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ISZ AMERIKOS
MEKSIKAS ATIDARIS 

KATALIKISZKA 
KATEDRA.

Mexico C'ity. — Vieline ka- 
katedra czionais,czionaistai ik iszka

kuri buvo uždaryta konia me-

KVAILA MOTERE
NORĖJO ATIMTI SAU 
GYVASTĮ DEL MEILUŽIO 

MIRTIES.

ta laiko, kada tai užėjo tikoji- iszverc
miszki maiszacziai, bus atida
ryta vela neužilgio. Vahlžios 
assesoriai jau padare invento
rių bažnyczios, viską suraszc 
ir apszacavojo b ra n geni yb i u

bažnyczios, 
apszacavojo

verte, kuri daeina lyg keturiu 
milijonu doleriu. Kada taji 
dalyba užbaigė, tai vela atida- 
ris.

De'troit, Mieli. — Pa Ii ei je ant 
paszalikimo kaimynu atvažia
vo in narna 9025 Conaut Avė., 

duris sumalami aut 
grin'dn purgyvia Helena Ma- 
jewskiene, kuri atsukus visus 
kraniukus nuo gazinio pecziaus 
norėjo ’ papi'kl/t savžudinsta. 
Kaimynai prancūze ipalicijai, 
buk Helena buvo pirma iszge- 
rus truciznos- Palicije nuveže 

in Graco ligon'bute, kur 
pasveiks. Helena, jirisi-

su rakdami

NUŽUDE SZEIMYNA 
IR PATS SAVE.

Ellensburg, Wash. — Nema
žai persiėmė-gyventojai mažo 
miestelio Rolyn, kur William 
Gorman, 50 metu anglekasis, 
nnszove ant smert 6avo paezia, 
dukterį Irena 13m., ir Vincuką 
llrn. Da to buvo negana; nu
vilko szuni prie ce'berio 'kur ji 
paskandino, po tam pats sau 
pasidarė mirti per nusitrneini- 
ma.

Paliktoje gromatojo indejo 
500 doleriu ant palaidojimo sa
vo szeimvnos. Priežastis žu- 
dinstos v ra nežinoma.

UZTUVl UŽMUSZTA PER 
STRYTKARI.

Baltimore, Md. — Rugsėjo 
18 diena apio 10 valanda va
kare likos Ar j (kario užmuszta 
Mare Levickiene.

Levickai 'pavandenyje 
savo vasarnami.

Atvažiuodavo
niais nemažai Lietuviu ir pas 
Levickus, kurie yra labai ma
lonus žmones, o ypaez vėliom' 
Levickiene buvo labai links
ma ir mandagi moteris. Taigi 
ir augszcziau minėta diena Le
vickai iszleide namo visus sve- 
czius ir savo vaikuczius (kuriu 
turi tris) patys 
džiaugti dienos pelnu ir 
tvarkyti kitus reikalus. Apžiu
rėjo viską, susitarė taip, kad 
moteris važiuos in miestą pas 
vaikuczius, o vyras nakvos 
prie pamario.

Moteris viena nuėjo iki stryt 
kario begiu, kur ja niekam ir 
matant ir patiko baisi nelaime, 
likos strytkario taip 
kyta, kd ne 'pažinti nebuvo 
Įima. Per nakti iki rytdienai 
niekas ne nežinojo apie 
mingosios likimą.
rytiniuose lai k raszczi uose 
tilpo žiną, kad nežinoma mote-• * • • . • • w

ja ja 
hadai 
pažino, Imk norėjo atimti sau 
gyvas!i, nes kada dažinojo buk 
josios prielaidinis Juozas Stoc 
nusiszove, tai jau nebuvo kam 
gyvent ant kviedo.

M a jews kieno keli 
adgal iszvaro savo vyra isz 
slubos ir užsidėjo su Stec’u, <su 
kuriuom drauge gyveno. Ma
ja wskiene turi keturis imažus 
vaikus ir turi 36 įmetus. Stec’o 
motere apreiszlke, buk Majews- 

ne'karta kerszino ji 
jaigu nepaliaus kvai-

kis 
muszti, 
lint jojo mot eres.

Priežastis

turi

Szventadie-

m

pasiliko pasi- 
su-

v v ra s <r

sudras-
ga-

? nelal- 
Panedeiio 

pu

ris likos per st ryt kari užmnsz- 
ta ir Levickui nuėjus pažiūrė
ti, jokiu budu nebuvo 
pažinti;

galima 
verezia-tik jausmo 

mas 'pažiurėjo in szliubini žie
dą kuriame buvo vardas ir pa
varde, ir tik isz žiedo pažino 
kad jo moteris.
300 ANGLEKASIU SZEIMY- 

NO8 TURES APLEISTI 
KOMPANIJOS 

STUBAS-
Pittsburgh, Pa. — Konia .300 

anglokasiu szeimynos aj/lai’ke 
paskutinius paliepimus idant 
apleisti savo gyvenimus in kė
lės dienas, o nekurios turės pa
likti ir savo rakandus už ran-

Toki paliepimą iszidave
angline kompa-nije Republic 
Iron and Steed Rosselltone No. 
2 ir No. 1 kasyklose. Visi turės 
kraustytis laukan isz.4kiriant 
bosus ir kitus kompanijos dar- 
binirtkus.

RossdMtone kasyklos nedir
ba nuo Apriliaus menesio.

' ^kll‘
.ilohiil ild’i Miix-l

da-

atidaryti.

menesiai
v v ra
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Isz Visu Szaliu
BAISUS TVANAS 

KINOJE.
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5,000 ŽMONIŲ ŽUVO, 25,000
NAMU UŽLIETI; BLEDES

SZV. TERESOS
STEBUKLAS

-  -.............—jy ir

GYVAIS PALAIDOTI

fe W. n. BOC'ZKOWRKL Prea. A ■(
P. W. BOCZKOWNKI, K4lUr .

fe 39 METAS I

MINYSZKA RADO ROŽINI 
LAPUKA ANT KURIO 
RANDASI SZV. TERE

SOS PAVEIKSLAS.

KETURI VAGIAI UŽKĄST; 
DUOBĖJE GYVI ANT PA
LIEPIMO BURMISTRO.

TILTAS SU TRUKIU 
SUGRIUVO. ISZ LIETUVOS

<

WMmington, *Dol. — Rožes 
lapelis, ant kurio randasi gana 
aisz'k'iis paveikslas Szv. Terb- 
soh, praminto 
lis,” 
po visa aplinkine. Lapelis ran- 

auk.siniam medaliko ir 
kožnas įgali ji pamatyti Szv. 
Tamosziaus kalalikisz'koj baž- 
nyczio'j an't 4-tos ir Grant uly- 
czios.
Tame laike buvo kalbama 

vena in Szv. Teresa parapinėje 
rnokslaineje ir pamokinimai 
apie gyvenimą tosios szventos, 
kad sztai po visa'kambari pa- 

s rožių.
i namo, 

minyszka rado ant grind u vie- 
rožini Ha pel i ir 'paėmus ji 

nusistebėjo

Varszava. — AMlyniaus bur
mistras vardu Szimonov, liepe 
palaidot i

NELAIMĖJE PRAŽUVO 27 
DARBININKAI; DAUG 

MIESTU UŽLIETA.

MINIA UŽPUOLĖ LENKU 
KAREIVIUS.

Vilnius. — “ 
pranesza apie dideli atsi-

Kur jo r Wilen-

keturis žmonis gy-
ANT MILIJONU DOLERIU. vnis> Į’1' ■i|lkios "’ila^.irdystc;

dasi

Terc-
.Jėzaus Žiede-1

paveikslas Szv.
s “

atkreipė nemažai a lydos

isz s’klydo ma'lyni kvapsni? 
,su Po paleidimui vaiku

HZ-

NUTRU0IN0 TRIS PACZES
Benton Harbor, Mich- — Bu

vusias palicijantas Otto Gerndt, 
likos aresztavotas už nutruci- 
nima saro treczios paezios.

Po josios mireziai, kaimynai 
apreis^ke buk Otto nužudė sa
vo paežiu.* i‘a’hcije pradėjo t y-, 
rinet plaęziau, is^kase lavona 
ir daktarai rado- viduriuose 
'daug truciznos. Badai motere 
'diena priesz tai, aprasze visa 
savo turtą vyrui. Sakoma,'kad 
vyras pats virdavo valgi per 
kėlės dienas del savo ipaczios 
ir turėjo valgi sumaiszyta su 
truciz-na.

Dabar pa'licije mano kad 
Otto turėjo nutrucinti ir pir
mutines dvi paezes kurios mi
re nužiiiretimi budu.
18 MEKSIKONISZKI

BANDITAI SUSZAUDYTI.
Nogales, Ariz. — Daugybe 

žmonių prisižiurinejo egze’ku- 
oijai įasztuonidlikos Aloksiko- 
niszku banditu kurie likos su- 
szaudyti Tepic. Po suszaudy- 
mui visus pakorė ant stulpu su 
persergėjimais, kad ir kitiems 
bus panaszi bausme už apiplo- 
szinejimus.
< <

mano

Ariz. —

KAS TAVE SU DUONA, TU 
IN JI SU SZLUOTA.”

Jackson, Mich. — Pagal bib
lijos raszta, tai senoviszkuosia 
laikuosia

kas in tave mes akmeni, tu in 
ji su duona,” 1 
kitoki laikai ir permainos. 
Sztai, ana diena .Jamėsas Kūra 
czyk, 
paeziule duonos kepalu, kur: 
mete in ja, kada susikivirezino 
su ja, del ko sūnelis ne eina in 
darbą. Paeziule pagriebė szlno
ta ir duonos nepaisydama da- 
leido szturma prie vyro, su to
kioms pasekmėms, kad Janie- 
sas ne greitai pasveiks nuo 
žaiduliu ant ga'lvos. Po tam 
atbildu stojo audė ir da Jame- 
sas pridėjo deszimtine už su-, 
kėlimu triukszmo šluboje.
KUR BUVO PROTAS

pilde prisakymą
< 4

bet sziadien virto 
i ir

< 4 - 
norėjo nugazdyt savo

no-

lia
nemažai
ežius ant jojo gana aisz'ku pa- 
vida'la Szv.
'lapeli su didele paguodono,

’parna-

rnUeresos. Paėmus
mi- 

nesze in kliosztori, kur perde- 
tine indejo ji ui auksini meda- 
li'ka ir nunesze in bažnyczia.

'Uukstancziai žmonių isz vi
sur atvažiuoja pamatyti taji 
stebuklinga rožių lapa.

“szon-
. O invykiai paskutiniu

papra-

žiavo, ir nieko nei

skolinga
sa-

GERIAU BUTU KAD BUTU 
TUREJAS PACZIA.

Newark, N. J. — Per ilgus 
metus Vincas 'Terry netikėjo 
in moteris ir nojeszkojo 
kaulio”
dienu galutinai sutvirtino jd 
numone, kad moterims negali
ma pasitikėti. .Jis gyveno sau 
ramiai hotelyj Tremont, kur 
susipažino su Stiebeliu szeimy
na irp amego kai kada/pasibo- 
vyti su dvejais tos szeimos vai- 
kucziais. Todėl jis nieko blogo 
nemano, kai Stiebeliene, vilio- 
janeziai nusiszypsojus,
sze jo 'pasaugoti vaikuczius 
kol ji suvažinės in New Yorka. 
Bet kaip iszvažiavo, taip iszva- 

nogirdeti 
apie ja, nei apie jos vyra. Isz-
važ i a vo pa I i k d a i n a 
$.30 Vincukui ir $85 hotel i o 
vininkui. Vaikuczius paemc 
policija, o Vincas tik krato 
galva.

0 kitam kambaryj ta paezia 
nakti, kai prapuolė Stiebeliene, 
gazu nusinuodijo jauna mergi
na, laikydama prie szirdies ar
tisto Valentino paveikslu. frer- 
ry ir ežia pirmas suseko sau- 
žudybo, nes jis suuodė gaza ir 
atkreipė savininko dome.

SZITOS MERGAITES?
Pittsfidld, Mass.— Szeszio- 

iikos metu Ludvika Doran, 
ana diena isztekejo už Charles 
Robinsono, 52 motu, kuris turi 
trileka vaiku ir jau yra diedu
ku. Per isrttekejima už Robin-

Hcinigkong, Kinai. — Baisi 
vėtra su ilszkylimu mariu užėjo 
ant ”

ski”
tikima Vilniuj tarp minios ir 
karo patruliu. Praeidamas pro 
keletą civiliu, kuriu tarpe bu
vo ir kareivis, vienas G pėsti
ninku pulko kapitonas parei
kalavo isz kareivio legitimaei- 

rp..... :"'i szis 'karininko
invvkdvti alsi

Inslnmkas, Austrija. — Val
džia nusiuntė darbini truki in 
Grosslein, idant nuvalyt daug 
žemes nuo geležinkelio, 'kuris 
likos užgriautas per nuMydi- 
ma kalno per nuolatini lietu. 
Kada 
tarp

Aukos tojo tamsaus 
gaus buvo keturi kai mitozini, 
kuriuos nužiurinejo už vogimu 

gyva 
Po lo-

žino

Kwangtum’- arkliu ir likos nubausti 
,nvi;„ nnn uiirczia per burmistrą.

■ za y,z v < ■ a v' i y z i y ** y JJlvllli 11(15/ * * *

czionais'10 diena szio menesio, i kil"n nusprendinmi, nelaimiu-
) ' tr w ^1 <» '• » I * t ■IĮ I. I w y u x . a iltį f a ♦ 11 1 » • z 'x ti « '1 Z« P J

Yonneko.ilHui į onngKOiig, 
provincijoj, J 50 m vi i u I nuo mirėžia per burmistrą.

Tojo nelaimėle pražuvo ponkį 
tukstaneziai žmonių, vėtra pa
skandino a'picj 400 laiveliu, pa
daro bledes ant milijonu dole
riu ir suardė aipie dvide/szimts 
tukslanczius namu.

Yra lai toji pati vėtra kuri 
padaro milžiniszfkas bledes ant 
salos Kiusziine, Japonijoj, kur 
pražuvo 400 žmonių, sužeidė 
2,500 ir padare milžiniszkas 
bledes.

gos aukos likos isztrauktos isz 
areszto ant vietiniu kapiniu, 
kur daugelis žmonių iszkasc 
dideliu duobia ir kaltininkus 
i n mete ir užkasė.

Valdže, dažinojus apie, toki 
burini st ro 
at važiavo 
nelaimingus at kast i,

nusprendimą, greit 
ant kapiniu 

bot
buvo per vėlu. Burmistrą ir ke
lis gaspadorius arosztavojo 
žudinsta.

idant 
jau

u z

trakis užėjo ant tilto
Bremer ir Pranzcnfaste, 

Italijos, slaigai tiltas sugriuvo 
draugo su visu trukiu nukris- 
danii in vandeni, kuris užden
gė visus savo szaltam glebije.
Nelaimėje pražuvo 
nin'kai.

Lichtenšteine, kuris
ti Szvaicariszko rn'bežiaiMs

‘>7ai

(r

jus.

darbi

u Ii ar-
upe

Uaeziau 
reikalavimu invvKdvii aisisr.•>

ko, ko 'pasėkoj buvo iszszauk 
tas karo patrulis. Kareivi be 
vedant in komendantūra, 
ties Tiszkevicziaus rūmais isz 

in Nori ir per 
bet vėl 

su 1 a i k y t as pol i e i n i nko.

J'-

1

Rhine taip pakilo kad užliejo Į buvo 
visa pridk tamaplinkinia, o 
truko pradas, 'kuris da dau- 

padarc bledes.
žmonių pražuvo.

SŪNELIS NORĖJO 
ATSIKRATYT NUO SER- 

GANCZIOS MOTINOS
Varszava. — Kada pasažie- 

riai itezlipo isz t nikio ant sto- 
| 1 M , I l 1 > 5 1 t . i i t x 1 > \ i • <r t zx ■ z « I

Kalno Kalvarijos, vagonus pa
state ant sza'lie's. Darbininkai 
czystydami vagonus, rado vie
noje perskyroje senuko, 82 me
tu,' Bronislava Pakula isz Ža- 
biu, kuri negalėjo iszlipti isz 
vagono, nes firgo ant 'kojų.

•Tyrinėjimai parodo, buk jo
sios sunns Mikolas Lacmi'kas 
inuodino sena motina in vago
nu idant tokiu butu atsikratyt

“sunkenybes.

500 KROMU SUDEGE 
KURDESJANE. ■*

Konstantinopolius. — Dides
ne dalis miesto Malatos 
distane, iszdegc 

lie.s Gruc'kos, kuris pribuvo isz! Penki szimtai kronui

Kur-

A

r

ana diena, 
sudege.I 1 vIllVL MIIIIUII KIUUUl .MIUVUI 

Kiek ugnije žuvo tai da neda-O 
žinota.

Mala t a guli apie peii'kes-

nuo
Pa'lieijc 

sunu, 
■pr i egi a ml o 
rūpintis ly

))

areszta'vojo nelaba 
už nedavimą motinai

s, nes prižadėjo ^aja 
jos mirties, nes ji 

jam atidavė visa savo gaspa- 
dorys t a.

<r

NUTEISTAS ANT MIRTIES, 
UŽMUSZE BUDELI.

Moskva. — ,Tsz Vierczniu- 
denPko danesza apie nepapras
ta žudinsta, kuria papilde nu
teistas kalinin'kas ant mirties, 
nu'žiidindamas budeli'kuris ke
tino ji pakart. Kada vede 1111- 
sprenstaji ant pakorimo už 1111- 
žudinima dažiiirotojaus Ruch- 
novskio, ka'lininkas isztrauko 
vienam kareiviui 'bagniela ir 
su juom perdūrė krutinę sto- 
vineziam art i 'bnddliui. Po atsi- 
k v o t e j i m u i t v i r sz įninku,
seko kalini aipmalszyt ir nu
ginkluoji, 
tas.

past-

po 'tani likos pakar-

PAKELE RANKA ISZ 
GRABO.

Kolomeja.
— Manadžoris lavojo guberhijojo, nesenoi nu- 

pas'latyti skendo advokatas Viktoris Ma-
I • 1 -» -k • • 1

BADAI TUNNEY-DEMPSEY 
VELA MUSZIS.

New York.
Tex Rickard ketina

Pruce, Stanis-

vela Tunney ir Dempsey musz- į niszala. Po iszgavimui lavono
■ • » •• i a * 1 ...... 1 I. _graba 

sutiktu Denjpsey, ncU szis pas-'ir pradėjo parenginet ji ant
lis trecziu kartu,’ jaigu ant to isz vandens,. indejo iii

truko, szoko 
plauke in kita puse, 
buvo
Vėliaus ne trukus vėl paspru
kęs ir szokes upėn, isz kur jau 
...... j isztrauktas motoriniu 
laivu priplaukusiu patruliu.

Tuo tarpu krante susirinko 
tūkstantine minia ir pradėjo 
grasinti patruliu, lydėdama ji 
ir suimtąjį komendantūros 
link. Ties Žaliuoju tiltu karei
vis buvo pasodintas in 
ma. T ‘
girdo szauksmai “nuginkluoti 
patrulis,” 
reivius. Po keliu minutu kovo,; 
suimtasis minios buvo paleis
tas. Minia'pavyko iszsklaidyti 
tik atvykti sustiprintiems žan
darmerijos ir raitosios polici
jos būriams.

Padaryta 
Patsai pabėgės kareivis bnv 
žandaru surastas tik kita die
na.

Badaigiau
daug

Vaitkus pribuvo in pageliba
gelbsti žmonis

K

ir su luoteliais 
nuo stogu.

l.’pe ir prūdas užliejo dau
giau kaip 900 ketur-kampines 
mJles ir kaip rodos visi pra
žus. Adda upe taipgi iiszsiliejo 
isz lovio provincijoj Sondrio 
padarydama milžiniszkas
dės. Geleži ūkeliai užlieti, t ii-

ble-

deszimts mvliu nuo Konstanti- Ini ir telegrafai nuneszti.
nopoliaus ir yra konia naujas 
miestas, kuri atstatė 189.3 me
to po dideliam drebejiniu že
mes.

SURADO ALIEJAUS SZULI- 
NIUS LENKIJOJ.

Varszava: — Turtingi szuli- 
niai aliejaus likos surasti Ven
giu vkoje ant žemes prigulin- 
czios prie generolo Szeptickio.

isz tuju szuliniu 
dvyleka

KIRMELE KREPSZYJE.
Lodžius. — Kupczius .Jonas 

Baranovskis, rengėsi iszkelian- 
ti su reikafu in Krokuva ir pra
dėjo rinkti nekurias drapanas 
idant indeti in kropszi. Kada 
atidaro kropszi, rado jame gy 
va kirmėlių trijų pėdu ilgio. 
Isz krepszio iszslinko kirmėlė

’ei - 
veži- 

Puo momentu minioj pasi-

ir minia puolė ka

daug suemimm
n

'Pik vienas 
duoda dvyleka goležkeliniu 
kubilu aliejaus per diena. 'Taip 
gi likos surasti ir kiloki mino- 
ra'lai kaip siera, 
maidai.

Pagal žinunus, (ai tie szuli- 
nei ga’li pervirszyt szuliiiius. 
Borvslavo, kurie yra didžiausi 
Lenkijoj.

ant grindų, kuria Baranovskis 
užmusze lazda. Kas ta kirmė

tai Ivle indejo in krepszi, 
sziam laikui nedažinota.

< F

iodina ir bro- Paskutines Žinutes.
V Niagara Falls, Out.

Motere kuri ] 
d i nsta szokdama in

PLESZIKU UŽPUOLIMAS.
Žemale, Mažeikiu apskr. — 

Sziu metu RugĮiiuczio menesio 
25 in 26 diena apie pirma va
landa nakti užpuolė pleszikai 
klebonija. Klebono tuo metu 
nebuvo namie. Piktadariai lau
žėsi trijose vietose, bet pabudo 
szeimininke, tarnas ir tarnaites 
padare dideli triukszma. Pik
tadariai, matydami, kad gali

Tuo
matydami, 

ne gerai iszeiti, pabėgo.

MOTERE PRALENKĖ 
VISUS RUKYKUS.

Berlinas. — Ana diena Hi
lam kotelyje atsibuvo lenkty-1 

, kas ilgiausia rūkys ciga- 
Laimejime stojo penkesde- 

moterc

nes
ra.
szimts vyru ir viena 
Mia Kutschke.

Kandidatai pradėjo rūkyt, 
bet Mia savo cigaru rūke il
giausia, ba net per dvi valan
das ir penkiolika minutu. Uz 
tai aplaike tūkstanti geru Ila- 
vaniszku cigaru.

j IlU loZiVllly ĮJcliH

papilde savžu- paczįu laiku pleszikai i
miestelyj gyvenantiems: Bicz- 
kui, Buczienei ir norėjo iszimti 
Kopkiui langus. Miestelyj | 
sidare didelis triukszmas, 1 
kurie pradėjo szaudyti isz re
volveriu. Pleszikai, matydami 
nieko ncpesze iszbegiojo.

Diena apie 11 valanda 
Mockus pastebėjo einanti per 
miesteli nepažystama

vanden-
puoli, buvo tai Mare Pitass, 55

J os v v ra smotu isz Buffalo.
pažino lavona.

1[ Zurikas, Szvaicarije. — 
Asztuoniolika žmonių prigėrė 
Conton, Oberland ir Grijone, 
per iszsiliejima upes Rhino.

PAJESZKOJIMAS.

Pajesz'kauPajesz'kau Lietuvi vaikina 
dirbti ant ukes, (laibas an't vi-‘ 
sados, iržmo'keslis geras. Atsa
koma duokit Lietuviszkai ar
ba Angliszkai ant szio adreso: 
79) Win. Anil)rose

iszeme

ia-
V 4 1 ?

L.

— abe-
• jotina žmogų. Pasikvietęs ?
ninku B. Arlausku ir dar t r

, norėjo nepažystama
sulaikyti, bet szis spėjo pusi-

l 1 2 • • • A • i •

( ežia vyra,

iri-
e-

slėpti ir jo surasti negalėjo.

TRANZITAS PER LIETUVA.
Kaunas. — Rugpiurzio me

nesi per Lietuva tranzitu per- 
ejo isz Vokietijos in Rusija 961 
vagonai su 11,560 tonomis pre
kių, o isz Rusijos in Vokietija 
178 vagonai su 2850 tonu pre
kių. Isz Vokietijos daugumoje 
ėjo maszinos žemes u k ini, o 

, vaisiu, 
į irk itu žemes ūkio 'produktu' 
isz KrVmo.

Nelaimingais autobus: 
dares tiek auku, 
Kauno miesto gyventojui Pod- 
valskiui. Autobusas buvo fir- 

Ford.”
MIRTIES BAUSME 

DOVANOTA.
Kaunas. — Elta pranesza, 

kad Rugsėjo devyniolikta 
spręsta keturiolikos 

tikisi per- ninku byla. Szeszi pasmerkti 
, bet bausme pakeista 

dido mažo submarine. KJhla ketina aflikt ta kcĮionę-tai sunkiuojir kalejihui: ' Kiti i>a- 
,da nenutai’ta'J nu 01- mm -1 'nli iĮ smerkti kalėti. *'

R.F-D. No. 1 Hookstown, Pa.

:<

<

I
I
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Su szituom laiveliu ketina perplaukt Atlantiko mares.

Kelios kūmutes 
sedinezios prie grabo, patemi- 

ateme'jo kaip na balzai ūkas pradėjo 
karalius žanda-pisz-1 palengva iszkclti ranka in vir- 

szu.
Kūmutes nelanko 

tiktai dūme per duris 
net per Įauga iszszoko isz bai- 

Atbėgo policija ir pa

kutiriis randasi geram padeji- palaidojimo, 
me ir da nori stoti suplakti sa
vo įpriesza kuris jam 
garbe 
ličiu.”

NUSIŽUDĖ ANT KAPO
SAVO VYRO.

AVikningtpn, "Del.

4 C<

I

ėjo maszinos žemes i
1 isz Rusijos — sviestas,
I i

ilgiaus,, 
o viena

is pa- 
•pri klausė

riuom 
stos lavona rado už keliu va
landų ‘kada nesulauke ateinan- 
czios namo. Nusižudė isz nuo- 

sono ir jiji pasiliko moeziute— bodumo liudydama paskui sa

WilmingtQn, ;Del. — Mrs.1
Katre Reynolds, 67 medų, likos szauktas daktaras, kuris iszty- 
surasta ant 'kapo savo vyro rinejo, buk daugeli kartu po 
Brandywine 'kapiniu- Motere staigai mireziai, atsiliusuoje 
turėjo rankose revolveri su k u- gyslos 

atėmė sau gyvadti. Jo- kūno.
Nemažai turėjo darbo pakol 

ranka pridėjo prie szono lavo
no ir uždare graba. Apie taji

mes.
mos (<

ir muskulai žmogaus'

gt)l jauniausia moeziuto Ame- 
rike. '■ • • • • «— • « « • , * « » «

vo dranga su kuriuom.pergy-
H L ’

< „ J r - .
reno 40 metuihu! ■

nepaprasta atsitikima visaip 
kalba žmonys ir eina 
paskalai i apie* mirusi.paskalai i apie mirusi,

I
' L. : • .’’''t ■■' ’

visokį1

vėl 
riauszi -isz Anglijos,1

4 t I* ■ .51

Du vyrai Eldvardas Tierney ir Dick Hayman 
padirbo szita 12 ^edu ilgio laiveli, 
plaukt per Atlantiko mares. Lavielis padirbtas ant pavi- mirti,

da neiiutai’tai.,,”u <H- mm? 
i

kuriame

*

Yonneko.il
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BAULK /

f
J

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Streot, N. W 

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
Ko kvailys nesupranta, tai 

del jojo viskas kvaila.

Kalendorius ant 1928 meto, 
40 melu sukaktuviu 
jau baigusi s 
gražus 
klonis 
iriais.

Saules“ 
pamlinti, o-gi bus 

užimantis su 
ir

Todril paskubinkite 
ir prakalbinkite

4 4

v i su
si ra i ps- 

sn 
prenumerata ir prakalbinkite 
savo draugus arit užsiraszymo 
“Saules.”

ir 
pasakoms

antoinobi- 
ta, kad kaimiszki 

galėjo susipažint

Prasiplat inimas 
liu padaro 
žmones 
svetimais.

kalnu Omahos,

su

Tarp kalnu (imahos, Ao- 
braskoje, likos surastas Henry 

Morris, 74 metu senukas, 
gyveno iirvoje per 41) 

nudii. Jiji surado kokis tai re
porteris laikraszezio kada po 
laja aplink i nia medžiojo. Ant 
jojo praszymo apleido urvą ir 
atvažiavo in Omaha. Matvda- 
mas aplirikui save visokius 

.'Stebuklus”

E. 
kuris

save
senukas nei apsi

verkė. nes da pirma karta yra 
mates a n t omo b?l i n s, strytkari, 
eroplanns ir kitus naujausius 
iszradimus kokiu nemato savo 
gyvenime.

4 »

Nekanecznai turi Imti dievo
baimingu ir tikineziu tasai, 
kuris ha žn y ežioje 
mtisza.d iii krutinę.

garsiausia

Pralinksmina mus žinios, kad 
kit iems pasiveda da /trszian no
kaip mums, norint* kožno žmo
gaus nelaime privalėtu da dau
giau žmogų niriiudyt. Isz to 
pasirodo, kad mes visi turime 
akmenimis szirdis, bet ramina
mos isz kitu nelaimiu, bet vien 
d(d to, kad nuo mus atsitolino 
visokios nelaimes.

Niekados netikėk 
apie kilu, pa'kdl pats

in pikta 
neiszt yri- 

nesi ir busi tvirtas, kad tai yra
t ui s v be.

Laike padėjimo akmens po 
vienu isz didžiausiu kalėjimu 
Amerike, kuri jnadejo statyti
(’hicage ir kasztuos 7,500,000 
doleriu, konsuknonas Antanas 
Cernak, laike sekanezia 
kalba:

4 4

pra-

Kada pradėjau tyrinėti ko
kia naudu atnesze mums 
liibicije, 
skait lis

:xra.:iTf^liolikn I ukstariezins

Diana

I|B« H

Aipri’liaus, pati17
apsirgo 'karsti-Ii go ir 

szvbgorio An-

TįAIME
’A.

il

La > VARGSZAI ŽMONES

s 

la

nuQ’do savo
driaU'M Georgei), *kad nnvažiim-
. f iJi.li A•tu ant stoties pakirkti šviežio 
isz Amerikos. .

Ve-lybu vakara atbėgo trū
kis. Vyrai karsztai pasisvi'i/ki- 
no, s(do in 
in szali savo giratįnio kaimo.

vežimu ir važiavo

Pnsiaukelyje (leortFoli sulaiko 
vežimą, paliepdamas szvogo- 
rini iszlipti, bet tasai prijaus
damas kokia nehriimo nenorėjo 
tai pmlary't, bot likos papras
tai iszmestns. Kiss isz pra<lžiu 
mane 'kad szvogeris daro juo- 

be4 greitai dasiprato tei
sybes, kada szvogeris iszt rau
kos szakos isz vi'žimo'paszauke 
111 .1*:

k n s,

Dabar mirsi, pasirengk 
ant mirties!-..

Povybis Kiss puolė ant keliu 
melsdamas kalvio susimyĮėji
mo idant jam dovanotu gyvas
tį, prižjidudamas jam duoti pu
se pinigu, bet (leorgeli neturė
jo nrielaszirdys'les, snriszo sa
vo szvogeri ir me'le ant žeme

— Mirsi! — paszaiike ve'la 
ir pakele szakes abiem ranko
mis in virszu.

Jau
kad

s

mano perdnrt szvoge- 
sztai visas pasidarė 

sztyvas ant viso kūno. Kiss pa- 
tenrino kad Georgdli stovi ro
dos įsikaltas isz akmens, lai
kydamas rankose szakos be jo
kio krutėjimo, žiūrėdamas 
stiklinėms akims in danga.

Kiss iszsiliuosavo isz rvsziu, 
szoko ant vežimo ir nuvažiavo 

jeszkot 
a d gal

n,

in

krutėjimo,

a r t i minusi 
pagalbos, 
kur da vi?

kaimu 
sugryždamas

s stovėjo szvogeris su 
iszlkcdta szakia. liulėjo tleorge- 
li in vežimą ir at vėže in ligon
ini t i A rado.

lazkrii'tose rankose laike taip 
re i k <‘jodrueziai 

perpieduot pusiau. Sziadien 
(leorgeli guli ligon'butej(‘ ketu
ris menesius n ('gabalam a s pa
judint ne dalele savo kūno, o 
rankose laiko szunoteii szakos. 
Daktarai sa'ko >kad likos snpa- 
ralyžavotas ant nervu nuo 
drutaus susijudinimo iszkelda- 
mas sza'kes in viražu kada no
rėjo penlui't savo szvogeri, bot 
žmomis tiki, kad tai buvo Die
vo bausme ir i laiba r visi kalba 
apie taji stebuklą.

szake, kad 
pusiau.

dio programos,

Vicnas daugalis karalius lie- 
pe sukviesti pns save visus jo 
valstybėj esanczints poc’tus ir 

jisiszminczius.
užklauso:

— Kur vra laime?
1

sii(»met bus galima matyti ir 
jausli tavo, sz/viesiausis valdo
ne, dioviszko veido szypsena, 
- s'lcii'biai atsrikc pirmas.

Sukviestuju
r. i j J 

/I

<

M

<

Laime 'bus ten, km vi
lnai v't i

1< Rl> i aį a t srike p i rma s.
Iszdmkite jam akis — 

ramini tarė Skarulius. — Sekan
tis..^

Laime tai valdžia. 
Tu, karaliau, esi laimingas! — 
susznko antras.

Be*! ka ra fui s at’kirto:
— Vienok asz sergu neisz- 

gydoma liga ir nematau lai
mes. Iszpleszkite jam uosi! To
liau !

— Būti turtingu — tarė tro- 
ezias.

Karalius atsako:
— Asz turtingas, o klausiu 

kur vra laime. Ar užteks tau 
aukso gabalo, didumo sulig 
tavo galva?

— O karaliau!
— Tu gausi ji.

inmeskite ta
, — szau-

Pririszkite 
jam ant kaklo aukso toki ga
balu, kurs bus didumo sulig Jo 
kvaila galva ir 
ubaga in jura. Toliau
ke karalius nekantraudamas:

— Ketvirtas!
Tuomet inslianže vienas pil

vu, skarmalais apsidangstos ir 
vos spinksaneziomis akimis, 
praszneko:

— O, daugalis valdone! Asz 
noriu visai nedaug! Asz alka
nas! Pasotink mane, asz busiu 
laimingas ir tavo vnrda ap
garsinsiu visam 'pasaulini.

— Priszcrkito ji — lupas 
sukandės tarė karalius. — Tr 
kuomet jis nuo persivalgymu 
pradės mirti, ateikite pasakyti 
man apie tai.

Po szio atėjo dar du. Vienas 
— stipruolis su rausvu kimu ir 

Jis atsiduk.sejes

spinksaneziomis

4 \ Į >
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KETINA NULĖKT IN 
PARYŽIŲ.

Pana Rūta Elder, sako kad 
jiji nesibijo nub'k'ti eroplann 
isz

Jbim'si, midringa nakt is. Ne
turtingoj žavėjo gVinteloj sėdi 
Žani ir taiso senas bures isz 
storos drribes. Ji girdi kaip 
szvi’lphi ir kaukia vejas, kaip 
beldžiasi in Įauga liedus, kaip 
ūžia, aisimiiszdamos in kran
tu, vilnys...

Lauko audra — tamsu, iszal- 
Netnrti'iigoj žvejo grintelej 

szilta. Žem'in asla 
i szsz l nota; peczi n jo

žabai ir ,ž/Ori ugnis;

F’-rdF’Y'■rfx

■v'v.

—aHnaggMBMSMT '«'**'*• '•* • *
kaniflipau iii2xvdĮ'zi>- gryna-^u-------
ros oro banga, ir auksztas lie
sas žvejys, tempdamas paskui 
gave Rzlapius, 
tinklus, 
damas:

— Sztai 'ir asz, Žani!
— Ak, tai tu! — kalba Ža

ni ir sustoja, nedrysdama in ji 
pakol’!i akiu.

Hupleszytus 
inejo in grindele, tar-

Na, ir naktele! Baisu! 
Taip, oras buvo baisus! 
kaip pasisekė?Na, o

— Kic'kai, visai niekai. Nie-
i

..........  ........ s 'pro
tai isztyrine-jau kad 
girtu automobilistu 

pasididino ant 706 pnK’ento, 
skaitos prasižengimu prieszais 
nepadoru pasiilgima padidėjo 
ant 106 procento, ^kaitlis kali- 
niirku pavietavuose kalėjimuo
se ant 74 procento o vaistiniuo
se ant 52, o visokru mirtinu at
sitikimu nuo alkoholimis buvo 
670 procentas daugiau.“

O taip, įproliMucije daro pui
ku “progresą!“

Komercijos Departamentas 
sako, kad apie 90,000,000 žmo
nių isz 1,000,000,000 gauna ra- 

kokioj nors 
formoj. Sziadien žmones varto
ja net apie 18,000,000. Net pen- 
k i asdesz imt s-so pt y n i < >s 
mos szalys užlaiko iszsiuntine 
jimo tarnyste, su Kanada, Ku
ba, Rusija, Szvedija, Australi
ja. Vokietija, Suvienyta Kara
lyste, Argentina ir Meksika 
užimant pirmas vietas.

Radio programai beveik vie
nodi per visa pasauli.

Nuo Spalio 3 dienos, 1927m., 
Suv.
Departamentas 
nauju programų, 
mai paaiszkins kaip surengti 
valgius, kaip pirkti, 
bonkas dėti daržoves ir 
sius, apie vaiku sveikata ir 

apie siu- 
apie nn- 

ir daugybe

s v (d i •

Valsti ju Žemdirbystes 
inves daugeli 

Tie progra-

apie vaiku 
maisto pripratimus, 
v ima, namu ruosza, 
minius darželius 
kitu dalyku.

v i rt i IT'.
vaL

žema kakta, 
tarė:

— Laime yra kuriboj.
Antras buvo iszbales. 

džiuves, inkritusiais skruos
tais poetas. Szis pasuke:

— Laime yra sveikatoj.
Karalius ka rėžia i nusiszyp- 

sojo ir tarė:
— Jaigu mano galioj butu 

jųdviejų likimo pakeitimas, tai 
tikras esu, kad nepraslinkus ir 
menesiui tu, poete, praszytu- 
mei dievu, kad szio suteiktu 
tau inkvepima 
svajotume! tik apie Herkulesn 
(senovės Graiku fizines jogos 
dievas, kuris pasak ju, turėjos 
labai raumeninga, stipru ir 
gražu kuna). Eikite abu isz 
czia. Kas ton daugiau?

— Mirtingasai valdono! — 
iszdidžiai tarė septintas, kurs 
buvo pasipuoszos narvizu žie
dais.

— Laime yra nobuityj!
— Nukirskit jam galva! — 

tarė szaltai valdonas.
>— Karaliau, Ipasigailek!... 

— melde pasmerktasis ir jo 
veidas pasidaro baltesnis už 
narcyzo lapelius... Asz norėjau 
visai ka 'kita pasakyti.

Bet karalius numojo ranka 
ir insake:

— Veskit jie. Nukirskit jam 
galva. Karaliaus žodis yra 
tvirtas kaip uola.

su-

kad szio 
o tu, stipruoli,?

Kverte, Sedmograde, ligon- 
buteje guli Amirius (leorgeli, 
kin is jau treczias menesis kaip 
guli lovoje be “žado ir jrikio 
krutėjimo, su iszkeltomis ran
komis in virszu laikanlis szmo- 
teli geh*žies. Irftorije ne<pa|)ras- 
to ligonio yra sdkan'ti:

Kaimietis Povilas Kiss isz- 
koliaVo 1912 mete in jMmerika. 
Gyveno paezodžiai, o uždirb
tus pinigus siuntinėjo namo 
d« 1 paezios ir mažai vaiku, ant 
galo szimet nutarė sogryžt pas 
savo m y lemus in. tėvynė. Pra
džioje vasaros motere aplaike 
gromata nuo savo vyro, kurio
je raszo buk už ’keliu sanvai- 
cziu sugryž namo. Žino taipgi 
pasklydo, kad Kiss atsiveža su

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS CRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre Si

NulIudlmo valandoje suteikiam 
gerintis! patarnavima. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai Ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

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

Daug dar ėjo pas karalių. 
Vienas isz ju pasako tik du žo
džiu:

— Laime — moterys!
— Gerai, — atsake karalius 

•— duokit jam szimta gražiau
siu mano valstybes moterų ir

A A A « Amergaiczįu. Bot duokit jam
draugo-ir tauro su nuodais. O 
kuomet ateis laikas, pasakykit 
man: asz ateisiu pažiūrėti in jo
lavona.

O kitas dar szitaip iszsitare.
— Laime bus tame, jei kiek

vienas mano noras iszsipildys 
beregint.
— Ka tu szio j valandoj norė

tum? — gudriai nusiszypsojes 
klausė karalius.

— Asz?
— Taip. Tu,

ko nepagavau. Tik tinklus su- 
plesziau. Blogai!...
oras gi buvo! Rodos, trikios 
nakties ir nenžmirftziu. Vejas 
staugė, lyg velnias; mano lai
veli mote, lyg sviridini. Kas ten 
pasiseks! Dievui dėkui, kad , 
pats gyvas pargrįžau namo... 
Na, o tu ka veikei be manės?— 
žvejys intempe in vidu tinklus 
ir atsisėdo prie poeziaus.

4 F>

Taip, na ir
11.1
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TURI 103 METUS IR DA 
KUNIGAUJA.

Kunigas Edwin Best isz Bos
eli on a apvaiksz- 

ukak- 
so-

o iru t didelio l< ji, Mass., ana
•t i nėjo savo 103 moliiK‘s s 
t lives gimimo. Jisai yra 
niausiu metodis'/ku dvasisz'ku 
Amorike. Tik viunoije parapi
joj iszbnvo penkosdesziml s 
met u.

Parvžin ir 
tai padaryt ateinanti 

Jai draugaus kapitonas 
J uju oroplana už- 

Aniorikoniszka Mcr-

New Yfpiko iii 
bail'd vs 
meta. 
Ila'kh man.
vardvs 
gina.“

4 i

Karaliau... labai netikė
tas klausimas.

— V7.’kast ji gyva iii žemo... 
Ak ir dar vienas iszminczius? 

eiksz arežiau... Gal but tuA a, 
žiliai kas vra laimu?

Iszminezius, 'kurs buvo tik
rai isznrin'tingus, atsake:

— Laimo vra
gaus minties gražume.

Karaliaus antakiai truktelė
jo, ir jis pikiai suszuko:

laisvos žmo-

A! Laisvu žmogaus min
tis! Kas tai yra žmogaus min-
t is ?

B<’i iszminezius kurs buvo 
l?krai i szm i n liūgas, tik gailiai 
nusijiu.'ke ir nieko 'ueatsa'ke.

Tik/uh'I karalius liope mesti

I

ji i'ii požemi, kur buvo'didžiau
sia tamsuma ir nesigirdėjo jo
kio balso nuo žemes pavir- 
szians. Kuomet po metu laiko 
atvedė prie karaliaus kalini, 
kurs jau buvo apjakes, apkur
tos ir vos laikosi amt kojų, ka
raliaus u'/.'k’laustns: 
bar tu laimingas?“ 
ežius ramiai atsako:

— Taip, asz laimingas. Sė
dėdamas kalėjimo asz buvau ir 
kakalius, ir tui’luolis, ir 
mylėjusis, ir sotus ir
visa tai tei'ke man laisva mano 
mintis.

Kas vra mintis? — sūri- t
liekant raudamas karalius.

Ka? Da-
— i szmi li
i i

i ilsi
ai kanas

k o
-—Žinok, kad už pen'kiu mimi
ežiu asz tavo palkardinsiu ir 
spjliusiu in tavo prakeikta vei
dą ? Tuomet irgi suramins tave 
tavo mintis?

Iszminezius, 'kurs buvo tik
rai iszinhitingas, vol ramiai at
sako :

— Durniau! mintis vra ne
mirt Inga.

EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 2 0KT0EERI0 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoty City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Giants su ‘Philadel
phia, New Yorke 2 Oktoberio.
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cziužinio 
miega,

I a.
jauku ir 
sz va ria i 
pleszka.
lentynoje Žvilga szvariai isz-
maz/goti indai. Kambario gilu
moje sena 'lova su nuleistu se
nu iižleidalii,

ant. griii'du saldž/iai 
okeano 'kauksmu už

supti ponkori maži kūdikėliai. 
Žani vyras dabar juroje: jis 
iszA’yko žvejoji. Baisu plaukti 
in jura -tokia tamsia, szalta, 
audringa nalkti, bet kas dary
ti? Negi leisi szeima elgetau
ti?! Žani girdi okean'o kauks
mą, vėjo staugimu; retk'ar- 
cziais girdis staigus žuvėdros 
riksmas. Lietus lyja ir lyja. 
Žani da;rosi nejauku. Jai rodo
si baisus paveikslai: audringoj 
juroj sudužt1 laivai, skėsta ju- 

Baisu!...
medinis laikrodis, už

vėjo staugimo;

roiviai...
Senas 

kimusiu balsu lygiai varo: tik 
—tak, tik—t ak... Vaikai mie-

1 ga
Žani užsimansto. O, neleng

va jiems gyvenasi! Vyras, ne- 
ga'ikda.mas saves, i 
audroje leidžiasi in

sza'ltyjo ir 
i jura, kas 

minute galėdamas sutikt tuks- 
tanczins pavoju. Jinai sėdi nuo 
ryto iki vakaro prie darbo. Ir 
kas gi ? Didus yra ju uždarliis? 
Jos maži vaikeliai ir žiema ir 
vasara bėgioja basi; apie kvio-
tino duona nėra kas galvoja — 
gerai, kad yra rugines.
kai kada būna žuvies. Dievui 
dėkui, kad dar vaikai sveiki.

kaip kaukia
vandenynaS, kaip staugia 
jas! Kur dii'bar jis? Apsaugok

Pieša,Hi

O, Vioszpatie,
vo-

iszbu vo

ir drėgna, kaip ir lauko; mato
mai, kambarys senai jau'nekū
rentas; sloge, daugelyje vietų 
lietus lyjo, kaip pro roti. Prie 
sienos, tiesiog priesz duris, ant 
krūvos purvinu sziairdu, guli 
lavomis mirusios naszlos. Gal
va atmesta atgal; ant szalto 
pamėlynavusio veido su a ta
vern burna, suszalo baimes ir 
sielvarto iszraiszka. Bplta la
vono ranka, kaip ir del kažko 
piatesta, nukrito ant sziaudu. 
Dviejuose žingsniuose nuo mo
tinos lavono, net liūtingam lop- 
szolyj, du maži vaikeliai, isz- 
bale, bot pilni, susirangė ir pri
siglaudo viens prie ki'to balto
mis galvutėmis, stipriai miega, 
nežiūrint in lavono artumo ir 

audros. Mirdama,
suspėjo invyirioti ju 

kojytes in didele, sena skara ir 
pridengti senu drabužiu. Vie
nus berniukas pasidėjo galvy
te ant kumszeziiiko; '.kitas — 
insispraud(‘ veideliu in brolio 
kakliuku. „

Kvėpavo jie lygiai i? ramiai, 
rodosi, jie taip saldžiai ir stip
riai miega,’ jog nieks negahriii 
ju iszbndinti. Audra dar neti
lo, kauke, staugt*... Sztai lie
taus laszas, pro kiaura stogą, 
nukrito ant mirusios kaktos ir 
nuriedėjo ant sustingusio vei
do — lyg aszara...

Žani bėgto bėga 
kažka. 
szin lis

staugimo 
mot i na

ji, Vioszpafcie!
.Miegolj dar anksti. Žani at

sistoja, užsimeta stora skara, 
uždega žibintuvą ir iszoina in 
gatve pasižiūrėt i ar negryžta 
vyras, ar nenurimo jura, ne- 
szvinta ir, ar dega lempa szvy- 
turyje.

Tamsu. Lyja smulkus lietus. 
Kaimo gale, paeziame kranto 
vandenyno, stovi sena, pusiau 
sugriuvusi bakūže, pa kryku
siomis, juodomis sienomis, 
silpnomis durimis. Durys 
girgžda ir

nenurimo jura

Ji
J OS

juodomis 
dūri mis. 
treszka smarkes

niam vėjui papiltus. Ypatingai 
piktai ‘klumpa vejas in szia 
vargsze bakūže, rodos, norėda
mas nusinesz.ti ja; o durys 
girgžda ir stena, supuvę sziau- 

ant stogo, ro-dos,
pasigailėjimo. Zam

Reik pasižiureli in varg- 
> ?

Asz visai apie ja užmirszau.
— pamano Žani.

klausosi...

stato

“Ka-gi
. Ka asz pada-

— Asz?... — sake Znni, isz- 
bnlusi, — Ka-gi asz... Sėdėjau, 
siuvau... Vejas taip kauke, jog 
baisu darosi. Bijojau del tavęs.

Taip, taip, — pramur
mėjo vyras, oras velnioniszkai 
bjaurus! Na,'ka-gi veilksi!

Abu tylėjo.
Paskiri Žani, nedrąsiai, dre

bėdama, lyg kalta, tarė:

Sėdėjau

> • 
Žinai, kaimyne Simone 
Nežinau kada ji mirė;

gil dar vakar, po to, kaip 1u 
buvai pas ja užejes. Sunku jai 
buvo mirti! .Juk pas ja liko du 

kūdiki ūkai...
Vienas dar ndkalba, o kits tik 
roj'jioti pradeda.

Žani nutilo. Žvejys susirau
kė; jo geras ir atviras veidas 
.'Ui ?mlejo ir susirūpino.

— Szfrai t a ir! — prakalbo 
jis, galu gale, kasydamas pa- 
kanszi. — Na, tai kas-gi dary
ti! Reik paimti, o tai pabus, 
koks malonumas būti prie su
stingusio (lavono? Kaip nors 
vargsim. Eik, gi, greieziau!

Žani nejudėjo isz vietos.
— Kas tau? Nepatetikin(a? 

Bijai, nenori paimti ju? Žani, 
kas su tavim ? v

Znni atsistojo, tylėdama pri
vedu ji prie bivw jf .atitraukė . 
iižtran'kabi. Ten gulėjo vaikai 
mirusios kaimynes ir miegojo 
ir gi saldžiai ir rainiai...

mirė.
I

I
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KRE1PK1TES PAS DR. HODQEN9 
Philadelphia Specialiata 
Vito* Kroniaskos Ligos. I

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motoro* 
Ne Serganti bet ▼ilgi tik paji«t«

dirbti. Apsisaugokite pavoja**.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. 

I
lazbalsnmuoja Ir laidoja mlrualui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu Lii prakil- 
niauaiu. Paraamdo automobilius da) 
laidotuvių, veaeliuJ krikaztynlu b 
kitlama paaivažlnGjfoaama.
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JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvbxkaa Skvajerh

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius Ir kitokius dalgtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius logaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.

dai cziaža 
meldžia 
sustojo ant Jiakužes slonksczio 
ir paž ve’go pro kreiva, maža 
langeli in vidų. Bakūžėj tam
su. “
szo Kgone 
< 4
Vyras sake, kad važar jai bu
vo blogiau. Be to, ji vienui vie
na. Nora kas ja prižiūri.“

Ir Žani pasibeldė 'in duris, 
Bakūžėj tyluma.

Niekas neatsake.
‘(Vargsze!

stovėdama ant slenksczio. — 
Kaip sirgti,’kai rei'kalinga pa
ežiai szeima iszlaikyti! Saky
sim, pas ja tjk treji vaikai, bot 
Užtat ji naszle, ir visi darbai, 
vi$i rupescziiai ant jos vienos 
gula. O ežia dar liga! O, ’blo
gai ! ’ ’

Ji brildosi dar ir dar. Atsako 
ndbu'vo.

— 10, kaimyne! — suriko 
Žani ir pamano: “Mat, kaip 

n
Vdjas tdbestau'ge; Žani pra

dėjo drobe’ti nuo szalczio ir 
drėgnumo. Ji jau norėjo eiti 
namo, staiga, stiprus vejas tik 
nenurovos nuo jos skaros, pa-

Jt •

mano Zam

Žani ir pamano: 
užmigo, ir istfbudinti negali!

k roto senas duris ir jos paczios

MAHANOY CITY, PA.
- r TUtf i j-' t■Tina-Į

i
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prasivėrė. Žani peržengė per 
slenksti ir inejo. Jos žibintu
vas a'pszviete tylios bakūžes 
vidų. Czia buvo taip pat szalta

’ ,J z

J

O

namo, 
neszasi po skara, 
smarkiai plaka; ji ne

ri ry st a a t.si? ryži i atgal, lyg kas 
vv'tusi ja. Ar ne pavogė ji ko 
nors pas velione?

Namie skubiai deda neszuli 
airi lovos ir užltraukia uždan
galą. Paskui ima kede,
ja prie lovos ir sėdasi, pakrei
pus iii lova galva. Lyg kankina 
ja sanžine, kaž-lkame iszmeti- 
neja. Kartais iszsiveržia isz jos 
krutinės szauksnuvi: 
jis pasakys!
riau! Ar juokai — penketą sa
vu vaiku — ar mažai jam buvo 
ru'pescziu su jais... Tai jis?... 
Ne, dar ne!... Ir kam reikėjo 
imti!... Jei jis primusz mano — 
gerai, taip ir re?kia.. Sztai jis!.. 
Ne... N a, 1 u o ge r mi u ! “

Sugirgždo durys, lyg kas įli
ejo. Žani krustelėjo ir pasikėlė 
nuo kėdės. ,

“Ne. Vėl nieko! Vieszpatic> 
kam asz ta padariau ? Kaip pa
žvelgsiu asz jam in akis?“., ir 
Žani, užsimanscziiis, ilgai ir 
tyliai sėdi prie lovos.

Lietus nustojo lijęs; pra: 
szvito, bet vejas slauge ir van
denynas karike, kaip pirma. 
Staiga durys prasivėrė ir in

Gydau pasekmingai katara, Užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Bo operacijos lt patrtinlma laiko.
Rodą ir patarimas dykan. *

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnycsia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras, 4 S. CENTRE 8T. 
POTTSVILLE. PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas < 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kllna Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ę|ia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua. 
pinigus in szita Bunka o persitikrinsite ir matysite

Dekite savo

kaip tai pinigus auga su padauginimu Procentu.
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Kaukuole
Jurgis tuo k.iku prigyveno 

puiku gyvenimą. Buvo iszgar- 
Bejes kaipo žymus daktaras, ir 
tikrai mylėjo Elize. Pulkauni- 
kiene vi. ka aiszkiausiai supra
to, netūno jo jokio užmetimo tai 
porai, k a kita su mielu noru 
priimti kaipo žentą, apie Jurgi 
negalėjo net pamanyti, 
kain nesako si 
bet buvo insitikinusi,

in žmonių kentėjimus,

Nie- 
ivo nujautimo, 

jog tai 
turis būti blogas žmogus.

Apsireiszkimas buvo tuo ste
bėt inesnis, jog meile žymiai 
penna i ne Jurgi. Įtiko jis szvel- 
nesnis
mandagesnis ir atviresnis. Pa
žystamieji džiaugėsi isz tokios 
nrot ingos jame permainos. .Jo 
tarnas, Valentas, dažnai sukę 
sau galva del to dalyko, kas su 

• i<> ponu atsitiko? Būdavo, ka
da ateina sena £yde pasitei
rauti apie serganti vnika, Jur
gis raszo abejingai receptą ir 
praszo dvieju auksinu.

ako, jog esanti netur
tinga, jog vos gyvenanti ir jei
gu jam užmokėsianti tokia su
ma, tai jos vaikai badu isz- 
mirsia; Jurgis su szaltu krau
ju duoda receptą Valentui, sa-

verkia
Žvde

*

:i I rf i >: /
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GUBERNATORIUS RIT OKIE DABAR VADINASI

:SAULn-- i
•( |j /Kelias dienas gulojb didžiab- 

siamo karsztyje, nusilpo, rove 
sau plaukus nuo galvos.4. PirI

1 ma syk kiida atsikblof atsisėdo 
(prie stalo vėl jam kaukuole

Jurgis vol’ sappo
Jo siela 
skausmą.

. J0, 
kentėjo didžiausi

H 4 I‘*u

“OHE TOMKA.”
Sztai gubernatorius Ritchie isz Marylando (an't deszinos) 

stovi su Imlijoniszku vadu isz sztamo Susoueha-nnock kuri 
užvardino “Ohe Tom’ka” arba “ Didysis 
kės Timonium fern.

arba
Susquelurnnock 

kada buvo a liau, f

pulkininką, Elizos salione no 
buvo. Sužinojo, 
sveika.

— Kas gi lai? — užklausė 
susi rupines.

— Nieko tokio — atsake
pulkininkas — skundžiasi gal-1 turėti szeimyna iki 

Elizos sveikatos.
I noriai
suome visas savo

jog nevisai

vos sopiu.
Daktaras nulindo. Tas daly

kas suardo 
kuriuos buvo vakar sudaręs. 
Po valandėlės tarė levui.

Reikia panelei Elizai duoti 
ant nakties pora stikliniu ra- 

szes! Jus visuomet neturtingos pMBnelin. 
bet visuomet ir pinigu randate. 
Jeigu nors vienai atiduosiu dy
kai, tai paskiau turėsiu visa 
Izraeliu dykai gydyti del arti 
mo meiles. Eik per duris!

viskas porsimalnr. 
dažniausiai visai ne 

erne pinigu nuo vargszu, tarda
mas: — Eikite. Asz kitus turiu, 
kurie man už jus užmokės.

Taip panasziai mažinusia 
kibirksztis gryno jausmo, pas! 
slopus žmogaus szirdyje, Irau 
kia prie savos visus gerus no 

ima žibėti

— Atiduosi jai, kai atneš? 
du auksinu. Atsigryždamas in 
Žyde: — Pažystu asz jus niek

jo visus planus

— Liepiau gerti — tarė tė
vas — bot nieko negalime pa
dalyti, drovisi (u žolelių.

— Roiszkia, panele Eliza 
dažnai kenežia galvos sopi ?

— Taip, gana tankiai. As> 
ponui norėjau pasakyti, 
paskutiniu laiku ėmiau jos Ii 
ja abejoti.

Daktaras paaiszkino, jo<. 
'aivos skaudėjimo nereikia už 
leisti. Eliza pazauke salionan 
Jurgis iszklausinojes 
simptomatus, giliai susimastė 

didesm | ^as l°bai sujudino tėvus. Pir 
szildo atauszusia krn

tinę ir gali virst grynu Kriksz

Dabar 
Jurgis

paaiszkino,

dar

ne:

api<

moji motina sudrumstė tyla:dfepsnn. szildo alauszusia krn motina sudrumstė tyla: 
Mine ir gnli virst grynu Kriksz ~ DeFDievo medics, kod< I 
czioniszku siekiu židiniu! Bot |£’ Tamsta taip uzsimastei ?...

— Buk, ponia, rami — 
szuko Jurgis — 
nimi. Tai niekis.

— Nesuprantu 
motina — ar kas (langiaus gal 

Tamsta nusitikėti 
4^

tam reikalinga Dievo palaima
— ko Jurgis neturėjo.

Visa jo dvasia meile parteko 
Viltis ir abejone neapsakomai

’ Itaip Tamsta pasitikėti kai| 
asz, kuria isz kito pasaulio 
gražinai vaikams bei 

Elizos iiinndiiKUinn, ji dore be Asz • pasitikiu Tamsta

su
pasitikėk ma

— atsake

Kiekviena* 
szypsena

vargino jo siela, 
malonus žvilgsny s, 
palankus žodelis, nepaprasta*

jo. Apsireikszt meilėje ir mels
ti tėvu palaimos, irgi neiszdry- 
so, nes Eliza buvo jo mintyse 
gyvas numirėlis, kol jos neisz- 

Tas žmogus visur norc-gydys.
jo tikrumo. .Jis nusprendė su- 

visiszkos 
Pulkininkas 

ant to sutiko.
proto jėgas,

sekdamas ir tirdamas taip bai
sios ligos priežasti, kuri taip 
spyrėsi priesz visus medicinos 
faktus. Ne viena bemiegė nak
tis perejo liūdname jo kabinote 
ir baltas rvtas mate tik lindę- 
si jo kaktos raukszlese. Viena 
syki, praleidęs kelias valandas 
bevaisiam susimastyme, Jurgis 
machinaliniai paėmė nuo stalo 
kaukuole ir, vartydamas ja, vėl 
giliai susimastė. Buvo matyti 
jog jo mintys ėjo kaž-kokiu
žinomu keliu, nes veido bruo
žai tai susiraukdavo skaudžiai, 
lyg nematydami jokios vilties 
tai vėl praszvisdavo — su at
rasta džiaugsmo teze.

Pagaliau paszoko nuo kėdes 
suriko su neapsnkorin

krito in aki.
— 'Apgaules kiąnszė! — 

suriko su didinusiu py keži u — 
iszvaizdn inkalbėjo ttiau 

_  i.__
tonas piniėsi mano gyveninie 
kartybėse.’ Prakeik i tV ta Vėle, 
prie kurios kadaičiu įP’igitltf- 
jai! Bet, jau gana toi(.

Konvulsijų kratomas, 
tiese ranka ir visu tvirtumu rė
žė per sutrūnijusi kiausza.

'Kaukuole subyrėjo iii smul
kiausias daleles, o kurezias ai
das to nežmoniszko bildesio 
pripildė jo kambari. Insiutes, 
perimtas nežeiniszko skausmo^ 
parpuolė ant lovos.

Naktyj, po tos neužminszta- 
mos scenos, Jurgis turėjo ne
paprasta sapna, 
galima vadint matymu nes tuo
met kada tas prasidėjo, dak
taras radosi ant ribos tarp sap
no ir tikrenybes, 
dar nemiegas, 
užmerktas ir kuria nesilaikanti 
proto reikalavimu. Jam pasiro
do keturios y pa tos. Jis supra
to, jog nepaprastos, nes buvo 
permatomos lyg durnas, ir su
stojo prie jo lovos. Tris isz jr 
tuojau 'pažino; tai buvo Mar
garita, Jaremba ir Elize. Kei

sti 
nes

ta v o
ta velniszkn minti. Tu lyg Szv-

per

į

is^>

kas tikriau

Jaute, jog 
bet akis turėjo

szirdyje vienok

«

Mano vaike! — ramini 
tarė motinos vole — negeras 
vaike! susipras'k, suszildyk sa- 
vymoile szirdi tikėjimu ir nu
valyk ja atgaila. Asz tau atne- 
sziau isz ano pasaulio perser- 
gt’jltna, asz pirmoji tau ir do
vanoju.

Ir asz — suszuko M ar-
gari ta.

TT

TARADAIKA

ne-

virtos jaunos moteriszkes 
angeliszku veidu, nepažino, 
jos nebuvo savo gyvenime ma
tes. Pajuto
ypatinga jausmu; rtorejo szokti
isz lovos ir pulti jai po kojų; 
norėjo lu-pas praverti, kad pa
klausus: kas ji tokia? ir kodėl 
isz pirmo žvilgsnio taip smar
kiai ja pamilo? Bet kūnas lyg 
suriszlas gulėjo ant lovos lupos 
nes i ve re kaip ir butu suszal li

jo siela metes bejėgiam 
szaltas prakaitas pabiru

aut jo kaktos. Keturios ypatos 
stovėjo nejudėdamos ir su gai- 
lescziu žiurėjo in ji, pagalinu 
nepažystamoji pakele savo del
ną ir taikydama i 
skaudžiu balsu tarė: \

— Jurgi!'papildei 
veninio 
tesi

s i os.
k nne 5

— Ir asz — suszuko Elize.
— Ir asz — tarė isz lengvo 

Jaremba, ir pridėjo:
— Tavo užkietėjimas 

no sunau,
ma -
se •

I

svieto

su

Kad obuol vs nebūt u 
Nevtonui ant nosies

T

bus nubaustas 
kandžiam gyvenime. Bet, ka
dangi žmones nemato tavo kal
tes, taip ju akys nematys ir 
tavo bausmes i n ra n k i o. Tu pats 
Vienas matysi ir kentėsi. Pri
imk lyg laikino atgaila su nu
žemintu atsidavimu To valiai, 
kurio tiesingumas yra didis, 
bet mielaszirdyste dar didesne.

Sulyg paskutiniais žodžiais 
to iszkilmingo nusprendimo 
keturios ypatos isznyko, kaip 
lengvas durnas papustas vėjo.' 
Tojo vietoje, kur jos stovėjo, 
Jurgis pamato ore kaukuole, 
apsiausta aplinkui juoda liep
sna, kuri, su'kesi kamuoliais, 
einaneziais isz vidurio iri 
krasztus. Tarno baisiame regi- 
nyj tuojaus Jurgis pažino sa
vo motinos kiausza...

— Prasideda bausme! — 
suriko balsiai daktaras, pusiau 
apalpęs ir nubudo. Szaltas 
prakaitas liejosi jam ant kak
tos isz baimes jam plaukai ant 
galvos stovėjo. Erne 
akis, kad iszsiliuosavus nuo tu 
baisiu sapno inspudžiu, o la
biausiai nuo tos baisios kau- 
kuolos ugnyje skestanezios. 
Nieko negalėjo padaryti, 
jo vargai buvo perniek, 
rodėsi, jog dar sapnuojas; szo- 
ko isz lovos, 
ežiais in krutino

'kuri, su'kesi 
isz

ugnyje

keturias

trinti

vis:
Jaru

Daugeli kartu ant 
žmones su apmaudu pasielgi- 
iioja. 'raukia usfia isz priete- 
lians stojosi neprietelis, o isz 
neprioteliaus 'burna prieteflis. 
Ainerike a'iit prieteli'ii ir gimi
niu daug nesiremk, ba kol ta
vo akys ži'ba, 'kol 'kiiszenluje 
doleris skamba — tai visi ge
ri, Visi lave myli, prižada vis
ką, bet tegul tasai giliukis ta- 
Ve apleidžia, lai visi užpakaliu 
kreipėsi. T(».gul gerai uždirlm, 
tada visi tave guodoja, tupinė
ja ir t.t.

No vienas kokioj tai urvoje 
uždarbi palieka, 

Apie locnininka tupinėja, 
Bot tegul be daVbo ir pinigu 

pasilieka, 
Tati per duris tuoj iszmeta.
Sa'kvdamas: ugi ve Inos tavo 

praszo kad Oteitum, 
Geriausia kad in 'pekla 

nueitum, 
Be cento nieko tau neduosiu, 

Eik sau, ba palieijai paduosiu.
Mintai žunogdlii vargingas, 
Kaip tu e.Mi ndlalimingtis, 

Kol turėjai kiszoniu'je pinigu, 
Buvai jialaikytas už žmogų, 
Prieteliaus be pinigu neturi,
Ir rast’i jojo nieku/r negali, 
A s žaras gerk,

hinkia imia

1927 MffiraiW 
SVEIKATOS METAI r j

Iki sziam laikui, 1927 metai 
gan geri sveikatai metai, ta 
parodo Metropolitan Life In
surance kompanijos iszleistos 
sl a t i s>t ikos. J u st a t is*t ikos ro
do, (kad mažiaus įmonių mirė 
sziu metu pirmais szesziais 
menesiais negu bile katrų me
lu pirmu sz/‘sziu menesiu. Mir

ra ta baltiemA -žmonėms 
szesziais menesiais buvo 

8.6 suilyginus su 9.7 del 1926m. 
Kad nors (langiaus juodųjų 
mirė negu baltu žmonių, bet ir 

rata sulyginus su 
pereitais metais mažesne.

sveikatos re
kordas yra su mažėjimas m ir

zlu nuo džiovos. Sezonas ka-

ties 
tais

ju mirties

Svarbiausias

HA
t' j t i !*’ mJ

( 

da daugiausia žmonių mirszta 
nuo džiovos perejo ir tikėta, 
kad 1927 metais mažai žmonių 
mirs nuo tos ligos.

Influonzos ir plaucziu užde
gimo mirtingumas daug že
mesnis negu Imvo pereitais 'ke- 
iiais metais. Kuomet karsztli- 
ges rata augsztesne, del epide
mijų Kanadoj. Mississippi po- 
t vi n is prie to neprisidėjo. Ty
mai, skarlątina ir kriokulis pa
ėmė mažiaus airku, bet difte- 
rija dairgiaus. Vėžio padėjimas 
yra baisesnis nes vis (langiaus 
žmonių ta liga mirszta, ypatin
gai tarpe juodųjų.

Kad nors sveilkatos padėji
mas yra tdks geras, vistiek 
staigiu mireziu rata angsztes- 
ne. Ketvirta dalis visu nelai
mingu atsitikimu buvo auto
mobiliu nelaimes, kiton pusėn 
ndt 10 nuosziuitis nelaimingų
jų prigėrė vandeniuose.

— F. L. L R

musze kumsz- 
, kad prasi

blaivins isz to sunkaus sapno. 
Musze galva in siena su pro
ga riszka baime — nieko nepa- 

' ’ " ' ■ ‘ ' je
liepsnoje pleveno ore priesz jo 
veidą, lyg ženklas neprieina
mu kaneziu!

Alpdamas suriko perverian- 
ežiu balsu: — Valentai! Valen
tai!... Atbėgo sumiszcsdar
nas. — Valentai! —suszuko 

pasl-

in ji pirszlu, dėjo! Motinos kiauszas juodoj 
r j . .

savo gy-
žmogžudys-

y

61F1
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munszames 
aiegausi,

Ir be prietoliu vargausi.
Kaip pinigu turi,

Visi žmones bus tau geri.
Kibi da tin akis sako: 
O tai latre tau gerai, 
Ko norėjai tai gavai, 

Reikėjo tau pinigą czedyt 
bn banka padėt.

Ka daryt, juk girtudklis ne 
miislina sveikai,

Ba galvoje ne smogens, tik 
'pelai,

O kad smegenis (urėtu, 
Tai nuo viso ipi'kto susilaikytu.

* * *
Buvau Allegenes paviete, 

Kas ten darosi, .mano sviete 
Kiek girtuokliu vienoje 

’ peczeje,
Tai retai 'kur tiek yra, aibecze, 

Dirba ir gere namine vyrai 
ir moteres, 

Kai'p broįgines karves.
Per nede'lia viens taip 

nusilakė,
Tropais žemyn galva nulėkė, 

Geriau vailkine, na'kti 
'iiehuidyk,

Pasigėrės lovoje Ikinmyk.
Kad butu sprandą nusisukęs

>

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62— Asz nieko nenužudžiau 
— atsako daktaras sielos bal

nos jo lupos buvo neapsa- 
Pas ne-

ir
džiaugsmu: — Suradau būda’ 
Atsitinka, jog mažiausias niek
niekis veda prie didžiausio at
radimo, 
nukritęs
gal ir lig sziolci pasaulis neži
notu saules sistemos. Sztai ir 
asz žiūrėdamas in ta kiausza 
suradau minti kurios taip jesz- 
kojau.

Jurgis ome gydyti Elize su- 
lyg naujai surastos mintie®, 
bet isz pradžių pasekmes nesu- 
lygo su jo nuomone. Liga padi-

su, 
komai silspaustofi. 
tiesa.

m

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

— Valentai! 
daktaras — kaukuolel.. 
imk ja... (langiaus 'nieko nega
lėjo isztarti.

Ta r n a s p e rs įžegnojo, 
damas, 
tai gulėdavo ant stainiKo, nu
ėjo prie jo, kad iszpildžius pa
liepimą. Koks jo buvo nusiste
bėjimas, kai pamate sutrupin
ta kaukuole... dar syki persi
žegnojo ir su baime surinkęs 
kiauszo szukes, iszejo isz kam
bario.

su- 
vvrui. 

kai|
Dievo malone, bet jaueziu, ka

, nes Tamstos 
veidas netoks ramus kaip vi- dėjo. Jurgis taip buvo insitiki- 
snomet.

— Apsirinkote, poni. Mane 
veide matyti bruožai bemiege*

gražinai

galo laimingu. Mane jaunuoli* I p ■ 
apie diaugsminga gyvenimą su ypatingo,

tvėrė tūkstantisavo mylima, 
pilių ant lodo, norėjo jai mei 
loję prisipažinti ir melsti tėvu 
palaimos...

Prieszingai, mažiausia miglr (vargingos nakties. Mums dak 
Elizos veide, mažiausiu abejo
ne elgesyje, kiekvienas szvel 
mis žodelis, 
jaunime, 
siutimo, 
praleisdavo isztisas naktis 
kareziose mintyse, pusiau ap
miręs, žiūrėdamas i......... .......
kame buvo t........... ........ ...
cum, aqua tophanna, ir kitoki 
staigus nuodai sudėti.

Tas žmogus nesimeto, never
kė, nerove sau plauku nuo gal
vos, bet jo szirdyje ėjo smarki 
kova tarp mirties ir gyvybes. 
Jo likimas baisus, pats ta su
prato. Pats dalykas reikalavo 
Kutraukymo rysziu, nes toks |o 
stovis neige jam lygsvara, kur: 
yra vienintele svarbiausia dali
mi medikui.

Tokiai priežaseziai 
joks daktaras neprivalo gydyti 
pavojingoje ligoje nei motinos, 
nei žmonos, nei vaiku ir sziaip 
sau mylimu asmenų.

Viena vakara Jurgis, po il
gu mastymu, iszvode aikszten 
visa savo padėti ir nusprendė 
ant rytojaus prisipažinti mei
lėje Elizai. — Reikia ta nors 
syki baigti — tarė sau. 
momentu pajuto savyje 
prie maldos, norėjo savo bai
sa kelti prie Dievo, bet nemo
kėjo, nes nelaimingas nuo Si
mono mirties ne sykio nesimel
dė!... Viskas baigėsi szauksmu 
—- Dieve! Dieve! padek man!

turams dažiuii tas atsitinka.
Jurgis nebuvo tokiuo long- 

vainaniu, kad atidengus giin- 
, kas ji privedė 

Po tokiu atsitikimu. |Prie susimastymo. .Jis pastebe- 
isztisas

tartas kam nor?
vesdavo ji prie pa dytojams ta,

j°, j°K užleistas galvos skaudė
jimas buvo pradžia chronines 

: in dėžutė, bigos, kuri galėjo baigtis mir- 
aeidum borussi ti,ni Proto sumiszimu,

buvo kalbama

Nelaime —

esant,

Tuo 
norą

bei 
turėjo vilti sąvo stropumu isz- 
gelbeti Elize.
Gryžefi namo, peržiurėjo kny

gas, kuriose
apie panaszias ligas. Susitik
damas su medikais svarstė ta 
dalyku ir tokiuo budu stengė
si prisirengti prie dalyko arti
mai suriszto su jo gyvenimo 
laime. Gydymas ėjo laimingai, 
bet nepasibaigė; baimes szalti
nis mažėjo, bet nedžiūvo. Pul
kininko szeimyna buvo rami, 
nes nesuprato tikros nelaimes. 
Jurgis, prieszingai, mate, jog 
tik lig Tąjko tolino katastrofa, 
jog liga silpnai szalinosi, ir bu
vo tuo didesniame nuliūdime, 
nes neturėjo savo karezia tau
re su kuo pasidalinti.

Tokia dalyko padėtis gal ir 
ilgai butu bujojusi, bet pulki
ninkas atsistatydina ir nutars 
iszvažiuoti isz Vars7,uvos. Toji
žinia neapsakomai iszgasdino 
jauna daktara. Jis bijojo, kad 
jo mylima begydydamas koks 
szundaktaris (kokiais jo vaiz
duotoje buvo visi daktarai) 
provincijoje jos :

nes qpie veikimą savo vaistu, 
jog nuo ju ne ant jotos neatsi
traukė. Liga reisžkesi mato
mai nelaimingai. Eliza beper- 
stojo emo sau už galvos, jo- 
veidas liko karszczio purpuri
niai blizgantis, kaklo nervai 
konvulsiniai drebėjo, lyg ple- 
szomi nematomos mirties ran
kos, kraujas mėtėsi in galva, 
ji pati gulėjo pusiau užsnūdusį 
mėtoma karszczio kliedėjo mi
nėdama savo tėvus ir jauna 
daktara. Jurgis atsiklaupė, ir 
pirma syki savo gyvenime su
kvietė konsilium.

Kada jo sukviesti daktarai, 
prie ligones lovos, iszsprendc 
ligos simptomata ir paskuti
nius vaistus, Jurgio pavarto
tus, lyg elektra perimti 
krūptelėjo. Kiekvienas isz ju 
sakydamas: —Pasirikai, drau- 

Teisybe, Jurgis tikrai 
pasiriko. Kas myli moteriszke, 
tas niekuomet neprivalo jos 
gydyti.

Pirm nei pasibaigė daktaru 
ginezas, Eliza apleido pasauli 
didžiausiuose kaneziose. Jur
gis vos surinko tiek jogu, kad 
užspaudus jai antakius; pas
kiau lyg negyvas parpuolė ant 
žemes.

Ir tikriausia, tas žmogus ta
ino momente buvo nelaimingas.

tai yra tie-
— suszuko nepažystamoji, 

iszlengvo atsigryžus prie Mar
garitos, ir rodydama in ja už
klausė:

Jurgis neiszdryso atsa-

sa

— Užmuszei ja savo atsza- 
limu, savo akmens szirdimi — 
tarė nepažystamoji. • Ta pati 
klausima pa'kartojo yodydama 
in Jaremba; o kadangi jis tylė
jo, tarė: —■ Užmuszei, ta seni 
per pavydu ir nedėkingumu 
Proszkui, kurs buvo tuvo ge- 
rudoju. Kad nebūtumei buvo* 
melagium, kad būtumei jam 
papasakojęs savo istorija, tai 
butumėi /rados savo tęva 
Zareba buvo tavo tėvas!

Sudrėbėjo daktaras sapne.
Paskiau, nepažystamoji^ ro

dydama in Elize turo: s '
— Mylėjai ta mergina, bet 

dar daugiau buvai pamilęs su 
vis: vo daktariszka garsumaįir už- 

musztti mylimąją per iszdidu-
O dabar ar žinai, Jurgi,

y nes

ge!

Pamėtė tuo kartu dvi brange
nybes, kurios jam pasaulyj bu
vo‘brangiausios: Elize ir dak
taro garbe. Viena Aukszcziau- 
sis prie savos paszauke, antra 
jis pats suprato, jog draugai 

netižmnsztu, ja supleszys, tarp kuriu ne vie-
Ant rytojaus, kada atėjo pas apie ka jis net manyti negale- no sau palankaus neturėjo.

ma.
kas asz esu?

Jurgis sielos akimis tyre,jos 
meilius veido bruožus ir staigu 
suriko: —Mano motina! Pa
žystu tave isz gailesczio, iszlie- 
to tfivo veide; jaueziu szirdyje 
jog esi mano motina. Priesz 
tave tikriausiai nesu kaltas? 
Tayes niekuomet nepažinojau?

— Nepažinai manės, ta:- 
tiesa — taro motina — bet de- 
szimti metu kėsina i s ant mano 
kiauszo, metei ji kaip sziuksz- 
los, kaip gyvulio kaula, ir pas
kiau savo py'ktyj, prakeikęs 
mano, savo szventvagiszku del
nu sutriuszkinai mano kiausza. 
Toks pasielgimas moraliniu 
žvilgsniu yra lygus žmogžudy- 

. • v • i • .1 J • J a 4... n .

gyvenime.
ptei, kuri tai yra ketvirta tavo

i 1*
X.

Žino- 
pog kaukuole papras

ti lodavo ant staliuko

suszuko

— Vos tarnas suspėjo su
dėti kaulus savo kambaryje, 
vėl užgirdo baisu daktaro bai
sa ir nesuprasdamas kame da
lykas nubėgo pas ji.

— Valentai!
daktaras pusiau apkvaiszes isz 
nuovargio, įpuldamas jam In 
glebi — Valentai! mano drau
ge! brolau tu mano! asz tave 
visuomet mylėjau, del Dievo 
meiles iszneszki kaukuole isz 
kambario!

— Isznosziau ja, pone; — 
tarė Valentas dar daugiau isz- 
gasdintas.

— Netiesa! netiesa! — su
szuko Jurgis baisiausiame su- 
miszime — asz gi priez save ja 
matau! o! asz nelaimingas!...

Valentas, pusiau gyvas vos 
praleido su daktaru likusia 
nakties dali, o ant rytojaus ap
leido savo poną.

Po dvieju kankynes metu, 
daktaras sugryžo prie sveikti 
tos. Visai persimaino. Instojo 
viehuolynan. — Draugas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LfEtUVIŠŽICAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kimus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu^ veseliju, past važinė j i too Ir 1.1. 
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

M .
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Butu vienas latras aitlikęs 
Kožno girtuoklio tokia 

paibaliga bus, 
Kaip gyvulis pražus. 

* * *
Daug yra tokiu gejiu pus

galviu visados,
Ka mibaibytus plaukus turi 

ant galvos,
O kad nuo u'teliu atsiginti, 

Reike visokius budus mėginti. 
O jus biednos senos pusgalves, 

Sparčios tuszit-galves,
Reike szidk tiek galva 

pada'byti,
1 szsz i i k u o t i r 'ge ra i užlaikyti 

O tada uteliiu nebus, 
Visos pastips ir p ra žus.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszaliniaa, Užkimimas gal
vos, Isz priešakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

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

L H. BALL, Prezidentas į
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

į J. E. FERGUSON, Kas. J

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo; 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir aujrao 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katuloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvieikus 
kolonijas. Adresavokite szitoip;

A-Tkl A&tjf

Spencerport. N. Y.
M. ŽUKAITIS

25 Gitlet Rd. I

Lletuviaskaa Graborlu* 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SIS IV. Sarne* SI., 

MAHANOY CITY, PA.
80S MAKHKF ST., 

TAMAQI’A. I’A.

SIS IV. N^rner M 

80S MAHKKT RT.
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ŽINIOS VIETINES.

Su ha toj jau pirma die-

> > kuria lai-

tiktai

— Szinadien Sz. Mikolo.
— Nedelioj ’P. M. Ražan- 

cziavos.

na Spalio—Oktoberio.
— Szio meto lieka tik tris 

menesiai.
— Oktoberio 11-ta, bažny

tinėje svetainėje atsibus pirma 
karta “Card Part v
kis merginos isz Szv. Juozapo 
parapijos, su apdovanojimu 
visokiu dovaneliu už geriau
sia loszima. Pas mus da nebu
vo jokiu “’Card Party”
halei, szdkiai ir 1.1. Panaszus 
vakarėliai yra laikomi kitose 
parapijose kožna sanvaite. To
dėl ant to pirmo vakarėlio at
silankykite skaitlingai.

— Ignotas Jankauckas, Ait
ris nesenei li'koia iszleistas isz 
pamiszdlin prieglaudos Schu
ylkill Haven, pradėjo vela da
ryti szposus. Ana diena pradė
jo daužyti bažnytines svetai
nes 'langus už ka vela likos nu- 
siunstas in tenais kur negales 
daryti jokios bledes žmoniems.

Liet avys greitai neuž- 
mirszta skriaudos ir ne taip 
greitai pasiduoda už teisybe, 
todėl da turime paskutine pro
ga iszrinkti p. Boczkauska ant 
School D i rektoriaus, Novem- 
berio menesi. Peticija jau pa
daryta ir induota sudui, uos p. 
Boezkau*skas bus dabar ant In
dependent tikieto ir isz naujo 
pradės darbuotis su pagelba 
geru prieteliu ir gerai velinan- 
cziu žmonių. Kalbėkitės tarp 
savo draugu, agituokite kuo- 
daugiausia idant seta se'kla 
ahiesztu mums kuodaugiausia 
naudos. Nepasiduokime
1 irntaucziants'kurie mus apga
vo visokiais prižadėjimais ir 
tai ant vieno balso (o gal ir 
szimtu). Laikas trumpas, bet 
per ta laika golime nuvei’kti 
daug gero del savo vardo po 
visa pavietą ir parodyt savo 
galybe* Imkitės visi prie dar
iu), vyrai ir moteres!

— Visos Rūdingo kasyklos 
dii'bs Ketverge ir Petnyczioje 
o SiJ;at<rje nedirbs. Lehigh 
Vallies dirbo be perstojimo. 
t, ■

SHENANDOAH, PA.

3ve-

Si J uitoje

— .Juozas Szavulis, 42 me
tu, kuriam nulaužė peczius an
glis Elleirgowan kasyklose, mi
re vietinėje 'ligonbuteje.

— Meldžiame musu skaity
toju praneszti 
Veronikos
duktė mirusios neseniai Ono. 
Grinienės paezios saliuninko 
Jono Orino. Pas ja randas: 
reikalas “Saules” redysteje.

mums adresu
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MIESTAS WICHITA NUKENTEJO NUO TVANO 3 KARTUS
V.

— Schuylkill Railway kom
panijų randasi ant kranto su- 
>han*krutininio, nes (pasidavė in 
rankas glo'beju Maut vestu jo
sios bizni.

— Masu tautietis Juozas 
Czcczkus kuris ėjo ant 
Director

‘ ‘ Poor 
gavo gana dideli 

skaitlli 'balsu <po visa pavietu 
‘ha net 4,927*

Musu moterėlės bijo bal
suoti Įniki' rinkimu manvda- 
mos kad reikes mokėti po tam 
taksas. K odd svetimtautes ne
bijo balsuoti ir nemoka tak
sas ? 
ji klausymą 
girdėjome 
PennsyIvanijos legidlatura da
vė lygias tiesas balsavime <lel 
moterių ir merginu kurios yra 
užbaigia 21 metus, bet nepasa
kė kad turi kanecz mokėti tak
sas. Priek tam Suv. Valstijų 
konstitucijoj tiesiog paraszyta 
kad “ 
baigė 
taksas 
nieko 
valdžia

gavo gana

4

f

Apie tai trumpai jums ta- 
iszriszime kaip 

nuo tūlio advokato.

ar mot eres

visi v v ra i kurie yra už- 
21 metus, turi mokėti 
” — bet apie moteres 
neminėta. Todėl, jaigu 

duoda tiesas balsuoti
moterems, tai turi dadurt pri- 
deczka prie konstitucijos (en
actment of laws) 
nori mokėti taksas ar ne ir ant
to užmanymo turi žmones bal
suot. Lai matote del ko Ameri
kon kos nemoka taksas ir nebi
jo balsuoti laike rinkimu o mu
su mot (‘reles pasil ieka užpaka
lyje ir negalime savo kandida
tu rinkti. Todėl nebijokite mo
terėles ir eikite visos balsuoti 
Novemberi, o
rinksime savo vyrus ir isz to 
galėsime 
musu rūteles vra 
gali pasistatyt prieszais kitas
moteres. Reikė 'tiktai užsire- 
gi -lravot savo vorde kad laike 
rinkimu nebūtu užvilkinamas 
kada einat balsuot. Neužmirsz- 
kit apie tai ir nieko nesibijoki
te.

tokiu budu isz-

pasidžiaugt, 'kad ir 
galingos ir

LouisMusu biznierius
savo sztora 

numeris
Wasch indejo in 
Bell telefoną kurio 
yra 357-R. Paw ji galima gauti 
visokiu naminiu rakandu 
pigias prekes. .Jo sztoras ran
dasi ant kampo prie 12-tos ir 
Mahanoy ulycziu.

)7-R. Paw ji 
naminiu V u z

solo, duetus arba,kvartetus ant« 
galo bendrai visi chorai sudai
nuos tris dainas.

Bilietai tik 50c. Todėl visus 
, kviecziame atsilankyti isz vi-

Antanaviezienes, i

paezios 
. Pas

Saules

McAdoo, Pa. — Paszventini- 
mas Bažnyczios. — Nauja Lie- 
tuviszka Szv. Kazimiero baž- 
nyczia kuria jau pradėjo statyt

s •.

**S;y*š

B
fA ;į&

K'

su kolioniju ant taip didelio 
koncerto, dar'pirma karta mu
su aplinkinėje surengta ir su
traukta tok is didelis giedoriu

I 
Kvieczia Rengėjai.

’ skait liūs.

Frackville, Pa. f Gena va i te, 
19 metu, mylema duktė Stanis
lovo Petrusevicziaus (Peters) 
mire Ashlando ligonbuteje po 
trumpai ligai po
Velione buvo gerai iszlavinta 
muzikaliszkai ir grajino

operacijai.

Oil-
laikys paHzventnnmn kampmio be,.tono krutalll„ ju paveiks]u 
akmens 2 durna <)ktobeno, tealro Paliko dideliain nu|iu. 
1927 mete Nedehoje. l>auR dilllia t dvi seseres ir ko. 
draugyacziu yra uzpraszomu turig brolills. Laidotuvos atsI.
ant tojp paszventiniino isz vis.: Į bllvn s„rodftĮft () kj||m atvo2o 

graborius Rėklaitis ant palai
dojimo in Mahanoy City kapi
niu.

I

.. _-4 ; , . : : buvo Seredojer — - ---------------------------- ------ ---

užpraszo visus Lietuvius isz I 
visu aplinkiniu atvažiuoti irln;
dalybauti paszventinime ak
mens tuja diena. Paszventini- 
mas atsibus 3 valanda po piet.

aplrnkiniu o komitetas taipgi I

Brooklyn, N. Y. — Diena 25 
szio menesio garnys paliko 
ponstvai Mikolai ir Paulinai 
Alukoniams ant 75 N. Henry 
ulyczios, puiku ir sveika sūne
li. Daktaras Seljsnel aprūpino 
motina. Ponstva Alukonei 
džiaugėsi susilaukus penkta 
vaikuti. 

Minersville, Pa.
Koncertą rengia visu Schuyl- 
killo Counto Parapijų Chorai 
2 diena Spalio sziu metu, Sz. 
Pranciszkaus parapijos Audi- •! i a ' ___ i _ >» T.

Dideli

toriam, prasidės apie 7:30 vai. 
vakare. Dalyvaus tame koncer
te apie 11 Choru. Kiekvienas 
.Choras padainuos pora dainų

Bayonne, N. J. f Reiko da 
truputi priminti apie mirti a.a. 
Jono Czerniaudko kuris czio- 
nais įniro nesenei, nes mažai 
•korespondentas buvo »)/ažymė
jus apie jojo mirti. Taigi, ve
lionis Czerniauekas ipaejo isz 
Suvalkų gubernijos, Kaziu ru
dos, kaimo Valaitiszkes, kita
dos per i'lgailaika gyveno She
nandoah, Pa., kur likos sužeis
tas kelis kartus netekdamas 
dvieju pirsztu ir akies. Atva
žiavo in czionais kada Suv. 
Valst. inejo in Svietino Kare. 
Veiionis mire Bayonne Rgon- 
•buteje ir likos palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms ir pa
laidotas ant Allentown kapi
niu. Mirė Nedėlios ryta 4ta va
landa, 9 diena Septem'berio.

jas apie jojo mirti. Taigi

Kodėl Vaikai Vagia?
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atsitikimuoseKai'knriuose 
vogimas yra vaiko hudas “at
silyginti.” Mergaites vagia isz 
pavyde j ima. Neseniai 1(> metu 
mergaite sugauta vagiant bu
vo atvesta in teismą. Net tris, 
sykius ji nuėjo in namus g(L 

!.. _ * ’ pavogę
ir žiedą, paslėpus

“ Vbgimns” 
vartoti vaPkiszkams prasižen
gimams. Žodis taip sujungtas 
su krimilial'iszlkais dalykais, 
kad su isztarimu žodžio 
ii” mums ant syk prisimina 
kalėjimai, vagiai ir pleszikai.

Vogimas yra vogimas. Kaip 
tik greit vaikas supranta, ‘kas 
jam priguli ir kas kitiems, tė
vai turi persergeti, ka<l neimtu 
kitu žmonių daigtus. Nuo pat 
mažens vaikams reikia paaisz- « • . • 4
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krimilud'iszlkaisIM|
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vog- ./
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ria usios <Įf augės ir 
drabužiu
daigtus, lauke progos parduodi 
ariia
nors

vartcG. Paaisz-kejo, kalį 
prasikaltėle mylėjo savo 

drauge, be pavydėjimo negalė
jo žiūrėti ių dnau'ge. Biedna 
mergaite labai mėgo puikius 
drabužius, bet jos tęva vi nega- 

I lojo jai nuplikti tokiu kokiu 
drauge nesziodavo. Ir kiekvie
na syki mergaite pavogė ka 
nors.

Kartais vaikai ima daigtus- 
juokais, visai (netikėdami, kad 
vagia, ir taip •darant neužilgo 
pripranta imti viską. Tėvai tu
ri jaunus vaikus nuo to atpra
tinti.

Septynių metu vaikas, nasz- 
laicziu name, pradėjo vogti su
laukės 5 metu. Jis viską cine, 
užaugės taipgi ka tik norėjo 
vogė, ir galu gale tapo vagis.

Reikia vaikus nuo pat ma-
V • ,4 • 1 • 1 ••

kiu'ti apie teisybe ir teisingu- 
vaikai

po paaiszlkinimu ir 
draudimu, tai jau lai'kas te- 

wams supranti kaip su jais pa
sielgti.

“Suprantama, kad

ma. imaIr kuomet 
daigtus
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•X ’<>' asz ne
manau, kad Jonukas vagia, 
paimdamas daigtus szeimynos 

isztare viena motina

r 4 • ■k f "
•F .

>.
:* ■ •* y • ■>* •.> ' <• i *>!

1 ■ ž*z /’ .i

Jau treeziu kariu miestas North Wichita, Kan., nukentejo nuo tvano, kada n'pclukas

.-i" • S ’ x . . i »
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Chisholm ir Little, Arkansas upė iszsiliejo isz savo loviu. Pa veikslas (parodo užlieta miestą. 
Daug gyventoju buvo priverst i aj/lemti savo gyvenimus. .

Isz Lietuvos.

6 valanda vakare isz 
ėjusi 
pilna keleiviu

in Jurbarką

ASZTUONI UŽMUSZTI, U 
SUŽEISTI NELAIMĖJE 

SU AUTOMOBILIU.
Kaunas. — Rugsėjo 9 diena 

Kauno
autobusu, 

isztiko nelaime.
Ties Vilkijos miesteliu, nusi
leidžiant staezion pakalnėn, 
staiga sugedo autobuso torma- 
zai ir autobusas visu smarku
mu, nesuvaldomas, sudužo in 
pasitaikusia tvora. Susidūrimo 
metu užmuszta 8, sunkiai su
žeista 3 ir lengviau sužeista 8 
asmenys. Sužinojęs apie nelai
me Kauno miesto ir apskrities 
virszinnks skiubiai iszrcikala- 
vo miesto valdybos sanitarini
automobiliu ir pasiuntė in ne isz Pakuonio, 
laimes vieta. Paskutinėmis sz> 
ryta patikrintomis žiniomis, 

nustatvti Iž'moninine 
sanraszas.

KAREIVIAI SUKILO UK
MERGĖS GARNIZONE. 
Dar vienas sukilimas Lietu

voj invyko, anot apturimu ži-
propogandos komitetas Taut i- niu isz Rygos.

Ukmergės garnizonas šukele 
maisztus.

TAUTINE PARAPIJE 
LIETUVOJE.

Rokiszkis (“V-bos”, kor.) 
Rugsėjo

nariu,”
gindama savo asztuoniu metu 
sunu'ka, ir 'kita motina spren
džia, kad “ėmimas valgomu

1 9

10 diena susitvėrė

nei Lietuviu Kataliku Bažny- 
cziai. Rengiama sale, intaiso- 
ma radio. Sumanyta leisti sza- 
firografuotas laikrasztelis.

PLESZIMAI.
Prienai, Marianipoles aps. — 

Priesz kelias savaites atsirado 
))iliecziu, kurie pravažiuojnn- 
czius isz Kauno in Prienus ar
ba Baczkininku szilelyj api- 
pleszdavo. Marianipoles aps- 
kriezio III-os nuvoados polici
jos virszininkas p. Olszauskas, 
padabojęs kelias naktis, 
nu 'pagelba visa plesziku lizdą

Priesz maisztinin- 
kus tuojaus 'pastatyta valdžiai 
isztikimoji kariuomene.

Po neilgos kovos, kurioje pa- 
varoti szautuvai ir kulkas- 
vaidžiai, maisztininkai inveikti 

j ir nuginkluoti.I
SUDEGINO SAVO TROBAS.

Plateliu valscziaus gyvento- 
, su-

suma-

džia, kad 
daigiu ir centu nėra vagyste. 
Kartais tėvai dovanoja už to
kius prasižengimus, sakydami, 
“•kad jis taip gražiai paemp, 
arba, “ 
daigtus, paima ir kitiems isz- 
dalina,“ ariia, “jis per jaunas 
s iifp ras t i k a jis daro.”

jis del saves neima tuos

a ri>a,

Reikia vaikus nuo pat ma
žens atpratinti nuo ėmimo ki
tiems prigulineziu 'daigiu.

—E.L.1S.

PREZIDENTO MONROE NAMAS
PARDUOTAS ANT LICITACIJOS
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ko, įkuriame mirė Suv. Valst. p reziduotas James Monroe, 4-ta

M*

Szis namas, kuris stovi an t 95 Crosby ulyczios, New Yor-
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jas Vitoldas Petkeviczius
si pykęs su savo žmona, 
ne persiskirti, bet dar labiau 

szu- Į norėdamas savo žmonai atker- 
szyti —padegė tvartus, kurie

g.
uis sunaikino visus negyvena
mus trobesius su gyvuliais.

Sziomis dienomis Sziauliu 
apygardos teismas, teises szin • 
byla, pasigailėjo Vitoldo Pet- 
kevieziaus ir nubaudė szesziais 
menesiais paprasto kalėjimo.

sucziupo. Suimtu,ju tarpe yra j buvo ju bendra nuosavybe. U

įKivdkio 
nukentėjusiu sanraszas. Už- 
muszti szie žmonys: dvarinin
ke Vakseliene su 10 metu sū
num, Petrauskus su dviem vai
kais 7 ir 9 metu, Vosylius isz 
Pavilkijos dvąro, Kaupas isz 

Kitu dvieju už- 
musztuju pavardes nesužino
tos. Sužeisti yra szie: Mockus 
Pranas isz \reliuono, Pelucziu 
kaimo,

Mihneviezius Sta-

lovas isz Seredžiaus, mokinys 
Griszinas Kaze s 
venos Ugniagesiu 
aikszteje.

Draugely t e Magde isz 
Kauno, gyvenusi 7 forte, Leo
nas Juozas isz Marianipoles, 
mokinys, Goldmanas Leiba isz 
Veliuonos,
sys isz Seredžiaus, Bulota Vac-

isz Kauno, gy- 
gatveje 12 

Karol ietie Rože isz
Eržvilko, Griszkauskaite Man- 
isz Vilkijos miestelio. Taip pat 
sužeistas ir autobuso szoferis 
Adamoni. Mirusiųjų lavonai ir 
sužeistieji atvežti in Kauna.

NUSISZOVE JAUNAS 
STUDENTAS.

Rokiszkis. “V-bes”. kor. — 
Rugsėjo 7 diena nusiszove 20 
metu gimnazistas Sukinkąs. 
Nors neturėjo leidimo, bet 
priesz tai gavo nusipirkti re
volveri isz vieno eigulio. Sau- 
žudys paliko du raszteliu. V>e- 

Asz niekam blo- 
ir man nieks 

bet žudaus,

name raszo: 
go nepadariau 
nieko nepadaro, 
kad nusibodo gyventi.” Antra
me sako, kad ant kapu nejo- 
kio vaiduoklio nerado. Mat ei
na gandai, kad Rokiszkio para
pijos kupinose vaidinasi, tai 
jis, matyti, ta tyre. Labai daug 
musu mokytu vyru žudosi del 
nubodumo.
BYLA DEL BAŽNYTĖLĖS.
Mariampoles Apygardos teis- 

me buvo nagrinėjama byla del 
buvusios Kalvarijoj cerkves, 
kuri dabar prikaluso Katali
kams. Mat, pravoslavu dvasi
ninkai pasiryžo vėl buvusia 
cerkve atgauti, bet atvykęs isz 
Kauno advokatas Tumėnas in- 
rode, kad Rusai kelia neteisė
tu reikalavimus. Dėlto ir byla 
laimėję Katalikai.

4 <

*. . • i ūkininkugana pasilaikaneziu
viens Zvdas ir

\’isi uždaryti in
Skiltąją.”

dar dauginu.
Prienų “

ISZDALINO DVARA.
Tabariszkiai, Kauno apskr 

Garliavos valscziaus. — Sziu 
metu Liepos menesio 29 diena 
in '1 (IIHII blAMU H V <1 Iii <ll\UZ<li. 
vo '

M

Pabariszkiii dvaru atvažiji- 
Zemes Reformos Komisija 

ir paskirstė minėto dvaro že
me in sklypus ‘savanoriams, 
mažažemiams ir to dvaro dar
bininkams. Tik gaila kad. dva
ro darbininkams nevienodai 
paksyre sklypus. Vieniems iki 

3 ha. Verto
jo komisijai atsižvelgti ir pa
skirti visiems vienodus žemes 
sklypus, nes visi lygus to dva
ro darbininkai.

GYVULYS NE ŽMOGUS.

La

• /.

(> ha., kitimios iki

įij ■ —įir xnutfwxu 
n Ję* >,**
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Ja mew Sa- 
kuriš dažiuri miesbiszka 

szaszlavu vieta (dump) likos 
aresztavotas už sužagejlma de- 
szimts metu mergaites Stel'los 
K oval skili tęs kuria pirma nu
girdė. Tėvai užtiko mergaite 
Savag’o szanteje, pavojingam 
padėjime.

Mergaite tankiai su kitom 
mergaitėm siautė ant dumpo 
jeszkodamos nidk-niekiu; tasai 
gyvulys pasinaudodamas isz 
progos suviliojo mergaite pas 
save su visokiais prižadėji
mais, duodamas jai arielkos, o 

su-

Philadelphia. — 
\'age,

1

m.

II
:<

<
Ji
£

kada mergaite pasigėrė, 
bjaurino ja ja.

PRANESZIMAS.

Jullajaus 1831 mete, likos ana d iena parduotas ant licitacijos. 
Amerikos Fstorisz'ka Draugove buvo pirkus szita narna ant 
atminties, bet neturėdama užtektinai pinigu, buvo priversta 
ji apleisti.
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Kam reikia piukla'S asztryt 
tai tegul kreipiasi pd No. 1102 
E. Market St* Mes asztrinam 
didelas ir mažas piu'klas. ir dar
bas yra gvarantytas o preke 
pigi* _______ _________
FARMA ANT PARDAVIMO

Skaitykite “Saule” . ANT PARDAVIMO.

I

4 Reading 
lines ,

Farma, 175 akeru žemes, 135 
akrai dirbamos o 40 akru pui
kios girios, daug timbiriu, pu
sžili, aržuohi ir kitokiu medžiu, 
st ubą 6 kambariu, didelis tvar
tas, dvi visztinyczios, garu
džius, korn kl ibas del 1,000 bu- 
szeliu komu, 3 jauni mulai, 2 
geros karves, 5 kiaules, 7 par- 
szai, keli szimtai visztu, 40 
ancziii, naujas Fordson trakto
rius trijų arkliu jėgos, veži
mas, plūgas ir daug visokiu 
mažesniu maszinu, visi jami 

• tik komu 25 akrai, parsiduoda 
j viskas tik už $5,500 doleriu.

t

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus* 
ir kitu vietų, visa apdįrboma. ■ 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksmą, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavago,
'f" Locust Valley, * 

Barnesville
KVITU knygele Draugystėms del isi-i 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c.; 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
skriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS w 00.. .
MAHANOY CITY. PA.
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JAUNA SMUIKININKE 
KELIAUS IN EUROPA

»■ ♦ | y*

FraneiszkiY Berko va kuri 
puikiai grajina ant skrypkos, 
likos atrasta per artistą Efrė
mą ZimfbaliJta ir paėmė ta 
mergaite po savo globa lai- 
vintis tolesniam moksle. Mer
gaite yra gimus New Yorke ir 
neuži’lgio iszvažiuos in Euro
pa kus instos in muzika'liszka

»'konsovalorium.

■usirinkimu.

I 
ji 

, Pa. ' •••••««

Iszeis
1:30 
1:30 
2:21
2:28

$3,.500 inmo'ket o $2,000 ant 
lengvo iszmokesczio. Kas no-

A.BE.CBLA arba pradžia skaitymo Ir 
Preke Ilk 

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

raszymo, del vaikams.

NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 2 0KT0BERI0 

--------- ---------------------------------- 

SpeelnllM trr! n an Snhato" naktį.
Ibi 

Shumokin .. 
Mt. Carmel . 
Ashland ....
Girardville ..................... ............
Shenandoah ............................  2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamamia (Preke $3.25) .. 3:16 
PribUBin Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 Vvajanda vakaro ta pat diena 
Standard Time.

$3.50
■ ■■■ 1 '■"■■■

Ant Readingo Geležinkelio

|1V‘,S'V' .nO,i.unwnv„.w.^ ....

retu pirkti atsiszaukit ant szlo 
adreso: lt.

DUBELTAVAS 
TICIETAS

>

John Adams
R. No.l, Box 58 A, 

Berlin, Md.

Daugiau neturime.
Pasiskaitimo Knygele No. 199 
visos jau likos iszparduotos ir 
ju daugiau neturime,
neužsisakykite szitos knygeles.

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