 automobi
liu; 14,000,000 telefonu ir 
500,000 radio aparatu kuriuos 
naudoje 110,000,000 Ameriko
nu daugiau ne kaip žmonis ki
tu skJ\i>u. Naudodami tuosius 
dalykus kuriuos reikalaujame 
kas diena ir žinome, kad mums 
jieji yra reikalingi ir be jų ne
galime apsieiti, tai kiti sklypai 

» “zbitkai.”

kaiptokio sklypo 
kur jame randasi

naudoja

•>
’b

vadytu tai kai ik
Todėl Amerikas gali apsieiti 

be komunistu, socialistu ir bol- 
szeviku kurie tik suardo žmo
nių malszu gyvenimą. Uzionais 

negali suszildyt

f t
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toki szpiclei 
padu.

Ant trijų dalyku galima pa- 
žyti iszminVinga žmogų: jaigu 
suranda skarba ir jojo neprisi
savina sau; jeigu randasi vie

ni yiema, ja ja pa-nas su savo
uodos ir josios gero vardo ne- 

a-ptersz ir
priesza nelaimėje, paduos jam 
ranka.

jeigu nules savo

Kur dingsta nukritia lapai 
nuo medžiu? Kur dingsta asz- 
aros iszkritia isz v e Ūke n ežiu 
akiu !

Sztai yra jausmingi klausy
mai, prie kuriu galima priskir
ti da viena klausymą: Kas pa
sidaro su plaukais kuriuos nu
kerpa nuo moteriszku galve
lių;

Žinome gerai, kad musu bo
butes ir prabobutes pyne isz 
juju visokius medali jonus, ku- 
riuosia laike sudžiovintus žie
dus ir kitus mvlinczius atsimi
nimus praėjusios savo jaunys- 
t es.

Sziadien kitaip atsitinka 
nes viskas tik “biznis.” Plo
niausi plaukai sziadien yra 
maiszomi su szilkais isz kuriu 

‘‘ szilkines ’’ paneziakaš. 
Gal nežino patogi moterėle, 
jog tas, ka kitados ncsziojo ant 
savo galveles, sziadien ncszio- 
je ant savo kojelių.

dirba

ISZ

moteriszku

kita i}>
“biznis.

sziadien
J ’

fsz storesniu plauku iszkcm- 
sza szienikuH ir paduszkas. To
dėl senas priežodis dabar iszsi- 
pildo, 'kad ponai ir tinginiai »»pildo, kad “ 
guli ant moteriszku plauku.

Pasiremti gali ant savo vie
nos lazdutes, liet ant szimto

Kodėl Sur. Valstijosia yra 
tiek persiskyrimu? Vaikinas 
SU mergina sueina kur ton už- 
kaborije, vienas kitam patinka 
ir ne vos dega isz meiles. Ant 
galo vaikinas sako iii mergina: 
“ Apsiženykime, o jeigu nepa
tiksime vienas kitam, tai galė
simo paimti divortfa. 
budu persiskyrimai 
po visa Amerika.

♦ > Ir tokiu 
platinasi 

Toki greiti 
apsivedimai yra priežastis per- 
siskvrimu ezionais. Sziandieni- 
niai apsivedimai, yra niekuom 
daugiau kaip 
ant iszlmndymo.

“apsivedimai
I 4

Isz savo bjauriu pasielgimu 
gali iszsikalbet 
svietą, bet priesz

priesz visa 
! f savo locna

savžinia negali iszsikalbeti.

r

Tankiai girdime kad apsive- 
dimas su moterių, tai yra kaip 
loterije. Panasziai yra Madri
de, Iszpauijoi, kur miestiszka 
valdžia kas rudeni surengė lo
terije kurioje g 
tiktai nepaeziuoti vyrai ir mer
ginos — kožnas gali pirkti lo
terijos bilietą ir iszlaimeti sau 
paezia ar vyra. Laiminga pora 
aplaiko milijoną pesetų ir turi 
prižadėti apsivest iii laika vie
nos sau va i tęs.

ali dalybauti

prezidentas naujos 
Turkiszkos republikos, Komei 
Pasza, iszdave paliepima idant 
visus kliosztorius TuiJkijoi už
dą rv t i.

Kiek tujn kliosztoriu radosi 
Eurkijoi,

Tobvris

tai parodo faktas,r

kad paežiam mieste Konstanti
nopoli u je buvo juju suvirszum 
trvs 
apie 
t i isz almužnos 
micluszirdingus žmopis.

Kernel Pasza

szimtai, o kožname radosi 
50 zokoninku, gyvenan- 

aukautos per

suprato. jog 
visuomene daug nukenezia ant 
užlaikymo tuju dykaduoniu, o 
priek tam kiszo noses in paliti- 
ka ir prieszinosi respublikai, ir 
visokį sznipai dangstosi po 20- 
koninkn rubais kliosztoriuosia.

Iii Parvžiu ne senei atvažia
vo sūnūs turtingo szeiko isz 
Morroko. Atvažiavimas jojo 
buvo politikiszkas tikslas, bet 
jaunam kunigaikszcziui dau
giau patiko patogios Paryžui- 
tes ne kaip biznis, 
dienos pravilkino savo iszva- 
žiavima. Ant tikrųjų apraga
navo 
uos.

Tula vakaru, kada nuėjo at
lankyti Moulin Rouge ant 
Montmarte, teip užsidegė mei
le, jog devynioms Francuzai- 
tenis padovanojo savo szirdi ir 
vardu paezios savo areme. Vi
sos szirdingai priėmė propozi- 
cije jauno Morrokieczio.

Po iszrinkimui savo myle- 
mujn, nutarė sugryžti namo, 
apreikszdamas kožnai mergi
nai, idant paženk lyta diena ir 
valanda ateitu ant geležinkelio 
stoties. Adjutantas kafalaiczio 
nupirko devynis bilietus pir
moje klasoje ir karalaitis pra
dėjo užsiiminėt “liodavimu” 
savo 
truki. Bet sztai patiko nelaime.

Ar tai mes visos busime ta
vo moteres,”
i.sz kandidatu. Kita vela szau-

“() asz turiu pasilikti net 
devinta jojo motore?” Kilo 
tikras Žydiszkas jomarkas. Pa- 
licijc turėjo inszelusias mergi
nas apmalszyi.

Merginos nevažiavo in Mor- 
roka su karalaicziu. Karalai
tis turėjo visoms atlygint užį 
suvadžiojima, o tas kasztavo: 
nemažai jam. Nuvažiavo namo 
nulindęs užmokėjas gerai

turl ingo 
Atvažiavimas

diena nuo

ji Francuziszkos mergi-

savo 
sugryžti

prižadėtu
“ liodavimu 
paeziuliu in

4 i

kr:

— suriko viena

jojo motore /

iVu z
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aplaikyta pamokslo. Nusprog
de apsipaeziuot su savo tautoj 
mergina.

I
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Gal skaitei straipsni 
laikrasztyje 'P<> kuriais buvo 
paraszyta inicialai F.L.I.S. ar
ba L. I.B. Gal nok uric 
straipsniu tave 
Gal skaitant viena arba kita 
isz tu straipsniu ka nors naujo 
sužinojai.

Jau per kelius 
eigų Language 
Service siunezia vertimus ir in
validus straipsnius svetimu 
kailiu laikjaszcziams Suvieny
tose Valstybėse isz kuriu v ra 
suvirsz asztuoni szimtai. 
straipsniai lieczia szia szaly, 
jos istorija ir valdžia, jos mies
tus, jos geografija, jos garsius 
žmones, užsiėmimus, invairias 
iszdirbystcs, imigracija, natū
ralizacija, kompensacija, svei
kata, visokius instatymns, ir 
szimta kitu dalyku. Tie straip
sniai nėr jokia propaganda, tik 
siuneziami 
t ikslams.
randasi daugelis organizacijų 
kurios nori panaikinti svetimu 
kalbu laikraszczius ir 
vartojima lik Anglu 
laikraszcziu, szita organizacija 
ima pirmenybe toms organiza
cijoms ir visiems parodyti ko
kia svarbia vieta svetimu kal
bu laikraszcziai užima Ameri
kos gyvenime.

Nesusipratimams 
atsitikimuose kur 
valdininkai ir visoki kiti žmo
nes, 
ant svetimžemiu, musu varto
jami straipsniai ir kiti invai- 
rus, naudingi, informacijiniai 
straipsniai tilpusieji laikrasz- 
cziuo.se via vartojami prasza- 
linti tuos nesusipratimus ir už
metimus.

Tikime jog milijonai žmonių 
skaito tuos
t us svetimu kalbu laikraszcziu, 
ir szinom laiku mums yra svar- 

gauti pareiszkimu nuo pa
skaitytoji! apie tuos 

straipsnius, ir sziuomi praszo- 
me skaitytoju’szio laikniszczio 
kurie skaitė 
n i us 
kalboje 
I nformat ion 
Fourt h 
City.

A’ertinias

save

isz tu 
užintoresavo. 

viena
I

For-metus 
Information

st ra ipsa ins 1 *

szia
l'iete

informacijiniams
Kuomet Amerikoje

remia 
kalbos

pakilus, 
teisdariai,

daro visokius' užmetimus

asztuonius szim-

bu 
ežiu apie

minėtus straips- 
paraszyti avo mintis savo 

in Foreign Language 
Service, 

NewA venue, York

informacijiuiu 
slrai{>sniu ir siuntinėjimas ju 
svetimu kalbu laikraszcziams 
nėra vienintelis
szita organizacija atlieka; Or
ganizacija iszleidžia
žurnalą 
nins “

Interpreter Releases

darbas kuri

mėnesini 
“Interpreter” 
Editorial Digest

“ Interpreter Releases,” 
siuneziami Amerikos laikrasz- 
eziams, kolegijoms, 
tetams, k nygynams, 
rioms organizacijoms ir valdi
ninkams. Jie veda prie geres
niu santikiu tarpe 
miu ir czion gimusiu. Svarbu
mas tu leidiniu parodytas pa- 
reiszkimuose gautu nuo szim- 
tu visokiu szaltiniu, ir todėl 
dabar stengiame gauti laiszku 
nuo skaitytoju svetimu kalbu 
laikraszcziu.

Praszome 
pareikszti 
tuos straipsnius, bet paduoti 

kaslink tolesniu 
geriau sakant, kas 

ska i t y loja ūži n teresuoja.
F.L.I.S. nei* valdiszka instei- 

ga ir nevaro Amerikonizacijos 
darba, vientik stengia 
statyti svetimžemi Amerikai 
ir Amerika svetimžcmhu.
__~~T—rr-rr

Skaitykite “Saule”

ANT KALĖDŲ

interpreter

patarimu 
straipsniu,

1 _
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KVITU knygoio Draugystėms dęl iki- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
fdęripus nog sudėtu pinigu ant

’ i. ■ Prekei - '
W. D; ipCZKAUSKĄS - CO.,

susirinkimu Preke 25cc

MAHANOY CITY, HA.

ir Jeidi- 
” ir 
kurie

universi-
, invai-

s/vetimže-

skaitytoju netik 
kelias mintis apie

u per-

r y

Dabar laikas užraszyti gi
minėms in Lietuva “Saule”

I

dovanu ant Kalėdų, o pliek
tam gaus' dovanu ir Kalendo-
ti isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs.

' Yra tai pigiuose dovaną 
del jus be jokio rupesezio isz 
siuntimo o giminėms piuja-
lyd t iieiszpn«ąky tipai dan^
džijaugsmo per yidps mettis.

A. 
f

SAULE
- -......... --1-iar- ~ 11 n i - • • • ~ ~ ~tu-------- .-riuiHff- r 1 ......... .
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Lietuviszkos Pasakos.
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tik viena sunu:mažai turėjo, 
jiem visko ponas Dievas nesi
gailėjo, ale vaiku pasigailėjo, 
nes davė tik viena sunu —'var

vai ko Giri jotas.
vaikinas augo

/.
Viskam npsi«pakainus, jisai 

užsimano eiti brolio pažiūrėt, 
ar jisai gyvas, ar ne — ome pa- 
czioH prasžyt, kad jam pavelin-
tu. Teip jisai iszsimeldes, atsi
sveikino ir iszejo. Ėjo, ėjo ke
liu ir atėjo ant to paties kryž- 

kad isz ąžuolo 
kraujus jau ne bėga; tada jis 
nusiminė ir žinojo, kad jo bro
lis jau nėra gyvas. Paskui ėjo 
jis tuo paežiu keliu, kur brolis 
nuėjo, ir daojo in ta savo bro
lio dvara ir užėjo in karezeina 
iszsigert ko;

“kur teip 
buvai, kad jau perėjo puse me
tu, o ponas ilgai nesugryžo... 
Sako: “ir jus pati ne galėjo 
sulaukt ir didei nusiminus, 
jisai buvo panaszus 
nas,

kelio ir žiuri

klausė
tuoj szinkorius

ponas ilgai

ir jus pati

paskui, atėjus

das buvo to
Tas vaikinas augo gražiai; 
pankui ji leido in szkulia; isz- 
mokino gerai,J<aip tik senove 
mokslas paseko, 
pasimirė, jis liko 
no proto; matydamas, kad jam 
neramu tėvo paloviuose gyven 
ti, užsimanė apsivesti. Apsi
rinko jis sau 
levu, vedė ja ir gyveno laimin
gai. Viskas ir jam, kaip ir le
vui sekosi, ale tėvui p. Dievas 
dovanojo viena sunu, 
nesusilauki' nei vieno: 
jam buvo už nieką, : 
džiausi turtai neramino. Melde 

ubagam, kad 
tik Dievas laime atsiunstn ir 
jie susilauktu prie ko 
priglaust, turi’jo visokius dak
tarus, ale viskas už nieką! Jie 
mislino mažam p. Dievas juos 
pakarojo, arba’ jie ne verti to 
susilauktie. Vienas kita su pa
ežiu ramino, melde Dievo ir ju 
p. Dievas praszyma neat meto. 
Gerai sako: 
niekad 
kins.” 
tiko. Vaikszcziojo tuomet dau
gelis ubagu;
gera ir bagota poną, užeidavo 
daugelis visokiu ubagu. Atėjo 
karta vienas iszmintingus uba
gas, paklausė pas si u gus: 

Atšaki* slūgo

paskui tėvai 
metu pil-90

apsivesti.
merga turtingu

jis Dievo, davė

szino.
jis vėl melde

ji leisti.

tie davė 
ir liepe

” O 
kaip vie- 

in savo broli ir teip patys 
žvėrys, už tai jo niekas ne)Mizi- 
no, ar tas pats, ar kas kitas. Isz 
valios jisai iszsiklausinejo apie 
viską ir nusidavė in brolio dvh- 
ra, kur tuoj ji priėmė jo marti, 
kaipo vyra, ir klausinėjo kur 
jis teip ilgai buvo. Jisai viską 
iszsikalliejo, o
nakties laikas, broliene veda ji 
gult. .Jam ne szeip, ne teip; ji
sai nusidavė su savo marezia 
in lova, ale užimtas misliomis 
apie broli, jisai nieko uesugrie- 

Pcrnakvojes per na'kti, 
savo brolienes,

kad ji leistu vėl ant keliones, 
ir ji, nors nenorėdama, turėjo 

Tada jisai atsisveiki
nęs iszejo savo brdlio jeszkot 
ir atrado ta paezia vieta, dide- 
lioj girioj, daug akmenų, kur 
ir jo brolis in akmeni pavirtęs 
buvo. Paskui susikūrė jis ngni 
ir szildosi; ale ateina toji pati 
boba ir praszosi susiszilti — 
ale szis buvo mitresnis už bro
li ir suprato, kad toji boba ne 
yra gera: tuojau liepe levui ir 
meszkai trint boba, 
liek, įdek tik galo jo
pasakyti, kur jo brolis yra. Bo
ba nenorėjo 
Ii (‘po t lint 
tiek, kad boba pripažino ir pa
rode, kur jo brolis ir žvėrys in 
akmenis paversti guli. Paskui 
liepe parodyt, kur yra sugyda- 
mo ir atgydamo vandens; boba 
ne norėdama rodyt, dar turėjo 
gauti daugiau kutianimo, pas
kui nurodo ir parode girioj 
szaltini. Ale jisai pirmiau inki- 
szo lazdele —lazdele ir nudo
bė; tuojrtu jis liepe szveist dau
giau, tai nurėdė in kita: kitam 
būro geras; tai jisai lapei liepe 
pagaut pauksztuka, paskui 
perplesze ir užpylė vandens — 

snapuką — 
Tada liepe

d a pripažint, — 
daugiau, tai davė

pauksztuka

sugijo, inpyle in 
pauksztis atgijo.
bobai vest atgal, kur brolis gu
li — ji turėjo atvesi: jisai už
pylė su vandeniu akmeni— pa
sidarė kūnas, paskui in burna, 

“o tai, sako, kad 
miegojau, tai miegojau!” Bro- 

“ gera i miegojai, kad 
jau net apipuvęs buvai, ir kur 
tavo žvėrys?... Paskui iszpasa- 
kojo viską vienas kitęm ir pa
sakė kur ir kada, sako, su tavo 
paezia gulėjau... Kaip tik teip

brolis atgijo:

lis sako:

iszgirdo, tuojau tas iszsitrauke 
kardu ir nukirto savo atgydy- 
toju broliu galva! Paskui žvė
rys ome verkt savo pono ir sa
ko: kad tavo brolis tavo pa

” Paskui 
pagailos jisai pridėjo galva 

gydanezio 
inpylp in

ežiai nesugrieszijo...

prie kūno ir užpylė 
vandenio, prigijo, 
burna — atgijo ir po tam jis jo 
porsiprasze ir atgaivino visus 
savo žvėris ir tada boba liepo 
žvėrimi sudraskyti, o jie turė
dami t6 vandens, prisigyde

porsiprasze ir atgaivino

dumi 16 vandens, 
daug vaisku isz tu akmenų ir 
nutraukė in savo karalyste ir 
vienas su kitu gyveno jki 
smert.

su

s.
Senovės laikuose gyveno to* 

ki turtingi žndones karaliai — 
jie tiek turtu turėjo, kad ir pa-
i Y '!• 1 tjdfj u i "l|"' ja

ki turtingi žrtiones karaliai 
w

tys nežinojo skattliaus; vijiku

o sūnūs 
: viskas 
ne jo di-

galva
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Paipsžkau savo broli Felck- 
piriniau 

paskiau 
kele in Brooklvn. dabar 
nan kur. Paeina isz 
ed., Kauno apskr.,

rn Savicką,
Stateh Island,

gyveno 
persi- 
ueži- 

Suvalkų 
Znpiszkiu 

miestelio. Turiu svarbu
meldžiuJa, jei kas paie ji žino 

pranoszt.
Zd nnas

It.)

reika-

Savickas, 
243 Alaska St..

1 )a vton, < )hio. 
c

l’aieszkau .Joną
Stab'i)

PARSIDUODA FARMA.
105 akrai geros žcnicg, viekas gerai 

auga-dvra. Parduodu eu viskuo, kas 
tik ant farmos randasi; su javais, gy
vuliais, maszinoinis, rakandais ir vi
sais kitais daigiais. Turiu 17 žarviu, 
isz kuriu yru 11 melžiamu, 1 olstein 
bulius, 5 jauni verszai, 4 arkle!, 12 
kjauliu,50 karveliu, 5 žąsys, 200 visz- 
tu, geri budinkai, 7 kambariu stubu, 
visose triobose yra investas vanduo. 
Forma randasi tik mile tolumo nuo 
miesto ir geležkelio stoties. Budinkai 
kasztnvo $4,000, žeme verta $3,150, 
gyvuliai, muszinos, rakandui verti 
$3,000. Viskas sykiu verta $10,150 
o parduosiu v)nka už $6,800. Ijimoket 
reikia $2,500, likusioji suma reiks isz- 
mokėti bankui per 30 metus, 
greitu laiku prirodys kupeziu, 
gaus :
gei parduoti, nes noriu tuojaus iszva- 
žiuoti in rusi j a. Adresavokite

FRANK BARTAŽCZIUS,
R. F. D. 4. Bradford Co. Uhter, Pa.

I

Andrciczik
< r

J 
io Kai

mo. J( imi kas apie ji žino mel- 
džu prune? zt arba 
atsiszaukia ant adreso: 

Durkin, 
1‘Mgemont St a.,

E. St. Louis, 111.

paeinantis isz

Frank
Box 322 

lt.)

tegul
'l

pats

Kas

$150. Esu priverstas viską pi

$1,000 TIK U2 COc.
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmus ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų- 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo,, dusulio 
(nsthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c,

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

i 4

Dievas
praszyk Dievo, 

nepanie- 
Teip ir tam ponu atsi-
p.

girdėdami toki 
poną

kas 
s: 

viskas gerai, seneli, tik vie- 
’ ’ Ubagas

kas gali bot i ne g<*

girdet dvare?
4 4

? * ’

i 4

na s daigtas ne gerai.
užklauso: “
rai, kad ponas bagotas, visko 
pilna, jam nieko nebrokuoja, 
tai ir negali būti blogumo — 

blogo, pasakykit ir 
Ale isz pradžių ne nore- 

4

sam svietui iszpasakosi. 
tas ubagas ir užsigynė: 
pasakykit, mažam Imsiu in ro
dą.
4 4

ku.”
daigtas

ponia atbėgo,

kas v ra 
man. ’ ’ 
jo ubagu sakyt, sako: ‘Iii vi-

Ale
“tik

>»

” Tada
kad musu ponai neturi

Senis atsake
- asz duosiu rodą, bus
Uuoj slugos ponei da 

pa s v (‘iki-

slugos pripažino: 
va i • 

menkas» 4

patrūkimo,

Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Tcipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNLNKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

Pigi kreko, 
automobilius

tai gausi * 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa- i 
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gau^i
musu gausius vaistus, taip vadinamu? 

Nervu liga yra

vaiku.
nesze;
no seni, insikalbejo apie ka ei- 

‘sze; ponia 
seni, insi-

“Nervu Preparatas.” 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai vi^uois 
miestuose.

m. z u k Arris.
25 Giikd Rd. Sn<‘iu‘(‘rp'’> t. \.Y.

■111 v

CAPITAL STOCK $125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

■V

na: senis ponei daiu 
atbėgo, pasveikino 
kalbėjo apie ka eina; senis po
nia suramino ir liepe tik jo pri
sakymą iszpildyt: “

Ji viską apsiėmė, 
susilaukt u inpediui. 

“liep- 
kie slugom viena diena nurauti 
linus ir iszmintie, suverptie, ir 
tinklą numegsti, su tuom tink
lu toje paezioje dienojo nueiti 
in prūdą, sugauti dvi žuvis, isz- 
virti viską ir kad ponia viską 
suvalgytu — tada bus vaiku.

‘(TOLIAUS BUS.)

Skaitykite “Saule”

c Mukame 3.ežia procentą ant 
J sudėtu pinigu. Procentą pride- 
? dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
\ ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
? jus turėtumėt reikalą su musu

Į C banka nepaisant
‘S didelis. <

> H. BALL, Prezidentas
? G W. BARLOW, Vice-Prez.
5 J. E. FERQUSON, Kas.

ar mažas ar

4

si vaiku.”
kad tik
I bagas prisakė ponei:

ponia ture- 
apsiėmė.

7 >
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris diroa ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.„  - ■ • ■ » ...... ■» .. «... .. ...     MM. —

Dėkite savo

1

1

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Bocxkauakas, Locnaninkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

už.

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sxtorus, Mokslaines, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Tęipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau no kaip gausite sstorosia.
veda ynrpelus prie duriu, taiso elek« 
trlkinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes.

" ‘‘n . + J1 i > utį 'I, -■ n 11 • 'iw. 1. »: 5 'i .Į' N *■

Apaiymų iaspildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokalainiu 
ir Bainycziu. Duokite pirmybia savo 
tautieesiui pakol ejslte kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAII4WPY C1TY

Tri „ ' " I j1 f
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA, 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu,

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Išmargintais Vynsals
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

r*
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Tūkstantis Nakfci 
l|g irMena |S1

r~>r

v įVę

JI oJ
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GerbeniMlB Tamhtal:—
Sulaukiau nuo jusu •luneziamoa 

mano vardu knyga 'Tukatantla 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
•zlrdlnga aczlu ir labai džlaugtuoai 
kad tokia knyga kaip “Tukatantla 
Naktų ir Viena” apturėjau, nw man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nal nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Abb visiems llnkėcsiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

Ir UUmbH mas 4a“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nea ja 
•kaitydamas tmogua apie viską tada 
pamirsrtl ir visokį rupeecaiai nore 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, .
18 d. Gegužio 1921m.
Dr. Palazduonys, 
Czekiszkes vat.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

KOKAI.

I

I
I

l

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinki Teipgi galim 
ja nusiusti iu Lietuva. Preke knygos AmerUce $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $280.

p BOOZKAUSgAfl CO. MAHANOY

Preke knygos Amerike $2.00
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Burtininkas — 
Apasztalas 

ii

min-

)

“BAULB”

■; l'įli 
'-iii 

’i

į" :!li

stabmel- 
kai jam

Fong ’as, Kinietis, 
d is, turėjo 13 metu, 
pasitaiko pirma karta susidur-
t i su garsiuoju visoj apiėlinke- 

— Wung’u. Mat, 
Fongo tėvas sunkiai susirgo. 
Tad jis apsilankė pas burtinin
ką ieszkodamas pagalbos.

Jauno vaikino rimta iszvaiz
da, iszmintimi spindinezios 
akys — patiko senam burti
ninkui.

“Jei kam
Wung’as —

jo burtininku

“ — maustė sau 
“tai tik tam jau

nam vaikinui galėsiu perduoti 
savo 
t is.”

Netrukus padaryta sutartis. 
Fong’as liko seno burtininko 
mokiniu. Wung’ns mokino sa
va inpedini, kaip reikia užkal
bėti, užkeroti ligas, kaip ateiti 
pažinti ir pagalinus kaip in- 
gauti valdžios ant dvasiu ir 
gamtos jogu.

Mokslas užtiko gera dirva. 
Per trumpa laika Fong’as ne 
tik mokėjo visa, ka jo mokyto
jas žinojo, bet dar pralenkė ji. 
Jaunas burtininkas gydė ligo
nius, hipnotizavo, veike net in 
toji esamus daiktus. Jo didelio 
mokslo garsas tuoj placziai 
pasklido ir minios lankosi nuo
lat pas ji.

Žmones ypacz stebėjosi jo 
nepaprastai valdžiai ant dva- 

Užtekdavo Kongui tarti 
o dvasios jo klausydavo. 

Ir teip jam pasakius 
“Tsen (dvasia), 
mininkas (gyvenas toli nuo 
burtininko namu) yra dabar 
namie, tegul szi taurele isz k ils
ta auksztyn,“ 
davo in ora ir iszpalengvo pul
davo žemyn, niekuomet 
sidaužvdama.

Ligas gyd(‘ Fong’as papras 
tai vienu tik valios aktu. Jam 

Karszti-
— arba

burtininkavimo paslap

siu.
žodis.

jei tas
toli

tik: 
szv i

ir taurele pa kil

užtekdavo pasakyti: 
ne teapleidžia ligoni 

kelkis,
— ir ligoniai

nesu

* e

tu esi svei 
arba vi-

Valgyk, 
kas!” 
siszkai pasveikdavo arba bent 

laikui jausdavos ge-jausdavoskuriam
riau.

Tokiu budu iszgydc jaunas 
burtininkas daug invairiu ligo
niu.

Garsas apie ji pasklydo pla- 
cziai. Jis pradėta laikyti ko
kiu nepapraatu stebukladariu 
ir miniu minios žmonių eidavo 
pas ji, ieszkodami patarimo ir 
pagelbės ligoje ar nelaimėjo.

Draugo augo
tai. Porai metu praslinkus jau 
jis insigijo kelias-deazimts

Isz neturtėlio 
turtin-

ir Kongo tur-

insigijo 
margu žemes. 
Kongas pasidarė gana 
gas žmogus.

Pasisekimas, garbe, 
tekusieji varguoliui paprastai 
pakelia ji m puikybe ir pripil
do jo szirdi pasitenkinimo 
jausmais. Rodos, tai turėtu bū
ti ir pas Kongą.

Tuo tarnu, nežiūrint in pasi
ekimą, in turtus ir garbe pas 

žmones, Kongas nesijauto lai
mingas. .Ji apimdavo vis smar
kiau kažin koksai neramumas 
ir nepasitenkinimas.

Ir sztai mirszta urna mirtimi 
jo tėvas. Nuliūdimas dar smar
kiau pradeda spausti jo szirdi.

Pasisekimai gydant ligonius 
jau jo nepatenkina. Nerimstis 
vis daugiau ji kankina.

Viena gražia diena Kongas 
isz nerimasezio užsnūdo. Sap
ne jam rodės, lyg matas priesz 
savo puiku palociu, invairiu 
namu vainiku apsupta, aplink 
gi einas auksztas mūras. Ta
cziau niekur nemato vartų! 
Tik sztai ant muro auksztai 
pasirodo senelis, keistai apsi
rėdęs, ir pasilenkęs prie Fongo 
klausia:

“Ar norėtumei ineiti?
“O teip! Su mielu noru.
B t

turtai

t

/

liaus atėjo jam stebėtina
t is. Pietų apielinkos pusėje gy
veno krikszezionys. Ar tik ne
bus jie tieji pietų puses vartai ?

Nieko nelaukdamas, Kongas
bėga pas viena fcayo pažinsta- 
mpju, jau atsivertusi Kriksz- 
czioni, ir papasakoja jam savo

Dieva manoJauno žydo nosiai atgal sake, kad Rugsėjo 
8 diena mirsiąs. Tad bent del 
žingeidumo 
aplankyti.

Inejos in 
mano 
bet ji

Kai kunigas praėjo, 
Žydelis nieko nesakydamas, 
atsistojo ir tiesiiii ėjo in kop

SSSS3BSczioniu Dieva, praszydamas, 
kad manos pasigailėtu. Ir ne- 
aiUh’ikipi. Ta diena buvo m»| 
no gyvenimo visu svarbiausia, 
nulemianti mano likimą, diena. 
Po pamaldų pasijutau esąs vi 
sai atsimainęs žmogus. Jau ti 
kejau in viską. Jokiu abejoji 
mu neturėjau, jokis neramu 
mas nekankino mano szirdies^ 
Gryžes namo, vieno tik trosz-į 
kati: paskelbti visiems, kad, 
esu Krikszczionis, kad radau

aiHirikipi.

regėjimą.
^‘Puikiai!” 

czionis — 
tik vykti in Sieh^ien, kurs bus 
dideles musu iszkilmes. Eikim 
drauge.”

Nuėjo.
Bažnytėlėje laike iszkihnin-Įsigedžiau To, Kuri pasirinkau? 

gasias Szv. Mįszįas vyskupas, 
atvykęs czion lankydamas mi
sijas.

Ir sztai stebuklai! į
Kongas vyskupo asmenyje 

pažino ta pati'seneli, kuris bu
vo jam pasirodęs per sapnp 
ant aukszto niuro bestovis ir 
in ji kalbėjos. Visa laika Fon- 
gas negalėjo tiesiog savo akiu 
atitraukti nuo vyskupo

Vyskupas pradėjo pamoks 
la. Jo žodžius gaudyte gaude 
jaunas burtininkas.

Tarp kitko Vyskupas sake:
“Kreipiuosi in jus, 

sius Krikszczionis. 
priederme atvesti pas mus Ka- 
lechumenu. Jus esate durimis, 
per kurias turi 
Bažnyczia tie, 
pats jau yra pramates ir pu
sk v res.

Kongas 
kad jo regėjimas matytas sap
ne dabar pasikartojus. Gryžda 
mas namo, jau jisai neabejojo 
suradęs galop tiesti.

Bet vis dar ramybes nerado. 
Invairus abejojimai kyla jc 
szirdyje. Szimtai invairiu stab- 
mekliszku prietaru užstoja 
jam kelia, 
dujine kova.

Du menesiu grūmosi jo siela 
su piktosios dvasios pagundo-

'Parpais jam atrodė, kad 
iszeisias i.sz proto.

Kuomet Kongas teip baisiai 
kankinosi, viena karta vėl jam 
sapne pasirodė baltais 
pasirodęs asmuo ir tarė: 
kai stebuklingo gėrimo, 
tau užtikrintu amžina ja gyvy
be, ir negali jo rasti, 
jo turiu!“

“Ak!
kad galeeziau jo gauti!“ — su- 
szuko silpno Fongas.

Tai tarus, baltasis asmuo pa
rode jam knygele, kuria laike

Sztai priemone; ku- 
amžinos gyvy-

r turo Kriksz-
Rytoj rengiuosi kaip

gasias Szv. Miszįas vyskupą#,

senuo-
Jusu v ra

eiti in Dievo 
kuriuos Viesz

turėjo inspudžio,

prietaru
Prasidėjo baisi vi

A.

tikra tikėjimą. Nuo szio laiko
o I t» * r

jau netui-cjau pagunda, jau ne-

Ai* r

#4
r"

j ’
tgyvenimo Viespa- ?savo viso 

ežiu.”
Po dvieju menesiu 

buvo apkrikštytas ir tapo to
mis durimis, per kurias skait
lingi stabmeldžiu būriai i nėjo 
in Dievo Bažnyczia.

Sunku ir apskaityti, kiek sa
vo taųtiecziu Fonga s 
in I 
džiaugsmo patyrė misijonie I 
riai isz Fongo atsivertimo ir 
jo nenuiistomo apasztalavimo 
Kiniecziu tarpe.

Kongas

tingi stabmeldžiu būriai i nėjo

atvertė
tikraji tikėjimą. Didelio

&

Po savo atsivertimo Kongos 
visgi nesiliove gydės ligoniu. 
Bet dabar jau jisai savo gydy
mą reme Krikszczoniszkais pa
grindais- Pirmas darbas kai 
ateidavo pa# ji ligonis buvo 
pavesti ji Dievo Motinos glo
tnu. Ir stebėtinas dalykas. Per 

Marijos užtarymu 
gaudavo
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Sztai asz

Viska atiduocziau

rankoje:
ri gali
bes. ’ ’
k leidžia lapa, kur buvo iszra- 
szyti deszimtis Dievo insaky- 
mu. Ir inteikes ji mieganeziam 
Fongu, regėjimas isznyko.

Kongas pabudo ir žiuri su 
nusistebėjimu, kad ana knyge
le jisai laiko savo rankose.

“Kas ežia j>cr knygele?“ — 
klausė Kongas tuojaus sutikės 
Krikszczioni.

“Katekizmas
klaustasis.

Kongas su dideliu

€ <

ingyti
Ir teip sakydamas, pras-

Szvencz.
Kongas gaudavo nepaprasto 
nujautimo ligor. Rodos, kad ji
sai liudyto mate ligonio 
ir ligos ruszi.

Gydydamas 
Kongas niekuomet 
nuo ju jokiu dovanu, 
tave iszgydžiau“ 
— “bet Krikszezioniu Dievas. 
Jam turi dėkoti ir Ji garbin
ti.“ Ir tai taros Kongas pa
prastai trumpai iszdestydavo 
Kataliku tikėjimo svarbiąsias 
tiesas ir po tam dažniausiai 
sekdavo pagijusio 
atsivertimas.

pasakyti, isz 
; Kongas turėjo toki 
dymo žinojimą?
Kongas bus tu rėjas 
jautimo, paremto ilgu patyri
mu. Czia paduodu kelis atsiti
kimus 
ti.

Vienas jaunas Kateehume- 
nas (stabmeldis rengiantis pri 
imti Krikszta) sunkiai sirgo 
džiova. Tacziau nebuvo skubi 
namasi jis pakriksztyti atsi
žvelgiant in jo stabmeldžius 
tėvus ir pavoju, 
puses jam grėsė.

Sunku

O stovi

stabmeldžius, 
neimdavo 
“Ne asz 

— kalbėdavo

J1 — atsake už-

ta res

Kinieczio

kur 
dideli gy- 

(Iręieziausiai 
gilaus nu-

mano nuomonei pareni-
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Czion Amcrike mlimules 
rugoja,

Aut savo dukrelių bedavoja, 
Jog juju neklauso, ne nori 

dirbti,
Ne namie prie pecziaus virti. 

Teisy be, jog daugiause terp 
Lietuviu,

Yra tokiu levu, kvailiu, 
isz pradžios ant dukreles pa

sielgimu ne žiuri. 
Snarglys po nosia, o

jau turi.
Ir ko nauja szukute pritraukė 

Tai jau jokis kvepelas ne- 
isztrauke, 

Dirstelekime ant Ameri- 
kiecziu, 

Airisziu ir Vokiecziu,
Ir tosios nemandagesnes,

I r ne < I a ug < l o re s n e s ?
Bet musiszkes jokios sar

matos ne turi,
Bambileis po urvas traukosi 

ant nieko ne žiuri.
Važiuotu už kelintos mylios, 
Jeszkoti del savos dalios, 

O kokios?
Mamužei gražu kaip josios 

dukrele,
Iszrodo in sziokia tokia panele 

Ir kada jaunikei apie ja ja 
skraido, 

'J’ai rodos bobelia iszkelia 
ant kraigo.

Paimkime Vokiszkas mer
gaites, 

Gerai iszmokytos panaites
Klauso visame motinos, - 

Guodoja savo tėvelius visados.
Motina silsisi mažai veikia, 
Ba dukrele dirba, ka reikia,

I r ne dyvai:
Ba tokios mamužes kaip in 

J amerika pribuvo,
Dideliu ponvsta tuo gavo.
O • • . . i.'i .1 i

>

JT ,

atsivertimas
(Ir * 1 * "*>Buvo 1918 metai. Sunku# ka

ro laįkai priverto mane je«zko- 
ti uždarbio, kuris bent dalimi 
padengtu iszlaidas pragyveni
mui ir mokslui.

Nebeatsimenu kas, bet vie
nas mano prieteliu prirode 
man Žyduką, kuris buvo rei
kalingas pagialbos ruosziant ji 
in gimnazija. Neturėdamas 
kito užsiėmimo, sutikau moky
ti szi Žydeli, turinti kokia 13 
metu amžiaus. Reikėjo jis pri
rengti in treczia gimnazijos 
klase.

Prie Žydu simpatijos netu
rėjau, bet syki apsiėmęs mo
kyti, norėjau sanžiningai savo 
darba atlikti.

Mano naujas 
tais ateidavo pas mane atlik
ti pamoku, kartais pats nuei
davau in jo namus. Kiek galė
damas, stengiaus inkalti in 
jauno Žydelio galva reikalingu 
žinių.

Viena karia atėjės pas ji, pa- 
maeziau jo 
kia Žydu kalba-knyga. Pa
ėmiau ja in rankas ir perrno- 
eziau akimis. Buvo tai Žydu 
kalba Biblija su Talmudo pa- 
aiszkinimais Vokiecziu kalba. 
Paskaitęs kelias eilutes supra
tau, kad tie paaiszkinimai tai
komi priesz i 4

gimnazija.

mokinvs kai-•/

stengiaus

rankose kažin ko- 
kal’ba-knyga.

lyczia, kur buvo laikomas Szv. 
Sakramentas. Asz einu paskui.

Roply ežioje Žydukas atsi
keikia 15 minueziu 

klūpojo. Jo akys buvo nukreip
tos in tabernakulum. Visa lai
ka lyg paralyžiaus isztiktas ne- *• . • 1 i B •

klaupė ir

krutėjo. Jo veidas atrodė szvie- 
siis ir be galo malonus ir gra
žus.

Veizėjau in

ir
bažnvezios.

jauno Žyduko 
veidą su nuostaba... Buvau tik
ras, kad Dievas pats veikia in 
jo siela savo kokia nepaprasta 
malone...

Galop Žydelis atsistojo 
atsisukęs ėjo isz 
Einu paskui ji.

Tūbini ir užsibaigė musu at- 
s i 1 a n k y ma s kai e< 1 ro j e.

Palydėjau ji in namus ir ke
lyje mėginau sužinoti, kas su 
juo buvo atsitikę katedroje. 
Bet Žydukas neatsako man 
tiesiog in 
pats nemokėjo gerai 
pergyventa sanjudi bažnyczio- 
je. Jis tik nuolat kalbėjo apie 
Jezu Kristų, kad Jisai esąs la
bai gražus ir geras... Isz kiek
vieno žydelio žodžio 
kokia tai karszta meile ir 
paprasta pagarba.

Szis nuotikis padare ir man 
gilaus inspudžio. Ir turiu pri-

neat sake
(lai jis 

suprasti
klausvma.

1 riszko
ne-

pasiryžau ligoni

knmbari. radau 
Žyduką gulinti lovoje, 

s neatrodo, kad butu 
snukiai sergąs. Juo labiau ne
tikėtina buvo, kad jisai urnai 
mirsiąs. Gydytojai motinai už
tikrino, kad jokio pavojaus 
neesti.

Iszejus motinai 
r i o, mudu likome vieni.

Tuomet mano Žydukas 
dideliai! siu 
jisai rytoj

isz kamba-

"I
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atsidėji
mu pradėjo skaityti Katekiz
mą. Porai dienu praslinkus 
jau jis mokėjo atmintinai. Vis
kas jam patinka, viskas trauk
te traukia jo siela. Tik dvieju 
dalyku jis ne kaip negali su
prasti: tai Szvencziausios Die
vo Motinos panyste ir kūno 
prisikėlimą isz numirusiu.

Ir vėl kyla abejojimai ir ne
ramumai. Ir vėl prasideda dva
sine kova.

Galop tas pats Kriksczionis, 
kuris jam pihna pagelbėjo, ra
gina ii vėl eiti in artimiausia 
misijų stoti — Sien-sien.

Tuomet 
Szventes.

Kelias in Sien-sien ta die- 
’ — pasakojo vėliau Kon- 

atrode man ilgas be

buvo Sekminių
4 i '

na
gas — “
galo. Drebėjau isz baimes, kad
nesutikeziau ka nors pažinsta- 
mu, kprie galėtu dąsiproteti
* «• . • * « f . 4 * • -v a ti
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Apeik mūra aplink ir pietų 
puse,jo rasi vartus, per kuriuos 
galėsi ineiti in palociu.“

Pabudęs isz miego, Kongas 
del matyto regėjimo negali 
rasti ramybę^. Ka gi galėtu

vartai?
Ilgai maustė Kongas Vaga- laika meldžiausi tik in Kriksz-

■■ - 9 

kokiu tikslu asžMnn in Kriksz 
czioniu misija. Kiekvienas 
žingsnis man brangiai kaina
vo. Ir jei no mano draugas, ku
ris,su numim ėjo, bueziau gryr- 

___________ ____ __ _____ že^ atgal. Bet tos keliones •. vę« 
reiksztie szitie pietų pnsoje bau nesigailėjau. Dalyvavau 

tos dienos pamaldose ir visa
- -y; __ • ui • TF ’iB 4 a 4441 a I* ■ B. AM. < I * ...

J žc^ atgal. Bet tos keliones - ve

3? 4i.il:

kuris isz j u 
Kuria diena 

klausiu Kongą, kaip ligonis? O 
jis atsako: 
dien pakviesta 
dytojas, kuris tvirtina 
bloga nesą ir ligonis galėsiąs 
už keliu dienu atsikelti. Ta
cziau asz esu tikras, kad ligo
nio dienos jau suskaitytos ir 
jokiu budu negalima atidėlioti 
Krikszta. ’ ’ 
paklausiau Fongo ir apkriksz- 
tijau. Nakczia ligonis mirė.“ 

Kita karta paklausiau ji, ko
kiu priemonių reiketu vartoti 
priesz tam tikra viduriu liga. 
Fongas veik žodis in žodi davė 
nurodymu, kokiu buvo man 
davesuvienas gydytojas specia
listas Europoje, priesz iszva- 
žiuojant man in misijas.

Po savo atsivertimo Fongas 
dar gyveno deszimts metu. 
Per visa ta laika buvo nepa
prastu pavyzdžiu visiems, kai
po geras Krikszczionis Nenu
ilstamai dirbo jisai, kad kuo- 
daugiausiai atvestu stabmel
džiu in tikraji tikėjimą. Ir tai 
jam sekosi.
ninko Fongas virto uoliu 
apasztalu, kuris atnesze musu 
misijai daug Dievo palaimos. ‘ 
Teip tai Dievas* rodo sąvo gai
lestingumą žmonėms, 
ieszko Jo szirdies prastume. 
__________ —(M. Kor.)

< TRĄBKAUfll^S 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i t Kaip tik szian- 
pas ligoni gy

niok o

Ta paczia diena

li* toip isz burti- 
virto

kurie

*a'

Laidoja kunus
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vosoliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
S2O W. Centre St. Mahanoy City, l’«.

'iuri ant dukreles, kaip 
lėlys in kiauszini, 

Ba tai vyreli didele leidi 
Najorkine.

girdėjau kaip 
viena mamuže kalbėjo, 

Kaip in savo 15 metu var
va la žiurėjo:

Tai Dievyti, kad Lietuvoje 
butu,

Tai da kiaules ganytu, 
Teip puikei nesi rėdytu, 

Ir apie jaunikius nežinotu.
O ka? argi tai ne gražu, 

Ar motineliai ne graudu?
Dukrele didele panaite stojo, 

Norint.s snargliota, bet 
merga pastojo.

Nekaltos butu dukreles, 
Butu doros mergeles, 

Kad dorian butu užaugytos, 
Dvasioj szventoj iszmokytos. 

.Jeigu siūboje sėdėtu,
Bambi'leis po visas pakam- .

peš nesitrankytu, 
O savo motinedia visame 

užvaduotu, 
Diszius ir grindis ipazgotu, 
Lyg pusiaunaktes su szpic- 

leis nesivalkiotu,' 
O labiausia:

Prisilupt,
Kaili gerai iszlnpt,

Karta pati

'i'

Kaip nusileis, 
Tai nepasileis.

Valgiu Gaminimas
___  _ ' K* <

krikszczionis.
Tai visa klaidingai aiszkina- 

ma!” — tariau sau.
Tuos žodžius iszgirdo mano 

Žydelis ir pradėjo teirautis: 
kodėl klaidinga? Ar Žydu ti
kyba neesanti gera? 
esanti krikszczionvbe ?

Ypatingai 
mokinvs 
Nustebo, kai asz jam paaiszki- 
nau, kad Jezns Kristus yra pa
saulio Iszganytojas, Žydu lau
kiamasis Mesijas, kad Ji Žydai 
nužudė, prikaldami, prie kry
žiaus.

Klausymams nebuvo galo. 
Net užpykau ir asztriai pasa
kiau Žydeliui: “Ko tu czia 
taip žingeidauji. Vis tiek uer 
busi krikszczioniu. Geriau mo
kykis, nes jei kvotimu neisz- 
laikysi, tai tavo 
ant manės.“

Žydukas nutilo. Bet visgi 
iszsiderejo paskui viena daly
ku. Būtinai prasze manės, kad 
ji nuveseziau in kokia nors Ka
taliku bažnyczia.

— pasakiau jam— 
in Vayelio ka- 

Turi ne visai Žydiszka

sipažinti, kad Žydelio elgesys 
paveiku labai in mano tikėji
mą, kuris tuo motu, man gy
venant tarp atszalusin draugu, 
buvo bepradejes mažėti.

Tacziau

su 
insitikinimu,’ kad 
mirsiąs, pradėjo 

maldauti, kad ji apkrikszty- 
cziau. Žadėjo visas paslaptis 
iszaiszkinti. jei ji apkrikszty- 
siu.

Nežinojau pats, 
Svvrnedarnas stovėjau 
jaunaji Žyduką 
ežiai žiūrinti ir mane. Pastebe 
jes, kad asz abejoju, dar karsz 
cziau eme praszyti.

Galop nusistaeziau iszpildyti 
jo praszyma. Vieno tik reika
lavau, kad nieko nesakytu mo
tinai.

Ligonis szoko isz lovos, pa
davė man ansuoti su vandeniu 
ir dar karta prasze ji pakriksz
tyti.

Drebancziom is 
pradėjau pilti ant Žyduko gal 
vos vandeni, tardamas szven 
tus žodžius: “ 
tiju vardan Dievo Tėvo, 
naus ir Szventosios Dvasios.

Po kriksztui
taip linksmas, kad tiesiog nu- 

_ Džiaugsmas spindėjo
r y-

visas paslaptis

kas darvti. 
prie s z 

maldaujan-

rankomis

Asz tave kriksz 
Su- 11

vaikas buvo

kas tai

manodomėjosi 
Kristaus asmeninu.

nebuvo

motina pyks

nežinojau pats, ka stebau. .
manyti apie nuotiki katedroje, jo veide ir akyse. Atrodė lyi
Ar mano mokinys buvo gavės 
koki apreiszkima, ar tai buvęs 
koks tik nervu sujudimas, o

koks angeliukas danguje.
Tuojaus pradėjo man pasa

koti, kad mudviem esant Va
gai koks dvasios pagavimas, velio katedroje jam buvo apsi- 

reiszkoK V. Jėzus taip gražus, 
kad jo szirdis buvo tiesiog su
žavėta. V. Jėzus jam pasakęs, 
kad jis mirsiąs 8 Rugsėjo, bet 
pirma privaląs apsikriksztyti.

Iszklausiau jo pasakojimu 
didžiai stebėdamasis. Jokiu 
budu negalėjau tikėti, kad 
szis linksmas, smagus ir svei
kai atrodęs vaikas rytoj mir

usias. Prižadėjau jam rytoj dar 
ji aplankyti.

Ir tikrai kita diena penkta 
valanda po pietų nuvykau pas 
mano apkriksztyta Žyduką. 
Badau jo motina grandžiai 
verkianezia. Priesz valanda 
buvęs daktaras pasakė, kad 
staeziai negalįs suprasti, kas 
czia per liga: rodos vaikas 
sveikas, bet pulsas esąs taip 
silpnas, kad gal ir mirtis atei
ti.

Mano Emilius (toks buvo 
Žyduko vardas) ramiai gulėjo 
su szypsena ant veido. Nudžiu
go pamatęs mane ir lyg trium
fuodamas, tarė;44 
sta, asz tikrai mirsztu.

Jei numirsi”
Vieszpats Jėzus pTi-

“ ‘ M

nervu

s girde- 
skaityti

apie ka tekdavo kartai 
t i per pamokslus ir 
szv en į u j u g y v c n iro u o se.

Po? szito st e bet i no invvkio
'r / T 1 V

mokinau toliau savo Žyduką. 
Musu santykiuose nebuvo ma
tyti jokios atmainos. Tiktai 
laikas nuo laiko mano mokinys 
teiravosi apie kataliku tikėji
mą ir užduodavo man klausy
mu, kurie mano didelei nuo
stabai atrodė lyg paimti tie
siog Uz musu katekizmo.

Viena karta atvirai man pu
rei szke, noris tapti krikszczio- 
uiu, ir prasze manes 
pakriksztyeziau.

Asz tik pasijuokiau isz jo, 
sakydamas: “Geriau mokykis, 
nes kvotimai jau nebetoli, o 
galvoje dar maža ka tebeturi.

Tuomet Žydukas su

PpAszito 
mokinau toliau

kad ji

stebėdamasis.
tikėti

apkriksztyta Žyduką.

Gerai” 
nuvesiu tave 

t (gira.
iszvaizda, tai gal neatkreipsi 
domes žmonių.“

Žydukas ne karta prisiminė 
mano pažadejima. Pagalinus 
suradau atatinkama proga jo 
žingeidumui patenkinti.

Liepiau jam ateiti pas mane 
sekmadieni po Szv. Stanislovo 
szveneziu.

Ir taip ėjome kartu in Vave- 
lio kaina, 
apie szi bei ta.

Inoje in bažnyczia, iszgirdo- 
me lyg nedrąsu varpelio skam
bėjimu. Maniau, kad kas pra
eidamas užkliudė varpeli, ‘ku
ris vartojamas prie Szv. Mi- 
sziu. Bet su mano Žydeliu ka
žin kas nepaprasto pradėjo da
rytis.

Jisai nusilenke, truputi pa
balęs, ir nuostabiai nuszvitu- 
siomis akimis veizėjo in kated
ros giluma. Nusigandau. Sku
biai paėmiau ji už rankos ir pa
klausiau : ‘ * Kas tau yra ’? ’ ’

Žydelis nieko neatsake, tik 
priklaupęs vis žiuri in bažny
čios giluma.* Veidas nusžvites, 
lupos kažin ka sznabžda. Pasi
lenkiau, kad iszgirscziau, ka 
jis kalba, bet negalėjau supras- 

i ti jo tariamu žodžiu.
Buvąu be galo susirupines,

i 4

sznekucziuodami

Tuomet Žydukas su dide- 
liausiu insitikinimu tarė, kad 
kvotimu jam neteksią laikyti, 
nes Ęugsejo 8 diena jisai mir- 
.sias, gi priesz tai turėsiąs būti 
pa'kriksztytas.

Tai mane dar labiau inpyki- 
no. Pasakiau jam, kad apie 
krikszta nėra ko svajoti, nes jo 
mbtina to ne.daleisianti. Gi del 
mirties, nėra baimes, ilgiau 
gyvensiąs, negu asz.

Tuo tarpu visos mano pa
stangos, kad mano Žydukas 
stropiau# mokytųsi, nuėjo nie
kais. Mokinys nesidomavo nei 
lotynu kalba nei kitais daly
kais. Kuomet atėjo vasaros 
kvotimai, turėjau pasakyti mo-

. A • A * e* » . <tinai, kad jos sūnūs nėra tin
kamai prirengtas, kad reikėsią 
kvotimai atidėti po vasaros 
atostogų. Drauge pareiszkiau, 
kad toliau jo nebemokysiu.

Tuo budu atsikraeziau szito 
keisto Žyduko.

Netrukus visai pamirszau ir 
stebėtina nuotiki katedroje ir
pats Žydukas iszejo man isz 
atminties.

Tik sztai Rugsėjo

Matai, Tam- 
>>

— atsakiauU 
jam — 
ims tave in dangaus laime.

Tai tik man tarius, iszsitieso 
vaiko kūnelis ir pamatome ji
negyva esant. Kaip žvakute 
užgeso szio jauno krikszczio- 
nies gyvybe laikinoji, kad gy
ventu amžinai danguje.

—R. M. J.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1ŠZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.
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Namu Prižiųręjimas|: 
ari* taiyM

Koina moteris tt mergin* 
privalo tarot! ari* 
įr. ji turėta rasti* kiek-
vienam name. 162 puslapiu 

............... " itai*
Pre-

didelio formato.
fmdĮeldineif t

4
italu

;■ r?.ke tiktai . .
W. D. BOOZKOWBKI OO

MAHANOY CITY, PA.

Tik sztai Rugsėjo 7 diena 
netikėtai ateina pas mane Žy
duko motina. Maniau, kad ji 
vėl norės praszyti manes duo
ti pamokti savo sunui. Ir dai
gai neprasižiojus, pradėjau jai 
ais^kintis, kad jokiu budu ne
galėsiu mokyti jos su nu.

lazbaliuimuoja ir laidoja ’mirusius 
ant visokiu {kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil- 

Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseMu, kriksztyuiu ir 
kitiems pasivažinėjimams. x

Bell Telefonas 1373-M.

niausiu.
l;>

ypacz kai žmones aplink paste
bėjo musu elgėsi ir pradėjo 
daryti in vairiu pastabu. Vie
nas net iszsitare, kad ežia esąs 
žydukas. * • .

Tai truko kokia ponį minu-Į nes in mokytojus/ f Ji atėjusi 
: ežiu. Tuo tarpu pro szali ėjo
kunigas nesžinas szv. Sakra
men tapas ligoni;
- Žydukas atsiklaupė ir žiurė
jo ih kunigą.

Bot sena Žydo paroiszke, kad 
ji visai nemananti kviesti ma-

pranešati; kriti*' jos sūnelis su-
M ai ■ •, .t: ' ^aži . w . -J —, . , 1 1 į !iw_.

sirgęs ir 'tlftbM praszas, kad 
asz j i aplankyczia u.

Tuoja.ua sau pi^siminiau, ka
mano buvęs.’ mokinys keli mo- j

• .ii • m ... * . . «

LietaviBskfiii Graborim

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagal

Lietaviaslųi* Graborių*

Luidoju numirėlius pagal 
naujnusin mada it* mokslą. J

Prieiname prekes.
.i,iii,»iT..,iHliil.Wiirta ii ii

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

. . Bell Telefonas 149 |
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
t s

Sz i a d i e n Užd u sz i ne s.
Praėjusia Potnyczia nu

puolė keli coliai sniego.
Rytoj rinkimai.
Neužmirszkite kad szi- 

vakara Gedemino Kliubas lai
kys dideli politikos susirinki
mą, Norkevicziaus saloje, ant 
kurio.yra už.praszyti visi uke- 
sai. Bus tai vienatinis lietuviu N e
Susirinkimas kuris bus laiko
mas szi-vakara. Susirinkimas 
prasidės 7 valanda vakare. A- 
Toikite visi ukosai. lt.

*— Neužmirszkite, jog mu
su tautietis Tamulionis yra 
kandidatu ant konsnlmono ku
ri.; privalome
daug pasidarbavo 
tautiecziu mieste.

— Joints Gudaitis ir Stasvs 
Downs isz Lonigio, likos aresz- 
tftvoti už medžiojimą ant zui
kiu ir kitu gyvulėliu be laiko 

nubausti. '

n (\s
del musu

iszrinkt i,

'Ji* nubausti. '

p f Praėjusia Potnyczia mi- 
”\e Helena Norkuviene 55 metu, 

■pas savo dukteria A. Lrngevi- 
ęžiene, 102 E. Pini' uli. Velione 

^gime Lietuvoje, pribūdama in
’f ’’
liko sunu Juozą, dvi dnkt
ir tris ir broli Antanu isz Ro
chester. N. Y. ir kelis aliukus.

)

‘ Amerika jauna mergai!ia. Pa
liko sunu Juozą, dvi dukteres

.Juozas Janczius, barbe
ns, pirko nauja Buick auto- 
inobili u.

nauja

rvtaNedeli<» ryta už.sidege 
kaminas ant namo 138 \V. Ma- 

, hanoy Avė. Blrdes padaryta 
mažai.
DIDELIS SUSIRINKIMAS 

IR BALIUS!

Blede>

Rengia Gede mino K bubąs 
isz yahanoy City, Panedelio 
vakara 2 Novcmberio, ant Nor- 
keviezians sales. Priesz balių 

• apie 7 valanda bus visuomenes 
Miinrhikimas ir bus apsvarsto- 
mi da.lykai apie rinkimus, te

privalo atsi
lankyti ir (lažinoti kaip apsiei
ti rinkimu dienoje. Tuojaus po

del visi ukesiai

susirinkimui prasidės balius. 
Grajis pinuos klasos orkestrą. 
Bus visokiu užkandžiu ir gerv
inu. Inzanga tik 50c. Moterems 
ir merginoms 23c.

Balsuokite už
RICHARD T. RYAN

Ant Skvajerio.

Balsuokite už
JOHM ADAMS

Ant Taksu Kolektoriaus

PARSIDUODA
GERAS NAMAS.

mTuriu tuoju u s parduoti gera 
narna su visoms vigadoms. 9 
ruimai ir maudykle. Galima 
tuojaus insikraustyti. 
szaūkite ant adreso.

John H. Yeingst
220 W. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

Atsi- 
(t.90

>'*■-...  -.. ... . « ■ —. ..... —. —

PRAPUOLĖ AR PAVOGTA.

Maža juoda karve. Prapuolė 
18 diena Oktoberio. 

ji randasi
Kas p ra
upiu i ky hnes z kur 

nagrada.
■ Mrs. Mary Subalusky, 

623 Turkey Run, 
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži

■ -nokite aut adreso.
V. Lapinskas

601 W. Mahanoy Avė. 
(t.f.> Mahanoy City. Pa.

ANT PARDAVIMO.

■J

I

Namas ant dvieju szeimynu 
ir garudžius del vienos maszi- 
nos. Vienas lotas 150 pėdu, ant
ras 75 pėdu. Viskas parsiduoda
už $7,000. AtsisKatfkit pas 

K. S.
134 Greenwood St.

Tamaqua, Pa,

jį
« n.

I4
m

silpnes, arba jei valgysi mor
kas ingysi daug drąsos. Žmo
gus turi turėti daug tikėjimo 
jei gali tikėti, kad neszioda- 
mas maiszeli smardžiosios 
smalos apie kakla, apt išaugos 
nuo užkrecziamu ligų.
manymas gali leisti tikėti kad 
laikant rieszuta kelnių kisze- 
linje iszsisaugos nuo strendic- 
glio arba turint bulves aki ar
ba dėvint 
ežius vario

Ilga Kelione Automobiliais Isz Michigan© In Florida.Gifardville, Pa. — Szita Pet- 
bus paszventinimas 

nauju dideliu vargonti verties 
• Lictuviszkoje bažny- 

cziojo Szv. Vincento. Taja die
na pribus keli vargonininkai 
kurie duos puiku koncertą ant 
kurio užkvieczia visus kurie 
myli paklausyt puikiu vargo- 

: nu.

nycįia

f Jonas Greblikas gerai ži- j $5,000 • t •vvrukas įniręnomas jaunas
praeita sau va itin pas savo ino- 

itina po No. 12 S. Chestnut uli.
" . t e « w j * I < > • 1sirgdamas trumpa laika. Ve
lionis dalybavo svietineje ku

prio Ameriko- 
Daūkauto

roję, prigulėjo 
niszko Legiono ir

In laika keturi u 
menesiu toje szeimynoje mirtis 

kartus. .Juniaus

draugystes. Jonas 
iszbegda-

Miners Mills, Pa.
Milnuckas, 30 metu, 
mas isz Jack Bloom sztoro Ii 
kos paszautas in pct i ir nuvež
tas per savo broli in Pittstono 
ligonbntin. Policija dužiuoju.® 
buk jisai tennis randasi nžde- 

areszla pakol pa

atlankė tris
menesije mirė tėvas Franeisz- 
kus, po tam in kolos dienas mi
re sunns Petras. Laidotuves at
sibuvo praėjusia Potnyczia su . 
bažnytinėm apeigomis Szv.1
Jurgio bnžiiyezioje. (Iraborius j'sveik8. Apie 3 vtilaiula iszryto

i . . .>z'• jo ant jo

Levanaviezius 
t uvems.

užsienio laido- Mi

Juozas Aksomą i t is nu- 
in garadžin, net nutirpo 

kada užtiko negyva sėdinti au
tomobili u jc savo szvogeri Vin
cą Narka ucka,
m o, kuris mirė isz 
priežast ies.

kada snigo ir buvo szalta, 
lauckas iszbego isz ligonbuteh 
vienmarszkinis ir basas ir lyg 
sziam laikui jojo nesueme.

ėjas

30 metu senu- 
nožinomos 

Aksomą it is tuo
jaus davė žine kaimynamsjrpie
baisu radini. Dr. Ausztra daro 
slieetva isz kokios priežasties 
Narkauckas mirė: Tąjį vakara 
Narkauckas su 
gaiš iszvažiavo

dviems drau- 
automobilium 

ir siigryžo namo in Lower Wm. 
Penu apie antra valanda isz 
ryt<L Velionis buvo ne vedins, 
prigulėjo prie Amerikoniszko 
Legiono, paliko motina, 
kės srseres ir tris brolius.

likos užgesinta 
Airiszin Katalikiszka 

kad sztai atėjo pas 
Dever Metodisz-

kunigas pa a u k a u damas 
tuksianti doleriu ant statvmo 
naujos bažnyczios. Tas parodo 

“artvino meile” nežiū
rint kokio jisai butu tikėjimo. 
Ugnis pa'lare bledes ant $200,- 
000. Kunigai net em indam i ant 
savo gyvaseziu iszgialbejo isz 
liepsnos Szv. Sakramentu..Ste- 

visas vi dūri s 
bažnvezia

paniniu, bet stovy-

pen-

Vos 
liepsna 
bažn vezia 
prabaszczin 
kas

t i k ra

bet in?, norint s 
radosi liepsnoje ir 
sudege lyg
las Motinos Dievo likos neda-
lypstetas ir stovi ant savo vie- 
tO'-.

Wolfapleido
Fountain Springs* 

turėjo pastatyti 
nedirbs

14 metu sūnūs 
105 *S. 

kuris dingo isz 
prieglaudos 
likos suras-

Janoszo,

Sargai 
bravoru 
Locni įlinkai 
kaiicije $5,000 kad
daugiau gero alaus.

Mikola, 
Motiejau^ 
(Irau! uli.
Schuvlkill Haven ►
Juniaus menesije 
tas dideliam vandeniniam ku
bile gerai supuvias. Lavonu at
gabeno namo ir palaidotas Pet- 
nyczioje.

Frackville, Pa. — Kompen
sacijos bjuras apreiszke Lietu- 
viszkam konsului J. Bielskiui 
New Yorke, buk Julia Sukoc- 
kiene, motere Vinco Sukockio 
kuris likos užmusztas Indian 
Ridge Kasiklosia, po tam Ju
lia su vaikais jszvažiavo 
Lietuva, o norints 
tai laiko porele
savim, bet jai komisije 
žino atlyginimo po josios vyro 
smertei $2,100.99. Pinigai bus 
jiai nusiusti per konsuli in Lie
tuva.

m 
nuo kokio 

negyveno su 
pripa-

Tamaqua, Pa. f Stanislovas 
Anuseviczius, 67 
nantis ant 404 E. 
mirė apie pirma valanda pra
ėjiu Potnyczia, sirgdamas ko
ki tai laika. Velionis gyveno 
kitados Mahanojui, buvo žino
mas del daugelio žmonių. Pali
ko tris dukteris:

metu gyve-
Union Di..

j

Kiseliauc- 
G ra bailoki e 

ir McGinnis Ta-
kieno Mahanojui 
ne Ncwarke
makveje ir viena sunu Juozą 
kuris tarnauja Amerikoniszjco- 
je flotojo.

-- Du karukai ant Eastern 
Penn Railway susimusze arti 
Arlington Switch'su baisia pa
sekmių. Pasažieriui karu k as 
ėjo in Mauch Chunk, o prieszai 
ėjo darbinis karukas kurio pir
mutinis neužtemino. Penkioli
ka žmonių likos gana smarkei 
sužeisti, '

Ji

Maspeth, L. I. — Pere itam 
Ketvirtadieny isz nakties 
doge Lietuviu bažnyczia, 
doma kun. A. Miluko, ant liuli 
Avė. ir Remsen St. Ugnis kilu 
si isz nežinomos priežasties ir 
beveik visa bažnyczia 
no; dabar stovi tik
senos. Bažnyczia buvusi 
$50,000.

Szi bažnvezia jau syki dege 
1918 m. ir potam buvo parapi
jos atstatyta.

Pamaldos Sekmadieny 
bar busią
vai. isz ryto Airiu senojoj baž 
nyczioj ant Perry Ave.

su 
vai

sudegi 
apgriuvę 

verta

da 
laikoma 8:15 ir 11

J noząs Jurgaiti.® 
mene

Jurgai 
Nuteisė j.'

Chicago, --‘-/'buomas Komunis
tu veikėjas 
vra nuteistas szeszicms 
siains kalėjimai) už neniokeji 
ma savo žmonai Julei 
tienei alimonijos. 
teisėjas Sabuti:.

Mat dar pernai jo žmona už 
vede priesz ji byla, pareika
laudama perskiru, laikinos ali
monijos ir injunctiono, kad jis 
jos negalėtu liesti ar jai kokiu 
nesniqgumu daryt i.

Teismas paskiros $18 in hi 
vaite laikines alimonijos įki 
bus szsprestas perskiru klau
simas. Jurgaitis po to buk pa 
siszalines, I 
grvžes Chicagon, tapes 
tas ir nuteistas kalėjimai!.

reikalauja 
žiauru 

mo ir nenatūralaus sugyveni
mo. Savo ksunde sako, kad ka
da jį atsisakiusi su juo gyven
ti, jis bandės nusižudyti isz 
gerdamas medinio alkoholio ir 
delei to gul(‘jes St. Paul ligo 
uiuej. Ji sako, kad jis buk nu
sipirkęs revolveri ir grūmojęs 
jai, todėl tai ji ir reikalauja in 
junetiono, kad jis jai nedarytu 
jkiu nesmagumu.

Jie tuii dukterį Dana.

bet kada jis vėl su
su im-

.Jule Jurgaitiene 
perskilai del jos vyro

o vyras sake, kad jai 
ji n°- v • UZS1-

apsi-

New York. — Kings County 
Supreme teisme anądien buvo 
svarstoma persiskyrimo byla 
Viktorijos Balažentienus 
priesz savo vyra Igną. Balžen- 
li, 554 Linwood St. Pati norė
ja gauti užlaikymu ir advoka
to leszas,
nereikia užlaikymo, nes 
turinti vaiku 
dirbti pinigu.

Teisėjas Vau Sinclen pa 
reiszke savo nuomone, kad pa
ti, nors vaiku ir neturi, vienok 
turi teise prie užlaikymo ir vy
ras turi ja užlaikyti. Jis pritei
sė vyrui mokėti paežiai po $10 
Suvaitojo ir duoti $50 advoka 
t ui Je.szu.

Balžencziai pasirodo,
vede Rugsėjo 29, 1907 metais, 
bet neturi vaiku. Abu jau se
nyvi žmones turi po 60 metu.

Balžentis tvirtina esąs be 
darbo szesztu sanvaįte ir nega
lįs paežiu užlaikyti, bet pati 
sako, kad jis gali užlaikyti tik 
nenori. Ji prisipažino, kad tūla 
laika atgal apleido vyra ir nu
ėjo gyventi pas ženota pirnię 
vyro duktori, Staiiff’iene, gy« 
velianczia Richmond Hill sek
cijoje. Balžentis papasakojo, 
kad ir jis paskui nuėjės ten gy- 

bot Stanff’iones vyras ji 
iszvijos. BalŽentiene sako, kad 
vyras neduodąs jai pinigu dra
panoms ir maistui.

*

vyro dūk tori, StanfPiene,

*

Michiga-Sault Ste MarieAnt atminties užbaigimo plento Dixie, kuris prasideda hz 1

szimtai automobiliu susirinko ana diena iszbandyti taji plentą iszvažiuodami net in Flo-no, 
rida. Automobiline paroda prasidėjo isz (’liicagos. Kapitonas Gilbreath isz Detroito buvo ve
dėju tosios ilgos keliones.

. - - - — jr jnii n.iiiiri. ir tti i '     —   ■* ■ ■ m i   in i»n O i «*"!■»* -«» ,* ■■■■■   

Sveikatos Prietarai
Nuo pat žmonijos pradžios, 

buvo nuolatinis stongimas ži
noti ir mokėti. Medicinoje ne

ligoje buvo 
faktas,

kurie atsitikimai 
temijaini, ir dažnai, 
kad kas nors atsitikdavo san- 
ryszi su liga, buvo priimtas 
kaipo priežastis arba tos ligos 
iszgydymas. Buvo patemyta, 
keliuose beprotystes atsitiki
muose, kad ta liga prasidėdavo 
laike, kuomet invykdavo neku- 
ri menulio atmaina.

liga,

Tas buvo 
priimta aipo beprotystes prie-

ir paskui nelaimingasis 
vadinamas

Mokslo informacijoms 
svbems bosivvstant 
prietarai ir netikri intikejimai 
iszpalengvo nyksta.

Imtu valandas 
dauguma in vairiu prictnrimn 
nuomonių apie sveikata, ku
rios seniau vieszpataudavo. Ir 
yra viena ju grupe, kuria ga
lima vadinti dideliais prieta
rais, nes jie yra t ikrai blogi, ir 
intikejirnas in juos gali pada
ryti daug bledies.

žast is, 
buvo beproeziu. 

ir tei- 
invairi

apraszyt i

Yra kitu

Toks

Teip gi ar no

i

%

į
i i
i

I

r
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grupe, kurioje randasi mažės 
ni pri(vt.arai, nes intikejirnas in 
juos kenkia tik žmogaus pro 
t ui.

Ar esi girdėjos kad gintari
nio szniurelio dėvėjimas apie 
kakla, sulaikys nuo kaklo gi
les padidinimo? Mes žinome, 
kad iszvcngus toios padėties, 
valgis turi turėti užtektinai jo
dinos — ir szniureli.s tik pa
gelbės tuomet, kuomet tas da
lykas yra aprūpintas. Ar gir
dėjai kada, kad karsztlige pa
ėjo nuo peikiu, ryuu ir puvan- 
cziu dalyku ir kad turpentinas 
su cukrum gali ta liga sulaiky
ti ? Mes žinome, kad ta liga pa
eina nuo mažo pero kuris insi- 
gauna in kuna per valgi ar ge
rvina, ir kad n no tos ligos ga
lima iszsigelbeti insieziepijant. 
Ar girdėjai, kad nakties oras 
pelkėtuose apielinkese duoda 
maliarija? Mes žinome, kad 
tam tikros ruszies uodas ne- 
szioja maža organizma su ku- 
riuom jis ta liga užkreczia. Ar 
kas nors mėgino tave kadą hi 
tikrinti kad naudojant cibules 

ir iszlaukiniai su-

tekins durnystes gali privesti 
tokios ligos, 

kuomet paprastas insieziepiji- 
mas nuo tos ligos sulaikytu ja. 
Ar buvo kada nors tau patarta 
dėti laszinius ant perdurtos 
kojos kad apsisaugojus 
piktojo meszlnngio ir 

Yra

prie mirties nuo

czeverykus turi n 
vinis sulaikys nuo 

Reumatizmo f Ar galima tikėti 
kad pridėjus szliubini žiedą 
prie sutinusios akies sugydys 
aki arba dedant rakta ant nu
garos sustabdys bėganti krau-; 
ja isz nosies ?
sunku tikėti kad pirmutinis 
lietas Gegužes mėnesy iszgy- 
dvs isztinnsias akis?

Tokie durni intikejimai ir 
prietariai yra palaikai nuo tu 
laiku kuomet žmones tiekdavo 
raganystėj. Tokios juokingos 
nuomones apie sveikata ir li
gas negali iszsilaikyti kumet 
vieszpataiija modemine moks
li szka medicina.

Geriausias patarimas kaip 
iszvengti ir iszgy’dvti nuo li
gos r palaikyti gera sveikata 
paeina nuo gero gydytojo. Tai 
yrą jo dalykas žinoti apie tai. 
Jei sergi, kreipkis prie jo — 
nepasitikėk kaimynu patari- 

Paprastai jie verti tiek
kiek kainuoja —

t

nuo 
žandu 

užverimo? Yra vienas būdas 
apsisaugojimui nuo žandu už- 
vorimo, tai, inleidžiant piktojo 
meszlnngio 
jaus po susižeidimo. Arėsi ka
da girdėjos, kad varnaleszu la 
pai uždėti ant isztinusiu vidu
riu atims isztinima ? Tai butu 
labai blogas gydymas jei toks 
isztinimas paeitu nuo appendi
citis.

Tikėjimas in tokius prieta
rus gali būti priežastimi mir
ties nuo tokiu ligų kurios butu 
iszvengtos arba iszgydomos 
jei ligonis iszkarto butu krei
pęsis prie gydytojo. Žinoma, 
visuomet kreipiamas prie gy
dytojo bet tuomet kuomet jau 
perveln.-

Kiti prietariai yra 
tuom kad jie juokingi, 
suprasti kaip

laikys nuo raupu? Tikėjimas iu kad jei nuskubi tisus, akys nu-

antitoksiną luo-

mu. A

nieko
—F.L.I.S.

KANTICZKOS arba giesmių kny<a, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
M AH ANO Y CITY. PA.

PERKAME

Lietuvos 
Laisves

S% BONUS

i

vidujiniai

indomus 
Sunku 

galima tikėli

COONLEY & C0.
Foreign Bonds, Exchange and 

Currency.
7 Pine Street, New York.

T

/

Praneszimas apie Pakėlimą 
Prekes Szeru

PENNSYLVANIA POWER & 
LIGHT KOMPANIJOS

PREFERRED
STOCK’D

4

*

Didelis reikalavimas del geru szeru jiegos ir szviesos pramomi
' r •

teip pasidaugino, kad szitu szeru dabartine preke S102.00 yra 
per pigi pagal market© preke del tokiu szeru, 
szeru pradedant nuo

Todėl preke tu 
31 Oktoberio buvo pakelta iki 810400 ir 

dividendas už viena szera. 1

Szitas pasiulimas yra paskyromas ypatingai del kostumeriu 
ir darbininku szios Kompanijos, ir del kitu gyventoju apskrityje 
kur szita Kompanija suteikia elektriku* todėl Kompanija pasi
laiko sau tiesa priimti ar atmesti visus arba - dali užsakiniu del 
tu szeru.

Pennsylvania Power & Light Co.
i. k i. *
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