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ISZ AMERIKOS ANT LENCIŪGU
KAIP SZUNES

NUTRUCINO VISA 
SZEIMYNA 5

MEILE KUNIGO DEL 
NORSES DAVEDE PRIE 

ŽUDINSTOS.

DVYNAI PRIRAKYTI SU 
SU LENCIŪGAIS 

(JONKELIAIS 
NEDORA MOCZEKA.

PO 
PER

Episko-įprabaszczius 
parapijos czionais, li-

su

Enid, Okla. — Rev. Charles 
Bailey, 
))ol i nes 
kps aresztavotas drauge 
norse Mare Afkinson (dažiu-
retoja ligoniu) už nutrucinima 
kunigo paezios ir josios duk
ters Jane Bailey ir tris kitus 
sąnarius szeimynos kurie pa
vojingai serga taipgi nuo už- 
t r nei n i mo.

Baikai knnigiržis mylėjosi su 
norse Atkinson nuo kokio tai 

idant atsikratvt nuo 
ir visos szeimynos, pa-

o

meilia-

laiko, 
pa ežios 
kurstė norse idant visus nutru- 
cintn.

Palicije rado kėlės
gas gromatas raszytas per ku
li iguži pas norse isz kuriu da- 

kad taup jufju buvo 
visa

aiprato, 
suokalbis nužudyt
m v na.

HZei-

UŽMUSZTAS PO
DVIEJU MENESIU 

APSIPACZIAVIMO.
Shamokin, Pa. — Lygiai po 

dvieju menesiu vedusio ‘pagy
venimo, Jonas Tatuszko, 24 
melu, likos užmusztmi Enter-- 
jiris^" knRyfrtnsia, per nupuoli
mą dalelio szmoto akmens ku
ris svėrė tris tonus, iszspaus- 
damas gyvas!i <ant vietos-

Jojo draugas Jonas Feczko 
likos ipnvojingai 
guli ligonbuteje.

Du menesiai adgal Tatuszko 
brolis Antanas per neapsižiū
rėjimą iazmete bleszine degan- 
ezio gazolino isz gamdžiaus 
ant dvieju savo vaiku kurie 
.sialege ant smert.

bi užeis t as ir

NAUJOS APSIVEDIMO 
TIESOS PENNSYL- 

VANIJOJE.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos naujos tiesos, kurios 
nžd ra tulžia vaikams apsivesti 
neturinti da 1G metu, prasi
dėjo nuo 1 dienos Oktdberio. 
Kas geidžia apsivesti neturė
damas 21 metu turi turėt pa- 
velinima nuo savo tėvu arba 
g'lobejn.
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DJJ-KART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S “SAULE3 1

Smarki vėtra perejo per St. Louis, Mo. 
Szimtai sužeisti.

milijonu doleriu. Namai sunaikinti.
ledes padaryta ant

MYLĖJO LELIA
ISZ MEILES PAPAIKO; 
VĖLIAU MYLĖJO 

VASZKINA LELIA 
SAVO MYLEMOS.

MEILES

J0ZEINA CTARNINKĄ IB EBIKX.CZIA.
i IMVulraU Kaixluoja: Amerike ant viso tneU ll.OC 

paropoja Ir Jdotuvpjo |4.G0 ant viao faata.

Htak'01 Ir Pinigus Visada siuskite tik' knt Irfd >11 MII

W. D. BOCZKAUSKAS - OO.,
MAHANOY AND A STS., MAHANOY UTTY, PJL

w. i>. BoczinwxKi, rr»i. t a.
r. W. aOVBKOWBKl, t.lt.r 39 METAS
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23 RAUDONIEJI SUŽEISTI 
300 ARESZTAVOTI.

Komunistai sn
ap va i'ksz-

Uniontown, Pa. — Palicije 
surado supaneziuotus lenciū
gais dvynus Andriuką ir Jur- 
guli Bobai inns, vienuolikos 
motif senumo, kuriuos atidavė 
po globa juju vedusios sesers 
Ala ros Russell.

Kaiimynai prislėgė buk mo- 
czeka su dvynais pasielginejo 
bjauriai ir tankiai baisiai 
plakdavo be jokios priežasties 
o ant galo prirakino juosius po 
gonkeliais kur vargszai turė
jo gulėti visokiam ore.

Stulas paliepė dukteriai 
keti po trisdeszimts doleriu 
ant menesio .ant užlaikvino 
dvynu.

- Devynes- 
žmones li-

o

su-

mo-
t risdesziml s 

menesio .ant

GYVULIS TAIP 
NEPASIELGTU SU 

SAVO DRAUGIA
Pittsburgh, Pa. — Isz prie

žasties bjauraus pasielgimo gi- 
musis kūdikis in tris miliutas 
po gimhnui mire, namo Anta
no Mosko isz Mino No. 3, arti
moje Molenauer, už ka dabar 
Antanas randasi uždarytas ka- 
lej’me ir turės atsakyti už mir
ti savo kūdikio, o motina ran
dasi pavojingam padėjimo li
gonini t eje.

Pagal w yylioijos tyrinėjimą 
l-d g’
fili burdingierium Vincu Ne
valiu, 53 metu, katras turi eiti 
bas'zaukti da'ktara del moto
ro s. In gineza hisimaisze 
toro ir tuoj kilo muszis. Inir- 
szes vyras spyrė neszczia mo
tore in'pi'lva in numėtė po sta
lu, kas priskubino gimimą kū
dikio ir jojo mirti.

Saint Louis, M o. 
deszi m t s aszt uon i 
kos užrnuszti, 900 sužeista 
blodes daeina ant milijonu do

ve t ra kuri 
prapute pro szi miestą ir ap
linkine. Vėtra (perejo per 
szes ketnr-kampines mylės, 
naikino mažiausia 5,000 namu 
padarydama bledes nemažiau 
kaip ant 200 mii'lijonu doleriu* 
Vėtra perpūto pirma valanda 
po piet praeita Ketverge su 
baisium lietum.

Visas regimentas kareiviu 
likos iszzauktas in ipageliba ir 
1,500 palicijantu neszti pagal
ba ir daryli parodka.

Vėtra buvo taip smarki kad 
net žmones nupilto nuo kojų, 
automobiliai buvo nuneszti to-

lerlu per smalkia

sze-
Sll-

ai iszranti kaipo ir 
telefono ir telegrafo 
iszversti. Vejas nunoszc stogą 
ūko M ii’llanpliy ligoirbutes,'kur 
gulėjo 67 ligoniai. Central 
High mokslai ne Dusinu su
griuvo ir 
sužeista.

Ii, me'dž’u
sl ulpai

ligoniai.
pusiau 

vaiku 
moks’lainos

dvi'doszimts
K i t os

taipgi likos daliniai suardytos.
Priemiestyje Venice, katuli-

rotnže .ir 
suardyti*

(Irani te

hažnveži a 
namu* likos

Madison ir
taij)gi panesze dide-

kiszka 
daug 
M ie.dai 
(’i t v, UI.,
les lilede

Didesne dalis miestodio Bu
dy, Ark., likos sunaikinta, ke
li žmones užrnuszti ir~dvido- 
szimls sužeisti.

MuskagOPjjO'kla., keli namai 
likos sugriauti per vėtra ir ke
liolika žmonių sužeista.

nepadorius snsigi nežino

nio

Nevulis 
taipgi likos aresztavotas ir yra 
laikomas kaipo budintojas.

LENKAI NEGAVO 
PASKOLOS AMERIKE.

Washington, D. C. — Nuo 
keliu menesiu Lenkije stengė
si aiplaikyti 70 ini’lijonu dole
riu isz Amerikonisz'ku banku 
idant sudrutyt savo zlotą, nu- v 7

ėjo ant niek, nes Amerikonisz- 
.ki ban’kieriai atsisakė pasko
linti Lenkijai pinigus. Pasko
la norėjo gauti nuo Blair & Co. 
ir Chase Securities Corpora
tion.

MINKSZTU ANGLU
STRAIKAS UŽSIBAIGĖ

150,000 ANGLEKASIU SU- 
GRY2 PRIE DARBO PO 0 
.. MENESIU STRAIKO.

Chicago* — 1 Ilinojaus mink- 
*ztu kasyklų operatoriai susi
taikė su anglokasiais ir ant ga
lo, visos kasyklos pradės dirb
ti po szesziu menesiu bedarbes. 
Buvo tai vienas isz ilgiausiu 
straiku IIlinojaus valstijoj.

Pagal nauja sutarti, tai ka
byklos bus atidarytos kuogrei- 
cziausia pagal Jacksonvilles 
kontrakta, o paženklinta ka- 
niisije tuom laik svarstys Illi- 
nojaua darbiniuikiszka padėji
mą ir nutarimą apie mokesti.

Szia snnvaite ketina sugryž- 
ti prie darbo nemažiau kaip 
75,(XX) anglekasiu.

Kabyklos pradės dirbti Indį* 
janoj, Iowa ir Missouri, beį 
kada pradės dirbti ,Pennsyl- 
vaiiijoj irphąjuj,

•midežiW;
j, (ai da tikrai 
/I O I OH Z. | Iii'OH Zi

* npirr^nH tti-t?

PALIKOVAIKAMS
POTERIUS O

PACZIAI $12,000.
Norristown, Pa. — Allen 

Freed isz Telfordo, mirdamas 
paliko sekanti testamenta: 
“Palieku savo vaikams, visus 
mano poterius del gero jujn 
iszganymo, kaipo vaisiai mano 
sunkaus 'darbo, kaipo kriksz- 
czioniszka tikėjimą .kuris ma
ne tidk suramino mano gyve
nime ir tąkiųosiu kad bus to ir 
jiems suraminaneziu ir susi
vienijimas po smert dangisz- 
koje karalystėje; geidžiu kad 
apsisaugotu nuo viso pikto ir 
sektu paskui viskas kas yra 
gero, ir naudingo vardan Die
vo, kuris mane sutvėrė ir Kris
taus, kuris mane atpirko ir 
Dvasios Szventos, kuri mano 
apzeviete*”

Savo paežiai pa'liko $12,000 
josios mireziai lai yaikaį 

.......... ’M<* i;
o po josios nurėžtai la 
Wzdrasko lcie^pQsi||1^9

AMERIKE LAISVE VISAI' 
DINGO.

Clove'land, Ohio, 
negelia, jau 
gali pabncziuot'i savo loenos 
paeziules automdbiliuje, tai 
Amerike jau dingo visai liuo- 
Bvbe.

• Po szimts 
jaigu žmogus ne

savo 
automdbiliiuje

Isz Visu Szaliu
ISZl’AZINIMAS PO

1 SMERT
i

Sztai, Juozas Mack su savo P A S IAUKAVIMAS TĖVO
DEL MEILES SAVOpaeziule, sugryžinejo nuo pik

niko ant<miobiliuj(‘, kuri su
laiko <prie kelio ir meilavosi
kaiip meilinga porele privalo 
darvt i.

DUKRELES.

Kioto avas. — Keli metai at 
gal, tarp Zydisziku gyventoju 

r D/Tame privažiavo palicijan-‘ turėjo didolia paguodone 
tas ant motorcikliaus ir pama- metu Abram Popiel. Ana dienu 
tęs bueziuojanezius, aresztavo- diengo Popiel isz namu ir įlie
jo ir uždare kalėjimo, kur po- kas nežinojo kur jisai prapuo

lė. Tuom laik Popiel.iszvažiavo 
in Varszava, kur padare sutar
to su Amerifkoniszkais inisijo- 
nieriais. Turėjo jis vienatine 
dukteria Rože, sergante plau- 
cziu liga. Neturėjo jis pinigu 
ant jos gydymo. Kas tokia jam 
darodijo, idant nusiduotu pas 
misijonierius, kurie at verti nėjo 
Žydus ant Krikszczionybes ir 
jie jam tikrai pagelbės.

Ilgai kovojo tėvas 
savžino, 
meile del dukters ir perejo ant 
Krikszczionybes. Duktė likos 
patalpinta in misijonieriu li- 
gonbuto Otwocke, kur gydosi 
ant kaszto misijos. Bet baisi 
liga ingalejo ir paėmė jauna 
gyvastį. Tėvo gailestis buvo ne 
apsakomas. •

Szioinis dienomis surado tė
vo lavonu darželyje prie misi
jos. Szale jo gulėjo tuszczia 
bonkute nuo trucyznos o ant 
krutinės kortele ant kurios bu
vo paraszyta: uEsmių labai 
nusidejas. Apgavau Dieva ir 
žmonis. Neturėjau pinigu ir 
buvau priverstas tai padaryt 
del meiles mano kūdikio. °

Lavoną palaidojo misijonie-

rele perleido szeszes 
ant pakulos.

Alack’ai apskundė palicijan- 
ta ant $15,000 už neteisinga 
areszta ir džiure pripažino nu
skriaustiems $3,675. Palicijan- 
tas i'szsi'kalbinejo kad Mack 
meluoja kad tai yra jojo pati, 
nes da niekad nebuvo mates 
idant vyras taip mylėtu savo 
paeziule.

NUŽUDĖ KŪDIKI ISZ 
KERSZTO. 

f

New York. — Angelina Con
stance, 7 metu, likos nuszauta 
ant smert per Baggio Arseno, 
65 metu. Palicije sako, kad 
Arseno yra padaręs tai isz 
kerszto, kad jojo duktė pabėgo 
su vyru, su kuri irom supažino 
jojo dukterį, tėvai nužudytos 
mergaites. Arseno nuėjus pas 
Constanc’us užtiko savo duk- 
tere su vyru. Po tam nuėjus 
ant virszaus kada tėvu nesira
do namie, nuszove 
mergaite isz kerszto.
GALIMA DABAR

TELEFONUOTI
IN MEKSIKA.

Washington, D. C. — Arnu 
diena likos užbaigtas sujungi
mas lk'11 telefono tarp Suv. 
Valstijų ir Mdksiko — nuo 
Washingtono 3,357 myliu. Da
bar galima bus kalbėti isz kož- 
no miesto in visas dalis Meksi
ko. Isz Mahanojaus jaigu kas 
norėtu pasikalbėt su preziden
tu Meksiko duži not i kada bus j • 1 • ’ 9. • i • V

valandas

nekalta

ton nauja revoliiicijo, tai už 
tris miliutas pasikalbėjimo, tu
rės užmokėti $13.20.

ANIOLAS.
— Toji Molinuko, tai tik

ras aniolas; szakada kad ne tu
ri turto.

— Ko tu nori! Juk nuo 
ąnįoĮų, jiegali reilcalaut pint- 
gU. * . n 111;

su savo
ant galo pergalėjo

riai szale jo dukreles.

MESZKA SUDRASKĖ 
MERGAITE.

Zakopanai, Lenkija. — Gir- 
riosia prie .lurgovo, mcszka 
sudrasko trylekos motu mer
gaite, kuri su kitoms moterims 
nuėjo in girria grybaut. Moto 
res iszgirdo kliksma mergaites, 
nubėgo pažiūrėt kas su ja atsi
tiko. Baisus reginis persistate 
motorems: didele meszka sto
vėjo ant 'mergaites, laižydama 
smegenis isz mergaites galvos. 
Moteres nubėgo jeszkoti pagal
bos, bet kada sugryžo, rado tik

Otfli

LAISZKAS ISZ
LIETUVOSBeri inns. — 

kele niaisznti laiko 
cziojimo giminiu diena prezi
dento Hindohborgo, užklupda
mi ant kareiviu, kurie szove in 
Komunistus sužeisdami 23 ir 
aresztavojo suvirszum 300.
VISAS KAIMAS ISZDEGE
I , * ■
Viednius. — Tn czionais atojo 

žinia, buk visas Slavokiszka.^ 
kaimas

Dau”' baisiomis pasekmėms. Gyven
tojai nespėjo . nieko iszgelbeti, 
nes tame laiko buvo didelis ve
jas ir liepsna greitai prasipla
tino isz vienos grinezios ant 
kitos. Vaiskus pribuvo isz arti 
mo miesto in pagelba, bet nie
ko nepadaro.

TROCKIS GAVO 
“PA8ZOL VON.”

Moskva. — Leonas Trockis, 
likos prasza'lintas isz Centra- 
lis'Jko Komiteto Komunistu 
Partijos, praeita Petnyczia, už 
tai, kad paniekinėjo valdžios 
pasielgimu Kinuose, kas prie- 
szinasi {tiesoms koinunistiszkos 
partijos. Nuo kada Leninas 
mirė, Trockis neturėjo jokio 
ženklinimo Soviatu valdžioje.
LAVONAI KATALIKU 

PASTATYTI
ANT PARODOS.

Mexico City, Mex. — Neku-
34 v u z-

rzio-Budapest e, Vengrijoje, 
se dienose mirė vienas keistas 
pamisz(‘lis, pragarsejes per ei
le motu savo meile prie vaszki-

Tiiines lėlės. Tai buvo Michael 
Kollosy, narys Vengru a risto
je ra t isz k os 
metu atgal jis 
gražia

szennvnos.
i n s i mylėjo in 

Žydei kai te ir rengėsi 
apsivesti. Bet jos ievai pasi- 
prieszino ju vedyboms del re
ligijos Skirtumo, ir po to mer
gina iszejo už vyro savo reli
gijos*

Isz (o Kollosy pamiszo. Jis 
pasiėmė butą prieszais ta narna 
kuriame gyveno jo mylimoji 
su savo vyru, 
pražiūrėdavo per 
narna.

Viena diena isz 
atejos jam didelis 
Jis užsirakino kambaryje ir 
per ilga laika neinsileido nei 
savo szeimi niūkęs apžiūrėti 
kainbari. Bijodama kad kas 
su juo neatsitiktu, szeimininke 
pradėjo temyti per rakto sky
lute. Ji nustebo iszginlus ji 
kalbant lyg su savo gražia my
limąją. Pabarszkinus in duris, 
ji buvo inleista, bet jau Žydel- 
kaites nebuvo. Tik po kokio 
laiko policija patyrė kaip isz- 
tikro buvo. Iszsyk manyta kao 
ta Žydelkaite ateina pas ji 
slaptai, ir pradėjo tyrinėti; Pa
sirodo kad jis buvo užsisakęs

ir dienu dienas 
langa in ta

Parvžiaur.
siuntinis.

rn

Paryžiuje padaryti jam vasz'ki- 
ni pavidalu jo mylimosios, to
kio pat didumo kaip gyva, ap- 

, kokia 
savo mvli-

rengta gražia suknia 
matydavo dėvint v

maja. .Jis isztisas dienas kalbė
davo su savo vaszkine mergi
na. Veiliau jis užsakė savo my
limajai ir vaszkini kūdiki, 
kuri ji laikydavo savo glebyj.

Policijos daktaras prikalbė
jo Kollosy eiti in beprotnami, 
kur jis persikėle su savo dėlėm 
ir ten mirė.
157 BISKUPAI LAIKOMI 

BOLSZEVIKISZKOJE 
NELAISVĖJE.

Moskva. —■ Soviatine valdže 
nusprendė ant iszgujimo 157 
biskupus Pravoslaviszkos cer
kves; vienus iszsiunte in toli-, 

, kitus ant Azijos
o daugelis randasi

Iszguitiems

mus žiemius 
pustiniu, 
abaze ant Soloviacku salų ant 
Baltųjų mariu.
byskupams yra uždrausta lai
kyti pamaldos ir kitos tikejl- 
miszkos priedermes. Dvasi sa
kioje turi dirbti sunkei su ki
tais aresztuotais kaip būti pa * 
naktineis, ku'koriais, mazgoti 
torielkas už ka aplaiko po tris 
rublius ant menesio ir.tai nevi- 
sados aplaiko.

VĖTRA UŽMUSZE 23 
ŽMONIS.

Manila, Filipinai. — Trisde- 
pzimts tris žmonis likos už- 
muszti, szimtai sužaisti kaime
lis sunaikintas per pasiutiszka 
vėtra, kuri prapute viduriniam 
Luzone, praeita Petnyezia. To- 
1 i mėsiniu žinių negalima aplai- 
kyt, nes telegrafai suardyti.
KATALIKAI UŽKLUPO 

ANT METODISZKOS 
BAŽNYCZIOS,

Vilnius. — Kuopa Kataliku, 
susiejedanti isz vyru, moterių
ir vaiku, užklupo ant Metodisz- 
kos bažnyczios — sulaužyda
mi lunkas, altorius ir sudegin
dami visus dokumentus. Kada 
pamate kad policije ateina, vi
si iszsiskiršfo. Deszimts žipo- 

sudraikytus szmotolius kūno, niu uresztavota. *

Jakubai iszdege

isz skaitliaus

Ell

rie lavonai
Katalikiszku pasikėlė! i u, 
micztu per kareivius muszije 
aplinkinėje Guadalajara, liko.' 
iszstatyti ant parodos geložko- 
lio stbti je Guzmano.

Szeszi lavonai, tarp kuriu 
randasi ir kunigas Sedano li
kos suszaudytais už pristatim- 
jima amunicijos ir ginklu del 
Katalikiszku pasikelt*’i u.

Poit Imelos muszije su v.d- 
džins kareiviais lik'K užmusz 
ta H Kataliku, 4 kari vr i už- 
muszti ir 16 sužeisti.

APSIGYVENIMAS
UŽSIENYJE IR

PILIETYSTE

Si‘inn

Rože
N. J.,

Jonas Sujota isz Szventaže- 
rio kaimo ir valstijaus, 
apskriezio raszo szia gromata 
pas Antanu Sujota, Box 208 
Soldiers Homo, Calif. —

.Tusu brolsunis Motiejus Su
jota, 23 metu amžiaus, mirė 7 
diena Rugpiuczio nuo džiovos 
ar dusulio. Velionis paliko di 
doliain nuliudimia sena moti
nėlių, broli Vlada, sesore Mari
jona Naruszieno, Agota Loso- 
vioziene Lietuvoje ir 
M on t v* i 1 i one EI i zal >ot h,
dedo Antanu, Soldiers Home, 
Calif, Amerikoje.

Pereitas pavasaris pas mus 
buvo labai szaltas, kad net kai
linius reikėjo neszioti lyg Szv. 
Petrui. Galima sakyti, kad lijo 
net po tris kartus per sanvaite, 
bot jcvnms nieiko blogo nepa
daro — augo vidutinei.

Kada szita raszau, (4 Rusrso- 
io), tai rugius pradėjome kirs
ti ant Szv. Onos, viskas iszkilo 
kaip ant mielių, iszkilo avižos, 
miežiai ir 1.1, kad net kluonai 
buvo permaži del jevu.

Pavasari kada susilaukėme 
naujos duonos, tai viskas buvo 
brangu, kairiem reikėjo pirk
ti, tai buvo brangu. Jau viskas 
suimta nuo lauku tik ka bul
ves. Rugius jau pradėjome soti 
2 diena.

Czionais mirszta labai kūdi
kiai nuo kokluszo o daugy-l>o 
serga visokioms ligoms. Jauni
kiai labai mažai vedasi! -

Prekes pas mus buvo tokios: 
rugiai 60-70 litu, karezius kvie- 
ežiu 100 litu, miežiai 50 litu, 
avižos 38 litu o bulves po 16 li
tu. Bet dabar viskas atpigo 
Lazdijuosia ir aplinkinesia tur- 
guosia. Rugiai 40 litu karezius. 
kvecziai 50 litu, arkliai labai 
pgus, nes niekas neperka isz 
užrubežio.

miežiai

f

Paskutines Žinutes.

. Naturailzuotas Amerikos pi
lietis gali gyventi užsienyj, 
dviejus motu gimimo szalyje, 
arba penkis metus kitoj sveti
moj szalyj, vesti bizni arba už
siimti kokiu veikimu, kas rei
kalautu nuolatinio apsigyveni
mo, be pametimo savo pilietys- 
tes. Bet žmones, kurie natūra- 
lizuoti mažiaus penkis metus 
neturi tokias privilegijas.

Natūralizacijos instatymai 
aiszkiai sako, kad žmogus, na^ 
turalizuotas mažiaus penkis 
metus, kuris nuolatai apsigy 
vena svetimoje szalyje, užsiim
damas kokiu bizniu arba vei
kimu, ka.s parodo norą negryžt 
in Suv. Valstijas per ilga laika, 
parodo nenorą tapti nuolatiniu 
Amerikos piliecziu. Jeigu toks 
pilietis negali pilnai paaiszkini 
kad ketina gryžt Amerikon, 
Suv. Valstijų valdžia gali ant 
syk teismiszku nusprendimu 
atimti jo pilietyste.

Amerikos diplonmtiszka ir 
konsuline tarnyste užsienyj re- 
portuoja Teisybes Departa
mentui vardus visu piliecziu, 
kurie nuolatai apsigyvena už
sienyj pirm negu ju penkių 
metu (naturalizaci-jos) laikas 
iszsibaigia, 

— — - - --
SZIANDIENINES SZLEBES.

Motina eina su penkių motu 
dtikrelia in miestą.

— Laikykis druezei mano 
szlebes Eluk.

—- Mamyte, negaliu pą.siogt 
taip atigszthi... • ‘ Į^tau nenuėjo.

U Pittsburgh. — 
dama kad josios vyras kita 
motore nuvedė ant paveikslu, 
o ne ja ja, Mrs. Angelina Bove, 
21 metu, nuszove ant smert sa
vo vvra Alfonsą, 38 metu.

H Malden, Mass. — Už tai, 
kad jojo pati ji Skunde kad ją
ją neužlaikinejo ir nedavinėjo 
ant maisto, Ballard Webster, 
18 metu, nusižudė prie josios 
namo.

11 Moosejaw, Sask., Kana
da. — Per trūkimą pecziaus 
ant fanuos Tamosziaus Glen- 
deuning, likos nžmuszta jojo 
pati, du vaikai ir kaiminka. 
Trys vaikai iszsigelbejo.

Užvvile- 
vvras

ATSAKIMAI.
M.S. Scranton, Pa. — Tamis- 

ta kalusi ar Jezusas turėjo mo 
cziute? Taip, turėjo, nes Szv. 
Ona būdama motina Mariios, 
buvo moeziute Jėzaus, kuris 
taipgi buvo anuku Szv. Onos.

V.R. Springfield, Ill. — Ta- 
mistos knygos bus iszsiunstos 
neužilgio, jau baigėsi dirbti.

1   - ■ it - - Z- ... - - J*

TARP GERU DRAUGIU..
— -Skauda man pasiūtisz- 

kai dantis, jau negaliu ilginus 
nukentet.

— Ir tu Mariuk verki del 
to, juk tai niekniekis 
man dantis skauda, 
džiu nuo mano vyro kelis bucz- 
kius ir skausmas pereina.

— Ar taip! o kada galiu 
užtikti tavo vyra namie!

Nuo to karto dradęį^yĮ|:

tai
Kada

gei-

1U-
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ADRESAI lietuviszko 
AMfcKSADORIAUS IR KONZULU: 

fl —> 
Lithuanian Legation,

2622 16-th Street, N. W 
Washington, D. C.

i

'I.

i >

••

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

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

Kas Girdėt
i konisz'ka valdžia, perMoks 

liepimą prezidento Calles’o, 
alidarvti 1,500 nauju 

mok-lainiu del vai- 
gnsin idant iszszak- 
• Ii ilguma tarp žino
ki* randasi suvir-

dc^zimls milijonai žino- 
kurie nemoka skaityt ne

pa
nutarė
ta utis?
k u ir j

n\ t nemoK
Meks,

. K i 1

^ua

mu. 
szum 
ui it
rasz1 •
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VELA JIEMS DALINO KRINGELIUS.
Musu bojsaii atsilankydami I'Tancijoj, aplaike* vela krin- 

*ti r v i anee, Sala veiszi u 
del musu kareiviu lanke kares.

gelius inz ramku Helenos J 
kurios tiek pasidarbavo

_______ < SAULE

ISZ LIETUVOS

iszka- 
menesius

SMURTININKAI KRAUJY
JE PASKANDINO TAU

RAGĖS SUKILIMĄ.
(Korepondencija isz Lietu

vos).
Lietuvos visuomene 

muotn per devynis
smurto tvanka ir nemalvdaina t 
tain galo, pati iszejo už savo 
teises. Taip, sziu melu Rugsėjo 
9 diena Tauragiszkiai matvda- 
mi, kad savo teises galima at
gauti lik ginklu — 
vieto ad mini si racija, 
tavo policija ir palys
v i (‘tos admin i si racija, su aro 
tavo policija 
miestą.

nuvertė
smiresz-

u želti e
Sh-

uZonu.

GUDAI DEGINA l/iiCG i
LENKU i DVARUS

Vilnius. — 
pranosza,

tai laisve, pinigas 
lybe, pinigas tai pati gy

li del nėr 'ko slebolis, 
taip trokszta lojo 

■ t< bet is reiko, kad

Pini • s 
lai gal 
va st is- 
kad žiiU»nes 
pinigo 
ji taip 1

'Pik 
engvai praleidžia.

s Motina DievoStebtik^
n.Kurjer Goži o ti

ny” pranosza, kad Lenkijai 
prilklausanczioj Gudijos dalyj 
susidariusi labai rimta bukli’. 
Ūkininkai degina dvarininku 
dvarus ir miszkus. Vasaros 
kail rose niiszkai dega per isz- 
tisus tuksi anezi us deSzimt iniu.

Kaikurioso vietose nuo begiu 
nuėjo traukliai. 'Geležinkeliu 
katastrofų kaltininkai esu že 
mesnioji tarnautojai Gudai.

Ūkininku teroristu,veikimu? 
vadovauja ViIniam1 
to studentai Gudai.
kaimo ra*da daug snrogslnmoe 
mediagor, kuri buvusi paruosz- 
ta I v-los Slonimo geležinio lio 
tiltui susprogdinti.

Automobiliai nodrysla važi
nėti per Gudu kaimus, nes ten 
jie apmėtomi akmenimis. Ak- 

teroristu 
osa

C I

univi rsil<•- 
Djalicu

linga Szidlavoje.
Daug žmonių

apie Motina Dievo Stebuklin-

I

girdoje Igieda kiti ražaneziu kalba, ki
ti knygas skaito

ga Szidlavoje. Kadangi asz už Įjūriu bangos, 
gimiau netoli Szidlavos, ir vie
nuolikos metu apleidau Lietu
vos szaliale, bet apie invykus-.
si (’buklu Szidlavoje lai nieka
dos negaliu pamirszli.

Buvo lai taip, mano broliu
kas sirgo per trejus melus, bu
vo rankos ir kojos sutrauktos, 
o mama ka nedarė, ir prie gy 
dytoju veže, visokius vaisins 
daro, 
Kada pasaulyje nerado ramy
bes pagolbos, la karta kreipėsi 
prie Dievo, 
Užgimimas 
cziausios.

Motinėlė nuvožė broliuką in 
Szidlavn apėjo keliais apie al
torių Motinos Dievo, pasimel
dė, ir parsivežt* namo. Ant ry
tojaus pasodino vaikeli daržo 
kaip paprastai ir pati nuėjo 
dirbti. Broliukas staiga atsi
kėlė, alsiliuosavo jam 
ir kojos ir eme 
/virtais ^žingsniais, 
kad jis niekados neimlu sirgęs.

Žmones isz viso kaimo bego

v ra
ir linguoja 

visi traukia 
melsdamiesi linkui Szidlavos. 
O kada iszejo isz pusžilio ant lo 
kalnelio kur buvo kalvvnu 
bažnyczia ir ant to kalnelio jau 
penktas szinitmetis kaip stovi 
didele puszis, ji yra liudytoyi 
Szidlavos nelaimiu ir jos per
gales ir ji kiekvienam keleiviu 
kalba, liudija kad czionai Ka
talikai laimėjo pergale, ir ežia 
atėjusi procesija ant to kalne
lio, kunigas pasako pa mokslą 
delko ežia minios svieto eina.

Po pamokslui visi užgiedojo: 
‘‘Sveika Panele stebukle 

■pagarbinta, 
Žemaieziii žemoj malones 

szlovinta,
Lietuvoje ligi pažino kas 

tik tai Tave garbino.”
Ir taip giedodami ėjo in ko- 

plyczia o ežia nteinaneziiis pa
siliko su varpu skambėjimu, 
Imbnu muszimais ir taip giedo
dami visi suėjo in koplyczla 
Stebuklingos Motinos Dievo.

Kaip malonu buvo tuo kar- 
tu būti Lietuvoje kada po ilgu 

Lietuvoj 
žvaigždele

lytoji! veže, 
liet viskas veltui buvo.

Su

plana idant ji su paezia nuvež
tu in Anglija. Vakare pasam
dė geriausia viela teatre, isz- 
cidamas isz teatro padovanojo 
ubagui 1,000 franku, nusipirko 
sau kailinius ir 'kelis tukstan- 
czins brangiu cigaru, valgė 
puikiausiuose lioleliuose ir ge
re brangiausia vyną, na ir su 
laja-pasekmių, kad in dvi va
landas prapiszkino vi«us pini
gus ir da savo 
leido.

Tikslas

ISZ SKOTLANDIJOS
(Dancszn musu skaitytojas Saules)

buvo tai szvenle
Paneles Szven-tingi teroristu organizacijų 

nariai esą likviduotosios 
11romados” szalininkai.
DVARAI LIETUVOJE.
Kauno

I iCraigneuk, Scotlandija., — 
Atsipraszau draugu skaityto
ju, kad pirma karta isz mano 
raszinejimo prisiėjo teisintis, 
kas yra be vertes visuomenei, 
bet tuom kart man atlleiskit ir 
neatmeskit mano pasiteisini
mo bn jis bus paskutinis, kas- 

•s nelei-

eiti

I

darbo . inspekcijos 
apygardoje yra 
7,316 ha kori u

or dvarai su 
dirbamosios ii 

968 lt a keri u nedirbamosios že- 
darbinin'kais. Uk- 

apygardojo yra

Ji)

ir patys 
Taurage iszejo ir 

iszlisa eile valscziu.
Tiesa smurtininkams sziuo 

kart pasiseko sukilusius žmo
nos nugalėti. Brft kariuomene 
sziuo kartu netikėjo in l^aszis- 
tu karininku kvietimus eiti 
”Komunistu” malszinl. Sziau- 
liuose stovinezio IX postininkn 
pulko kareiviai atsisako
sukilusius brolius už savo tei
ses szaudvli. Tauragėn alsisa- t • 1
ke vykti ir Radviliszkio gelž- 
kelio bataliono kareiviai, l’ri 
sėjo n ugi nl< b loti. N ugi irk luotas 
ir Kaune stovintis aulo batalio
nas bei kituose pulkuose iszti- 
sos kuopos. Kariuomenoje eina 
neramumas ir valdžia bosiro- 
mia nonimais karininkais.

Sukilusi liaudis ir iszlaikiu- 
si iesta visa .13 valanda, ne vie
no žmogaus gyvybei noiižkabl- 
no — demokratijai tas sveti
ma. Gi leitenantas Gesas, kuri 
valdžia paduoda, kad užmuszo 
sukilėliai -1-- puolė nuo pa- 
czios VIII pulko kariuomene^ 
kulkos. Kaszistine spauda Lie
tuvoje vadina sukilusius žmo
nes net pleszikais,
isz banko 200,000 litu, 
paėmė,e bet nžnikymui sukilė
liu ir tolimesniam iszsiluosavi- 
mo darbo plėtimui. Smurtinin
kai patys cziulpdami Valsty
bes pinigus tukstaneziais, isz- 
d rysi a žmonoms primesti plo- 
szima. Sukilimo
kaip sodžius, taip ir 
Jokiu pleszimu 
buvo.

mes su 66
merges apygardoje yra 145 
dvarai su 26,844 ha. dirbamo
sios žemes su 3,030 darbininku. 
Sziaulin apygardoje yra 16b 
dvarai su 21,788 ha. dirbamo
sios ir 1,134 ha. nedirbamosios 
žemos su 1,913 darbininku. Pa
nevėžio apygardoj yra 82 <1 va
rai su 9,224 ha. dirbamosios ir 
1,134 ha. nedirbamosios žemes 
su 1,616 darbininku. Rokiszkio 
apygardoje v ra 65 dvarai su 
9,216 ha. dirbamosios ir 2,658 
ha. nedirbamosios su 1190 dar
bininku. Raseinių apygardoje 
— 162 dvarai su 20,426 ha. dir
bamosios ir 7,378 ha. nodirba- 

žemos
Tol sziu apygardoj-: 

107dvarai su 10,540 ha. dirba
mosios ir 6,403 
žemes su

O 
•) rankos 

vaikszcziol i 
taip rodos

200 franku isz- link apszmeižimo mam 
singam raszyme.

.Jau buvo raszyta ir pirmiau 
a'pie keletą priklodu ar prily- 
gi'uimu, taip ir 
iszeina
re dega, 
jaus

Vaisi i joj I )ela\vare,
bin ink iszkas padėjimas 

\ ra apverktinas,, kad ne- 
»-<• darbininkai tu- 
ant galvos ir szio- 

Kampeli. Vietojo lovų, 
ant sziaudu, valgius 

anko pagal sono- 
Da ugia usia le-

<! n i
p 

kurio -e v i et 
ri vo 
1 * K l 
tai 
ver* la 

imi- 
dar 
kai| 
fact 
dirbu 
ten ra 
del dam 
hdelfij 
lllie- 
viai vii 
bi nink li
ko-k. uždii

ke 
lai

< »ga
L --

uli ;
lint 

a buda.
- randa-i fa’oriku, kur deda 
znves in 
p juos V 
i mil

1 • toKI
K

i;
i

i i

los
>” km 

nmt eres

I •

arba 
canning

bleszines 
dina ”
■Jose daugiausia
i r vaikai. <) kad

la-i mažai moleriu, to- 
4eli< a t važiuoja isz Ki- 

o>. Balt imores ir kitu 
ant uždarbiu. Darbda- 

■ai nesirupina apie dar- 
kiek jie dirba, ne 

l.i

elan lo, (Ihajuj. ligoii- 
randasi motina, kuri sa

li m
los \ v ra s i

, nes

(’1 
bule 
si la ūko

h

( )liaju j.

Ilki, liet ji ji ir jo- 
<o, kad tai m* ju 

ktidikis, nes likos permainytas 
ant kito kūdikio. Dabar sudus 
meldžia žinunii idant nuspren- 
sl n 
kud

sal

in zinunn
ar lai isz!ikrnju yra jujn
k a r svetini* inoteres.

kontesto buvo tas, 
idant dažinol kokiu bildu var
gingas žmogus ap'laiki’a stai- 
gai deszimts t ūksi anezius 
franku, ga'lelu juos praleisti. 
Žinoma reporteris lai'kraszczio 
ji neapk-idinejo ne 
nio idant snraszvt 
pasielgimm’,
budu jisai pinigus 
jo.

ant žings- 
jojo visus 

jausmus ir kokiu 
praleidine-

Lourdes, yra lai stebuklinga 
vieta 
kur 
isz viso svieto geisdami isz- 
rnelsti nuo Szv. 1’. Marijos ste
buklingu maloniu ir Lt. Praoi- 

1926 ni(‘la in 
lanki’ 27 
panu, 9,790 Italu, 
ku, 4,525 Szvaiearu, 4,260 Por
tugalu, 4,150 Olandu, 2,566 Vo

ir tukstaneziai Kran-

I *i(‘l ineje 
suvažiuoja 

viso

Pranei joj in 
daug žmonių

ta

k ioeziu 
(•užu.

czion szviesiai
‘‘vagie, kepu-patarle:

prisijauczenl is t uo
li ž kepures, 

taip ir czion. Gaila laikas gai- 
szyti, kad 'draugas A.B.C. taip 
insižoide, gal ar atbula laik

ai' l,ik isz kitu 
ten

y y

ir griebėsi

ir stebėjosi isz tokiu stebuklu, priespaudos indu 
o moeziute su i___ ____ .
Motinai dėkojo už iszgydyina 
vaikelio. 

Szidlavn
mail i joje,

aszaromis Dievo

yra pacziojo 
nedidelis miestelis,

1

laisves

Lourda atsi-
580 Belgu, 17,162 Isz- 

),296 A ūgli-

gal 
raszti skaitės 
girdėjas. Kur ten, drauguti 
radai apie tavo moteries pasi
leidimu?, perskaityk alydžiai. 
Kur ten priskaityta tavo mote
ris prie ‘paleistaviu ? Czion lai 
didis nesupratimas. Ar tu lik 
vienas ponas A.B.C. raudiesi 
laisvamanis? Rodos randami 
pas mus ju in valos, bet czion 
stebėtinai atrodo, kad vieno 
prijautimas jam taip rodo. Už
mėtinėji kasTmk neteisingo ra- 
szinojimo, bei pagalvok gerai, 
atidaryk akis tad ir paaiszkes 
kad viskas leisYbt1, o raszvme 

žinoma

r y

turi labai gražia ir erdvo ko- 
Ko pi y ežia yra 

tyla loję vietoje kur

A.B.C. 
Rodos

nes paėmė
Taip,

mosi os 
įlinkais.

su 1,894 darbi - 
apygar

nedirbamosios
1,284 darbininkais.

past a • 
Mot ina 

Dievo pasirodė pieinoneliams. 
Altorius buna parengtas ant lo 
akmenio kur Motina Dievo sto
vėjo, galima ir ta skryno maty
ti koplyezioje kur kalvynai 
buvo slidėje 
mentus, 
paveikslu 
buvo užkasė in žeme o bažny- 
ezia buvo visiszkai panaikinę. 
Nelabai toli kur buv^ Kataliku 
bažnyczia ant kalnelio prie di
do Ii os puszes, kalvynai buvo 
pastate savo kirkia ir sugriebi’ 
Kataliku turtą ir visus Katali
kus eme versti priimti kalvy
nu tikėjimą. Aszaru dienos bu- X.

plyczia.
kiemo stovėjo

krvžkeliu

kur
bažnvežios doku- 

Misznunus rublis ir 
Motinos Dievo ir

pradėjo
spindeli, kada galėjo Lietuviai 
Katalikai savo kalboje vieszai 
Dieva garbinti, kaip ta karta 
buvo malonu lankytis Lietuvo
je. Lietuva buvo vadinama 
sz.venta ir taip iszrodc, beveik 
kiekviename
kryžius, ant keliu, 
visur pristatyta kryžių kurie 
liudija žmonių dievotumą. 
Kiekviena Szesztadieni mer
gaites papuoszdavo tuos kry- 

gražioms gėlėlėms, 
szventadieni visi žmoneliai ei
na linksmi in bažnyczia ir do
ką vo ja Dievui už su teikt as 
jiems malones. Malonu inspndi 
man ta karta padaro lankan- 
ties Lietuvoje, bet kada 1926 
mete paonie Socialistu valdžia 
Lietuvos va i ra in savo ranka?*, 
nulindo mano szirdis ir liūdni 
žodžiai dažnai veržėsi isz mano 
lupu.

O kad sugrvsziu in savo szali 
gal aszarelems paplusiu, gal 
jau nerasiu kryžių bažnycziu, 
gal jau nerasiu tėvu tikybos, 
gal jau ant boeziu musu szven- 
fvklu

žmonių
Szesztadieni

zuis (>

Vilkaviszkio apygardoje -— 21 
dvaras su 4,327 
sios ir 
mes

ha. dirbamo-
123 nedirbamosios že- 

su 667 darbininkais. 
NUŽUDĖ ŽMOGŲ.

daly va vo, 
mi(’stas.
kito neanei Nveroniu kaime, netoli Kau

no, Pažaisliu valscziuje, gyven-pagražinimu žinoma kiekvie
nas prideda, tad ir asz lo nesi- 
gitm, bet už lai prie atsakomy
bes nieko nesijaiicziu- Iszaisz- 
kintojas A.B.C. iszrado kad 
Szkolinskio raszvmo “Iszei- 
vin draugas 

nis’zku
“Iszeivin dranga,” ar retai nevieziaus Prano byla nuspren- 
mato, ar nesuipranta dalyko, 
ka .^1 i i i'k raszy I < >ja sll a pi var-

Antras dalvkas A.B.C.
užsimokėjo apie 5- 

in svarus pabaudos, tad mel
džiu prirodyk užsimokėjimą 
teisingai, asz už tai paskiria 
dovana 5 svarus (25 dolerius), 
o jei neprirodysi, ir pelno ne
turi ir pasilieki neteisingu 
szmeižikn, asz navel duodu ro
dą ant prirodymo: isz Iszeivin 
Draugo iszimti tame dalyke 
formnliszka paliudijimą užmo
kėjimo bausmes ir užbaigta 
jau tada tavo 5 svarai, pasi
naudok proga, geras uždarbis. 

* * ♦
* Pas mus praeita Subata 

laisvamanisz'kam gyvenime da 
gi susi'begeliu, isztiko nesma
gus a ps i r e i sz k‘i m a s. 
girtas,

Statement of the Ownership, Manage
ment, ( Irculuilon, etc. rciiulred by 

the Act of t'ongresN of 
August 24. 1912.

■ Of (he “Saule” published acml-weekly
I nt Mnhnnr.w ]>a> fol- October

Gal iszbandymas kraujo pa-
i iszi’krnjn kudi- at ^,ahan°y City,r< h I \ tai

ios motores.
malonesne

<
ant pavrizd<H

ves užgimusi versziuka, 
maiszykimo ji su szimtais kitu 
versziukn lo
1 u pacziu dienu.. Motina 

versziuka ir pem

4 l. I 
kis vni tos

Barnia 
ev valiu

v ra
no kaip

I ’a imkime 
užgimusi

del 
lel žmonių, 

kar-
8U-

paties didumo ir 
s u ras 

savo versziuka ir penes ji. Ir 
tai Įiadarytu ir pažintu, kad ji 
ir niini uiavotuin meivnai.

Bet g
savo vaikus in meta 
žmogDzka motina niekados.

yvuliai užmirszla ‘apie 
laiko, o

Alrikonai da vis tiki in 
va žihanezio auks 
ria apsakinėjo 
K rng<‘rs<|or 
daugelio

pe, 
met u

ur-i 4

apie ka
tulas ka finis 

o kuria nuo
sena
evu-

o

kuria 
jeszko

szeimyna Banrn, kuriu t 
paslėpė kropszi deimantuk < i s 

in laja urvą, kuriuos aplaike 
nuo kokio tai Angliszko bajo
ro, kuris buvo pabėgės isz 
leisingysteH ranku už koki tai 

kaitimu. Senas Bauras 
bijodamas kad ji palicije 
susektu ir 
deimani us, 
vėliaus užmirszo apie laja vie
ta. Sziadieii daug žmonių jesz
ko tosios vietos, bet ly 
dienai nesurado.

kuris

p ra si
ne- 

neatimtu nuo jojo 
paslėpė in urvą ir

ir szim

Pa rvžiaus 
kalbėjo I 
laike 10,01)0 franku su tom isz- 
lygom kad viską praleis in dvi 
valandas laiko. Tuja, suma lai
mėjo konleste, raszt ininkelis 
M- Gravier. zVplaikeg pinigus 
nmlavinejo Amerikoni.szka mi- 

pradejo tuojaus 
Pirmiau-

gyventojai daug 
apie žmogų kuris ap-

lijonieri ir
prah'idinet pinigus.
šia pasamdė puiku automobi
liu kuris ji nuvožė ant eropla- 
nu stoties, kur pasamdė ero-

(l į

1st.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boezkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he la 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boezkowski,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Fa. 
Business Manager: W. I). Boezkowski, 

338 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boezkowski,

1927

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowski,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other eecurlty hold-
known

ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bondH, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) .None.
W. D. BOCZKOWSKT, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 3rd day of October, 1927.

CHAS. S.
Notary Public

My Commission expires March? 1921) 
fSEAL]

PARMLEY

JOS. P. MILAUSKAS
Li«tuviszk«s Skvajsris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA

-- r . „ -a , ~s ■a^sdb^.s^s.I — .■
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A. B. C.
raszvmo t

nepriima, czion 
kad szmoižikas 

dranga,”
ar nosuipranta dalyko 

raszyloja

ar

džio.
raszo kad 

svarus

pasilieki

Parejas 
iszdan'že viską, o szoi- 

myna iszvaike kad turėjo ki
tur per nakti gulėti, jau ten no 
pirmas karias, jau buvo ir po
licijos rankose, d r sza'l tujoje, 
bei savo nemeta, o svetimtau- 

visiem Lietuviam

*

ežiu akyse 
goda daro.

Praeita nakli pas mus bu
vo toks elitus, 'kokis retai ka
da buna bet jau ir visa laika 
szimet lietaus perdaug.

Bedarbe kaskart pas mus
didinasi ypatingai anglekasiai 
didžiausiam pavojuje, daugeli 
darbininku apleidžia o kitur 
nėr kur gauti, ir virszutinoi 
dalbai prastai eina.

* Lietuviszku Szojciu ir 
Koncertu pasirodo gana tan
kiai, bet Lietuviszkos vestuves 
tai jau retenybe.

SzkotinskaiL

NUTEISTAS MIRTI 
ŽMOGŽUDYS.

Kaunas.
mas Kėdainiuos e Bugpiuezio
29 diena isznagrinejes pil. Ku-

Kariuomenes tois-

tojas Žiczius, susiginezijes su 
to kaimo gyventoju llondingu 
del pinigu, plytgaliu ji užmu- 
sze. Kaltininkas suimtas.

v o t a k art a Zemaicziams, gran- 
savo

de nubausti mirtimi. Nubaus
tasis asmuo sziu metu Sausio 
29 diena Sviliu kaimo .Josvai
ni u valscziujo esant karo sto
viui nužudė savo teta Kirszo- 
nyte Urszule perdurdamas pei
liu galv ir kairiji peti. Jisai 
norėjo jos turtus pasisavinti.

NUTRAUKĖ ABI KOJAS.
Rugsėjo 6 diena važiuojam, 

keleiviu traukiniu isz Kaiszia- 
doriu invylko netikėta jielai- 
nie Konduktorius Stasvs Ga- 
laime norėdamas pereiti isz 
vieno vagono in kita, beti'krin- 
damas Ikeleiviuis, netikėja- 
nukrito ir papuolė po vagono 
ratais. Nelaimingajam nutrau
ko abi kojas aukszeziau keliu. 
Galaunei) uvo tuojaus pasodin 
tas in vągonptka ir pasiustas 
in Kaisziadoriu ligonine,
kelyj kaneziu noboiszlaiko ir 
mirė. Nelaime invvko trauki
niui tik ka iszejus isz Kaiszia
doriu 300 metru atstu, nuo sto
ties.

Bet

TAURAGĖS SUKILIMO 
AUKOS.

LieltuvolB laikraszcziai pra
nosza, kad sanryszyj su Tau
ragės invykiais, violoje buvo 
sudarytas Karo T jauko Tels> 
mas. Iki Rugsėjo 12 dienai 
teismas isznagrinejes riauszi- 
ninku bylas, nuteisė mirti: Ku- 
doni, Odava, Lekavicziu, Pau 
liuką, Buznecki ir Kazlauslka, 
Sprendimas invykintas ta pa
ezia diena. Tai pirmieji szeszi, 
kurie nuteista mirti ir suszau- 
dyta..

Daugiau neturime.
I hisiskaitinio Knygele No. 199 
visos jau likos iszpardnotos ir 
ju daugiau neturime. Todėl 
neužsi$akykile szitos knygeles.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO..
VAHAMOY CITY. PA

ūž

net arimo.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
Preke 15c

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

ruszymo, dol vaikams. Bot, 
žiems vaikeliams

Dievu
oras plugdysis. 

aeziu Dievo maloniai, 
Lietuvos kariuomenei,

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
inokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

sioriaus 
susirinkimu.

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

pinigu

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS

Geriaufilas būdas gyditin su žolema, 
nen ‘žolėn yra tai tyriausias vaistas 
gmntQH surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistui vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bnlt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas* mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu Ir Jumis. Pas mane 
galito gauti Didysis Szaltlnis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud? 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių Ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms, po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
26 GUl«t Hd. Spenęarport, N. Y

i

džias aszaras liejo neteko 
numylėtos bažnytėlės.

Su laiku ant tos vietos kur 
buvo bažnyczia Kataliku, 
augo sziloji, pasidaro ganyklos
ir per asztiionosdeszimt motu 
toje vietoje kur žmones 
garbino, tai are, sėjo, gyvulius 
ganė ir niekas jau apie Szidla- 
va nežinojo.

kada .viena karta nia- 
ganantiems

gyvulėlius apsiroiszke Motina 
Dievo ant akmenio ir paroisz- 
ko kad c.zia buvo kitados baž
nyczia Dievo garbei ir vėl tu
ri būti, ir nuo to laiko vėl Ka
talikai atgijo ir sziandiena jau 
turi gražaus muro bažnyczia 
ir didele koplyozia; nuo to lai
ko žmones kaip vanduo isz vi
su pusiu plusta in 
melsti visokiu maloniu nuo 
Dievo Motinos ir 1906 mete is?. 
Dievo malones ir man t (‘ko ap
lankyti Lietuvos szaliale, ir 
tuose motose kaip tik in szini
tą metu pirma karta buvo Ru
so pavėlinta eiti vieszai su pro
cesija.

Tasai malonus inspudis nie
kados turbūt noiszdils isz ma 
no minties. Buvo tai szvento 
Užgimimo Paneles Szvoncziau- 
sios atlaidai, tęsęsi asztuonias 
dienas. Pirma diena kelios ka
ralijos susitarusios iszejo su 
visa bažnyczios procesija; ke
liai visi iszpuoszti vainikais, 
gėloms, kur procesija turėjo 
eiti, kunigas eina po baldaki- 

toliaus administ rantai, 
dar tolinus mergaites pasipno 
szusios baltuose rūbuose ru- 
tu vąinikais ant gaivu, 
gražiai papuosztus altorėlius 
Motinos Dievo SaldžiausioK 
Szirdies. Dar tolinus, vėliavas 
nesza vyrai baltoms kamžoms 
pasipuosze. Žmonelių'pilni kal
nai, pakalnes, vieni giesmei

Szidla va 
visokiu maloniu

pm,

noszn
v •

nek ai t n ose k ra u juose 
Bolszevizmo 
Bet, 
aeziu
moksleiviams, aeziu Gerb. An
tanui Smetonai kur iszgelbejo 
Lietuva? nuo Bolszevizmo na
gu jaigu ne tie iszlikimi Lietu
vos sūneliai, jau sziandiena 
butu papludusi Lietuvos dirva 
kraujuose.

“0 Marija! Motin Dievo ste
buklinga Szidlavoje! ‘‘Neap
leisk Lietuvos, nedaleisk be
dieviams tas žemes valdyti už 
kurios laisve musu boeziai ir 
broleliai gausiai kraujo liejo.” 
‘‘Neapleisk Marija Lietuvos 
vad. A. Smetona, neapleisk ka
riuomenes, ne Lietuvos jauni
mo, neapleisk Marija ne kaimo 
žmonelių, neapleisk Marija vi
sos Lietuvos. Lai nežūsta t ik v -* 
ha musu brangiu teveliu! Lai 
nežūsta laisve brangi iszkovo- 
ta. — J. Poszkiene.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo tureli szia knyga i 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais
IĮ

W. D. BOCZKAUSKASOO- 
MAHANOY CITY, PA.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Praka fl, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA i
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Jau tai bus daug motu, kada 

jaunas daktaras ponas Ignotas 
vaiksztinejo nekantrei po savo 
pakaju. Lauke jisai žmogaus, 
kuris del kožno doraus žmo
gaus yra bjaurus, o vienok se
iliaus daktarai 'be tokiu žmo
nių negalėjo apsieit. Tieji žmo
nes iszvoginejo negyvėlius isz 
kapu szviežiai numirusius. Ta
sai bjaurus (laibas vienok del 
mokslo 'buvo
daktarai pjaustydami kimus 
negyvėliu iszsilavinejo 
moksle.

reikalingas, ba

savo

jai žin<d

Daktaras žumma 
l)aiįlyk|as netikėjo, o vienok 
neW<U0 nuo baimes atsikra
tyt kaip nuo tos ndbaszninkes 
paėmė. Praka'Fbejo in jaja ke
liose 'kalbose, nes jokio atsaky
mo neaplaike. Žiurėjo tiktai 
gražiai ant jojo, nes jokis mus
kulas ant veido ne krustelėjo.

No mislydamas nieko dakta
ras, (Vadavę dėl josios knyga. 
Jiji pa<*me, pradėjo lapus var
tyt kaip kad kūdikis bovijosi.

— Jėzau! Marija! — tarė 
daktaras in savo, •- 
neturi pilno proto! — Ka asz 
su jaja pradėsiu? O gal neby
le!

Bet toje valandoje mdaimin-

▼ T I I? *: *1. R \
“ ’ii L • C ii"F 114

iu jokias

neaplaik<‘. Žiurėjo tiktai
V • - • * - -

■ i ■ M........................ ... ....... m i. ... ........................................ i

Tėvai Marijonos’ ga‘1 ir !<lb‘Wi- 
liot d-*1 ifž'IiAžįidibJjlina' gyvasties 
jaunai merginai, nes kur jesz- 
kot levus? Marijona suvis ne
turėjo pomielos apie praeiti, o 
numirėliu vagis jau gal užru- 
božyj, kaip dabar (lažinot, isz 
katrų kapiniu pavogė lavonu? 
Viemttinin būdas 'buvo 'klausi- 
net kožnoje parapijoje, tai gal 
per metrikus mirimo kiek isz- 
rmlytu, nes to begalėjo klausi
nei, Tia da patektu in kalėjimą.

Tekanti saule prablaivė dnk-
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imk jiji

Bokszte miestiszkos roluszes prakalbėjo meilu baisu:
iszmusze ziegoris dvylikta
adynn kad sztai priemenėje <U»ns!
Ignoto davėsi girdėt žingsniai 
laukiamo kapininio vagies, t 
po valaihlelei inejo vyras bai- 
Faus veido, neszaMis ant pe- 
eziu maisza o jame ka toki sun
ku. Padėjo ant stalo savo nasz- 
tn ir paemes suderėta užmo
kesti, tuojans iszejo, pasakęs 
pirmiausia, jog turi prasisza- 
lint in nžrubeži, ba policije ji 
nužiūrėjo.

Gulintis ant stalo daigias bu
vo tai lavonas gal dvideszimls 
metu moteres. Gulėjo augs^tie- 
nyka su uždarytom akimi, bal
toje srnerteinoje salėbeje. Dak
taras, kuriam tekis regėjimas 
ne buvo naujiena, vienok su
drėbėjo, dirstelėja s ant veido 
prie szviesos nuo lampos. Bu
vo veidas patingus, jog nedryso 
imtis prie pjaustymo Atemes 
hrmjia in paszali, uždengė vei
dą numirėlės su balta skepeta, 
o pats nusidavė in paszalini 
pakajeli.

Siūles ant kėdės užsimanste 
gilei. Ot! kas tai yra jaunyste, 
kas tai patogumas!.. viekas 
greitai pasibaigė! Ten pakaju-. 
je guli stebuklas gražybes, o 
už valandėles bus supjausty
ta! 'Loji motere •da ne senai vi
sus užiminėjo savo patogumu.

da Iszįjhs ant nlyczioš jaute. €ai PO
subln'ma ant savo lupu, kad 
sztai kas tebeis sidaike ji ant 
ulyczios.1

Ignotas tupiamas galva už-
i ,

I1 , 'L ' į '

noTejo ei'ti tolią u.
—L Kas tai! ar jau manes jie- 

pa'žystif — tarė svetimas.
Daktaras Ūkis iszvorte ant

Ach! tai tu, Adomai! — 
i su

imta ’kho»m 'kilu, 'dirstelojo ir

— Duokie man stiklą vaiir h •1

i Daktaras ant tu pėdu iszpil- 
0 de josios praszyma. Motere go

džiai iszgere paduota vandeni, 
o atiduodama stiklą tarė vėl:

— Valgyt man norisi!
Tas buvo dėl pono Ignoto 

ndbegale.
T1 

biskuti nebegale. Būdamas 
jaunikiu, turėjo už gaspadine 
sena boba Brigida, kuri viską 
laike užrakinta. Kaip tai žino
ma atsilaiko talkios gaspatli- 
nes, bile turėt ra'ktus, tai ne 
mažas unaras. .Jiji taipos-gi 
nieko nežinojo, jaigu kada jo
sios ponas užsidaręs pjausty
davo koki negyvėli, norint tik
tai buvo už sienos, ba gardžiai 
sau miegodavo.
apie tai žinojus, tai visas mies
tas butu žinojus, o ir pati Bri
gida už jokius pinigus nebūtu 
buvus pae daktaru, kurio na
me tokios baisybes dedasi. Tai 
ir ne dyvai buvo, Jog ponas 
Ignotas tame turėjo 
ergeli. Kitaip ndbuvo galima 
padaryt, kaip pa salk y t B r i gi
dai teisybe. O to bijojo kaip 
ugnies, ba padarytu liežuvius 
didelius ir no sutvertus •daig
ius iszmisdvtu. •r

Vienok ka ežia daryt? Su 
didėle nedrąsu nusidavė pus 
duris iKi'kaje'lio kuriame Brigi-

O kad butu

nemaža

nei > o Į/<« l ''fS 111 11,

o sziadien atiduota- aut pieno da miegojo ir palbarszkino, kn
kirmėlėm!

Po nekuriam 'laikui, pats ne
žino del ko, atsietojo ir vėl nu
sidavė pas patogu lavone. Ati
daręs duris klyktelėjo isz bai
mes ir szoko adbulas, nes la
vonas sedejo ant stalo. Mato
mai motere apmirusia palaido- 'j 
jo in žeme, o dabar pabudo pas 
daktare.

Drel>edamas daktaras atsi- 
kvotejo neką, paskubino su pa
geliai pubudusei. Motere savo 
smertelnoje .szlebeje atkreipė 
savo melvnas akis ant dakta- 
ro, nes aėt veido nebuvo žymi 
jokio baime, ne džiaugsmas ne 
dyvas. Norėjo nave< atsikelt 
ir nueit nuo stalo, nes daktaras

ri paszokus isz miego, vos savo 
riksmu visus namo gyventojus 
nei.-zbudino.

Nė reike vienok Brigidos 
taipdabai sudint,‘ba kaip dak
taras apie viską apsakė, tai ne 
tik persigando, nes prisiege, 
jog niekam ne pasak is, užlai- 
kis slaptybėje, o prisikėlusia 
isz numirusiu muluos už savo 
giminaite.

Daktaras kogreieziausia su- 
gryžo pas ligonia, o ne trukus 
paskui ji inejo ir Brigida su 
valgiu, koki ant greito galėjo 
duot. Ligone nekalbėdama val- 

, nes mato-

tara. Norėdamas kiek naktines 
minios prank la idyl, iszejo ant 
szviežio oro, pasakęs pirmi aus 
ka prigulėjo padaryt del prisi
kėlusios isz numirusiu.

Jau ’buvo arti vakaro, kada 
sugryžo namo, Marijona jau 
buvo paretrlyla in a'tsakanczius 
d raibu žiu s, 
Įėjo turėt.

Su linksmu veidu pasveiki
no Marijona inoįjusis dakta
ras, nes ant jojo pasveikinimo 
nieko neatsake. Brigida pasa
ko* jog jaja turėjo pati apre- 
dyt, ba suvis nežinojo kaip su 
drabužiais apsieit.

Marijona buvo 
kūdikiu. Ponas Ignotas visom 
pajėgom užsiėmė mokinti jaja, 
o jiji ėmėsi ne taip kaip kūdi
kis tiktai greitai kožna daigia 
paminėjo- In kėlės 
skaitė ir rasze suvis puikiai 
grajuio ant fortaipijono ir 
meto kalbėjo kėlės kalbas.

Nes tame laike ir josios szir- 
/dis pradėjo atgyti. Isz pradžių 
su kūdikio paklusnumu pildė 
daktaro paliepimus. Paskui 
tasai paklusnumas persimainė 
ant szi'ltesnes jaunins.

— Ignotai! — paklausė jiji 
viena karta, — ar tu mane my
li? — Ir apėmė su savo baltom 
rankelėm jojo kakla.

•— Mariuk! paszauke karsz- 
tai Ignotas, — kam da tau apie 
tai klaust? Jau laikas tave 
svietui parodyt. . .

Kaip rodos peikimu dalyps- 
teta atszoko nuo jo, o paskui 
su verksmu vdl mėtėsi jam ant 
kaklo ir paszauke:

— O ne! ne! asz su tavim 
gyvensiu! No. noriu rodytis 
svietui ir peržengt slenksti! Ne 
varvkie manes!

Ignotui aszaros akyse pasi
rodė, o szirdis jo da labiau pla
ke. Prispaudė jaja prie saves 
ir pirma karta karsztai pabu- 
eziavo ir tuom juodvieju du- 
szios susivienijo.

In 'kėlės nedeles vėliau, Ma
rijona vadinosi poni daktarie- 
ne.

kokius Brigida ga-

suaugusiu

nede'les

už

JO. 

paszai?kė su džiaugsmu, — 
sveikiis gyvas!

' Ir ne paišindami ant praei- 
giit, bucziiivosi albudu, 'ba tai 
biivo draugai isz mokyklos ir 
szirdinįĮihnsi prictolini. Nuo 
daug motu jau nesimato, už tai 
isz suėjimo taip labai džiaugė
si.

Ant. ulyczios neiszpuole ilgai 
stovėt, o iv abudu turėjo savo 
reikalus ant atlikimo. Isz to
sios priežasties Ignotas praszo 
savo prieteliaiis, idant vakare 
atlankyti jo narna ir tada pa
sikalbės. Adomas įprižadojo.

Ignotas gryždamas namon 
szy'psojosi eidamas, džiaugda
masis jau priesz tai, mislinda- 
mas, kai Į) gražybe jo paezios 

jojo prieteli, kuriam 
apie savo apsipaeziavima ty- 
czia nieko nepasake. Kožnas, 
kuris iki tam laikui pirma kar
ta puma lydavo, 
kaip užkerotu.

Vienok ant nusigandimo,

užims

♦ '

tai .stojosi

wpavelino. Paėmė per puse sll k|.lll;;vnlUi
meilu glebi ir nunesze in savo 
lova. Ta tuojau s užmigo, o ji
sai atsitraukė.

Kokia jauslu daktaras buvo 
ta negali apsakyt, 

jojo lovoje guli patogi 
motore kaip aniolas, nes silp
na, kaip apkvaitęs, nepažins- 
tama, o vienok josios apleisti 
negali, ba kur jaja padės?.. 
Gal kaip nors patapta gales 
duot žinia tėvams josios, arba 
giminėms, tai mergina paimtu.

Pasirėmęs ant rankos pradė
jo mislyt, ka ežia padaryt.

Ant kart iszgirdo atsidusi
ma. Sztai atsisuko in užpakali 
ir pamate stovinezia szale jojo. 
Paszoko nuo kėdės persigan
dęs, o paemes ja už rankos pa
sodino ant savo vietos.

Sėdo tylėdama ir žiurėjo 
ant daktaro, kuris susirūpinės 
stovėjo szale josios, nežinoda
mas kas iszpuola jam daryt. 
Tame motere, kaip rodos ko
kis isz balto murmuro dievai
tis sėdėjo ant kėdės.

Tasai tylėjimas pervėrė la
bai daktaru. Pusniaunaktis — 
ežia smertelnuoso rūbuose mo
tere — josios tylėjimas — la
bai perverinojo* Jiji sėdėjo ant

a pi m t as, 
Sztai

f

g(», rodos gardžiai 
mai be smoko.

Brigida pradėjo su jaja kal
ba, nes ant tuszczio, ba ant vi- 

, — o buvo be ga
lo — jokio atsakymo nedavė, 
tiktai kaip kada lingtelejimu 
su galva- Isz to pasirodė, jog 
nelaiminga pradingino pomie- 
ti apie viską, kas su jaja dėjo
si. Nežinojo ne ko»kis josios 
vaidas, nežinojo ne apie savo 
numirimą, nežinojo blank nie
ko, tiktai neužmirszo kaip 
szneket. Buvo tai suaugės kū
dikis.

— Ka pradėsiu nelaimin
gas? 
save

kaip staigiu laikas

2.
Juonį 'kas laimingesnis, tuom 

nesijauta,
bėga. Ponas Ignotas su Mari
jona jautėsi (labai, labai lai
mingi. Szeszi metai nuo tosios 
neužmirsztos nakties, kada 
Marijona atneszo pas daktaru 
pe id >eg() ak i mir k sny jo.

Jaunas vyras tikrai jautėsi 
laimingu, ba Alarijona ne tik
tai buvo patogi nes ir duszia 
turėjo puikia. Tiki, glamoni ir 
mylėjo savo vyra geriausia už 
viską ir tiktai prie jojo buvo 
laiminga. Namas josios, buvo 
"VI* ** • « • . i • •

.L

tiktai

— paszauke daktaras in 
f

te? -Nes
— k a veiksiu su bepro- 

isz mano priežasties 
adgijo ir iszvaryt josios ne ga
liu. Ateis valanda, o gal viskas 
iszsiduos. Tuom laik prižiuri- 
nesime tuja nelaiminga, 'ba tai 
yra žmogysta, o duosiune var
du Marijona. Mariuką! — tarė 
in ligone, — eisi su savo teta 
in kita pakaju ir atsigulsi.

Marijona na lanke nieko, nes 
pa klusnumu kūdikio, iszmete 
knyga ant žemes ir ėjo per du
ris ift kita pakaju, o Brigida 
pasklit jaja.

Daktaras likęs pats, nusitvė
rė už galvos. Padėjimas jojo 
buvo ne koks. Mislino, jog ir 
pats stosis 'beproeziu. Norints 
vogimas numirusiu 'buvo rei-

Į , ■— ; Sziadien yra szeszi nic“ 
. v... josios szermcn'u, atsake 
’ gailei Adomas.

— Szeszi metai 
Adomas, 
kai j) netekau tojo aniolo, 
kuriuo turėjau rojini 
ma norint trumpai. Apipylęs 
jos kapa su gailiom aszarom, 
turėjau nusiduot in kur kitur, 
nes apie mano aniola neužmir- 
szau. Dabar in szeszis metus 
pamaezitiu josios paveikslą ta
vo paeziojo, szirdis mano k ran 
jais pasriuvo ant naujo, o so 
palis taip man szirdi suspaudi 
jog rodos klyktau.

Ignotas iszbales kaip drobe 
klauso tosios pasakos, 
kui pagriebęs ranka 
liaus suspaudė ir tarė:

— Del meiles Dievo,

. ■— -k a 1 beje •9

Taip, szeszi metai 
su 

gyveni-

Dabar in szeszis metus

I ■:

9 

o pas 
priete-

A do 
mai! — paszauke su baime. — 
Atkasiau kapa tavo paezios. —- 
Ir nustojo, ba jam kalba užeim 
ir akys aptemo.

Adomas dirstelėjo ant dak
taro ir jau biski suprato ka ta-
mo gali. būti.

— Pasakyk man!
Įėjo baisei, — juk tai mano 
pati! Isz kur ja turi? Nes kai 
bėk greitai, kol noriu klausyt. 
Ba mano galvoje uže kaip ma
lūne... tai...

Ne pabaigė, 
puolė prie kojų vos gyvo dak
taro.

rikio

tiktai apalpo:

pacziulo, liepkic tam žųiogui 
iszeitJ i:;

Adomas paszoko nuo žemes 
ir paszauke:

— Leisk ja, 
sziu ant prietelystes ir neduo
du parankes už save!

— Adomai! — tarė iszbales 
Ignotas, — Dievas yra liūdin
toji!, jog ji tave ne pamena,

iszeit
V'......
s yni

• s
3 :

ft i.

ha asz užmrr-

Adomai, jaigu apie tave ne ai- 
jog ja 

nuo srnert iszgelbejau ir sze-
atmena, tai atsimink

szis metus gyvenau.

9
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Kaip dabar po kėlės dienas 

tik dirba, 
Tai Szenadoryje szposu 

prklirba 
Ne yra tos dienos, 

Kad nepasilaktu kaip vantos.
Ir k a daro? U-g i muszasi, 
Mellynus brylius dedasi, 

Moteriukes vyrams 
neapsi leidžia, 

Turi pasigeri, ba to geidžia.
Subegia pas viena, 

Kada vyrai urvose traukia 
munszaina, 

Po kelis centus sumeta, 
Gere kad net sarmata, 

Po tam suaipesza, 
Ir in ‘la'kupa kemsza;
Tokiu budu vaitai, 
Žiuri ant ju gerai.

8
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— Tai kalbėk tu, da su ja— 
tarė Adomas užkimusiu balsu, 
— gal ji atsimins ir intikes.

Buvo tai baisus daigtas del 
Ignoto, nes m* galėjo atsisakyt 
ir tarė:

— Marijona! juk turejei gy 
apie

szinits metu, kol pas maru 
vaisi.

— Ne pamenu 
sakymas.

— Nes vis turėjai tuom bu 
ti?

— Nes Ignotai ,asz nieko ne 
pamenu apie jokia praeiti.

Czia Ignotas tare in Adoma.
— Girdejei pats, — palauki

me vargint nelaiminga.
— Atiduok man paezia, — 

paszauke Adomas liepencziai.
— Juk tu piiverstinai be 

jos noru ne gali paimt!
— Tai tu jei persakyk kaip 

daigiai stovi.
Ignotas sudrėbėjo, 

kindamasis su norais, 
del josios trumpai apie ka ėjo.

Marijona pabalo.
— Ach mano Ignote!i, — ta

rė su dideliu verksmu mesda- 
inasi Ignotui ant kaklo, — jai
gu tu tai kalbi, tai turi būti 
teisybe, nes asz apie nieką ne 
pamenu, tiktai tave myliu!

Kraujas gyslose Adomo už
virė isz pasiutusio pavydumo.

— Atiduok mano paezia, — 
paszauke ir pagriebė Marijona 
už rankos.

Tame Marijona kliktelejo Ii 
su sunkumu )>uole ant aslos. 
Ignotas szoko gelbet, Adomas 
persigandęs in ta viską žiurėjo. 
Nes jau ant tuszto buvo viso 
kis gyvenimas. Ir norint Igno
tas visus spasabus daktarisz- 
kus naudojo, Marijona ne atgi
jo-

Sudėtas kūnas atszales gu
lėjo, o Ignotas su Adomu kaip 
du nebylei tylėjo. Ne trukus Ii 
kos kurias nuvežtas in kapus 
kur ir sziandien silsisi.

Ignotas sir Adomu susitaikė 
ir stebėjosi stebuklu duotu nuo 
Dievo, 
moteres, mylėtos ‘ pen' įibudu 
volei susigerino ir ligei mylėjo 
viena ir ta paezia motore tiktai 
ne vienu vardu: vienas Mari
jona o kitas Wanda.
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Ignotas ne turėjo tiek paje- 

, savo 
jo taipos-gi 

buvo kraujuose pasriuvus.
Adomas ne trukus atsigavo, 

ir paszauke:
— Prieteliau 

mano ilgiau!
• kur ėmėsi ji pas tave?

Tada Ignotas apsakė, kaip 
,)as 

ir kaip iszsirode, jog buvo ap
mirus o no numirus.

— Mano pati!
Adomas.

— Asz jos gyvastį sugraži 
nau! •— atsake Ignotas

— Vis tiek,—paszauke Ado
mas,'— tai mano pati ir gana, 
•r turiu paimtio kaip savo.

f— Palauk! —- paszauke Ig 
notas, — pažiūrėsimo — atida
rysime grabu, ar bus tusz- 
czias...

— Asz nieko ne laukiu ne 
valandėlės, — atsake 
mano pati ir gana!

0 Dieve, nes ji yra nelaimin
ga.

Adomo, 'kada pamate'.M a rijo- KJ^bet
na, tai Ignotas ne turėjo ka s« 
kyt. Kada perstatė saVo pezia 
pribuvusiam svecziui ir volei 
paczoi svecze, tasai nobiliu sto
josi, tiktai akis phrnzoi atida
ro, pabalo, kaip drobe, o paskui 
paraudonavo, jog rodos ji 
kraujas tižmusz. Kada pirmuti
nis persiverimas praėjo, norėjo 
matomai ka toki kalbėti, nes 
ne galėjo, tiktai graudžiom 
akimis žiurėjo ant Marijonos 
tai in jos vyra. Tame davė ži- 
jiiia 'kd eitu prie stalo. Adomas 
norėjo vest Marijona prie sta 
lo, pagal poniszka papratimu, 
nes toji pagriebė jau už rankos 

—Jaigu Marijona ne 
temine, jog Adomas’no josios J 
akies ne atiminėjo, tai apie tai 
geriau nužvelgė Ignotas. Ado
mas ne valgyt ne galėjo, tiktai 
turėjo akis insmeigtas in gas: 
pad i ne namo, 
kaip laiko videlei ir peili. Juo 
toliau, tai labiau įjudinėjo ji, 
o ant galo pradėjo drėbėt ii 
peilis jam isz rankos iszpuole.

Marijon to ne mate, Ignotas 
pradėjo gailėtis, jog prieteli in 
savo narna pakvietė. Mislino 
jisai, jog jo prietelis insimylejo 
staigai in jo paezia ir tau) stai- 

g ir ant josios vy-

prieteli. Szirdis

i, ne 
pa šaky k i e,

valgi nk
i si

Ignotą.

jog
; kapiniais vagis atneszo

bežinodamas.

ga ir labai, jo 
ro nepaiso.

Prie pabaigos
Adomas

vakariene- 
svisijudinias daejo 

augszcziause. Paszokes papra- 
sze Ignotą in kita pakaju.

— Ar tu sergi? — paklausė 
daktaras, kada du vienu rado
si.

— Ach! sergu! — sudejavo 
Adomas — velit kad toje va
landoje bueziau numiręs!

Tai pasakęs sodo, rodos pul
to puolė ant kėdės ir veidą del
nais užsidengė.

— Del Dievo!

4*

— sudejavo

ar

— tai

— Ir asz nelaimingas!
— Nes ji tave nepamena ?
— Tai paszauk in ežia Wan

da, 
f

— Ka jos vardas Marijona.
— Ne, Wanda! — paszauk 

ui ežia, ba asz pasiusiu! No ga- 
, kad mane už-

Ant balso
pribėgo Marijona tuo-

nes tai- 
apsako

kad per smerti vienos

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

♦ ♦ ♦

Kaip kur, tai merginos, 
Labai prdtingos, 

Jaigu kas praszo už svietka 
tai ir stoja, 

Ir norint nemaezius nieko 
bet drąsiai liudiję.

Žinoma ir da prisiege ant 
biblijos, 

Jog teisingas liudijimas jos 
Vaikinai to nedovanos, 

Jaigu pasiseks, tai ir in 
kaili duos. 

♦ *

Sako visi, kad Szamokuose 
yra merginu, 

Kurios kabinasi prie vaikinu, 
Už tai nuo Dievo apOaike, 
Garnys dovanele apteikė.
Gerai jums szlap-noses, 

Brisi v i rel e koszes, 
Tai dalbar valgykite 
Ir 'lovoje stenėkite.

♦
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Masacziužes merginos da 
prisituri prie pinigu, 

Tai da ne stokus del tokiu 
ir vaikinu,

Taigi du vaikinai turėjo 
ta laime, 

Kad dvi mergicos ant baliaus 
paėmė, 

Bet kada Airiszius pamate, 
Tai Lietuviszkus sportelius 

pamėtė, 
Negalėjo pirkti 'tikietu del

9mergų 
Norėjo kad merginos 

pckszczios eitu 
O ne važiuotu- 

Bet merginos pinigu turėjo 
Už save ir sportelius 

užmokėjo.
Juokai nepasibaigs niekados, 

Pasiliks ant visados, 
Ba kur daugiausia Lietuviu 

Ten daugiausia ir judku. 
* * ♦ „ 

Vienas vaikinėlis mergina 
parsitraukė, 

Ir ilgai ntdauke, 
Apsipacziavo, 

Na ir paoziule gavo.
Rodos tiktai gyvent reikėjo, 
Bet ka? Savo vvro visai 

nemylėjo.
Su kitais bambiliais 

blaksztejo, 
Ant savo vyro nežiūrėjo.

Beda tau žmogeli, 
Ka daryt dabar gali? 
Klaida didėle padarei, 

Kad laja nieksza partraukei. 
Sziadien no paezios, ne 

'pinigu ne turi,
Boba pabėgo,

Badai velia in kraju sugryžo, 
Atsižadėjus savo vyro, 

O ir pinigus paėmė visus, 
Jaigu turėjo kokius. 

..  nil— il.i ii— — mi „

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisikas 
Dantistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sstoro.

19 W. Center St. Mahanoy Oity

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.
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limas daigias 
mirsztu.

Svyruodami! žingsniu nuėjo 
Ignotas in pakaju kiu* radosi 
pati ir paszauke. 
yyr°,
jaus ir stojo kaip aniolas tarpe 
dvieju piktu dvasiu. Puma- 
czius abudu su paniuruseis 
veidais, mėtėsi su kliksmu an: 
kaklo Ignotui.

Tasai vienok pirmu kartu ja 
nuo saves atstume.

— Marijona! — tarė grabi
niu balsu, — pasakykie man o 
ir tam ponui,
nepameni sau apie 
priesz apmirimą tavo?

. — Ne, nieko, — atsako nu- 
sidy vijus, 
tai kelis kartus kalbėjau.

— Prisiek!— paszauke stai
gai Adomas.

— Prisiekiu ant Dievo ir 
meile mano vyro, 
drasei Marijona.

Czia jau Adomas no galėjo 
dalaikyt. Mėtėsi ant keliu 
priesz Marijona, apėmė jos ko
jas ir pradėjo bueziuot.

— Wanda! — paszauke su 
aszaromis,
daigtas idant mano suvis 
mirsztum su kuriuom du metus 
gyvenai laimingai! O Wanda- 
brangiausia Wanda!

Porsigandus Marijona
szoko ir prisiglaudė prie Igno
to.

i—Kas tai do szposai? —

9

de'l jos cielu svietu, taip, jog 
Ignotas negalėjo iszpraszyt, 
idant pasivai'kszcziotu 
szviežio oro.

Namas pono Ignoto buvo 
visu, nes vienok

niekas ne aUlankinejo. Marijo
na paprastai nepasiroUinejo, o 
daktaras užimtas nuolatos li
goniais, neturėjo laiko priimi
nėt sveczius. Ir tokiu budu 
praleido laimingai szcszis me
telius didžiausioje meileje.

Kada buvo sveika kaip rei
kia ir turėjo pilna pomioti, po
nas Ignotas apsakė jai apie 
vieką, migdydamas, jog norint 
kiek pareis de'l josios in pomio
ti- Nes tas ’buvo ant tuszczio.

Sziadien tai buvo lygiai szo- 
szi metai atgijimo Marijono^. 
Daktaras rengėsi iszeit, žiurė
jo in savo pulku žiedeli, in sa
vo didžiausi skaTba, Marijona.'jau gulėjo po žemo.

— Bukio sveika, Mariuką. I Ignotas pradėjo svaigti ir vi* __ • i _ ! ________ii. ► i

— Kaip bus senei kaip ta
vo pati numirė ?

atviras del

ant

mane lai-
— vos isztare

— paszauke 
Ignotas, kalbėk, kas tau ken
kei

— Ne palaikyk 
kais už pasiutėli,
Adomas,—nes panaszumas ta
vo paezios iu mano paezia, tai 
tas mane sujudino.

asz nežinojau jogv •-—Ach, 
esi paeziuotas.

— Buvau paeziuotas, 
trauko tolinus Adomas 
tas tai mano protą maiszo. 
Priosz asztuonis motus 
ėmiau už paezia patogia Wan
da,.kuri suvis pamiszi in tavo 
paezia. Du motus gyvenau su 
ja kaip rojuje ir paskui numi
rei — dadavo antni kartu — Ir 
tai laiko, kada manos ho buvo 
namie. Kaip dažinojas apie jęr: 

...... ...... r........... .. ........,____ smerti parbėgau namon, ta: 
didžiausi skaiba, Marijona J jau gulėjo

» n

pa-

ar tikrai nieko 
gyvenimą

— juk asz tau apie W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Ha'4**’

— atsake
1

Laidoja kunus numirėliu.

smerti parbėgau namon 
• po žemo.

— Sugryžkie greitai namo paklauso: t i;

kėdės rodos iaz murmuro pa-' kalingas del mokslo, tai vie- mylimasis! — paszauke i r.me-
dirbta, nes tiktai galva judėjo, * nok smukiai buvo už tai bausti/ tesi ant kaklo savo vyrui.

i

4

Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniUj veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St«, Mahanoy City, Pa.

viska paėmė.
— tai ne galimas 

už

at-

4

paszauke drebaheziu balsu, — '' • 1 'i i11! ' ’ *’ >J '' 1 I r ’

I

Lletuviaxkaii Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir k 
mokslą. Turiu pagelbi- 1 
ninko moterems. Prlei- ' 
narnos prekes.
S|6 IV. Nprnce Kt., 

MAHANOY CITY, PA.
|iO0 MAUKKT NT.,

TAMAQUA, PA.
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ŽINIOS VIETINES.I
1

— Subatoj kun. Czcsna su- —-
A t W I • •riszo mazgu moterystes 

Dernko. isz miesto su 
Blanche Danieliūte isz Shoe

Gerai pažystamas biz-
Joną nieris .Juozas Czivirwkas pirkt, 
pana saliuna su namu

i Rudžio po N
nuo Juozo

io. 530 \V. Malm 
.Juozas užpraszo vi ii 

, nes žada vi-
makerso, dūkto Jono Danio.; noy uli.
liaus musu tautieczio. Svodba ’ atsilankyti pas ji 

sus priimti svetingai.

Seszios ypatof; likos su
• s/, kur.u dvi pavojin-

Subatos ryta 'kada Veselka

atsibuvo 
ant kurios buvo 
daugelis svoteliu. Jaunavedžiai 

. apsigyvens ant 332 W. Market 
ulyczios.

— Garnys paliko sveika ir 
drūta sūneli del ponstvos Pra
nam Tniskauckams ant Eas~ 
Centre uli. Franas dalina 
> iems Havana ciirarus.

“bobute” 
Barbora Kupsztiene. mira pra
eita Potnyczia, pas savo duktė- 
re Kvietolaitiene, 407 W. Mar
ket uli. Velione gimus Lietuve 
je, pergyveno Mab.anojuj L 
metus. Jos vyras 
lankose Lietuvoj keli metai at 
gal ir velione sugryžo atgal in 
Ameri k a a psi gy vendą ma

Velione

pas nuotakos tėvu 
užpra<zvta

t Gerai žinoma

vi-
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žeist o
<r j;K u H
važiavo aiilonnlLileis isz Buk- 

; mauto in Mahanoju. Nelaime 
atsitiko prie

I

Primrose kasv-
j kin. 'kada vienas isz svodbini’i

• i .• . ...automobiliu siw'iniiszo sn Iro 
ku isz

(Ina Kocz,
Slienadorio. Sužeisti

W. Vasseliu,j yra:
Andrius Yelko, Mare Venfus, 
veselninkai isz Buk mantes

John Lawson,
i r

James Bane ir 
drevorei t roko isz Shonadorio. j ... ? .. -

mirė kada t . - - -

pils 
dukteria. Velioni* prigulėjo 
prie keliu bažnytiniu draugu
viu ir buvo gerai žinoma de: 
daugelio žmonių uos prigelbc. 
davo garniui prie neszimo ku 
ilikiu. Paliko dukterį* Kvietė
jai! ieno
isz St. Nicholas. Laidotuves at
sibus Utaminkc su bažnvfi 
neins apeigoms. Graborius 
kbiitis užsienio laidotuvėms.

Antanas Bartuszka 
perguli jo Adilando li’/onbuti’ 
je su iszlaužta koja, 
ana diena namo konia visisz- 
kai pa <veikrs.

— Neužmirszkito
11 diena Oktoberio 

svetainėje kuria 
rengė Szv. Juozapo para pi jo*- 
merginos. Jaigu neloszite, tai 
ateikite nors pažiūrėti kas ‘ai 
do “

Jaunavedžiai nežinojo anie ne 
laime nes laivo nuvažiavo grei- 
cziau ir likos suriszti mazgu 
moterystes ir tik tada dagirdo 
apie nelaime.

Loszimas futbolus tarp 
Mahanojaus 
kliubu 
parko

Shenadorio
West bind 

ant naudos

ir
Nedėliojo 

užsibaigė
Shenadorio 7-0. Laike loszimo
tris Szenadorioir seseria Gelgodion*’ loszikai likos 
sužeisti o ypatingai B. Sukovi . , . . r . ......... . .dkis kuri reikėjo nuvežti in li- 
gonbute.

, kuri.- 1I 
d rucziai,

poli I ikoje 
tik tokiu bildu

I įaikvkime.s 
nes 

suvrvžo : galime pakelti savo varda no 
paviete bet

<»

Pa H v” 
er 

bjįžnyf • ne je

tik Schuvlkill • • 
Pennsylvania.

l’nr<) mieste buvome apsileido poli
tikoje to<lel nieiko neinveikom. 
Pažiūrėkim ant 
miešti* randasi
1 risdoszimts szeimynu, 

; užlaikyti savo kirkuže:

po visa
ir

Muši- .

Velsziu, Jo 
mažiau

(’ard Party.”
Visi sako kad 

bus is/.rinkias musu konsulam-

i kaip 
negu h 

, o bei 
toji maža saujele Velsziu vahh. 

rrlnn:i ; konia visa miestą ir nepasi
ims Jn

i r
, duoda 'kitoms tautoms, 

nu. Ir kodėl nef Juk tai niurni yra tukstaneziai daugiau kaip
ii privalo j Velsziu. Argi mes pasiduosime 

fiuszelpti grvirz*m ne kaip sv<*- | h i os saujele"-, kuri nor ap- 
timtauti. žiot visus? Argi Lietuviai, ku

— Visi darbininkai am j riu randasi tukstaneziai. turi

tautietis ir kužnas

darbininkai 
Schuylkill Railwav (*o. 
ant straiko Subatos ryla, pr 
testuodami ant numuszinm al
gų ir tik vieno žmogaus ant ka- 
ruko. Bet bosai eina be per
traukos. Kaip girdėt, tai ir 
d reive rei bosu iszeis ant st rai
ko in pagelba savo draugams.

i ant įriu randasi tuikstaneziai.
iszejo kl iiisyti tojo mažo būrelio ir 

j zekli nagai in graju! Sarmata 
butu jaigu szi karia pasiduot r.- 
mem ir neiszrinktmnem savisz- 
kius ant urėdu. Tik reike dar
buotis ir laikvtis drūtos vieny
bes ir sutikimo o viską galimo 
ingaleti.

O

Oktoberio 1
dvideszimts devintinis 

lariskas procentas ant $7 
Preferred Stock ir ketvirtinis

regų

i

r

procentas ant $6 Preferred
Stock

Užmokamas
del PREFERRED
STOCKHOLDERIU
PENNSYLVANIA

POWER & LIGHT CO.

■   ” - ” *  - " "   ~     — —'- —'■ ■ >— "     "i — ■»——

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

*1

MAHANOY CITY, PA.
---------$---------

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta \ 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau • 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite , 
jyup tai pinigas auga su pad auginiui u l'rocento^^

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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Czia parodo Enright gatve, mieste St. Louis, Mo. kur praeita ketvergi perejo smarki vctra. Szitoj vietoj padaryta

PAJESZKOJIMAI
Asz Franciszlka Sekstena pa 

jeszikau savowyra Juozą, noriu 
kad jisai pargryžtu namo. Asz 
turiu eiti ant treczios operaci
jos ir nežinau kaip su manim 
iszeis tai noriu žinoti per ka 
mane apleidai. Mano brolis isz- 
važiuoja in Florida, vaiku nep 
turėsiu kur palikti, tai rasi tjf. 
pas pažinstaiiiu-s Moimdsvilley 

ant Rockwell avė. ir 21 st
1 J ' - _ \ *

ežiu ant KocKweii avė. ir i'isi 
uli. Per 7 metus vaikas kento* 
jo varga Lietuvoj dabar parva> 
žiavos in czia kentės. Jaigu ka» 
apie ji žino meldžiu pr.ineszi, 
arba tegul pats ntsiszaukia.

b'rnnclszka S.ikstan, 
St. Luke’s Hospital 

Cleveland, Ohio.lt.)

Pajesžknu Lietuvi vaikina, 
dirbti ant u kės, darbas nn't vi
sados, užme/kestis geras. Atsa
kymu duokit Lieluvi.szkai .ar
ba Angliszkai ant szio a<lreso; 
7!>X Wm. Ambrose > 
R.E I). No. 1 Hookstown, Pa.

DIDELE BURNA.

•y
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vėtra apraszoma ant pirmo puslapio.Adaugiausia bledes. Placziaus apie

įį

7**-'
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Paveikslas parodo Sarah gatve, St. Louis, Mo. Czia teipgi buvo daug bledes padaryta- Szitoj vietoj likos užmuszta
daugelis buvo pažeisti.
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Tėvas kalba su draugu apie 
konsulus, sakydamas, kad kon-
žulis važiuodamas in kita sklv- 
pa, turi būti žmogum mokytu
ir nekarta kalba septineis lie
žuviais.

| Septynių metu Petruk a< 
akyvai klausydamas tėvo apsa
kymo staigai paszauke:

Į — Teveli! — o kokia tai 
jisai turi burna, kad jam net 
septynis liežuvius iūtilj I. • • a • • k ■

I

turiu tik viena ir kitas 
tilptų. *

>tu, asz 
nei n-

i NEGALEMA TO PADARYT.

I

I

Jauna kaimuote pirma kur
ta nuėjo pas dentista. Deni ir
tas palieja* jai atsisėst ant 
krėslo, bet jauna inotere laiko 
vyra už rankoves ir dejuoja 
graudžei. Vyras ja visaip rami
na ir nuo baimes atkalbinėja 
ir kad atsisėstu. Matydamas 
kad gražumu nieko nejaularys, 
supykins paszauke:

— Na, dabar uždaryk sun
ki ir atidaryk terla tegul dak
taras isztrauke danti.
■ Motore tuojaus paklauso vy
ro ir atsisėdo. *

atsisėst

1

11

i

ISZ LIĖTUVISZKU 
KAIMELIU

Frackville, Pa. — Jonukas, 
12 metu sūnelis Ludviko Gad- 
laucko ant S. Second ulvezios 
likos permusztas per aut omo 
biliu.
gaiš spardė futbolo 
ežios ir negalema buvo 
saugot nuo nelaimes.

>

Jonukas su kitais drau- 
ant nie

jį psl •

75 metu, pas 
Lai- 

Utarninko

New Philadelphia, Pa. J 
Praėjusia Suimta mirė czionais 
Juozas Macziulis, 
savo dulkteria Varniene, 
dotavęs atsibuvo
ryta su pamaldomis Lietuvisz- 
koje bažnyezioje, kurias laike 
kun. Mozūras. Velionis paliko 
dukteris Marijona Varniene 
namie ir Grembiene, Rockford, 
111., viena sunu Karoliu, West 
Virginijoj. Buvo kitados senu 
gyventoju Slionadorije ir apie 
18 metu atsikraustė in New Fi- 
ladelfije. Velionis taiipgi pali
ko broli Petra, Coal Dale. G ra

li žs i erneborius Sakalaudkas 
laidotu veins.

Pittsburgh, Pa.
Kun. Jonas Sutkaitis. (“ Drau
go’ telegramas) Szimlion Rug
sėjo 30d. mirė kun. Sutkaitis. 
Laidotuves atsibus antradieni, 
Spalio 4d., 10 vai- ryte, isz Szv. 
Kazimiero bažnyczios, Pitts- 
burghe. Kun. Jurgutis.

A. a. kun. Jonas Sutkaitis 
buvo vienas seniausiiu Ameri
kos Lietuviu kunigu. Jisai su
kūre pirmutine Pittsburghe 
Lietuviu Szv. Kazimiero para
pija, kurios klebonu iki pat sa- 

‘'iSZlbiiVo, nors pas-

keletą desetku gyventoju ir

aki y via i pa-

Skaitykite “Saule”
FARMA ANT PARDAVIMO.Užpy kos, 

vedime nedalyvavo. J. min'ka palsopinejo jo paezia 
vo

kaliniais metais
rupijos

vyskupas velioniui in pa- 
giaiba —admiinistratorium bu
vo prisiuntęs kun. M. Kazena.

Pjtts'burgli’o Ijietuviams, ne
tekusiems veterano ir dvasios 
vado ir veikėjo reiszkiaino už- 

velioniui 
žalio.

E

1 net uviams

kad jo kai 
sa -

Franas Skiro- 
kovskis, supjaustė baisei Vik- 
torije Zalewskiene lai p kad ji 
turejob ui i nuvežta in 
bute.

namuosia,

ligon-
i

ARTI SUKVAILEJI- 
MO DEL STRENU 

GĖLIMO?

nejautos, 
lengva szios

O teesie 
žemelėj.

Philadelphia, Pa. — Rugsėjo 
19 diena czia nusiszove Lietu- 
v i szk a s B o 1 s ze v ik <• i s
Sakoma, sau gala psidare to
dėl, kad atsibodo jam gyventi.

Jakszt vs.
sau

Worcester, Mass. — Adomas 
Pitustis, 45 metu, gyvenas 183 
Washington St., iszemes $1400 
isz bankos. dvi sanvaites atgal, 
dingo nežinia kur. Jo žmona 
nesirūpina jo prapuolimu, nes 
sako, Ikad sugrysz, praleidęs 
visus pinigus — jau no pirmu 
kartu taip pasielgęs. Paskutini 
karta jis buvo dingos su $500, 
ir, praszvilpes juos, vol gryžo 
prie szoimynos.

— Jonas Dagdis, 19 motu, 
buvo arosztuotas už pavogimu 
automobiliaus isz Cranston, 
R. I. AVorcesterio teismui jis 
buvo laikomas po $500 kaucija, 
bet kuomet sužinota, kad jis 
bus teisiąsias Cranslone už ta 
prasikaltima,
bot iszsiuuto in Cranston.

— A. M.

ji neteise czia 9

Kada Ona Min- 
, nu

ėjo pažiūrėt kas atsitiko jos 
vyrui Kazimierui, kad taip il
gai nesugryžta isz maudiny 
ežios, rado ji ceberije negyva. 
Badai mirė szirdies liga.

Chicago. —
kieno, 3836 S. Ilonoro uli.

ii

Waterbury, Conn, f Diena 
11 Septemberio, po trumpai Ii 
gai mirė Petronėlė Andruszke- 

palikdama dideliam 
tris

Juozą ii

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greita, 

Tikra Pagialba.

vieziene, 
nuliūdimi a vyra Ant ana, 
sūnūs Joną, Antano, 
viena dukrelia Gracija Marein- 
keviezius (veliones pirinas vy
ras buvo Marcinkeviczius), du 
anūkus ir du brolius Jurgi ir 
Joną Gudaiczius Lietuvoj. Ve
lione palaidota su trimis ml 
sziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje ant’kuriu dalybavo dau
gelis žmonių. Velione buvo ge
rai žinoma isz savo mielaszir 
dingu darbu, nes kožnam pri- 
gelbinejo 'kuom galėjo, taipgi 
prigulėjo prie septynių bažny
tiniu drauguviu, buvo nialo 
naus budo ir mylėta per visus 
kurie ja pažino. Reike primyt, 
kad a.a. Petrone buvo, skaitv- 
toja “Saules” per daugeli me
tu. Lai ilsisi amžinam atsilsi ir, 
Dievas suramina likusia nuliu- 
dusia szeimyna. Szeimvria nuo 

dekavoja visiems

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

Szildanti, szvelninanti, szi senoji 
gyduole paszalins asztrius skaus
mus ir atszipusius diegimus strėno
se, sustiprins ir suteiks nusilpu
sioms muskulams galimybes atgauti 
tvirtuma, ir visus trukumus pasza
lins tarsi magiszku budu.

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

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

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

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•• /į

Iizbatumuoja ir laidoja tatraafo* 
ant visokiu kapinio. Pagrabua paroo- 
asia nuo pąprascaiausiu 1M prakil- 

_Paraamdo automobilius do> 
laidotuvių, ve m ii u. krikastyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1B7I-1L

niausiu.

EiiA. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

tiems, kurio dalybavo laidotu-.
szirdžiai

vėso ir padovanojo puikus vai 
nikus žiedu ant josios atmin
ties.

PRANESZIMAS.
Kam reikia piuklas asztryt 

tai tegul kreipiasi po No. 1102 
E. Alarket St- Mes asztrinam 
di'delas ir mažas pi ūkias ir dar
bas yra gvarantytas 

tpigi.
o
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Nulludimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-
šito pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
doszimte minutu. 1Telefonai Šit

CAPITAL STOCK >125,000.00 ' 
SURPLUS IR UNDIVIDED , 

PROFITS >623,358.02 '

< Mokame 3-czia procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
c dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
> 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
c turėtumėt reikalą su musu banka 
y nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL* PrazidBntaa
O. W. BARLOW, VIc-Ptm. 
__ IJL EERGUSON, Ku------ -




