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NUŽUDĖ GIRTA TĘVA AP
GYNIME SZEIMYNOS.

Smethport, Pa. — Szcszioli- 
kos metu Darrel Dufton, prisi
pažino, Įnik tai jisai nužudo sa
vo tęva Fridriką o ne pats pa
pilde savžudinsta kaip isz pra
džių manyta. Sliedovatclis vai
ką iszklauses, paleido ant liuo- 
sybes, nes turėjo gera priežas- 
ti užmuszime tėvo kaip vėliaus 
pasirodė.

Vaikas ir szeimyna pasakė, 
bijk tėvas laja diena parėjo na
mo girtas, kerszindamas isz- 
skerdimu visos szeimvnos. Mo- 
tina bijodama pasilikt šlubo
je, pasiėmė vaikus su savim ir 
karabinu idant girtas vyras 
negalėtu jojo panaudoti. Tė
vas isz'bogos laukan su peiliu 
norėjo visus papjaut, tada su
ims paeine nuo motinos kara
binu ir kada tėvas prisiartino 
prie motinos tiksle insmeigimo 
peilio in szirdi, vaikas paleido 
szuvi niiszandanias tęva ant 
vietos.
ANGLEKASIS MIRĖ NUO 

ISZGASCZIO.
Shamokin, 

Stepczak, 22 
Heights, kraudamas karuka su 
anglimis Natalie kasyklose, li
kos prispaustas »per krintan- 
czes anglis prie propo. Drau
gai ji iszgiallicjo po septynio
likos miliutu, ir Jonas kalbėjo 
su jai A j>ęT visu tn laika, bet 
miro tris ininutas priesz at ka
sima. Kada ji daktarai apžiu
rėjo, persitikrino kad ant jo 
kimo nesurado jokiu 
mu o viduriai buvo sveiki. Nu
tarta, kad Jonas mirė isz bai
mes.

LIETUS PADARE MIL- ‘ 
ŽINISZKAS B L E D E S 
DAUGELIOSE VIETOSE.

Philadelphia. — Per nuola
tini lietu, kuris nu puoli nėjo 
konia per visa praeita samvai- 
te, buvo priežastim pakylimo 
upiu ir upeluku konia po vi*sa 
Pennsylvania ii; 

ir kitose

girtas

Pa. — Jonas 
metu, isz Marion

s užei d i-

— Czio-

MOTERŲ PAVEIKSLAI 
ANT BAŽNYYTINIU 

LANGU.
Washington, D. C.

hai rengiamasi statyti nauja 
katedra, kur palaidotas buvęs 
prezidentas Wilsonas. In kate
dros langus bus sudėta 20 Ka
talikių moterų paveikslai, kai
po vaizduojanti
ežiu po Kristaus
Sznntmecziii'S vaiižduois wekan- 
czicis moterys:

1-nia. Szv

20 szimtme-
gimitno.

Isz Visu Szaliu nukankytas

ISZGAMA SŪNŪS
r

PADALINO TURTĄ TARP 
ŠUNELIU, PATI NETEKO

PASTOGES IR DA 
SUMUSZTA.

K

KŪDIKIS
PRIELAIDINIS NUKANKI

NO NEKENCZIAMA KŪ
DIKI SAVO MYLEMOS.

ISZ LIETUVOS
MEILUŽIS NUŽUDĖ 

VYRA
*

ft

Jersev 
valstijose o ir kitose valstijo
se, Blcdes daeis ant suvirszum 
(riju milijonu doleriu.

Pi t tston, 
szeiinvnu I 
gyvenimus czionais ir 
rok<‘, nes upe kilo taip auksz- 
tai, kad žemutines dalis užlie
jo.

Wilkes Barre, il‘a. — Szini
tai szeimynu taipgi turėjo jesz- 
koli saugesniu vietų, nes upe

Varszaviu Septynesle

pi rina

s
savo

Pa. — Daugeli 
turėjo apleisti

Naut i-

Phoebe,
Kristaus bažnyezios dievobai
minga motore, 2-ra Szv. Cecili- 

4-ta
Konstantino di- 

r. llrszu-

ja, 3-czia Szv. R Įlipsi ne, 
Szv. Elena, 
džiojo motina, 5-ta Sza 
le, 6-ta Szv. Genovaite,
llda, 8-ta Szv. Pridesvide, 9-ta 

. Edi- 
isz Kon- 

Mai - 
-ta Szv. Elzbieta isz

negalėjo
st rv t karei užlieti.

važiuoti in
nes

Dau <r

iszsiliejo užliedama Kingstona 
Forty Port ir kitus miestelius. 
Žmones 
darbus
Wilkes Barre u Įvožia Market 
užlieta, upe kilo net 27 pėdas 
ir da kyla. .

kasvklu likos užlietos. <l'
Shamokine keliolika 'tukstan- 
cziu anglekasiu turėjo sustot 
dirbti, nes negali gautis in ka
byklas. Mount Carmel taipgi 

3,500 aiiglokasiu negali 
nes

Szv. Etelgiva, 10-ta Szv. 
11-fa Szv. Irena,

39 METAS
z.. ..  .. ra

NAUJAS NETEISINGAS 
ARKIVYSKUPO PA

RĖDYMAS.
Pereita Sekmadieni, vadi im

si Rugsėjo menesio 25, diena 
Adutiszkio klebonas praneszw 
isz sakyklos, kad pradedant 1a 
diena Adutiszkiu bažnyczioje 
invedanios pamaldos per pus 
Lietuviszkai per pus Lenkisz- 
kai. Paskelbus 1h parėdymą 
bažnyczioje kilo didelis verks
mas ir triukszmas. Adutiszkio 
parapija yra grynai Lietuvisz- 
ka; Lenkiszkai meldžiasi liktai 
— geležinkelininkai, policija, 
atsiustieji Lenku mokytojai ir 
keh'tas mažu Gudu sodžių.

Tai jau antras Lietuvius 
skriaudžias Arkivyskupo pare- 
dvmas Adutiszkiu bažnvezios. • • » 
Priesz puse metu investa Len-. 
kiszkos pamaldos kas treczia 
Sekmadieni, o dabar po vizita
cijos perpus.

Vilniaus kurija tapo poloni
zacijos lizdu, kuris leidžia 
ramia sąžine neteisybes keliu 
skriausti Lietuviu Kataliku vi
suomene.

incnesio 25

ABUDU NUBAUSTI; MEI-
LŪŽIS BUS PAKARTAS, 
MOTERE IN KALĖJIMĄ 

ANT 15 METU.

Lenkija. — Ant 
Konstant i novskos ulyczios 

gyveno naszle Marijona Do- 
su keturiais vaikais. 

Ant bardo prisiplakė kokis tai

Sasnavicai 
.23 
g. 
boszva

J

II jiII 

szimts metu senuke, Marijona
9 Mikola Cen'ka kuris po trum

pam laikui taip susidraugavo 
su savo gaspadinele, kad ji pa
likdavo namie pridaboti 
kus, o 
fabriką dirbti.
kaip su paezia, prižadėdamas 
kad trumpam laike 
ežiuos su ja. Bet prielaidinis 
atgavo szaltas kojas ir pabijo
jo vesti, nes turės dirbti ant už- 
laikvino moteres ir keturiu ma- 
žii vaiku isz kuriu jauniausias 
Juozukas dvieju metu senumo, 
o kurio baisei neapkentė.

Nuo-’kokio tai laiko kūdikis 
pradėjo sirgt ir in kėlės dienas 
mirė. Motina pranesze apie tai 
policijai, kuri pradėjo tyrinėti 
mirti kūdikio o -daktarai ap
žiurėju lavonėli daejo prie 
priežasties mirties, o vaikai 
pasakė sūdo kaip Mikola pasi- 
elginejo su vaiku. Plake ji pa
galiu kas diena, 
szonkaulius sudaužo; bade ilga 
sjiilka in ausis, kuri pasiekė 
net smegenis ir nuo to vaikiu
kas mirė. Nedora prielaidini 
nubaudė sūdąs tiktai ant pen- ; 
kiu m6tu 'kalėjimu.
ARGI GALIMA TOKI ŽMO

GŲ PAVADYT TĖVU?
Lvavas, Len'kije. — Kaime 

Smoline, Ivonas Baczor, apsl- 
paeziavo su naszle, kuri turėjo 
tris sunūs. Geisdamas užgriebi 
ju dalis ir visa turtą savo mo- 
teres, Baczor pasiėmęs kirvi 
inskriko in tvarta kur trys sn- 
nūs miegojo ir sukapojo visus 
ant smert. Už ta j i kruvina dar
bą likos nubaustas ant 
amžio in kalėjimą.

Bruczinskione 
margu lauko 
meldimu savo

t arėdama 
ant nuolatiniu 
dvieju šuneliu 

pardavė lauka, o pinigus pada
lino lygiai del sunu.

O 
• ) \’ilkaviszkis. — Rugsėjo 21 

in 22 diena 'kariuomenes teis
mas Vilkaviszkyjc 
gana svarbia ir indomia 
ūkininkes Petrones Zableckie- 
nes, gyvena nezios Mockabu- 
džru kaime, Keturvalakių vai. 
ir ūkininko Juozo Micutos, gy 
venanezio Geistariszkiu kaime 
Ket urvą lak i n valseziuj.

Butą taip: Ūkininkas Alek
sandras Zableckas, negalėda
mas sugyventi su savo žmona 
ir bijodamas jos nuolatiniu 

'grasinimu jam gyvybe atimti, 
1926 mete apsigyveno pas savo 
broli Toma Zablecka, Jurkszn 
kaime, Paežeriu valseziuj. Sziu 
metu Sausio 28 diena vakare 
A. Zableckas su savo broliu 
Tomu važiavo namo isz Mari- 
ampoles, kur Tomas Zableckas 
turėjo civiline byla. 300 žings
niu nuo brolio namu, Aleksan
dras Zableckas nežinomo pik
tadario parabelio szuviais buvo 
inirsztamai nuszauta's. Pikta- 
daris tamsumoje pasislėpę.

Buvo intarti velionies žmo- 
juųjVjrone Zablęęįciene ir jos 
ineilūžis Juozas Micuta. Sausio 
30 diena J. Micuta buvo 'suim
tas, o prie Petrones Zableckie- 
nes, ‘Jcuri priesz vyra nuszau- 
jant,’ būtent, Sausio 25 diena, 
neva sirgdama, buvo atsigulu
si Vilkaviszkio apskrities ligo
ninėn, pastatyta sargyba. Za- 
blcckiene ligoninėj 
visa menesi. Paskui laidojant 
buvo paleista. Gi Micuta kalė
jime iszbuvo iki teisino.

Jo kalte paaiszikejo isz kar
to, ney priesz suimant jau buvo 
nustatyta, kad jis ta vakara ir 
naktį, kada A. Zableckas buvo 
nužudytas, kažin kur jodinėjęs 
ir tikėjos parabeliu, prie kurio 
iki tol kaip tik du szoviniai ir 
buvo. Norėdamas 
daugiau szoviniu, 
Sausio 24 diena staeziai isz P. 
Zableckienes nujojės Mariam- 
polen, kur buvo dvejine ginklu 
krautuvėse szovi'iriu jMirabeliui 
bet negavo. Aladinas, prie gin
klo ir pasiliko tik tie du szovi
niai, kuriuos isz pirmiau turė
jo. Micuta suėmus, ginklo ne
rasta; sake — pamėtės.

Kariuomenes teismas 
metu Rugsėjo 21 
isznagrinejes kaltinamųjų by
la ir rado kad kalte abieju tar
dymu bei liudininku inrodyta 
— pasmerkei J. Micuta, iki gy
vos galvos, o P. Zableckiene 15 
metu sunkiųjų darbu kalėjimo'

Zableckiene paliko viena ma
žamete dukrele, Mariampoles 
gimnazijos mokine, kuriai teis
ino salėj buvusi gausinga pa

gilia užuojau-

nagrinėjo 
bvlava)- 

pati Marijona eidavo in 
Gyveno su ja

>
apsipa-

gyvena neziosNuo tos dienos Simuke gyve
no prieglaudoje, o kad toji vie
ta likos vėliaus uždaryta, moti- 
na pasiliko be pastoges. Netn- 

kur pasidėt, pckszti 
Bronislova 46

1 
gv-

ta, 
stantinopolio, 12-ta Szv. 
garėta, 13
Vengrijos, 14-ta Ona isz Boc- 
mijos, Anglijos karaliaus Ri
chardo antrojo motina, 
Joana Arkiete, 
Jane Grey, 
18-ta Zuzana
motina 19 kudikin, 19-ta Har
riet Starr,'
jos skelbėja Amerikoje 
Jule Emery, kuri suorganiza
vo dievobaimingu moterių or
ganizacijas.
DVYNAI GIMĖ 5 DIENAS 

SKYRIUJE.
Spokane, Wash. — Pacziule 

pagimdė 
5 svarus. 
savo1 pir

mutines dukreles, bet džiaugs
mas persimaino in (nerimiršti

15-ta 
ponia16-ta

Pocakonta, 
kaipo

17-ta 
Weslev,

kaipo pirma religi- 
, 20-ta

rodama
atėjo pas sunn, 
metu, kuris turėjo dinsta ant 
geležinkelio.

Senuke motina, mane, 'kad 
bus maloniai priimta per sunu 
kuris turėjo tiktai viena kūdi
ki ir paežiu, bet viltis dingo.

Sūnelis paregėjus motinu Ir 
dažinojes ko atėjo, perinote 
motina ant grindų, pradėjo

mane, sau

MOKYTOJAS KALTINA
MAS PLESZIME.

Szeta. — Rugsėjo 21 diena 
suimtas Szetos pradžios moky
klos mokytojas Jonas Ramo
nas, už tai, kad jis yra intaria- 
mas iszpleszes Sziaulin ka>a 
sumoje 175.1;'kaltinamasis tar
dyme kaltu neprisipažino.

'ko atėjo, 
grindų, 

kumsztemis muszti per galva. 
Nelaiminga gynėsi kaip galėjo, 
bueziuodama sunaus rankas Ir 
kojas melsdama susi mylėjimo 
bet iszgama sūnūs 
motina už plauku /mistūme tro
pais žemyn.

Praeinantis polici,jautas pa
regėjo sęęlinczia motina prie 
nahio, grahdžei verkunčzia, pa
siėmė su savim in polieije, kur 
pavalgydino, davė pernakvot 
ir ant rytojaus nuvožė po savo 
pastoge. Bronislovas gavo tris 
menesius kalėjimo už nepado
ru pasielgimą ir sumuszima sa
vo gimdytojos.

apie 
dirbti, nes pnmpos nespėja 
pumpuoti vandeni isz kasyklų, 
o jeigu nepaliaus Ii ja, (ai visos 
kas v k los turės sustoti, 

e/

« ’ ,r '1 '4|wMl||tobii. 41 l|| > J' **11 'Mh

NAUJI LAIVAI PER
PLAUKS MARES IN 

KETURES DIENAS.
Washington, D. C. — Vaklže 

tyrinėja naujo Ibudo laivus ku
rie ketina perplaukti mares in 
ketures dienas isz Amerikos in 
Anglija. Ant tuju laivu rasis 
taipgi keli eroplanai, kurie pa
imtu paczta isz laivu ir iszlek- 
tu diena priesz at plaukimą lai
vo in pristova o tokiu budu 
paczta pristatytu ant vietos in 
laika trijų dienu i!sz Amerikos.

A merican Brown—Boveri 
kompanije ketina dirbti tuos 
greituosius laivus jaigu valdže 
ant to sutiktu.

TURĖJO PRIIAUTIMA 
PRISIARTINANCZIOS 

NELAIMES.
Chicago. — Mrs. Vilhelmina 

Sehotz iszvažiuodama automo- 
bilinm drauge 
Ona Knaaek, 
Sehotz, apreiszko savo vyrui 
idant ir jisai važiuotu d rauge 
mi jais, nes turi prijautimą kad 
jiems grasina kokia tai nelai
me. Po keliu valandų vyras a p- UŽRASZE $90,000,000 ANT 

žino buk automobilius 
likos patai-

su savo motina, 
E ra n z ir Mare 

savo

laike žino buk 
kuriame važiavo, 
kintas per truki ant skerske
lių ir visi užmuszti.
NEILGAI DŽIAUGĖSI

SAVO SENA BOBA.
Greenfield, Ma'ss. — Ne ilgai 

džiaugėsi savo jaunu vyru 
Mrs. Ėst el la M. Woodward, 65 
metu, kuri praeita meta iszte- 
kejo už Hermano Letourneau, 
22 metu, kuris buvo szoferu 
del W oodwardienes. Sena 4bo- 
bute užvedė teismą prieszai.s 
savo jauna vyra, buk jisai su 
jaja pasielgineja nemandagiai 
ir daugiau nemyli. Pagal su
džiaus nusprendimą, tai bobu
te gali iszteketi vela už 6 me
nesiu, jaigu suras kita kvaili, 
o jisai ‘negrei ežia u kaip už tri
jų metu.
AUTOMOBILIAI UŽMUSZA 
PO 70 YPATŲ PER DIENA.
Chicago. — Pagal apskaity- 

ma Apsaugojimo Komiteto, tai 
Sopiem bėrio 
fiutomidnliai uzmusze po 
ypatų per diena. Viso tame me- 
nesyje žuvo nyo automobiliu 
2080 vyru, moterių ir vaiku.

Miestai kurie turi po 100,000 
gyventoju kaip (’anton, Ohio; 
El Paso, Texas; Norfolk, Va.; 
San Antonio, Texas; ir Water
bury, Conn., neatsitiko jokios 
nelaimes iAio automobiliu, tai 
yni, ne vieno neužmusze ta ji 
menesi. , ____

menesi Chicago 
iižmusze do 70

pristova

MIELASZIRDINGU 
TIKSLU.

Middletown, R. I. — ! 
ninkas Tamoszius J. 
kuris surinko už gyvasties mi
lijonus, dabar eks ant miela
szirdingu tikslu. Jojo naszle 
mirdama ana diena, aliko apie 
szimta milijonu doleriu, kuri 
buvo viena isz turtingiausiu 
moterių Amerike. Tesi a men t e 
velione užra.sze giminėms nuo

$2,500,000. I ji k usi u s

Salu- 
E įnory,

r ii

di iisis
isz kurio pi-

$500 lyg
pinigus paliko fonde kuris va- 

“ Fonda’s atminties Ta- 
mosziaus hune r v” t
nigai bus sunaudojami ant pa
kėlimo geresnio gyvendino gy
ventoju, del 'apszvįetimo, svei
katos 'ir kitu mielaszirdingu 
užmanymu, — viso .suvirszum 
90 milijonu doleriu.

NEPAVELINO NYKSZTU- 
KUI PACZIUOTIS SU 

DIDELE MOTERE,
New York. — H. A. Knowles 

isz North Truro, Mans., kuris 
turi vets 3. pėdas ir 6 colius 
augszczio ir 43 mein’s, atėjo in 
suda su savo mylema Butu 
Wytt, 34 metu isz Providence, 
Ma'ss., kuri turi 5 pedws ir 8 
colius ir svėrė 156 svarus, isz- 
imti laiisnii's ant apsivedimo. 
Hudais nedavė maiszytai porai 
laisnu, nes Rūta yra .apleidus 
savo vyra Chicagc, fcpįMmda* 
ma nuo jojo persiskyrimo.

y

pagriebė- kad net du

Alberto Springer 
dukrele kuri 'svėrė
Džiaugės tėvai tisz

Chicago. — 
les,

4 melu, irna diena a{)si-

vy-

t 
kada Mrs. Springer už penkių 
dienu vėliaus apdovanojo sa
vo Albertuka antra dukrelia.

TIKRAS SALAMONAS.
Kelios motere-

dagirde buk Alfredas Her
bert, 3 
vede, užvede priasz ji teisina 
tvirtindamas 'kad tai juju 
rais. Alfredais stojas'.sūdė prisi
pažino, kad jau dcszimts mer
geliu Suvadžiojo o po alpsipa- 
eziavimui pamesdavo in kelis 
menesius. Kiek da jiiju yra tai 
nežino, neis Alfredas kitu jau 
visai ncatsimcu'a.

SENO ISZGAMO BJAURUS 
DARBAS.

Poznanius, Lenkije— Sla|)- 
I i ilgai i‘jo teisimas 65 metu Va
lento VilĮto idant žmones 'ne
galėtu iszgirst'i nipie jojo bjau
ru pasielgimą su szesziumetu 
mergaite, kuri sziadien guli Il

su mir-

Len'kije.

viso

iszgulejo

EKSPL0DAV0J0 NUO 
MUNSZAINES.

Lynn, Mass. — Patrikas Ker
ry, 46 mdtu, i'szgcres kėlės 

munszaii'nes,
46 mdtu 

kvortas mimszarnes, pa rėjas 
pamo, uždege pypkių ir norėjo 
užpust zapalka. Bet prikiszes 
za paika per arti lupu, staiga i 
kilo eks’plozije i'sz Patriko bur
nos. Liepsna.
ant grindų ir iii koles miliutas 
mirė. Daktarai peržiurėja Pat
riką, rado kad liepsna iszdegi- 
no jam visa gerkle kvėpavimo 
organus.

Patrikas krito

Trumpi Telegramai.
11 Belgradas. — Czionais li-

kos atidengtas siiraszas nužu
dyti karalių Aleksandra augsz- 
tus virsziiiiiikus ir Jugoslavi
jos diplomatus užrubežije.
• 11 May o Pa ik, Mieli. — Lai
ke futholes loszimo tarp Virgi
nia Military Instituto ir Marv- 
lando, sugriuvo dalis sėdynių 
ir apie 200 žmonių likos sužeis
ta o du užmuszti.

11 Dublinas,
Kaijdinolas Patrikas O’Don
nell mire Carlingforde, kur 
sirgo kėlės sanvaites nuo užde
gimo plaucziu.

II Tokio, Japonije. — Ero- 
planas N-3 eksplodavojo kada 
nulėkė ant žemes laikę manie- 
bi^ .nDlaJck lėto jai* likos ’smat-'

Irlaiidije.

kei apdeginti.

g(.;nImtoje kovodama 
ežia, daigu žmones butu girdė
ja kaip (asini senas iszgama pa
sielgė su mergaite tai iszti k ru
ja butu ji pakorė. Suda,s ji nu
baudė tiktai ant penkių metu 
kalėjimo. Amerike už tad ji pa
kartu.

NEPAPRASTI SVECZIAI
> /ATSILANKĖ IN 

VIESZBUTI.
Koerten, Szvaicarije. — In 

czionaitin'i v'ieiszbu'ti netikėti
nai atsilankė didele ruda mesz- 
k>a su keturtais mCszkucziai's ir 
tuojaus užėmė vieta viieszbute- 
je be jokio papraszymo prade
dama gaspadoriaut 'savilszkai. 
Svecziai ir virėja iiszliegiojo 
per laiiigus, sulipo ant .sienų o 
vicnils užsikabino net ant lik
toriaus isz baimes.

SiicdiLsi ka rado ant stalu, 
meszka-mot i na iiulsivede savo 
vaiku-s prte didelio stalo kur 
radosi prikrauta daug valgio. 
Vienas meszkiuk'as apvertę 
Lrėsla ir-vi.4a meszkine szeimy- 
iva persigandiis iszbego adgal 
in kalnus.

A t bėgusi palicije, ugnago- 
niiai ir vaiškaiš, rado-tiktai vi
sus baisiai iszsigandubius svę- 
czius po visias pakampes.

1[ Sc ra n ton, Pa. — Namas 
Jono Eranciano, Old Forge, li
kos d i natini t uotas nakties lai
ke. Visa szeimyna apsisaugojo 
nuo nelaimes. Artimi namai 
įsmarkel ssudrebejomuo ęksplo^ 
ziioS.zi josi. ‘ ,

M

r ■

Paskutines Žinutes.
Anglijo. — 

, 'kuris at
plaukė isz Port Said, rado 54 
Kinieczius, kurie pasislėpė ant 
dugno laivo tiksle pribuvimu 
vogtiniu budu. Visi mirė nuo 
bado.

1! New York.

U Freenantle, 
Ant laivo Aiyskerk

nusipirkti 
J. Micirta,

1928

rius 5

Užlaiky
mas miesto New Yorko 
niete kasztuos 52,492,321 dole- 

arba konia 25 milijonai 
daugiau kaip 1927 mete.

II Novosad, Juogslavije. — 
Ūkininkas kasdamas prie savo 
tvarto kaime Kataka, rado su
akmenėjusi Ryiniszka kareivi 
kuris gyveno konia 2,000 metu 
atgal, kuris tarnavo už laiku 
Ciesoriaus Aleksandro Severi- 
jiitszo.

11 Washington, D. C. —Nuo 
ka da Amer i k o n i sz k i 
pradėjo “ iszczystinet
ragvos pasikelelius tai juju už- 
muszta 562 o 
Amerikonu užmuszta szcsz^^o 
sužeista 20 vyru.

H Windsor, Conn. — Už fai 
kad.vaikai kramtė guma moks- 
laineje, daraktarkn Lillie Plum 
mer, nubaudė kelis vaikus pri- 
spirdama juos kramtyti muilą,

kareiviai
f y Nika-

238 sužeistu.

nuo'ko'keli vaikai apsirgo. Tė
vai innesze skunda direkto
riams.

IT Harrisburg, Pa. — Auto
mobiliu komisije nutarė kad 
cedelei del alitompbiliu ant 
1928-meto bus toki pūty,v.kaip 
1926 mateįl junlini wiiwhiiAPt 
geltono. n

%

sziu 
ir 22 diena

1)1 ik a i szreiszke 
ta.

Zableckai buvo stambus, dl- 
džiažemiai ūkininkai; 
taip pat ūkininkaitis.

BAISI ^NELAIME

Micuta

SZEIMYNOJE.
Rietavas, Teksziu aps. — Už- 

pinikiu kaimo Igno Milasziaus 
vaikai pyle in lempa gasa. Vie
nas užszviete, kitas pyle. Be- 
szvieczialnt "užsidegė \gasas, 
sprogo galionas. Vienas vaikas 
apdegęs mirė, kitas nugabentas 
in Telszius ligoninėn, kur jam 
pupiove ranka. Motina paliko 
akla, tėvas pasveiko. .. Ii

PYPKE PADARE DAUG 
NUOSTOLIO.

Virbalis, Vilkaviszkio a p.
Rugsėjo 9 diena pas ūkininką 
Giedri prie miesto kilo gaisras, 
sakoma isz pypkes. Per viena 
valanda sunaikino visus trobe
sius su visais ūkio padarais ir 

iszkultaisvisais nekultais ir 
javais. 1

Vokiecziu okupacijo 
buvo ūkininkams 
prie trobų ‘kūgius krauti, 
bar, 
o per tai ir isztikus nelaimei 
kaip ir szi karta sydege trobos 
ir szalia trobų stoveje 
nekulti kūgiai. Blogiausia, kad 

neapsidraudžia nuo 
ugnies. Nelaimei isztikus, lieku 
baisiam padėjime.

Rugsėjo 14 diena 
mieste vėl kilo gaisras Kas/kio 
kluone. Darbininkas, indeje> 

ki
li i eir

metu 
uždrausta 

da- 
rodos, niekas nedraudžia, 

tai ir isztikus

ketui i

ūkininkai

paežiam

Darbininkas, 
deganezia pypke szvarko 
szenen, paliko kluone. Po 
laiko pastebėjo, jau dūmus be
si veržianezius isz kluono. rl'ik 
subėgo žmones gaisra likvida
vo.

ap.

PASIRODĖ KRYŽIŲ 
VAGYS.

Laukuva, Tauragės
Rūgščio Sdieiui Rietavo nuova
dos taikos teisėjo nutarimu ta
po aresztuota žinoma, kaipo 
davatka, piliete Koutautaite už 
pjaustyma naktimis nuo kapi
niu ugniakurui kryžiu. Ji teis
me iszvadino liudininkus Bol- 
szevikais, nebežiuredamn, ka«C 
ir jos drauges davatkos ta pati 
parode.

MIRE SVECZIUOSE.
Pilietis .Rupeika Antanas 

veliantis Gedimino gi 
13 Spalio 2 dien atvyko girtas 
4 valanda ryhi in III policijos 
nuovada ir praneszo, kad isz 
vakaro atėjės pas ji jo pažysta
mas pilietis S'.avsev’ežius Feli
cijonas, jau gerokai inkauszes 
ir likes pilieczio Rupeikos Vute 
nakvoti. Rvto meta 4 valanda 
Rupeika radęs ji jau negyva. 
Lavonas nugabentais lavont- 
nen.

> gy- 
11 vėjo N r.
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I
iJ1 I, 

<
I

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

Washington, D. C.

P ■!

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

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

.10 «irW ,

tiek žiurkių yra naikinimas ju
ju nevidonu kaip: apuokus, sa
kalus, szeszkus, lapes ir kirmė
lės. Kova su žiurkėms galima 
vesti pasekmingai tiktai per 
statymą namu, idant žiurkes 
in juos neinsigautu ir nerastu 
jokio maisto. Apskaityta, kad 
jaigu visus pinigus iszduo'tus 
ant visokiu trueiznu, shiistu ir 

., butu sunaudojami isz vien
ant kovos su žiurkėms, tai iii 
laika keliu metu galima butu 
visas isznaikvt.

ISZ KUR ATSIRADO 
LIETUVIAI I

. i.— i į

1 % 4 ' * A T ■ 1 • •

LIETUVIU PAĖJIMAS- — 
SAUCHRITU KALBA. — 
PRIESZ 5,000 METU.— 

VĖLESNIU LAIKU 
LIETUVA.
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Kas Girdėt
Daugelis skaitytoju girdėjo 

gal net i.r palys, kitus paniog- 
g Lietu-

tiktai du
Naujam Metui,

M et el is 
menesiai lyg 
žiema po szonu ir ne vienas ne
žinos kaip praleist nuobodu 
laika. Argi m’geriau butu da
bar užsiraszvt “Saule” ir gau
ti puiku kalendorių ant Kalė
dų! Net uret uniet nuobodaus 
laiko.

Saule

Net uret n mot

Motere gali vyrui inpnlti in 
aki, stoti kaulu gerkleję ir szo- 
nu iszlvsti.

•r

Kad žmogus ir butu geleži
nio budo, lai vis surūdiję nuo 
motmiszkn aszaru.

Tasai yra daug geresnes 
szolpia nepra- 
kaip praszan-

v ra'T 
szirdies, kuri 
szanezins 
ežius.

ne

Praėjusi menesi in Amerika, 
atplaukė 47,439 iminigrantai 
isz visu daliu svieto, bet dau
giausia atplaukė isz Vokietijos 
ir Kanados.

Ana diena gryžo isz Stok
holmo Szvediszkas sportinin
kas vardu Hull, kuris apvažia- 

dviraeziu (baisikeliu) visa 
per

Vežio liga smarkiai platina
si ne tik Europoje bet ir Ame
rike. Sztai 24 miestuose Ame
rike praeita meta mirė net 116 
žmonių nuo vėžio ant kožno 
szimto tnkstaneziu gyventoju. 
Nors visoki dak^tariszki žinu- 
nai dirba diena ir nakti idant 
iszrasti gyduole prieszais taja 
baisia liga, liet lyg sziai dienai 
juju stengimai yra bevaisingi.

Gyventojai isz vieno namo 
Essene, Vokietijoj, netikėtinai 
surado kanale maisza, kuriame 
radosi dalis motcriszko lavono. 
Palicije isztyrinejo, buk žadin
tojas sudegino kitas dalis 
cziuje ir mane likusias 
sudegini, 
Neužilgio palieijai pasisekė su
imti ir pati žadintojų, kuriuom 

Eranz Bogosat. 
Krata padaryta jojo gyvenime 
iszrode vi.-ka. Pasirodė, buk 
Bogosat žadino moteres laikas 
nuo laiko, kurias prikalbinda
vo pas save. Taipgi surasta di
deli k u pa ra ir daugeli skrynia 
mi moteriszkais apredalais.

Daktarka Ona Besant,, žymi 
teozofe ir valdytoja platinimo 

mokslo Indijose, 
dabar lankosi Anglijoj ir ki
tuose Europiniuose sklypuose, 
kalbėjo, buk nauja kare neuž
ilgio vela kils Europoje. Sako 
ji: “ 
cziau pas daugeli tautu. Tarp 
tautu vieszpatauja neapykanta 
ir nesutikimas. Sklypai užvydi 
vienas kitam ir/isz to kils ne- 
iižganadinimas 
kare kvbo ore!

Pe
nnine likusias dalis 
bet neturėjo laiko.

v ra kokis tai

teozot’iszko

kalbu tvirtai ta, ka ma-

ir kare. Taip,

Arsziausias ir neprisotantis 
bledininku Amerike yra pa
prasta žiurke. Apskaityta, kad 
juju randasi daugiau Amerike 
ne kaip žmonių. Metines hia
des padarytas per žiurkes ap
skaito ant 200 milijonu dole
riu. Apie taisės bledes 'galima 
geriau suprasti, jaigu paimsi- 
ine ant pavidalo, kad
200,0<M> darbininku idant isz- 
dirbt ta, ka žiurkes sunaikina 
per meta, o idant užsėti kvie- 
cziu ka žiurkes suėda, tai rei
kėtų iržseti penkis milijonus 
akeliu žemes.

Leva vadiname
žvėrių ir kalbame apie jojo ne- 
prisotuma, o 
padaro daugiau bledes per me
ta, ne kaip levas padarytu iii 
deszimts metu.

Priežastis

reike

karalium

bet viena žiurke

prasiplatinimo

vo
svietą per piistreczili metu. 
Iszvažiavo isz Stokholmo 1925 
mete, pervažiuodamas Szvcdi- 
ja, Danija. Vokietija, Olandi
ja, Belgija, Franciizija, Afrika, 

'Turkija, Persija, Indi
ja, Kinus, Japonija ir Ameri
ka. Turėjo jisai daug nesma
gumu nes A f rike ji laike kalė
jimo 20 dienas, Egipte inkando 
skorpijonas o Indijoj žaltis.

Per visa savo kelione Ilult,- 
as sunaudojo 26 dviraeziu gu
minius ratus ir isznesziojo 29 
kelnes.

Egiptą,

O 
džiodami, kartojo, jo 
viu tauta isz Azijos atėjusi Eu
ropon. rTodėl ir Lietuviu kalba 
esanti pannszi Indusu kalbai. 
Sakoma net, jog Azijos Indija, 
kraszlas tarp 'Tigro, Braina- 
putros, Gango ir Efrato upiu, 
buvęs tas rajus, isz kurio paei- 
nanezios visos tautos.

Seniausia Indusu kalba san
skritu vadinama ir buk buvus 
dar pamiszesne Lietuviu kal
bai. Visos senoviszkos kalbos 
—Graiku, Lotynu jr Lietuviu 
— yra labai panaszios. Yra vi
sai panasziu žodžiu: vir—vy
ras, jungam—jungas i r.1.1. Net 
iszlisu sakiniu sudėtis ir pats 
kalbos būdas viemxlas.

Mokslo vyrai, lygindami in- 
vairiais laikais vardus, iszmo- 
ko gana tiksliai atspėti, kame, 

ir kokia tauta gyveno
kuo vertėsi ir koks buvo jos 
būdas.

Pasirodo, jog (uos spėlioji
mus galimu lengvai patikrinti , 
pasinaudojant mokslu apie sė

da ik tus,
randama 

dai’ktus

kada

_______________ i

Amerike galima pastoti tur- 
ezium ir kožnas turi lygia pro
ga, kokis jisai nebūtu. Tik ži
noma prie to reike paezedumo 
ir netinginiaut.

Keliolika metu adgal pribu
vo isz Italijos L. P. Poli, kuris 
kitados pardavihejo 
kus”

“ keiksu- 
ant ulyczios po’deszimts 

centu. Tomis dienomis tas pats 
Poli pardaVO tūlai kompanijai 
isz Bostono daugybe teatru 
30 milijonu doleriu.

PAJESZKOMAS.

piis-brolis

UZ

Mano pus-brolis Andrius 
Vaitkeviezia, 10 metu atgalios 

po tamgyveno Shenandoah, 
iszvažiavo in Worcester, Mass. 
Tegul atsiszau'kia ant adreso:

Kazys Sajauskas, 
’ 300 Ė. Llovd St.

Shenandoah, 1 >n.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

/<

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu( vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Lietuvos Laisves Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziame pinigus in LIEUT V A užmokami greitai po 
gvarancija AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kėbulą 
ar per paczta. t

Raszykite del informacijų: — Dcpt. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

M*. /

BAULB
sziu laiku kas pavasaris ten 
užlieja didžiausius plotus. 
I’riesz kokius 2,000 motu tea 
buvo didelis negilus ežeras, Ini- 
kiri bėgant po truputi užaugės 
žolėmis. Dabar toje vietoje isz- 
kasami laiveliai, žuklystes in- 
rankiai, žavu ir sziai p i n vai
riu ikaiilu. Žmonių skaieziui di- 
dejant'invairios gimines kelįa- 
vo in platu pasauli jeszkoli lai
mes, 
laikais žmones važiuoja in in- 
vairias Brnžilįjas. Senovės 
žmogui mažiau reikėjo gyveni
me reikmenų: užteko jam dy
kumų, vandens, žuvies ir žvė
rienos.

Slavu spaudžiami isz (pietų 
puses, (u laiku Lietuviai pra
dėjo savo keli'one iii sziaures 
vakarus, areziau prie juros, 
nes vakaru ir pietų—vakaru 
plotai jau buvo užimti. Cotai 
gi, lygiai kaip ir lechitai, nega
lėjo pasistūmėti toliau 
si rome ju ros krantu.

Tas žemes plotas, kur dabar 
yra Liet uva, anuomet buvo dar 
retai apgyventai. Gyvenusios 
ežia tautos buvo silpnos, pasi
duodavo spaudžiamos ir trau
kėsi in sziauri*- Tai l>u\rlo ket- 

eptint'am amžiuje 
Aukszt'aicziai

didžiausius

lygiai kaip dead ir sziais

Brazi lį jas.

a rėžiau

nes at-

Lygiai taip pat mažai tiesos 
yra pasakojime apie tai, ‘Imk 
Lietuvos 'bajorija paeinanti isz 

, suiszt remtu czioiiai romėnu 
Palemonu priešakyje. Kai ku
rie musu iszsireiszkįmai pane- 
szi Lotynu kalbai, bet tai yra 
tik bendras visu senovės kal
bu panaszumas; romėnu mone
tų atvežė pas

van-

raszylu dokumentu ir

mus in vairus 
pirkliai, supirkinėjo Lietuvoje 
gintaru, odas; visa gi istorija 
apie Palemono kelione 
dens keliu yra tikriausia pasa
ka.

Apie vėlesniu laiku Lietuva 
jau yra 'labiau patikimu inro- 
d vmu
kronikų. Jais jau remiasi isto
rija. Ji mums papasakojp, ko
kiam padėjimo buvo Lietuviai 
paikliuvo tarp dviejų ugnių: 
nuo Rygos ir nuo Klaipėdos 
puses (oriojo juos kalavinin- 
kai, nuo Ih'iisu veržėsi kryžuo-

bet mate kad nein-
”ri- 
visneinancziu • isz 

kokion medžiok-

PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

*

Nauji Gvarantyti Plajerei 
Nuo $390.00 ir brangiau

DYKAI .36 nauji Toliai, dubcltuva 
sėdynė, uždangala, atvežimas in 
namus---------------
Priimame jusu sena Piana arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Prajcrio.

Raszykite del musu katalogo 
ir prekių.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

AKYI TRUPINĖLIAI 
APIE VISKĄ ISZ 

VISUR
1J Philadelphia. — Automo

bili us su 6 y pa toms nukrito In 
Mullica Upe arti Port Republic, 
N. J. Dvi merginos prigėrė, o 
keturios ypatos sunkei sužeis
tos. Visi buvo isz Filadelfijos.

Pabaigoj pereitu
Illinois, 

jbuvo 4 
latiniuI turi nežili

namo

metu 
vi s i mse k n y gy n nose 
577,377 knygos. Nuo- 
s kaitytoji!,

kortas nesztis knygas 
buvo 1,288,869.

I *a s i k a 11 >e j i m n tele f on a i s

1

į

I

kasdiena buna:
Chicago j — 3,800,000.
Bostone — 2,000,000
Portland, Ore. — 550,000. r - - 1 - -

nov.es
nuo
Kartais
isz

kuriuos laikas
laiko

tuos dai’ktus vanduo 
pakraszcziu iszplauna 
vejas

virtam ir
Kristui g 
tais laikais buvo užėmė Asz- 
mens, Vilniaus ir Ukmergės ly
gumas, Žema i ežia i gi — Nevė
žio, Dubysos ir Ventos lipiu 
lygumas.

Prusai susidėjo su Vokie- 
cziais ir pateko ju inta'kon. Ka-

gimus.

su

žemoje. (|aJ)gj anksztokai jiems pasida-

a r- 
ba vejas isz smėlio iszpusto. 
Žmones jeszko ten turtu ir pi
nigu, mokslo vyrai, nors ir pi
nigu neniekina, tacziau labiau 
brangina kaulo gabalėli ar 
ginklą. Visos tos isz žemes isz- 
kasamos bei laukuose randa
mos smulkmenos: akmeniai 
kirveliai, k(/kie nors keisti ak- 

s, 'puo- 
panaszais

smulkmenos:
nors 

menukai, auskarai, iety 
du szukes ir kiti 
daiktai, mokslo vyrui turi di
dele reikszinie ir papasakoja 
begalybe invairiu i ndomi u da
lyku, lyg 
šia, ’kad tie, kurie tuos daik
tus vartojo, jeigu prisikeltu 
negalėtu, liek papasakoti ir isz- 
aiszkinti, kiek 
vvrui suteikia kartais 
surūdijusios skardos gabalėlis.

Menka pažiūrėti liekana mo
kslininkui pasako kas, kur ir 
kada ja pagamino, kas ir kada 

ežia atgabeno, kuo žmones 
vertėsi ir kokie jie buvo: pro
tingi, bet u rėžiai ar 
rn

gyvi butu. Tikriau-

žinių

J

mokslo 
vienas

ja

betureziai ar turtingi. 
'Tasai mokslas mums ir aiszki- «
jia, isz kur isz tikrųjų ateje 
musu boeziai-

Gal 500 motu priesz Kristaus 
giminia laukines, 
indoeuropiecziu gimines kal
bėjo viena kalba ir bastėsi da
bartinėje Rusijoje tarp Volgos 
ir Dunojaus upiu. Tikriausia 
isz tu laiku iszliko Lietuviu 
dainose minimas Dunojaus 
vardas.

Europos vakaruose tuomet 
gyveno jafetidu tauta, sėsli ir 
gana kultūringa, o Baltijos ju
ros krasztuose — mažai kultū
ringos invairios tauteles.

Nuo klajokliu 
mieji atsiskyrė

o1 ’

isz kur

minimas

vadinamos

Viena isz 20 •moterų dar- 
bininkiu Illinois valstybėj yra 
telefonu operatore-

Ditbar Los Angxdes yra 
tiek telefonu, kiek ju buvo vi
soj szaly 1895 metais.

Trys SnV. Valstybių pre
zidentai liko niiszauti. — Ab
raham Lincoln (nuszove ji J. 
W ilkes Booth),■ James A. Gar
field (nnszove Charles J. Gui- 
teau) ir William McKinley 
(nii.szove ‘Lemi Czolgosz.)

♦

Trvs SuV. Valstybių per

ežiai.
Lietuviai spyrėsi kiek inma- 

n vdami, 
veiks geležimis apkaltu 
eieriu,”
k ra sziu lyg 
len.

Baigiant
kad Lietuviai, kur tik jie pasi
suka, mėgsta visa savaip pava
dinti: miszkus, vandenis, lau
kus, žmones, kalnus, kiekviena 
užkampi.

laigi
niai, ypatingai seniausieji, 
labai maža iszimlimi, ; '

|tuviszki. Dažniausia jie pasi
kartoja invairiose kraszto vie- 

kiek daug
vietų vadina'inu — galas, ku
rios nežinia kodėl Lenku kal- 

“gola?” 
— Baiso-gala — baisus galas, 
Airio-gala — sztai galas, Van
džiogala ir kili.

Turime net 4 Alauszas. Za
rasu, 
dar kažkokiame apskrity- Tu
rimo keletą miesteliu, 'kur pa? 
si kart o ja žodis tauras ir 
arba abu szie žodžiai drauge 

l’auiitge,

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

tenka pastebėti

vandeni

visi tokie pavadi ni
šų 

v ra Lie-

Mninieriu asthma, Gerkline aethma, 
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 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta Ii 
parduodame vien tik per

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

DIDELIS BALIUS
Rcngia Susivienijimo L.ILK. 

A- Kuopa 126 isz Uoaldale, Pa. 
Balius bus Pel n vežios vakara 
28 Oktoberio, parapijos svetai
nėje ir prasidės 7 valanda va
kare. Visi užpraszomi atsilan
kyti ant t<i linksmaus baliaus. 
Inžairga vyrams 50e. Moterems 
ir merginoms 35c.

mes turimetose:re juros pakraszcziuose, mėgi
no prasimuszti in pietus per 
Mazovijos žeme. Mazoviecziai, 
negalėdami patys apsiginti, 
pa.fikviete talkon kryžeivius. 
Nuo tu laiku prasidėjo Lietu
viu nelaimes.

■'Tryliktame amžiuje Slavai 
visai iszžude nepaprastai ka
ringas ir narsias jot vingu ir 
sudavu gimines. Jonis žuvus 
iszliko tik vietų pavadinimai, 
kuriose ju gyventa. Žuvo k.ur- 
sziai, pranyko sėliai, venedai 
ir kitos mažesnes Lietuviams 
giminingos laideles. Lsz Prusa 
beiszliko tik vienas jn vardas. 
'Tuo vardu save dabar vadina 
auksžtos kilmes Vokiecziai, 
kryžuoeziu ainiai. Su Lietu
viais gi susiliejo daugelis suo
miu ir Estu, kurie nesuskubo 
ar nenorėjo apleisti užimamo 
kraszto.

t ra irk e, 
tuviu pramoko. Iki sziol suo
miu kalboje iszliko nemaža 
Lietuviszkos
•Juos suomiai pasisavino kar
tu su Lietuviu vartotais daig
iais. Pamate, sakysim, žuvėd
ra, li’bietis arba kokis mard- 
vietis kaip Lietuviai tilta sta
to (Lietuviai iszmoko tai da
ryti patys, gyvendami Pagirio 
balose), prieina ir 
kaip tas
Nuo to laiko, žinoma, visi šuo-, 
miu tiltai tokiu, kiek iszkreip- 
(u vardu, vadinami. *

'Tuo budu Lietuva lyg ir pa
skolino jiems: tekini, roges, 
žirnius, rugius, avižas, žąsis, 
perkūną ir net kepure.

Isz ežia matome, jog 
amžiaus Lietuviai ne tik kadi 
mokėjo sėti javus, yažiuoti ra
tais, laikyt naminius gyvulius, 
ne ti’k garbino perkūną, bet ir 
savo kaimynus to viso mokino. 
Reiszkia buvo už juos apsuk
resni ir'labiau kultūringesni.

Lietuviai irgi pasiskolindavo 
ir savaip iszkreipdavo sveti
nius žodžius.

Labai keista atrodo, kad Lie
tuvon pakliuvę Lenku nelais- 
viai, kuriu anais laikais turė
jo būti labai daug, lyg ir ne
paliko Lietuviu kalboje jokiu 
žymiu, nepakriksztijo mums 
jokio (hiikto, kitaip sakant, jie 
musu nieko neiszmokO. T X '

Isz to sprendžiama, jog Len
ku karo nelaisviai rasdavo 
Lietuvoje kultūra jokiu budu 
ne žųmesne, negu Lenkijoj bu
vo. Juik anų laiku visi ūkio pa-

■patys

kilmes 
ainiai.

Tie gi isz ju, kurie ir pasi- 
visgi daug ko isz Lie-

iszliko 
kilmes žodžiu.

prieina 
vadinasi!

klausia:
- Tiltas- 
visi suo-

tekini 
avižas

roges 
žąsis

6—7

boję iszkreipiami in

Rok isz k i o, Ukmergės ir

ragas

*

r 11 r mraina
I 
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Lietuvitzka* Graboriua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke motei ems. Priei
namos prekes.

616 Sprure Kt.,
MAHANOt CITT, l'A.

306 MAUK ET HT.,
TAW AUI’A. PA*

STRENDIEGLIS IR
MIZERIJA GREITAI

PASZALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia. Tarsi Magiszkai

pa vyzdžiu i: 
nai.

Gardas
Lietuviai inkuria 'Nau-

o kiek toliau ir dides-

reiszkia užtvara, ir
sztai 
gandeli,
ne: Gardinas. Lyda — nuo žo
džio 'lydyti — nuleisti, nukirs
ti medžius. Aszmena — nuo žo
džio aszmenvs — asztrus. Net 
dargi ir Vilniuje miesto vartai 
Aszmenos pusėn liko praminti 
Lenku kalba — Ostra bromą. 
Vilnius pareina nuo žodžio vil- 

Uzia pat priemiestyje 
nuo žodžio

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

giminiu pir- 
gobai, veliu u 

pavadinti germanais, ir paga
lbius Slavu praminti — niem- 
cais, Rraiiciizu — alemanais, 
Anglu džCTmanais, SzvediP — 
tiski, Estu—šašai s ir Latviu, o 
taipgi ir Lietuviu — Vo'kie- 
cziais. O patys save jie vadina 
—deutschen. Gotai užkariavo 
protingesnius už save Jafeti- 
dns- ir isz j u pramoko žeme

Todėl Gotu 
kalboje iszliko treczdalis sve* 
t imu žodžiu, paimtu isz pa
vergtųjų savo mokytoju.

Like Bast u na i dar ilgai po 
to gyveno netoli kažkokios di
deles juros su tinkaneziu gerti 
saldžiu vandenio.
dainose yra minima, kad mo- 
cziute siuntė dukra isz jūreles 
vandenėlio. Mokslo vyrai tvir
tina, kad tokia jura tikrai bu
vusi ten, kur dabar Pinsko pel- dargai: arklas, akbezios, spru
kęs. Pripetės, Dniepro prioupis gilai*— neturi nieko bendra su

ms. U'zia pat 
Szeszkiniu kalnai 
szeszkus. Veukai — nuo verkti. 
Pavadinti taip todėl, kad esą 
kada tai buk ‘buvo surasta ere
lio lizde verkias vaikas, isz ku
rio .vėliau iszaugo Radvilu gi
mines pranokėjas.

Paeziame mieste iki sziu lai
ku iszliko daugybe Lietuvisz- 
ku pavadinimu: Vingrai — žo
le, Lotoczek — latakas, 
piszkiai ir 1.1. Visa tai reiszkia, 
kad vis tai buvo musu protė
viu sukurta ir 'pavadinta. Ir 
nebūtumėm ju tikri sunūs jei 
su lengva szirdimi atsižadėtu
me to kraszto anapus Vilniaus, 
kur. <lar iki sziol isztisos para
pijos kalba Lietuviszkai —jei
gu ta kraszta visiems laikams 
aliduotlimeni in svetimas ran
kas. .Juk ten Lietuvos lopszys.

Z. V. — Naujienose.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy Citv

/

lazbalnamuoja ir laidoja mirualua 
ant vinokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu ihi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztynlu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

PaH Telefonas IH7X-M
GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vąistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra svoikiausl 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome i n vai
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 szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys« 
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 sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, 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 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviaikui 
kolonijas. Adresavokite szlteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd-

Jus galite beveik ūmai paszalint 
asztrius skausmus ir 
dieglius del Strendieglio, Neuralgijos 
r kitu Reumatizmo priepuoliu su 

Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Nuo momento, Kuomet szis nuosta
bus, senas gelbstantis plasteris yra 
panaudojama prie skaudamu vietų, 
jis teikia—szilima, szvelnina ir rami
na sujaudhrtus nervus ir paszalina 
skausmu ir mizerija tarsi magiszkai. 
.Jus gaunat patvaria pagalba da ir 
del to, kad gyduoles Red Cross Kid
ney Plasterio nuolat sunkias per oda 
in apimtas vietas taip ilgai, kol plas
teris laikomas prie kūno. Buk tikras 
pareikalaut didelio Red Cross Kidney 
Plasterio su raudona flanele užpaka
ly. Visose vaistinėse.

FARMA ANT PARDAVIMO.

nusz.ipusiu -

Gcra farma, 45 akicriu, 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 V alley, 

Barnesville, Pa.

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 30 OKTOBERIO 
$4.00^“^^ Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.

i

Soancsroort. N. T

ju 
diibti, javus sėti.

If

Lietuviu

ir daugybe in vairi u upeliu iki (Lenku: socha, brona, cepy.
\ 1 ,i'' 1 iĄ • ■< / j, , . r

MERCHANTS BANKING'TRUST CO,
MAHANOY CITY, PA.

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

’ saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
I'

(

Lehl^h^Mlęy
Railroad

afllM Black. DioaBMMl -

JOS. P. MILAUSKAS
Liotuviaskaa Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnlea namui, 
automobiliu* ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY OITY, PA.

czedi.ua
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Brola-žudis
(Tikra Teisybe.)

“Kada mano tėvai, brolis ir 
asz nuvažiavom pas Braynes’a 
priėmė krikszczioniszkai ir 
kožna diena da t y rome naujos 
linksmybes. Ant galo buvo ku- 
ni’giukszcziutes sif mano broliu 
sugertuves. Kada asz ja pare
gėjau, užsidegiau prie jos di-i _
dele meile taip, kad mano akys 
žibėjo, kaip laukinio žvėries 

4 4

krikszczioniszkai lis, 
sza irk ia u

’SAULĘ* ’-------------------------------------------— —j — 
jau, ba ne turtai, ne unarai su- szima davinėjo, negalėjo nuo kartybe pasaldint, 
ramidt manos ----- rn“1 —!1 !‘ --£ <---------- ii.
pos-gi įmano
manos nelinksmino,
juokiausi, tai tiktai 'lupomis, kas žiurėjo in ji su ne apsako- mint? rriktai maldoje galėjo 

D i e - n m susi j ud i n i m 11. 
Geras tėvo

negalėjo. Tai- gailesties susi laikyt. Szirdis jo
kožnas 

trosz;ko suramint. Bet ar gali
kuris butu suramintoju del mu
su panaites, kuri taip yra del

I 4

y y

Diena vinezevones likos pa
ženklinta ir lt o Ji kasdien arti
nosi; ežiu smertis pertrauko 
vinezevone, ba Ikunigaikszticne 
numirė, per ka ant puses metu 
veseile likos nukelta. Nepoil- 
gam vela kimigaiksztis parei
kalavo mano brolio, kad tas su 
svurbium ciesoriaus reikalu 
važiuotu pas szv. Tęva. Mano 
brolis prasze manės, kad su 
juom drauge važiuoezia. Su 
džiaugsmu ant to sutikau su 
taja vilezia, kad ilginus ji Ry- 

y y

Atsisveikinoin su tėvu ir 
motina, o navet su jo busimą
ją paezia ir uixszviu, po tam 

kelione. Radome
popiežių Bmionijo. Brolis savo 

atliko 1aip,
'Tėvo ir’cieso-

szau'kiau:
— Apie ta laika -pribuvote, 

maino ponai! Mano brolis?! kur 
mano brolis?!.*.

”VR*nas in kitu pasižiurėjo 
ir rodėsi, kad alk imis susiszne- 
kejo. Asz labinus susiipratau.

Mano brolis! mano bro
mam) geras Pillipas! — 

blaszkydamasis po
lova taip, kad jiems nudavė, 
jog asz noriu isz lovos iszszokt. 
— Kur Jis yra? kas su juom 
pasitlare ?

— Del Dievo, apsimalszink, 
mano pone — atsake kardino
las — tuojaus isUgirsi 
nas atsitikimas...

— Mano Dievo! — puszau- 
kiau — ar aps-itgo!

— Da arsziau — atsake kar
dinolas.

“Trumpai kallbanit, geras te- 
I ve dagirdau tai, kati mano bro-

Liud-

lis iszejo iii artima girraite pa- 
sivaikszcziot, tapo užkluptu ir 
isz lenais nesirgryžo. Netoli 
nuo dvaro ratio jo kepu n? ir 
kruvina diržą. Iszkrete visur 
ir niekur nerado — Pili pas li
kos nužiidintn ir jo kūnas pra
puolė. Grafas Pampėtomis, ku
ris apie mano liga žinojo (ba 
brolis nu važiui ves pasakė) at
važiavo ta paezia diena in Ry
ma ir prasze kardinolo Kolon
ui), kad man aipie tai danesz- 
tu.”

“ Daugelis policijos likos isz- 
siunsta, kad surast razbainin- 
kus. Asz pats del žmonių akiu 
jeszkojau. Menesis praėjo. Vi
si pradėjo mislyt, kad mano 
brolis pražuvo- Szv. Tėvas pri

kali visose bažnveziose 
szv. atlaikytu. Asz su- 

i in Flandrije.”
Popiežius daiiesze apie pa

baiga siuntinio ciesoriui, 
....... ....... ...........  __ ... ka ir asz savo tėvams daviau 

•s parode man kelia. Į’ampe- žine. (’iesorius tiaja žine labai 
linis grafas užprasze miniu in buvo nulindęs.

kuris gyveno netoli narka savo locna ranka para
sze mano tėvams gromata. 'I

me uilrnkdirit.
4 t

leidomės i-n

kad netreikalus
likos nuo szv.
rians pagirtu- Nuvažiavome po 
tam paskui szv. Leva in Ryma. 
Tenai perbuvę koki laika, bro
lis primine man, kati jau rei
kėtų gryžti namon.
mislys vargino mane. Pastana- 
vijau būti prieszjginiu sugryži- 
me <lel savo brolio. Nežinojau 
vienok kaip pradėt, o 1a'ipos-gi 
nenorėjau, kad mano brolis su
prastu."

.“Piktuose darbuose, tai vel- 
nr

Baisios j 
sake, j 
miszes 
gry žau

4 4

apie

Didis tas mo

i 4

sveczius, 
Rymo. Rustybi* inauo taip bu
vo insiszaknijus, jog negalėjau 
in broli linksmai žiūrėt. Nuda
viau priesz broli, kad asz nega
liu važiuot, teisindamasis, jog 
esu nesveikas. Brolis vienas 
ant to balinus nukeliavo. Dvi 
dienas ketino tenai užtrukt. 
Pirma diena, kada mano bro
lis buvo iszvažiaves, vaiksz- 
t inejau mislyse •paskendęs, ku
rios man liedavo pakajaus; ta
me sztai 'likausi ant vienos 
ulyczios, užkluptas per du lat
rus, kuiM* jirideja man prie 
krutinės asztria sniige, baudė 
pinigu.“

Per ta užpuolimą ne baime
mane a penio, bet džiaugsmas; 
sz<*toniszkas džiaugsmas per
vėrė mano smirdi. Iszemiau isz 
kiszeniaus maszna su pinigais, 
iszpyliau jiems ant delno ir pa
klausiau ju ar neturėtu akva- 
tos szimta kartu 'tiek uždirbt... 
Akys ju džiaugsmu pradėjo ži
bėt.-. Drebu da ir dabar, kaip 
atsimenu ant to visko. Žudin- 
tojai ant visko buvo už pini
gą pasirengė, suprato mano 
norą. Aprasziau del ju, kaip 
brolis isznxlo, liepiau jiems 
prisiegt, kad tai savyje užlai- 
kis, imsakiau, kad jis randasi 
pas Pampelina grafa ir liepiau 
tarp padaryt, kad dingtų neži
no kur. l’ž ju darim prižadė
jau, kad už trijų dienu po tam, 
desziirds tukstaneziu raiidonn- 
ju toj ir toj karezemoj duosiu. 
Kada susznekejom, gryžau na
mon ir iii lova atsiguliau 
duodamas sunkia liga.”

“Mano tokajus ipaszaūke gy- 
dintoja. Gy<iintojas apžiurėjas 
pripažino, kad tikrai sorgu. 
Liepė lovoje girioti ir užra- 
hzo gyduoles. Ant rytojaus isz 
lovos nelipau. Vargino mane 
ta baisi su razbamiūkais su
tartis, per ka labai blogu isz- 
rodžiau, lekajai navet tarp sa
vos szmrbždejo, kali su manim 
negerai. Priesz valka ra atva
žiavo karieta priesz ta hoteli, 
kuriame asz buvau. Leką jus 
daJiefeze kad atvažiavo grafas 
Pampelina s. Nudavė didele 
baime. Su grafu atvažiavo ir 
kardinoltiis Kolonnas. Inejo. 
Kada juos paregėjau, pasikė
liau nuo patalo ir su baime pa-

nu-

savo
sze mano tėvams gromata. To
li gailestis patranko mano mo
tina J n grulba, o nežinau, gal 
ir mano tėvui tas pats atsitiko, 
džiaugėsi nors tuom, kad asz 
gyvas likausi. Asz buvau visa 
viltis jo namo ir senatvės. Ka
da 
puolė in mano 
sykiu su juom. Slopiau iszme- 
tinejima sanžines, kuri mane 
troszkino. Po keliu nedeliu ap- 
reiszke tėvas savo norą, kad 
mane apipaeziuos ir pasako, 
kad nusiuntė praszyma pas ku- 
nigaikszti Brayna, kad priža
dėta del mano brolio dukteri, 
atiduotu del manes. Nenorėjau 
indie už paezia mano brolio 
mergina, nes ant galo likausi 
perkalbėt u. Mergina 
brolio buvo prie manos atsza- 
lus ir nenorėjo su manim sz'ue- 
ket, ba norėjo savo panyste už- 
laikvt iki smert. Bet kad buvo 
pobažna, prielanlki ir isz szir
dies savo tęva mylėjo, paklau
so ir susitaikė su jo norais. In 
piisirntru metu, atiprovijom ku
li igaikszczio namuose veseile, 
ir kad ne iszmot i liejimas sanži
nes, buezia laimingiausiu ant 
svieto vvru.”

“Atėjimas adt svieto pirmu.- 
tines mergaites, dabai mano tę
va siilinksmi'no, ba mate kad 
mus sze im v na neisznvks.Tevas 
mano nepoilgam numirė ir ne 
tik del manes liko visi turtai, 
bet ir jo varda aplaikiau, ku
ri pirkau baisium nužudini- 
inu savo brolio. Turėjau viską, 
ka geide mano nedoras noras, 
vienok negalėjau to užmirsz- 

neturojair ramios san- 
o taipos-gi save nura- 
Dieiia troszkau garbes, 

per .ka visokios mis'lys mane 
vargino; kožna nakti maeziau 
per sapnus mano broli Pilipa, 
kaip savo žaizdas rode ir mano 
nedorybes iszmetinejo. Tan
kiai isz miego paszokdavau, 
sza-ltn prakaitu apipiltas, taip 
s u n k i a i >k vetuodamas*, kad ro
dos su smerezia gale jausi; pa- 

.1 i manes kvotė, kad jai pasa- 
kyczia, kas su manim darosi ?

meiles del tu, kurie* nelaimėjo.
— O, koki sunkuma nuo ma

no szirdies nuvertu tie tavo ž<>- 
teve! Idant

maža mergaite drneziai muszė, norėjo kalbėt, tokiis atsirast, kad baisiam at-' kožno gera.
Po tu žodžiu, visi pradėjo džiai, geriausias 

verkti ir priesz seneli visi ant Dievas sudarytu, kad prova
o jaigu bet neturėjo žodžiu; zokonin- sitikime galėtu viena
. - 11 . .... w • i m • t j • t 1 •

bet niekados szirdžia; ak, 
ve! ba suvis yra panaszi in ma
no

sura- Po tu žodžiu,

semtie stiprybe; ir toje tiek at-
— tarė ant rado, kiek reikėjo, 

neba-szninlka ‘bro’ll! Mano galo — atsiduodu in tavo ran- Ta diena Visu Szventu atlal-
mieliause in 'kdturis motus po kas su viskuom, daryk su ma- dus su visa iszkilmia apvaiksz- 
veseilei persinesze in amžina' nini ka nori, 
gyvenimą; smci'tis jos atidaro 
ddl manos

tinejo. Grafiute Ona su savo 
Dabarties, mano sunan tarnaitėms taipogi bažnyczioj 

nauju's kentėjimo1 —atsako 'kunigas Orlandinas szv. Godules seine
I

naujas isz
vargus. Mano brangi pati ap- palike vis’ka Dievui. Jis darys žodžiu dvasiszku pajėgas. Par-

1 • 1 • 1 . * 1 .1 . ' 1 * * . * ..... ... t .... _ ........... . t r* s* t .1 .. .... ......... ...dovanojo mane tiktai du'ktere kai)) geriause. Nes jaigu priesz 
ir dabar su patrotytu vilezia Į suda galima bus tave isztei-
likausi -del savo vardo, ba su sint, tai buk tvirtas, kad steng- 

pranyko vardas siuosi 
y y

gryžus namon, užsidaro vienam 
pakajeli, kimiame buvo paro
dytas altorėlis, kuris malszina

perini-
y

jos smerezia, 
ir garbe Vladesloo.

Skaudėjimu szirdies 
tas, niekur ramumo neradau 
kaip tik mažoje Onute (taip
buvo vardas dukters). Juo pra
dėjo augt, tuo labinus buvo pa
naszi in mano nabasznin'ka 
broli. Noringai su ja bovijausi 

vienok kada aut jos dirstele-
szirdis kraujais 
Taip pere j o apie

o
davau, mano 
apsi liedavo, 
dvideszimts metu.

O dabar, geriauses teve, arti
nosi prie galo pasakos* — Tarp 
tu visu kentejimu mislijau, jog 
jau norint pasiliks užslėpta ma 
no nedorvbe ir kad tiktai vai- 
ginimas sanžines prie manės 
pasiliks. Bet Dievas nenorėda
mas užslėpt nekalta kraujo, 
iszaiszkino norint, in tiek metu 
mano nedorybių. Tie du užimi- 
szejai, kuriuos del nužudinimo 
mano brolio pasamdžiau, 
ne pereseniai Ryme
Iszpažindami viską, iszpažino 

o da ir mano pravardia 
gu- 

akt u s
žuravska

tapo 
pagaut i.

ir tai, 
pasuke. Kardinolas, Rymo 

suraszes 
provos nusiuntė in
randa. Netikėtu ten tam latru 

nes daugeli turiu 
kimi -

bemotorius,

mano prapulties.

sza I i es

suprast

padavimui, 
neprieteliu isz 
gaikszczio Albos, kurie geidžia 

Sziadien li
kos prisakyta, kad mane aresz-
tavotu. Vienas mano prietelis 
dancsze apie tai man o taipogi, 
kad busiu pla'ktas jaigu nepri- 
sipažinsiu.

Gali dabar locnai
mano baime brangus teve. Nu
sigandęs, susimaiszes, klausiau 
pats saves, kad daryt, koki ap- 

kelia, kada daneszi 
man vienas tarnas, jo 
riai in mano dvara 
Buvome tada Brukselio. 
nežinojo už ka esu apskunstas*, 
bot senas tarnas įlaši protėjas 
kad btis negerai, 
mani*. Liepiau tuojaus pabal- 
not ar’kli, pavedžiau savo duk- 
tere teisingam tarnui ir isz- 
smukias užpakaliniu bromelin, 
leidausi keliu in Gandova. Ti
kėjausi tame mieste rast pas 
savo prietęlius* kavonia; 
tuojaus leidosi paskui 
Žalnieriai ir užkirto man 
liūs. Nuszokau
krūmais gavausi in jus kliosz- 
toriu.

Dabar jau žinai, mano geras 
Pasirodei tikrai geru, 

kad mane isz neprieteliu ran
ku iszgelbejai. Krauju savo 
brolio apinozotas, norecziaus 
pats in rankas teisybes pasi
duot... nes mano duktė, 
mylema, ar ji ta viską nukens? 
Tegul pražuvu, nes.duktė tegul 
bus užlaikyta!...

Grafas nusztilo. 
ir dūsavimas matomu buvo už 
jo nusidėjimus gailescziu.

Kunigas O.lendinas rodėsi 
kad su juom gailescziu dalino 
si, ba no viena isz akiu aszara 
tai klausant iszpuole.

— Mano sūnau! — tarė ku-
— tavo nusidėjimai yra 

labai dideli, bet mielaszirdvste 
yra daug didesne. Tavo nusi
žeminimas ir gailestis perpras 
sze Dieva. Atsiduok Jam ir ti
kėk, jogiai ir brolis tau atleis
tu, kad but girdėjas tavo iszpa- 
žinima.

Gražus zokoninko apsiejimas 
ir jo gili jausta ka isz jo žodžiu 
suprato, labai ji sujudino. Po 
tam perprasze spaviedninko, 
kad iszklausytu spaviėdnes isz
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Biedna žmona neprijautė to, I iszpažinima isz visu savo grie- 
jog buvau priežaste smerties ku, kuriuos per visa savo gy-

mane

tie!... 
žines, 
mint...

paregėjo,
g - -~

pusgyvis 
jjebi. Verkiau

ir pasakė

mano

sirinkt i
žalnie-(F* 

artinas;.
Jis

•persergejo

nes
mane 

ko
mio arklio ir

tėvo.

mano

Jo aszaros

y

mgas

. viso jo gyvenimo — ir padaro

to, kuriam tbuvo•pažadėta!” Įvonima papilde. Kada iszgirdo
4 4 Jokios linksmybes notare-( kunigo žodžius, kada jam iszrl-

keliu puolė. Tas skaito litanijų taip iszeilu, kaip szirdis trok- 
in Panele Szvencziause, po tam szta; asz to nepaimti, dvasisz- 
Visu Szventu ant intencijos kas teve, kad mano tėvas but 
grafo Vladesloo. Visi karsztai dasileides tokios baisios pi’kty- 
meldesi,.kad Dievas iszliuosuo- bes:

, idant tau pagelbėt. 
Kaip man nuduoda, tai Žalnie
riai Albos atsitraukė.

Noiszpasakytai asz tau 
teve dekavoju — tarė iszsitel- 
sines grieszninkas; nes (lan
giaus negalėjo isz 
kalbėt.

Kunigas Orlandinas tvėrė už 
jo rankos ir drneziai suspaudė. 
Po tam iszvede ji kunigas per 
kliosztoriaus duris net laukan. 
Menulis visa grožybe szviete 
taip perėjo net per szventoriu.

Vos pasuko kelis žingsnius 
in szali likos per Žalnierius ap
siaubti, ka ant ju tykojo ir tuo
jaus ji pažinia, suome. Pabėgt 
negalėjo. Grafas Vladesloo sto
jo drąsini priesz juos, 
nieko nebijojo, 
susivienijo.

— Varde jo mylėsi 
liaus Pi lipo 11 — 
Žalnierių 
esi arcsztavota

— () lai esu, 
prisakymas, 
Dievo!

Po tani kunigas 
ar net uri da daug'iaus'ka del jo 
pasakyt?

— Ksi geriauses isz visu 
žmonių, geriauses teve — atsa- 

grafas, duodamas jam ran-
— tavo su manim apsieji- 

užkrauju

nes 
graudumo

r

ba jau 
bile su Dievu

os kara
tu re vadovas

— grafas Vladesloo

jaigu tok is 
tegul stojasi vale

pa'kl a use:

ISZ

k e 
k a;
mas sujudino mane;
da ant tavęs tai, kad paimtum 
mano dukterį* in savo apginu- 
ba. Tas man labiausi* rupi, go
ri a uses teve. Bukli e jos sargu ir 
duokit* man prižadėjimu, kad

kad nepriete-
, ne

nes bijaus 
koriu

y 

liai, kuriu nemažai turi 
Tuom laik jauna grafaite so- geistu jo prapulties.

=— Isz kokios gi priežasties 
galėtu tavo tėvui kenkt ?

— Isz nejokios, isz pavydu
mo. Manę motina turėjo sesori,

tu ju geradeja.

didžiausius žmogaus sopulius, M* .l°H a,,l
kas Jame vilti deda.

Apie szeszta adyna, davusi 
girdėt visose bažnycziose gram 
dus varpu balsai ka apreiszkia 
užihiszinias. Szirdis gyventoju 
palociaus, da didesnis nuliūdi
mas apėmė. Ach! gal Imt, kad 
už keliu dienu ar nedeliu, pa- 
szau.ks juos ant 
pono — grafo.

Taip sudedami nulindo isz
girdo, kad kas in bromą bala
doję.

laidotuvių ju

— Kas tai galėtu but 
pamislijo visi 
ežia naktis ir da priesz užduszi- 
nes diena.

Visi persigando ir pradėjo 
drėbėt. Kaip nebyliai in save 
žiūrėjosi, o ne vienas isz vietos 
nekėlė. Baladojimas pasia n tri
ni). Tame kėlėsi seniausias, isz- 
ikimiaiisias tarnas ir nžžiure- 

tojas namo ir tare in visus:
— Tai ne v ienas tiek drą

sos neturit, kad baladojancziui 
bromą atidaryt; eisiu pats; ma
no metuose neprivalo niekas- 
bijot; ant galo ir taip jau ilgai 
ant svieto gyvenu, per ka nebi
jo ne smerties.

Kine po tam žibinte (liktai- 
na) ir iszejo taip greitai kaip 
tik galėjo. Likia tarnai lauke 
gryžtanezio su baime. Iszgir
do, kaip sunkus bromas nu
gi rgždejimu atsidarė ir visi nu
tilo. Kada iszgirdo senio riks
mą, visi isz baimes pastiro. Nes 
ar tai buvo riksmas isz iszgas- 
czio, 
nas

l? -
— ponb nėra, o

dėjo priesz abroza ant puikios
kėdės. Jos akvs lankiai dirste
lėdavo ant kryžiaus, tai vein 
ant zokoninko, kuris taipgi ne!

es sėdėjo. (Skai- kuria buvo vedės grafas Ak 
va vi nas. Po

in bromą belile gaikszczio Bra}
Iztiiti (iLini .i..., 4.....

b

i

tytojas gali suprast, kad ne kas
kita, tiktai jis in
o ir ne kliokis, kaip tiktai zo-1 dės, pakilo tarp grafo ir 

kuris tėvo prova apie
I V > I . -%. < 1 •

smerties kuni- 
aynes, mano de

mono 
koninkas Orlandinas, kuris j tėvo prova apie iszdalinima 
pribuvo pagal duoto žodžio,; turto. Nugalėjo suti'ktie;

grkad atneszt apsieratytni 
faitei suraminimą.)

— Ach mano teve! — 
Onute — mano tėvas suvis ne
kaltas tos žud i aslos, už kuria 
ji kaltina; jis taip geras ir pui
kiai misi i jautis.

— Mano dukra • 
ko zokoninkas — Dievas pats 
tiktai perveria 
szirdies slaptybe, asz nepriva

lu* vieno kaltint, turėki
me vilti, o Dievas sudarys kuo- 
geriausiai. Apie save nesirū
pink, mano kūdiki; Dievas bus 
su tavim ir del tavęs gal užlai
kys tavo tęva. Tikėk in Jo 
mielaszirdvste. O kad ir bus 
grafas Vladesloo iszrastas kal
tu, vienok jis yra tavo tėvu, (>

Teisybe, 
žmoniii ne retai buna apjakimu 
nes kokis bus vi rokas, tokiam 
turime pasiduot, ne atimdami

paši
le vasa-Į davė po sudu mano 

nuo to laiko,prova laimėjo;
tarė grafo -szirdije rūstybe* neiszgc-

so.
Ar lai tu to bijai? 
Taip.
Turėk vilti pas Dieva,

mano dukra; Jame galima kož 
namo laike turėt pagelba. T<- 

žniogiszkos1 gul visi užpuola,

— pert rau-

y nunri 1

Inu.

tu ji privalai mylėt.

t

E

C

r*- 
tegul priete

liai atsitolina, vienok Apveizda 
Dievo ties mumis. Atsidiiok po 
Jo
kambarelyj, pulk ant keliu ir 
melsk užtarytojos szveneziau- 
sios Paneles atsiduodama j n 
apgloba aniolui sargui. Asz lu
po ilgam vela tave atlankysiu 
iratnesziu apie tavo tęva žinia.

pa 
szauk grafaite, puldama zoko 
ninkui in kojas. — Dievas ežia 
atsiuntė, kad mane nuliudimo 
suramint. Tolinus bus.

apiako, užsidarykit szitam

Acziu tau, acziu!

Ir de’l visu gero czion indejau: 
R, —

Savi-valdos .............. X i
Protiszko kantrumo. IX 
Czystos doros........ VIII
Meiles artymo..........VII
Linksmumo.............. VI

Viską reike in viena sumai- 
szyti ir kas rytas, kaip tik at
sikeli isz lovos paimti po pil
na dideli szaukszta kožna rvta. 
Daktaras sake, kad szita gy
duole gvarantuoja. Da man 
pridūrė daktaras, jaigu katrai 
moterei toji gyduole ne butu 
prijemna del smoko, tai liepe 
tokiai pridėti ant 
pleisteri vadinama 
botagensis” kuris užlaiko mo
terei patogumą.

Ir daman primine, katra isz 
moterių szita gyduole naudos, 
tai greitai pastos turtinga, ba 
nereikės pinigu be reikalo mė
tyt ant visokiu kvarbu, milte
liu, lipstikiu, nes ir be t 
patogios ant veideliu.

Juk paryžinis daktaras, 
Žino moterių iszlaidas,

O katrų labai susiraukęs 
veidas, tai tokios visokius mil
telius perka ir su tuom dar la
binus savo veidus dergia. L’ž 

praleidžia, ba

'i
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ar isz džiaugsmo? ne vie- 
negalejo atmintie. Visi 

kvapa, sulaikė, ar da ka nors 
ne iszgirs. Ka-gi senis pamate! 
kas jam pasirodė ? kas to'kis ga
lėjo in bromą baladotis, ka tiek 
baimes del visu padare. Kas su 
juom pasidarė? ba jau perėjo 
puse adynos ?

Ir vis viens

man 
ja raminsi.

— Prižadu tau, mano siu 
mm, kad 'kaip tavęs nebus, bu
siu del jos kaip tėvu.

— Mano Dieve! dekavoju 
tau, brangus tęvi*, dabar nebi
jau smerties ne kartuvių. — 
Imkite, esu pasirengiąs.

— Keliauk sveikas, 
sūnau, asz tavęs niekados ne
apleisiu.

Grafas .da norėjo karta pa- 
dekavot tam, kuris atvedė ant 
kelio gyvenimo, nes kunigas 
tarp kliosztoriaus muru iszny- 
ko. Aficieras labai dorai su juo 
apsiėjo. Na'ktis jau buvo vėly
ba ir menulis nelabai szviete, 
nes pastanavijo da ta paezia 
nakti gryžti in Bruksolia. Afi
cieras l'iepe grafui sestie in ka
rieta ir taip visas pulkas in prl- 
gulinczia vieta trauke.

Visam mieste pasklydo žine, 
kad grafas pabėgo; visi Jo 
prieteliai ir gimines labai nu
siminė, 
baisia naujiena 
priežaste nužudimo savo bro
lio. Nes tam Skundui netikėjo; 
neramumas visus apėmė, ba 
del visu buvo žinomas randas 
isz'savo rūstumo.

Palociuje grafo buvo tyku, 
nebuvo matyt nevienam lange 
jokios szviesos. Rodėsi, 'kad po 
iszvaŽevimui pono, visi iszml- 
Te. Tarnai suėjo in viena vieta 
in vienu stuba, apsodo aplinkui 
pecziu, dūsaudami žiurėjo 
viens in kita nieko nekalbėda
mi. Kožnas - visaip apie poną 
misi i jo. Buvo tai ant rytojaus 
po iszbegimui pono. Dažinojo, 
jog vienam kliosztoriui likos 
suimtas ir iu Brukselija nuves
tas, nes del ko ir už ka, to neži
nojo, 
labiause 
panaites, vienatinio grafo kū
dikio. Onute, grafo duktė, sa
vo pabažnumu ir gerumu visu 
szirdes prie saves patrauko, 
per ka kožnas isz tarnu ja my
lėjo. Mato visi jos gailesti, 
skausmą ir visas kankins, ka
da dažinojo apie savo tėvo ne
laime. Kožnas norėjo jos tapusi del mus sugražint poną,

maino

y

kada iszgirdo apie ta 
y jog jis buvo

dūsaudami

Visi savo pono vehke, o 
gailavo savo jaunos

3
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užpakalio 
“diržuna

okito klausė, 
kožno isz baimes dantys klabė
jo. Gali but, kad per savo drą
są pražuvo? Nes kasgi negalė
tu drėbėt? Juk szenaktis yra, 
ka visu duszeles vai'kszczioja.

Sztai davėsi girdėt žingsniai, 
artinosi;

baime visus

Juk szenaktis yra

Kas sykis artinosi; atsidaro 
durys, baime visus apėmė... 
kožnas m išlijo, kad paregės ko
kia nematyta baidykla... o tai 
buvo senas tarnas. Isz baimes 
negalėjo suprast jo eisenos. Ka 
da inejo in stuba, visi sužiuro. 
Nieką neparegejo ant senio vei 
do, kad b ui nusigandęs. Senu
kas rodėsi, kad turėjo savije 
paslėpta džiaugsmu; dvi asza
ros žibėjo jo akyse, o ant veido 
galima buvo suprast susijudini 
ma ka kožnas galėjo pažint; 
turėjo jam didele at si taikini 
naujiena. Visi dege noru, kad 
dažinot. Nes visi žinojo Juoza
po būda, kad apie tai nuo jo ne 
dažinos, kad ir klaustu. Pasto
vėjus . valandėlė, 
juos kalbėt taip:

— Prieteliai, isz jus ežia 
daugelis randasi, 
senei szitam dvaria tarnaujat 
ir visi žinote už ka mus poną 
kaltina. Jo prova tuojaus pra
sidės ir ilgai nesitrauks. Dabar 
dažinojau, 
priesz kunigai'kszti ant provos. 
Ar jis yra kaltas, ar ne, grafas 
Wilhehnas yra musu geradeju. 
Atsiminkime dar visi, kaip jis 
gražiai su mumis apsiėjo, ka
da pas ji tarnavom, per ka pri
valom kožnas apie ji neuž- 
mirszt ir be perstojimo teisin
gai tarnautie; nieką dabar ne
galime mes veikti, kaip tik 
melstis už ji, per tai praszykl- 
me Dievo del jo mielaszirdys- 
tos, idant butu akyse audžiu 
iszteisintu. Idant Dievas teik-

’ A a. — A

y

f

»

o bus

pradėjo iii

ka jau nuo

kad po ryt stos

v •

Niekam to nesakykit, 
Tik del saves užlaikyki! 

Ka jum sziadien pagiedosiu 
Gera rodą duosiu:

Sztai, daugelis manes prasze 
mergų, 

’ Idant joms darodyczia 
kokiu vaistu, 

O ir moterėliu tokiu atsirado 
Ka bjaurinusi savo veido. 

Kad tepalo 'kokio darodytau 
Apie tai joms pranesžtau, 
Tai ir tikėkite, jaigu taip 

norėjot,
Su paryžiniu daktaru 

kalbėjau.
Ka asz nuo jo girdėjau,’ 

Tai in savo knyga užsirasziau 
Papasakosiu — tik akyvai 

paklausyki t prasza u, 
Daktaras sake, moterių 

patogumas ne žutu
Jaigu jos visados linksmos 

butu, 
Ba motore grožybių tada 

praranda, 
Kada josios visi nervai

> sugenda, 
Tas pasidaro nuo moteres 

pi'ktiimo, 
Ir nuo savo velniszko 

nekantrumo, 
0 kada motere per dienas 

pyksta, 
Tai tosios patogumas ma

tomai nyksta, 
Veidas pasidaro raukszletas, 

Kaipo pantaplis iszavetas, 
O tas vis yra kalte paežiu, 

Už ka nemyli savo artymu. 
Klausiau, ka reike daryti,

• Kad moteres nuo piktumo 
at pratyli, 

•Sake, nėra rodos kitos, 
Katros visados yra piktus, 

Kad viena kitai gerai vėlintu 
Ir mano gyduoles naudotu.

Receptu parasze ant jjopioros,

y

dyka pinigus 
kvarbos ir pauderei nepadabi
na ne truputi tiktai pagadina.

Pasilieka žymus ženklai, 
Pasirodo kad niekai,

Geriau naudoti gyduole ant 
szirdies,

tada veidas kaip rože žydes.
Toji gyduole labai gera, 
Ka czionais receptas yra, 
Vėlinu visoms moterems 

iszsiraszyt,
Ir taip reikė padaryt.

Asz sakau, greitai pamatysite,

O

Tuju įgyduoliu vertybe 
Greitai de'l savo vyru 

patiksite, 
Ir man už tai dekavosite,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
periausi patam avima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavime tai mel-. I , • | | | | | IIICIlIU 11 <• » llll«

Sako, turi priguloti dol kožuos <|jįjq num telefonuoti o pribusiu tu
moteres. (teužimta minutu. Telefonu 872.
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— Tik du menesiai iki 
Kalėdų.

— Kasi klos praeita 
vaite iszdirbo visas dienas.

— U tarninke Readingo ka
sikiu pede. Darbininkai apla- 
kys užmokesti už G dienas.

— Girdėt kad mieste keti
na statyti nauja teatru Stanley 
Theatre Company of America, 
kuri turi teatrus po visas dalis 
Ameri'ko. Badai toji pati kom- 
panije mano statyti naujus te
atrus Mount Cannel, Shamo
kin, Pottsville ir Shonadorije.

— Straikuojancziu strytka- 
riu darbininku komitetas nu
važiavo in Pottsville derėtis su 
kompanija ant užbaigimo st rai
ko. Strj’tkannonai sutinka ant 
senos algos, bet ne numažinimu 
dvieju centu ant valandos. Ne
žino ar kompanija sutiks ant 
to ar ne, bet žmonim nuolatinis 
strytkariu straikai jau nusibo 
do.

san-

— Stanislovas Jakima vi
eži us, 14 metu, 231 S. Ferguson 
uli., skaudžiai susižeidė pulda
mas žemyn tropais. Gydote! na
mie.

f Jurgis Lazdauckas, gerai 
žinomas kriauezius, kuris laike 

113 E. Centre uli.,
mire Ashlando ligonbuteje. Ve
lionis turėjo 45 metus ir paliko 
viena seserį* Marijona Ulovi-

szapa ant

Marijona Ulovi- 
eziene isz Filadelfijos. Laido
tuves atsibuvo 
M inkevicziaus vietos.

isz graboriaus

Frackville, Pa. — Vineu'kas, 
sūnūs Kaz. Kirelevicziaus likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ant iszpjovimo tonsl- 
lu.

— Badai musu mieste pra
dedant nuo Naujo Meto 
matnesziai 
South Side miesto dalyje.

gro-
neszios gromatas

l«t
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isztisa vasara važi-
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kaip dvasiniai, 
taip ir fiziniai, Kongregacijos 
naujokus.

nioHZusitis, I

— Ponia Magdalena Abru- 
czinskiem;, kurios vyras An
drius laiko puikiu farm Catta- 
wissoje, 12 myliu nuo Szena- 
dorio, atlankė redysta ana die
na a'pdovanodama skaniais 
obuoliais kurie i'sztikruju yra 
gražiausi.
dovana.

— Praeita 
angliakasiai l

Girardville, Pa. — Nedėliojo 
prasidėjo czi'ona'is ke.turesde- 
Kzimts valandų pamaldos 'isz 
kuriu pasinaudojo daugybe 
žmonių isz visos aplinkines.

pasinaudojo
visos

l>aug kunigu pribuvo in ipa-
gelb.i kun. Valancziunui.

Acziu Magduk už

i Pvtnvczia 
turėjo 

iszsigclbejima 
Bukmauto

keli 
ste'bet i na 

mirt ies 
Little

nuo 
kasyklose.

Rock gengveje, kur antram lo
velyje praisimusze vanduo ir 
gavosi in tri’czia loveli, bet bu- 
ibiini apsaugoti per fajerbosi 
Nolteri, darbininkai vOs turėjo 
laiko padiegti in saugesnia vie
ta, sziaip,. butu visi žuvia.

— Del žinios musu skaity
toj11 palaipiname laika kada 
bo.^afi eina Pottlsville ir Shena- 
dohi. Isz Mahanojaus visi bo
sai sustoja Meizvillej o isz ten 
reikė paimti kitus bosus. Ir 
taip: Iszerna isz Shenadorio in 
Pottsville 7:15 ir lt) valanda 
priesz piet, L 4, 7 ir 10 po piet. 
Isz Pottsvilles in Shenadori 
8:30 priesz piet 11:30, 2:30 
5:30, 8:30 ir 11:30 po piet.

— Vincas Si Įves t ra vieži u s
«•>•> E. Centre ulyczios turėjo 
nepaprasta g 
mas didele lapo ant kalno Par
son laike meilžrokles, 
dlll/S

i Ii u k i nuszanda-

laike metlžrokles. kuria 
iszki-mszt ant atminties.
Kim. Czesna iszvažiavo 

in (icrardvillr dalvvauti ket li
re deszimts valandų pamaldo
se kuriiZi ten prasidėjo Node- 
Ln s vakara.

— Mokslainiu Direktoriaus 
diaslas vra 
negauna jokios algos, tik 
be del tautos kuri ji 
Paimkime tokius mažus mies
telius kaip Middleport kur yra 
net t rys mokslaiiniu direktoriai 
Juozas Lazauckas, Juozas Pa- 
eziulis, Franas Javula; New 
Philadelpliia Antanas Lazauc- 
kas — visi Lietuvei, o Mahano- 
jus turėdamas keliolika tuks- 
taneziu Lietuviu ne turi jokio 
virszinii/ko tiktai du konsul- 
monus, o mokslainiu direkto
riaus ne vieno. Argi M aha ne
jus pasiliks užpakalije Novem
ber!, turėdamas tiek balsuotoju 
— vyru ir moterių. Laikas pa
sirodyt musu galybe ir nesi- 
difot save nužemint.

neapmokamas ir 
gai- 

iszrinkc.

SHENANDOAH, PA.
— Garnio paliko patogia 

dukrele <lel J. Makaloniu isz 
William Penn.

t Agnieszka, naszle po Mi
kolai Paežys, 29 N. nion uli., 
mirė po ilgai ligad. Josios vy
ras mirė 12 metu adgal. I/ai- 
dotuves atsibuvo hu bažnyti
nėms apeigoms Panedelio ry
la. Velione paliko keturis su
nns dr viena dukterį.

— Eidamas W. Centre uly- 
czia, Vinicas Kamai ti.s, likos 
sunkei s užeis bals per automobi
liu kuri vare Stepas Patterson 
isz Ringtono. S u žeista sis likos 
t no jaus nuvežtiiis in vietine li- 
g on būti kur randasi pavojin
gam padėjime.

Elizabcth, N. J. — Vietos 
“Times” prancsza apie proba- 
cija kunigo Žindžiaus 
mento. Kunigas mirė Lietuvoje 
Balandžio 5 diena, 1925 pa lik
damas testamento vykintoju 
kunigą Dargi. Pagal testamen
ta Zindžiaus gas’padine, Rozali
ja Norka i te, gauna $8,000, ku
nigas Dargis $.”>,000 už palaido
jimu ir maldas, dviem vienuo
lynam po $500, broliui Augus- 
finui tepaskyre $500, 
broliui $100, giminėms 
$100 i'ki $300.

Viso turto jis palikes $19,350.

rimes J y

testą-

o kitam 
nuo

Waterbury, Conn. — Anglisz- 
ki laikraszcziai raszo nemažai 
apie czionaitiniu Lietuvius isz 
ko'duoda-si suprast kad musn 
tautieeziai ezionais gyvuoja. Ir 
taip:

savo nes

žeistos savo szirdies

ant 
gat- 

valan- 
vaina.

Jonas Masait is gavo nuo 
paezios atsiskyrimą, 

jo Mare buvo ji apleidus.
— Alvkolina Balkauskiene 

per teismą gavo isz Mares Ra- 
dziunienes $550 patepimui su- 

, nes Ka-
dziuniene paviliojo Balkaus- 
kienes vvra M v kola.

— Juozas Barauskas sun
kiai nukentėjo nuo bonkos ke- 
czupo, kuomet restorane 
kampo Bank ir Riverside 
viu ana vakaru apie 11 
da kilo visu su visais
Barauskas, Kaz. t ekus ir vie
na moteris buvo aresztuoti. Jie 
kaltinami už ramvbes ardvma.• • 
Barausku policija nuveža ligo
ninėn jo žaizdoms susi u vi net.

— Czalis Gerdauskas užmo
kėjo $25 “faino” užtai, kad 
Demokratai laimėjo Waterbn- 
rio rin'kimus. Mat, jis karsztas 
Demokratas ir “beezino
jie laimes. Demokratai laimėjo 
rinkimus, o Gerdauskas laimė
jo pinigu. Isz to džiaugsmo jis 
pradėjo szaudyt isz revolverio.

aresztuotas ir 
Jo

, kad

Jis buvo užtai 
nubauistas $25. 
taipgi buvo suimta del triuk- 
szmo kėlimo, bet teismas ja pa
leido vien tik pamokslu pasa
kęs.

prisicga

— Juozas Masaitis, 11 me
tu vaikas, kurdamas kieme ug
nį, užpylė kerosi no. Paszokusi 
liepsna pagavo jo drapanas h 
jis sunkiai apdega. — K.

Worcester, Mass. — 
mieras Matuseviczius 
Szesztadienio ryte Belmont li
goninėj, sekant ilga liga. Pali
ko žmona, szi'szis sunuw ir duk- 
tari. Palaidotas Trecziadieido 
ryte Notre Daine kapuose.

— Jonas Grigas, 40 motu 
amžiaus, sunkiai apsidegino 
virszutine kūno dali, prie dar-

Kazi
ui i re

bo American Steel and Wire 
Co. Bedirbant prie krosnies, 
Grigas pasilenkė paimt gele
žies nuo grindų. Tuom tarpu 
liepsna smarkiai iszsiverže isz 
krosnies ir apdegino Grigą. Jis
dabar randasi Miesto ligonine; 
gan sunkiam padėjime.

. _ . *— A. L.

Bemaž
nejes po Lietuviu kolonijas su 
misijomis,
kitais dvasiniais reikalais, ga
lu gale ir su’gryžo namon di
džiai geib’uvmas ir mylimas 
ISzv- Jėzaus Szirdies Kongre
gacijos perdetinis, kun. Misi- 
jonierius Laurynas S. Brigma- 
nas (’.C.J. Visu tuo laiku, ku
rio paprastai naudojasi žmo
nes atostogomis ir poilsiu, szio 
vienuolyno inkare jas stropiai 
darbuojasi savo didžiai prakil
nias pareigas bepildydamas.

Drauge su kitais, ir mes isz- 
vvkome
pasitiikti. Atvažiavę, mes nu- 
stebom pamate kokiu daile vie
ta yra ingijusi szi nauja Kon
gregacija. Kalne!! i s, apgaubtas 
medžiais, rami ir jauki apylin
ke — visa tai sudarė labai gra
žu vaizdu, kurio viduryje lyg 
brang-akmenis, tuni jos rūmai. 
Pastatytas pilies stiliuje, nau
jai nudažytas geltono ir balto 
varsomis, liaunas patiekia tik
rai malonu inspudi žiūrėtojai. 
Prieje artyn, pastebim kad ir 
smulkmenomis iszlaikomas ta
sai inspudis. Visi langai bran
gaus stiklo, tūli svalvoti, ir 
pe,reje vidun, unatyti stiliaus 
pritaikinimas. Viduj, staeziai 
priesz duris pastatyta gražiau
sio ir •balcziausio marmuro, di
dele stovvla Szv. Jėzaus Szir- 

tam ti'krai sziai Kongre- 
Italijos partraukta.

Arti ant staliuko pamatėm 
didele knyga, indomaudami, 
prask leidome
Tuojaus, isz ten esaneziu para- 
szu, supratome kad ne tik mes 
buvome ežia atvažiavę, bet 
nors ir naujai insteigta vieta, 
jau buvo ja gausiai aplanke ir 
joje vieszejo daug inžymesniu 
žmonių. Neminint visus, isz 
gerbiamosios dvasiszkijos tar
po buvo užvažiavę a.a- 
vyskupas J.
Kun. Buezys ir kiti isz Lietu
vos kunigai atvykusieji tame 
paeziame būrelyje. Po ju, buvo 
ir Pralotas 
Szveksznos,

rekolekci jomis ir

in Harvey’s Lake ji 
Atvažiavę

dies, 
gacijai isz

indomaudami 
josios laksztus.

Arci-
Matuleviczius,

Maeiejaimkas isz 
Mons. Krusza isz 

Czikagos, du Marijonu kun. 
Misijonieriu 1 
Kulikauskas, ir 
raitis isz .Patterson, N. .J.

Pa., ir

♦

Girdėti kad prie novidiato 
dabar ir ruosziamasi. Jau yra 
nusistatyta aptraji Kongrega
cijos na u joky na ezionai, Har
vey’s Lake’e, umu laiku ati
dengti. Kiek galima iszanksto 
nuspėti, bus gal nemažiau asz- 
tuoniii ar devynių nariu. Nuo
lankiai prasžo mus, ir perinus, 
visos 
menes 
sziam

K a t a Ii k i sz k os i o.s v i s u o- 
užuojautos bei maldų 

naujokynui, kad jis ge
rai nusisekęs, atnesztu naudos
Dievui ir tautai.

Isz Lietuvos.
SKAITLINGI SUVALKŲ 

KRASZTO LIETUVIU 
SUĖMIMAI.

Rugpiuczio menesio 
dienomis atvyko isz 
Punskan, Suvalkų apskr. ka
reiviu būrys. Atvyko kareiviai 
ir susirinkusi isz keliu valsczin 
policija stvėrėsi suiminėti Lie
tuvius gyventojus. -

Suimti:
1. Kazys AI i eik us, 2. Juozas

3, Juozas Kerciszis

atvyko
O‘) ir on 

Seinų

Vaznelis,
4. Juozas Kraužlys, 
V’alinczius, ir G. Antanas Kuo- 

sodžiaus,

5. Petras

kas

. K. Sakaviežius ir 4.

*
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Dvi kompanijos krut amiijii paveikslu, atvažiavo in Cedar City, t raukt i
KOVA TARP KRUTAMUJU PAVEIKSLU KOMPANIJŲ.

l'tah,

)

Į

I I 
į I

1
pa-

veikslus. O'kad viena pribuvo aut vietos pirmiau, todėl užėmė paskirta vieta.
juju nedaleidu

Antroji at va*
žiavo vėliaus ir priverstinai norėjo užimti vieta, bet pirmutine kompanija
naudodami szerifa su kalcis pagialbininkais idant antros kompanijos neprileisti.

■p.

K

' GAL BUS SMARKI LEKIOTOJA SULAUKUSmerginu

MERGINU SKAUTU NAUJA 
MANDIERA.

Amerikoniszkn merginu 
“Girl Scouts” ant paskutinio 
seimo nutarė permainyt savo 

nauja man- 
diera pasiūla isz mėlynos ge
lumbes su ženklais užsitarna- 
vimo.

DESZIMTS METU.
Sztai devynių metu Betta Lou Coupe,

sa — Vaitakiemio 
Suvalkų apskrities, 7. Dominy-

Kuosa. — AguPkiu so
il žinute, to paties apskriezio, 8. 
Jurgis Savickas — Valiueziu 
sodžiaus, 9. Jonas Peiczius —■ 
Raistiniu sodžiaus, 10. Jurgis 
Jurkiunas — Graužiu sodžiaus, 
11. Petras Uzdzila ir 12. Kas
tas Sakaviczius — Kreivėnu 
sodžiaus ir 13. Jurgis Grima- 
laus'kas — Alsknenu sodžiaus.

Po pirmo'tardymo 4 suimtų
jų būtent: L Ant. Kuosa, 2. P. 
Uzdzila, 3
J. Grimažanskas ta paežiu die
na buvo paleisti. Visi gi liku
sieji Rugsėjo 24 diena nuvary
ta isz punteko “posterunko” in, mandieras. Sztai 
Suvalkus. K’.’Mielkus, nuo visu 
izoliuotas ii‘ vienas nuvarytas 
Suvalkuosna. Suėmimo diena 
Pun'skan buvo pakviesti 3 Vait 
kiemio sodžiaus gyventojai: J.
Szupszinskas, 
szius, S. Lulkaszeviczius, szal- 
tyszians pagalbininkas ir Aliu
ką uskas, kurie buvo 'klausine-

L>
Vaitkiemio

buvusia szalty-

Urboną viczius ir janiį apie 1921 metu Balandžii
kunigai Pet- menesi invv'kusi

i i

kuri yra pa sue n-
gus inlipti in eroplana atlikti lekiojimo mokslą kuri lavina
si pas Kay ISolomon, lekiojimo profesores Los Augeli
Paga'l nuomone josios profesoriaus lai maža Bet’ta ateinanti 
meta sulaukus deszimks metu pati pradės 
pnukszcziais.
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lekioti po orą su
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VĖLIAVOS VISU VALSTIJŲ PERSTATOMOS LONG BEACH, CALIF.

1
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*^a' sodžiuje susirėmimas tarp Lic
it le-tūlai lis isz St. (’lair, Pa. 

vinskas isz Tamaqua, 
< la ug svet i m ta neziu dvasiszku. 
Kun. \Fine(>ntas Ažukas, (’.C.J. 
taipgi buvo parvykęs isz West- 
villes, III., ir dviejas sanvaites 
ežia vietoje vieszejo; klebona
vimo pareigas pert raukės, ra
miai ilsėjosi- Gi pasauliniu tar
pe buvo, 
Darius, g
kūnas, kurs labai pamėgo erd
vinga žemes plota, ir gražu di
džio ežero regini. Daug dau
giau buvo apsilankusiujn, ir 
visiems (ariama szirdingai a- 
cziu ir praszoma aplankymus 
ka rtoti.

tu vos Szauliu ir Lenku žanda
ru. Matyti norima iszkelti su
imtiesiems kokia nors bvla.

■,w

matyt, Leitenintas 
arsusis Lietuvos <la-

SZEIMYNINE DRAMA.
Kaune, : 

bar šukele triukszma viena 
szeimynine drama.

Viena uoszve jau senai pate- 
mijo, 
draugauja su vienu jos pažys-

sena jame mieste, da-
i ’ ’ H . 1 II

kad jos marti per daug

I5-»^

taniu, vis atsilankaneziu vaka
rais, nesant vyrui namie. Uosž- 
vei tat pasirodo intartina ir ji 
ome sekti savo marezia. Ir vie
na vakaru, nesant sunui namie 
uoszve pagavo savo 
ant karszto darbo.

Uoszve apie visa tai pranc-

ma rczla

KaS, im m.i.i, 
tebino bei nudžiugino kaip sze šmuli jo žmonos akyvaiz- 

taip ir visus sveczius esti

taeziau ypatingai nu-
s
mus,
nevien dvasinio gyvenimo ug
dymas, bet ir tas tautines są
mones nuvuokimas nariu tar
pe; būtent, užjautimas tėvy
nės, nepaini rszimas tėvu kal

Laike sejmo Suvienytųjų Valstijų Amerikos kuris bu v o

doj. Suerzinta marti apipylė
savo uoiszve karsztu vandeniu. 
Apalpus uoszvei, marti dar ne
nusiramino" ir priszokusi prie 
jos iszplesze keturis dantis.

IJoszye dabar guli vęs gyva;
bos, ir inžiebimas tikrai tauti- gydytojai atsisakė jai gyvybe
nio ir t ik virinio židinio ten > 
kur gresia žuvimo pavojus vi
sai Lietuvos iszeivijai. Esama 
dėta pastangų tatai ingyven- 
dinti tokiu budu kad, neuž- 
mirszus jiems ta kilnia parei
ga kuria privalo ir sziam gyve
namajam krasztui, bet surasti 
lygsvaros norma kad atidavus 
kiekvienam kiek tai prideira 
isz Amerikos Lietuvio.

Kūno reikalai taipgi nepra
eina be reikalingo susidomėji
mo. Daliai to nepaprastai ty
raus 01*0, kursai ežia, kalnu 
tarpe ir ežero pakrantyje tei
kia jiems kuo»maloniausia kli
matą sveikatai stiprinti ir jė
goms taupyti, laimingai gales 
jie iszaukleti svarbiai ir kilniai 
savo užduotai tinkamai nasi-

iszgelbeti. Vyro broliai ap-' 
skunde ju broliene teisman, 
kuris turės tarti savo žodi szio,; 
nelaimingoj istorijoj.

NUSISZOVE ISZ MEILES.
J ¥

Pasziuszvis, Kėdainių aps.— 
Rugsėjo pradžioj ežia Pagu- 
mereziu kaimo pilietis J. Ju
saitis nusiszove, sako, del ne
laimingos meiles.
—-■ .................................. ■ ■ ■ ■ ;■

MASKARADINIS BALIUS.

Atsibus Subatos vakara 29 
OĮktoberio Szv. Kazimiero 
Parapijos svetainėje St. Clair, 
Pa. Szokiai nuo 8 ikii 12 valan
dai. Bus duodamos dovanos. 
Tikietas 50c.

Szv.

laikytas l^ong Beach, (alif., 
• va 1st i. Re- 

ir merginos nemažai atkrei-
kožna valstija atsiuntė savo vėliava su tam tikra delegate idant perstatyti savo
jojimas buvo puikus, nes kožna vėliava byvo kitokios spalvų*'s o

pe atyda ant savos, gal daugiau ne kaip vėliavos.

U

JUOKAS DEL SZLAPIOJO KURIS YRA .

/ ■■

♦ .1,1
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PRIESZINGAS GERYMUI.
‘^sausasVisi žino, kad venbliudas yra labai ‘^sausas” gyvulis ir 

daugihu nieko inegoria kaip vamleni ir tai tiek ant syk kad 
jam užtenka ant dvylika dienu. Sorkinin'kas Ed. Barrard ži- 
no’damas kokia neapykanta prieszais gervina turi Sponceris 
Penrose, brolis mirusio senatoriaus Bois Penrose, padova no-

£
.K

.*

Mh?

JI1Q3U
JAUNIAUSES KOLEGIJOS 
x PROFESORIS.

Daktaras Homer Kaniey, ku
ris da pilnai neturi 31 metus o 
jau pasiliko Amerikos jauniau- 
ses'kolegijos profesorium. Ana 
diena apėmė t a ji dinsta Frank
lin kolegijoj, Indijanoj, kuri 
vra seniausia mokslaine vidur-

jo jam verbliuda vardu “Miss Ethel Volstead” (kuris invede vakaruose, turinti ’600 studen
tu. Prof/Rainey užlmige niok-prohibicije). Suprato Penrose juoką ir toms patyczionls nu

traukė fotmrrafi'ifi su savo dovana (Inlorado Snrihos.




