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ISZ AMERIKOS I nužudepriesza
NUSIŽUDĖ IDANT SŪNŪS 

PASINAUDOTU ISZ 
TURTO.

Omaha, Nebr. — Keli budin
tojai prisipažino smle buk .Ja
mes Jacobs nusižudė už tai kad 
jojo sūnus galėtu naudotis isz 
jojo turto, eidamas in mokslą, 
pasiliktu geru žmogum isz ku
rio turėtu nauda visuomene bet 
jaigu jisai gyventu ilginus tai 
pats sunaudotu turtą nereika
lingai ant savo reikalu. “
geli kartu Jaco’bs manės prasze 
idant nžduoczia jam truciz-

” — kalbėjo daktaras Mc
Clure. Kentėjo jisai ant vande
nines ligos ir tankiai kalbėjo 
apie atemima sau gyvasties.

BANDĖ ISZKEPT SAVO 
PACZIULE.

Sterling, Okla. — Julius Ro
gers likos aresztavotas per sa
vo paeziule kuri taipgi jeszko 
persiskyrimo uito savo Juliuko 
už barbariszka pasielgimą su 
jaja nuo pradžios juju apsive- 
dimo. Paeziule tvirtina buk Ju-

nos

ft

GEIDE PACZIA KITO VYRO 
BET LIKOS UŽ TAI 

NUBAUSTAS.

Atsibuvo 
czionnis kruvinas pei'statjlmas 
kuriame padėjo savo gyva st i 
mvlimas vedusios moteres ku- 
ris likos nužudytas per josios 
vyra D. C. Knowles, biznierių. 

Knowles yra paeziuotu žmo
gum turėdamas kelis vaikus, 
gyvendamas skersai namo R. 
Bowser ir nuo kokio tai laiko 
prilipo prie Knowles ’ienos ku
ri buvo kurezia. O kad negalė
jo su jaja susikalbėt, rasze pas 
jaja .meilingas gromatas kurias 
palikdavo prie josios duriu.

Motore nepriėmė meilingu 
pajautimu Bowserio o visas ap- 
laikytas gromatas parode savo 
broliui. Tasai apsakė apie vis
ką vyrui savo sesers kuris tuoj 
apsiginklavo in revolveri ir 
ėjo jeszkoti Bowserio. Susitiko 
abudu arti paczto. Bowseris da- 
siprates ant ko užsinesza, isz- 
trauke pirma revolveri tiksle 
nuszovimo savo

La Grange, Ga.
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RAZBAININKO
SKARBAS

RADO SENUS ISZPANISZ 
KUS PINIGUS IR KRU

VINA SZTILIETA.

Surii-

lluu,bIsz Visu Szaliu 
......................... ...... 

TAI TAU GRAŽUS 
ATLYGINIMAS

60 METU AMŽIAUS

. >
$<

ft W. D. BOfZIOWHir, Pre*. A Mf.ff • !’• MV H I rrii •
F. W. HOCZKOWhKI, Kiltor. & 41 METAS

SENOVĖS SKARBAS 5,300 RUSU VAŽIUO
JA IN KANADAI M
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BERNAI SURADO SKARBA, 
GAVO UŽ TAI PENKIS 

RUBLIUS IR 
VODKOS.

SOVIETU VALDININKAI 
ATĖMĖ VISUS PINIGUS 

IR MAISTA.
Kijevas. •— Keli 'bernai kas

iniui ant ukes artimoji? Malo- 
aržnoline apkans-

ISZGELBEJO GYVASTĮ PA- 
SIKORELIUI, TASAI JI UŽ 

TAI APSKUNDĖ.

į Kiel. — In ežia atvažiavo 5,- 
300 imigrantu isz Rusijos, ku
rie nori važiuot ir apsigyventi 
Kanadoj. Juos atvežė sovietu 
garlaivis “

San Antonio, Toxas, 
dijas sztilietas nuo kraujo, ku
ris gal paeina nuo keliu szimtu 
metu, likos surastas sienoje se
no namelio, tarp tankios gir- 
rios, arti czionais. Kitoje sieno
je rado varini puodą su dauge
liu auksiniu ir sidabrinių pini
gu, kuriuos nusiuntė in New 
York a isztyrineti juju verte.

Badai tieji pinigai ir kruvi
nas sztilietas paeina nuo gar
singo razlbaininko J mino Laf- 
fite, kuris apipleszinejo gyven
tojus ir laivus d a už Iszpanisz- 
kn laiku.

Laffito su savo banda kran- 
jageriu pribuvo isz Iszpani^ns 
jeszkoti karalystes Grand Qui- 
vera, kuri susidėjo isz septynių 
miesteliu, kuriu namai likos 
pastatyti isz aukso ir sidabro, 
o kur kareiviai naudojo 6ik 
auksines kilpas iszdetas su 
brangiais žemezi ugais. Taja 
pasaka girdėjo nuo senu žmo
nių o kada in ten pribuvo ir 
nerado auksines karalystes, 
pradėjo isz piktumo apipleszi- 
net žmones.

Dabar ant tosios vietos žmo
nes pradėjo kasti aplinkui su 
vilczia atradimo daugiau skar
bo nes mano kad razbaininkas 
paslėpė daugiau ne kaip sura
do.
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Italijos karalius Victor Em-
man nei III, Panedelyje, 11-ta 

menesio apvaiksz- 
gimimo diena su

jaukdamas 60 melu amžiaus.

diena .szio 
eziojo savo

Ragnic, Austrija.
įlinkas Karler eidamas per gir- 
ria, užtemino kabanti ant *tne- 
džio pasikoreli. Kacleris inlipo 
in medi ir nupjovė virve o pa- 
sikorelis puldamas siisimusze 
nosi ir apsidraskė bet po ko
kiam tai laikui adgijo ir nuėjo 
namo.

lTž keliu dienu Kacleris nu
džiugo labai kiada aplaike nuo 
sodo paliepiima idant stotu ant 
paženklintos dienos. Nudžiugo 
žmogelis nes buVo tosios nuo
mones kad ji apdovanos už isz- 
gelliejimą gyvasties pasikore
lio.

N om a ža i n u si s t e I ie j < >
iszgirdo buk likos paszauktas 
in siula ant teismo už sumuszi- 
ma pasikorelio. Susirinkia pra
dėjo isz to juoktis o 
keliu valandų paliuosavo Kae- 
leri.

Tasai eidamas namo paszau- 
“ Prisiegiu jaigu kada 

visa g

l

VO, 
tyta skrynia kurioje radosi 
skarbo vertes ant puses mili
jono doleriu. Skarbas susidėjo 
isz sidabriniu ir auksiniu pini
gu ir visokiu brangiu indu isz 
kuriu vienas buvo didelis auk- 

darbo, 
iszdetas brangiais akinimais, 
paeinantis isz vienuolikto 
szimt-merzio. Antims bliudas 
buvo padabintas su paveikslu 
Saporo 
jaus, paeinanezio isz 
szimt-merzio. Prięk tam radosi 
vienuolika Persiszku ąįiksiniu 
puoduku.

Bernai

iszkase
skrynia kurioje1

sinis bliudas, puikaus 
brangiais akinimais 

isz
Ant fas

Helix Džeržinski,” 
net įmurzins nei duonos nęi pi
nigu. Pasiremiant ju pasakoji
mu, pirm sėdant in laiva, so
vietu valdininkai juos labai rū
pestingai iszkrete ir atėmė vi-

kada

"I
Į i
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I I

11, Persiszko valdyto- 
ketvi rto

sus pinigus ir maišia. Bet neat
sižvelgiami to baisaus skonio, 
jie yra-pilni vilties kad Kana- 

valdžia jiems duos žemes 
ir pagelbės insisteigti ūkius.
Dar 15 szimlu szeimvnu isz Si
biro, Krymo ir Kaukazo laukia 

Leningrade.

I los
I

Jl>

I|t ransport arijos 
įmones be duonos kąsnio tai 
dienai ir be pinigu važiuoja su 
szeimylioms in Kanados pusty- 

jeszkoti laimes, palikdami 
puikuji dafbininku rojų,”

lel kurio bolsz4‘viku propagan- 
los sufanatizuoti tūli Lietuviai 

darbininkai sciles varvina...
ISZPAŽINIMAS MIRSZTAN- 

CZIO SOCIALISTO.
Parvžius.

apie suradimo tojo 
skafbo nieko nekalbėjo, Imda
mi tosios nuomones kad tai bu
vo tik misingas ir szvinas. Ka
da bandė kelis dalykus parduo
ti mieste, kromininkas dasipra- 
to visko, užgriebė viską del sa- 

bernams padalino po pen- 
rublius ir kelis gorezius

vodkos isz ko buvo labai užga- 
nadinti. Sovietu valdžia da- 

apie

I 

■
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kilpas iszdetas 
žemezi ugnis.

prieszo bet 
greitesnis; 

paleido szuvi padedamas Bow- 
seri ant vietos. Po papildymui 
žudinstos pasidavė in rankas 
policijos kuri pastate Bowsori 
po tiktai 1,000 doleriu kauci
jos.
UŽSIVALGE ANT SMERT.

Ra. — Petras
♦ 

n ui a re pavalgyt gerus pietus 
atvažiavęs m miestą, rietus 
taip senukui patiko kad suval
gė už keturis žmonis. Po keliu 
minutu Milva krito negyvas 
nuo persivalgymo, 
padare ant jo 
persitikrino kad 
kiinszo už daug žarnas kurios 
negalėdamos tiek sunkenybes 
paneszti, truko ir isz to godu
lys mirė. .Jaigu butu jaunesnis 
žmogus tiek suvalgęs tai gal 
iszlaikvtu. A
KARDINOLAS DAUGHER
TY ISZVA2IAV0 IN RYMA

New Yor4<. — Kardinolas 
Daugherty, kuriam teipgi 
draugavo viskupas O’Hara 
iszplauke ant laivo Bianeama- 
no in Ryma.

Amerikoniszki. viskupai pri
valo kas penki metai atlankyti 
kapus apasztahi Ryme, todėl 
abudu iszvažiavo 
savo priederystes.
12 METU AMŽIAUS O JAU 

TURI BARZDA.
Millersville, Kv. — Willia- 

mas Bowers, 12 metu, buvo pa
prasto ūgio lyg Augusto mene
sio pagal savo amži ir buvo 
vaikiszko budo. In kelis mene
sius po tam pradėjo stebėtinai 
augti ir užaugo nuo keturiu pė
du ant penkių ir puses pėdos, 
sverdriįpias 162 svarus o ant 
veido u'žaugo keturiu coliu il
gio barzda. Vaikinas vos gali 
paneszti sunku stuobrį ant il
gu plonu kojų. Daktarai tuom 
staigu iszaugimu vaiko labai 
yra nusistebėja. 
motereleX

PRALENKTI SZITA 
RŪTELE?

Reading, Pa. — Daktarai li- 
gonbuteje stengėsi visom pa- 
jiegom sulaikyti nuo kalbėji
mo Mrs. Grace McDonaldiene, 
kuri be paliovos kalbėjo 38 va
landas ir ant galo negalėdami 
jaja aponalszint, turėjo nusiun- 
sti taja baladaika in prieglau
da del paikszu. *— Ka turėjo 
nukenst tasai vyras kada ra-

liūs atsikėlęs ana ryta pagriebė j<nowles’as buvo
jaja isz lovos pusnuogio ir pa
sodino ant karszto pecziaus ir 
butu užpakalis suspirgę jas kad 
ne kaimynai butu atlbegia in 
pagelba ant jos kliksmo. Nuo 
to laiko visai neteko sveikatos 
ir nenori su juom slaugiau gy
vent. — O gal Julius buvo la
bai alkanas taji ryta ir geide 
pasidaryt sau gardžius pusry- 
czįus isz^ahĮžios pacziules.

UŽMUSZE SAVO DRAUGA 
SU MUNSZAINE.

Butler, N. Y. — Mikolai Dar- 
rey, senas kareivis isz prie
glaudos susibarė su savo drau
gu, kirsdamas jam per galva su 
buteliu munszaines kuria pir
ko artimoje spykyzeje. Buvo 
tai du geri draugai kurie isz- 
ejo isz prieglaudos in spykyze 
nusipirkt sau “ramybes.“ Ka
da gryžo jau apsvaiginti, kilo 
tarp ju barnis kuris pasibaigė 
su žudinsta.
NE KRAMTYS DAUGIAU 

TABAKO.
Wilkes Barre, Pa. — Charles 

Powel dirbantis kasyklose, 
priesz pradejima dafbo norėjo 
užsikast “ežiu.” 
in tabakp pajuto 
minkszta o dirstclejas in taba
ka iszspjovo “ežiu“ greieziau 
ne kaip atkando. Tabake rado 
szmoteli žmogaus nykszczio.— 
Powel prisiege daugiau 
kramtyt “ežiu.“
PACZIAI VALIA ISZPESZT 

VYRO PLAUKUS.
Trenton, N. J. — Nemažai 

nusistebėjo klausytojai smle 
kada audžia pripažino tiesa pa
ežiai Adomo Rudvinsko kad 
iszpesztu visus plaukus Ado
mėliui, jaigu 
josios name.

Mat, Adomėlis ne buvo isz 
tuju vyru kuris uždirba ant už
laikymo savo pacziules per ka 
pati nusidavė su skundu in 
suda. Sudžo paliepė Adomui 
dirbti arba visai nepusirodyt 
stuboje o jaigu kada ateitu tai 
paeziule turi pilna tiesa isz- 
peszt jam plaukus isz galvos.

MOTINA MIRE ISZ RU-
PESTIES APIE SŪNELI. A

Sunbury, Pa. — Rūpindama
si apie savo sūneli kuris likos 
uždą rytas Williamsporto kalė
jimo už vagysta, Mrs. Bernici ja 
Zagiene mirė ana diena. Sene
le tankiai kalbėdavo savo kai
mynams buk ilgai negyvens isz 
sarmatos kad josios sūnelis pa
siliko vagim.

Czio-
sūdąs po ves o 

kis

ra m v bos.
•r

Vos inkando
ka toki

czi u

ne-

tasai pasirodys

1-1 
I 
'i.

Pottstown,
M i Iva, farmer i s apie 66 metu 
nutarė pavalgyt gerus pietų

DU VYRAI PERSIMAINO 
ANT RAUSVU. 

Coopersburg, Ohio. — 
nais du vyrai serga ant taip
žinomos Addisono ligos kuri 
retai kur atsitinka ir nuo ku
rios ligoniai neat Imtinai mirsz. 
ta. Ligonio visas kūnas prade
da persimainyt ant 
pasilieka, be jokios

rausvo ir 
valdžios. 

A'budii beVeik pajuodo nuo li-

ke: 
tikinu

už- 
; irria pasi korei i u 

tai ne vieno ne nupjauezia, jai- 
uz

4M

gu taip žmogui atsimoka 
iszgel bejima gyvasties. J !

LAUKINIS ŽMOGUS.
Ant kalno

Daktarai 
tyrinėjimą ir 

Mil va pri-

kuriam 
viskupas

isz p iki y t:

AR GALITE

dosi namie! Gal turėję tikra 
pekla su jaja.

(‘atskill, N. J.
Bowling Top likos suimtas 42 
metu amžiaus Arturas Price, 
visiszkai sulaukejas žmogus 
kuris pergyveno urvoje 
dvideszimts du metus, 
jojo kūnas buvo apželes plau
kais o nagus turėjo kaip mesz- 
kos. Buvo jisai užmirszes savo 
žmogiszka kalba ir lojo kaip 
lape.

Price po Iszpaniszkai karei 
dingo nežino kur o brolis buvo 
tosios nuomones kad jisai din
go laike medžiokles. Tik nese- 
nei daginio nuo žmonių buk 
kokis tai laukinis žmogus tran
kosi po kalnus ir dasiprato gal 
tai jojo dingusia brolis. Ir taip 
buvo. Po karei papaiko ir gy
veno kalnuose.
DAUGIAU BUVO NE KAIP 

TIKĖJOSI.
Wilkes Barre, Pa. 

diena inirszes vyras 
prie krutamuju paveikslu teat- 
relio szaukdamas pardavėjai 
tikietu, buk jojo pati atėjo su 
savo mylimu ant perstatymo ir 
ketina juos nnszaut. Dažinojas 
apie tai perdetinis teatro, užli
po ant platformos ir apreiszke 
susirinkusiems apie pavoju to
sios poreles ir kad groieziausia 
apleistu teatra per užpakalines 
duris. In ponkos minutas iszejo 
net vienuolika poru kurios pri
buvo su svetimais vyrais ir 
moterems.
ANGLEKASIS PERPJOVĖ 
SAU IR SAVO PACZIAI 

GERBLES,
Smithville, W. Va. — Isz ne

žinomos priežasties, pa rėjas 
namo Evans Truckler, pagrie
bė <britva ir perpljovo savo pa
ežiai gerkle nuo ausies lyg au
sies. Po tam pats sau padare 
taja operacija prie trijų metu 
dukreles kuri gulėdama lovoje 
prisižiurinejo tam‘baisiam dar
bui. Kaip tėvas Trucklerio pa
sakė, tai turėjo fbuti tame lai
ko girtas. Evans labai nužiuri- 
nejo savo paezia ir buvo u'žvy- 
dus jai. , i

Paskutines Žinutes

KINCZIKAS 252 METU AP- 
SIPAOZIAVQ 24 KARTUS.

Senas mat u želi-

d. c.
) per 
Visas

- Ana 
ad'bego

11 Washington,
Szimet Amerikoniszki farme- 

in Kanada 185rei iszsimite 
tukstanezius buszeliu cibuliu.

U Denver, Colo. — Per visa 
Colorado ir Wyoming 
jas prapute sniegine

va Išti
ri esula, 

kuri užpust i no kelius ir gele
žinkelius ant. keliu pėdu.

11 Kacine, Wis. — I 
kas Gurski, 74 metu, 
isz gailesezio ant kapo

Fredri- 
apalpo 

► savo 
mirusios paezios kuria laido
jo laja diena. Senukas mirė ta 
pa ežia diena.

Laike po- 
su si rome 

10,000

II Worcester, Mass. — Pen
ki darbininkai likos užmusz- 
tais per eksplozije 80 svaru di
namito, kuris truko szafte 
Metropolitan vandens kasimo 
prūdo, Coldbrooke.

1) Mexico City.— 
litikiszku rinkiniu,
dvi partijos — apie 
žmonių tarp kuriu kilo maisza- 
tis. 6 likos užmuszti, 28 sužeis
ti ir daug aresztavota.

11 Tamaqua, Pa. — Trys na
mai ir fabrikas Bask i nd suflė* 
go ant Mahanoy uly., Nedėlios 
ryta. Bledes padaryta ant 
$100,000.

11 Mount (kwmel, Pa. — Ne
žinomas 'aiitomdbilistas par
ai usze ir

Bledes padaryta

sužeidė pavojingai 
Edvardą Buczinski, 22 mietu ir 
likos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuti.

; '’’A • . .. ' ’’I ' . J ; ' ' -'V .-i' , •

SMAGIAUSIA SKAITYTI 
“SAULE.”

— Dėka vo j u už geria uses 
ir toisingiauses žinos ir kitus 
skaitymus kokius randa laik- 
rasztijo “Saulei” ir vėlinu 
idant Dievas jus užlaikytu ge
rojo sveikatoje ir ilgo amžio 
kad galėtumėt ilgus metus tar
nauti dol labo musu Lietuviu. 
Su pagarba Ona Ona Norko- 
vjoziono, Los Angelos, Calif.

'4*iH

London:
nis Kinczikas, Li Ching Yung, 
kuris turi 252 metus, palaidojo 
23 paezias, apsipaeziavo su 24- 
ta ir dabar gyvena Kaishsien, 
pietinėje dalyje Kinu.

Taji seniausia žmogų ant 
svieto surado profesoris VWu 
Chang Chien isz Minkuo uni
versiteto. llžraszai parodo buk 
Kinczikas Yung gitme 1677 me
te. i 

4

STEBUKLINGI APGAVIKAI
Ryga. —

atvažiavo isz 
apgavikai kurie

girdus apie suradimą skarbo 
konfiskavo viską ir da nubau
dė kromininka kad prisisavi
no skafba sau.
30 UMUSZTA, 40 SUŽEISTA 

SUNKIAI.
Moškta, Rosija

S

pasažieriai

— ’Arkinio-

paraszes: 
savo

Žvmivs socialis
tas Joindes, kuris ana diena 
atvmv sau gyvasti, paliko gro- 
mala kurioje tarp kitko buvo 

“ Mirsztu nes turėjau
gyvenime daug nepasise

kimu. Būdamas socialistu per 
daugeir nV^th, kuri gerai pažr 
nojau, randasi jame daug bjau
rybių. Neturėjau ant tiek pa- 
jiegu ir drąsos idant nuo tosioq 
bjaurybes atsikratyt ir todėl 
pasilikau toje smirdaneziojo 
baloje — socialistu. Jaigu no- 
bueziau prispirtas atimti sau 
gyvastį, Imczia pasilikęs geru 
krikszczioniu lyg pabaigai ma
no gyvenimo. Duodu visiems 

patarimu kad szaliutusi 
socializmo kaip nuo pa-

r!^" 
ĮR

Sziomis dienomis 
.Varszavos du 

Lenkai apgavikai kurie po 
grinezias landinejo, siulindami 
stebuklingus paveikslus su at
laidais. Nuo kožno kuris davėsi 
save apsigaut, paima po 25 li- 

apgaudineja tam
suolius ir uždirba ant to gera 
pinigu.,'
NUŽUDINTAS PER SAVO 

PACZIA.
Lodžius. — Kada Vanda La- 

boszieįe gryžo su savo vyru isz 
turgaus, staigai paszoko isz 
u’žpakalio vežimo, pagriebė 
kirvį su kuriuom kirto savo

tus. d’aigi

žiedu iszdotu su 
rasz-

” - r*. 
gera 
nuo
v i et res.

SUDEGINO VISA SAVO 
SZEIMYNA.

Ali varės, Socilija. —

vyriu per galva užmuszdama ji 
ant vietos. Po tam nelaba moto
ro pasislėpė pas savo motina 
kur likos surasta ir uždaryta 
kalėjimo. Badai nnžudinimas 
vyro priežastimi buvo nuola
tiniai szeimyniszki nesutiki
mai. ■
UŽDARYTAS LEDAUNEJE 

PER DESZIMTS DIENU.
Ąjltverpas. — ' Annaberge

12 metu vaika kuris 
į ir bado. Vė

liaus pasirodė buk 16 metu 
Shattslein papildine jo su juom 
visokes vagystes o ibijinia-mas 
idant jo draugas ji neiszduotu, 
uždare ji per deszimts dienu in 
ledaune, duodamas jam kas 
diena kepalėli duonos ir uzbo- 
na vandens. Amt galo palicija 
giiMejo dejavimą uždaryto vai
ko ir ji iszgelbejo bet in kelos 
valandas mirė. Drtfuga aroBZ- 
tavojo ir uždaro kalėjimo.

' i
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Ąptverpas. — Annanerge 
radp ledauncje, vienoje restau- 
raoi 
mirtk^tio szalcziq

~ Baisi ne
laime atsitiko ant geležinkelio 
prie stoties Zujewkos ant kelio 
Moskva—Yekaterinburg. Eks
presinis trūkis No. 26, einantis 
isz. Moskvos iszsi rito nuo 
sztangu ir susidaužė. Nelaimė
je likos užmuszta trisdeszimts 

o keturesdezimts
baisiai sužeisti isz kuriu daug 
mirs.
ISZKASE SENA MUMIJA 

IR SKARBUS.
Cairo, Egiptas.

gai kasdami užmiestyje, jesz- 
kodaini senoviszku istoriszku 
užlieku, užtiko ant skrynios 
kuri turėjo arti dvylika, pėdu 
ilgio. Su didžiausiu akyvirmu 
atidarė skryne kurioje rado 
mumija gerai užlaikyta — kaip 
rodos buvo tai motere kuri bu
vo papuoszta in visokias bran
genybes. Skryneje radosi dau
gybe auksiniu indu irmoterisz- 
ku panposzti kokius tada ne- 
sziodavb;
brangiais žemeziugais ir 
tas ant papyro. Badai už gy
vasties toji motere buvo duktė 
turtingo ir galingo karaliaus. 
Mumija ir brangenybes nusiun
tė in Angliszka mūzoj u Londo
ne.
SZVOGERIS. PAĖMĖ

PINIGUS, 'NUOTAKA 
PASIKORĖ.

Berlynas. — l’ž tai kati jos 
Bzvogeris paėmė visus pinigus 
kuriuos padovanojo gimines 
laike mezlovos, jauna pati Mi
kola Lishke, 19 metu amžiaus, 
papilde savžudinsta, pasikar
dama namie.

ŽVĘRISZKA ŽUDINSTA.
Lvavas. — Kokis tai nepa- 

žinstamas žmogus prikibo prie 
einanezios merginos ant uly- 
ezios ir ame traukti in tamsu 
kampa. Mergina priesz tai pa-

Dai- 
minkas Mamehis Villanta, su
pykęs ant savo paezios, szoko 
ant josios stengdamasis jaja 
pasmaugt. Nelaiminga motere 
iszbego laukan. Vilkinta leido
si paskui o motere neturėdama 
kur pasislėpt, inpuole in sena 
tvarteli dengta sziaudais, už
stūmė duris ir lauke su trimi 
vaikais kas toliaus atsitiks.

‘Pasilitelis stengesP iszveržt 
duris 'bet nepasiseko, tada už
degė tvarta ir nuejas tolians 
prisiži urine jo* akyvai kaip 
liepsna apėmė visa tvarteli.

Adbegia kaimynai pradėjo 
gesint ugni. Pagelba ant niek 
prisidave nes nelaiminga moti
na su vaikais dingo liepsnoje. 
Pasiutėli suriszo ir nuvožė in 
artima miesteli iu kalėjimą.

SOVIATAI TURI NELAIS
VĖJE 45,00 KALININKU.
London — Solovencko kalo- 

Sjjime, holszovikai sziadien lai- 
i*, l.v it ........ t..
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sispyrej praliejo varžytis ir ne

/
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eiti. Žveriszkas iszgama isz- 
traukės peili, dure merginai’ in 
kakla ir krutinę kuri ant vietos 
sukrito ir likos surasta per pa- 
licijanta ir nuvežta in ligonbu- 
ti kur mirė ant rytojaus.

|co nelaisvėje 41,000 vyru 
1,500 moterių, kuriuos sergsti 
2,(MM) karėivei žiemos laike o 
4,(MM) vasaros laike kaipo ke
turi kaniszki laivai patinkino- 
jo ])akraszczius.
SŪNŪS KURIS NUSZOVE 
MOTINA PALIUOSUOTAS.

Drauguignan, Franci ja.
Richardas Cofla'tt kuris gai
lėdamasis savo serganezios mo
tinos ir ant josios praszymo nu- 
ssove jaja idant daugiau ue- 
kentotu, likos per slidu paleis
tas ant liuosybes^j^g

... M

‘ill

’ii
.1

■ iflllfflll



TTT^
Kas Girdėt
Deszimts metu adgal, vie

nam dideliam fabrike Bostone, 
dirbo darbininkas szale savo 
dr<igo kuris buvo atsidavęs 

_ a « % • *girtuoklystei ir mylėjo gerus 
laikus. Kiek kortu jojo drau
gas iszeidavo in karezema tai 
jisai indedavo pinigu in dežu- 
kia kiek manydavo jisai pra
leistu jaigu eitu drauge su sa
vo draugu. Per penkis metus 
suezedino 1525 dolerius. Tuom 
kart jojo draugas pasiliko da 
didesniu girtuokliu ir inpuole 
»n liga. Sn tais suezedytais pi
nigais pradėjo bizneli ir szia
dien vra 
szimts

vertas apie dvide- 
tiikstancziu doleriu. 

Ana diena palakiojo savo dran
ga kuris pasiliko didžiausiam 
varge.

Kaipgi
taip stovėtu jaigu žmones im
tu paveizdi isz szito apraszy- 
mo !

svietas sziadien ki-

Trim ton, N. J., randasi na
mas kuriame niekas negali ap- 
sigyvent nes jame “baidosi.” 
Dvasios užėmė visa gyvenimą, 
meto czeverykus po stuba, už
dega ir užgesina žiburius, isz- 
trauke žmoniem paxluszkas isz 
po gaivu; žodžiu, iszdirba to
kius sapoRUs kad locnininkas 
namo turi kanecz ji sugriaut.

Baisia žudinsta papilde kai
me Krugla, gubernijoj Varon- 
skoi. Mergaites isz tojo kaimo 
mylėjosi pasiutiszkai in vieti
ni “diaczka” (Pravoslavu 
klieriką) stengdamosios viena 
kitai ji paveržti sau. Tuom 
kart diaezikas iszsirinko sau 
patogesne o ant kitu suvis ne
norėjo ne žiūrėt.

Atmestos merginos nutarė 
atkerszint iszrinktai merginai 
kad paveržė szirdi ju numyle- 
tino. Visos isz vion užklupo ant 
merginos, iszvilko ant kiemo, 
aplaistė veidą karboline ruksz- 
timi, 'teįisiai strmuszc ir sužei
dė, paliko ant dietos. Nelai
minga su sužeistais viduriais 
nugabeno in ligonini te kur in 
dvi valandas mirė.

Argi ne szetoniszkas atker- 
szinimas bdbiszko insiutimo?

diaczka

Astrologai ir inspetojai atei
ties stengėsi iszpranaszauti 
kokis bus ateinantis 1930 me
tas. Sztai Vokiszkiis astrologas 
Ludvikas Hoffman inspeja'buk 
1930 metas bus nelaimingas del 
visu Europiszku . vieszpatys- 
czin. Europines bankos suban- 
krntys kaipo ir pramoniszki 
t rustai, pinigas patrotins savo 
verte, ekonomiszkas gyvenimas 
apmirs. Daugiause nukens tur- 
cziai.

Pagal perspėjima Hoffmano 
tai planieta Saturn parodo 
kad bus daug drebejimu že
mes, geležkeliu nelaimiu, vie
šnios ir vėtros ant mariu, po
tvyniai ir ugnys, nuslinkimas 
kalnu, nelaimes kasyklose, ne- 
nžderejimai ir kiįos nelaimes o 
žiema bus labai smarki. Taip
gi bus baisios eksplozijos, pa
sikėlimai ir rtalszacziai visur.

Bet nevisados tięji perspėji
mai iszsipildo nes niekas nega
li inspeti svieto ateities, todėl 
galime miegot ramiai ir nesi
rūpint apie ateiti. — Pergyve
nome tiek netikėtu nelaimiu, 
pergyvensime ir taisės kurios 
ateis.

anukus, pra-pra-annkus ir pra- 
pra-pra-anukus. Jaigu nors tik 
tuom velionis atsižymėjo kad 
paliko paskui save tiek impe- 
džiu tai užsitarnavo ant gar
bes nes ne daug randasi ant 
svieto tokiu kurie galėtu ma
tyti savo ketvirta arba penkta 
pakabine.

I

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Tekis porsergejimas Anglisz- 

koje kalboje irandasi prie kož- 
no skerskelio geležinke'liu. No
rint#* toki persergėjimai ran
dasi prie ko>žno geležinkelio 
bet nelaimes dauginasi baisiai. 
O tai už tai kad didesne dalis 
žmonių neklauso, nesustoja ir 
nežiūri, nesusijaikydanii prie 
geležinkelio bot važiuoja kaip 
paszele ant pasitikimo su mir- 
czia.

Praeita sanvaite Osceola, In
dianoje ekspresinis trūkis tren
kė in automobiliu kuriame va
žiavo ’Jonąsi ’Flatt,
pražuvo devynios y pa tos. .Tai
gų Flatt butu riaugiau temines 
ant persergėjimo tai jojo szei- 
myna butu sziadien gyva. O 
kiek panaszin žmonių randasi 
kurie eina lenktynėms su mir- 
czia ?

nelai-mcįjo

Vagis insigavo in narna pa
nos Mariutės Shanley, dažiūrė
tojos ligoniu (norses) po 589 
Milwaukee avė., Milwaukee, 
Wis. Tarp kitko savo laimikio 
65 doleriu, vagis nuejas in kuk- 
nia rado paintuke geros ir sc- 
noviszkos guzutes. Negalima 
vagiui stebėtis kad pasinaudo
jo isz taip geros progos ir isz- 
tusztino paintuke lyg dugnui.

Kada pana Shanley sugryžo 
namo ir pamate ka vagis pada
re, ne tiek nulindo pavogimu 
65 doleriu kaip paintukes ge
ros guzutes. Nuėjus ant palici- 
jos su skundu apreiszke kad jo
sios Airiszinis kraujas daugiau 
užsikarszcziavo netekimu gu
zutes ne kaip pinigu.

Nesi stebėkime visai pažino
dami Airiszhi būda ir turime 
pripažint tiesa panai Shanley 
kad prie to prisipažino.

Badai Italu karalaitis Hum- 
bertas ketina atlankyti Popie
žių 5ta diena Gruodžio szimet. 
Priežastis atsilankymo yra pa
daryta1 sutaiko tarp Italiszkos 
valdžios ir Popiežiaus. Bekrau
jį ne kova tesėsi tarp Popie
žiaus ir Italijos nuo 1870 meto 
kada tai Italiszki kareiviai ate. 
me popiežiui svietiszka val
džia. Popiežius už tai mete pra
keikimą ant namo Salbandu ir 
tasai prakeikimas oficialiszkai 
likos nenuimtas bet pats per 
save nupuolė kada likos pada
ryta taika tarp Italijos ir Va
tikano.

Jaigu del labo Italijos impe- 
dinis Kristaus susitaikė su 
masoniszka valdžia tai kodėl 
nesusitaiko -del gero iszeivys
tės czion Amerike ir padarytu 
kelis Lietuviszkus vyskupus.

Meklžeme visu tuju, kurie už- 
sivilkino su prenumerata, idant 
stengtųsi atsilygyt.
spaudyt Kalendorių ant 1930 
meto, ir koznam geram skaity
tojui iszsiunsime priesz Kalė
das, o reike žinot, jog iszsiunti- 
mas dvkai tokio Kalendoriaus 
kaszInoje daug,
popieros, .darbo, atspaudiinas 
ir iszsiuntiinas per paczta ka- 
sztuoje keliolika szimtu dole
riu. Lai brangius skaitytojai 
apie tai neužmirszta ir atsilygi
na. su skola, nes tuom daug

Baigėme

nęs iszskirent

Tarp 290 Amerikoniszku mi- mums palengvins su iždayyste. 
lijonieriu sziadien randasi 62 
moteres, pagal valdžios padot- 
kini surasza. Tarp nauju anili- 
jonierku yra trys nevedusios o 
23 vedusios moterew. Isz juju 
metiniu ineigu 600,640,346 do
leriu turėjo valdžiai užmokėti 
padotko 98,657,237 doleriu.

Pasidarbuokite mieli skaity 
tojai truputi del “Saules” 
kalbindami nors po viena nau
ja skaitytojui, už ka busime 
jums szirdingai dėkingi, o bus 
lai del mus linksma dovana nuo 
jus

pri-

BANKO

ISZ LIETUVOS
. ... r-. 1 *

DIREKTORIUS
NUBAUSTAS UŽ MER - 
GAITEB ISZŽAGINIMA
Savo laiku buvo jau 

loivy” i 
Ūkio Banko direktorius 
Skvirblys prisiviliojo in savo 
kambarį 9 mdn amžiaus mer
gaite, nugirdo ,pi ir paskui isz- 
žagino. .Ta kūdiki pas ji at
vedė viena prostitute, 
ria ponas direktorius 
artimus šaut iki u s.
dienomis Kauno apygardos 
teismas nagrinėjo jo byla.

Kaltu direktorius 
pažino, aiszkinosi, 
gaite pati atėjusi ir sutikusi 
su juo sanguliauti. Gi mergai
te veikdama pasakoja, kad 
ankseziau nei su vienu vyru 
santykiu neturėjusi, 
varta ja isztiiekines

. 1 <<Ke" 
raszvta, kad Raseinių 

K.

šaut iki u s. 
Kauno

su ka
pai i ko 

Sziomis

neprisi- 
kad mer-

kad

jis prio- 
Di rekto

rius buvo pakvietęs apgynėju 
pris. adv. p. Nargelavicziu.

Kauno apygaros teismas ji 
nubaudė 9 menesius kalėjimo.

ŽUVO SZULINY.
Skaudville, Tauragės apsk. 

— Spaliu 6 d., Pakalnio kaimo 
naujakure Zakariene nuėjo 
prie szulinio vandens ir nebe- 
gryžo. Vaikai, 
szuniuka 'belojauti prie szuli
nio, 
Zakarieno inkritusia 
lini galva žemyn. Szulinys bu
vo be rentinio, apie pus antro 
metro gilumo. Vandens jam 
tebuvo tik apie pusmetris.

Nelaimingoji moterįszke isz- 
buvo iiikritusi in ta 
duobe apie pusvalandi, 
traukus jos kuna isz 
pasirodo, 
negyva.

VAIKAI KORIKAI
Kaunas. — Spaliu 14 d. trys 

mokyklos amžiaus vaikai, vy
riausiam 10 metu: J. Astraus
kas, II. Czesnauskas ir O. 

visi gyvena Mar-

pastebėjo jos

nuėjo pažiūrėti. Jie rado 
in szu-

siaura 
laz

dų obes 
'kad Zakarione jau

?•
Cziužaite, 
vienkoj, gryždami ir Linksma
dvario mokyklos, sutiko netoli 
savo mimu mažamete 3 ir pu
ses metu mergaite N. Benesc- 
vieziute ir kėsinosi ja pakar
ti-

Vaikai pakvietė Benesevi- 
cziute in krumus ir ten vie
nas isz vaiku — Astrauskas 
paemes jos szaliko užriszo vie
na gala ant kaklo, o antra 
pririszo prie medžio szakos Ir 
pastūmė Benesevicziute 
griovi. Atlikę sži darbu 
kai spruko namo.

Palikusiai mergaitei po di
deliu pastangų pasiseko kojo
mis truputi pasiekti žeme, o 
rankomis insikabinti in kru
mus, todėl iszliko gyva. Jos 
szauksmus 
žmones ir nelaiminga mergaite 
paleido.

Invykis iszaiszkintas ir vai
kai sulaikyti. Jie pasisako tik
rai Benesevicziute korė, bet 
kodėl tai dare paaiszkinti ne
galėjo. Kad Benesevicziute ga
lėjusi mirti, 
aiszku.

6. 
iszgirde

KUNIGAS DEL MERGINOS 
METĘ KATALIKYBE. 
‘ 'f L / -t * > < '

Nomakszcžiiii. — .Ozui nepa 
prastu kalbu šukele 
kunigo Chodoravicziaus ’ 
tuvos 
perejo kalvinu likybon ir vede 
panele Jadvyga 
oza i te.

Vestuves invyko 
Szesztadieni.

Vielos žmonos tuomi labai 
susipikfino.

PASIKORĖ.
Spalių 10 d., 

mno '__
laukuose 
A n u szkev i cz i u s J., 
žiaufl. Pasikorimo 
szeimyninis nesugyvenimas. 
IR ATKORES PAVOJINGAS 

VISUOMENES TVARKAI ; • 1 j
Kaunas, 

mendanto nutarimu, 
bes Dramos aktore, 
Kurmy to - Mazurkevicziono,- 
k a i po ‘ ‘ pa voj i ngas 
nes tvarkai 
m. 8 d., 
trims menesiams in Rokiszkio 
apskriti.

u

I- 
v i karo 

vos- 
; Kun. Chodoraviczius

Januszkovl-

nzpereitn

va f.

4 (

in 
vai-

gyva.
atbėgo

tai jiems buvo

mus

MOTERĖLES! NEAR- S8
" 1

su

ZINKITE VYRU
,........................ . ,t

Ponia Zuzana pastanavijo 
į vyru pasikalbėti. Meluoti

ir ilginu komedijos grajyti11 ^ista

isz ryto 
Snrkiszkiii 
rastas

kaimo 
pasikoręs 

48 m. am- 
priežast is,

Kauno karo ko- 
Valsty- 
p i liete

visuome-
asmuos, Spaliu

iszsiusta isz Kauno

Juk negali su juom gyventi, 
kada kita myli. Isz jos puses 
jau ir taip daug pasiszventi- 
mo! Kam turi gvoltavoti savo 
moraliszka ir fiziszka “asz” 
del kokiu tenai tuszcziu visuo 

j menes pažiūru:
apeiti tįw visas svietas ir opi
nija.

asz

Kas ja gal*.

_ __ ------------------ ---------------------------------------- . ----------------------------------------------------

, « i 1 • "*4

| Įaustas!'Bet asz tavęs ne 
iriau 11.. Neiszdaviau

— Myli ji! tikrai nežinai?
— Teip yra!...
— Jisai tavo taip-gi myli!

— pertraukęs vyras.
Na, žinoma! — tarė in- 
ponia Zuzana ir atiden

gė veidai.
— Tai reikalauji porsisky-

ne pa- 
iauF...

1 ii .i...............................
<1T "W1 • i !!1 ‘Ali’U, ' . ii

kad ji su tavimi dratugt-Uji į
Intu!.............. *• I

' II • 8 1 Įr ‘ ™ ' T W F 1

M

kn L. 
įįrvėntu!

•» IH*

j > • f * » t,( t , i r

— Delko? nusistebėjo po
nas Zigmuntas. — Ant galo 
apie tai nekalbėkime, tai nie

4

•I.

Pastanavijo ir niuo to 
neatsisakyti

rimo!
— Nenoriu tave apgaudi

nėti !...
Ponas Zigumairtas atsikėlė 

nuo kreses ir priėjo prie pa
ežius.

kis kaip nors gausiu rodą. Ti
kiu kad ji sutiks apie tai esu 
gana spakainas. Geriau kalbe- 
kimo apie tave.

— Ne, asz tiesiog nenutinku 
su joja!.. Ne nenoriu, kari ji!

— Zuze mano brangi, tu 
esi labai juokinga. Sutik ant 
to kad asz...

— Tu ja myli! Taip tu Ja 
myli!...

Ponia Zuzana priėjo prie 
zerkolo ir pataiso plaukus.

Dieve! Tai bus jam, ant j< 
kaip perkūnas nukrys
f

nuo 
szviešaus dangaus. Gali tuo ji 
užmuszti! Bot ka daryt ! Gar
be mumyse turi aukszcziau sto
vėti už pasigailėjimai Be abe
jones jisai galės aproknoti ma
no pasielgimą ir iszties in ma
ne ranka, kaip prie tikro pnie- 
teliaus.
da neapgavau

už tavo tikruma godosiu 
visados. Jeigu priėjai

Kas-gi tau galvoje ma-

PAJESZKOJIMAI 
, ■ ‘ /.i 1
Pajeszkau savo szvogerio 

Motiejaus Va i tkev težinus isz 
Mariampolos Apsk’r 
riszkio valscz., 
kaimo, 
bet n6zin.au
Busiu labai dėkingas Ameri- 
kiecziams kurie 
pranesz arba jis

savo

Balbio-
Vasgaikicmio 

Jis gyvena Amcrike 
kuriam mieste.

man apie ji 
pats atsi- 

szauks. Asz gyvenu Brazilijoj. 
(t.92.Mano adresas tekis:

J uoza s Va laša v i cz i u s 
Abs Restaurante Patria,

Y. No. 862,

Juk asz jo niekados 
tn oriu Įtik ji 

persergeti priesz ateinanti pa
voju. Pasakysiu jam, kad ji 
godoja, bet., myliu kita! Tas 
isztikro ji užmu.4z! Bet kada 
persitikrins apie mano budo 
prakilnumą — atsigaivins! 
Taip jis mane po tam brangins, 
kaip asz to esu verta! Bet ta
da, kada mane supras ir 'bran
gins, busiu jam tada meilesne 
ir dar brangesne!... O, ma
no biednas Zigmuntail Bot nė
ra, ant to jokios rodos!

tonia Zuzana pasuko save 
žigsnius in vyro kabinėta.

— Ar galima! — paklauso 
rodos pilnu

J

Rue da Modca
No. 4311 A, 

Brazil, Šo. America.

Pajeszkau pus-seseres Ma
rijona, Agota ir Rozalija Se- 
niauskiutos. Pirmiąu gyveno 
apie Skmiltus dabar nežinau 
kur. Norecziau su joms ir ki
tais pažystamais susiraszyti. 
Mano vardas po t ovali s Marijo
na Paliuciuto, po vyru La- 
zauckiene. Meldžiu atsiszauk- 
tii sziuo adresu: (t. 9

Mrs. Mary Lazanckiene,
427 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

po vyru

o

$4.00

Isz Mahanoy City

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
Nedelioj, 17 Novemberio 

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz Shenandoah .... 12:35 ryte 
1:1G ryte 

Isz Tamaqua.............. 1:45 ryte
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant.

Jumis laibai patiks praleisti 
diena New Yorke, painatant' 
daug akyvu vietų aaJba at
lankyti savo gimines ar pa-' 
tinstamus.

Smagi Ekskurcija 
in

P h i lade 1 phia

silpnu 
balsu.

sopuliu

sėdėjo 
apkloto

popiera, 
kaipo del

— Pmszan labai, Aniolcli 
— atsiliepe szvelniai vyras.

— Aniolcli Kaip jis mane 
myli! — pamislino pati ženg
dama kabinetan.

Ponas Z/igmuntas 
prie didelio biurko
popierais, gazietomis ir kngo- 
mis, o isz po tos krūvos popie- 
ru matėsi tankus plauku kuo
das, aukszta kakta ir stora no
sis šu akuloreis.

Kada pati inejo ponas Zig
mantas pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai 
pakele skruostus 
klausymo.

— Zigmantai! Turiu su ta
vim pasikalbėti. Turiu tau vis
ką iszpažinti.. Zigmantai, isz- 
klausyk manes! — Kalbėjo 
Zuzana muczolninko balsu pil
nu susijudinimo, sėdama gra
žiam m'inksztasuolin.

— Apie ka nori sakyti Anio- 
leli! Kas atsitiko mano balan
dytei — paklausė vynas žiūrė
damas jausmingai in paezia.

— Atėjau pasikalbėti su 
tavim... Atėjau idant tau vis
ką pasakyti... Asz myliu...

> Ponas Zigmuntas iszbalo.
— Asz myliu tave! — tarė 

greitai ponia Zuzana. Tai yra... 
Asz tave labai godoju, bet 
Asz negaliu,
priesz tave slėpti!... Tau esu

Bet... asz myliu ki-

negaliu ilgiau

— Mano brangi — tarė už- 
sitikimu balsu — tavo atviru
mą, 
tave 
prie persitikrinimo, kad per
siskyrimas yra reikalingas, tai 
nežiūrint, in sopuli kuris mano 
kankina priverstas su vi šo
kliom sutikti! 2inau kad tokio 
praradimo niekados jau neuž- 
mirsziu ir niekados nesusina- 
misiu! Tu buvai del manes vis
kuom. Dūsavau ir gyvenau 
tiktai tavimi! kas man dabar 
lieka mano gyvenimo! knygos 
tiktai knygos!...

— Praboczvk kad asz tave 
turiu taip kankinti — tarė Zu
zana prisilaikydama nuo verk
smo.

— 0 ne, tai as’z praszau pra- 
boezyti, už tai, 
daug vyresniu 
szau musu likimus! Bet dabar 
busi liuosa.

Ponas Zigmuntas pasitraukė 
nuo paezios ir pradėjo nervisz- 
kai vaiikszczioti po kambari.

— Turiu vilti mano brangi, 
kaip tuojaus mane neapleisi! 
Sziandie neiszvažiuosi! Pąbuk 
nors tris dienas, idant ture- 
cziau laiko apimslyti, ka turiu 
su savim padaryti. Tavo isz- 
pažinimas taip urnai ant ma
nes užkrito. Turiu ka nors at
rasti kam galeeziau 
priežiūroje 
gaspadorysta.

Dusą vau

kad būdamas 
už tave siirlr

nemalonu 
manimi

po

no Zuze!
— Taip 

ja myli!... 
su manimi 
džiaugsmu mainai mane 
jos:

suprantu... Tu 
Džiaugiesi, kad 

persiskiri... Su 
ant

— Zuze! — kaip tik gulė
jo isztart nusistebejes Zigmun
tas.

— Taip, taip, nusibodejai 
manimi. Jeszkai jaunesniu ir 
nandojies isz aplinkybių, bile 
tik mane iszsibodeti, tasai per
siskyrimas. . • to persiskyrimo 
tu nori, tu... — kalbėjo verk
dama ponia Zuzana.

— Mano Zuze, pamislyk, 
ka kalbi! Kas su tavim daro
si ! f

— Iszvarai mane isz savo 
namu už mano meile! Už ma
no meile užmokėti tokiu bjau
ru ir juodu nedėkingumu!...

()’... o!... o... verke hls- 
teriszkai ponia Zuzana.

— Staže!... asz isz 'tildro 
nesuprantu ka tas viskas ženk
lina! Kas tau vra!

— Asz nesutinku... ant 
persiskyrimo! Tu neturi tiesos 
mane pamesti!... Buvau tan 
vierna o tu mane nori dabar 
atsikratvti! O mano v

už ka! kalbėjo
Dievo*.

lį

Už ka! Ir 
veikdama.

— ZuzyteL..
— Zigmunteli mano bran

gus! Juk tu mane tiktai ma
ne viena myli! Ar ne teisybe? 
Pasakyk taip.

— Na žinoma mano balan-
dele!

— Tai gi del ko parėjai,
Juk žinai, kad asz myliu tik 
viena tave. Prisiekiu, kad sa
kau teisybe! Nenoriu, kad pa
nele Zofija apsigyventu su ta
vimi, juk teisybe! Asz pati 
galėsiu viskuom užsiimti, juk 
asz viską moku. Tai-gi del ko 
norėjai, kad jit...

iHl

Ponas Zigmuntas atsidusio 
kaip slonius, nuo kurio nuga
ros nuimtas milžiniszkas sun
kumas. Neturėjo pajėgu nėi 
noro apie tai mislyti, kas pa 
czia privertė toki perstatymą 
padaryti. Apkabino ponia Zu
zana ir pradėjo bueziuoti szla- 
pia nuo aszaru veideli.

'palikti 
savo narna visa

Pagalios mano 
brangi gal, but kad da szian
die suspėsiu ta viską atlikti. 
Suprantu kaip tai 
tau būti drauge sn
po tam iszpažinimui... Ir man 
o del manes yra geriausia visa 
ta dalyku užbaigti tuojaus... 
pertraukti viską ant visados!...

Ponas Zigmuntas tylėjo sto
vėdamas prie lango atremes 
kakta prie szalto stiklo. Bet 
111 ((j aus. pa szo ko ir vėl p ra d ej o 
nerviszkai vaikszczioti 
kambari trindamas kakta.

— Atėjo man mislis in gal
va, raszysiiu pas panele Zofija. 
Ji tokia gera tokia tikra.

— Pas panele Zofija!! O 
kam?.. Nereikia! — tarė grei
tai ponia Zuzana o ant jos vei
do apsireiszke baime.

— Delko ne!! Seniai pasi- 
pažinstame, mane labai myli, 
ineis mano padėjimai!. Paga
lios gal atsimeni, kol su tavimi 
susipažinau buvau jaja visada 
užimtas ir ji prie manes buvo 
lipszni — tarė ir nusiszypsojo, 
norėdamas nors biski iszaisz- 
kinti apsiniaukusia situacija.

— Kur-gi panele Zofija gy
vens '? ’

— Žinomas dalykas 
namuose, brangi Zuze!

Kaip tai su tavimi?! Ji? 
Ji visai nesupranta namu gns- 
pad ory stos...

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da szvari ir viską suprantanti 
gaspadine. O prieg tam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai ga
leeziau namus pavesti ir jai 
užsitiketi.
knygose su savo likimu...

(Bell Phone 872) ✓ 
✓ 
✓

✓

✓Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 8

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

vierna... Bet... asz myliu ki
ta! susžuko ponia Zuzana Ir 
užsidenge su rankom veidą.

— Vyras nieko neatsako, 
bet drebėjimas apatines lupos 
ir akys prisipildanezios aszaro- 
mis, sake apie jo kanezia.

— Meiliausia Zuze, nega
liu tavo suprasti... Ne asz bi
jausi suprasti!... Ka tu pasa
kei mano brangi! — paklauso 
sulaužytu balsu vyras.

— Asz myliu kita! Godoju 
tave labai bet... Bet turimo 
persiskirti!

Ponas Zigmuntas neperstojo 
žiurejes in paezia su aszaro- 
tom akim, pilnom gailesozte; 
Ponia Zuzana sėdėjo rankom

mano

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa- 
laidojime atliekam rupeatingai 

J ir gražiai. Busite pilnai už<a- 
: t: nėdinti.

* Isz Mahanojaus ir Girardvilles
5 jeigu kas pareikalaus mano pa-
6 tarnavima tai meldžiu man tele- 
įį tonuoti o pribusiu in dessimts 
n minutu.

j

t v
i 1ir gražiai. Busite pilnai užga

Per Thanksgiving Diena 
KETVERGE 

28 NOVEMBERIO
Apie dauginus informacijos apio 
virsz-minetas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Va.

*

O pats paskensiu
Bell Telefonai 872

— Ne, asz tiesiog nesutin-

LENKAI SZAUDO ŽMONES
Spaliu 11 d., in musu puse 

buvo slaptai perėjo isz oku
puotos Lietuvos du Szarki'sz- 
kiu kaimo gyventojai Juozas 
Latvis ir kitas nepažinstamas. 
Jiems slaptai gryžtant in na
mus per Merkio upe ties Ka- 
nonkos - Prakmenos (kaimu 
Lenkai Latvi sunkiai sužeidė. 
Bet jis spėjo iszlipti in
krauta ir be sąmones buvo nu
gabentas in Varėnos sanatori
ja. Kitam vyrui pasiseko pasi
slėpti, bet kas jis yra — neži
nia.
VOKIECZIAI IS Z D A V E 

LIETUVI ŽMOGŽUDĮ.
Tilžės laikraszcziai raszo, 

kad pereitos sanvaites pirma
dieni, Tilžės kriminaline poli
cija perdavė Lietuvos krim. 
policijai žmogžudį 
(Jurgi Petrauska, kuris neso-

Ant Reading© Geležinkelio

GYDUOLE NUO ĄNGLEKASIU j

* 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
; M AH ANO Y CITY, PA?

~-------$

h

4veidu ir su nulenkta ant szono 
galvele. Tojo sulaužytoje liki
mo ' motoriszkeje buvo , tiek 
grožybes, kad vyras nuo jos 
negalėjo atitraukti akiu. *

— Ka myli! — paklauso po 
tam beveik su szvepimu, pati

■ Jeigu tas yna .paslaptis

4

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jnsn I

ASTMA IR NOSINIO KATARO 
Neapmokama gyduole variuojama bu . 
■tebotine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron* 
kitis, Gerklines kosulio*, Plauti, Sunku 
kvėpavimą, UžOlma ir szolti galvoje, 
Priszaklni skausmą galvos ir t,t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno menę- 
L. ’’ 
Iszrasta Ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
__ _ •

[ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
! moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
! suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
1 del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo
1 pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

saugumo. 4

6 6 G \
Yra tai Receptas nuo

■ii' i.

Miestelyje Summerville, N. 
Y., mirė Dovydas Klein turin
tis 110 metu. Laikraszcziai 
skelbdami apie jojo mirti ir il
ga amžių, raszo buk paliko 46 
jmpedžius-vaikufl, anukus, pra- Yra ui ▼•iki«u<i« Vydu«l« žinoma

1111
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Matuh
Priszaklni skausmą galvos ir t,t. Gy

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.

nai yra sulaikytas Pakalnėje.
Tilžės apskr. Lietuvoje) (ro-
dos, Jurbarko talsoz.) Matu
lis esąs hužudes du žmonos.

. ik i f

sla gydimas Preke 80c per paczta.

« A

724 MULLBERY ST. BEADING. PA.
, ■ f. <■ * : 'j

tylėjo.
d, .L._

tai už mano žingeidumą per 
praszau.

Ne

1!k

own
• ♦ • visai ne.. Kadzl-

/ M

o;

t

/,'f i i t
it

i./

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

ll
I

M

n6zin.au


Dora Malvina

iszgelbeta — tarė 
Tie visi piktadariai

piktadariu,

— Sakiau jums dede, kad 
kokis tai nepažinstamas žmo
gus atėjo pinigu reikalaut nuo 
mamos. Namieje nebuvo dau
giau nieko apart mudviejų su 
mama ir seno ekonomo, kuris 
pasakė reikalaujancziam su
grąžinimo skolos kad jis val
kata nori iszviliot neteisingai 
pinigus nuo naszles. Tada žmo
gus pradėjo piktžodžiaut bai
siai kad mama liepe man iszeit 
isz stubos. Asz nuėjau laistyt 
kvietkeles in soda ir urnai koki 
tai žmones mane pastvėrė, už- 
riszo su skepeta burna ir akis 
ir nuvožė.

— Esi 
majoras,
atsiims užpelnyta bausme. Ei
sime dabar ant kiemo kur pa
rodysiu tan tuos piktadarius 
surisztus kaip avinus.

Kada atėjo prie gulineziu ant 
žemes surisztu 
Malvina suszuko:

Sztai, szitas kaltnnuotas 
mano paome isz sodo, atsimenu 
gerai ir noapkeneziu jo per vi
sa mano buvimą nevalioje pas 
tuos piktus žmones.

Papusrycziaves, majoras sa
vo uzaram liepe pririszt kali
nius prie arkliu o pats paemes 
sau ant keliu 'Malvina ir užra
kinę vartus piktadariszko liz
do, kuri pasiliko dabot keturi 
uzarai, nujojo.

Pribuvę in miestą majoras 
atidavė kalinius valdžiai kaipo 
ir reikalu perkretimo miszku 
del iszgaudymo piktadariu, 
pats nujojo in namus savo se
sers.

Valdžia padarius medžiokle 
girriose iszgaude visa banda 
razbaininku ir visus sutalpino 
in kalėjimą.

Patirta netrukus apie prie- 
žasti del kurios mergaite likos 
paimta per žmogžudžius. Sztai 
gentis Grunovskos, Klauneris, 
žmogus gana turtingas bet go
dus ir neprisotinamas, žinoda
mas kad riaszliai pasiliko tik 
viena dukriuke, datyres kad 
brolis jos likos rržmusztas ka
rėje, nusprendė pasinaudot isz 
geros progos idant turtus Gru
novskos paimt. Susitaręs su va
dovu razbaininku, liepe paimt 
mergaite, bet davės pasarga 
kad nenori tersztis nekaltu 
krauju, reikalavo idant mer
gaites nenužudintu, vien laiky
tu ja pas save idant niekas apie 
ja nežinotu. Klauneris prižadė
jo mokėt vadui plesziku ant už
laikymo mergaite® ir reikalavo 
idant ji nekęstu vargo. Taip ir 
buvo pakol per augszcziau mi
nėta atsitikima Malvina neat
gavo laisves. Teismas Klaune- 
ri nubaudė didele pinigine 
bausme ir pagal sūdo nutarimo 
turėjo atsedet 10 metu kalėji
me. Visi piktadariai, žmogžu
džiai likos nubausti mirties 
bausme.

VII.
Majoras pavedės savo pulką 

uzaru komandai rotmistro, 
pats paemes Malvina, kaip 
virsz-minejom, nukeliavo in 
Gnmovsku dvara.

Kad sesuo nesitikėjo jau isz. 
vyst daugiau kada nors sziam 
pasaulyje savo kūdiki ir broli, 
mdįjoras fnuĄ)rende Inepasiro- 
dyt jai netikėtinai, tacziaus pa
rengt prie pasveikinimo tu, ku
riuos už žuvusius laike.

Taip sutaisęs savo plena už
važiavo priesz namus ekono
mo kur nutarta ka toliau reikė 
veikt idant uetiketinu džiaugs
mu neužduot nelaimingai žmo
nai baisaus smūgio. Sunku ap- 
raszyt džiaugsmo seno ukiave-

komandai

nukeliavo

džio, kada pažino savo sveczius 
tai-gi reikia ir suprast su ko
kiu noru tiko ant propozicijų 
majoro. Seneli eme didelis no
ras bėgt ir pasakyt linksma 
naujiena poniai bet negalint to 
padaryt, nuėjo in namus savo 
ponios, idant atloszt sau pa
skirta role.

/

Ukiavedis inejas ir persipra- 
szes, jog pertrauk i ndja jai mal
das, pasakė kad pribuna su 
linksima naujiena, kadangi te
ko ’jam patirt, jog brolis jos 
gyva® dar yra. Naszle: nusi
džiaugė bet netrukus nuliūdus 
atsake:

— Kalbom nėra ka tikėt 
nes oficialiszkai buvo pagar
sinta jo žuvimas o ta žinia kaip 
man rodos, yra teisingiausia.

— Ne visados, pone. Gali 
pagarsint kad pražuvo kuomet 
tuo tarpu buna tik pažeistu ir 
pagalinus pasveiksta. Taip ga
li but ir su broliu jusu.

— Nesinori man tikėt.
— Bet nereikia ir vilties 

žudyt, kadangi gal ji netrukus 
iszvvsime.

— O, Dieve duok, bet ar es
mių verta taip dideles Jo malo
nes t

— Ne daug yra vertesniu. 
Pagalinus vilties Dievu jo nie
kad negalima žudyt ir nesakyt 
kad tas jau mum pražuvo ko 
nebematomo, vien žinome kad 
buvo.

— Acziu tau, senas prietel, 
už raminimo, smagu yra gir
dėt nulifldime bent vilties žo
di. Jaigu taip tiki in tai, kad 
bent tas spindulėlis vilties ant 
žemes man neužgeso, lauksimo 
gal iszsipildys tavo pranaszys- 
te.

— Nereikalaujate laukt — 
tarė praskėtė® duryse uždanga
lu jaunas aficierius ineidamas 
in kambarį. — Teisybe sake tas 
senas prietelius ir neabejok se
sute, nes sztai esmių gyvas 
priesz tave.

Naszle isz karto nusistėbejus 
žodžio isztart negalėjo, puolė 
jam in globi o jis nuvedės ja ja 
ant kanapos pasodino ir pats

‘skatikas ir
. ■ ■
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žmonos, tęgpl kinko iąi;k|ius,\dab(xliįiyo, taip kad vos iszeinu 
važiuosime Abudu? , ’ ‘ 1

sesuo, narei- kokioje szalyje esmių bet mis-
žiubs/me AbudiL
—- Nekeikia,

n n • x Ika L

tni ji jau ir szaukia. Nežinojau
j * ' ■ 9 •» V, v i ( - -------- -

kia, nusiramink, matysi ja ir lydavau kad geriau kur, girrio- 
be to.

Ir nuejas atidarė duris
Malvina, rangi ir linksma in- troszkimai 
bego kaip stirnaite in kambari.

— O motinėlė brangiausia!
— suszuko Malvina mesdamasi
in glebi motinos.
—Malvina, brangi dūkto

mano! — atsake jai -motina
spausdama prie savo motinisz-

jo numirt negu tuose piktada- 
o riu namuose, bot tie mano 

vis 4mvo veltais.
Dievo

baisios vefrgybos. Karta, o tai 
priesz kėlės dienas, kada nu
ėjau gult, paome mane didelis 
pasiilgimas gimtines ir tavos 
motinėlė. ; Negalėjau

kos krutinės; o pakėlus akis mint net pagalinus minėdama 
dangiwsna kalbėjo, szna'bždan- 
cziu szirdingu balsu, ka gali
ma buvo palaikyt už malda 
pi nn k i an ežia isz gilmes du
szios.

1
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molsdavauVisados 
idant mane iszgelbetu isz tos

valandas

misira-

RUBLINE
PASAKAITE

Viena syki skatikas 
ginezijo su rubline, 
sako:

susi-
Rubline

— Tu gulėsi ežia pamestas 
surūdijęs ir niekas tavęs ne* 
norės imti, o asz pateksiu gra
fu, kunigaikszcziu, o gal net 
ir paties karaliaus rankosia.

M

4

ii nemo-

plaukus

tais valandas, kada mane 
glausdama, prie savos mokinai 
pažint Dievą, Kurio kitu kar
tu surėdymai 'buna taip stebė
tini ir neisztiriami — bemas- 
tydama atsiminiau apie Danie
lių, kuri kitados pikti žmones 
inmote in lintu duobe o Dievas 
suteikė jam taip didele malo
ne kad iszalkia žvejys jo ne
kliudo. Taigi puolus ant keliu 
pradėjau melstis: “O galingas 
Dievo, Tu susimylėjai ant tei
singo Danieliaus kuris tarpe 
žvėrių buvo ramus, kaip pie
niui tarpe aveliu, Tu nusiuntei 
jam pagolba per Savo szventa

• - - - t

--- — 
nuožmiu iž ve r i u. O susimilk gc.

Jaigu ant baliuko tavęs 
neprnszo,

Tai staczift galva iszpraszo, 
Jaigu 'žmogus kiek politikes 
1 ' turi,

O reikalo jokio neturi, 
Tegul savo snapo nekisza, 
Ba nuo trepu nuploszka’.

Padaro didele <balda, 
Galva suskaldo;

Daktaras turi siuvinėti, 
Ir kėlės dienas lovoje stenėti.

Ta nk i a ufcia a t s i randa tokiu1, 
Vadinamu1 inteligentu, 

Kurie pradeda isz kitu

Tenais

sutiko

<

fl
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—Tau Vieszpatie, Tau lai 
būna, amžina garbe. Tu susi
mylėjai, Tu suteikiai man 
džiaugsma neiszreiszkiama, Tu 
iszgelbejai ja isz ranku nedo
ru žmonių, iszgelbejai nuo pro
ga iszties ir sugražini man ja 
sveika. — Ir nutilus siuntė mis- 
limis savo maldas in dangų o 
pagalinus nuleidus akis, isz ku
riu riedėjo aszaros susijudini
mu ir dekingyste Dievui spau
džiamos isz duszios, glostyda
ma dūktos szviesius 
tarė glamoniai:

— Eik szia, Malvinele, sės
kis ir apsakyk mums ka vei
kiai pas tuos piktus žmones.

— O, ka tik nenumiriau isz 
baimes kada manes vienas isz 
tu nedoru žmonių pastvėrė bet 
rėkt, idant szaukt pagalbos, ne
galėjau nes man tuojaus u'žri- 
szo burna o po tam nunesze ma
ne in girria kur indejo in veži
mą ir dvioje nuvožė in tuos na
mus kur 'buvau iki mane dėde 
iszgelbejo.

— Tu taipgi Malvinele isz- 
Įclbo’jai mane nuo mirties, ko-O' 

O

kia butu patikus .mane su drau
gu tame žmogžudžiu lizde — 
pertrauke majoras. Ir apsakė 
motinai kaip Malvina ji isz- 

a t si sėdės, kada sesuo atšipę ike- gelbėjo.
jo, prasze idant jam apsakytu 
savo praeitus atsitikimus nuo 
laiko kaip persiskyrė, iszjojant 
jam. in kare.

Sesuo pradėjo apsakinet su
sijudinus ir susigraudinus ir 
kada daejo prie to baisaus smū
gio, kada jai paskutini kūdiki 
likimas iszplesze, susijudini
mas pasiekė ta laipsni kad il
gai laikoma sriove aszaru du- 
szioje, pasiliejo isz jos akiu. 
Majoras pradėjo ramint seseri 
ir kalbėjo.

— Netikiu vis in tai kad 
Malvinele prigėrė, nes juk nie
kur jos kūno neatrasta. Turi ji 
gyvent keno nors nevalioje. 
Piktu žmonių pasaulyje ne
trūksta.

— O Dieve! — suszuko ken- 
czianti motina. Jaigu da ja ga- 
leczia kada nors pamatyt gy
va, kaipgi Igimiųga buezia.

— Ir asz sakau kaip sake 
tas mus senas prietelius eko
nomas, idant nežudyt vilties. 
Asz jaueziu kad ji gyvena, o 
net galeeziau ir padaryt laižy- 
baa tame.

— O, atsiduso motina

— Matau kad tavyje, duk
rele, tie pikti žmones nenAžude 
dorybes — tarė motina. 

•F

— To niekas iszpleszt 
gali nes randasi szirdj'je žmo
gaus ir jai pats žmogus neisz- 
meta jos isz savo szirdieš tai 
tame ižde savo duszios visados 
randa smagumą ir susiramini
mu — atsake rimtai mergaite. 
Taip ir asz tame jeszkodavau 
sau susiraminimo ir pastiprini-

ne

mo, gaivindama vilti Dievuje, 
jog Jis man nedaleis pražūti. 
Pagalinus tie pikti žmones man 
nieko blogo nedarydavo o sene 
gal net mėgo, nes jai niekad

visadosnesi prieszinda vau; 
stengdavausi iszvaduot ja triū
se. Tai-gi man ji buvo gera, 
dažnai vaiszino skanumynais 
ir cukerkom.

Taip ėjo laikas nuo pat pa
tekimo in tuos ju oiamus, kada 
pasakyta jog 
priklausau. Jai nebusiu ir ne
bėgsiu bus man geTai, bet jai 
to nepildysiu, nužudys mane 
kaip ta žmogų, kuri užmuszant

visiszkai jiems

_  man liepė ‘žiūrėt. O, negaliu 
geriau velyczia jai mirties ne
gu gyvenimo tarpe piktųjų 
žmonių. Jaigu pateko in ran
kas kokiu žmogžudžiu pleszi- 
ku — v ištiek jau pražudžiau 
ja ant amžių.

— Teisingai

jau

y apsakyt ka jaucziau asz tada: 
bijojau po tam net nuliust aky- 
vaizdoje tu piktu žmonių kurie 
taipgi prisakė man but nebyle 
kada kas isz svetimu žmonių

aniuoln. ir iszgelbejai isz nagu 

riausias Teve ir ant manos ne
laimingos, gelbėk mane isz 
ranku tu piktu žmonių, neda- 
leisk pragaiszt. Susimilk ant 
mano motinėlės ir suramink ja 
nes visus ‘mielus pražudžius ji 
ir manos neteko, 
daug turi kęst.

A, kaip ji

n ošia
Pasidžiaugs mano

I

Taip man besimeldžiant atė
jo sene ir paszauke mane že
myn idant tarn n u ežia n pribu
vusiems svecziams.

Eidama paskui ja laiptais 
girdėjau kaip sau po 
niurnėjo. “
suims tokiom žuvytėm kokias 
ir asz sene pagavau. Ypacz tas 
aficierius turi but turtingu.” 
Man davė prasarga idant nc- 
pratareziau mažiausio žodelio. 
Nuėjus žemyn ir. iszgirdus kad 

ponas kalba apie Dievą,
tudjaus man pagailo. Negalė
jau pasakyt ka jaucziau tada 
bet radau būda kaip praserget 
tuos nekaltus 'žmohes. Para- 
sziau ant laiszkolio savo pra
sa rga ir
Ponas majoras, arba mano de
da, intikojo man ir viskas buvo 
gerai nes ir manę iszgelbejo.

Taip,

tas

padaviau slaptomis.

juokavot,
0 tieji kiti pradeda in kaili 

duot;
Kaip žvirbli supaszo, 
Kad vos ntsipraszo.

♦ ♦ ♦

Susirinko vyru senu ir jaunu 
Vienoje vietoje netoli 

Montkarmu,
Kelis galonus nami-nes iszgere, 

Na ir už krutu susitvėrė. 
Musztyno smarki buvo, 

Kad net merginos stuboje 
•neisslbuvo, .

Lampos ir peiliai darbe buvo, 
O ir pokeriai vietoje neiszbuvo. 
Kada gaspadine namo parėjo, 

Daug darbo turėjo, 
Kol viską sudavadijo, 

Peilius ir szauksztus 
surankiojo.

skatiku

kalbi $*esuo. 
Kokius kas pristoja, tokiu pa
stoja, bet juk ji nepristojo vien 
likos pavergta o isz szirdies 
verges, dorybes, kuri likos pa
sėta in jau mitele duszia ir dm- 
ežiai insiszaknija, piktybe ne
sunaikins, o ne karta da daug 
sutvirtina. Tikėk man kad taip 
yra ir su musu brangia Malvi- 

kuri nors pasiliko auka
Klaunerio godulystes bet ne
pražuvo, nei nenukente ant du
szios. Ji 
aniuolu ir isz žmogžudžiu ran
ku jau atimta.

— O Dreve!

na,

vis yra skaiscziu

ATSAKIMAI
f JL •Profesorius J. V: Chicago.— 

Kokis yra tamistos tikslas ta
me, tai jau galima isz augsz- 
to . dusi prast. Geidei pons 
“profesoriau” mus iszbandyt, 
o gal tūlas dvasiszkas tave 
prikalbino prie to. Sztai jeigu 
akyvas žinoti ir moki Anglisz- 
kai skaityti tai apie
raliszita ir gėdinga gyvenimą 
kunigu ant Filipinų” isztyn- 
nesi visa teisybe, jeigu nusiun- 
si praszima pas savo kongres
meną, kad tau prisiunstu ta j i 
valdiszka Iraporta po 'va rd ii: 
“56-th Congress, 2-nd Session 
Senate Document No. 190. 
Lands held for Ecclesiastical 
or Religious uses in the Phil- 
lippine Islands, etc.”
gerbemiauses profesoriau (!) 
isztyrinesi apie viską, prade
damas skaityti nuo puslapio 
47 lyg 198, bet to in “Saule” 
nclalpysim ant tavo praszy- 
mo. Tikimės, kad busi užgana- 
dytas, o ateityje ne ergeliuok 
redaktoriaus su tokeis kvai
lais klausimais. - ■

Mrs. Jo va K. Waterbury, 
Conn. — Pfisiunskie tamista 
knygas o bus apdarytos. Ap
darome ne tik maldaknyges 
bet ir visokius žurnalus ir is
torines knygas.
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Tai girdėdamas senas kati
nas pramurmėjo sau:

— Gali atsitikti atbulai.
Ir isztikro taip atsitiko, kaip 

sako katinas. Rubline papuolė 
pas turtinga, bet szyksztu kurs 
priesz mirdamas užkasė savo 
visa turtą že’moHna. Ir taip rub
line ilga, ilga laika gulėjo že
mose,.szale kitu, in ja panasziu; 
per tai ji visai surūdijo ir ne 
teko savo žibėjimo.

Skatikas gi pateko elgetai 
kuris jau ėjo nusipirkti už ji 
duonos, bet pakaloje
panaszu sau elgeta. Szis rinko 
pinigus in skardino skrynute, 
už kuriuos ketino iszpirkti isz 
nelaisvos savo broli. Pirmasai 
elgeta atidavė ■ savo
sziam antrajam ir nuėjo alka
nas tolyn. Antrasai ilga laika 
keliaudamas per pasauli, ant 
galo priėjo Jeruzale, kur bu
vo nelaisvoje jo brolis, pas 
Turku sultoną. Vargszas mel
de sultono, kaip inmanydamas, 
kad paleistu jo broli, už ka ke
tino ne maža užmokesni. Bet 
sultonas reikalavo dar dau
giau. Ant galo atidavė pasku
tini skatiku, kuri jam dovano
jo elgeta ir pridūrė:

— Galingas valdove, 
sigailok manes vargszo, 
toks gailestingas, kaip anasai 
elgeta, kurs atidavė man 
paskutini skatiku, pats būda
mas alkanas. — Sultonas priė
mė skatiku, insidejo paskuti
nio drabužio kiszonen ir pū
liuosią vo vergą. Praslinkus
kiek laiko, isztiko karas tarp 
sultono ir karaliaus. Viename 
muszyje kulka papuolė tie
siog sultono krūtinėn, bet nie
ko nekenke. Pasirodė, kad 
kiszeneje buvo anaisai skati
kas, nuo kurio kulka atszoko. 
Už tai sultonas prikabino ska
tiku sidabrine grandinėlė prie 
savo kardo. Ne ilgai trukus, 
sultonas pakliuvo pas karalių 
nelaisvėn ir jo karda su skati
ku karalius pasiėmė sau.

Viena syk, susėdus gerti ar
batos, karaliene panorėjo pa
matyti sultono karda. Kardas 
buvo atnesztas ir kaip tik ka
ralius ji paėmė, skatikas nu 
truko nuo jo ir inkrito in ka
raliaus stikline su arbata. Ka
ralius tai pamate ir liepe ta 
stikline iszpilti.

Paskui pasirodė kad joje bu
vo inmesta nuodu. Tai-gi ska
tikas iszgelbejo karalių nuo 
mirties. Už tai jis nuo szio lai
ko karaliaus akyse liko di
džiojo pagarboje.

jo brolis,

pa
būk

szl

KUNIGAS PADEGE PEN- 
KES GASPADORYSTES. ’’Ijidiili
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gaspadorium Lukosziu♦ * ♦

Jau vyrueziai tik nežinau 
Ir nenumanau, 

Kas tai do mada,
Kad pas Lietuvius visada 
Kada kokia szvente užeina.
Tai bjauriausia apsieina. 
Geriau kad tu szvoncziu ' 

nebutu, 
Tai ir latrija nesiustu, 

Vieni traukia in 'bažnyczia, 
Kiti in karezema kaip tyczia. 
Argi‘jau1 ne bu® permainos, 

Ar taip bus visados?
Velkasi kruvini pas skvajeri, 

Žiūrėti ant to negali, 
Amerikonai žiuri kaip ant 

žvėrių, 
Ant pasigėrusia Lietuviu; 
Tiktai knutas suvaldytu, 

Apszvieta priduotu,
Ir girtuoklysta lapmalszytu.

* * *
Jau kada kur buna pedes, 

Ten bėdos ir darbo turi dėdės, 
Kur ten apie Springvale, 

Vienoje bakūžėje, 
Gardami susimusze, 

Net gaspadine parmusze. 
Diszius ir langus iszdauže, 

Duris stu'bos iszlauže, 
U'ž tat namieje negulėjo, 

Iri koza visus nuvarė kur 
bausme užmokėjo.

Tai rots pede turėjo, 
Lakupe uždaryti stenėjo. 
Kaip manote, ar tai gerai, 
Ar tai krikszczioniszkai 1 

Vyrueziai pamatysite, a, « .

»

r*

Sanoka, Austrija. — Likos 
paszauktas priesz suda Graiku- 
kataliku popas, 56 metu am
žiaus, Nikalojus Suszak, už 
padegimą penkių gaspadorys- 
cziu. Ugnis padare bledes ant 
18 tukstaneziu kroneru. Prie
žastis padegimo Irnvo užvyde- 
jimas priesz savo jauna paežiu 
kuria n ūži urine jo buk susine- 
sze su
Saluda, kurio gaspadorysta pa
degė pirmiausia. Popas inki- 
vinkliojo taip-gi ir kaimuoti 
Du r i 11a buk tasai jam tame 
darbe prigelbinejo bet Durilla 
prisiege kad jam popas už ta 
darbu davė du szimtus krone- 
ru. Abudu likos uždaryti kalė
jime ant deszimts metu.
KVITU knygele Draugyrtems del U>* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 2 te 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
rteriam nog sudėtu pinigu ant 
■uairinldmu. Preke - - - Šie.
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Preke 
W. D. BOCZKOWSKLCO, 

MAHANOY CITY. PA.

miela Malvinele, 
kalbėjo susijudinęs 
Dievas inkvepc tau

taip 
majoras, 
szventus jausmus idant gelbėt 
kitus o per tai ir save.

— Dievas susimylėjo ant 
musu — tarė motina maldingai 
atsidusus. Prispaudė prie savo 
krutinės mergele ir pabueziavo 
karsztai jos bglta lygia kakta.

— Ar-gi ne stebuklingas 
Dievo surėdymas! Jis niekad 
ne.nusiunczia ant žmogaus ne
laimes del bereikalo. Sziadien 
džiaugiuosi u kad taip vyko nes 
Malvina iszgelbejo nuo mirties 
man broli ir pati dorybėje su
tvirtėjo o kam nesaklesnc lai
me po nelaimiu ir kaneziu! A! 
kaip laiminga esmių dabar.

— Taip, laimingi esame vi- 
—- pritarė majoras. — Te

1

81, 
buna amžina garbe Tam musu 
visu dangiszkam Tėvui.i.s u dahgiszkam Tėvui.

GALAS.GALAS

Szita yra Receptu 
Aptieka

I

I

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu j ūso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

* I

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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•1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu tmoffu! 

rei&zkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo

r

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

B
-I

i/

Kaip gala dasigridbsite. 
* ♦ ♦

Girtuokliais buvo Lietuvoje, 
Toki pat ir Amerikoje, 

Ne vieni ten namus pardavė, 
Ir in Amerika nusidavė. 

Czion pribuna, 
Bet malsziais nebūna; 

Girtuokliauja nuolatos, 
Pagal paprastos mados.

Laukas buvo, laukas stips, 
x Girtuokliais buvo ir girtnok-' 

liais pasiliks.

K. Rėklaitis
LUtuyhskat Graborlue

A. RAMANAUSKAS
k LI ETUV18ZKAS GRABbRfUS ’ ; i k j '• * £ v y

ėjus vakare gult in savo mieg- 
tuve verkdavau ir ilgedavaus 
tavęs 'brangi motinėlė. Ten kas
dien besimelsdavau ir tas su
teikinėjo man smogesi ir kan
trybe.

Niekas kitas isz gyvenaneziu 
tuose namuose niekad nesi- 
melsdavo ir visados tik bjau
riai kalbėdavo ir piktžodžiau
davo, taipgi gerdavo gerymus 
ir dainuodavo. Kartais susibar
davo ir tarpe saves pradėdavo 
musztis nekarta apsikruvinda
mi. Asz tokiuose kartuose bėg
davau sząlin idant negirdėt tu 
piktžodžiavimu ir baisybių. 
Kartais vėl sumigdavo beger
dami ir nesyk i tokiam karte 
nualinau apie pabėgima bet 
vartai visados būdavo užraky-

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

A 1 -TR.

suszuko 
smarkiai paszokdama mote- 
riszke. — Argi tiek džiaugsmo 
man Dievas nusiuneziaf Sakyk 

ina roie. ibiui«u, »ui.|vi u iukiub huhu

Na#zle sėdėjo nulindusi, isz- ji, kur mate, ar toli nuo ežia. (vėl nors aplink

i

brolau, ka-gi Žinai apie ja, kur,ti o raktus seno nesziodavosi o 
mūras labai

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinSjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St. bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

i

H
U <*' J

Bell Telefonas 143U-R
7 A' k , s.. » \

0
•.’“ft

1

i’1 1111

Iszbalsatnuojh ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Hzia nuo papraszczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Į*ort Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

'I J1 I .

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sstoro

>

Dontistas Mahanojuje

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.i 

j

balusi ir skaitė maldaknyge. Eik eik 'brolyti, szauk mano augsztas, sene. visados mane Id W. Centre 8t; Mahanoy City 
, • . ' 7 ' . j ♦ m r v {m/ ■<# *1 z

■J • I , , . .
• I ♦

SI 6 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street,
> TAMAQUA, - PA.

ANT KALĖDŲ!
M ■>

Dabar'laihaa uirat^- 
‘ ti glmintma in Lietuva 

"Saalt"dovanu ant Ka~ 
lidu, a pritk tam gaut 
dovanu ir Katvndori, iv* 
kurio Liotuvojo labai na- 
daiugr. Yra tai pigiauav 
dovana dtl jut bt jokio 
rupoteaio iaatiuntimo, o 
giminoma padarysit no- 
isopatakytinai daug 
džiaugsmo por visut mo
tut, Pronumorata, ant 

i viso moto tiktai $4,

W. D. Bocakautkat-Co., 
fifahanoy City, Pa.

1
A t

atgauk savo sveikata.
Vaist-žoles yra nuo seknnadu Il

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatlnno, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapirJmosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atslunsk 60e. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti narvu suirimą, galvos 
skausmui, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tat li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo
se M. ŽUKAITIS,
25 GUlet Street, Spencerport, N. Y.
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ŽINIOS VIETINES

— cizianuien “Armistice 
Day” arba 11 metu nuo užbai
gimo avietines kares. Yra tai 
Amerikoniszka metine szvente.

— Vincas Kriczina, 823 E. 
Pino uliezios, iszvažiavo in 
Hahnemann ligonbute, Fila- 
delphia ant gydimo.

— Laidot uves
Blažio, atsibuvo praeita Pet- 
nyczia Airisziu bažnyczioje o 
ne Lietuviszkoje kaip buvo isz 
pradžių garsyta. Daug žmo
nių dalybavo laidotuvėse.

— Kastantas Dainis, 
Hartford, Conn., atvažiavo da- 
lyvaut laidotuvėse pus-brolio

Sziandien
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— Prie kasyklų Rappaha
nnock likos užmusztas Juozas 
Kolonskls, 19 metu o 
Macziunas suželtas, laike rin
kimo anglių isz 
Kolonskis
Vtarninko rvta.

ft ft ft 

»
Sugrižimas Namon po Karei ft

Albertas

likos
seno brusto. 

palaidotas

Chicago, f Kunigas Jonas 
Cis-Prelskisfc mirė 14 Spalio 
ant ukes, kuris likos palaido
tas Grand Rapids, Mich., kur 
darbavosi per 32 motus terp 
Lietuviu ir Ixmku. Buvo kuni
gu Chicago Szv. Mikolo pam
pi joi ir Kewanee, Mich. Pas
kutiniu laiko buvo net Texuo- 
sia, kur apsirgo ant parali- 
žaus. Laidotuves buvo iszkil- 
mingos ant kuriu dalibavo du 

Mikolo Dainiaus. Prie progos pralotai ir apie deszimts ku- 
atlanke ir “

— Apie devinta valanda 
Ketverge vakara orlaivis Los 
Angeles pralėkė pro miestą. 
Orlaivis sugryžinejo 
ron Ohio, kur dalibavo cere- 
monijosi'a pradėjimo dirbti di- 

ZRS-4 del

iszvažiavo

Motiejaus

isz

Saules” redyste.

isz Ak-

1

tižiausio orlaivio
Amerikoniszkos valdžios.

— Martinas Sabonis, 638
E. Pine uly., likos sužeistas Ma- 

. hanov kasvklose ir likos nu-< v

vežtas in Locust Mountain li
gonbuti ant gydymo.

t Pati Teodoro Baltreno, 35 
kuri kitados gyveno 

mieste bet
Freelanda, mirė praeita Ket
verge po ilgai ligai. Velione 
paliko vyra, keturis sūnūs ir 
ketures dukteres kaipo ir tėvus 
Lietuvoje.

— Locnininkai puikios va
sarines vietos Ijakeside, nutarė 
parduoti viską idant pasida- 
Ivt turtu.

— Szia sanvaite bus surisz- 
tso Szv. Juozapo bažnyczioje 
sekanezios poros: Petras Sta- 
eziokas isz Asblando su Kon-

Fra ne isz k a

metu, kitados 
persi kraustė in

stancija Kristapavicziute; Teo
doras Kirrian su
Brazdžiute abudu isz Trentono 
peczes; Juozas Digris su Hele
na Smoliūkiate; Juozas Petke- 
viezius su (ecilija Klimaszauc- 
kiute.

— A. a. Dainio laidotuves 
atsibuvo Subatos ryta su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je ant kuriu dalyhavo daug 
žmonių ne tik isz miesto bet 
ir isz aplinkines.

SHENANDOAH, PA.

vo dėde Vincu

iszva-
Juozas

sa-

— Praeita Sereda 
žiavo ant medžiokles 
Maknaučkas, 35 metu su

Ta roką uc k u.
Kokiu ten nežinomu budu pa
tiko nelaime, kad dede szove 
in Maknaucka pataikindamas
jam in galva. Zaidulis yra pa
vojingas pagal daktaru 
prendima ligonbuteje.

t Marcele,

nus-

mylema pati 
Stanislovo Jancziulio, mirė po 
ilgai ligai. Paliko dideliam nu
liūdime vyra ir tris sūnūs. 
Palaidota Subatoje su bažny
tinėms apeigomis.
t Panedelio ryta Lenkisz. 

koje bažnyczioje atsibuvo lai
dotuves imirusio prfcieita 
reda Vinco Antanavicziaus 
gyvenanezio ant 404 W. Co
lumbus uli.

— Rože Macziuniene ir 
jos du burdingioriai Viktoras 
Rožinckas ir Jurgis Jarmu- 
szevskis likos aresztavoti ir 
pastatyti po kaucija, būdami 
priežasties mirties Jono Zaka- 
revieziaus kuri baigei sumu- 
sze, iszmete laukan ir tasai 
mirė Kaušo garadžiuje in kė
lės minutas po tam. Badai vi
si gere daug “ugninio vande
nio“ ta ja nakti ir pradėjo terp 
saves kivirezintis apie treczc 
valanda po pusiaunakt.

f T. Karpa nekas kuris sir
go ilga laika, mirė namie ant 
6 S. Jardin ulyczios. Velionis 
paliko paezia motina, broli 
Aleksa isz Detroito, dvi sese-

Emilija yra pati su
džiaus Houck o Izabele, pati 
Jurgio Miklaucko.

— Readingo trūkis trenkė 
in nauja fordini karuka Adol
fo Dargelio kada važiavo na
mo in Ringtona, kuri sudaužė 
u Dargeli sužeidė.

ir tris

Macziuniene

res:

nigu ir daugeli žmonių, o gra
bą nesze tiktai kunigai; pra
lotas Kruzas turėjo labai 
graudinga pamokslą kad net 
patys kunigai apsiverke. Ve
lionis buvo labai milaszirdin- 
go budo kunigas, szelpdamas 
tuos, kurie melde jojo pageb 
bos. — M. K. *

Shamokin, Pa. — Pana Ja
nina Dauksziuto likos surisz- 
ta mazgu moterystes su Erodu 
Haurer per kunigą Dobina. 
Jaunikis yra bosu Henry Clay 
kasyklosia.

Worcester, Mass. • Ona 
Gutavetskaite, 16 m., gyv., 49 
Winter St. Jau du menesiai 
nerandama. Ji yra 5 pėdu, 5 
coliu auksztumo, tamsiais 
plaukais ir tamsiom akim.

— Automobiliu vagys, pa
vogė szautuva ir antrankius 
isz policininko aųtomobiliaus. 
Taip pat iszvoge moterius isz 
automobiliu. Juozo Laukaiczio 
ir Juozo Bendoriaus, 68 Wa- 
vcrlv St.

— Urszule Szimonis 
sze atskyrimo nuo savo vyro 
Ignaco Szimonis isz Worces-

JI u z
Ir

auksztumo,

pra-

torio. Žmona 
žiaurumu,

kaltina 
girt uokliavima 

neužlaikyma.
— Du dalykėliai

ft ft

1Yra tai paveikslas nutrauktas 11 metu adgal ir primena mums jog Panedelyje U-ta .
diena szio menesio suėjo lygiai 11 metu kaip užsibaigė toji milžiniszka Švietine Kare. Pa
veikslas buvo nutrauktas New Yorke kada pirmutini Amerikos kareiviai sugryžo namon isz
Europos. __ ___________________________ _ ______ _____

$50. už laikymu degtines.
— Ona Stonis, 18 m., mer

gina gyv.
pradėjus
neparėjo

380 Millbury St. 
mokytis 
namo.

siszkai maža. Svarbiausia dar
bo vieta, tai prie geležinkeliu, 
kur veik visiems Lietuviams 
tenka dirbti. Per diena gauna

C < SAULE ’ ’ 
PATINKA.

GERIAUSIA

DU PIEMENUKAI
PASAKAITE

mokjtkloj,
Praneszta $2.40. Dar viena poza iszskai- 

ieszkoti dingusioms asmenims to valgiui, kuris ir gana mi-
instaigoms.

f Pet ra s M i k 1 usz i s, 
24l/į Sigel St.,

gyv., 
ilgai sirgęs, 

mirė. Paliko 4 sūnūs; Jokūbą, 
Petra, Vinca ir Juozą, taip pat
dvi dukteris: Rože, Agota 
Chester Langaway žmona. At
laikius Szv. Kazimiero pa rupi
jos bažnyczioje pamaldas, pa
laidotas Notre Dome kapinė
se.

f Mykolas
gyv.
Szv.

dūk toris:

Lint keviezius,
30 Arthur St., ir atlaikius ( 
Kazimierio

gal pa
dės surast, keno kūdikis buvo 
paliktas Szv. Jono bažnyczioj. 
Viena tai, kad kūdikėlis, kuris 
manoma turi apie 4 ar 6 me
nesius, turi gimimo žyme de- 
szineje rankutėj. Antras daly- nuvargintos 
kas, tai yra, kad ant gabalo ' taip

buvo isz-j daug emigruoja iii
” j karo nepaliestas szalb

kudikelio drabužiu 
siutą laide ”W” ar

<r 
r* I

žodžiais, ir sužinojęs, kad jis 
mokas skaityti, davė jam kny
gute “Mano dovanele“ ir nu
važiavo toliau.

— Kaziuk, man klebonas 
knygute davė! — suszuko Ste
pukas kupinu džiaugsmo bal-

Kaziukas ganė gyvulius. Bu
vo tai geras ir visu kaime my
limas piemenelis. Tik, nelaime, 
turėjo viena keista inproti: bl- su. 
jojosi ar tai gal gėdinosi pra
eiviu. 1 
važiuojant, tuoj būdavo ir bė
ga, kiek tik turėdamas vieko, 
kur pasislėpti. Jo gi draugas 
Stepukas, kurs taipgi buvo pa
vyzdingo elgimosi, elgėsi prie- 
szingai. Pamatęs einant sveti
ma žmogų, jis visuomet atsis
todavo szalyje kelio ir lauk
davo kol tas su juo susilygis. 
Jeigu prisiartinęs keleivis pir
mas Stepuką pasveikindavo 
Dievo žodžeis tai jis manda
giai nusiimdavo kepure ir at
sakydavo: 
Amen.” 
ko Stepukui netardavo, tada 
jis pirmas pagarbindavo Die
va.

Karta nedeldienio pavakar
yje musu piemenukai 
prie kelio ir pamate 
greitai dideliais juodais ark
liais gražioje briezkoj važiuo 

jjant. Kaziukas, isztikimas sa 
vo inproeziui, greit paszoko ir 
nubėgės tolokai nuo,kelio, at
sigulė už didelio akmenio, o 
Stepuko pasiliko besėdi s prie 
kelio. Vežimas privažiavęs tie
siai Stepuką sustojo, 
gaus tik kail in 
Kaziukas, 
manydamas. Stepukas no kai
liu, o visai ka kita gavo. Mat, 
ten važiavo kunigas klebonas, 
kurs mėgo Ikalbeties su pie
menukais, o kartais mokau 
tiems skaityti net ir knygu
tes dalino. Taigi ir dabar, ap
simainęs

— Kokia tu isz jos turėsi 
Pamatęs ka einant ar naudo! — sumurmėjo Kaziu

kas.

“Per amžių amžius.
Jeigu gi praeivis nių-

— Ot neiszmanelis. U-gi 
skaitysiu. Va tiek daug gra
žiu paveikslėliu — atrėmė Sta
liukas.

— Ot skaitysi — vėl bum- 
telejo Kaziukas.

Jis tik taip kalbėjo, bet ma
ne visai ka kita/ Jis taip gi 
mokėjo ir mėgo skaityti. Jam 
taipogi norėjosi gauti tokia- 
pat k ingute. Ir, be abejo, bu
tu dabar gavės, jeigu butu ne
pasislėpęs. Kaziukas ir pats tat 
žinojo. Tai jis dabar pasirižo 
mesti ta savo keista ir kartu 
juokinga inproti.

ganė 
ka-tai

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62
Ar nc- 

“ — pamanė 
Bet apsiriko, taip

t i

už- 
“Saule,” nes teko 

man ji daug skaityti ir labai 
patiko, todėl užsiraszau ji ant 
viso meto nes be jojo negaliu 
apsieiti 
giauses, 
kiauses.

Prisiuncziu tamistoms 
mokesti už ”Saule, [ Mokame 3-czia procentą ant 

, sudėtu pinigu.
dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir

Procentą pride*
czigonas

‘ ‘ pa -
Lietuvoje ir 

taip nepavalgytu.. Mesa 
ir kitokiu valgy sut

vėrimėliu nestoka. Viena be
da dar , ne beda, 
ekonominiam skurdui, sunkus 
ir kultūrinis veikimas. Mies
tuose Lietuviu ne daug beli
ke. Dirbdami prie geležinke
liu, gyvena iszsiskirste ir 
ūkiuose iszsisklaide. Bet ir ten 
toks nepastovus darikis, kad 
dauguma ir laiszko begalina

zernas.

k vi pus > >

Bet esant

i szsi skirsto

bažnvczioie nepastovaus adreso. O k.a 
pamaldas, palaidotas Szv. Jo
no kapinėse. — V.

nes man vra sma- 
indomiauses ir laisz- 

pagarba 
Adele Kalauckaite, Phila.

i 1 Liepos. Mes norim kad ir jas 
1 turėtumėt reikalą su musu banka 

C nepaisant ar mažas ar didelia.

Miss
su Stepuku keliais

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKa*.

-

Bandė Nužudyti Italijos Karaliaus Sunu

Praeita sanvaite jaunas Hali jonas studentas, 
veiverio in karalaiti Humberts sunu Italijos karaliaus bet 
parodo policija neszant jauna studentą kuris buvo baisiai apmusztas per 
žmonių.

de Rosa, szove isz re-

jau bekalbėti apie knyga, žur
nalą?.. Žmogui tenka gyvau
ti ir laukiniam. Taip ir pina
si tos nelaimes, viena su kita, 
kuriu priskaitysi visa velnio 
tuziną. — V.

Girardville, Pa.

Rosario, Argentina. — Karo 
i Europos tautos, 
ii' Lietuviai gana 

Europos 
s, ma-

visa
pat

i
S

— Panede- 
lyjo kun. Valancziunas suriszo 
mazgu moterystes Juozą Girba 
su Ona Jakuboniene isz Maba- 
nojaus.

M.W” 
s LobiskaiS, 

581 Millburv St. 
nubaustas

* I

a m z., 
girtu

gyv. 
tas

25 m. i nydami ten rasti goresnes gy- 
už .venti sąlygas. Nemažas

39 m.,

skai- 
czius pasiekė net tolimąją Ar- 

, da- 
apie

laimes.

gentine, kurioj manoma 
bar mus tautieeziu vra 

Bet iexszkoje

Kazy
gyvv.važiavimo,

$10(1 bausmes.
Jonas Staszkus,

26lz2 Spruce St. nubaus
už taikos drumstimą $10. jos mažai kas berado; gal ko

jis te’rmui aiszkinasi, kad kia pora tukstaincziu Lietuviu 
pirmadieni nakti žmonai pare- terado tikra laime: 
jus, jis jos kiauses, kur ji bu- I kai, gabus pirkliai ir

r>.

aiszkinasi,

20,000.
2 JU METU SUKAKTUVIU 

JUBILIEJINIS BALIUS!

amatuin- 
v iena s 

vus, o ji jam atsakius, inesda- kitas inteligentas, insitaise ko
ma stiklines ir iszmuszdama kioj geresnėj instaigoj tarny- 

■>žis trukszmas šukele ba. Be amato, Argentinoje vi
go-

langus: £ 
kaimynus ir Staszkus 
tuntas.

— Mary Burokas,

a resz

«) La n g*

si skursta ir nėra vilties 
resnai ežia ateieziai.

Vasaros metu darbu ežia.
don SI. užsimokėjo pabauda pakanka, bet žiema darbu vi-

Rengimas suszelpimui Anta- 
i Menkeliuno’ isz Mabanoy 

Oily, Pa. I'uvyks So rod oje Lap- 
kriezio—Novemberio 13, Nor- 
kevieziaus svetainėje. Pradžia 
7ta vai. vakare. Jn'žanga mote
rims ir merginoms 25c. Vyrams 

l’žpraszoma visu atsilan
kyti, pasilinksminsite ir 
nelaimingam pagelbesite.

I- '-I— |W|lnqi>Wm m -4'* '•'- '■•••I* ' Ui -I P T “I

no

35c.
man

Lenkas užmusze savo sunu su plaktuku

Mikas Rutkawskas, Lenkas, gyvenantis New Yorke, su plaktuku užmusze savo pen
pagalba guzo. Paveikslas po-kiu metu sunu Mikoluka, po tam bando sau atimti gyvastį su 

rodo policija neszant Rutkawska in ligonbuti. Priežastis žudinstos nežinoma.

X M ■

vardu Fernando
stovis ji nepataiko. Paveikslas

■ inpykusia minia

A

kA J.

k 1
Sztai paveikslas karalaiczio Humberto, sunūs Italijos karaliaus, kuri norėjo nnžudin-

I
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* v.

■f mIH 
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■
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tį jaunas studentas kaip viražui apraazoina. Su juoni drauge važiuoja Mario Jose, Belgijos
1 1 • 1 1 • • A *karalaite su kuria apsives tuojaus po Nauju Metu.
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