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ISZ AMERIKOS
MERGINA SUSILAUKĖ 

PENKIS VAIKUS SU
' PENKIŲ SZTAMU 

VYRAIS.
Milwaukee, Wis. — Pa Ii ei jo 

aresztavojo ir uždare kalėjimo 
kokia tai Stanislova Farnas- 
kiute, 24 motu ir George Jones 
nigeri už nepadoru pasielgimą 
ir gyvenimą su savim. Sudžc

NUŽEMINTAS 
ŽYDAS

SKUPUS ŽYDAS APLAIKE ' 
GERA PAMOKINIMĄ 

KURI NEGREITAI 
UŽMIRSZ.

Boston, Mass. — Vienas isz 
nesenei pastojusiu 
milijonierių,

Zydiszku 
norėjo už

dėti dideli fabriką (jojo pra-
nubaudė abudu. Mergina ture- va
jo ant ranku nesenei gimusi 
kūdiki, juoda kaip veliuka, ku
rio tėvu vra Jones.

Badai toji isztvirkus mergi- 
Wis., 

ir yra duktė vargonininko. Jau 
nekarta buvo baudžiamu u_ 
paleistuvinga gyvenimą ir turi 
penkis vaikus isz penkių vy

li ai i jo-

na paeina isz Sobieski,

kuris

telegramai neiszdave)
i keliolika
ant i>ankietelio

apie sutvėrimą
Po piet nuėjo in

ISZ LIETUVOSKRUVINOS
PAMALDOS

ISZSISUKO NEPAPRASTU 
BUDU.

Kaunas. — Rugpiuczio 16 d. 
savo bute Sangviliszkiu kaimo, 
Tauragės valscz. buvo nuszau- 
tas, 15 metu vaikinas Jonas 
Uginsas. Vietos sząnliai sulai
ko neseniai paleista isz sunkių
jų darbu kalėjimo Gudavicziu, 
kuri intare nuszovime Ugi ūso

Gudaviczius prisipažino, kad 
jis szi darbeli padare pasamdy
tas užmusztojo vyresnio brolio 
Antano Uginso. Sulaikytas An
tanas Uginsas taip pat prisipa
žino, kad pasamdė Gudavicziu 
užmuszti jo jaunesni broli, Jo
ną, norėdamas pasilikti szei- 
mynoj vienas ir tokiu budu isz- 
sisukti isz karo tarnybos.

Sztai kokiu esama broliu!
NUŽUDĖ ŽMONA.

Gaszcziunai, Sziauliu ap. — 
Rugpiuczio 3 diena pil. G. pa
rojęs isz lauko pusryczio ir ne 
radęs izsvirto, supykęs ant 
žmonos, sugriebė kirvi ir su 
pente davė žmonai in kakta. 
Moteriszke buvo vienu smūgiu 
užmuszta. Žmogžudys buvo pa
sislėpęs, bet policija sueziupo 
ir perdavė grandimis surakin
ta Sziauliu policijai.
PASKENDO TRYS ŽMONES.

Kaunas. — Klaipėdos pajū
ryj, Rugpiuczio 29 diena, ketu
ri darbininkai maudosi. Paskui 
važinėjo valtimi. Buvo gero
kai insigere. Vienas isz ju eme 
valtį siūbuoti, labai insiubaves, 
ji apvirto. Du isz ju — Kri- 
bauskas ir Szmitas paskendo, 
antri d u i^^igelbejo. Abu buvo 
vede ir turėjo gausias szeimas. 
Ta pat diena paskendo jaunas 
darbininkas vėl Szmitas 20 
metu amžiaus. Ir szis buvo ge
rokai insigeres.

KRUVINAS ANGLIAKASIU 
SUSIRINKIMAS; 28 

ARESZTAVOTI.
Pittsburgh. — Dvideszimts 

asztuoni anglekasiaį 
aresztavoti už sukėlimą kruvi
nu inaiszacziu laike susirinki
mo tikslo sutvėrimo 
anglines unijos National Mine 
Workers, kuria norėjo insteigt 
sanariai Savo the Union Coin- 
mitee. Priesz tai pasiprieszino 
United Mine Workers of Ame
rica anglekasiai na ir kilo kru
vinas muszis kuriame likos ke
li smarkiai apdaužyti.

likos

naujos

REVOLIUCIJE
NE 1NVYKO

2,000 ARESŽTAVOTI ISZPA- 
NIJOJ IR ARCIVYSKUPAS 

UŽ SUKĖLIMĄ REVO
LIUCIJOS.

LENKAI SU LIETUVIAIS 
KRUVINAI SUSIMUSZE 
BAŽNYCZIOJE LAIKE 

MISZIU SZVENTU.

Jonisz-

KITU INTRIGOS PRAŽUDĖ 
DORA ŽMOGŲ.

Jauneikiu Kaimas, 
kio vals. — Liepos 23 diena nu-
siszove gydytojas Macziulis. 
Priesz kiek laiko pas ji atėjo 
viena moteris isz Dargiu kai
mo ir nupasakojus, kad jos vy
ras serga, prasze vaisiu. Gydy
tojas vaistu davė. Moteris par- 
sineszes pridėjo nuodu ir užda
vė vyrui. Vyras po keliu va
landų mirė. Gydytojai, jeszko- 
dami staigios mirties priežas- 
cziu , vyra iszskrode ir rado 
nuodus. Moteris, teisindamosi, 
parode vaistus su nuodais. Gy
dytojai iszkele byla priesz gyd. 
Macziuli. Macziulis, būdamas 
senas — 70 metu, del to labai 
susijudino, ingavo nervu liga 
ir lyg ir sumiszo. Pagriebęs rc- 
volVeri nusiszove.

Minėtai motėrei susi pykus 
su meilužiu, iszkilo aikszten, 
kad ji nuodu kitur gavusi. Per 
tardymą moteris prisipažino. 
Dabar ji sėdi už geležiniu gro
tu ir laukia teismo, o Macziulis 
guli ant lentos juodame karste.

Macziulis buvo labai geras 
gydytojas darbininkams, 
ėjus kokiam nors neturtingam 
darbininkui mokesezio neim
davo už apžiurejia, kartais ir 
vaistus duodavo dykai. Ma
cziulis 1905 mete sžeistiems re
voliucionieriams 
su kazokais dykai suteikė pa- 
gelba. •

Buvo žmogus pažangus ir 
geras darbininku draugas.

Vilnius, 
nievas r

Iszpanije. — Re- 
voliucijonieriai, komunistai ir 
republi kouaif 
isz iszvažiavimo 
l'onso in 
kelti

Bordeaux tikima, kuris primenavardes 
užprasze 
žmoni n 
apkalbėjimo 
kompanijos, 
kita pakaju, bet vos pradėjo 
kalbelis, 'kad sztai •davėsi gir- 

langu balsai skripkos 
ant kurios grajino kokis tai ko- 
licka ir graudžiai giedojo.

“Ai, kas tai do

už dėt po

verksmus kalbėjo: 
mane aresztavojote, 
nieko blogo

14

asz
Asz

rų: nigerio, Kincziko, 
no, Iszpano ir Amerikono.

Laike teismo mergina pro 
kodėl jus 
juk

nepada riau.
esmių tinkama ir pavyzdinga 
motore.” — Badai!
JAUNIKIS PABĖGO BET 

VESELKA TĘSĘSI 
TOLIAUS.

Kelnersville, Wis. — Szim-

Emi-

>y

rr r i_________ ? 11 t i r! _ c* ‘

tai žmonių turėjo gerus laikus 
valgė, gere ir szoko, nes 
liūs Patsorik ketino vesti <pa- 
togia Agota Demcziuk. Ant ry
tojaus visi lauke jaunikio ir 
Veselka buvo pasirengus va
žiuoti in l>0Žnyc/ia, bet jauni
kio nesulauke. Ka daryt! Tė
vas nebuvusios nuotakos nenu
siminė ir svecziai linksminosi

■ 4

turtingu 
tiksle

valkata 
mums perszkadina — paszau- 
ke locnininkas užpykęs. —Kur 
toji mus palicije,

k a s

kad tokiu
, J

mus
ubagu neuždaro in kalėjimai 

4 i Juk tai vienas isz vargszu

tarp Lenku 
kurios invy-

re.

■— atsiliepė vienas isz svccziu se subraižyta.
stovineziu prie lango.

“ kogreieziausia
, nes mums per-

- (are Ždas ir n tįsi

Reike 
juoin atlikt 
szkadines — 
szyipsojas iszeme isz kiszeniaus 
viena centą ir pradėjo ka tokio 
jeszkot i.

“Ko 
klauso 
lango.

“Popieros
tojo pinigo, — atsake tprezius 
i r- paVodfr rerrta.

“Ja i g

UOS

811

paponas jeszkai?
stovintis sveczias prie

de! suvyniojimo

rei-u tiktai popieros
,—----------------------------------—- ke> Įarc Kveczias, tai galiu pa-

— - - — -- - t a i n a u t, 11 v-.-, v i.. * į z. r į *
tolinus per tris, dienas pakol savcs. Kalbėdamas tai
viską nepa'baige.

EROPLANINIS PACZTAS 
IN MEKSIKA.

Washington, D. C. — Ero- 
planinis paczt'as tarp Suv. Val
stijų ir Meksiko prasidės nuo 
1 dienos Oktoberio isz San An
tonio in Lorado, Texas, 
ten tiesiog in Meksika.
tas bus gabentas isz New Yor- 
ko,'Bostono, (Jhicagos ir kitu 
didesniu miestu. Gromata in 
Meksika kasztuos 20 centu už 
kožna uncije.
SUMUSZE MOTINA ANT 

SMERT KAD PER 
ILGAI GYVENO.

Chicago. — Vilhelmina Han
ke, senuke turinti

rp o isz 
Pacz-

tarnaut nes turiu popiera prie 
_„j, isz t rau

ke deszimt-dolerine bumaszka, 
suvyniojo centą-ir iszmete per 
Įauga in kepure stovi nezio 
vargszo.

Likusieji
nėjo tam visam atsitikimui su 
nusiszypsojimu, kuris visai ne
patiko naujam milijonieriui ir 
ta vakaru kompanijos nesutvė
rė, nes pats pasirodo 
smirda.

kepure

svecziai prisižiuri-

pats kuom

pasinaudodami 
karaliaus Al

no re jo su- 
nnmesti ka

alsinnstas
vi rszi ui nk lis isz

PESZTYNES TARP KUNIGU
Amsterdam, N. Y. — Vietos 

laikraszcziai prancsza apie in- 
domias peszt.ynes 
Kataliku kunigu,
ko Szv. Stanislovo parapijoj. 
Povylas Miskoviczius, kamen- 
dorius, taip primuszes kleboną, 
Antan Pincziure'k, kad tas net 
Szv. Marijos ligoninėj atsidu-

Klebono nosies galas veik
nuimtas ir galva keliose vieto- 

, Kamendorius 
vartojęs lenta 18 coliu ilgio, 3 
coliu platumo ir puse colio sto
rumo.

Kunigėliai 
koma, del 
kurios turėjo būti laikomos ki
ta diena. Pas gaspadine rasta 
revolveris ir Miskoviczius sa
koma y ra. pa re isz kės: “J (‘i asz 
bueziau nemuszes, tai man bu
tu blogiau atsitikę.” Tuo daly
ku susirūpino vyskupas ir pro
kuroras.

Szvedije, 
re vol i u ei j e, 

raliu nuo sosto ir iszguiti visus 
sklypo, bet 

kas tekis pagedo ir rovoiiucije
nei n vyko. Daugiau kaip 2,000 
revoliucijoiiieriu po visa skly
pą likos arcsztavėtais kaipo ir 
arei vyskupas Saragosoje likos 
uždarytas kalėjime, kaipo ir 
daugelis 
teipgi aresztnvota.

Lisbone, Portugalijoj, aresz- 
tavota daugelis žmonių ir su
rasta keliolika 
dinamito ir daugelis ginklu pa-

kalėjimo
vi rszi n inkų

d ežiu bombų

susi gi nežino, 
gedulingu

sa-
misziu

SUĖMĖ DARBININKU VA
DA KANKINO, KOL 

GAVO $10,000.
New Yorkas. — Banditai pa

leido Williama Lyonsa, Newar- 
ko, N. J., darbininku lyderi, ga
ve isz jo $10,000 iszsipirkimo 
pinigu.

Priesz trejetą savaieziu,
Lyons, iszejes isz vieno resto
rano New Yorke, buvo sėdas in 
savo automobili, 
prisiartino smoge jam in gal
va, apsvaigino ir, 
savo automobiliu, 
in viena

kai

slėpta mažam miestelyje Boja 
provincijoj A1 lent ėjo.

17 UŽMUSZTI GELEŽKELIO 
NELAIMĖJE.

— Arli Zajonce pa
truk is

su

Praga.
sažierinis 
sztangu su baisioms pasek
mėms. Septyniolika pasažieriu 
likos užmuszti, keliu nesuran
da o daugelis sužeista. Ant to 
trūkio taipgi radosi in 4(^Ang- 
liszku turistu apie kuriu padė
jimą nieko negirdėta. Nelaime 
atsitiko ant Lunderburg-Vicd- 
niaus geležikelio Czekostlovaki- 
joj.

iszsirito isz 
baisioms

Miestelis Kier
an t Lietuviszkos sza- 

lies, gulintis apie du kilomet
rus nuo rubežiaus, turėjo atsi- 

muszi
Kauniszkoje liažnyczioję -Szv. 
Traices 1926 mete.

Po mireziai savo seno pra- 
baszcziaus, in jojo vieta likos 

Lenkiszkas kuni
gas, kuris manydamas kad pa- 
rapijonai yra beveik visi Len
kai, nutarė ’laikyti pamokslą ir 
giesmes Lcnkiszkai, o Lietu- 
viszkai, vien tik del Lietuviu.

Kada Lenkai pradėjo giedo
ti Lcnkiszkai, Lietuviai pradė
jo bažnycziojc szvilpt, rėkaut 
ir kerszyt, ant galo prasidėjo 
rnusziai po visas dalis bažny
czios ir ant galo pesztukai isz- 
sigavo ant szventoriaus, kur 
prasidėjo rnusziai da karsz- 
cziau.

Duota žinia palicijai kuri 
tuoj ir pribuvo ant vietos, o 
kad negalėjo tokios mynios ap- 
malszyt, paleido in ora kelioli
ka szuviu. 
pesztukus ir 
po visas pakampes. Kelis pesz
tukus aresztavojo, bet vado ne-

Lenku randasi 
pa

v

Szuviai iszgazdino 
visi iszbeginejo

su rado. Tarp 
daugelis su 
kausziais.

apdaužytais

BAISI ŽUDINSTA 
MOTINOS.
Lenki jo., —

iszkilo aikszten

At-

susirėmime

Jaslo, Lenkije. — Morta 
Vielgosz, tarnaite llinovo dva
re, pagimdė dvynukus-vaikus'. 
Negeistinus vaikus nutarė nu- 
žudint ir panaudojo sekanezius 
budus^: viena užsmaugė o 'kita 
subado peiliu.
aresztavota. Praeita meta toji 
iszgama motina atsėdėjo me
tus kalėjimo už pasmaugima 
taipgi savo naujai gimusio kū
dikio.

.Panemunėlio v,, BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI.
Panevėžys. — 1919 mete Pa- 

nevežyj, isz nuosavu namu ne
žinia kur dingo Jonas Szefel- 
das. Ir tai atsitiko nakties me
tu.'Padarius tada atatinkamus 
žygius, niekur jis nebuvo ras
tas. Sziais 1928 metais Krimi
nalines policijos Panevėžio ra
jono po ilgu tyrinėjimu, paga
liau nustatė, kad Szefelda nu
žudė broliai: Antanas ir And
rius Kundrevieziai. Antanas 
Kundreviczius mirė, taip, kad 
jam priesz žemes teismą atsa
kyti nereikės, gi sulaikytasis 
Andrius Kundreviczius prisi
pažino, kad jis su savo broliu 
nužudė Szefelda del asmeninio 
kerszto ir nesantaikų. Nakties 
metu in Szefeldo butą juos in- 
leido tarnaite — Apolonija 
Macziudaite, kuri irgi sulaiky
ta ir traukiama atsakomvben. 
Dviems kirvio smūgiais jie nu
traukė gyvybes siūlą miegan- 
cziam Szefeldui, o jo lavona su
vynioję in paklode, inmete in 
duobe ir užvertė akmenimis. 
Lavono griaueziai rasti. Nužu
dęs Szefelda, paėmė jo 3,000 
Ob. ost.‘markiu, szautuva ir re
volveri. Kaltinamieji Andrius 
Kundreviczius ir tarnaite Apo
lonija Macziudaite sulaikvti ir

NEBYLIS KIRVIU SUKAPO
JO TRIS ŽMONES IR 

PADEGE NAMUS.
Neveriai,

Rokiszkio ap. — Rugpiuczio 1
dieria, 11 valanda vakare, 
kerszto paimtas, vienas neby- 
lis kirviu nužudo motina, mir
tinai sukapojo naszle seseri ir 
jos vaika. Kad paslėptu žmog
žudystes pėdsakus, žmogžudys 
padegė trobas ir nubėgės in 
pirti užsidarė.

Subege žmones lavona ir su
žeistuosius isz ugnies iszgelbc- 
j°-

Su žmogžudžiu turėjo dideli 
vargu iki ji suome, nes jis, sė
dėdamas pirtyj, gynėsi kirviu. 
Teko sugriauti pirtis ir tada 
tik kartimis prispaudė ji prie 
sąsparos ir suome.

Žmogžudyste
taip. Nelaimingoji szeima turė
jo 16 ha žeos, bet neturėda
mos vyriszkiu labai sunkiai gy
veno, o tas nebylis 
veikdavęs, tik isztvirkaudaves.
Moterys sutarė imti užkuri, ir 
nobylis 
joms atkorszijo. 
esąs pilno proto.

Gydytojas aiszkina, kad to
kie žmones, nebyliai, sykiais 
kaip ir netenka proto ir pasi
daro labai žiaurus.

keturi vyrai kai Į) jis vertes Motina likos

insivilke in 
nusigabeno

)

apsvaigino ir 
automobiliu

apartamenta 
laike ji kaip kalini. Isz karto 
banditai reikalavo, kad Lyons 
sumokėtu $100,000 iszsipirkti. 
Jis atsisako. Tada 
eme ji visokiais budais kankin-

CIGONKOS APGAVO DVI 
KVAILIUKES ANT 

887 DOLERIU.
Reading, Pa.

[kurios slankiojo po miestą
1 prižadėdamas žmoniems inbur- 

ir iszgydyt žmonis, 
ana diena apgavo
moterėlės ant 887 dolerius.Mrs.

, naszle ant 510 
ir Katre Roszkovskie-

Cigonkos, 
po miestą,

kame

banditai
Iti gilinki žmonis 

dvi kvailes Nepakęsdamas

del to misionie-

84 metus, 
mirė nuo baisio sumuszimo ko
ki aplaike isz ranku savo su-

Elzbieta Rucz 
doleriu

naus Emilijaus, 52 metu, o ku-jne vedusia nioteri ant 377 do-
ri policija uždare kalėjimo, kad 
buvo priežastim 
senos motinos
nėjo buk iszgama sūnūs sumu- 
sze mirtinai motina už tai, kad 
per ilgai gyveno nes jam nubo
do ja maityt ir davinet prie
glauda.
ISZSIKASE SZULINI

IR JAME UŽTROSZKO.
Wilmonfy Minn. — Nusilei

dęs 45 pėdu

mirties savo
Policija isztyri-

szulini ngilumo 
kuri jis ka tik buvo baigos kas
ti, sugedusiu oru 
Frank Spatz, 3 
rys. Darbininkas Word, kuris 
buvo nuleistas in szulini gelbė
ti Spatza,

nutroszko
8 metu farme<

taipjau pritroszko, 
bet dar buvo atgaivintas.
10 UŽMUSZTI, 6 SUŽEISTI 

,PER EROPLANUS.
New York. — Praėjusia Ne- 

deldienis buvo pavojingas del 
Jekiotoju po visas dalis Suv. 
Valstijų, nes visokiose ero- 
planinese nelaimėse likos už- 
muszti deszimts žmonių ir su
žeista szeszi. Viso buvo asztuo- 
nios nelaimes? isz tuja trys 
nauji eroplanai likos sudaužy
ti laike bandymo/

leriu.
Cigonkos prižadėjo iszgydyt 

vienos du vaikus, o kitai inbur- 
ti turtinga vyra. Liepe joms 
invynioti pinigus in skepetaite 
su maža žvakute ir neszioti ant 
krutinės per visa nakti. Ant 
rytojaus tik dažinojo kad ske
petaitėje randasi sukarpytos 
popieros, bet pinigėliai iszlekc 
su cigonkoms isz miesto.
APVOGĖ BAPTISTU

BAŽNYCZIA ANT
MILIJONO DOLERIU.

Atlanta, Ga. — Kasierius 
Clinton S. Carnes isz Southern 
Baptist Home Mission sunau
dojo ir praleido tosios bažny- 
czios draugavęs pinigu ant mi
lijono doleriu ir dingo nežino 
kur. Isz /pradžių buvo mano
ma, kad ji patiko kokia nelai
me, bet kada pradėjo tyrinėt 
jojo knygas, persitikrino kad 
pinigai dingo.

Tasai žmogelis jau 1916 me
te atsėdėjo bausme Atlantos 
kalėjime už kokias ten sukty
bes. Turėjo jisai po «avo val
džia apie* penkis milijrthiis do« 
leriu bažnytinio turto.e

G a.

leriu bažnytinio turto/*

ti. Nepakęsdamas kaneziu 
Lyons ome derėtis ir susitaiko 
už $10,000. Jis parasze laiszka 
savo draugams ir tie, sudėjo 
pinigus, Lyonsa iszpirko.

NE NORI GARBYT DIEVO 
BE TABAKO.

Lon<lonas. —.Gryžos isz Afri- 
kos, vienas misionierius pasa
koja apie tai,
Krikszczionimis laukinius Af
ri kieczius.
Tie laukiniai jo pamokslu vi

sai neklauso, 
rius ėmėsi ant kitokios rodos.
Jis eilios vilioti Afrikieczius in 
bažnyczia dalinimu 
tiems, kurie geriau bažnyczioj 
gieda.

Vienas senis pasirodęs ypacz 
geras giedorius. Misionierius 
užtat kožna syki duodavos jam 
dviguba porcija tabako, ir so- 

, kiek

tabako
V

Paskutines Žinutes

II Windber, Pa. —Glen M it-' 
chell, 23 metu, likos užinusztas 
Arron kasyk losią 
Kepczar, 46 metu, tėvas 9 vai
ku, likos užmusztas No. 36 ku- 
syklosia.

1[ Altoona, Pa. 
liszkas vikaras 
diecezijos, monsignoris Thom
as F. Smith, serga pavojingai 
ir nėra vilties kad pasveiktu.

11 Plymouth, Pa. — Jonas 
Romantovski, 38 metu, likos 
užmusztas perdeki rikiui drū
ta Loomis kasyklose, kuri isz 
netycziu dalypstejo 
namo isz darbo. ‘

11 New Philadelphia, Pa. — 
Andriukas, sūnelis Jurgio Pau
ley prigėrė cebcryje vandens, 
kada nieko nebuvo kuknioje.

11 Rymas. — Ana diena at
lankė popiežių vyskupas O’
Reilly isz Scranton, Pa., kuris 
pribuvo in Ryma su keliais ku
nigais. Vyskupas kalbėjosi su
i.

y _____1 - j

ir Andrius

— Genera- 
czioiiai tines

38 metu

eidamas

I iopi eži u m . 1t a ii joniszkni 
ta kalba gerai supranta*

nes
k J

nis stengdavesis giedoti 
jo gerkle leidus. .

Per visus metus laukiniai 
visi lanke bažnyczia, ir misio
nierius jau mane, kad jie virte 
gerais Krikszczionimis. Del to 
jis paliovęs tabako dalinimą.

Dvi savaites po to senis vis 
tankiai lankės bažnyczia ir dar 
garsiau giedojęs szventas gies
mes. Bet kaip ir treczia savaite 
jis nesulaukęs paprastos porci
jos tabako, jis bažnyežioj nesi
rodo. Kaip misionierius ji susi
tikęs ir paklausęs, del ko jis no 
lanko bažnyczios, senas nige- 

uNera ta
bako, nėra no aleliuja.”
/

ris tiesiai atsakęs:

LAIMINGAS RADINYS.
Bolzano, Italija.— Viena no 

turtinga Italu kaimiecziu szoi- 
įnyna, visai netikėtai praturtė
jo. Ji turėjo smuiką, kuria se
nai norėjo parduoti, bet niekas 
nepirko. Szi meta in kaima at
vyko vakacijas praleisti atsto
vas Londono muzikos firmos. 
Jis apžiūrėjęs smuiką rado ja 
esant padaryta garsaus Stra- 
divariuso, 150 metu atgal. Jis 
kaimiecziui užmokėjo už ja

' r$35,000,

GERA BAUSME UŽ 
GIRTAVIMA.

London. — Czionaitiniai laik
raszcziai raszo akyva daneszi- 
ma apie gera nubaudimu ir at- 
pratinima nuo girtavimo Alba
nijos gyventoju, primindami, 
kad panasziai butu daroma ir 
Anglijoj.

Albanijoj, jaigu randa girta 
žmogų ant ulyczios, tai ji pri- 
risza ant asilo nugaros ir ve
džioja po visa miestu, o vaikai, 
kurio eina szale, musza in bu'b- 
nelius ir tokiu budu pritraukė 
nemažai žmonių. Po tokiai pa
rodai, girtuoklis du turi kolos 
dienas persėdėti kozoje. Žino
ma, po tokiai 
daugiau niekas
Bet ir karezomnykus, kuris da- 
leidžia žmogui pasigort ir bu
na baudžiamas, nes turi mokėt 
didele bausme ir maityt gir
tuoklio szeimyna kada tasai 
atsėdi savo bausmia.

“operacijai’f 
nepasigeria.

4 PELEGRIMAI UŽMUSZTI 
IR 12 SUŽEISTA. ,

Rymas.,— Keturios moteros 
likos užmusztos o 12 ypatų su
žeista laiko procesijos arti Pi- 
tigliano, Orvieto. Procesijoj 
dalyvavo daug keleiviu, kurie 
ėjo atlankyti szvcnta»vieta Pa
neles Atleidimo. Vieta, pro ku
ria praeitinėje buvo paplauta 
per lietu ir visi sugriuvo in

■ ' rduobia. . 1—i •

aiszkinarna

nieko ne-

sužinojęs tuo bud u 
Žmogžudys

NAKVYNE KAINAVO 
110 LITU.

Kaunas. — Slabados gyven
tojas Lanas sziomis dienomis 
vakare susitiko Laisves ai. ma
žai pažystama moteriszke. Ja 
užkalbino. Pavaikszcziojo. Su
sitarė, kad eis nakvoti pas ja, 
tai buvo Ona Gvaldiene, gyv. 
Kestuczio gatvėj 37 nr. Pas ja 
juodu truputi girstelejo. Lanas 
buvęs labai nuvargęs, tai kiek 
“truktelejes”
Ryta pasigedęs 110 litu. Pasi
rodė perbrnngu tokia nakvyne, 
augszcziau nustatytos kainos, 
tad pasiskundė policijai, o szl 
tuoj užvode byla priesz nakvy-

• -1 -i..

greit užmigo.

nes davėja,

padėti kalėjimai!.

UŽSIDEGĖ TROBA.
Veievriai, Mariampoles aps. 

— Neseniai J.B., važiuodamas 
namo, pavėžino viena keleivi. 
Szis vežime užsirūko ir, mes
damas liepsnojanti degtuką, 
pataikė in pintine, kurioj buvo 
szieno. J.B. parvažiavęs pinti
no padėjo trobon ir iszejo. Su- 
gryžos paate, kad trobos vidus 
liepsnoja. Subege namiszkiai 
ugnį užgesino. Nuostoliu pada
ryta nedaug. Szeimininke, su
pykus del tokio iszgasczio, su
daužo vyro pypke ir sunaikino 
tftbąkinę, _____________ __
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“SAULE”

Kas Girdėt
Ęokia yra tnansy*bo Soviati-

įieje Rosijoj, apraszo Europisz- 
ki laikraszcziai, apie sekanti 
atsitikima aplinkinėje Krasno
jarską ant Sibiro. Tūlam ma
žam miestelyje valdže apgarsi
no plakatais po visa aplinki
ne, kad nonžilgio pribus in 
miesteli su prakalbomis apie 
“Užduoti Soviatincs Mote- 
res,”
state ant rinkaus platforme ir

drauge Rakajevna. Pa

visas miestelis lauke paskirto
je dienoje ant pribuvimo uta- 
vorszczkos” su prakalbomis.

Ant galo laukiama valanda 
atėjo. “Tavorszczka” pribuvo 
su prakalbomis... Bet ant ne
laimes, tarp susirinkusiu kilo 
nusistebėjimas. Na ir praszom 
sau perstatyt kad 
czka” 
trumpa szilkine szlebukia, szil- 
kinems <pancziakoms, • maža 
skrybėlaite ir su nnbabytais 
plaukais. Nėr ko stebėtis, kad

tavorsz-< < 
ee e

buvo pasirodžius in

tamsuneliu. Tamsybe tarp> tų
jų vargszu kurio nomoka qcy- 
tati ne pisati” yra baisi, todėl 
nėr ko stebėtis, kad atsitiko to- 
kis akyvas ir 'juokingas atsiti
kimas perstatantis tamsybe.

Tokiu atsitikimu Rosijoj 
randasi labai daug ir jieji pa- 
siantrines taip ilgai,’ pakol so- 
viatai kada susipras, kad jai- 
gu iszpleszia žmogui 
daigia, tai reike in ta vieta 
duoti jam ka kita.

Rusiszki gyventojai buvo 
prispausti per cariszkus val
donus, buvo vėliaus juju nu- 
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in Lietuva arba
4

atsitikimu

gyventojai

viena

puolimu ir žadinėtoms carisz- 
kos szeimynos, o sziadien atsi-

Isz Pasikalbėjimo su p. 
Jack Sharkey.

Sanryszyje su ruosziama 
spaudon istorine knyga “Ame
rikos Lietuviai” man teko at
silankyti pas garsųjį musu tau
tieti poną J. ’Sharkey ir nors 
tai buvo mano pirmas atsilan
kymas pas ji ir pirmoji mud
viejų pažintis, bet gan ilga va
landa laiko ir invairiais klau-

E;
L:

būna isztvirkimai, palcistuvys- syma'R pasikalbėti.
tęs, apgiiudimįimai )ant kas
dieninio paredko. Dingo viltis 
pas žmonis ir toji kibirksz’tele 
apszvictimo kokia turėjo kita-

Turėdamas omenyje visuo
menes susidomėjimą szia bran
gia mums ir visai musu tautai
y pat a nors trumpai patieksiu

dos ir sziadien vela pastoja savo inspudžius bei pasikalbc-
laukiniais kokiais buvo juju 
protėviai.
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isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS UNIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

Veteranu Kompensacija.
Klausymas: Esin pasaulinio 

karo veteranas ir noriu pra- 
szyti kompensacijos, bet Kon
greso paskirtas laikas — penki 
metai — per kuri laika buvo 
galima praszyti kompensacijos 
iszsrbaige. Ka turiu daryti 1

Atsakymas: Pirmiaus buvo 
reikalauta, kad kareivis turi 
paduoti kompensacijos praszy- 
ma in penkius metus po sužei
dimu, arba ligos užpuolimu bet 
laikas dabar buvo pailgintas 
iki Balandžio 30d., 1930m. Bet 
kareivis turi i darodyti kodėl 
jis ankszcziaus nepadaro pra- 
szyma. Paaiszkinimas turi bū
ti paduotas afideivito formoj 
Regional Offices of the Veter
ans’ Bureau.
Amerikos Pilieczio Podukros.

Klausymas: Apsivedžiau su 
naszle. Ji turi dviejas mergai
tes. Mano žmona ir dukterys 
gyvena Europoje. Asz nesenci 
iszsicmiau paskutines pilietys-

<

9

IN KLAIPEDA

SI 07
KAINOS 

ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

jimu iszvadas.
Jo gyvenamoji vieta

Bostono, milijonierių apgy
ventame rajone arti ežero-re- 
zorvuaro kranto randasi jo re
zidencija. Namelis vidutinio 
dydžio, nepuikios iszvaizdok; 
isz pricszakio ir szonu pa- 
puosztas ji apsupanezios ža- 
iiuojanezios vejos. Dailiai ža
liuojanti žole sudaro gana ma
lonu vaizdeli. Greta statoma 
jam naujos mados didokas na
mas,

Ana diena Brook lyne nema
žai nustebino visa suda ir ad
vokatus pana Madelina Kayo, 
motoriszka advokate, kuri atė
jo apgint savo klientą, pasiro
džiusi in kelnes ir balta jekute 
be rankovių.

I

X »
|

Isz kur ir kokiu budu varpai 
atsirado, tai sunku atspėti, nes , 
nuo labai scnoviszku laiku jau 
buvo žinomi ir turėjo drauga
vimu su žmogiszka veisle.

Gal didžiausias varpas ant 
svieto yra Gari sakas‘Varpas 
kuris stovi ant pleciaus Mosk- 
voje, Rosijoj, ir dabar yra nau
dojamas kaipo koplyczia. Ta- , 
sai varpas likos nulietas 1733 
mete, bet kada ji norėjo už- 
kelt ant bokszto cerkves, 
boksztas sugriuvo ir varpas nu
krito žemyn, padarydamas di
dele skyle kurioje gulėjo su- 
virszum szimta metu.

Ant paliepimo caro Nikalo- 
jaus 1836 mete likos iszkeltas 
in viražu, bet vanpas buvo su
trukęs vienam szone ir buvo 
naudojamas kaipo koplyczia. 
Varpas svėrė 219 tonu, yra 19 
pėdu ir 'trijų coliu augszczio, ’ 
36 coliu storio ir 22 pėdu ir 8 
coliu aplinkui.

Sziadicninis didžiausias var- i 
pas kuris yra naudojamas ir 
skambinamas randasi Moskvo- 
je, kuris svėrė 128 tonus. Ant
ras didžiausias varpas randasi 
maldnamyje Upper Burmoje, 
kuris svėrė 80 tonu ir yra 
pėdu aukszczio.

IMMIGRACIJOS
STATISTIKOS

taip puikiai parėdyta drauge 
iszvere nepaprasta inspudi ant 
susirinkusiuju, nes tikėjosi pa
matyt kokia sena boba, apsi
supusia su skepeta ir ezeba- 
tais, o ežia tikras “aniuolas” 
pas juos atvažiavo. Vyrai kaip 
vyrai, isz nuaiatebejimo stovė
jo rszRižidja, rodos suvalgytu 
stovinti patogumą priesz save. 
Bet moteres kitaip ant to vis
ko žiurėjo ir net pamėlynavo 
Isz piktumo ir užvydejimo. 
Vos jaja užtemino, pradėjo 
tarp saves sznabždet, kad tai 
ne motore... tiktai volnes, na ir 
velnes in czionais jaja atjiesze 
kaipo savo pasiuntine.

Atsirado ir tokios, kurios 
tvirtai mane kad josios kūnas 
yra apaugės plaukais kaip ožio 
ir lodei taip navatnai yra pa
sirėdžius... Kitos vela sake buk 
jiji yra apaugus žuvies žvy
nais... Na ir kada soviatine pa
naite stojo ant platformos, isz 
visu pusiu davėsi girdot riks
mai ir keiksmai: “Szalin su 
tuom velniu! Tu esi apaugus 
žvynais! Apaugus szerstimi!” 
ir t.t. Kalbėtoja stengėsi juos 
apmalszyt, bet viskas buvo ant 
niek. Na, ir ka daro tavorsz- 
eska Rakajevna? Negalėdama 
žodžiais pertikrint indukusia 
mynia, kad turi toki pat kuna 
kaip ir josios tamsios sesutes... 
nutarė jaises pertikriut ant 
“ju locnu akiu...w

Nemanydama ilgai, numėto 
nuo saves szldbes, paneziakas 
ir visus szilkinius frizalus ir.... 
stojo priesz susirinkusius visai 
nuoga kaip Jeva. Moterems 
vos akys neiszszoko isz galvos, 
o vyrai da daugiau atidarė žio
tis ir net seile rijo žiūrėdami 
ant tojo “aniuolo” laisves.

Pertikrinus netikinezius kad 
jiji iszrodo kaip ir visos mote
res, norėjo surinkt savo drapa
nas irmalsziai varyti savo pra
kalbas, kad sztai, o nelaime!,.. 
Szlebuke, peneziakos, pantap- 
leliai, slipukai ir kitokį szilki- 
niai parėdai dingo kaip kam
paras. Kerszino, melde su asz- 
aromis idant sugrąžytu josios 
parėdus, bet viskas dingo slap
tu budu.

O gal kas paėmė ant atmin
ties ir giliuko, bet soviatine mi- 
sijonierka parėdė Jevos, turė
jo nuoga bėgti in artimiausia 
narna jesricoti'kuom apsireng
ti, pati turėdama isz to gera 
pamokinimą, kad pirmiausia 
reike žmoniems dyoti apszvie- 
trma o po tam inkvepinet so- 
viatinius mokslus ir “savival- 
dysta/’

“Hadziajkai” arba Rusiszki 
“mužikai“ kitados tikėjo in 
cara, kaipo in 'Dievą, ir kad ta
da bnta. atvažiavus toji misi-[Europa; 2,934 in Meksika; 
jonierka su tokiu pasiuntimu, 
tai butu priimta kaipo aniuo- 
laa per “hoepodina,” bet szia
dien, kada nužudė cara, dingo 
su juom ir“hcfepodin.,, l8zple- 
sze žmoniems juju tikėjimą 'ir 
didybe, o nedave nieko Inai- 
home, tiktai eoviatiszkus ap
gavikus Ir lankytojus -tuja

mai ir keiksmai:
16

/ o

Washington, D. C. — In Suv. 
Valstijas per Birželio menesi, 
1928 mete buvo inleista 38,205 
ateiviai. 27,199 ateiviai apleido 
Suv. Valstijas.

Pilnos imigracijos statisti
kos metams baigiant Birželio 
30 diena, 1928 mete, buvo 500, 
631, arba 37,370 arba 6.9 nuo- 
szimeziais mažiaus negu 1927.

Per fiskaliszkus metus isz- 
vyko 274,356 ateiviai arba pa
didėjimas isz 20,848, kuomet 
253,508 ateiviai iszvyko isz 
Suv. Valstijų. .

Isz virszminetu 500,631 atei
vio, 355,389 arba 71 nuszimtis 
atvyko in uostus ir 145,242 at
vyko isz artimu szaliu. Per ta 
laika inleidimas atsakytas 18,- 
839 ateiviam 16,405 sulaikyti 
prie rubežiu, ir 2,434 sulaikyti 
kuomet laivais atvyko in uos
tus.

Atvyko daugiausia Meksi- 
kiecziu — 57,765. Juos seke 
Vokiecziai — 54,157, po tam 
Airiai —- 38,193, Anglai—33,- 
597, Szkotai — 23,177, Italai— 
18740, Skandinavai — 18,664, 
ir Prancūzai 
asztuonios tautos sudaro 85 
nuoszimti immigracijos.

Iszdeportuota net 11,625 at
eiviai —■ dauįrumas tu ateiviu 
atvyko be pasportu, bet 1,211

• •

17,963.. Tas

bvo kriminalistai, 959 bepro- 
cziai, 
žmones. 5,021 iszdeportuota in 

a e. w « te

ir 563 nemoralisžkus

2,511 in Kanada, 297 in Vaka
ru Indija, 218 in Centraline ir 
pietine Amerika, 232 in Chini- 
ja, 108 in Japonija ir 304 in 
kitas szaliB.
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duonos.

kurie gyvena Bing-

kuris ’kainuos in $72,000.
Pirmas pasimatymas

Sutarta valanda pono Zales
kio automo’liiliu nuvykau jo 
rczidoncijon. Vos sustojau— 
sztai, žiuri u, lazda pasiramsz- 
cziuodamas per sodneli, ateina 
gana jaunas, gražios iszvaiz- 
dos, tvirto sudėjimo vyriszkis. 
Tszvydes mane nusiszypsojo ir 
prisiartinos be jokio iszdrdu- 
mo tnuoszirdžiai pasisveikino 
ir pradėjo kalbėtis. Mudviejų 
pasikalbėjimas tęsęsi suvirsz 
valanda laiko. Jo žmona su jau
na dukrele ir savo moeziute bu
vo iszVyke su reikalais.
Jack Sharkey ir jo tautyste
Jis drąsini ir’aiszkiai prisi- 

pnžysta esąs Lietuvys. Lietu
vio vardo nesigėdi ir nesigėdy
siąs. Jis vieno nemėgsta: — 
kad butu pravardžiuojamas: 
“polak.” Neturi progos Lietu
viszkai kalbėti, užtad kalba 
gan silpnokai, ’bet visa laika 
mudu Lietuviszkai kalbėjome. 
Tiesa. Nokuriuos pavienius 
žodžius ar tai jis man ar asz 
jam turėjome Angliszkai pasa
kyti. Lietuviszkai raszytus 
straipsnius persunki! jam skai
tyti.

Mudviejų Lietuviu kalboje 
pasikalbėjimas — jam maloni 
Lietuviu kalbos praktikos pro- 
ga- ' itlMJ

Jo ateities perspektyvos
Regima <aiszkus nepasiten

kinimas isztikusia ji nelaime 
ne vien kaipo liga, bet taipgi 
ir kaipo sutrukdžiusią jam 
žengti prie czampiono vainiko. 
Ir sziadien dar subandažuota 
kaireji koja, negali priminti. 
Vos lazdele pasiramszcziuoda- 
mas gali truputi vaikszczioti. 
Yra viltis, kad koja iszgis, bet 
tik už keliu menesiu gales 
kumszcziuotis. Regima aiszkus 
jame pasiryžimas drąsini ženg
ti prie cznmpiono vainiko. Szin- 
diem jis yra pirmas eileje tu- 
rineziu teise prie jo.
Jack Sharkey szeimyniniam ir 

socialiam gyvenime.
Jis pavyzdys savo szeimynos 

ir tėvu globojo. Savo moteri (ji 
yra Francuzu kilmes) myli, o 
moteris ji. Po kumsztymu ne
paisant ar nugalėtojas ar nuga
lėtas — nereik jam artistiszko 
“good time.” — Szeimyninio 
sugyvenimo jnaloaiioje atmos
feroje, kartu su savo žmona ir 
vaikeliais jo gyvenamoje vie
telėje yra maloniausias jam aL 
silsys. Liuososo valandose 
mėgsta žuvauti bei Newton 
miszko tyru oru pakvėpuoti. 
Nekurio pažystami, milijonie
riai, draugai, supyksta, 'kad jis 
szalinasi nuo ju. Jie nedrau- 
gisžku ji skaito, bet jo ndras ir 
mintis: — aprūpinti vaikeliui, 
kad ateityje nereikėtų jiems

Liuososo

oru

Negali būti

isz ko mors praszyti
Jis rūpestingai h/boja ir savo 
žmonos senele moeziute bei sa
vo tėvus, 
hampton, N. Y.

Su Lietuviais pažineziu be
veik neturi. Bet matyt, prisi
mena jam suruosztos Lietuviu 
vaiszes. Apie Lietuva girdėjęs 
ir malonu jam ’butu kada nors 
Lietuvos padangėje tyru 
pakvėpuoti.

Jack Sharkey ir Amerikos 
Lietuviu istorija.

abejones, kad 
tam kuris taip drąsiai vadina
si Liet u vys, kurio vardas gai
vina musu jaunimo tautini su
sipratimą ir stiprima ji, kuris 
musu Tautos garbe auksztina, 
kad jam turi būti skirta atatin
kama vieta szioje istorinėje 
knygoje.

Belieka palinkėti musu gar
bingam tautieeZiui 
cziausiai pasveikti ir 
žengji prie sėkmingo iszsipil- 
dyino jo troszkimo ir garbingo 
vainikavimo musu iszeivijos ir 
visos Tautos.

Kun. S. Draugelis.

szioje

kuogrei- 
n aršia i

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

Nedelioj 23 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios
Spccialiszkas troinas iszois isz 

Mahanoy'City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time.

Railroad 
will II all BUtfMDlaiBMsA 

M '

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS ’ 
GRABORIUS MAHANOY CITY

n. l’1"“

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tlniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis ko sulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama ■ 
su stebetlne pasekme per 30 metu. 
J— - — — - “■

parduodam vien tik per

724-736 MULBERRY STREET !• 
READING, PA.

r

Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir
i

THE HAMPDEN LABORATORY

y,,, -y,,.,—........ .. ................................... . ......... ... . ................................. .
II I I'll l»Į.

KVITU knygele Draugystėms del lai- 
mokojimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
derlans nog'sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - • u. gse.' 

W. D. BOCZKOWSKLCO.,
MAHANOY CITY, PA.

t

•lerlauB not 'Budėtu pinigu ant

tos popieras. Ar galiu parsi
traukti savo žmona ir jos duk- 
tores czionais kaipo nekvoti- 
nius immigrantus!

Atsakymas: Tavo žmona ga
li iszgauti nekvotinio stovio 
immigracijos viza, bet mergai
tes to daryti negali; jos gali 
būti inloistos tik kaipo kvoti
niai immigrantai. Pasisavini
mas per teisina dabar nepagel
bės. Tik jeigu pasisavinimas 
i n vyko priesz Sausio ld., 19- 
24m., 
Aktas buvo 
gali atvykti kaipo nekvotiniail 
immigrantai.

Tcg ii tavo žmona pirmiaus 
atvyksta ir tada tegul praszo 
pirmenybe kvotoje savo dūk
toms. Ji gali paduoti natūrali
zacijos praszyma iii’ metus po 
apsigyvenimu Suy. Valstijose, 
noreik laukti pirmu popioru, ir 
kuomet ji bus naturalizuota, 
jos vaikai, jeigu vis dar nepil- 
naniecziai, gales atvykti kaipo 
nekvotiniai immigrantai.
Immigracijos Vizų Mokescziai.

Klausymas: Ar galite man 
praneszti' apie immigracijos 
vizų mokesezius — kvotiniams 
immigrantams ir nekvotiniams 
immigrantams?

Atsakymas: Kvotines immi
gracijos vizos regulariszkas 
mokestis yra deszimts doleriu, 
vienas doleris už padavimu ap
likacijos ir devyni doleriai už 
viza. Nekvotines immigracijos 
vizos mokestis (turistams ir 
sveeziams del biznio ir pasi
linksminimo) mainosi. Kadan
gi sekanezios szalys turi abi- 
pusystes sutarti su Suv. Valsti
joms jos nereikalauja mokes- 
cziu už neimigrantu vizas — 
Albania, Belgija, Danija, Esto- 
nija, Finlandija, Vokietija ir 
Szveicarija. Vizos kaina ne- 
i migrantams isz Austrijos, 
Luksemburgo, 
yra $2.00; isz Portugalijos $3.- 
50, kuomet neimigrantai pa
valdiniai Didžiosios Britanijos 
ir Airijos turi užmokėti pa
prasta kaina isz dcszimts dole
riu, nes tos szalys neturi vizų 
mokeseziu sutareziu su Suv. 
Valstijoms.

Svetur-gime Balsuotojai.
Klausymas: Dabartės labai 

daug skaitome laikraszcziuose 
apie “foreign vote.” (Kaip 
vadina balsavitna sveturgimu- 
siu naturalizuotu piliocziu). Ar 
galite man pasakyti kiek yra 
Svetur gimusiu balsuotoju czio
nais Amerikoje.

Atsakymai: Sulyg 1920m. 
cenzo, Suv. Valstijose buvo 3,- 
314,910 naturalizuotu vyru ir 
2,893,787 naturalizuotu moto
ru, isz viso, 6,208,697 naturali
zuotu piliecziu. Isz tu, 1,213,- 
401 vyru ir moterų paėjo isz 
Vokietijos, 674,921 isz Airijos, 
509,561 isz Rusijos, 487,639 isz 
Anglijos, 423,692 isz Szvedijds, 
419,713 isz Italijos, 302,635 ięz 
Lenkijos, 238,032 isz Norvegi- 
• z-v W J X* 1

kuomet Tmmigracijos
priimtas, vaikai

isz
J ųgoslavijos

4 foreign vote.

jos, 204,660 isz Austrijos, 158,-

«i>

ISZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
“LITUANIA” 18 September “ESTONIA” 6 Octoberio

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA. .

660 isz Czekoslovakijos, 127,- 
539 isz Danijos, 106,183 isz 
Vengrijos, 58,873 isz Finlandi- 
jos, 38,816 isz Jugoslavijos, 33,- 
233 isz Lietuvos. •

Nuo 1920m. iki 1927m. dari

Ateiviai ir Ineigu Taksai.
Klausymas: Prisirengiau ap

leisti Suv. Valstijas bet neži
nau ka daryti kas link ineigu 
t a k s u. M a i r a gen ta s pa sa k e "k a < 1 
turiu iszgauti ineigu taksu cejr- 
tifikata. Asz atvykau in Suv. 
Valstijas kaipo sveczias. Jeigu 
nuo manes ims taksus ar ims 
kaipo nuo apsigyvenusio atei
vio ar ncapsigyvenusio atei
vio?

Atsakymas: Ateivis negali 
apleisti Suv. Valstijas be pa
liudijimo isz Collector of Re
venue kad jis yra užmokėjęs 
reikalaujamus taksus. Tas ccr- 
tifikatas (Form 1040C) yra 
reikalaujamas nuo apsigyvenu
siu ir neapsigyvenusiu ateiviu. 
Visi immigrantai inleisti nuo
latiniai apsigyvenimui yra 
skaitomi apsigyveno ateiviai, 
ir turi tokias tiesas kokias tu
ri Suv. Valstijų pilietis kas- 
link taksu. Jis gali reikalauti 
panaszius paliuosavimus nuo 
taksu. Bot neapsigyvenes atei
vis turi mokėti augsztcsne rata 
ir turistai, studentai ir kili, in
leisti iii Suv. Valstijas paskir
tam laikui, nepavėlinti ingyti 
“rezidencija” Suv. Valstijose 
ir iiioigu taksu reikale jie turi 
mokėti neapsigyvenusio atei
vio rata —5%. Jis turi asme- 
niszka paliuosavima bet negali 
naudotis užlaikomu asmenų pa- 
liuosavimu.

Shenandoah, Pa.

1,323,503 ateiviai buvo natura- 
lizuoti.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

suteikiam 
Palaidojimu

Telefonas 872.

Nubudimo valandoje 
ęeriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man tclefonuoti o pribusiu in 
dcszimts minutu.

6 6 6
Gydo Malerija ir greita palengvina 

Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežastie* tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodiniuo ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.

apsigyvenimui

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jcLgru jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jei^u tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bst mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro ______ _
19 W. Centre St. Mahanoy City 25 Gilkt Street Speneerpoint. N. Y.

- . - ---------- ..............- ■■ -

I

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 czedina. Dėkite tavo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tftif pinigas nuga su padauginimu procento.

Ji"

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

■■■I. ■■■■I
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“SAULE”

PO AUDROS
ISZ ŽEMAICZIU GYVENIMO

♦
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Grumeno tuo tarpu kažkur 

nubėgo, matyt norėjo palikti 
vienus, kad pasikalbėtu. Juo
du tai suprato ir lotu žingsniu 
nužingsniavo takeliu in lauka.

’R i ' . ■
nusistebėjimas buvo begalinis!
Tpi Rusu tautos didybe!

■ Paskui, sustojome stotyje. 
Pasiėmėme savo dėžutes, iszsi- 
rikiavomo. Mus vedo miestu

Saule jau leidosi. Oras buvo labai toli, kokia septynetą 
tyras ir szi 1 tas. Lankoje kvepė
jo paplautas szienas, palankoje 
stūksojo dideles pakūges. Jau
nuoliai vaikszcziojo 
žvalginėjosi.

-— Alyzai, papasakok man, 
kaip gyvenai karo metu? Man 
rodos, indomus toks gyveni
mas! Daug svieto matei, daug 
krasztu apkeliavai! Mes nie
kur isz Alsėdžių neiszejome, o 
ir tai szio to matome... Buvo ir jauniszkumas! 
pas mus Vokiecziu....

— Sakai, indomu? Geiai, kad vyksime in frontą. Parda- 
asz

Jo szirdis 
per veidą 

perbėgo keisti szeszeliai... Pas
kui pasiskleidė szienu, atsisėdo 
ir atsiduso...

— O jei mudu kas užtiks?..
— Ar tu bijai? Asz nebi 

jau! — Jis paėmė jaunuole pei 
liemen i, prisitraukė prie save?

Paskui vol gryžomo
Reike-

fronte mases, kadaise bpvusias 
gyvas, dabar pusiau apmiru
sias, atszalusias, noreiszkia, 
kad naikiname Kūrėjo galy
be... Ne! Naikiname gražiu die- 
viszku formų užgesusius žibin-

suveidmainiavome! Nors tai ir badas ir vargas! Taip, badas ir 
a i l ., II m . . . t ; ____ M '
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ti nieksziszkumaslMan taip ro
dosi! Asz ir sziandio tebema
tau ju akis, pilnas rimtumo ir 
pasitikėjimo bei pagarbos 
ežia... /

|* * * ' * ** * »■*.-» a I AT m. «m I? ? ** I

fronte atsitiko, bot tai, turi bu- vargas
IX.
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Pabaigė Alyzas savo kalba ir 
į susimasto. Nekrutėjo ir Levy r

Ali, dar ir sziendie tobe-l80.
o

> kalbėjo,

seskimes ežia in pakūge, 
papasakosiu... — 
smarkiau suplakė,

varstu.
apu* tiek, nes apsiriko 
jo kitur....

Na, o ryta meta liepo kelti... 
Prasidėjo mokymas. Moko 
greitai, tik ta, kas reikia. Ap
rengė. Ak, džiaugiausi juodu 
mundyru su auksuotomis sago
mis... Džiaugiausi, kadangi to
kio ne’buvau tarėjas... kad ne
buvo isz ko kito džiaugtis... ot

mokymas.

Po trijų savaicziu pasako,

viau vatini, žinoma, pusvol- 
oziui... Kepure in Maskvos upe
li insiviedžiau, nes už ja tik 
dikta tepasi u lojo!.. Tiesa, isz- 

naujais, 
, ko-

žinoma,

vykstant mus apdare 
žalsvais rubais, vadinasi 
vos rubais....

Maskvoj 
džiaugėmės 
frontą....

ir patsai szvelniai prisiglaudė., laiszka, rodos, rasziau ir tau.. 
Na, jau maniau — bus galas.

Bet, dar likimas kažkaip nusi- 
tais kalba paezios sielos! Jos szypsojo, kiek pasitrankęs pa- 

froneziais, apsimecziau sorgas! 
Tiesa,

šia kalba. Žodžiai beveik visa- per komisijų komisijas .. Tokiu 
da jie paslepia teisybe.. Dažnai gydytoju macziau,
jie yra didžiausi niekszai! Gi- ir prisitikti baugu! Žiba, bliz

ga, žvilga!..
Pasiuntė in Maskva gydytis.
Apsistojau privatinėj ligoni

nėj, buvau uoliai 
uoliai prižiūrimas.... 
visus Maskvos teatrus 
cirkus, 
tanas, 
gražu tenai 
Kaip pasakoj!

Paskui gi,

Ilgai abu tylėjo.
Ne, netylėjo! Kalbėjosi. Kar-

kalba slaptingu budu: tylėji
mu. Bet ta kalba yra tobuliau-

lios sielos beveik visada kal
basi be žodžiu.

VI.
— Nemalonu man nei pri

siminti mano gyvenimo praei
ti. — Pradėjo Alyzas. — Buvo 
dienu vertu, bet buvo ir tokiu, 
kurias laikome tamsesnem už 
už paties giliausio rudens nak
tis.... Bet antra vertus, buvau 
jaunas ir viską sutikau 
jauni viską kad sutinka...

Tada, kai tu Telsziuose bu 
vai ir kai man atidavei cuk
raus nosinėlė, gavusi isz to ka
reivio, kurs mums dalijo mais
tą... asz sužinojau, kad greitai 
iszvarys. Sekanczia diena jau 
vieszai paskelbė, kad vyksime 
in paezia
labai apsidžiaugiau, 
dien juokiuos isz to džiaugs
mo. Iszvykome. Sakau, bent 
maszina busiu mates... Suprask 
traukini.. Pirmas dienas buvo 
sunku. Isz Telsziu reikėjo peš
tiems nueiti in Seda. Ten per
nakvojo isztraukemc in 
žeikius.
traukini ir iszvažiavome

kaip

Maskva! Tuokart 
o szian-

Ma-
Ten jau sedome in

pradžios buvo malonu! Bet 
kai isznyko isz akiu 

reginiai,
jos gražus poetingi

tas

namu...

inszale, i n varge 
kelione nors in 

Parasziati in namus

truputi kojos tyro. Ėjau

prie kuriu

gydomas, 
Macziau 
, kinus 

muziejų, istorines lie- 
.karaliu busta.... O kaip

kur jie gyveno!

kokio 
kokio jie kersztingi 

O sykiu, ko

Frontas... 
žinai maszinos, 
m o mirties,

t c szi a

tą r p gražiu
Jos nėra

peiliu, pilnus 
prisikaupusi baisiu 

Siela turi santy- 
tik tada, kai 

savaime.

pasiuntė vėl in 
frontą isz kurio jau in Rusija 
nebegryžau... Frontas... O, ne 
laimingas frohtas! Kas jo iie 
mate, nežino prie kokios pai
kystes žmones prieina, 
jie žiaurus,
kokie smarkus...
kie menki szeszeliai, kraujo ir 
gyvos mases gabalai 
raudona ir tulžis....

VII.
Fronte veikia mil- 

pilnos trenks-i
slaptos galybes, 

paslapties... Fronte žmogus ne
bėra žmogus!.... Taip, jis nebė
ra visas žmogus. Seni kariai 
pasakoja, žmogus fronte už
tirpsta... Netiesa! Žmogaus kū
nas fronte tėra, jo sielos ten vi-, 
sai nėra! Nes siela tepasireisz- 
kia szvelniose formose, <tarp 
szirdingai gražios gamtos, tarp 
meno gražybių,
žmonijos santykiu...
ten, kame siauezia akla mirties 
szmekla, pilnas rankas prisiė
musi kruvinu 
glebius
kaukuoliu!...
kiu su mirtimi 
mirtis ateina pati 
Juk mirtis nėra baisus daly
kas! Ne! Be reikalo apie ja 
žmones taip mano. Ak juk tie 
žmones nežino, kad ta mirtis, 
kuri padaro kuna szaltu stabu, 
nėra absoliute mirtis! Ne! Ta 
inrode visas auksztasis kultū
ros žmoni u luomas! O tam pa
veikslu yra pats Kristus! Man 
rodos, kad kūnas da nėra visas 
žmogus... Man rodosi, kad lem 
pa, kuri žiėmis vakarais kajio 
ant mano stalo nėra visas vie
netas! Ne! Būtinai reikia ug
nies, liepsnos! l^ik tada ji 
szvieczia!... Sziaip, pažvelk in 
ja diena
dina ir negraži.. O vakare, kai 
ja uždegi, ji gražiai szvieczia...

Ak, juk ir žmones, kaip tie 
žibintai: . vienas labiau szvio- 
czia, o kitas tamsiau, o da ki
tas visai tamsiai...
daužome užgesusius žibintus 
tai noreiszkia, kad naikiname 
szviesa

paskui, 
Zemaicziu gamtos 
Lietuva, 
miesteliai su gražiomis bažny- 
cziomis, pasidarė liūdna...

Kaip kasdien matome
baltąsias muro bažnyczias, jos 
palieka nieko vietoje, o tada, 
kai atsirado miesteliai tik su 
cerkvėmis ar ir visai be cerk
vių, szirdis pasigedo
Lietuvos, tėvynės. Negaliu api
pasakoti to ilgesio, nes tik tas 
ji tegali suprasti, kas yra pats 
vykęs isz teviszkes, vykęs isz 
jos in pavoju, in kara...

Paskui pradėjo rastis senos, 
sziaudines, sukrypusios trobe- 
les-bakužes be tvarkos sustaty
tos, iszmctytos. Dingo vienkie
miai, augalotais klevais pa- 
puoszti, vyszniu sodais, senais 
obelynais apsupti... Dingo visa 
gražioji Žcmaicziu žemes poe
zija, rimtumas, grožis.... Prasi
dėjo kacapynas.

Ilgai, labai ilgai važiavome. 
Nusibodo iki kaulo! Bet trau
kinys vis bego, prunkszte, 
szliaužc, vis nesustojo...

Galop, viena ryta pamatome 
daugybe auksuotu bumbolu! O 
tokiu, kaip tie geltoni lankos 
bumbulai in kuriuos mėgda
vau žiūrėti žaliosios žoleles pa
talan atsigulęs... Isz žemo žiū
rint, taip pat atrodydavo... Ta- 
cziau, ežia buvo boksztai, auk- 
ainiai, blizga pirmos saules innagi, kuriuo szviesa pasa

liepsnos!

Ji tau atrodys suo-

Arba, jot

, Ne! Naikinamo tik

spinduliuose boksztai! Mano rejszkią... Taigi, jeigu žudome

11rii»-r” *1 ’ »«■ i*"-". ■ ■ • * i»-»• 1 • >• » r *■» < »

? V • •

gryzimu pas juos, nes tikėjo, 
kad dukterį už jo būtinai isz- 
leis, nes jam buvo be gulo inti- 
keje. '

Pavakarioj Alyzas su Levi
ke iszejo in kamarėlė, kur tiek 
naktų juodu kalbėjo malonu 
žodeli, kur tiek kartu juodu 
vienas antram savo vargeliu 
guodėsi, Szi syki irgi maloniai 
bego laikas, rodos ne nepaste
bimai... Į

Alyzas vis kažko raudanavo, 
kažka nuolat maste ir ilgai žiu
rėjo staeziai Lcvysiai in akis. 
Ji “nebuvo 
irgi užsimastydavo, bet greitai 
staigu vėl pabusdavo, lyg įszsi- 
gandusi... Alyzas kartkartėmis 
ja priglausdavo, pabiicziuoda- 
vo... Ji nesiprieszindavo, pati 
jo kaklu apkabindavo, kad jis 
jokiu budu negalėdavo nejaus
ti jos gyvai plakanczios szir- 
dies, deganeziu skruostu ir vi
so jos szvelnaus moteriszkumo.

XII.
Tuo tarpu kažkas 

ant takelio suszmežavo. Levyse 
smarkiai paszoko,. žvilgterėjo 
ir nervingai sujudėjo, sumiszo. 
Prie trobos prisiartino 
sauskas su siuvėju Baniu Kup
reliu. X

Levyse staiga iszejo isz ka
marėles ir uždare jos duris 
raktu...
ežiais ir inlydčjo juos in troba.

Alyzas tokiu mylimosios pa
sielgimu labai nustebo! Kaip 
tai ji sena kareivi, dabar sztai 
uždare kamaroj? Kaip taip ji 
galėjo pasielgt? Ka tai rcisz
kia? Ji mane bijo parodyti sa-

, ji bijo 
Krasauskio! O jei bijo, tai isz 
tikrųjų, ji turi su juo daugiau 
bendro, kaip su manimi... Bet 
su manimi... su manimi ji drau
gavo kaip busimoji žmona!... 
Tai ka asz, ar asz aklas! Juk ji 
jau bene tik jo žmona!? Mano 
busimoji! Cha, cha, cha! Gerai 
baigsiu!

Alyzas mėgino atpleszti du
ris, bot jos buvo tvirtos, užda
rytos irgi tvirtai; Neinstenges 
durti atpleszti užsidegė pyk- 

_ i suvirpo, kakta 
o paszirdžiai gelia, 

lyg kas piuklu piauna! Apsi
dairė lyg jeszkodamas kuriuo 
budu isz ežia iszciti! Isz ežia, 
kur taip nesenai buvo taip mie
la, taip malonu! Isz ežia, kur 
jis suprato pirmąją meile, ka
me pratarė pirmaji “myliu.

Tuo tarpu atsidaro kamarė
lės durys, kuriose pasirodė ji 
pati...

Ji visa dabar drebėjo, ji 
, apie 

iszsomtas jogas tolimame 
svetimoj

sknmba ausyse tie nelaimingi ,!nna!;<! ttPio, Alyzo varga,
<lu sznviai! jo 

Vokiecziu kraszte, 
szalyj. Be to, ji žiurėjo in ji irVIIII

Belo, ir man paežiam atsiti- maste, ar jis ją bemyli, ar ne.
, .ko*vienasmuotykis, kuris, turi Jai nebuvo svambu tai, kas pa

tus, kuriais gali szviesa pasl- būti, bus mano gyvenime pats dare Alyzo veidą pilku, jį žiu-

i * f ■ t

reikszti ir szviesti
Taip asz 

nes ten temaeziau kunus, sielų

nelaimingiausias. Ji prisimenu, y’ , ( k_ ___ Tr_C7__ .. __ t„_„,____
prisimenu tronta, vjs(U|a| Labiausiai tada, kai 

b vienas ka nors mastau. Kartais 
gailesczio, zmoniszkumo ten ne |tn nuotyki asz sapnuoju... O ta

da yra baisi naktis, baisus sap
nas!...

Pasiuntė mąne in tarpfronto 
sargybai. Toji,sargyba yra vi
su pavojingiausia. Retai kas 
isz jos besugryžta... Pasiuntė, 
reikia eiti! Kariuomenėj nėra 

Iszojau.
buvo fiolabai szalta, 

kartkartėmis

buvo... Viską ten naikinu! Vis
ką! Net ir pats save! Baisu!

O vis tai juk be prasmes, be 
reikalo!...

Visako apie front tau nepa
sakosiu, 
suprantamas, 
prantama, 
skambesys,

nes tau jaunai jis ne
Tau, 

Alsėdžių 
pievų kvapas, gc-

tikiu, su
varpo i atsigakynio.

liu, geltonųjų bumbolu juokas ncYabaf tamsi
• i i • tu rti r 9

iszlysdavo menulis isz po storu 
debesų, tada 
szviesdavo.
meni. Prie jo iszsikasiau duo
be, insiguliau, isz iszmestu že
miu pasidariau in rinki kau
buriu kus, kad kulka manos no

■ kiūtau. Pasijau
čiau laimingas nes tikėjau gy

vas iszlikti.
Valanda buvus, priesz mane 

irvva liko? Sa-1 !)ro nakties tamsa pasirodo dvi

ir paslaptinga kalba... Tau su
prantama upe, kuri sztai teka 
per Alsėdžių lankas, bangeliu 
žaidimai, ar rami miszku tyla... 
Frontas ir jo baisybes tai toks 
nuožmus apsireiszkimas, toks 
beszirdiszkai kruvinas slibi
nas, kuris žmogų, 
kiek žmogus, visai užmusza.

Syki pateko in frontą,

kaip ir tu...
but nelaimes genama 
mergaite, 
manai, kad ji
kyši, ja suszaude! Ne! Tada ne- 
siszaude. Bet pagriebė ja ka
reiviai, sumindė jos gyvybe ir

.'is 1,cnl Į kliudytu ir

tui
jauna
Ar tu

žmogystos...

Naktis 
vidutine;

ir gerokai pra
lindau dideli ak-

garbe... O kam? Žemu geiduliu 
vedami... Ar gi ne baisu? Ai 
žmones taip taip daryti gali? mFol kankinti savo žvoriszkn-

kol gyvybe apleidžia ku
savo

me, 
na...

Sakysi netiesa! Ne! Fronte 
tas galima! Fronte nėra nieko, 
kas reiksztu aukszta kultūra
žmoniszkuma.... Nebent idealis
tu fronte, kurie eitu ginti savo 

, bet tada 
ne tautu...

b

tėvynės nuo prieszo 
nebuvo ne tėvynės, 
Ir už ka asz kariavau? Neži
nau! Už savo koriką!

Baisuš frontas! Baisūs ka-1 
ras!

Be reikalo tau pasakoju visa 
tai. Tavo szvelni siela pasibai
sės manimi, mano liūdnais per
gyvenimais... Taęziau, asz ne 
kaltas Asz jaueziuosi turis tei
se pasakyti, tai, kas slegia ma
no szirdi. Taip, jei ne tau, tai 
kam kitam? Juk asz neturiu ar
timesnio žmogaus pasaulyje, 
kurs ineitu in mano padėjimą.. 
Ne! Motina pasilieka motina... 
Broliai pasilieka broliais... O 
tu, irgi tebesitikiu, pasiliksi 
tu... Priesz iszeidamas in kara 
viskuo su tavimi dalinaus, 
stengsiuos pasidalyti ir dabar..

irgi tebesitikiu

prastiems vergams,

pasikalbėjimo,

Pasigirdo lėtas 
batu bildesys ir žodžiu tylus 
sznabždesys. Buvo du Vokie- 
ozili kareiviai.
kad jie visai ne tokie, kaip tie

Man pasirodo, 

kurie buvo atėjo in musu fron
tą. Juodu buvo gerai ginkluo
ti. Dabar, — manau sau, — bus 
ęalas. Jaigu jie mane pastebės, 
tai tuojau nuszaus. Bet asz pa- 
jaueziau begalini norą gyventi! 
Tokio noro daugiau niekada no 
jaueziau. O gal ir tokio pavo
jaus niekada nebesutinku! Ir 
tada, lyg nieko nemastydamas, 
isztiesiu szautuva ir pataikęs 
paleidžiau szuvi... Nelaiminga- 
.5is..kluptęlejo ant keliu ir nu
griuvo auksztinelkas... Keistas 
tas jo griuvimas! Ir dabar kar
tais man akyse szmežuoja juo
das szeszelis, 
ta urzgesys

(jai būti
asz nežinau!

butu lengviau

rojo, ko ji gali gauti isz jo, kuo 
Alyzas gali būti jai naudin
gas! Galvojo ir nieko noiszgal- 
vojo, nes nežinojo, ar isztikru- 
ju jis mano ja vesti.

O Alyzas vis sėdėjo ir 
to.

Tuo tarpu toliese suskambė
jo Alsėdžių varpas, 
bėjo griaudžiai, lotai, 
du ir draugo su ramybe, 
žus aidai Alyza kiek atgaivino 
nuramino, 
slepia savyje kažkokia begali
ne paslaptį.

Alyzas urnai prisiglaudo prie 
jaunuoles, prie jos krutinės pri
glaudę savo akis 
miražo...

Atsiduso.
Abieju szirdys ramiai plakė

si, kraujas lotai liejosi isz.gys
los in gysla, o sielos kalbėjos*, 
giliosios paslapties kalba —■ 
tylėjo... Tylėjo kaip juodaspar
ne naktis, kaip snaudžia mi'sz- 
kai, kaip nebiliai Žemaicziu 
kalnai, kaip inmiges dangus...

V 
-/Y.
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Praslinko pora dienu. Kra
sauskis, sužinojęs, kad Levike 
dingo isz vakarėlio su Alyzu, 
užpyko ant jos ir pasirengė 
viena vakaru nueiti 
sutiko Krasauski.no labai, kaip, 
daug szalcziau kaip pirma.

— Klausyk, ar tau padori* 
su bernais per naktis vadalotis,

mas-

S u sk a ni
šų skun- 

Gra-

atgyvino: Visgi jie

ir taip užsi-

jias ja. Ji

— suszuko jis. — Asz maniau 
kad tu esi rimta, o dabar...

— Juk asz su juo da nesi- 
maeziau po karo, tai norėjau 
pasikalbėti — kiek užsigavus^ 
atsiliepe szi. — Be to, ar asz 
jau nebegaliu ne su žmonėmis 
susitikti?

— Asz nenoriu, kad tu prie 
jo lystum!;..

— Asz juk ir nelendu!...
Juodu sumiszo. Levikei bu

vo saves Sarmata — visgi jos 
szirdi labiau trauko prie Alyzo, 
negu prie Szio. Bc^t dabar ji jo
kiu budu taip greitai nebegalė
jo sumesti, in kuria puse kryp
ti.

ausyse pasigirs
tai nelaimingojo 

mvaitojimas... Visada, kai tik 
ji atsimindavau, visada klaus
davau saves, ka jis sake tada 
griūdamas? Ar jis kandėsi? Ar 
melde Dieva, kad jo neapleis- 
u? Ar dar norėjo gyventi ? Gal 

sudie sako savo vaikams, žmo
nai, tėvams, broliams, seserims 
pažystamiems... savo tėvynei, 
jos gimtiems laukams? O gal 
prakeikė ta, kas ji nuszovo? — 
Nežinau! Gal būti, kad jis bu
vo niekszas, valkata, vagiszius 

ji senai reikėjo nu-
szauti! Bet, to 
Szimteriopai butu lengviau, 
kad jis toks butu buvęs... O gal 
jis padorus vyras, tėvas, sunu 
ar mylimasis? Tas 
kaip skaudžiai kankina ir ne 
duoda ramybes... Geriau, kad 
bueziau nepataikęs, kad juodu 
abudu butu nubėgusiu!... 
butu mano szirdis rami...
bar... nežinau ar asz kaltas, ar 
kaltas tas, kas “davė ginklą ir 
liepo gintis, liepe žudyti žmo
nos, o jei nežudysi, neginsies — 
pats busi nuszautas.!? Kas gi 
kaltas? , ;

.» N *

Paskui, po nekuria laiko pa
tekau in Vokiecziu nelaisve... 
Asztuonias dienas vare iki sto
ties ir nedavė no aguonos gru- 

kurię nusilpo,’ 
Žiaurumas 

buvo nuožmus! Syki, tiesa lei
do bulvių pasikasti ir pasikop- 

Tėko matyti visko... Kele
tą naktų miegojome bažnyczio- 
so...

Paskui kiek lengviau atsira
do, nes iszvaro prie darbo. Isz- 
buvau ton ketvertą metn, pa
ežiu brangiųjų savo jaunystes 
metu... Visa laika keneziau ba
dą, begalini alki, szalti, varga, 
varga... O dolko? kas ta pasa
kys!

Tu žiuri in mane ir stebies,

do valgyti..
tuos szaudydavo

> J linksmu, dažnai

netoliese

Kra-

ir uždaro 
Pasisveikino su svo

vo kamaroj, vadinasi

Ožiu! Rankos 
susi rauke,

?)

s
mano oi

Tada 
O da-

Žinoma, jei tu norėsi, jei neno
rėsi, asz mokėsiu susivaldyti; 
karas visko iszmoke! Oli, pra
keiktas! . >

Papasakosiu tau viena skau
du asitikima isz fronto gyveni
mo. Jis man giliai insmigo in 
szirdi, jo negaliu pamirszti.

Sustojus musziams mes ka
reiviai gyvenome santaikoj. 
Santaikoj netik su saviszkiais, 
bet ir su prieszo kariais. Kar
tais net nueidavome vieni prie 
kitu, žinoma, be ginklu. Pasi
kalbėdavome ir vėl laimingai 
sugryždavome. Kas mums pa 

nežinan
tiems net del ko tiek daug 
kraujo vieni kitu praliejame.

Syki in musu apkasus atėjo 
du Vokiecziai kariai. Prabuvo 
ilga valanda,
net pasijuokavome! Rodos nie
ko sau žmones. Paskui manda
giai atsisveikino, nusiszypsojo 
ir iszejo. Iszeje dar pažiurėjo, 
bet pažiurėjo su didžiu pasiti
kėjimu, būdami tikri, kad mos 
jiems blogo nepadarysime. Nu
ėjo. Tolokai nuėjo. Rodos greit 
jau ir savuosius pasieks, bet... 
invyko kitaip. Atsirado vienas 
kącapas, pradėjo juos keikti, 
kolioti, mums grasinti... Po ke
liu sekundžių pasigirdo pora 
szuviu.'. ir jie gulėjo tąrpfron- 
teje nebgyvi! ■ > ,

Negaila man ju! Ne! Man 
skaudu tik tai, kad žmones'kas! Taip, jis drauge ir moly-

• ♦ •• i • •»i * j ■'i ♦ i

ti...
v

— Tu man mažiau prie jo 
lysk! Asz nenoriu! 
kad asz tave myliu, 
branginu! Jaigu jis tave nuo 
manos paviliotu, tai ne gyveni
mas nei tau, nei jam.

—■ Na gerai, g 
valia turėsi tuokart 
lūs sakyk, dabar dar 
bažnyczioj nesuriszo, tai ir ne- 
siskaeziok, kaip pelenus prite
pęs... x

Ta vakafa Krasauskis neil
gai teiszbuvo Lovos kamaroj— 
supyko ir iszejo. O ji visa nak
tį nemiegojo, maste mašte...

XI.
Sekanti szventadieni, sutiku

si Alyza, papraszo, kad ateitu 
atsiimti savo daiktu. Iszeida
mas in kara buvo palikes elek
trine lempute atminimui; o 
nuo jos buvo gavės maldakny-

Alyzas, ja visa szirdžia tebe
mylėdamas, kaip ir pirma, ir 
tebetikėdamas jos meile, visai 
nemano savo daiktu atsiiminė
ti! No! Nemano no ji! Taip sa
ke tyczia, kad butu sziokia to
kia atsilankymo priežastis. .

Pavakariop Alyzas apsiren
gė juodaisiais savo drabužiais, 
susiszukavo
plaukus, pasipuoszo ir iszejo in

Tu žinai
del to ir

gerai! Kaip 
pamoks- 

niekas

beataugancziuft

t

Niudžerzeje baliukas buvo, 
Ir pora merginu pribuvo, 

Vienas vaikinas susipažino, 
Na ir kendžiu užpundino. 

O kad susikalbėti negalėjo, 
Tai tlumocziu paimti turėjo, 
Mat, kad kendžiu nupirktu, 

Ir merginoms padalytu. 
* * *

Ilei jus Nufiles liobeles 
susilaikykite,

G i rt nok liauti pa liaukite, 
Burdingieriiii net svaiguli

gavo, 
Visa k ima nusi brozdavo.

>Lovas gerai apžiūrėkite 
Blakes iszvaikykite, 

Neviena iszpurpus kaip 
barabanas,

Rodos kad eksplodavos žaras. 
Tai ne szposas, kas diena laka, 

Tai jau szirdcles kaka. 
* ♦ *

Netoli Vilkesbcriu,
Y ra susaidė1 bobelių 

Laikosi 'krūvoje,
O kada in kuopa sueina

/r

Tai be namines neapsieina,
Ir taip rudaka varo, 

Gere kas diena, be galo.
Dabar da nutylėsiu, 

Ant kito karto paliksiu 
Dzievaž nedovanosiu, 

Ir da gerai iszkoliosiu. 
* ♦ ♦

Ana diena juoku turėjau, 
Kaip su vienu krcpszclnin'ku 

suėjau, 
ko tu taip tavaloji,

J

— Pasakyk man, 
rciszkia ?

Ji žiurėjo 
akimis ir raudonavo. Alyzas 
pyko da labiau.

— Ar tu jo bijai? Asz nebi
jau! Asz maniau, kad ir tau nė
ra ko bijoti... Asz maniau, kad 
tu labiau gerbi ir mane ir sa
ve... Dabar, cik iszneszk mano 
skrybėlė isz trobos!

Levyse, lyg stabo isztikta, 
inejo in troba ir gryžo su Aly
zo skrybėle.

— Ąsz einu namo... •
— Asz manau nėra ežia ko 

užsigauti...
— O ko mano uždarei?
— Asz nepamaniau, 

tu užsigausi...
— Sudie... Asz matau tau 

rupi Krasauskis.
— Sztai tavo lempute...
— A... Sztai tavo maldų 

knygele... Sze, atsiimk! Isz jos 
asz meldžiausi tolimuose krasz- 
tuose, karo audroj,
dienomis... Ji man primindavo 
tave...-

ka tai

iszgastingomis

kad,

nelaisvos

Tave, kuri buvai visu 
brangiausia pasaulyj.... Dabar., 
dabar ji teprimena mane, mano 
tikrąją meile.

į Levysei ant skruostu pabiro
> lyg

vaiszesl Sykiu pasiėmė ir mal
daknyge, pamanė, parodysiu 
jog tebeturiu gyva... Ji supras,

kokia laime ir t kokiu Deiviosu
I

skaistus aszaru sidabrai 
rytmoezio rasa...

— Asz atsipraszau... Aly- 
zai, neik,..

— O, ne! Asz turiu eiti! — 
Alyzo veide pasirodo seno ka-

io tvirtybe. Jis szaltai atsl-
Alyzo veide asirode seno ka-

džiaugsmu asz ja atsiminda- sveikino ir nuėjo

Klausiu, 
Kaip Žydas kroma neszioji. 

Tai mat vis pilozopijos, 
Astronomijos ir hidžinos, 
Asz kaipo mokytas, tik tuom 

• užsiimu, 
Tiktai moksliszkas knygas 

pardavinėju, 
Matau kad gera pelną turi

Jaigu vos kojas paveiki, 
Ir tos paežius kaip lankai 

kreivos, 
O gal tai nuo astronomijos.

Asz pradėjau kalbėti, 
Saviszkai davadžioti, 

Maža, vaike, mokslą turi, 
Jaigu kaip Žydas amžinas 

nuolatos zuji. 
Ba jaigu mokslą turėtum,

y

Kitaip iszžiuretum,
Koki bizne'li užsidėtuin, 
Arba darba dirbtum.

Sziadien kaip bernas trankosi, 
Po visas pabulkes valkiojosi, 

Niekus pardavineji, 
Žmones prigaudineji.

Asz neprigaudineju tik sakau: 
Nusipirk knyga brolau, 

O kaip moksliszka 'knyga 
turėsi, 

Tai jau mokytu busi.
Jaigu ir ka skaitai o nesuprasi, 

Bet vardu mokyto turėsi.
Su kuriais tik suėjau,’ 

Nuo kožno ta pati girdėjau, 
Jog kas moksliszkas knygas 

turi, 
Tai kad ir apdriskęs vis 

kitaip iszžiuri.
* * *

Nugi kas ežia do mada,
Da negirdėjau niekada, 

Kad vyras mergina priverstu, 
Kad už jojo iszteketu.

Vienas tokis mergina 
parsivežė, 

Isz kito miesto, ant gėrėto 
užvedė, 

Su raktu užrakino,
Ir da visaip gazdino.
Jaigu už jojo netokes, 

Tai pažiuręs, 
Ka padaris, 

Ir in koza u žila ris
Tokia vyrelis sunkiai pastenes, 

.Ne iszsisukt negales,
Kaip mergina skunda paduos, 
Tai du ir kalėjime padejuos.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
Preka 15a 
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vau...
Tėvelius rado beilsinezius, kalta, kad jos szirdis pati už- 

nesenai isz bažnyczios <sugry- daro duris, szirdis kuri mylėjo, 
žusius. Pasisveikino, pasikal- bet pasiliko'moteries szirdimi..

" .......................... ‘ GALAS.

Ji stovėjo ir verko.... Ar ji

nesenai isz bažnyczios 'sngry- daro duris, szirdis kuri mylėjo X—-S-*- _ ____ L „.a. . . Y.
mumis pasitikėjo, o mes jiems 'nas ir pilkas! Ji tokiu padare bėjo. Jie labai apsidžiaugė jo Į 1 1 1 * :

kad mano veidas dar vis pil
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— Sziadien pripuola Szv. 

Vardo Marijos.
— Subatoja Žydu Nauji 

Metai. ■: iivn
— Bukmauto knsyklosia per 

nukritimą anglies likos sužeis
tas in galva Motiejus Saka- 
lauckas, 52 metu, gyvenantis 
ant 1139 E. Mahanoy Avė.

— Gerai žinomas pirmo 
Vordo assesorius James 1*. Fo
ley, 401 W. Spruce ulyežios, 
mirė Utarninko ryta, sirgda
mas ilga laika. Paliko penkis 
sūnūs ir kelias dukteres, o pati 
mirė keliolika metu atgal.

— Jo Malonybe vyskupas 
M. J. Crane, permaino dirma- 
vojimo valanda Szv. Juozapo, 
Lietuviszkoje bažnycziojo.Die
na dirmavones musu bažny-

Panedelyje, 
Rugp. 24 diena, 11 valanda ry
te.

I

ežio ja

vra 
biz-

— Ana diena Adolfas Bra
žinskas pirko grosersztori ir 
buezerne nuo Lasmono 537 W. 
Mahanov Avė. Adolfas 
jaunas ir pogresiviszkas
nierius pažines savo amata ge
rai ir yra prietelingas del koa- 
tumeriu.
— Mvkolas Kerseviczius, k u 

ris turėjo dinsta steitinio poli- 
rijanto, pamote ta dinsta aplai- 
kvdamas užsiėmimą dažiureto- 
jaus kalininku Western Peni
tentiary, Rockview. Negana to, 
kad naktimis bus dažiiiretoju, 
bet diena lankvsis 

Akademija.
in mokslą 

Bellfonte Akademija. Tokis 
jaunikaitis iszeis ant žmogus 
ateityje.

— Gustavas
saliuninkas, ant kampo Fourth 
ir Market ulycziu, likos 
ženklintas ant thimoeziaus 
Pottsvilles suda.

Setkrviczius,

pa
in

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-c«ia procentą ant 
tudčtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepoa. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

r

j* Praeita Panedeli mirė po 
trumpai ligai, Viktorija, my
lima pati Adomo Jurkonio. Ve
lione pribuvo in Amerika 27 
metai adgal, paliko dideliam 
nubudime vyra, penkis vai
kus, broli Juozą Grebiiuna isz 
miesto ir seseria Burbiene, Gir
ardville. Laidotuves atsibuvo 
isz namu 31 S. Lehigh St., Ket
verge ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnycziojo.

— Ana diena buvo iszban- 
dymai naujos elektrikines lo- 
komotyvos, kuri
Mauch Chunk ir Mount Cannel 
vietoji' gariniu trukiu ant Le
high Valles geležinkelio, neft 
sziadien gariniai trukiai neuž
simoka. Elektrikine lokomoti- 
va daro pati savo elektriką, ei
na malsziai ir be jokio triuksz- 
mo.

LENKAI GRAŽINO LIETU
VIU POLICININKĄ.

Kaunas. — Lenkai gražino 
musu sargybai musu demark- 
linijos policininką Pet rą Matu- 
levicziu.

Kaip ankseziau buvo pra- 
noszta, policininką P. Matule- 
vieziu Tjenkai buvo pagrobė be
einant demarklinija.

III

S; į.d.v„

cis tarp

Ana diena garnys paliko 
sveika ir patogu sūneli del Da
inininku Vaisznoriu ant 123 N. 
Gilbert uli.

Pottsvilles sūdo prasidė
jo teismas Kapaolo Fernande- 
zo, Iszpano, kuris nužudo savo 
Liet uviszka paezia
kraujo ir be jokios priežasties.

RUOSZIAMASI KARO 
STOVI PANAIKINTI.

Kaunas. —Atatinkamieji vi
daus reikalu ministerijos orga
nai jau beveik baigė ruoszti 
projektą apie karo stovio pa
keitimą sustiprinta apsauga. 
Projektas busiąs paruosztas ir 
patiektas tvirtinti artimiausio
mis dienomis. Karo stovis bu
siąs panaikintns dar szi rudeni.

Sustiprintos apsaugos insta- 
tymo projektas numato, 
c i v i les a d m i n i s t ra c i j os
nam busianezios suteiktos kai 
kurios teises,

kad 
orga-

szaltam

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant puses loto, prie 

907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama- 

Galima pirkti pigiai.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Trask a u sk a s

karo stoviui 
esant, prideranezios karo val
džiai. Ypacz projektas numato 
susirinkimu ir spaudos klausy
mo sureguliavimą. Varžantis 
ramu piliecziu gyvenimą drau
dimas vaikszczioti nakt i busiąs 
atmainytas.

tvti.

907 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.t.s.31)

ANT PARDAVIMO.
Naujas <S ruimu Stucco na

mas, su groserne ir buezerne, 
gerai iszdirbtas biznis. Namas 
turi \*isas vigadas.Taipgi gara- 
džius ir lotas 150 pėdu ilgio. 
Preke tiktai $7,500 su tavorais

Kreipk i t (‘s ant
(t76

ir fiksczeriais. 
adreso.

327 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas su salimu 

parsiduos labai pigiai. Randa
si ant didžiausios irtvezios St. 
Clair, Pa. Motore parduos isz 
priežasties mirties vyro. Name 
randasi 9 ruimai su maudvkle 
ir visom vigadoms. Kreipkitės 
ant adreso:

P. J. Dougherty,
361 S. Centre SI.

Pottsville, Pa.

G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.
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Goodyear Tajerei
Suczedinsite 20% ant tu Tajeriu

Praeita sanvaitc Goodyear Pathfinder tajerei pabrango 
ant 20 procento, bet mes da per keletą dienu parduosime
už senovės pigias prekes. Todėl pasiskubinkite nupirkti.

30x3^ $ 6.50 30x5.25 $11.95
10.95 31x5.25 12.55
15.95 24x5.00 11.95

31x4 
32x4^

✓

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST. MAHANOY CITY
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PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Rožes Skripkiu- 

tes paeinanezios isz Virbaliu 
Kaimo, Rudaminos Vals., Sei
nų Apskr. Prašiau atsiszaukt 
arba kas apie ja žino meldžiu 
praineszt nes yra laiszkaa isz 
Lietuvos nuo brolio sunaus 
.Juozo Skripkuno. lt

Wm. Kasparas
956 W. Coal St., 

Shenandoah, Pa.

I

i

Todėl

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Lazdijai, Seinų aps. — Nese

nai Papecziu kaime buvo ves
tuves. Prisirinko daug žmonių. 
Dzūkai labai inprato vaiszinti 
savo svcczius degtine.
girtu buvo. Ausztant ūkinin
kas Liudas Aleszius, 
amžiaus, iszsircnge namo.
nant per slenksti, pastojo jam 
kelia girta J. Vilkeliute. Tn pa
galba jai atbėgo dar jos brolis. 
Alesziaus szvogeris, ir kiti pa
žystami. Aleszius buvo užmiisz- 
tas. Toji mergina, J.V., priesz 
kelis motus norėjo,
szius ja vestu, bet szis jos ne
ėmė. Dabar, matyt, kerszijo.

Parsiduoda puiki
FARMA.

32 mein
Ei-

kad Ale-

Katras nori būti savo bosas 
ir pats sau dirbti, tai dabar tu- 

proga. nusipirkti gera • 1 • • • i • J • •ri gera proga nusipirkti gera 
farma, puikioj vietoj arti prie 
miestelio, geleži ūkelio, bažny
czios, mokslaines. Geri budin- 
kai su naujais stogais, tvartas 
su skiepu ir-vanduo, šluboj 7 
rūmai. Žeme gera ir viskas ge
rai auga, 105 akeriu žemes, 70 
akioriai dirbamos, 
klos, didelis sodas su visokiais 
vaisingais medžiais, 2 arkliai, 
11 raguotu gyvuliu, 150 visztu 
ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda su visku kas tik ant far- 
mos randasi. Kuris pirks szita 

(farma bus nuo pirmos dienos 
j laimingas ir papiniugaus. Par- 
Įduoda isz priežasties jog netu
riu szeimynos o vienam nuobo
du gyventi ir noriu važiuoti iu 
Lietuva. Preke $5,500.. Inmo 
keti reikia $2,500, likusia suma 

įgali likti ant 5 ar 6 procento.
Frank Barte i sell, 

R.F.D. No. 4. Ulster, Pa. 
--------------------------------------------- -----------------------■■■■„■„...

35 gany-

Lehigh V alley
NUPIGINTOS PREKES

IN

ALLENTOWN FAIR
Septemberio 17to iki 22tro 
Tikietai geri grįžti iki 24 Sept, 

laz Mt. Carmel ..........
laz Shenandoah .... 
laz Mahanoy City . . . 
laz Hazleton ..............
Tikietui geri ant visu reguluriszku 
treinu nuo 17 iki 22 Sęptemborio.

. . . $4.65

. .. 3.90

. . . 3.65

. . . 2.85

Ketverge 20 Septemberio 
u DIDŽIOJI DIENA”

Speciailazkaa Treinas 
6:55 ryte 
7:35 ryte 
8:00 ryte 
8:55 ryte

$2.65
2.40

laz Mt. Carmel 
laz Shenandoah 
laz Mahanoy City 2.40 
laz Hazleton 2.20

Szitie tikietnl geri tik ant specia- 
liszku treinu 20 Septemberlo

S. K. WEAVER 
Division Passenger Agent 

Bethlehem, Pa.

r

EECE
Williamsburg, Va., stovi sena apleista Wrenn College, kuri nebuvo naudojama nuo

32 ■».

daugelio metu nos nebuvo kam užlaikyti. Milijonierius Rockefelleris paėmė po savo apglo-
1 1 1 • 1 • J • • • ft . « • -a .1 aba sena budinka ir pertaisys ji kasztu penkių milijonu doleriu.

•— meldėsi, kiti sziaip sau sto
vėdami žiurėjo. Sustojo su

Pajeszkau Stanislova Java- 
nauska, jis gyveno Minersville, 
Pa., 1909 mete. Turiu svarbu 
reikalą, jaigu kas apie ji žino, 
meldžiu praneszt.

J. Saltiniszkis,
11697 St. Louis St.

Detroit, Mielu

t.73

žiurėjo.
LIMPIAS STEBUKLAI draugu ėmėm žiūrėti. Staiga 

pamatom, kaip stovyla akis pa
kreipė in mudu, paskui nukrei
pė iii deszine. Abu matėm ta 
pati. Iszejo isz bažnyczios, ve) 
sugryžom pro kitas drills ir vėl 
matomo judėjimus, kaip ir pir
ma. Tai buvo Gegužio 17 diena. 
Gegužio 18 d. buvau vėl bažny- 
cziojo. Buvo Misziu laikas. Per 
Evangelija painacziau dvi di
deles žaizdas ant stovylos ke
liu. Atrodė visai naujos, kru
vinos, nors lai 
stovyla. Po Misziu

Stebukli'ngas Limpias apsi- 
rciszkimas, pastebėtais pirma 
karta 1919m. Kovo 30d., yra 
krikszczioniu pasauly (paguo
dos žvaigžde, kuri szvystelejo 
pro niaurius didžiojo karo de- 

apsiri'i-szkimas ne
apsakomai džiugina kiekvieno 
k rik szezi on i o szi rd i.

Szis nepaprastas apsiroiszki- 
mas yra szioks: Kristus ant 
kryžiaus, tarytum gyvas, krai
po akis lai szen, tai ten; krei
pia galva tai in dcszinc, tai in 
kaiVe; prasižioja ir vėl susi- 
czianpia, kaip mirsztantis žmo
gus, kuris vos kvapu gaudo; 
isz žaizdų sunkiasi kraujas. 
Paveikslas, tartum, pereina vi
sas mirties stadijas.

Limpias (re i sz k i a—szv arus) 
Ispanijoje, 
i, ant Bis-

buvo medine 
nemaeziau 

ne mažiausio ženklo. Užlipau 
ir isz ten nieko no 

Pasiėmiau žiūroną
bet toj pat valandoj pastebė
jau, kad Kristaus lupos gelsvai 

raudonos. Pažiu-

ant viszku 
m a ežia u.

prasižioja,

miestelis randasi
Kautabrijos kalnuose 
kajos inlankos kranto. Turi 1,- 
300 gyventoju, tikyba ir dva
sia geru kataliku. Yra ežia baž- 
nyczia, lazaristu kolegija ir 
“Szv. Kryžiaus Seserų

žalios darėsi 
rojo in mane skausmu pilnomis 
akimis ir pakele jas auksztyn. 
Aiszkiai maeziau, kaip akys 
prasruvo kraujais; burna buvo 
pilna kraujo, buvo matyt liežu
vis ir virszutiniai dantys. Per
daug 
bažnyczios ir ilgai negalėjau 
nurimti. Kiek aprimęs, vėl su- 
gryžau in bažnyczia. Matau 
panasziai: galva svyruoja, kru
tinę sunkiai, kilnojasi, tartum 
su dideliu vargu k vapa gaudo. 
Per smilkinį riedėjo kraujo la-

Taip susigraudinau 
nesurikau;
apalpęs.”

Panasziu apsakojiniu galima 
paduoti visa eile. Tukstanczia: 
paraszu po .prieszaika randas) 
tos bažnyczios zokristijojo.

Musu Motina Szv. Bažny- 
czia dar nopaskelbe savo nuo
mones, bet jau insakyta ypatin
gai komisijai isztirti dalyka.

Nesitikėkime, kad szis ste
buklas atverstu pasauli. Juk V. 
Jėzus pats gyveno ant žemes, 
mokino, dare stebuklus, bet ar 
visi tikėjo! Parode Dievas sa
vo geruma Liurdes, bet ar visi 
tikėjo? Dauguma iszjuokp. Ir 
ežia tinka žodžiai: Garbe Die
vui auksztybese, ramybe žmo
nėms geros valios (Luk 2-14). 
Taigi ir Limpias stebuklai bu 
lik žmonėms geros valios.

Didysis karas gerokai insiu- 
bavo szio pasaulio bangas, lr 
szis Kristaus pasirodymas pri
mena ana pasirodymą moki
niams ant juros audros metu. 
Kaip tada atėjo tamsoje ir in 

susijaudinės, iszbegau isz į t'kineziuju laiveli, taip ir da
bar nepasirodo vieszoje aiksz- 
tejo, parlamento rūmuose, bet 
bažnyczioj,

szas. , vos 
kad kiek bueziau

s

ir ilgai

Stovyla pada-

Tėvui
Per 

Anzelmui 
pribėgusi

4 4

4 4 Ste-
C a

” auksz 
tosne mokykla. Parapijos baž- 
nyczioje, didžiajame altoriuje 
yra 234 mot r. medine Nukry
žiuotojo stovyla; Stovyla yra 
artistiszko darbo ir iszreiszkia 
ta valanda, kada Kristus tarė: 
“Tove, in Tavo rankas atiduo
du mano siela.”
ryta beveik 18 sžimt. viduryje.

Pirmas apsireiszkimas invy- 
ko sziaip: 1919 mete Kovo 30 
diena du Kapucinai laiko Lim
pias bažnycziojo misijas, 
pamokslą,
esant klausykloje, 
prie jo 12 metu mergaite sako: 

Kristus akis užmerkė”. Sto
vylos akys paprastai buna pla- 
cziai atidarytos ir pakeltos 
auksztyn. Abu Tėvai priėjo 
prie susispietusiu prie alto
riaus vaikucziu, kurie sznabž- 
dejo: “Kristus akis užmerkė”. 
Pažiūroje Tėvai nieko nepa
prasto nemato. Tuo tarpu pasi
girdo vyriszkas balsas:
buklas, Kristus akis užmerkė.

Bažnycziojo kilo triukszmas. 
Abu gi vienuoliai mate Kris
taus akis atmerktas. Nutildo 
žmones, Tėvas Anzelmas ome 
su jais kalbėti penkis poterius, 
antras gi nuėjo praneszti apio 
tai klebonui.
nieko nematė, nors žmones 
tvirtino, kad stovyla užmerkė 
akis ir pakreipė galva.

Nuo to laiko per koletą motu 
tie regėjimai pasikartoja. Daž
nai juos mato penkta dalis 
žmonių, osaneziu bažnycziojo. 
Kas nori placziau apie sTzi da
lyku sužinoti, yra iszleistos 
knygutes Prancūzo, Vokiecziu, 
Ispanu ir Lietuviu kalbomis.

Negalima ežia viską apra- 
szyti. Priminsi viena ryszkes- 
niu apsiroiszkimu. Szis apra- 
szymas svarbus tuo, kad apra-

Atėjės klebonas
, nors

szo asmuo, kuris • netikėjo in
kalbamus apsiroiszkimus.

Leitenantas A. Litourmant 
sziaip * raszo: f
Limpias stebuklus pasiekė ma
no 1919 metu Gegužio menesi. 
Netikėjau ir aiszkinau,
tai dvasiszkiu darbas tikslu 
pasipelnyti. Tyežiomis važia
vau, kad žmonoms atideng- 
cziau tiesa. Bažnycziojo radom 
gerokai žmonių; vieni klūpojo

u Garsas apie

kad

kaip

kad patvirtintu 
tiems, kurie dar ja lanko sziuos 

“Nebijokite, sztai asz 
esu su jtrtnis iki pasaulio pa
baigos.”

žodžius:

ATLIKO ILGA KELIONE GREITAI
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Asz Veronika Mieszkonis pa- 
jeszkau savo broli Jurgi Vasi- 
liauska. Jaigu kas apio ji žino 
meldžiu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant szio adre- 

(t73so:
Veronika Mieszkonis,

1329 Orange St., 
Berwick, Pa.

LENKAI PRIPAŽINO 
STAROBRADCUS.

Vilniiis. — Starobra’dcai, ku
riu randasi apie 50 tukstan- 
cziai žiemiu dalyse Lenkijoj 
tarp tankiu girriu ir peikiu, li
kos pripažinti per Lenkiszka 
valdžia, kuriems davė visas pi
lie! ystes tiesas ir balsavima. 
Tieji Starobradcai buvo per
sekiojami da nuo caro Petro 
Didžiojo laiku.

Kada caras sugryžo isz ke
liones po Vakarine Europa, pa- 
licipe visiems maskoliams nu
sikirpti barzdas ir ūsus. Staro- 
bradeai arba Senbarzdžiai, ti
kėjo kad nusiskutimas barzdos 
yra dideliu grieku, todėl ap
leido savo gyvenimus ir apsi
gyveno tarp tankiu girriu 
idant galėtu malsziai gyventi 
ir auginti savo mylimas barz
das be persekiojimo.

4 Reading 
. lines x

$4.oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 16 Septemberio

Dubeltavas 
Tikictas

Specialia Treinas Subatoa Naktį

Ryte 
. 12:01 
. 12:10 
. 12:47 
. 12:55 
. 12:35 
.. 1:16 

. 1:45

I

________

KflHB

Isz 
Shamokin ... 
Mt. Carmel .. 

Ashland........
Girardville . . 
Shenandoah .< 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Y'orka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Rcadingo Geležinkelio

Art Goebel ir Harry Tucker, sveikina vienas kita kad 
atbuvo ilga kelione be perstojimo isz Los Angeles, Kaliforni
jos in New Yorka in 18 valandų ir 58 minutas.

KAIP EINA BIZNIAI. Praeita eanvaite po visa

20,000 szoru likos parduo-
22 tai

*

ta Armour Packing Co., po 
dolerius už szora.

* Per rankas spekulantu 
praeita sanvaito perėjo 52,316,- 
000 doleriu.

* Bankai perleido per ran
kas Augusto mesosyje net 45,- 
64^,478,820 doleriu.

Automobiliu fabrikuosią

*

Amerika subankrutino 276 biz- 
siai, o 340 praeita meta tam pa
ežiam laike.

Fermeriai mano surinkti

#

Toledo, Ohio, dirba 33,900 dar
bininku.

I

* Geležinkeliai Julajaus me
nesyje uždirbo $25,266,267, tai 
yra, tik pirmos klasos geležin
keliai.“ . V,, | - ■ A 4 ,, | a

« 
daugiau kaip 320 milijonus bu- 
szeliu kviooziu.

* Praeita sanvaitc isz Suv. 
Valstijų likos iszsiunsta in už- 
rubežiu 7,574,000 buszcliu kvie- 
eziu. In Kanada iszsiusta 1,- 
494,500 buszcliu.

* Szimet manoma “konuot” 
indeti in bleszines, 47 milijonai 
dėžių tameieziu, kornu, szobel- 
bonn ir žirniu, daugiau ne kaip 
praoituosia trijuosia meluosią.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

...............—
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

———♦——
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Tagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsahido automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

4

) K. RĖKLAITIS
, Lietuviszlcws Grahoriut

Laidoja numirėlius pa-
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
lit W. Rprzce m..

■ AMANOV CITY, PA.
«0S MARKET ST , 

TAMAQUA, PA.
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— Sziadien pripuola Szv. 
Vardo Marijos.

— Subatoja Žydu Nauji
Metai. • ; fSIi

— Bukmauto kasyklosia per 
nukritimą anglies likos sužeis- 

galva Motiejus Saka- 
motu, gyvenantis

tas in 
lauckas, 
ant 1139 E. Mahanoy Avė.

— Gerai žinomas pirmo 
Vordo assesorius James P. Fo
ley, 401 W. Spruce ulyczios, 
mirė Utarninko rytn* sirgda
mas ilga laika. Paliko penkis 
sunns ir kelias dukteres, o pati 
mirė keliolika metu atgal.

— Jo Malonybe vyskupas 
M. J. Crane, permaino dirma- 
vojimo valanda Szv. Juozapo, 
Lietuviszkoje bažnyczioje.Die
na dirmavones musu bažnv- 

Panedelyje,
Rugp. 24 diena, 11 valanda ry
te.

czioja

r ft ROCKEFELERIS ATSTATYS SENA KOLEGIJE

u

invyks

vrn 
biz-

— Ana diena Adolfas Bra
žinskas pirko grosersztori ir 
buezerne nm> Lasmono 537 W. 
Mahanoy Avė. Adolfas 
jaunas ir pogresiviszkas
nierius pažinos savo amai a ge
rai ir yra prietelingas del kos- 
tumeriu.
— Mykolas Kerseviezius, k u 

ris turėjo dinsta steitinio poli- 
rijanto, pamėto ta dinsta aplai- 
kvdainas užsiėmimą dažiureto- 
jaus kalininku Western Peni
tentiary, Rock view. Negana to. 
kad naktimis bus dažiuretoju, 
bet diena lankvsis
Bid 1 font e Akademija.
jaunikaitis iszeis ant žmogus 
ateityje.

— Gustovas
saliuninkas. ant kampo Fourth 
ir Market ulycziu, likos 
ženklintas ant tlumoeziaus 
Pottsvillos sūdą.

in mokslą
Tokis

Setkeviezius,

pa
in

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Trea. <
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas. S

t Praeita Panedeli mirė po 
trumpai ligai, N7 i k tori ja, my
lima pati Adomo Jurkonio. Ve
lione pribuvo in Amerika 27 
metai ndgnl, paliko dideliam 
nu lindi me vyra, penkis vai
kus, broli Juozu Grebliuna isz 
miesto ir seseria Burbiene, Gir- 

Laidotuves atsibuvo 
31 S. Lehigh St., Ket

verge ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Ana diena buvo iszban- 
dymai naujos elektrikines lo- 
komotyvos, kuri
Mauch Chunk ir Mount Cannel 
vietoje gariniu trukiu ant Le
high Valles geležinkelio, 
sziadien gariniai trukiai neuž
simoka. Elektrikinc lokomoti- 
va daro pati savo elektriką, ei
na malsziai ir be jokio triuksz- 
mo.

ardvillo. 
isz namu

LENKAI GRAŽINO LIETU
VIU POLICININKĄ.

Kaunas. — Lenkai gražino 
musu sargybai musu demark- 
linijos policininką Petru Mlitu- 
levicziu.

Kaip ankseziau buvo pra- 
neszta, policininką P. Matulo- 
vieziu lankai buvo pagrobė be
einant demarklinija.
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— Ana diena garnys paliko 
sveika ir patogu sūneli del Da-
mininku Vaisznoriu ant 123 N. 
Gilbert uli.

Pottsvillos sūdo prasidė
jo teismas Kapaolo Fcrnande- 
zo, Iszpano, kuris nužudė savo 
Lietuviszka paezia szaltam 
kraujo ir be jokios priežasties.

ket St.
Namas

ANT PARDAVIMO.
Du namai ant puses loto, prie 

907 E. Pine St., ir 906 E. Mar- 
, geriausiame padėjime, 
ant Pino St., turi szilu-

ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama
tyti. Galima pirfdi pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

Galima

na-

t.s.31)
ANT PARDAVIMO.

Naujas 8 ruimu Stucco 
mas, su groserm4 ir buezerne,
gerai iszdirbtas biznis. Namas 
turi \Ssas vigadas.Taipgi gara- 
džius ir lotas 150 pėdu ilgio. 
Preke tiktai $7,500 su tavorais

Kreipkitės ant
(176

ir fiksezeriais. 
adreso.

327 Penn St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas su salimu 

parsiduos labai pigiai. Randa
si ant didžiausios ui vežios Si.

4

Clair, Pa. Motm’c parduos isz 
priežasties mirties vyro. Name 
randasi 9 ruimai su maudvkle 
ir visom vigadoms. Kreipkitės 
ant adreso:

P. J. Dougherty,
364 S. (’entre St.

Pottsville, Pa.
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Goodyear Tajerei 
Suczedinsite 20% ant tu Tajeriu 

— .* •
Praeita sanvaito Goodyear Pathfinder tajerei pabrango
ant 20 procento, bet mes da per keletą dienu parduosime
už senovės pigias prekes. Todėl pasiskubinkite nupirkti.

30x3Jž $ 6.50 30x5.25 $11.95
10.95 31x5.25 12.55
15.95 24x5.00 11.95

31x4 
32x4J<ž

E- F- GRUBER
13 S. MAIN ST. MAHANOY CITY
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PAJESZKOJIMAI
I

Pajcszkau Rožes Skripkiu- 
tes paeinanezios isz Virbaliu 
Kaimo, Rudaminos Vals., Sei
nų Apskr. Praszau atsiszaukt 
arba kas apie ,ja

m

RUOSZIAMASI KARO 
STOVI PANAIKINTI. 

«

Kaunas. —Atatinkamieji vi
daus reikalu ministerijos orga
nai jau beveik baigė ruoszti 
projektą apie karo stovio pa
keitimu sustiprimtu apsauga. 
Projektas busiąs paruosztas ir 
patiektas tvirtinti artimiausio
mis dienomis. Karo stovis bu
siąs panaikintas dar szi rudeni.

Sustiprintos apsaugos insta- 
tymo projektas numato,
civiles administracijos orga
nam busianezios suteiktos kai 
kurios teises, 
esant, prideranezios karo val
džiai. Ypacz projektas numato 
susirinkimu ir spaudos klausy
mo sureguliavimą. Varžantis, 
ramu piliecziu gyvenimą drau
dimas vaikszczioti naktį busiąs 
atmainytas.

kad

karo stoviui

Todel
Ausztant ukinin- 

32 metn 
Ei-

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Lazdijai, Seinų aps. — Nese

nai Papecziu kaimo buvo ves
tuves. Prisirinko daug žmonių. 
Dzūkai labai inprato vaiszinti 
savo sveczius degtine 
girtu buvo,
kas Liudas Aleszius, 
amžiaus, iszsircnge namo, 
mint per slenksti, pastojo jam 
kelia girta J. Vilkeliute. In pa- 
gelba jai atbėgo dar jos brolis. 
Alesziaus szvogeris, ir kiti pa
žystami. Aleszius buvo užmusz- 
tas. Toji mergina, J.V., 
kelis metus norėjo 
szius ja vestu,
ome. Dabar, matyt, kerszijo.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

priesz 
kad Ale-

bet szis jos ne-

Katras nori būti savo bosas 
ir pats sau dirbti, tai dabar tu
ri gera proga nusipirkti gera 
farma, puikioj vietoj arti prie 
miestelio, geleži ūkelio, bažny- 
czios, mokslaines. Geri budin- 
kai su naujais stogais, tvartas 
su skiepu ir-vanduo, stuboj 7
rūmai. Žeme gera ir viskas ge
rai auga, 105 akeriu žemes, 70 

, 35 gany
klos, didelis sodas su visokiais 
vaisingais medžiais, 2 arkliai, 
11 raguotu gyvuliu, 150 visztu 
ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda su visku kas tik ant far- 
mos randasi. Kuris pirks szita 

jfarma bus nuo pirmos dienos 
I laimingas ir papiningaus. Par- 
I d uodą isz priežasties jog netu
riu szeimynos o vienam nuobo
du gyventi ir noriu važiuoti in 
Lietuva. Preke $5,500.. luino 
keti reikia $2,500, likusia suma 

, gali likti ant 5 ar 6 procento.
Frank Barteisch,

ILF.D. No. 4. Ulster, Pa. ------------------- ------------------ 
9

akicriai dirbamos

e , L”-.- - -—... --------- ---------------- --------- *

Lehigh Valley
NUPIGINTOS PREKES

1N

ALLENTOWN FAIR
Septemberio 17to iki 22tro 
Tikietai geri grįžti iki 24 Sept, 

laz Mt. Carmel ......................... $4.65
laz Shenandoah . . . .’............   3.90
laz Mahanoy City.................... 3.65
laz Hazleton ............................. 2.85
Tikietui geri ant visu regulariszku 
t r einu nuo 17 iki 22 Sęptemberio.

Ketverge 20 Septemberio
“DIDŽIOJI DIENA”

Speciailazkaa Treinaa 
6:55 ryte 
7:35 ryte 
8:00 ryte 
8:55 ryto

$2.65
2.40

Isz Mt. Carmel 
laz Shenandoah 
laz Mahanoy City 2.40 
laz Hazleton 2.20

Szitio tikiotni gori tik ant specia- 
treinu 20 Septemberioliszku
S. K. WEAVER 

Division Passenger Agent 
Bethlehem, Pa.

♦

, žino meldžiu 
praneszt nes yra laiszkas isz 
Lietuvos nuo brolio 
Juozo Skripkuno.

Wm. Kasparas,
956 W. Coal St., 

Shenandoah, Pa.

sunaus
lt

•f

I

Williamsburg, Va., stovi sena apleista Wrenn College, kuri
daugelio metu nes nebuvo kam užlaikyti. Milijonierius Rockefelleris 
ba sena budinka ir pertaisys ji 'kasztu penkių milijonu doleriu.

nebuvo naudojama nuo 
i paėmė po savo apglo-

f

LIMPIAS STEBUKLAI

Stebuklingas Tampias apsi- 
reiszkimas, 
karta 1919m. Kovo 30d. 
krikszczioniu pasauly (paguo
dos žvaigžde, kuri szvystelojo 
pro niauriusdidžiojo karo de
besis. Szis apsireiszkimas ne
apsakomai džiugina kiekvieno 
k r i k s z c z i o 11 i o s z i rd i.

Szis nepaprastas apsireiszki
mas yra szioks: Kristus ant 
kryžiaus, tarytum gyvas, krai
po akis tai szen, tai ten; krei
pia galva tai in deszine, tai in 
kaire; prasižioja ir vėl susi-

pastebėtais pirma
, yi’a

prasižioja ir
cziaupia, kaip mirsztantis žino

ves kvapa gaudo;
kraujas.

gus, kuris 
isz žaizdų sunkiasi 
Paveikslas, tartum, pereina vi
sas mirties stadijas.

Limp i a s (re i sz k i a—szv a rus) 
miestelis randasi

miksa

Ispanijoje, 
Kantabrijos kalnuose, ant Bis
kajos i n lankos kranto. Turi 1,- 
300 gyventoju, tikyba ir dva
sia geru kataliku. Yra ežia baž- 
nyczia, lazaristu kolegija ir 
“Szv. Kryžiaus Seserų
tesne mokykla. Parapijos baž
nyczioje, didžiajame altoriuje 
yra 234 metr. medine Nukry
žiuotojo stovyla. Stovyla yra 
artistiszko darbo ir iszreiszkia 
ta valanda, kada Kristus tarė: 
“Tėvo, in Tavo rankas atiduo
du mano siela.“
ryta beveik 18 szimt. viduryje.

Pirmas apsireiszkimas i n vy
ko sziaip: 1919 mete Kovo 30 
diena du Kapucinai laike Liru
pias bažnyczioje misijas, 
pamokslą, Tėvui 
esant klausykloje,

Stovyla padu-

1> . Sto

Per 
Anzelmui 
pribėgusi 

prie jo 12 metu mergaite sako: 
“Kristus akis užmerkė
vylos akys paprastai buna pla- 
cziai atidarytos ir pakeltos 
auksztyn. Abu Tėvai priėjo 
prie susispietusiu prie alto
riaus vaikucziu, kurie sznabž- 
dejo: “Kristus akis užmerkė’’. 
Pažiurėjo Tėvai nieko nepa
prasto nemato. Tuo tarpu pasi
girdo vyriszkas balsas: “Ste
buklas, Kristus akis užmerkė.“ 

Bažnyczioje kilo triukszmas. 
Abu gi vienuoliai mate Kris
taus akis atmerktas. Nutildė 

Povas Anzelmas omežmones, Tėvas Anzelmas ome 
su jais kalbėti penkis poterius, 
antras gi nuėjo -praneszti apie 
tai klebonui. Atėjės klebonas 
nieko nematė, nors žmones 
tvirtino, kad stovyla užmerkė 
akis ir pakreipė galva.

Nuo to laiko per koletą metu 
tie regėjimai pasikartoja. Daž
nai juos mato penkta dalis 
žmonių, osaneziu bažnyczioje. 
Kas nori placziau apie szi da
lyką sužinoti, yra iszleistos 
knygutes Prancūzu, Vokiocziu, 
Ispanu ir Lietuviu kalbomis.

Negalima ežia viską apra- 
szyti. Priminsi viena ryszkes- 
niu apsiroiszkixnu. Szis apra- 
szymas svarbus tuo, kad apra- 
szo asmuo, kuris netikėjo in 
kalbamus apsiroiszkimus.

Leitenantas A. Litourmant 
sziaip raszo: “Garsas apie 
Limp i as stebuklus pasiekė ma
ne 1919 metu Gegužio menesi. w - a A a ' am > ' a — -a
Netikėjau ir aiszkinau, kad 
tai dvasiszkiu darbas tikslu 
pasipelnyti. Tycziomis važia
vau, kad žmonoms atideng- 
cziau tiesa. Bažnyczioje radom 
gerokai žmonių; vieni klūpojo

* 1 i J

■— meldėsi, kiti sziaip sau sto
vėdami žiurėjo. Sustojo 
draugu ėmėm žiūrėti.
pamatėm, kaip stovyla akis pa
kraipo in mudu, paskui nukrei
pė in deszine. Abu matėm ta 
pati. Iszojo isz bažnyczios, vol 
sugryžom pro kitas druis ir vėl 
matome judėjimus, kaip ir pir
ma. Tai buvo Gegužio 17 diena. 
Gegužio 18 d. buvau vėl bažny- 
czioje. Buvo Misziu laikas. Pei 
Evangelija pamaeziau dvi di
deles žaizdas ant stovvlos ke
liu. Atrodo visai naujos, kru
vinos,

su
Staiga

Taip susigraudinau, vos 
kad kiek bueziau

Pajeszkau Stanislova Java- 
nauska, jis gyveno Minersville, 
Pa., 1909 mete. Turiu svarbu 
reikalą, jaigu ‘kas apie ji žino, 
meldžiu praneszt.

J. Saltiniszkis
t.73

nors tai buvo medine 
stovyla. Po Misziu nemaeziau 
no mažiausio ženklo. Užlipau 

ir isz ton nieko no 
Pasiėmiau žiūroną y

szas. 
nesurikau; 
apalpęs.“

Panasziu apsakojimu galima 
paduoti visa eile. Tukstanczia: 
paraszu po .prieszaika randasi 
tos bažnyczios zokristijoje.

Musu Motina Szv. Bažny
czia dar nepaskelbe savo nuo
mones, bet jau insakyta ypatin
gai komisijai isztirti dalyka.

Nesitikėkime, kad szis ste
buklas atverstu pasauli. Juk V. 
Jėzus pats gyveno ant žemes, 
mokino, daro stebuklus, bet ar 
visi tikėjo? Parodo Dievas sa
vo geruma Liurdes, bot ar visi 
tikėjo! Dauguma iszjuoke. Ir 
ežia tinka žodžiai: Garbe Die
vui auksztybese, ramybe žmo
nėms geros valios (Luk 2-14). 
Taigi ir Limpias stebuklai bu 
tik žmonoms geros valios.

Didysis karas gerokai insiu- 
bavo szio pasaulio bangas, Ir 
szis Kristaus pasirodymas pri
mena ana pasirodymą moki
niams ant juros audros metu. 
Kaip tada atėjo tamsoje ir in 

susijaudinės, iszbegau isz 11 ikineziuju laiveli, taip ir da
bar nepasirodo vieszoje aiksz- 
teje, parlamento rūmuose, bet 
bažuyczioj, 
tiems, kurio dar ja lanko sziuos 
žodžius: “Nebijokite, sztai asz 
esu su juYnis iki pasaulio pa
baigos.“

s

ak v.*> 
4/

ant viszku 
maeziau.
bet toj pat valandoj pastebė
jau,, kad Kristaus lupos gelsvai 
žalios darėsi raudonos. Pažiu
rėjo in mane skausmu pilnomis 
akimis ir pakele jas auksztyn. 
Aiszkiai maeziau, kaip
prasruvo kraujais; burna buvo 
pilna kraujo, buvo matyt liežu
vis ir virszutiniai dantys. Per
daug 
bažnyczios ir ilgai 
nurimti. Kiek aprimęs, vėl su- 
gryžau in bažnyczia. Matau 
panasziai: galva svyruoja, kru
tino sunkiai kilnojasi, tartum 
su dideliu vargu k vapa gaudo. 
Per smilkinį riedėjo kraujo la-

kad patvirtintu

ATLIKO ILGA KELIONE GREITAI
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11697 St. J/ouis St.
Detroit, Mich:

Asz Veronika Micszkonis pa
jeszkau savo broli Jurgi Vasi
liausku. Jaigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant szio adre- 

(t73so:
Veronika Micszkonis,

1329 Orange St., 
Berwick, Pa.

LENKAI PRIPAŽINO 
STAROBRADCUS.

caro Petro

Vilnius. — Starobradcai, ku
riu randasi apie 50 tukstan- 
cziai žiemiu <lalysc Lenkijoj 
tarp tankiu girriu ir peikiu, li
kos pripažinti per Ixmkiszka 
valdžia, kuriems davė visas pi- 
lietystes tiesas ir balsavima. 
Tieji Starobradcai buvo per
sekiojami da nuo 
Didžiojo laiku.

Kada caras stigryžo isz ke
liones po Vakarine Europa, pa
liepė visiems maskoliams nu
sikirpti barzdas ir tisus. Staro- 
bradeai arba Senbarzdžiai, ti
kėjo kad nusiskutimas barzdos 
yra dideliu grieku, todėl ap
leido savo gyvenimus ir apsi
gyveno tarp tankiu girriu 
idant galėtu malsziai gyventi 
ir auginti savo mylimas barz
das be persekiojimo.

◄ Reading 
. lines

►

Dubeltavas 
Tikictas$4.oo

IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 16 Septemberio

Specialia Treinaa Subatoa Naktį

!•

Į*

Isz Ryte
Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmel.......................... 12:10
Ashland.............................. 12:47
Girardville............................ 12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City ................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro Standard 
Time.

Ant Rcadingo Geležinkelio

Art Goebel ir Harry Tucker, sveikina vienas kita kad 
atbuvo ilga kelione be perstojimo isz Los Angeles, Kaliforni
jos in New Yorka in 18 valandų ir 58 miliutas.

KAIP EINA BIZNIAI. Praeita sanvaito po visa

20,000 szeru likos parduo-

*

Amerika subankrutino 276 biz
niai, o 340 praeita meta tam pa
ežiam laike.

Farmeriai mano surinkti

*

*
ta Armour Packing Co., po 
dolerius už szera.

* Per rankas spekulantu 
praeita sanvaito perėjo 52,316,- 
000 doleriu.

Bankai perleido per ran
kas Augusto mesosyjo net 45,- 
64^,478,820 doleriu.

* Automobiliu fabrikuosią 
Toledo, Ohio, dirba 33,900 dar
bininku.

* Geležinkeliai Julajaus me
nesyje uždirbo $25,266,267, tai 
yra, tik pirmos klasos geležin
keliai.

W, Ir «m*m4 'Mrf'V ' . I te. 1 *

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

— ♦" ■
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsantdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

ežiu.

* 
daugiau kaip 320 milijonus bu- 
szeliu kvieeziu.

* Praeita sanvaito isz Suv. 
Valstijų likos iszsiunsta in už- 
rubeziu 7,574,000 buszeliu kvie-

In Kanada iszsiusta 1,-
494,500 buszeliu.

• Szimet manoma Ukonuot° 
indeti in bleszines, 47 milijonai 
dėžių tameieziu, komu, szobel- 
bonu ir žirniu, daugiau nekaip 
praoituosia trijuosia metuosia.

) K. RĖKLAITIS
, Lietuviszkua Graboriut 

Laidoja numirėlius pa-
l gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes. •

Sit W. flprare Kt., 
MAHANOr CITY, PA.

»O« HARIKTRT., 
TAMAQUA, PA.

H




