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1SZ AMERIKOS LIETU VYS
MANO PADARYTI ANGLINI 

KONTRAKTA LYG 1935 
METUI.

Mount Cnrmol, Pa. — Angle- 
kasiu kongresas, kuris laike 
savo susirinkimus czionais per 
visa sanvaite, nutaixlami svar
bius inneszimus,
prasidės szia sanvaite Wilkes- 
Barre, Pa.

Anglekasiu prezidentas in- 
nesze užmanymą idant opera
toriai padarytu kontrakta su 

3.5 metui o
lokiu’budu galima bus apsisau
goti nuo nuolatiniu strai'ku ir 
darbininkiszku nesupratimu.

Anglekasiu kontraktas užsi- 
. baigs 1931, Augusto

pasibaigė ir

anglekasiais lyg 1!)

31 diena 
ir nutarta kad naujas kontrak
tas butu padarytas viena meta 
priesz pasibaigimo seno kon- 
t rakto.

Tolinus nutarta idant angli
nes kompanijos paaukautu tris 
milijonus doleriu ant apgarsi
nimu kad žmonos naudotu dau
giau kietas anglis.

KATALIKISZKAS 
PRALOTAS MIRĖ.

Philadelphia. — Praeita Ket- 
verga czionais mirė pralotas 
Monsignor James Nash, turė
damas 73 metif.s. Velionis gi
mė Pottsville, Pa.,
Praeita Julajaus menesi kuni
gas Nash npvaiksztinejo auk
sines sukaktuves savo

Laidotuves
Pnttsvilloj.. .J?aEko

1859 mete.
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BILIJONIERIUM Detroit

KOSCZIUSZKAUS INPEDIS 
GALI PASILIKTI 2% BI

LIJONU DOLERIU 
TURTO.

LIETUVYS PASZOVE SAVO 
PACZIA UŽ PINIGUS.

, Mich. —- Susirūpi
nės pinigais ir naminiais reika
lais, 41 metu Jonas Kuczins- 
kas, nuszove savo inieganczia 
žmona ir paskui save, perszove. 
Jis mirė, o

Isz Visu Szaliu
KERDŽIUS

MILIJONIERIUM
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Chicago. — Kaip yra žinoma 
, ku-generolui Koscziuszkai 

riam nesenai Lenkai Bostone 
pastate paminklo, priklauso 
Amerikoj žeme, ant kurios pa
statytas Chicago miestas, 
žemes verte dabar siekia

4 4

iszveda isz

Juozą, 
Tekle.

Juozo Kimbaro.
su nu Policija

Pastarasis turėjo
— (lukteri

ISZ LIETUVOS

žmona guli kritisz- ———-
koje padėty ligoninėje. J is kai-, PASILIKO TURTINGU PO 
tino žmona, kad ji nuo jo turi 
paslėpusi $85, o toji gynėsi ne
turinti. Kuezinskas buvo 
darbo ir paskutiniu laiku daug 
gere.

METEORAS UŽDEGE 
TVARTA.

Scranton, Pa. — Mažam kai
melyje ana vakaru nupuolė isz 
dangaus , meteoras tiesiog ant 
tvarto fermerio Glen Crouk, 
nuo kurio sudegė. Butu visas 
kaimelis iszdeges, 'bet in laika 

subėgo ir 
Meteoras 
padare .Akyles

MIRCZIAI SUNAUS 
AMERIKE.

4 %

be & k

DABAR KA DARYT SU 
PINIGAIS.

/ kuris

žmones
liepsna.
sz'moteliai
mirose net 12 coliu didumo ir
iszdauže langus.

užgesino 
t ruko, o

'na-

Paskutines Žinutes.
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KONGRESMONE.
Mrs. Medill McCormick 

mirusioti
I Ilinojaus

pa- 
iszkongresmeno 

valsezio, likos a p, 
rin'kta ant to paties dinsto ant 
republi’koniszko t i kieto.

LENKAI KONFISKUOJA 
LIETUVISZKUS 
SPAUDINIUS.

Spalio menesio 5 diena nak
ties metu Lenkai, darydami 
krata pas buvusi Vilniaus Lie
tuviu mokytbju seminarijos di
rektorių J. Kairukszti, konfis
kavo ne maža Liotuviszku knv- 
gu ir sziaip spaudiniu. “Szvie-

’* ir “ 
komplekt us,

- -     —■ 1— ■" ----------- Į

SZIU DIENU JUDOSZIAUg 
UŽDARBIS.

Pereita menesi Salako vals- 
cziu Lenku kareivis Bondu- 
chas, klastingu budu nuszovo 
Lietuvos 
Morkumi.

pasienio policininku, 
Lenku vyriausybe, 

UŽ toki nidksziszka darba Bon- 
ducho ne tik nenubaudė, bet 
dar apdovanojo. Lenku laidy
mo ’komisijos nariai sumėto 
jam 1(M) zlotu, 
ninke Prancuzevieziene 
davė net 50 zlotu.

Sztai Lenku “ 
dosziszki dalbai, 
menes morale verto. 
LIETUVOS KELIU INŽINIE

RIAI VOKIETIJOJE.
Kaunas. — Lietuvos geležin

keliu inžinieriai Augiistailis ir 
Vileiszis dabar važinėja per 

(Vokietija studijodami jos gele- I v • 1 I • 1 • J t • 1 1 1

nariai
o vietos dvari- 

viona

i
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limo Darbo” ir “Lietuvos Mo
kyklos” komplektus, senus 
Lietuvisz'kus hiikraszezius, Vi
rei iuno “Kraszto Mokslas” ir 
daug kitu knygų ir spaudiniu.

Matyti, Lenkai, persekioda
mi Vilniaus k ra szt e Lietuvvbe, 
eina Muravjovo pėdomis ir no
ri gražinti Lietuviu 
draudimo gadyne.

LASZINIU BYLA.
Pereita pavasari Pakrovn 

kaime, Stakliszkiu valscziaus 
gyventojui Adomui Mikailai ne 
žinomi vagys, iszplesze kama
ros Įauga, isznesze laszinius, 
audeklus ir kitus daiktus per 
pora tu'kstancziu litu vertes.

kad Mikaila ap- 
ka i m vnai 

ir Gudeleviczius. 
Grybauskas prikalbėjo Gudelc- 
v i ežiu palaszinauti 
naneziai vasaros darbvmetei. 
Bet vagis ir vagi apgavo. Kada 
Gudeleviczius, pasidalinės vog
tais daiktais, laszinius su aude
klais paslėpė Verknės upely*, 
tai sekos paskui ji Grybauskas 
iszžuvavo ir Gudelevicziaus la- 
sžinifis. Pastarasis, pasijutes 
apgautas, prisipažino kaltas ir 
prižadėjo daugiau nevogti.

Kauno apygardos teismas 
Alytuje Grybausima ir Gudele
viczius nubaudė pusantrų me
tu sunkiųjų darbu kalėjimo.

PAVOGĖ 2,000,000 LITU.
Kaunas. — Greitu laiku žada 

prasidėti skandalinga byla, ku
rioje yra kaltinama 10 žmonių, 
pavogusiu už 2,000,000 Ii t n 
valstybes turto. Szitos vagys
tes turėjo vieta misz'ku depar
tamente 1924-1925 metais, kuo
met Lietuvoje vieszpatavo 
Ki'ikszczioniu Demokratu val
džia.

Gali but, kad Smetonininkai 
tos bylos ir nekeltu, bet jie bi
josi ja numarinti, nes ji buvo 
jau užvesta pereitais metais, 
kuomet prie valdžios atsistojo 
liau|ilininkai su Socialdemo
kratais. Kreikia pasakyt, jog 
Krikszczionvs demokratai dau
giausia dėlto ir szmeiže liaudi
ninkus ir socialdemokratais, 
kad szie 'kele

kult uros” 
o ju kariuo-

.1’1- f'n

spaudos f
’ !f '• m

žinkeliu ūki, toknika ir tvarka.
Jie visur priiminėjami gel<*ž- 

keliu administracijos, kuri 
reikalin-

Naklo, Lenkije. 
mam kaim.eli.je Volą 
Jonas Kinti, 70 metu žmogus, 

pildo (liūsta kerdžiaus. 
Jo sūnūs Franciszkus isžkelia-

in Amerika, 35 metu atgal 
tiksle jeSzkojimo gilnkio ir do
leriu.

Isz pradžių raszydavo 
matas pas tęva ir siuntinėjo pi
nigus, bet dagirdes kad tėvas 
apsivedė antru kartu ir tai su 
jauna mergina, supyko baisei 
ir pa liovė raszineti. Tėvas ma
ne ikad sunūs turejomirti.

Sztai kelios sanvaites atgal 
atėjo žinia isz Ameriko kad jo 
sunūs mirė palikdamas levui 
nemažiau 
doleriu.

Kada jo užklausta ar yra lai
mingu senis htsake:

administracijos, 
jiems ir teikia visus 
gus nurodymus.

Minėti inžinieriai jau yra

pavasari 
Stakliszkiuant krutinės arba ant rankos 

iszszaukia kruvinas demes, ku
rios su lyg noro ingauna ežia 
kryžiaus, ežia raides S forma. 
Dar daugiau: be jokios žaizdos 
bot kurioj vietoj isz jo kūno 
ima sruventi kraujas.

Medicinos sluoksniai sziuo t 
susidomėjo.

Terese Neumann 
reiszkinia'i

Pasirodė 
krausto 
Grvbauskas

' New York. — Naszle var
du Vymias ir josios keturi vai
kai užtroszlko nuo gazo 
motina atsuko isz nusiminimo 
ir visus surasta negyvus.

It Philadelphia. — Prohi’bi- 
cijos agentai konfiskavo laiva 
‘ ■ Edward ”
Kanados su visokiais gerymais 
vm’tes 100,000 doleriu.

II Manaqua, Nikaragva. —• 
Amerikonaj susirėmė su kuopa 
banditu arti* Telpaneca, už- 
muszdami 8, sužeido 12 ir'pa
ėmė in nelaisvo 22 banditus.

11 West Chester, Pa. —Ant 
formos William Pretty užside
gė tvartas kuris sudegė drau
gė su 49 karvėms ir trimi ark
liais kaipo ir daug rugiu ir rna- 
szinu sudegė. Blėdes padaryta 
ant 65,000 doleriu.

’ Indianapolis, Ind. — Lai-

kuri

kaip tris milijonus jo gerieji

reiszkiniu labai 
Pas 
Ii ugi 
mistine tikvbineI

“Dievas 
norėjo idant ant senatvės ture- 
cziau pinigu ir taip padare. Ka 
darysiu su pinigais? Nežinau, 
bet manau kad reikes vela ap- 
sipaeziuot, nes mano pati mirė 
keturi metai atgal, 
naim nesmagu gyventi. Taip, 
apsipaeziuosifi su jauna •mergi
na, ba jauna greieziau padarys 
dalba ir prižiuręs mano ant se
natvės geriau. Už t uos pinigus 
norecziau sau nusipirkt visa 
kaimene szitu gyvuliu,— ir pa- 
rode su botagu ant kokios 70 
gaivu gyvuliu.” 
sakyta kad už tuos pinigus ga
lėtu pirkti tukstanezius gyvu
liu, nenorėjo in tai intikot, nes 
senukas negali suprasti kiek 
tai ženklina milijonai doleriu.

besi arti-
arkliams.

«P- 
lartke Karaliaueziu, Beilina ir 
kitus miestus.
VAGIA ARKLIU UODEGAS.
Slabadai, Szakiu aps. 

metais inejo in paproti vuginc 
t i arkliu uodegas. Nupiausto 
naktimis lauke besiganantiems 

Rugsėjo 30 diena
vienas vagilius tiek insidrasino 
kad mėgino dienos metu Nau
miestyje kieme pastatytiems 
arkliams piauti uodegas. Kal
tininkas sugautas. Isz vi><> 
szioj apylinkėj 
apie 30 arkliu uodegų.

ŽIAURUS PLESZIMAS.
Naujųjų metu 

Jezno 
Aflomas 
kokia 
spoksant, 
cziupo kirvi ir iszejo pažiūrėti. 
Tik pravėręs duris, pasigirdo 
du szuviai ir du vyrai puolėsi 
in duris. Ivanauskas greit už
rėmė duris ir pats užsikrausi c 
ant au'kszto užsitraukdamas 
paskui save kopeczias. Pleszi
kai iszverte su kuolais langus 
su rėmais sukiszo revolverius 
in vidų ir pradėjo szaudytl. 
Ivanausko sūnūs isz karto bn- 

bemanas kirviu gintis, bet 
nu- 
su-

Tos 
2,/-’ 

milijardu doleriu. Vienas Ame
rikos advokatas senai jeszko 
Kosciuszkos ainiu, norėdamas 
jiems atgauti jiems priklauso
ma generolo turtą. Ligi sziol 
nebuvo tikro inpedinio rasta.

Liet. Kele.“ pranesza. kad
Kaune jau surastas Tado Kos
ciuszkos ainis, inžinierius Sin- 
keviezius, kurs baigės Pary
žiuj mokslus sziemet instojo in 
Lietuvos kariuomene. Senkevi- 
czius žadas savo giminguma su 
g(’ii. 'Padu Koscziuszku inrodyt 
dokumentais ir praneszti byla 
savo protėvio turtams atgauti.

Inžinierius Z. Senkeviczius 
savo gencologija
rPado Kosciuszkos sesers Onos 
Koscziuszkaites, kuri buvo isz- 
tekejusi už 
Juozas turėjo 
Kimba ra.

o .Juozas
Tekle Kimba raitė už 

Kazio Koryznos iv turėjo dvi 
dukteris: Marijona ir Jadvyga. 
Mari,įona isz<į‘kejo už Senkevi- 
eziaus, -— inžinieriaus Zig- 
munto Senkevicziaus tėvo.

Tadas Kosciuszka buvo ne
vedės ir vaiku neturėjo. Onos 
Kosciuszkaite, Tado sesers vy
ras Juozas Kimba ras buvo rot
mistras ir Upytes 

Dabartinis T.
ainis labai rimtai susirūpinę.- 
savo giminingumą Tadui Koa- ' 
ciuszkai dokumentais inrodyti.
AMERIKAS TURI

DAUGIAUSIA AUKSO. ;
Washington, D. C. — Pagal 

paskutini suskaityma tai Ame
rikos skarbeziuje randasi szia- 
dien aukso ant 4,500,000,000 
doleriu (puspenkto bilijono do
leriu) arba daugiau kaip 55 ' 
procentas viso aukso ant svie
to.
BEDA ANT SVIETO 

RIEBIAM ŽMOGUI.
Chicago. — Dvideszimts sze- 

sziu metu senumo Jeff M arret i 
likos aresztavotas už padary
mu neteisingo 'bankinio czekio, 
kuri permaine o pinigus pra
leido. Snde aiszkino, kad nie
kur negali gauti joko darbo isz 
priežasties savo riebumo, nes 

daug jisai svėrė nemažiau kaip 400 
svaru, o valgyt turi daug idant 
nesudžiut.

ORINIS MILŽINAS DEL 
100 PASAŽIERIU.

New York. — Per dcvvnis 
menesius slaptaus darbo fabri
ke Garwood, N. Y., pasiseko 
del Alfredo W. Lawson, pa
dirbti milžiniszka eroplana ku
riame sutilps szimtas pasažie- 
riu. Tasai milžinas turės 16 mo- 
toriu, svers 50 tonu, o motorini 
gales padaryti 7,200 arkliniu 
pajėgu, yra 90 pėdu ilgio o 200 
pėdu ploczio — sparnas nuo 
sparno. Viduris eroplano bus 
kaip Pulmano vagonas, o ga
les lėkti 120 myliu in valanda 
arba kelione gali atlikti isz 
New Yorko in San Francisca 
be pasilsio. Naujas eroplanas 
yra dvideszimts kartu didesnis 
no knip mažiulclis eroplanas 
su kuriuom perioke mares mu
su garsingas Lindey.

ir r.

< t kuris atplauko isz

arti* Telpancca

o juk vie- 
Taip.

stebuk- 
.aiszkinami 

ekstaze. Su 
Sin Dolor medicina turi reika
lo su sąmoningos valios reisz- 
kiniais. Juos iszaiszkinti medi- 
eina dalbai' stengiasi. I i

VELA BOMBOS PITTSTONE 
ISZNESZE BUDINKA.

West Pittston, Pa. — In lai
ka keliu sanvaieziu atsibuvo 
czionais keliolika iszneszimu su 
dinamitu budinkus. Sziuom 
paskutiniu laiku likos suardy
ta nauja publikine mokslaine \ 
vertes $400,000 bet ant giliuko 
ne daug padaryta 'bledes.

Dinamitine bomba taipgi su
rado po tiltu 'Laurel Line, 
South Pit t stone, kuri taip bu
vo nustatyta, kad ketino isz- 
neszti in padanges truki kada 
pro ta vieta eitu.

Kėlės sanvaites 
mitas suardė duris katalikisz- 
kos Szv. Jono bažnvezios. I’ali- 
cijo užėjo ant pedsakio dinami- 
tieriu ir neužilgio juos ketina 
suimti.
MILŽINISZKAS BRAVORAS 

PO ŽEME.
Detroit, Mich. — In asztno

nes valandas po iszrinkimui 
sauso majoro miesto John W. 
Smith, palicije užtiko dideli 
bravoru po ulyezia Woodward 
avė., konfiskuodami 
alaus, arielkos, vyno ir kitokiu 
gerymn kaipo dideles samo- 
gonkas ir kitus aparatus del 
varymo svaiginaneziu gerymn. 
Bravoras buvo vertas daugiau 
kaip puses milijono doleriu.
MOTINA PERGYVENO 14 

SAVO VAIKUS.
Sault Ste Marie, Mich. —An

gelina Moshese, Indijonka isz 
sztamo Chippawa, gyvenanti 
anf salos Drummond, ana die
na npvaiksztinejo savo 114-tas 
sukaktuves gimimo. Kelios san
vaites adgal, josios drauge 
Mrs. O. La Plaut, kuri turėjo 
109 metu buvo pati vado tojo 
sztamo. Moshsese ir La Plaut 
gyveno abazuose viena szale 
kitos per szimta metu. Dvide
szimts szcszis metus adgal ka
da jiji turėjo 88 metu, iszteke- 
jo antru kartu. Moshose turė
jo keturiolika vaiku, kuriuos 
pergyveno, nes visi mirė.

ELEKTRIKINIS
AUTOMOBILIUS

BĖGA 600 MYLIU.

nupiaustyta

budin'kus.

adgal dina-

senatorius.
Kosciuszkos

J

ko

Kada jam pa-

gali bėgti, 600
>

i szya karoo 
gyvent o ja s 

pamato 
lango

kolonijos
Ivanauskas 

žmogysta prie
Nieko nelaukęs nn-

I

paszvent inimo
B o b t i s t u 1) a ž n y c z i o s, 

grindis sulūžo ir 200 žmonių
tik mens

kampinio

ink rito in skiepą.
1] Heading,

ŽMOGUS
Pa. — Pa Ii ei jo 

sugavo banditu Frank G lass, 
kuris apvogė paczta ant $22,- 
000.

11 Indianapolis, Ind. — Liep- 
Apa rtment 

House sudegė 8 žmones o 13 su
žeidė.

snoje Gravalone

LAVONAS BULVĖSE

NEPAPRASTAS
DUODASI PRISIKALT ANT 

KRYŽIAUS NEJAUSDA
MAS JOKIU SOPULIU.
Berlinas. — Stebuklingosios 

Tereses Neumann, kuri pergy
vena Kristaus kanezias, misle 
dar neatspėta, o ežia vėl naujas 
stebuklą. Alesi rado kitas žmo
gus, kožkoks Diebler, 'kuris są
moningai iszszaukia tuos pat 
reiszkinius, kaip ir Terese Neu
mann religinėj ekstazėj. Mes 
jau raszem apie Neumann. Ji 
kas savaite netenka žado, ant 
jos • kūno pasidaro kruvinos

Ypacz nuostabus kruvinu žaiz
dų pasirodymas. Ja tyre gydy- 

mok si i n ink ai, 
tacziau misle vis dar lieka ne
atspėta.

Dabar prisidėjo dar (kitas 
stebuklas. .Jaunas anglekasis 
Diebler isz Waldenburgo, va
dinasi Sin Dolor, jau kuri lai
ka važinėja po Vokietija ir už
sieni, rodydamas savo nejau
trumą skausmui. Jis leidžia sa
ve prikalti vinimis prie medi
nio 'kryžiaus, jis perduria savo 

I sąnarius dni<klu, vėliau isz

Parvžius. — Elektrikinis au
tomobilius kuris, vra varomas 
su baterijoms, 
myliu be atnaujinimo baterijų 
kaip pranesza Joan Cabrerets,
o kurio patentu pirko Francijo, 
Aniglijo ir Vokiotijo ir dabar 
tuos automobilius pradės dirb
ti.

Iszradeju tojo automobiliaus 
yra Ispaniszkas Jeziuta, zoko- 
ninkas kun. Almeida,
sziolei tokios ruszies automobi
le) galėjo bogti tiktai 120 my
liu su atnaujinimo baterijų. 
Edisonas nuo senei galva suko 
apie tai bot be pasekmes,
koninko Almeido elektrikini 
a u t omobi 1 i us permainys 
iszdirbystn sziandieniniu auto
mobiliu varomi gazolinu.

Lyg

pradėjo

pasigirdo

Kroką va.

žaizdos 
kalbos

ji kartoja 
'kurios .n

'žodžius 
nemoka.

tojai ir garsus

Zo-

visa

TURĖJO TIESA PASKAN- 
DYT ŽMOGŲ GELBĖDA

MAS SAVO GYVASTĮ.
Bei linas. — Jaigu uszstumi 

žmogų isz luotoles idant gelbėt 
no yra' Sutinsta.

nusprendė Voki^zka.s

NUŽUDĖ SAVO-KAIMYNĄ 
DEL JO TURTO PASLĖP

DAMI LAVONA 
BULVĖSE. 

_____ I
— Nuo kokio tai

laiko slaptingu budu dingo isz 
kaimo Gurny, naszlys Szimas 
Pogorelec. Visi stengimai su- 
jeszkojimo nuėjo ant niek. Isz 
jo dingimo kilo visokį paskala*. > 
ir liežuviai po visa aplinkine. 
Po dingusįam nebuvo jokio 
pedsakio. Nidkas jo nematė ir 
negalėjo nieko pasakyti.

Ant galo slaptybe iszsidavc. 
Szunes atrado lavonu dingusio 
paslėpta po bulvėmis, jau gerai 
apipuvusi, kuriame pažino din-1 sąnarius dui<klu 
gusi Pogoreleca.
buvo keli žaidulei, isz ko pasi
rodė, buk žmdgus buvo nužu- 
dintas. Tyrinėjimai parade, 
buk naszli nužudo jo kaimynai 
Jurgis ir Rozalije Kaminskai . • > i v • i • • i

savo gyvsti 
Taip i 
aukszcziauses sūdąs amt diena 
teismo prieszais daraktorka, 
kuri iszplauke su savo draugu 
Inotelej ant Mecklenburg ežero 
Sztai užėjo szturmas, kuris ki
lo visu smarkumu ir ant nelai
mes luotele prakiuro ir vanduo 
pradėjo eiti in vidun. Darak
torka būdama drūtesne už sa
vo dranga ir geisdama iszgel- 

iszstunu-

socialdemokratais 
j u vagystes ir 

szmugolius aikszten.
Kalbamoji byla sudaro ketu

ris didelius tomus raszto. Ji 
parodo, kaip Krikszczionvs de
mokratai pardavinėjo Lietuvos 
miszkus ir vogė pinigus. Szilo- Pasirodė,

vo 
gavės akmeniu in galva 
griuvo. Tuojau grinezion 
lindo trys pleszikai, iszsipaiszr 
veidus suodžiais, suriszo szel- 
myna; užlipė ant aukszto, suri
szo szeimjninka Ivanausku ir 
numėtė žemen. Paskui pradėjo 
peiliais badyti ir adatomis pa
nages durti, reikalaudami nu
rodyti, kur |)asle])ti 900 dole
riu. Pleszikai, negavę pinigu, 
pasiėmė geresnius daiktus 
iszsineszino.

Tik in kelinta menesi polici
ja užėjo plesziku 

kad pleszikai buv

ir

pėdsaku*.
. v, -------- — , ...... ,----- 1- —1 O

se vagystėse yra kaltinami 3 Nemajūnų apylinkes gyvento
jai Jonas Feiferis ir Jonas Ga
tavoms. Padarius pas juos kra
ta, rasta dalis iszplesztu Iva
nausko daiktu.

ir septyniprivatus klerikalai 
tarnavusieji miszku departa
mente VienasVienas ju užsistate 
84,000 litus kaucijos ir pabėgo. Pa roily t i

Ant lavono

tiksle užgriebimo jo turto. Mat 
Rozalije buvo jo vienatine gi
minaite. Abudu prisipažino 
pfio kaltos ir abudu uždaryti 
kalėjimo.

žaizdų kraujas nesruvena. Jis 
visiszkai nejauezia skausmo.

Dabar szis stebuklingas žmo
gus sąmoningai iszszankia tuos 
pat reiszkinius, kaip ir Terese 
Neumann. Bandymai vyksta 
sėkmingai. Kelias savaites be
praktikuodamas, jis sz'iomis 
dienomis sukvietė gydytojus ir 
žurnalistus ir jiems parode sa- 

pratimu vaikius. Taip, jis
V

VO 
I

nn- 
o iszpaži li

ti ’kaip pleszimo dalyviai, Tre- 
ezias pleszikas kol kas liko ne- 
iszaiszkintas.

Pereita sanvaite Kauno apy
gardos teismas Alytuje 
Feiferi ir Joną Gataveni 
baudė devyniais metais sunkių
jų darbu kalėjimo.

Byla bus svarstoma Kauno i kentejusiems jie buvo i
apygardos teismo apie Naujus 
Metus.

DIDELIS PLESZIMAS.
Tilžes-Ragaines apskr. Len- 

koningken’o paszto nežinomi 
piktadariai nakties metu insl- 
lauže in paszto instaiga, pagro
bė banknotu ir monetų 7,399.33 
Vokiszkas Rotnmarkes. Ploszi- 
kai buvo prisidengė kaukėmis 
ir užsimovė pirsztines, kad 
tuom paslėpti visas savo žy
mes. Ju joszliojimas tęsiamas. 
Praszomla visuomenes turint 
apie juos bet kuriuos davinius

bet savo gyvastį 
dranga isz luoteles ir tasai nu
skendo. Luotele nete'kus sunke
nybes, užsilaikė ant virsziaus 
vandens ir mergina iszsigelbc- 
jo.

Merginos advokatas surado 
senas tiesas, kurios pri pažys
ta, kad jaigu žmogus norėda
mas iszgelbeti savo gyvastį, 
nužudo kita tai nebūna baudže- 
mas ir sūdąs remdamasis ant 
tu senu tiesu paleido merginu praneszti Kriminalinei Policl-

.lomi
nu-

I
ant liuosybes. jai.

k

11 Horta, Azo ros Salos. — 
Vc’kiszkas eroplanas lleinkel, 
D-P22O, nukrito isz padangių 
ir susidaužė, lokiotojai iszgial- 
lieti, Vokiecziai iszleke isz Vo
kietijoj. 12 Oktoberio in Ame
rika. I
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ADRESAI LIETUVTSZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

I

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

Lithuanian Consulate, 
008 So. Daarbom St,, Chicago, DI.

Kas Girdėt
Ana diena Rygoje atsibuvo 

susirinkimas Lietuviszku imi
grantu. Pirmutiniu kalbotojum 
buvo perdetiuis “Lenkiszku 
Demokratu” Polakieviez, ge- 

d raugas

Kaip ant viso svieto taip* ir 
Rusijoj senoviszkuose laikuose 
laužas buvo institueije val
džios prieszais piktžodžiavi
mus ir pricszininkus tikėjimo. 
Bet Rusijoj ne tiek naudodavo 
cerkves laužus kaip carizmas, 
kuris tokiu Imdu atsikratvda- 
vo nuo politikiszkn prieszinin- 
ku ir inkvept in žmonis baimių 
eariszkos vaIdžios.

'Tik vienam atsitikime isto
rija parodo kad cerkve panau
dojo laužu 17-tam szimtmotyje, 
kada tai 
kvailvs isz 
Knlmanas,

buvo 
prieszais

BE DIEVO NĖRA 
RAMYBES, 0 BE 
TIKĖJIMO NĖRA 

LAIMES.

IV ( I I f i I < l i 111 11 11 i } <,< i • < 11 v < n 
duotu sunui laimingai su g ryž
ti.

tegu pargryžln

I.
užeigojo viena 

lejo keletas ūki
ninku. — Jau rasit 

tarė

karszlai meldėsi kad Dievas

Sziveneziausioji ,Panele, 
mano snniis

linksmumą, tarp ju ir savo Ma
riute, kada iszgirsi gražias mu
su giesmes Dievo Motinos gar
bei. Ateik tamsta ir to tamsia 
nesigailėsi! -

nas. .Ja smarkiai sukrėtė szal- 
paskui inpuole in karszli irt is

Petras ežiu ple
sveikas kimu ir siela! Marija, lejo .skrybėlė, bumbtelėjo kažin 

<a po nosia neaiszkiai, tartum 
Beik ežia man!”

Baudžiu 
dens diena

ru-
SP(

perdėti n is
Polak ieviez, 

ras drangas Pilsudskio. Kal
bėtojas iszaiszkino buk 
kiszki Demokratai ” 
pripažysta neprigulmysta Lie
tuvos, ir kad visi nesupratimai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos pri
valo būti užbaigti, bet Valde
maro valdžia atmeta visas pro
pozicijos ant padarymo jokios 
sutaikos

Isz

•*

“ Len
ai virai

tarp t uju sklypu.
Bėrlino pranesza, buk 

l.ietuviszkas premieris Valde- 
maras turėjo pasikalbėjimu su 

Zei-“ Vosisebereporteriu
apreikszdamas jam kad 

krikszczioniu de
mokratine partija *au nevelina 

sugražina-
Balokait is

lung,
I jet u v i sZka

idant Vilnius butu 
mas Lietuvai. ap-
reiszke, kad Vilnius butu tik
siinkenvbr del Lietuvos.

Ant seimo visu sztamu Indi- 
Montreal, Kanadoje, li- 

svarbns dalvkai
jonu 
kos nutarta n<..,
kurie privalo Imti persergėji
mu krikszczioniszku vadu. Lai
ke seimo likos pakeltas klau
symas apie tikėjimą. Kanadisz- 
ki Indi joną i paprastai yra 
krik>zcziony’s (Angliszki epis- 
kopalai.) Dabar tarp tuju lu- 
dijonu kilo užmanymas idant 
atmesti krikszczioniszku tikė
jimu, o sugryžti prie savo pro- 
tevisz'ku dievaieziu.

Vadais tojo naujo užmany
mo stovi du viiszininkai di
džiausiu sztamu: vadai Ameri- 
koniszku Indijonn Arklis ir 
Vadas Dvieju Kirviu, kurie 
kvieczia savo brolius isz,pažin- 
ti isz naujo tikėjimą Didžiosios 
Dvasios.

Matvt krikszczioniszkas ti
kėjimas neužganadina Italijo
mis, neiszpildo juju vilties. Ne
pakeli* juju duszin augszcziau, 
neužtiiktino jiems laisves, ne
pagerino juju gyvenimu, už ka 
turėjo paaukaut daug.

Skauda Indijonn szirdis, ma
tydami kaip Angliszki kriksz- 
czionys naikina juju girres kur 
radosi daug visokiu žvėrių ir 
maisto, sziadien indijonai tu
ri trauktis giliau in žiemius ir 
szaltesnes vietas, nes juos 
ežia ant to 
grafteriai. Nėr ko stebėtis kad 
Indijonai daugiau neintiki bal- 
t iems.

ver-
■k rikszczioniszki

Metelis baiges'i ibet (langelis 
su užmokes- 
o ve-la Kate

neatsilygino
Saule,” 

.dos ir netolj ir kožnas tikisi 
aplaikyti musu 40 metini jubi- 
lejini Kalendorių ant 1028 me
to. Meldžeme mylemu skaity
toju užsimokėti už laikraszti, 
kaipo ir atnaujinti prenumera
ta del savo giminiu ir pažins-

da 
ežiu už

taniųjų Lietuvoje. Žinote, kad 
tėvynėje žmones myli skaityti, 
bet litu ne turi ir tikisi 
jusu suszelpimo. .Juk

lino 
Saule” 

per metus daug nekaszluoja o 
Lietuvoje turėtu dideli džiaug
smu per visus metus.

Nevilkinkite sn užmokeseziu 
tik pri.siiinskite kuogreieziail
sia idant nenorėtumėt kad jum 
laikraszti sulai'kytumem.

* i

Da ne taip senei skaitome 
biikraszcziuosq žino, ,buk ‘tū
loje gminoje ant Sibiro, 18 są
nariu kokio tai tikejimiszko 
sztamo, užsidarė viduryje cerk
ves ir gyvais sudege, apreiksz- 
dami buk pasilieka aukoms 
idant iszgialbet Bosija nuo an
tikristo — bolszevizmo.

kokis t i kejimiszkas 
Szlonsko, vardu 

likos sudegi litas 
ant laužo 'per paliepimu patri- 
jarko Joakimo, knda tai viesz
patavo Petras Didysis.

Laužai nedingo isz Rusisz- 
kos istorijos po tam, tikini pa- 
tvs žmones deginosi ant laužu 
vadinamu “antodat’ai” kaipo 

užbaigimo
antodat’ai 
badas

keliones ant szio svieto.
‘antodat’ai ” 
earicos Elz- 
Tanu* laike 

fili-

puikiauses 
savo

Pirmutinei loki 
atsibuvo už laiku 
bietos 
kilo ' 
ponu, 
Ei lipau, 
niems, 
caro, 
si randa 
kaip

T......
sekta

kuria uždėjo kokis lai 
garsino

Pet rovnos. 
t ikejimiszko 

9 l
žmo- 

kitokio 
languje ir ne- 

knralystes,
auiolu. Kada

ku ris 
kad nesiranda

kaip oiras < 
kitokie is

karai vsla 
juos valdžia pradėjo persekio
ti, iszbeginejo 
tynęs ir klumpines. Ant 
tarp ju prasiplatino visiszkas 
pasiūt imas,
priesz gyvastį ant laužo. Eili
pon apreiszke: 
dinsta veda prie 
tiktai

po girres, pus- 
galo

tai pabėgimas

savžu- 
veda prie iszganymo, 

ugnis gali nuvidyt sza- 
szlavas szio svieto ir apsaugos 

ant ikristo.
tt n t oda tas” atsibuvo sekan- 

eziu budu: tūlas kaimietis su 
paezia ir vaikais užsidarė grin
ezioje, kuria padegi* ir visi 
pražuvo liepsnoje*.

Neužilgio kilo tikras

nuo
4 4

4 i Tiktai

Pirmut inis 
atsibuvo

amaras 
tuju pasiaukavimu ugnyje. Ap
linkinėje Kargopolo viena die
na pasiaukavo tokiu bildu arti 
300 žmonių. Nižnam-Novgoro- 
de apie 000, Olcnkam apskri
tyje* apie .'1,500 ypatų. Ant 
puts Eiliponas drauge
liais tuzinais savo pasekėju už
sidarė didelioje grinezioje ir 
v-jsi rado joje mirti.

Impedžiu Eilipono buvo 
micynas, kuris viena diena
drauge su visa gmina skaičiu
je 1,8(X) ypatų susidegino. Po 
tam kokis tai Sapoznikov, 
t i moję Tidiolsko, atidarė 

vartus”

gali 
su ke-

1)0-

giszkus 
ugnies.

ar- 
dan- 

su pagialba

tarp t uju žmo- 
taip didelis, kad retai

“mo- 
in urvą idant save 

pase

Nuo 150 metu vis atsitinka 
panaszus atsitikimai ir tai prie 
Baltuju mariu, ar tai prie Vol
gos ir ant Sibiro, tikejimiszki 
kvailei užsidarydavo urvose, 
uždegdavo ir giedodami szven- 
tas giesmes, žūdavo ugnyje.

Eanat iznuis 
niu v ra
iitsitinka kad jojo nesektu. 'Tu
la vakara susirinko daug 
lorisezikn ’ ’ 
sudeginti. Pati vieno isz
keju daginius apie taji užma
nymą, nubėgo in palicije idant 
gial’betn josios vyra ir vaikus. 
Kada pasėkėjai pamate prisi
artinant palietije, padegė vidu
rį szaūkdami: “I 
na antikristas!
mirti idant gyvi sudegi urnom 
ne kaip gautis in jojo galybe!” 

nepersimaino. Kaip 
senoviszkuose lai k uosi*

pa-

Sztai jau atei-
I Paneszkime

Bosiję
buvo 
taip ir sziadien iitsitinka
gal mokslus tuju pasekėju kad
ant i k l ist as sėdi Kremline, 
seniau vadinosi caru o
— kamisorium. Ir kaip tai bū
davo
kvailei nemato kitokio apsisau
gojimo nuo antikristiuis kaip

per

nes 
dabay

150 metu avlgal, tieji

tik užbaigimu gyvenimo 
sudeginimą saves.

PATS ISZSIDAVE.

— Asz ponas daktare, vi
sai ne esmių tinkamas in vais
ku, asz visai nieko nematau.

— Na, tai ka tu nematai?
— Ogi ta vini ant sienos 

visai nematau. *

rins, aplankyti gydytoja ir pa
dėkoti jam už suteikta jo mie- 
liausiam kūdikiui pagelba.

Atėjo szventadienis. Mariute 
Imtinai prasze tėvo, kad reng
tųsi važiuoti ankszcziau, kad 
no pasivėlintu ant sumos. At
važiavo in pati laika. Bet koks 

'o nusistebėjimas, kada 
pamate, jog daktaras 

eidamas szalia

eme la'bai klejoti.
’Pagaliaus parvažiavo 

lara's ir, apžiurėjas nelaiminga 
kadi k i, pasa'ke, jog karsztis 
labai didis ir gyvybe yra pavo- 
jnje.

Petras nustebo nuo gydytojo 
žodžiu ir 
*<k verlit i s

dak-
I IF M K.*

4l

''-.i*
pa sa'k e, jog'

nusidėjusi uju užtarytoja, mels
kis už'inus!
Graudu buvo žiūrėti iii klups- ir nuėjo, 

ežius, 
rankutes ir pamaldžiai kalban- 
czins “

Si aigji 
ba rszkejima. 
pranesze, kad vyras

sa k vdamas: f i i

vaikelius, susiėmusi iis
j jo bu v 
jisai 
Kriaucziunas, 
senelio klebono, pritui’i ‘kunigo 
peti, kad tasai nepakluptu ei
damas apie liažnyczia su mon- 
st ranci ja.

Ilgai žiurėjo užsimąstęs 
gydytoja, iii knnigii ir in visus 
)>am.aldžius žmones garbinan- 
czius savo Sutverioja giesmė
mis ir maldomis. Petras jau bu
vo seniai nei nesižegnojes, ne
turėjo nei maldų knygeles, 
rožaneziaus,

iii jo szirdi pradėjo 
, ar tas 

menkas sodžiaus gydytojas 
mokes užlaikyti jo mylimo ku
dikio gyvybe.
gelbėti savo kūdiki, kam jam 
tie pinigu i?

Perėjo viena diena. Karszlis 
ne tiktai nesimažino, bet vis 
ibi r ėjo didyn. Ne, 
nebuvo niekados taip klajojęs! 
Petrui mi.smel'ke per szirdi, ka- 

bekarszeziimi lama, 
kažin ka szneketi apie 

cražnji dangų, apie Dievo Mo
lina, apie angelus-viemi žodžiu 
kledejo. 
burnos 
“Melskis 
sidejelus, melskis už mus!” — 
Matyt, ligone buvo jau areziau 
dangaus, kaip ji pagal senutes 
pasakojimu sau p(*rstat<* dan 
gn. Petras bemaž ko nepradėjo 
garsiai keikti. Ar jisai, turėda
mas tiek pinigu, negahdu isz-

H.
Dar Gegužes’menesyje apsir- 

Pel ro dukrele Mariute. Be- 
i perszaio ir labai di- 

kosulvs kankino vargsze

a bejojifna's 
sodžiausSveika Marija, 

iszgirdo ,vežini(*lio
Indjo i

T 1

esatį* gir- 
Jokubiszkis —

parva-
Brolis nese-

deje
kad Pi keži n n n Petras 

uepoilgam.
niai iszvažiavo prie goležinke-
ži uos

lio pasilikti.
Girdėjau — atsiliepė 

A durnai t akas. Taip-jmi Ims jau 
koki S ar 10 motai, kaip jisai 
iszejo in

(’z i a

jei norite* žinoti.

Amerika. Nepenna- 
nau, ko jis ežia gryžta.

kosterėjo geniausiasis 
isz visos kuopos Rėžys ir tarė: 
jisai iszvažiavo lygiai deszimts 
metu atgal,
Atsimenu gerai, lyg tat butu 
buvę vakar. Petras susibarė su 
broliu, atbėgo sztai sziezion, 
iszgero kelis stiklus viena po 
kitam ir paša k e, jei nciszeisias 
in Amerika, tai pasikarsiąs.

Kas man ežia tie mimai 
jie ir taip ne ma

no, tik brolio. Mani* czion laiko 
piemens vietoje, iszeisiu ir ga
na, o kad 
parode in kak la ir iszkiszo lie
žuvi.

— kalbėjo

ne. . - ežia Režvs

Pere jo kelios sau vai
tos, ir Petras tikrai iszdrože in
Amerika draugi* su keliais ki
tai* vvru'kais. Molina dar f 
norėjo 
pada re.

iszleisti, bet nieko
ne-
ne-

Sake, jam ten pastaruo- 
gerai klojėsi — 

insikiszo užeigos szeimininkas. 
ten dideli tiki

ju laiku visai

ta

vedos jauna motoro, kuri ji vi
sai perd i rbiįsi.

Pat i mirė, dėlto ir gryž- 
-v tarė Režvs. t

Asz nenoriu tikėti, kad
jis galėtu Imti persimainęs — 

lėtai Jo'ku'biszkis.
labiau žiuredavo in smuk

li*, negu in bažnyezia.
kalbėjo vy- 
pargryžima. 

szeimininkas 
sa kosi

t are 
vis

— Jis

2’0

invažiavo 
in kiemą drauge su Petru. Se
nule žvilgterėjo per įauga: 
žirnelis

marti ir gimlanrn t 9 1

ve-
jau stovėjo kieme. Isz 

V(*žimelio mikliai iszszoko au
st i prus vyras — tai 

aszl imt n 
savo

ga lot ns,
I ‘et ras
mein mergaite Mariute, 
dukrele.

Molina su sumini puolė 
kitam iii gldbi. Kas

v v ra s t 
ir iszkele

ki t s
apraszyti jųdviejų susitikima 
po lokio ilgo nesirogejimo, kas 

judviejn jaus-gali apsakyti 
mus!

Pi keži mm namuose

gali

buvo
dviem ypalo'in daugiau. Gražiu 

jau 
du k rele.

pradžių maloihiai darbavosi di
deliame akyje ir nekarta 
davė broliui g

kambarėlis
Petro su

lauke
Petras isz

seniai

pa-
;'era patarti, ka 

buvo Amerikoje prityręs. N le- 
kas ncpraslii n ko nepaste'beta 
pro jo aki ir jisai lapo deszi- 
": : i brolio ranka. Bet būdavo 
ir tokiu dienu, kada vakszezio- 
davo susirauki* 
turn su visu pasauliu susibaręs. 
'Tokiuose sviriuose 
dažniausia užeigoje, 
vo apie geresnius 
juokdavoai isz žmonių 
ru,

neprašiu n ko

ma ia

msirvzes, tar-

lan-

pasielgimas. Ypacz motinos 
aszl rus kardas 

pasigėrės, 
larkvti ti'kvba

Dar kiek laiko 
ra i apie 
Ypacz 
daug pasakojo: 
jes nuo paties 
jis susitaikęs

I’etro 
užeigos

sededavo 
pasa koda- 
laikus ir 

prie! a-
kaip tai jis vadindavo 

kvma bažnvezios. • •
Parupo giminėms toksai Pc*t- 

ro
szirdi tartum 
varsto, kada Petras, 
imdavo < 
neidavo bažnyczion nei per di
džiausias szventes. Kraujais 
pludo ( 
szirdis! '

Ska udejo 
gerbiamam

a rba

szventes.
lievobaiminga motinos

, girdo- 
Pikcziuno, kad 
su broliu, kad 

Petras lapes turtingas ir noris 
apsiimti giinlajanu* kampe* ant 

ir taip toliau. Paga-visados
liaus
iszsiskirste, 
sodžiu naujienas.

Pikeziunu namuose buvo 
linksimi ir smagu. Grinezios 
grindys buvo ka-tik iszplautos.

visi sodiecziai sukilo ir 
j.sHnesziodami po

namuose 
smagu.

Va i k uezia i Degiojo po 
linksmai cziauszkedmni:

bėgioji

dedu'kas

asla

parvesz

c

—— Alau 
medini arkliuku!

<) man lolvte!
Man kardu su trimitu!
O man poreolenini puo- 

leliuka!
'Tai Pikeziunu Ignoto vaikai

taip lauke dėduko su lauktu
vėm ir glaudėsi apie moeziute, 
tėvo motinu.

Toji glosto szviesias vaiku 
galvutes ir mansio apie perei
tus laikus. Petru'kas iszejo in 
svetima szali, 
lio 
barnis pavirto sandora! Kiek 
ji prisimelde per ta laika, kad 
Dievas pastiprintu tikėjimą jo 
szirdyj'e'! Nesą jisai visados bu
vo vėjavaikis ir 
maža terūpėjo.

Be-1 o Petrukas 
dės ir nepalenkiamas. Nenorė
jo būti namuose antruoju. — 
Tokios ir joms panaszios min
tos varste molinos smegenis.

szv lesias

nes jautėsi bro- 
skriaudžiamas! O broliu

Dievas jam

buvo iszdi-

varste molinos 
Paskui pakilo ir iszejo drauge 

vaikais in savo kambarėli, 
kame'buvo pastatyta Liurdisz-

I )ievo 
apkaiszyta žolynais, o po jos 
kojų žibėjo aliejine lempute. 
Kiek tai kartu senute — viena 
ai Hm su 
priesz ta stovylele, 'kiek kartu, 
atvėrė czion rupeseziu 
spausta savo szirdi, kaip die

su

kės, Motinos stovvlele,• 7

vaikais — klupojo

HU-

vobaimingai meldėsi vaiku- 
maldaudami sveikatos 

tėvams ir dėdukui! Dabar vėl 
atsiklaupė su mažiuliais ir

ežiai,

szirdi žiūrint ir 
seneliui klebonui. 

\tszalimas in bažnvtines isz- 
pradejo |>arapijoje pla- 
kaip kokia limpanti li-

s n
norėjo pa-

P(*lru a t v i ra i. Ne
ll roga.

va ikszt i liedamas,

k i hm*.' 
t intis, 
ga.

Klebonas būtinai 
kalbėt i
Irukus atsilaikė tam ir

K lobouas, 
ėjo per lauka ir pasukęs ežia 
pro Pikeziunu dirvas, susitiko 
su Petru, kuris, 
muiszes, 
K lebonas 
kės,

mažuma susi- 
u us įėmė
džiaugėsi ji pusi t i-

galejo pasaky-

skrybėle.K

nesą dabar
t i jam, kas jau seniai jo szirdi 
siege.

Tai tamst u laukas ? Gra
siu lyg<*; jei Dievas duos

r 11

ziai sudygę; jei Dievas 
Ims geras derlius.

Taip, brolis yra visisz
kai pasikakines. Bet ir prakai
to garnį praliejo bedirbdamas.

Matyt, Dievas laimimi 
jo dai’bsztuma ir pamalduma. 
Kaip lai'kosi motinėlėj Tai la
bai pamaldi i r ‘dora žmona !

I ‘askut inius

v ra

žodžius klebo
nas isztare aiszkiau ir žvilgte
rėjo I‘et rui in akis.

'Tasai valandėlė nežinojo ka 
sakyti, bet paskui pakele gal
va ir tari* su apmaudu.

Bereikalingi tie prikai- 
gali 
gali

asz darau kaip man

sziojimai. Mano motina 
sau ‘Imti dievobaiminga, 
melstis ir bažnyezia lankyti ka
da nori, o 
patinka.

— Visai neketinau tamstos 
inžeisti — kunigas. — Bet 
meldžiu man dovanoti, jei asz 
tamstos vieno daikto pasiklau
siu: Ar tųmsta iszlikro .myli vi
sa szirdžia savo motina?

Petras linktelėjo galva nu
stebės.

— Tai tamstai nebus sun
ku pamylėti ir Dievo Motina. 
Ponas Petrai — kalbėjo kuni- 
gasjcas kartas vis maloniau *-> 
meldžiu tamsios vieno daikto: 
artinasi devintines, ateik tams
ta in bažnyezia ir tamstos szir
dis ras pagnodaykada pamaty
si vaikucziu pamaldumu ir

v
/I

/

L 'I.

dis
mergaite ir ji turėjo keletą die
nu gulėti. 'Tos kelios dienos gu
lėjimo jai iszrode lyg szimlas 
melu, Labiausia trauke ja no
ras aplankyti Gegužines pa
maldas apie kurias jai tankiai 
sznibždejo senule. Dažnai, sė

tuvėlėje, meldėsi pa- 
mal'dii met u. Po keliu dienu jai 
pasidarė geimui, o

s

kaukino Bet jis turi isz-

bet 
kūdikis dar

i n

dedama

kad lauke 
žili a, gydy t o- 

jas nedraudė jai iszeili lankau, 
nueiti in bažnyezia, bot tėvas 
jokiu bmlu nenorėjo jos leisti, 
tardamas jog bažnyezioj ypacz 
blogas oras. Nesiliaujant kudi- 
kiui praszylis, tarė pagaliau 
sziiii'kszeziii balsu: Neisi! Baž- 
nyczioje gal dar tave užpusti, 
be-lo ten oras žvakių degimii 

pagadintas!
pasi rodo 

bet klausė levo.

geriau 
buvo giedra ir

praszy t is, s

ak vse
Kad

ir smilkalais
Mergaites 

asza ros 
Mariutei vienai nebiitu nuobo
du, pasiliko namie ir dvejetas 
Petro brolio vaiku. Visas treje
tas dailiai žaidė ant nedideles 
pievutes; linksmiausias jiems 
buvo darbas pint i vainikas Die
vo 
i 
ligi C i* 
i r

Motvnos stovvlelei. Beskin- • ♦
land žolynėlius, vaikai nuėjo 

i netoliese 'buvusiojo prūdo 
gaude nuo vandens 

sziaus dideles gražės 
geltomis žolynus, 
imtu pasiekti, Mariute 
ant lentos, permestos per kar
ti prado kraszli*. Kaip 'tik ji 
priėjo prie 
pasviro žemyn 
gašlingai klykdama inkrito in 
gilu vandeni ir pasinėrė. J 
tėvas toje valandoje sėdėjo ant 
suolo szalia grinezios. Staiga 

garsu kliksma, tuoj 
suprato kad ten turėjo atsitik
ti kokia nelaime.
bego pas pruda. \’aikai. stovė
jo ant 'kranto ir verke, 
mi rankutėmis in vandeni. N( 
bu vo 
kaip 
pa Here 
dugną

nuo 
lideles

pavir- 
žoles ir 

Kad geriau 
užėjo

lentos galo, lenta
ir Mariute isz-

> szalia 
iszgi rdes

'Tekinas

kada 
buvo,

gaiszuot i.
szoko in

ir 'graibė
kudikio. 'Truko

da ligone, 
eme 
(>’

iszleke jai isz 
žodžiu i:dagi szi(

už mus, vargszus liu

net 
ir jis jautėsi tarp 

tu visu žmonių esąs svetimas ir 
nereikalingas. Buvo jau pasi
judinęs eiti laukan isz szvonto- 
riaus; bet Mariute eme praszy- 
ti, kad nepaliktu jos vienos, ir 
jis pasiliko.
riu padėkoti Dievui ir Dievo. 
Motinai už pagražinimu

- Asz ir ežia no- 
I)ievų i

tie'k pinigu, 
gelbėt savo didžiausiaja bran
genybe? — Gydytojas paga
linus pasako, jog nėra pagel
bės. Bet Vilniuje turi būti tok
sai gydytojas, kurs gali pageL 
beti kūdiki.— Peiktu parsigti- 

Koksai specialist as isz 
A'ilniaiis, ar tamsta negalėtum 
man duoti adreso? — maldavo 
Pet ras gydyt ojo.
pasakė. Bematant iszleido tele
grama in Vilnių daktarui 

žinomam vaiku 
gydymo sepcialistui, pasižadė
damas užmokėti jam už žygi, 
kiek tik pareikalaus. Daktarai 
Kriaucziunas net rukus davė 
atsakymu, jog pirniul iniu I ran
kiniu bus ant Raudžiu stotie.**.

Vilniszki, gydytoja parvežė 
t brolis Ignotas nauju V(*žimeliu, 

os 11
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rn

nu-

rod Yda- 
»- 

Pet ras, 
viliu l<*ni, 

porankomis 
kėlėt as 

miliutu, jau jisai eziuopo szle- 
Imte. Viena ranka nutvėrė stip
riai kudi'ki, 
don i, 
sznn. 
lenta 
Tada

o kita 
norėdamas 
Bet galva 
kuri plauke 
nusigandęs

Pasai tuojau*

m
Kriaucziunui,

kuri buvo insitaises, Petro pri- 
szneket as.

Naujai at vykusis 
buvo vidutinio amžio ir malo
naus veido vyras. Kaip tik jis 
inžonge per shmksti-, 
szukterejo isz džiaugsmo, 
m,e buvo visa jo 
gydy loja 
prie lovos, kanu

— (i(‘lbe'k tamsta 
kūdiki,

daktaras

man 
sveikatos — kalbėjo mergaite. 
Prasidėjo suma. Keisti jausmai 

p<*r szirdi.
kaip karszlai

eina Potriti per szirdi. Jisai 
mato, kaip karszlai žinom** 
meldžiasi, ir liudna jam daros;, 
kad jis negali melstis, kaip jie. 
Žiuri in savo 
kurios veidas 
ink vepimu, 

j kas, s
Nusikreipia,

e
daktaru Kriaucziuna, 
vedinas. Gydyt oja*

kūdiki Mariute, 
apimtas maldos 

iszrodo angelisz- 
zventas, laimes pilnas.

mėgina manyt r
apie ka kita, bet negali...

Sumai pasibaigus, Pet ras nu
ėjo pas 
dukrel 
priėmė ji labai malonei ir labai
džiaugėsi isz sveiko mergaite* 
iszveizdžio. Petras karszlai dė
kojo gydytojui už suteikta jo 
kūdikiai pagelba.

'Tamsta — atitarė gydy-
- dekdkime vercziatitojas

Dievui! Turiu tamstai atvii-ar 
pasisakyti, jog asz anaiptol 
nešit i kejau, kad tamstos duktė 
iszliks gyva!

Ka tamsta kalbi, ponas dak
taras! Tamstos vaistai! Suszu- 
ko Petras.

■— Ka tie vaistai! — tarė 
gydytojas, Jiuguodamas galva... 
— t’žrasziau juos ne dėlto jog 
bneziau tikėjęsis, kad jie pa
gelbės, o tiktai norėdamas tam
sta nuraminti. Tie vaistai ne
galėjo pakenkt, bet, kaip szita- 

sykyje, negalėjo nieko nei 
pad(*ti. Mokslas gali daug, bet 
ne visa ka! Meldžiu insidemc- 
ti! Tikėk tamsta manim, jog 
buvo gydyme lokiu atsitikimu, 
kad greieziau galima intiketi 
in maldos galybe, o ne in vais
tus.

Petras klausė pravira burna. 
Tas mokytas vyras, tas Kriau
cziunas, tiki ir visiszkai atsi- 
deda ant Dievo. Koks jisai da
bar juokingas su savo netikeji-

Nei syki nepasimelde už 
savo serganezia mergaite. O 
jeigu Dievas ja butu atsiėmęs 
pas save? Jo net i kejimas nyko, 

saules 
1 Spinduliu. .Jo szirdis atsileido. 
rTasai iszdidus žmogus pagavo 
gydytojo ranka ir eme ja kar- 
sztai bneziuoti. Džiaugkis tam
sta — tarė Kriaucziunas susi
graudinęs — Dievas paliko 
tamstai kūdiki, o atome netikė
jimą!

Pet ras 
,Ta- 

viltis! Paomo 
už rankos ir privedė 

pilejo ligone, 
ta mano 

vienatini kūdiki,-gelbėk susi
mildamas, nes tamsta tikrai ga
li pagelbėt i!

— Daktaras Kriaiicziunas 
jipžiurejo ligom*. Tėvas visa ta 
laika nenuleido akiu nuo gydy
tojo veido. — Tasai t raktelėjo

* g

griebe
isz k i lt i 
at si rome

vandenyje, peezius, bet iszsieme isz kisze-

van- 
vi r-

m

rėplomis kabintis in

£1

nu*

knygeles, iszsiplesze laisz-

koltai 
vandens kūdikiu v i 1 k i -

Petras eme 
krauta 

nei'szsikase laukan isz 
paskui

ims, visas szlapias ir purvinas, 
jo szirdi, ar M a-Baime sl( 

rinte < 
szi rdži ūke 
(r

\ge 
lar

nes
keli ir užsimąstęs, tartum abe
jodamas, parasze receptą ir lie
pė tuojau neszti ji in aptieka. 
Bet isz aptiekus beH<ottiriu va
landų nesugrysz, o ino laiku 

gyva. Cziuopo jos! kūdikis gali numirti. — Viso
— dar plaka — tai ko P*alima ti kolies — tarė da'k-

;yva! Tai jis ja iszgelbejo nuo taras, pasakė sudie ir insedo in
• ' * ♦ i i • *11 . V • 1 • *> • • * •mirties nasrų. Ir baimes vieta vežimėli, 

a penu* neapsakomas apėmė

mu.

Baisus nusiminimas 
visus namiszkins. Pet- 

džiaugsmas. Bet isz jo burnos ras, kurs ligisziol kliovesi vien 
tik žmogaus proto galybe, ne- 

i iszmane nei 'ka manyti, nei ka

szi rilyje I
kaip sniegas nuo sziltu

iH'iszejo nei vieno padėkos žo
džio musu gyvybes ir mirties 
Vieszpacziui. .Jojo netikojimas1 daryti.

musu gyvybes

gryžt mieži us 
papasakojo, 

apie atsitikusi 
Visi bego prie pru-

Taigi tas garsingas mokslas, 
in kuri jisai vien tik ir tetikė
jo, neapsiimu pagražinti svei
katos kūdikiui, kuri jisai pats 
isztrauke isz prūdo dugno!

pagaliau
Kūdikis

iszleido naujus ūgius, lyg ko
kias • rietenas, knrio's ir aplink 
silpnuti stiepa vis tarpiau 'bu
joja. Abudu Pi'keziunu kūdikiu 
nubėgo pasitikti 
isz pamaldi) ir 
kaip mokėjo, 
priepuoli, 
do.

Nors Petras stengėsi atgai
vinti mergaite, kaip inmanyda- 
nms, bet Mariute dar nebuvo 
alga\usi samom*s. Tada Pet
ras nunesz.e ja szilton trobon,' 
kuomet brolis f 
urnai in vežimėli ir iszvažiavo 
in miesteli parvežti daktaru.

, visu 
labiausia

atgavusi

Ignotas parvežė 
vaistu isz aptiekus, 
dar gyvas. Pila mergaitei vais
tus in burnyte. Marinti* neina 
geryn per visa

s

Tikta- 
ant rytojaus užmigo iaim*sniii 
miegu. Kada pabudo, tuojau 
pažino tęva, eme szne'keti ir sa-

1 ’et ro 
Ignotas , sėdo Į džiaugsmas buvo neapsakomas

Tada Pei

na k t i.

ko nieko jai neskauda.

ir jisai nežinojo, kokiais žo
džiais garbinti Vilniaus gydy
toja, kuris gerais vaistais gra
žina sveikata Mariutei.

Pagalinus Mariute visiszkai 
pasveiko. Neilgai trukus l\*t- 

iszgirdo, 'kad daktaras

Visi gailėjo nelaimingo 
mylimo kudikio, o 
namiszkiai. Petro motina pasi
rodė visu 'kantriausia, nesą jo
sios at'sidejimas tint Dievo ir ras
szivencziausios Jo Motinos tei- Kriaucziunas su visa savo szei- 
ke jai stebuklinga stiprybe my na va sarau ja netoliese 
kentejimuose. Mažosios Mariu- Raudžiu sodžiaus, Paneriuose, 
tos stovis ,‘hnvo labai abejoti- Ryžosi nuvokti tyezia in Pane-

nuo

I
»• '

'r'l ?T

t ■
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Visi Raudžiai nemaža stebė
josi isz Petro persimainymo. G 
jau Pilkcziunu namuose tai tik
ra linksmybe vieszpatavo. Se
nute motina susilaukė paga
linus Dievo malones pergah'ji- 
mo, kasdiena dėkojo Dievui už 

Jis dabar
Krikszezionis. 

nei vienu pa
mariu gera savo turto dali pa
skyrė Dievo namu iszgražini- 
mui. Ir Kriaucziunui, kūrei at
vertė prie tikėjimo, kliuvo la- 
szas Petro turto — tokiu budo 
visi buvo užganėdinti.

sumins atviri ima. 
buvo geriausis 
Nepraleisdavo

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisskas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Satoro.
Center St. Mahanoy City19 W.
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Skarbas Girioje
ARBA 

KOKI SAU PATOGI AGUTE 
UŽ VYRA APSIRINKO.

VIII.
Triukszmas pas Vaitu.

Kada Rasalelis su MatiVku sto
jo Sumavo pus vaitu. pasakė

Vesoile buvo 
kolos ;dienas linksminosi. 
v<‘s(‘ilei, k ra i t vežei

Agute Rašalinio likosi pati 
Baltraus Matuko.

iszkiliRinga. Per 
Po 

nugabeno
pas jauniki kraiti, o Baltrukas 
savo mylima Agute parsigabe
no in ,savo nameli, kur tėvai pn- 
vede’del jaunavedžiu seklyczia. 

Godus Rasalelis, apart geros 
vesi* i lies, kokia iszkeb* ir k mi
ežiu, m*dave dauginus ne ska
tiko. Nesiprovojo pinigu tęva?

jog razbainirtkas juodu nugi r Balti aus, ne jis pats. Ba no taip
dės pabėgo — vaitas Kuosa net 
nuo kodus paszoko ir už galvos 
nusitverus paszauke:

— Ar judu žinote kas judu 
ir mano lankia!! Tai dabar rots 
bus!... (I matote, sakiau po ke
lis kartus, kad su Vokieeziu 
nieko nekalbėt! bet manos ne
paklausote, nesisaugo jote!.. O 
mano Dieve, mano Dieve...

Ir užlaužo vaitas rankas, ro
vė sau nuo galvos plaukus ir po 
kanoelerije bėgiojo, jog m*t bai
su buvo žiūrėt.

Kaneelerijoj buv

A

o didelis 
triukszmas ir smniszimas. Nu
bėgo sargas pas zemskius. Pri
buvo ir du isz savo kvatieri- 
rasztininkai — Smalenskas Ir 
Senkauskas — ir vaitas tuojau 
liepų raszyt isz Rasalelio ir Ma
tuko protokolą. Perpykęs Kuo
sa norėjo tuojaus abudu gaspa- 
dorių ant nakties uždaryt iri 
koza — ir vos nuo to atsipra- 
szo.

Jau buvo vėlyba naktis, kaip 
abudu mužikai po ilgam kvoti
mui ir baimei, likosi paleisti Ir 
galėjo nusidiiot in savo kaima 
Na kinui na.

I'askui da kelis kartus buvo 
szaukti in kanoelerije.

Ir ant dideles nžsinoszinejo 
del judviejų provos.

Bot kad buvo žinomas Szulea 
latras, jog ir priesz tai visada 
savo vartauninkus prigavo ir 
ant kelio pabėgo; tai ant galo 
ir Matukas su Rasaleliu likos 
per valdžia mm bausmes 
liuosuot i.

nt-

IX.
Jaunnjii Laime.
Baltruk biangiauses!
<) Agotėlė mylemiause: 

tavose.. 4u

— Ir asztavos!
— Tai žinai apie tai kas pa

sidaro .*
— Žinau! ir isz džiaugsmo 

rnaž nesiimtu.
Tokiais žodžiais sveikinosi 

kiemeli jo jauni insimyleja, su- 
eja su savim.

Ir apsvaigę džiaugsmu, mė
tosi sau ant kaklu.

— O ka! ar ne asz turėjau 
geros jauslus!

— O laime, laime! suvis to 
nusitikėjau —kalbėjo susigrau
dinus vaikinas, glamonedamn- 
sis su ranka merginos. — Jau 
man dabar to negaila ka isz- 
kontojau!... Kada iszgirdau mm 
mano tėvu, jog busi mano, mis- 
lijan, jog dangus ties manim 
atsidarė!

— Taip buvo ir su manim.
— Tai-gi matai, tavo tėvas 

taip labai buvo prieszingu...
(> dabar nori tave už 

žentą!
Gal stojosi stebuklai!

— Czia turėjo kas tok is pa
sidaryt.
Tiek to, bile tiktai už tavos 
isztokosiu! l’ž tavęs, kuris esi 
mano didžiausiu prietelium! 
už tavos doraus vaikinelio, ku
ris ant mano praszymo numetei 
Prūsini surdota ir paėmei mu- 
žikiszka sermėga!

— Numecziau surdota, ba 
man gera rodą (lavinejei: Agu
te, Agute! kada jau žinau, jog 
mano busi, tai net saitas svie
tas man pražibo!

— Bus del mudVieju rojum!
— Netrukus bus sugertu-

ko asz

nori

nešti pra n t u. 
bile tiktai

Ir veseile ne po ilgam!
Ir niekas mudu neat

skirs.
Tiktai smertis. 

buvoAbudu buvo dideliam 
džiaugsme. Ir netikėta savo 
laime, negalėjo invnles prisi
džiaugi.

Netrukus atsibuvo sugertu
ves ir vcseile.

godus, kaip Rasalelis, ne pi
nigus apstojo, o labinus cieiic- 
vojo dora Agutes szirdi — ii 
bliu tiktai te'ko Baltrukui, ta: 
jau daugiau nieko nenorėjo.

Agute buvo 
ba kokia buvo priesz. szliuba, 
tokia pasiliko ir po szliubin. 
Tyki, kaip avuke, sutaiki. 
darbszti, prasta ir del savo vy
ro labai prielan'ki.

Užtai seni Matukai matyda
mi, jog ju sūnūs yra laimingu, 
kas diena labinus prisiriszinc- 
jo prie jos.
Matukas, lovas, insimylojas Ir 

savo vaikus lankei nusidavine- 
jo ant jomai'ku, o sngryždamas 
kas kartas 
gaspadorystei
Kuczbarke pirko pora 'karvių, 
pora jaueziu, nauja vežimą h 
briczka. Žuramine pirko pora 
puikiu arkliu. Malave kelis b; 
ežiu spieczius, du naujus gele
žinius phigus, 
kelis dalgius, 
apart puikiu

neužmokama,

szi bei ta tinkame 
parvežinejo.

pora akecziu. 
pjautuvus, ir 

drapanų ir in 
griaužia daigiu, pirko taipo-gr 

ir sienini ziegoriu.samavora
ba ir tai re i kalingas.
didelis buvo del
džiaugsmas,
kėlės ant veseilios
tris kiaules! Marti negabjo at
sidžiaugt .

Ant to viso
tuksianti rubliu.
kad nupirkt

ir apsodyt juodu ant

O
Agiit

volei
osbuvo

kaip senis pirko 
a vukes ir

senis 
Darėsi dn. 

del vaiku szniota

iszdave

dirvos
locnos tikos.

Simus su paežiu ir kaimuo 
czei, nežinodami kur Matukas 

mislijo, jog 
pinigus gavo nuo turtingo Ra
salelio, Agutes tėvo.

turi tiek pinigu J

............... I. > ■ , į [ % * I » p »

Tyrinėjimu.*.
Keli moiiesoi prabėgo 

liukui su mylema Agute, 
szlai ant kart isz nežinių pra-

paskelba ir tai 
lu kaima

Bai
kal!

dėjo pasklyst 
kas kartas labinus.
Nokiami tankui pradėjo zems- 
kei, paskui žandarai atsilanki- 
net ir isz to buvo didele kainu- 
maiszat is.

Kaimuoczei 
czvstais.

no visi jautėsi 
■Daugelis isz ju užsi

iminėjo kant rabandais 
jog ant to yra abii*zczikai, bet 
kad žandarai?., tai jau kas ne
paprasto! Ko jie ežia nori ? 
Baime visus apiminejo. Szis ir 
tas drebėjo ir ro'kavosi su san- 
žine. ežia fcone nebuvo tos 
dienos, kad ne pereitu per kai
ma žandarai. O Dieve! Nusi
gando taipos-gi abudu senei — 
Rasalelis ir Matukas. Kaip ro
dos diegleis suimti, saugojusi 
diena sueit ir pasikalbėt, 
naktimis sueja sznabždojo 
gai, bet Dievas žino
Patemijo tai Baltrukas su Agu
te; bet niekas (langiaus — nes 
kaip jau priminiau, buvo daug 
tokiu, ant kuriu galvos kepure 
isz baimes doge ir kožnas titkta’r 
mislijo apie savo locna 'kalte, o 
ne apie kito.

Sztai viena diena
kaime didelis triukszmas.

Pribuvo isz Sarnavo vaitai 
Kuosa, su lenciūgu ant kaklo Ir 
su medaliu;

tai 
il- 

apie ka ’

pasidaro

drauge abudu 
rasztininkai — Smalenskas Ir 
S(*iikauskas su popieroms po 
pažaste, sk(dovatelis isz Mala- 
vos, trys zemskiai ir trys žan
darai,
naezulninJkas.

Pribuvo tiesiog pas 
szi u.

Užėjo tuojaus kaimo perdo-
prl'.

nikiibines imt krutinės blelce. Tr ir kalbėjo:
• i « • a I «

tarp kuriu ir zoniški u

NAUJA UNIJE BALT-KALNIERELIU DARBININKU.
arbaliauja umjeNew Yorke susitverė 

uju .darbininku kurie yra pasiredia laike 
kalu (ereliais kaip rasztininkai

balt -kalniei'eli n 
lariio su baltais 

kili, lieji dar- 
s darbininkas

pasiskunst niekam negali, lodei sutvėrė

< 
, sienogralai ir 

bininkai aplaiko mažesnes algas ne kaip prasta 
ir Iuri ilgiaus dirbti o 
labar imije. Toji nnije prigulės prie American Pederalion of 

I ,a bor.
r

sineszmejo.
Už valandėles isz visu I<> kai

mo szaliu, pradėjo kaimuoeziai 
traukt pulkais, vyrai ir moto
rus su vaikais. Nuo žmoniu net 
ulyczios mirgėjo. Ujo visi kone 
nusigandę. Pribuvo taipgi po- 

daraktorius, aiigszlas ir Imis

ome žandarai.
Zemskiai paeini* in tarpa sa

vos Pašalei i ir MatulkiL^r nib{ 
vare in Šurnava, o Agute irvaro in Šurnava 
Baltrukas pasiliko namie labai 
graudžiai verki*.

Vi rokas.
(lobi loji islorijo

ant jomai'ku, at - 
pb kaimus ir miestus, 

nekalbėjo

in Pino

si iocvos ir

i

, i 

i

Pnszauktas

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziame pinigus in LIEUTVA užmokami greitai po 
gvarnncija 
ar per paczta.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

*

AMERIKOS DOLERALS arba LITAIS, per kebala 
Raszykite del informacijų: — Dcpt. S.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas dei jusu 
pinigus yra gerinus negu 1 O-tas Procentas, be jokio 
Baugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
■ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

Yra lai saugiau ir geriau
Dėkite savo

moka 3
suma kas-karl. augau didyn.
del žmogaus kuris dirba ir czediua. 
pinigus m szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

ne liktai 
Nekalniuose, bot ir cieloju ap
linkinėje pridirbo visokiu kal
bu. Kur liktai apsisukai, visur-, 
karezemosi*, 
pušku,
apie nieką žmones 
kaip tiktai apie Rasaleli ir Ma
tuką, kuriuos taip bjauriai 
Szujca razbaininkas prigavo.

Rasalelis ir Matukas perse- 
dėjo Sumavo kozoje kolos die
nas, o paskui mivoži* 
kaus kalėjimu.

l*o iszt raiVkimni
po iszkvotiinui szin'koriaus isz 
girines karezemos, mužiko, kn 
pasitiko ant kelio 
Matuka, ir ka girdėjo, jog Ma
tukas nenorėjo imti pinigu 
ir da po iszklausymii kilu liū
dini oju, iszpiiole lokis virolkas.

“O kad Matukas no Rasa- 
lolis pinigu nedirbo,
Sziilcas, ir norint neteisingus 
pa įeidinėjo tarp žmonių, 
kad lai yra negeri pinigai,

Kanalėli ir
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Klevelando bobeles ap- 
malszyk, 

Didelis czionais boba su
ėjimas buvo, 

Visokio szlamo ant jo pribuvo. 
Kada po 12 namines iszgero, 

io vai'kina 
imsit ve re,

Ne muzikantu iioreikejo, 
(1 s <

§ 2

gus ir savo smili užaugino kaip 
gerians negali!..

Povvlas Matu- 
kas, stojo priesz slidžia dreban
tis ir pabalęs kaip drobe. Am 
koja vos laikėsi, kinkos drebė
jo.

Szlai ko žmogelis susilaukė!.
ak v.s *

t i k ta r

k C

aiigszl as
mulioriiis Racbolowslkis Sunkino ant jo sarmata, 

ir įkas tiktai buvo J visu kaimuoeziu buvo ant joat- 
\’isi buvo akyvi, ka-g'i t kreiptos, in ausis jo atsimnszl-

didžiausia

I
žilas 
su dukterį* 
gyvas.
iszgirs!

Iszejo isz szallysziaus grin- 
ezios afieieras ir davė su ranka 
ženklą, idant apsimalszinlu.

— Yra davadai — sake jis
— jog' isz to tai kaimo Nokla- 

iszsile?dineji* net ikri

į nėjo baisus paezios verksnia? 
o ežia jin kaip koki 
kalt įninka apsiaubi* žandarai.

Isz dideles šarmaios, vos ne
są u, idant toj 

valandoj Imlu prasiskyrus žo-

negerus rublius —

2

t

sudegi'. \rel i n<»

pini-■ me ir gyva ji prarytu. 
i<ai. Nuo keliu menesiu daugy- j 
be ju pasklydo po jomarkus ir! 
turgus. Kas isz jus iszleidineje-!

nu
<ri 'I’u apipaeziavai 

paklausi* slidžia.
— Taip —

sunn '!

suniurnėjo Ma-

bet 
o 

apie tai nežinojo, lai po atė
mimui nuo judviejų likusius 
pinigus,
abudu užtai neatsako. Nnpel 
ne vienok bausme, jog prie 
protokolo pas vai 1 a apie gan
tus nuo piktadario pinigus ty- 
czia užslepi* ir jog neteisingai 

, freminanl vienok,

I 2 
H
3 : s ;
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I noj kožna |

Anl pomiet

Ii* tuos popierinius pinigus?
N ilsi d y vijo kaimuoeziai.
Senei-gi Rasalelis su Matuku < 

misig 
ju pei'kunas trenki*. Dabar su
prato, koki lai skarba del jud
viejų inteike Szulea. 

davė jiems

i gando, rodos szalc judvie-

t akas.

suims tavo jokio pasogo nega
vo. Asz mat dasižinojaii, no
rint apie lai kaimuoeziai nieko 

'Tai isz'kur 1 uri pinl-

Buvai priesz lai biednri,

() nieka- 
dejus! davi* jiems bo jokios 
vertes pinigus ir da dadeezko 
bo»la ant judviejų iržtrauko.

O kad tave!
abudu suviję — taip tai visikas 
kas isz Vokieeziu ranku, tai vis 
kas niekai!

Ir nuo baimes vos galėjo ant 
kojų pastovui. O tuom laik ofi- 
cieras paantrino:

man

užkoike

•iszpazilio.
jog: Matukas nenorėjo pirmu
tinis iml i nuo pilktadario pinl- 

jog juos norėjo karezia- 
aliduot atgal;

jog ji prikalbino Rasalelis, 
dead priesz vaitu meluolu 
bausme jam lieka numažinta 
ir po. atsedejinmi kozoje tik 
tai szesziu nedeliu, nuo tos va
landos paleidžia ji ant liuosy- 
bes.

Rasal(‘lis-gi, užtai, .jo

BALTRUVIENE

Ix
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‘U’;r“ ’
moję Szulcui

pinigusI VI
II' jo-

Niekas man neatsako. 
Bet tegul kaltininkas prisipn- 
žinsta. Ar sziaip, ar taip, val
džia iszras kaltininkus. Jaign- 

tai bus sziek-

nežino' - 
gus ?

I r <la<lave aszfriai:
Tn juos d i i bi!
Ne! — užgynė Matukas.

— Isz kui'-gi imi
ant pirkimo del sumins tiek 
šokiu daigiu ant lurgii 
mark'll.’

— () Dit.‘V(*!
/ 1 I 1 # i H >

Matukas,, matydama isz tn 
klausymu, jog jau apie viską 
žino. — () kad neapginsiii Ra
salelio, jau pasakysiu teisybe!

Asz pinigus nedirbu — 
rrie-gi kai ruoš 1 viriu 

paeina nuo 
cans.

,, atsiduso
isz

atsako, •
pilktadario Sziil-

Rasalelis

gi užsigynes, 
cziau!

Bot Rasalelis su Matuku ty
lėjo, ikaip nebyliai.
tylėjo isz godumo, idant pini

kai! ir negerus, nepairo- 
tintu; Matifkas-gi nenorėjo pir
mutinis isz sarmatos atsiliept, 
idant ir Rasalelio noiszduot.del 
kurio prižadėjo tylėt.
abudu net pastirinojo nuo bai
mes.

gus,

Ir taip

perdost i nėjo— Ar žinote 
kaimuocziains oficioras — ko
kia yra ant tu bausme, ka dir
ba neteisius pinigus ?... Kas dir
ba pinigus, tas tampa nubaustu 
Šimkum Siborijos kasyklose

kad priverto

Na tai dabar! — pra’kal- 
bejo kaimuoeziai vienu balsu. 
() vaitas net sudrėbėjo.

— Nuo Szulcaiis?! — 
sledevatelis — o tai kaip ?

t a re

— Dave del manos, kada ve
džiau in Malava.

— ‘Ar kaip su Rasaleliu ve
dei 1

mTaip.
Ir kaip jis nuo judviojn

pabėgo? — paklauso vaitas.
m— Taip, tada.

— O kodėl kancelei'ijo 
Rasaleliu man nieko nesakote 
prie protokolo apie Inos pinl- 

darbu. () kas paleidinejo netei- gus? Taj tada judviem pripa-
Si beri jos

pinigus, taipgisingus pinigus, taipgi būna 
sunkiai nubaustas. Gyventoji*! 
Naklavo, ar jus galite tai nu- 
kenst, idant tarp jus butu (o*ki 
neteisus ?!

.Jaigu tarp mus randas: 
mes nežinome!!
vienu balsu \ isi.

Rasalelis su Matuku net sn-
zilo. Szirilis jiems plake. Vos Sziilcii 

sus) -

paszauke

su

szaltv-

tinis prieazai urednirtku

s
jau galėjo paslepi 
maiszvma.

— Ha — tarė oficioras —. 
jaigu jau niekas neprisipažin
si n, tai tegul ponas sudže pra
deda tyrinėjimu.

Dovy lai Matuke! — pa- 
szauke tyrinėtojas.

Pasijudino kaimuoeziai ir vi
si susznabždejo.

Matukiene pradėjo
Agute užlaužė rankas, Vos ne
numirė Baltrukas.

Žmones savo ausim netikėjo

savo

vorkt.

atemes nuo vaito paliepimą,! — ^iurdkite, tai Matukas 
tuojaus iszsiunto krivulę su- tokiu knibezium! ar gi lai gali 
szaukt visus gaspadorius. būtie? — juk tas žmogus buvo 

I Tas daigtas labai usztriai už-' ciela savo gyvaste doras žmo-
7

būtie? — juk tas žihogus buvo

O

I

žinimas buvo neteisus!
Na! — dabar-gi pradėjo 

kvost nuo mažiausio Matuko, o 
pankui Rasaleli.

Gavosi nusitvert in'kiliuli.
Jau negalėjo iszsimeliiot. Tu

rėjo abudu iszdainuot tikra tei
sybe: nuo pradžios lyg paliai- 

kas ir kaip buvo 
o

brangus skaitytojau.
Priesz Dievą,

gili — šu 
apie ka jau žinai

bet taipgi ir 
priesz žmonis-i r suda niekas no* 

Tai ir Matukas su 
Rasaleliu buvo priversti viską 
pasakyt, turėjo taipgi parodyt 
kur turėjo paslėptus nuo pik- 
tadario pinigus.

Matukas turėjo pasl<*ptiis 
varpinyczioje po balkiu ir da 
turėjo 4 tukstanezius rubliu. 
Godus Rasalelis, kaip inkiszo 
in kluono stogu ciolus

pasislėps. Tai ir Matukas

5’teks
tanezius, tiktai isz ju paemo 
Hnt dukters veseilios 250 rub- 

o sziaip 4,750 rubliu bu- 
1 • 1 ♦ I

i, • . : ■ • A ! .» • i,

ll U ——r (
vo nojudinti.

Visus tuos pinigus isz varpi-
ny ežios isz 'kluono pastoges pa-

Ir

I'-ta*!

I

Kili I ■ 4
..

g no
ringai pakalusi* piktadario 
Szulco ir pirmutinis ome nuo 
jo pinigus; o
taip-gi Matuka ant užlaikymo
tu pinigu, ir priverto ji, idant 
ini'luotu priesz vaitu —apso
dinta užtai likosi ant dvieju 
metu in kalėjimą.’?

XII. ‘
Smut kas del likusios 

szoimy neles.
Matukas, sugryžos po a t sė

dėjimui bausmes, baisiai buvo 
nulindęs. Ilgai nedryso dirste
lėt žmonoms in akis ir dusam 
damas kalbėjo:

— Jau kad buezia nagus in 
ilgui inkiszos, o ne dalypslojas 
(u prakeiktu pinigu!

Skaudino szirdi Baltrukui ir 
Agutei tas tėvo smuikas
kad da Rasalelis sėdėjo'kalejl- 

tai da ir isz to nemažai pri
buvo del ju labai ne- 

nemaža nuo žmonių

9 o

ir tai, jog

me,
pinosi, 
smagu ir 
sarmata.

Vienok pažino
jaigu ne Szulea, įkuris dovano
jo tėvams pinigus ir pats pabe- 
C‘go — tai nebūtu juo|dii in pora 
sauja.. Ir ’kada giliau apie tai 
apmislinejo, tai mate tame aisz 
ku sudarymu Dievo ir tuos sa
vo kentėjimus Dievui apieravo- 
jo.

Baltrukas apart savo u'kes, 
prižiiirinejo taipgi ir savi* 
uoszvio ūke ir taip praėjo dn

Girdėjau kad Milwaukeje, 
Ne 'kas atsibuvineje, 

Molinos vaiku neapžinri, 
Nabagėliai daug bnžiu turi, 
’nikius molinos, nėr ka sakyt, 
Jaigu szvarumo nemoka 

užlaikyt.
Kad liek namines negertu, 
'l’ai laiko sziek liek turėtu. 
Ne viena nuo namines liga 

gavo,
Jog nepakelia kimo savo, 
O kas nori apie szvaruma 

dažinot,
Turi ant tenaitiiK's ulyczios 

nusiduot.
Ten tai szvaruma mat\

O isz meszlu neiszsirabandys, 
’ Puikus ten gyvenimas, 

O da puikesnis apsiejimas.
* * *

Skulkino nek ariose apy
gardose, 

sėdi 
'bobose, 

Vyrai ir bobos, 
Tai didele gimine rodos 

O jau ka girtavimas 
Tai kas va'karas. 
Viename name, 

Boba su vyru susirėmė, 
0 ant merginos piktumu 

isz ve re,
Sudrasko veidą, žaidulius 

padare.
# * *

Vienam dideliam mieste 
buvo balius, 

Plauke kaip vanduo alus,

I ) i

rr

re s,

taipgi
savo u'kes

ir

metai. Daug per ta laika užejc ,
ant svieto vienokatmainų;
Baltrukas su Agute abejojo, ar 
sugryžos Rasalelis kiek atsi
mainys?... ar vis jo szirilis bus 
suterszta ir godi, 'kaip priesz 
tai buvo?

Ant to svarbaus klausymu, 
ketino jiems a Išalky t 
ateito.

netolima

[TOLIAUS BUS]

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

F
>/t I 1 •

Ląidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
uutopiobilius del Uidotuviu, krikss- 
tiniu veseiiju, pasivažinėjimo ir t. L 
520 W. Centre St,, Muhauoy City, Pa

*

.. > „ i i>.:'.<<<

*
I

Tai isz tikro kipszas

m

*

0 ir munszaines nestokavo 
Kas ko norėjo, tai gavo.

Salnniiikas nespėjo su vienu 
arkliu dūsta t v t

Turėjo net talkininku 
pa j) raszyt, 

Jb'an’kesi not per Nedėlios 
diena,

Apomo svaigulis kožna viena, 
O kad to velniukas norėjo, 
Sztai ir musztyne prasidėjo,

* Ant st ryto ir stogu, 
ypat u, 

Uasiihikinia vieni ant kilių
V ieni ant kitu metusi, 
Ir kaip laukinei ėdėsi.
Palicmonai pasisuko,

Su palkotni in la k n pa pasuko, 
Kur po 13 doleriu užsimokėjo, 

Ir kaip muilą suedia 
parėjo.

*

rn

V

*

Apie doszimts 
vieni

namo

«
Oi sviete svieteli, kas isz 

to bus,
Kada inusn sesers isz miego 

pabus, 
No valandėles aisilsio neturiu, 

Ne kojų pasilsėt negaliu.
Sztai viena gromata gavau:

Ižiazn szokti 
galėjo. 

'I noj viena kitai vaikino 
užvydejo,

Na ir mnsztis tuoj pradėjo, 
Stiklais langus iszdanžc, 

O ir puikiai galvas apdaužo. 
Vienai badai ir jokute 

nudrasko, 
gerai padrasko, 

'Tarp žeiiocziii ir singeliu, 
Taipgi alsibima daug ergeliu, 

Su bilems ir misinginiais 
krumpliais, 

kitam neapsileis.
Vienam vaikinui in pakauszi 

uždavė, 
Net kelios duobes pasidaro, 

I lakta ra szaukti reikėjo, 
l’ž daiJba 55 užmokėti turėjo, 

Mat laimi smarkus buvo, 
Pakol ant drutesnio ne

užkliuvo.

Ir už plauku
Tarp ženoeziu ir singeliu

Vienas

-

f

I

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu 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 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). Iszrasta U 
parduodame vien tik per

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

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviizkaa Skvajarie

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY OITY, PA.

LJ tt 4- » « * * _____ _ _ _ (

.i“Kūmute tuojaus atsilankyk,

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS 
Geriausiai būdas gyditis su totemą, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliussio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu, 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj ■šlapini
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstancr.iams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spend* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink
ytais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviukui 
kolonijas. Adresavokite szitelpi

M. ŽUKAIT1S, 
2ft QiUat Kd- Spencerport, N« Y.
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ŽINIOS VIETINES
— Szv. Juozapo Parapijos 

Choras, rengia dideli Teatru ir 
Baliu, Seredos vakaru, Lap- 
kriezio (Nov.) 16, Norkevicz- 
iaus saloje. Stasio Lietuviszki 
Naktiniai Vanagai g ra j is viso
kius lietuviszktts ir angliszkus 
szokius.
vakare. Ateikite visi!..ir pa
silinksminkite su musu choru.
— Atoinanczia Petnyczia pri

puola S.S. Petro ir Povylo.
t Praeita Petnvczia, vie-

Prasidės 8 valanda

f Praeita Petnyczia, 
nuolikta valanda n te, mirė ge
rai žinomas Vincas Ragažin- 
skas, 67 metu, pas savo seserų 
Elzbieta Greimieno, 835 E. 
Centre uli. Velionis pergulėjo 
ligonbuteje viena menesi, bet 
Subatojc gryžo namo pas savo 
sesute kur ir mirė. Paliko vie
na sesere Lietuvoje ir czionais 
seserų Greimiene kaipo ir pa
ežiu kuri yra gyva, het velioni 
pamote kokia penkiolika met n 
atgal. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelio ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyezioje.

— Antanas Blažis, 37 metu, 
213 W. (’(‘litre ulyczios, 
pavojingai sužeistas ant kamp 
W. Centro 
per automobiliu kuriaim* 
žiavd J. Brennan isz Tus'karo- 
ros. Sužeistasis buvo ant lan
do pas Zelionieno.
vežtas in Ashlando ligonbnte.

— Nauja Lenkiszka bažny
ezia jau po stogu ir kaip rodos 
bus užbaigta apie Velykas,

—- V ta minko vakara Hip
podrome feat re atsibus smar
kios kumsztynes tarpo aplin
kiniu kurnsztyninku. tarpe ku
riu rasis ir Mahanojaus kum- 
sztvninkas Jack Austrą kuris 
imsis su Battling Minniez isz 
Weatherly. Iužauga bus $1.65 
ir $2.2D.

— Musu patogios mergai
tes isz Phillips-Jones marški
niu fabriko laimėjo dovana per 
masikaratino paremia kuri atsi- 
Ihivo per Armistiee Day, Shc- 
nadorije. 4(1 puikiai pasirėdžiu
sios merginos laimėjo 
dovana 150 doleriu.

— Girdėjome, kad 
gyventojas Mahanojaus, 
czinskas mirejina diena Tamn- 
kveje.

— Ateinanti Utarninka bus 
sunszti mazgu moterystes Sta
nislovas Berneekis su p. Ona 
Zablaokiute, Szv. Juozapo baž- 
nyczioje. Nuotaka yra angy ti
no p. Zablacku.

— Subatojc, Pailk Place ka- 
syklosia, laike statymo propo, 
likos užmusztas Franas Czes- 
luiviczius, 50 metu, gyvenantis 
ant 804 E. Railroad ulyczios. 
Velionis paliko dideliam nuliū
dime paezia, ponlkes dukteres ir 
viena sunu. Pribuvo in Ameri
ka jaunu vyruku ir pergyveno 
Mahanojuj »P>e 23 metus. Lai
dotuves atsibuvo Utarninko 
ryta su apeigomis Szv. Juoza
po bažnyczioj. Graborius Tras- 
kauekas laidos.

SHENANDOAH, PA.
Kun. Mickumis suriszo 

mazgu moterystes Albertu 
Morkūną su p. Marijona Dam- 
bra nek i nt e praeita Sereda.

Lit vinaviezins, 
dukrele Ona

4

likos
O

ir Cattawissa uli., 
va

Likos m:-

pirma

senas
Klu-

Cr

— Pottsvilles sūdąs turės 
nemažai darbo szia sanvaite 
nes turi ant nusprendimo apie 
4(M) teismus isz kuriu 
nauji.

232 vra

— Senov i sakuose laikuose 
žmonys buvo persekioti ir kan
kinami už tikėjimą, bet szia- 
dien praliejo nekaltai krauja 
už politika musu gerai pažys
tamas biznierius Adomas Sa- 
dauckas, laikantis bizni ant 
739 E. Pine uli. Sztai po rinki
mu kurie atsibuvo praėjusi 
Utarninka, atėjo bi salima apie 
11 valanda vakaro du Airiszel: 
John Mathews ir James 
Hughes ir prasidėjo ginezai a- 
pie politika. Sadauckas yra ge
ru taiit'iecziu ir karsztu užtary
toju už saviszkius nepasidavė 
ginezams ir apginejo savisz
kius. Airisziu kraujas užviro ir 
be jokio persergėjimo užklupo 
su 'bilems ant Sadaucko, kaišei 
sudaužydami jam galva, nosį, 
veidą, krutinę ir ranka.' Buvo 
tai tikras žveriszkas užklupL 
mas Airisziu. Sadauckas sukri
to kaip negyvas, paszauktas 
daktaras isz pradžių abejojo ar 
Sadauckas iszli'ks bot 
flziadien pavcfjua dingo ir Sa- 
dauckas pagulės kolos dienas 
lovoje. Airiszei likos aresztiivo
tį ir pastatyti po kaucije lyg 
teismui.

Laikraszcziai nedejo pravar
džių Airisziu, bet dažinojome* 
kas tai do pauksztelei. Taigi 
jaigu tai butu Lietuviai taip 
pa'dare Airisziui, tai Angliszki 
laikraszcziai apskelbtu juosius 
kaipo didžiausius prasižengė
lius, o kad tai buvo Airiszia: 
tai ir užtylėjo. Ir Lietuviai da 
tokius szelpia politikoje kurie 
ant musu tautiecziu užpuldinė
jo ne tik su bilems bet ir su lie
žuviais ir apgaudinėjimais lai
ke rinkimu.

f Mdkola 
mirė pas savo 
Dmnblaiickieno, 317 W. Mount

>
numesiu.

gimė Lietuvoje, 
pribūdamas In 

37 metus

Vernon uli., pas kuria gyveno 
sirgdamas keliolika 
Velionis 
metai atgal,
Amerika kada turėjo.,, o, 
jo pati mirė 27 metai atgnl. 
Velionis pildo dinsta prižiure- 
tojaus Lincoln mokslą i nes. Pa
liko dvi vedusias dukteres ir 
sunu Brooklyne, N. Y., kaipo 
setpynis anūkus. Laidotuves 
atsibus Seredoje ryta su apol- 

Szv. Kazimiero bažnv-

62

įniro

gomis 
ežioje.

Danielių Stanaitis, likos 
aresztavotas už sužeidimą Mrs. 
Feeley, kuria turėjo nuvežti in 
vietine ligonbnte ant gydymo, 
nes sulaužo jai peczius.

Pittsburgh, Pa. — Szioje ap
linkinėje kasyklos da vis ne
dirba isz priežasties straiko 
kuris tesasi jau asztimtas me- 
nesis ir galo nematyti, todėl lai 
niekas in czionais neva žinoję 
joszkoti darbo, nes pribuvusius 
žmonis labai isznaudoja viso
kiais budais. Agentai prikalbi
na žmonis idant atvažiuotu in 
czionais, o kada gauna in savo 
nagus tai kalba: “juk tu žino
jai, kad turi lysti po žeme o no 
klaust kiek gausi tnokesezio už 
tona anglių, — kie'k prikasi tai 
matysime kiek tau mokėti.” 
Už burda reike mokėti 45 dole
rius ant menesio, o katrie netu
ri pinigu sugryžta
kur atvažiavo, tai turi dideli 
varga. Fabrikai ir nedirba.

atgal isz

diena

“Surprise
jos namuose, nnpirkda-

Cleveland, Ohio. — Spalio 5 
sziu metu, draugai ir 

drauges sudenge del p. Petro
nes Szeporait ienos 
Partv”
mi jai puikia dovana. Aiškiai 
pasirodė, kad p. Szeporaitie
ties 'malonumas ir darbsztumas 
užpelno jai daug draugu ir 
draugiu nes ant pantos buvo 
kokia 75 y pa tos.

Gaspadines vakaro pritaiso 
skania vakariene ir sveeziai 
buvo pilnai patenkinti puikiu 
priėmimu. Linksminosi visi ir 
vėlybam laike skirstėsi pilnai 
užganėdinti kožnas pas save.

Mandagus yra Szeporaicziai 
ir prietelingi, bet turėjo ta pati 
vakara ir netikėtina nelaime, 
svccziam skirstantes, visus isz- 
veže namo maszinom. Paskuti
nius besirengiant iszleist na
mo, Vincas, vyi'iauses sūnūs, 

užstarduot” For-

vakariene ir

Vincas, 
norėdamas “ užstarduot” 
duka, deszine rlmka iszsilauže. 
Girdėjau kad gana skaudžiai.

—Buvęs ir patenkintas.

DIDELIS BALIUS
Rengia S.L.A. Kuopa 211 isz 

Mahanoy City, Soredos vakaru 
23 Novemberit), ant Norkevi- 
cziaus sales. Prasidės 7 valan
da vukare. In žangu vyrams 50c 
Moterems ir merginoms 25c. 
Szirdingai kvieczia visus 
t.93) Komitetas.
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MOKINA ŽVĖRELIUS 
VISOKIU SZPOSU.

Bobby Walton, sūnelis mili
jonieriaus Waltono isz Angli
jos, norints yra turtingu vai
ku ir vos turi dvyleka metu, 
bet turi dideli giluki iszmoki- 
namo žvėreliu visokiu szposu 
ir dabar lankosi Amerike rody
damas savo “prieteiius“ tur
tingiems milijonierių vaikam.“.

priet (‘liūs

NEPASINAUDOS ISZ TO.

Poni in tarnaite: — Zosiuk, 
maeziau kaip tave vakar bu- 
cziavo duonkepis. Nuo szio lai
ko asz pati nuo jojo priimine- 
siu duona.

Zosyte: —Isz to nieko ne bus, 
ba duonkepis mvli tiktai 
szvies-plaukes.

duonkepis
41

m vii

SILPNOS STRĖNOS
GREITAI

SUSTIPRINAMOS

jeigu jums skaudu 
“szaltis yra 
arba jei jus

Jeigu junin skauda strėnas keliant 
sunku daiktu, 
strėnų muskulus, jeigu 
insodos jusu “strėnose,”
keneziate del lumbago,^vartokit Red 
Cross Kidney Plasteri ir jus gausite 
greita pagalba.

Jis teikia pagalba silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikiu nuo
latini automatiszka masažu kiekvie
nu kūno judesiu, tuo pasznlina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliacija ap
imtam kūno audiny. Gyduoles persi
sunkia per oda ir eina tiesiog in silp
nas, skaudamas vietas, nusilpusius 
muskulus, malszina skausmu, gaivina 
pavargusius nervus ir atstato liuosa 
muskulu veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

FARMA ANT PARDAVIMO.

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

Locust Valley,
Barnesville, Pa.

6 6 6
yra receptai del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tiilžinio karszczio.

Viinusza m3<robus. — Aptiekoaa

linksma,

t f.

lAi

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

balsa nniojw ir laidoj* mlroalutf 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
azia nuo papraaeziauaiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius dal 
laidlotuviu, veaoliu. kriksztynia to 
kitfjnia pasivažinėjimams.

Ball Taiafonas JR71-M

/

Li«*uTta*k%« Graboriut (j 
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turtu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

®I6 W. Nnruce SI., 
MAII4NOY CITY, PA.

80S NABKICT 8T , 
TAMAQUA, PA.

r

ISZ SKOTLAND1JOS
(Nuo “Saules” Korespondento.)

Craigneuk, Scotlandija., — 
Jau keičias menesiu praslinko 
nuo apraszynio Scotijos neku
riu miestu ir miesteliu, bet da 
norecziau prie apraszymo, 
ypatingai Craignouko, delko 
jis daugiausia skamba nekli
piuose laikraszcziuose. Rodos 
\nra vieta tirszcziau Lietuviais • 
apgyventu ir vietomis pasista- 
cziusiu kaipo pus-inteligente- 
liu, bot turbut czion greieziau- 
sia bus apsileidimas sugoben- 
cziu nors kiek paraszyti, tyli 
ausis suglaudo didvyriais ant 
galviu ar kertėsią persistaty- 
dami, ir kurio szi ta paraszo' 
tuos szmoiždpmi ir apjuokda
mi, dokui už tai vyrueziai, o 
kaip mano nuomone raszytojai 
turi nenusigąsti ir savo darbu 
pradėta nemesti, nes jie nežino 
kad j u szmeižtai ta i raszy to
jams garbe. O vėl kita jei ra
szytojas ant to pasiszventcs tu
ri dailinti kaip galint nežiūrė
damas a r'Imt u draugo ar drau
ges įdomesnis atsitikimas, ne- 
iszaiszkinant ypatos, idant bu
tu atsitikimas privedantis prie 
pamokinimo skaitytoju ant 
ateities, kaip sztai ir pasitaiko 
prijaiiczoneziam klaida per
skaityt prilyginimą ar pamoki
nimą. Oi, tu brolyti mano, kas 
tada pasidaro givalt arba kaip 
sako skandal. Jau tada ir tuno- 
jas visa laika iszmoksta raszy- 
ti, suman vdamas visokius 

už neteisvbe

prie
i

įdomesnis a t šitik imas

skaitytoju
J

suman vdamas
• 1 

szmeižtus, karp 
pasinio net nemaža dovana pri- 
rodžius tada jau szviesumas 
iszeina kad nemažos dovanos 
o atsisako. Arel nekurie užmeti- 
neja kodėl ant saves neparaszo 
kas buvo-už 20 ar 15 metu ad- 
gal, czion tai aiszkus žioplu
mas ir tokiu nemanau kad ir su 
žiburiu rastum, o kita butu ir 
be jokios vertes senus atsitiki
mus raszunt, dabartiniais lai
kais kiekvienas griebėsi nau
jausios mados ir naujausiu ži- 
nįn, bet da primindamas tai, 
kad tegul suranda šzmeižikai 
nors viena raszytoja isz švie
ti.szk u, arba net isz dvasiszku, 
kurie butu visiszkai be jokiu 
yda ir prasižengimu, gaus vėl 
dovana. Žinoma viskas turi bū
ti su prirodymais, tad už tai 
kiekvienas' raszytojas neturi 
teise ne gintis nuo prasižengi
mo. Broliai ir sesers, kurie ir 
kurios raszot in lai-kraszczius 
nenusiminkit, nen u le i sk i t 
ku ir nepameskit raszineja in 
laikraszczius^ isz savo kraszto 
žinutes ar straipsnelius, nors 
ir radę nemažus aprasžymus 
ant raszytoju, žinot gana gerai 
kad yra pasakyta — kas vei
kia, 
kim kad mus laikraszcziu re
dakcijos neatsakys del mus 
vielos, o mes raszytojai tik ne
turim už tai ant a p raszytoju 
11 žsi p uiti i r o n i sz kai, 
mandagumu atsakyti pamoki
na nezia i in ju apraszymus.

gryžszim, kaip vir
ažui paminėta prie Craigneu- 
ko, del ko jis atsižymejas neku- 

atžv ilgia is. Svarbiausos 
atsižymejimas lame, kad turi
me vietini, ne mus tautos, kle
boną seneli kuris Lietuvius la
bai myli ir del ju daug darbuo
jasi, laiko Lietuviams kas dvi 
sanvaites pamaldas, Lietuvisz- 
kai iszsimokines kalba ražan- 
cziu, ir nors sunkiai bot Lietu- 
viszkai pasako pamokslu. Dar- 

senelis gana sunkiai 
klauso iszpažincziu

> 
ran

ta visi peikia — pasitike-

bet su

•Dabar

riais

buojasi 
del mus, 
Lietuviu ir Lietuviai ji taipgi 
guodoja kaipo savo globėja, 
vėlindami jam koilgiausio pa
gyvenimo. Bet jau isz dalies 
antras toks klebonas kurie 
Lietuviam buvo prielankus ir 
Lietuviszkai iszsimoklnc del 
Lietuviu, darbavosi, tuom 
Craigneukas yra pagarsėjus, 

visi Scotijos ir Anglijos
Lietuviai žino L

II miesteli voluk mus prieteliaus 
II senelio klebono pasidarbavimu. 
U (Pirmutipis buvęs Craignouko 
I klebonas jau miros kelintas 
Bį^ motas), Antras pagarsėjimas 
s Craignouko kad buvo kada pa- 
- ' 1 V ? '

darbavosi

•«x»

nes
Craignouko
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LAIMINGA ANTIS KURI ATNESZE GILIUKI LIGONBUTEJE.
Szita antis prigulėjo prie Marijonos Gramov^kiones, vaisingos nasidles isz Perth Am

boy., N. J. Mo'tere gydosi dykai Szv. Mi'kolo ligonbuteje Newnrke, 
norėdama alsimoket daktarams už gera iszgydyma, padovanojo savo vienatine antuke del 
ligonbutes, kuri rinko tame laike $3(10,000 ant padidinimo ligon'biiteš. Vienas isz daktaru 
padavė užmanymą idant aut i i s/'leist i ant loterijos. An'ti laimėjo vienas isz ligoniu, kuris pa
dovanojo jaja adgal ir dabar k is (ik iszllaimcja ’laja auti, atiduoda jaja adgal ir tokiu būdu 

daugiau kaip 300 doleriu. Loteri je ant anties atsibuna kas die-'ligonbnte siiren'ka kas para 
na.
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SZTAI ITALISZKAS LAIVAS KURIS NUSKENDO PRIE BRAZILIJOS PAKRASZCZO
Principessa Ala laida kuris nuskendo prie pakraszczio Brazilijos kada vie-Laivas “Principessa Ala laida,’’

nas isz jojo gariniu katilu eksplodavojo. Szimtai pasažieriu nuskendo su laivu. Tieji žmones 
nesusilaukė rasdami kapus ant mariuplauke in Brazilija ant apsigyvenimo, bet tos laimes 

dugno aului pilvuose mariniu vilku.

garsejas savo didžiuliais dū
mais isz kaminu kėlėt 
ku bet dabar jie jau 
kursuoja lokiu būdu ir durnu 
mažai iszvemia.

Troežias 
pirmiau

os fa'bri- 
mažai

pagarsėjimas tai 
artistais 
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buvusiais 
prie koncertu, dailiu ir 
miu, buvo net keli ir veikėjai 
ka ir kitas kolionijas atlanky- 

apsnudes
bet dabar ir vėl sukruto, jau 
keletas koncertu surengta, jau 

vėl neblogai, 
taipgi pusėtinai,

davo, buvo truputi J

pagieda
nuoja
giesmių bažnyczioj biski 
žai Liet uviszku. Bet 
didelis skvilus szitam

padai- 
tik

ma-
czion vra 

skyrius szitam apra-| 
szyme, sztai paaiszkinimas — 
kurie ir kurios gieda, tai ne
dainuoja, o kurie ir kurios dai
nuoja tai negieda, kurie gieda 
tai ant koncertu neina, bet ku
rie dainuoja in bažnyezia ju 
giedojimo klausyti visuomet ei
na, 
nimo vienybe, bus apie tai pla- 
cziau apraszyta, o dabar sudie.

tai tokia pas mus tarp jau

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai iv gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

Szkotinskas.
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CHICAGAS MANO PIRKTI SZITA VIETA ANT 
ATMINTIES DIDELES UGNIES.

Szįlas namas stovi ant tos paezios vietos kur stovėjo tvar
telis Airiszes Mrs. O’Leary 1871 mote, kada jiji incižc savo 
karvute, o toji spyrė in žibinte, kuri parvirto ir užslėgė tvar
ia nuo ko ugnis prasiplatino ir didesne dalis miesto Chicago 
iszdc-ge- Buvo tai viena isz didžiausiu ugnių kuri kada atsiti
ko dideliam mieste. Dabar miestas ketina
ant atminties. Namas kuris ant tosios vietos likos pastatytas, 
turi prikalta varine to'blyczia ant kurios paraszCta visas atsi
tikimas didt'les ugnies.

pirkti 'taja vieta

LINDY UŽBAIGĖ SAVO ORINE KELIONE.
Pulkininkas Charles Lindbergh kada atlėkė in New Yor- 

ka, užbaigdamas savo orine kelione po Amerika viso apie 
22250 myliu. Tukstancziai žmonių pasveikino 
Lindy. 1
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