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ISZ AMERIKOS
MIRDAMAS PALIKO 

$200,000
ARGI TAI BUTU 

LIETUVYS?
TAI

ft W. D. BOCZKOWN1I, Pre*. A Mff. .
F. W. BVCZKOWNKI, Mltor. 42 METAS

On

— Czia miroDetroit, Mich.
vienas tylus ir misteringas re
storanu tarnautojas, 65 motu 
amžiaus, kuris per daugiau 
kaip 25 metus tarnavo Detroito 
kliu be.

Jo vardas yra

Isz Visu Szaliu NEIS7L™Ž„^
BRAZILIJOS PREZI
DENTAS ISZGUITAS

'bet inj.

Indukusios Mynios Su
degino Penkis Laik- 
raszczius, Apiplcszc 

Kromus

ISZ ROSIJOS 
♦ 

-------------------------- - » f

KONFISKUOJE PINIGUS 
KURIUOS PRISIUNCZE 

ISZ AMERIKO, APIE 
$2,000,000 ANT 

MENESIO.

KITA NELAIME 
KASIKLOJE

MANOMA KAD 100 ANGLE- 
KASIU ŽUVO PER EKS- 
PLOZIJE VOKISZKOJE 

KASYKLOJE.

ISZ LIETUVOS

Louis Gede- 
min. Kaip dalbar pasirodė, mir
damas jis paliko turtą, siekian
ti daugiau kaip $200,000. Tes
tamentu, ta turtą jis padalino 
dviem instaigom: Harperio li
goninei ir Krokuvos universi
tetui.

Apie ta Gedemina maža kas 
yra žinoma. Sako, kad jis bu
vęs pabėgėlis isz Sibiro, kur jis 
senais caro laikais buvęs isz- 

/ siustas už politinius nusikalti
mus caro valdžiai, 
devvnias kalbas.

Jis mokėjo

“HOUDI-LIETUVISZKAS 
NI” VĖL PABĖGO ISZ 

KALĖJIMO.
Worcester, Mass. — Laik- 

raszcziai pranesza, kad Vikto
ras Stanwhite (Stanislovaitis) 
vėl pabėgo isz kalėjimo. Jis bu
vo 5kartus pa'beges jau pirma. 
Paskutiniu liku jis buvo užda
rytas Worcesterio nelaisvės na
muose už ples^ikavima. Jis yra 
da jaunas vaikezas, bet policija 
negali iszlaikyti jo kalėjime. 
Nežurint kaip ji užrakina ir 
kaip ji saugoja, jis vis pabėga. 
Todėl lakraszeziai ji praminė 
“Houdini”. (Tikrasis Houdini 
buvo magikas, kuris iszeidavo 
per visokius užraktus.)

Pabėgdamas dabar isz Wor
cesterio Stanwhite iszsivede su 
savim ir viena savo selini. Bet 
szi syki ilgai jis laisvas nebu
vo. Js nuvažiavo in Wash ingi o- 
na ir tenai likos aresztuotas.
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Į LEKSIME 3,000 MYLIU ANT 

VALANDOS.
San Francisco, Calif. — Herr 

Fritz von Opel, Vokiszkas ra
ketų žiaunas, pranaszauja. ezio
nais, buk in kokia dvyleka me
tu no sziadicn, eroplanai varo
mi in pagclba eksplodavojan-. 
eziu rakictu, gales lekiot
mylias aukszezio, padarydami 
in valanda nuo 3,000 lyg 5,000 
myliu.

“Žinau, kad nekurie žmonys 
iszjuoks mano pranaszavima 
kad galėsime lekioti po orą 
3,000 myliu in valanda,
keliolika metu nuo sziadien, 
niekas tuom 
stebėjosi su automobiliais 
kalbėjo Opelis.

SUMISZIMAS ANT ANGLE- 
KASIU SUSIRINKIMO.

Ashland, Ba. — Ant susirin
kimo anglekasiu unijos Dis- 
trikte No. 9 kilo 
kuri šukele “i 
ba paprastai pavadinant

Tarp ginezu kilo 
klausvmas del ko neiszskaito 
aiszkiai visus iszdavimus uni
jos atskiria i o ne visa suma isz- 
kart. Klausymas taipgi buvo 
įsikeltas del ko vice-preziden- 
tas Stremba aplaiko 150 dole
riu algos ant menesio daugiau 
ne kaip jam priguli. Komitetas 
žadėjo taji klausymą isztyrinet 
ir tai teisybe, tai Strem
ba turės sugrąžyti aplaikytus 
pinigus.

nesistebes kaip

unijos 
sumiszimas

insurgentai ) I

4 4
ar-

Bol-

vien tik

YorkoIn New 
suvirszum

MUSZEI NUSTOJO.

Rio de Janerio, Brazilije
Per pa si kėlimą kariumones, li
kos numestas prezidentas Wa- 

valdžeshington Luis ir visa 
pasiliko dabar kari u menes ran
kose — per tris generolus.

Kada myne žmonių dagirdo 
kad nekaneziamas prezidentas 

praszalintas,likos praszalintas, sudegino 
penkis| laikraszcziu budinkus 
ir apipleszinojo kromus, 
polcija maisztininkus 
szino lyg vakarui.

Pasikeleliai daginio apie 
linksma naujiena, paliovė inu- 
szius ir dabar eina ant sosta- 
pyles. Kokia pasekme tosios 
revoliucijos bus, tai da nežino. 
Liberalu part i jo iszrinks savo 
prezidentą.

daginio

bet 
apmal-<

-t khi- 
sluogs-

BULGARIJOS KARALIUS 
PRIĖMĖ KATALIKU 

TIKĖJIMĄ. 
Budapest, Bulgarija, 

ropos iliplomatiniuos
niuos kalbama, kad Aratikanas 
leido Bulgarijos karaliui Bo

liai i jos princesa 
Giovanna del to, kad karalius 
slaptai priėmė Romos kataliku 
tikėjimą.

Karalius Borisas būdamas 
vaiku buvo apkriksztytas ka
taliku, vėliau likos ortodoksu.

risui vesti

Ryga —5 Emigracija isz so
vietu Rusijos dabar visai sus
tojus. Sovietu vyriausybe at- 
viriai sako kad norinc'Zius orui- 

į •>

gruoti naudingiau esą laikyti 
namie, nes ju gimines Ameri
koje siuneze jiems po $40 per
menesi nuo bado apsiginti 
pinigai lituką Rusijoje.

i
Amerikos konsulatas turi su

dauginu kaip 80 tukft- 
taneziu norincziii emigruoti 
Rusu,

rasza
normcziu 

vėliaus sovietai nieko 
neiszleidžia ir per menesiua 
niekas isz Rusijos neatvyksta 
del vizos. Skirta Rusams 2,000 
kvota naudojasi Rusai, gyvena 
ne Rusijoje.'

Amerikos
czia apskaieziuoja, kad sovie
tu valdžia kas menuo gauna po 
daugiau kaip 2 milijonu dole
riu, Amerikoje gyvenaneziu 
Rusu siuneziamu savo giminė
mis. Bet žmones, kurioms pi
nigai siuneziai gauna Rusijoje 
ne doleriais, o.tik rubliais: už 
kiekviena parsiųsta doleri 
vietai iszmoka priėmėjui du 

vra nu-

laivu

Vokieti jo.

A tsdorl’o kasvklosią fl'
praeita Petnyczia

Saarbrucken,
Dienoje kada atsibuvo laido
tuves 262 nelaimingu angleka- 
siu užmusztuju per eksplozijc 

, tai yra
vela atsiti

ko baisi nelaime Mavbacho ka- 
sy klosi a (J i 11 e rsc 11 i t e, 

ir kai nėjo.
Baisi eksplozije užgriuvo 

szafta kasyklų su szimta angle- 
kasiu. Isz pradžių manyta kad 
devvniolika 
28 sužeisti.

J

Saar pa-

eksplozi jo

agenturos

so-

rubliu, o rublio verte 
kritus iki 6 centu.

Vieninteliai Rusai, kurie da
bar keliauja in Amerika, yra 
komunistai, sovietu siuneziami 
propagandos tikslais. Savo vi- 

jie gauna isz Amerikoszas jie gauna isz 
konsulato. Berlyne.

85 SZEIMYNOS JSZGUITOS 
PER UGNĮ.

New York. — Laike užside
gimo skalbinyezios ant Second 
ir 90-tos ulyczios, policija pa
liepė apleist savo gyvenimus 
del 8.5 szeimynu toje aplinkinė
je pakol liepsnos neužgesins. 
Ugnis padare bledes ant 350 
t n k s t a n cz iii doleriu.

ant

500 VAIKU APSIVEDĖ NEW 
YORKE IN LAIKA VIENO 

METO.
New York. — Daugiau kaip 

penki szimtai Vaiku su trum
poms kelnaitems ir mergaieziu 
su trumpom szlobukems aplei
do praeita meta pnblicznas ir 
augsztas mokslaines
del to idant apsivesti.

Tarp tuju jaunu porelių ra
dosi viena 12 metu o kita 13 
metu mergaites, pagal iszduota 
metini mokslainiu raparta pa
daryta per supredenta mokslai
niu O’Shea,
mokslaines lankosi 
milijonas vaiku.

Dvideszimts vaiku ir mergai
eziu, turinti po 14 motu apleido 
mokslaines idant apsivesti, o 
83 turėjo po 15 metu, daugiau
sia apsivedė vaikai turinti po 
16 metu, ba net 242 kurie aplei
do mokslaines idant pasilikti 
“vvrais ir moterimis”.

mokslaines idant apsivesti,

ISZBADE
SUKAPOJO KIRVIU 

SAVO KŪDIKI.
Zanesville, O. — Mrs. J. Tra

iler, 32 metu motore, sukapojo 
kirviu savo penkių metu dukre
le Rūta po tam pati sau perplo
vė gerkle nuo ausies lyg ausies.

Nelaimingos moteres vyras 
parėjo namo in trumpa laika

KALINIS ISZBADE SAU 
AKIS DVI SANVAITE PRI- 

ESZ ELEKTRIKIAVIMA. 
Huntsville, Tex. — Joyce

Shepard, neregįs, nuteistas ant 
mirties už nužudinima Jake
Owens, skvajero, likos ana die
na elektriki uotais.

daži-|P° puplldymui to baisaus dar- 
nota, buk Shepard, dvi sanvai-

P r i esz e 1 ek t r i k i a v i m a
bo savo moteres ir negali dasi- 

tes priesz mirti, pats sau iszba- Prast del ko ji taip padare, nes
de akis sn vinia. l’riesz. atsise-! nebuvo jokios priežusties; 
d ima ant kėdės, Shepard pasa
kė:“* 
mano kūno pražus.“Shepardas 
taip buvo silpnas, kad reikėjo 
ji nuneszti ir pasūdyti ant elek- 
trikines kėdės.

motore buvo sveiko proto ir
Geriau bus kaip tik dalele gyveno sutikime. Manoma kad

motore turėjo staigai papaikti.

SLAPTINGA ŽUDINSTA 
ŽMOGAUS.

Bethlehem, Pa. — Lavonas 
Jurgio Sukovskio, 49 mėtų, li
kos surastas lovoja, kuris turė
jo kakte skyle o 
Įėjo szalia jojo.
daro tyrinėjimą, ar jisai pats

NUSZOVE ANT SMERT SA- 
VO PACZIA PER KLAIDA.
Orlando, Fla. — Ora Parker, 

gyvenantis Forest City, ne toli 
kad jo

pati buvo plesziku, nuszove ja s»u atėmė gyvasti ar kas kitas 
ant smert.Jszgirdes koki tai ba- ji nužudė.
Indojima nakties laike, nulipo 
žemyn, pamatęs koki tai slan
kiojanti szeszeli paleido szuvi. 
Staigai sukliko moteriszkas 
balsas. Užžibino žiburi ir persi
tikrino kad nuszove ant smert 
savo paeza.

ezionais, manydamas,

liuosuvo nuo kaltes.
Koroneris ji pa-

revolveris gu- 
Polieija dabar

Sakovskis daugeli kartu tu
rėjo ergelius ir trankosi po su
dus. Kėlės sanvaitos atgal jo 
prisiegele ji sudaužė su szmotu 
geležies kuri surado ant uly- 
czios ir tiu‘cjo niįVežti ni ligoti- 
buti ii1 isz kurio buVo sugryžes
tik kėlės diėuas fttįjtiĮ,,

KARDINOLAS CASANOVA 
MIRE.

Sarragosa, Iszpanije — Kar
dinolas Vincente Casanova, ar
kivyskupas isz Granados, mire 
praeita Ketverge ezionais.Ketverge 
Kardinolas turėjo 66 metu, pa
siliko vyskupu 1907 o 1921 me
te pasiliko arkiviskupu Grana
dos. Kovo 1925 pasiliko kar
dinolu. Jojo bažnyczioje guli 
Iszpaniszkas karalius Ferdi
nandas su savo paezia Izabelle.

NEDORAS PASIELGIMAS . 
ZOKONINKO SU SAVO 

“GIMINAITĖMS”
Valeneije, Italije. — In klio- 

sztoriu Eranciszkonu 
kokis tai jaunas vyrukas | 
vardu tėvas Bertoldas, km 
buvo laike Kvietines Kares ka
pitonu, o kad pasislėpt 
žemiszku linksmybių, inženge 
in klosztbriu. Ant nelaimes, 
vėl nes neatstojo nuo kapitono 
sn savo pagundoms, kuris pa
sirėdęs in zokoninko abitu, 
pradėjo vesti gyvenimu, kokis 
iszvere subjaurinima ant. zo- 
kono bet ir viso miestelio.

Tomis dienomis lovas Ber
toldas taip toli nusiyrė, 
užprasze j>as save ant piot dvi 

‘^giminaites.” 
To jau buvo už daug perdeti- 
niui kliosztoriaus kuris pasi- 
prieszino priesz toki pasielgi
mu brolio, kuris “giminaites” 
iszvare laukan. Tėvas Bertoldo 
teip inirszo už tai ant perdė
ti nio, kad pagriqbe ji už spran
do, gerai iszpere kaili, ant ku
rio riksmo subėgo kiti zokinįa- 
kai ir ji iszgelbejo isz ranku 
inirszusio brolio. Bertoldas sp- 

“ giminaites

BJAURI ŽUDINSTA.
Berlinas. — 

atėjo žino iii ezionais apie 
bjaury žudinsta. Ana diena 
kaimynai surado lavonu nužu- 
(lyto ūkininko, kuris buvo taip 
gi rin'kcju padotku, vardu 
Onupras Pavlyk ir jojo paezia 
arti deganezio szieno, t oi p su
bjaurintais, kad vos galima bu
vo lavonus pažyti. .Juju dvi 
dukreles 15 ir 13 metu buvo už
darytos pastogėje nuo dvieju 
dienu labai iszbadejusios. Ber
nu Pavlyko rado nužudyta 
tvarte. Žudinsta papilde ko
kis tai nepažinstamas Lenkas, 
kuri policija vėliaus 
Pavlyko name surasta atidary- 

•f *

ta geležine kasa isz kurios žu- 
dintojus pasiėmė kelis tilks
ta nezius markiu.

Isz Sunderhofo 
ezionais 

Ana

suėmė.

prasiminusias

i nženge
P<> 
ris

nuo

kad

ŽĄSIUKAS RADO 
RAŽANCZIU (!)

Paežeriai. — Sziernet Rug- 
piuezio 15 d., vietos kaimo gy
ventoja p. N. Maczyte eidama 
in Szv. Panos Marijos Dangus 
Ėmimo atlaidus pamote ražan- 
cziu. Pametusi labai, sielojosi, 
visur ieszkojo meldėsi su grau
džia szirdžia in szv. Antanu, 
idant Dievas duotu jai ji su
rasti. Tu kelinta diena žąsiuką! 
be lošdami žole nuo namu kc- 
liata szimtu žingsniu, 
isz j u ji rado ir radęs atpesze 

grindųjai in kambarį ir ant 
padėjo.

vienas

begu paskui “giminuitos”1 ir 
nuo tos diehos daugidu ji nie
kas nemato. , « ««> <

I ftft

JĖZUITAI LIETUVOJE 
KONKURUOJA KUNIGUS
Tytuvėnai, Rasieniu apsk.— 

Kunigai užkariavo nuo vals- 
cziaus t-urgaviete be ginklo ir 
pardavė klebonijai priklausan
ti darža. Automobili pirko. Jė
zuitai persikraustė iii Pagry
žuvio dvaro centra. J n apie 40 

Jie miszias laiko už 
o kunigai 15 Iii u ima.

f I
rasze

kurios buk bn-

asmenų.
5 litus,
Ar ne 'konkurencija !

Kunigai pyksta. Ir kaipgi 
pkti, kad katalikai isz apylin
kių tiems Romos pilieeziams 
ne tik litus ant misziu duoda

ne

antis 
nes'za

likos užmuszti o 
Gelbėtojai dirba 

isz dvieju szaliu idant iszgel- 
bet likusius, bet nera vilties 
idant juosius galiniu butu isz- 
gelbet.

Mavbacho kasvklos randasi 
apie szimtas myliu tolumo nuo 
zklsdorfo kasvklu.

Aiszkesniu žinių apie 
nelaime neaplaikyta.

bet nera

szia

ORINIS MILŽINAS PRIBUS 
IN AMERIKA.

Berlinas.— Girdėt kad di
džiausias eroplanas ant svieto 
DO-X ket ina .atlėkti isz Vokie
tijos in New Yorka apie 8 No
vom beri o su 150 pasažieriais. 
Turi jisai szeszis motorius ir 
tris laipsnius del pasažieriu.

Telegramai >pranesza buk ta
sai orinis milžinas ketina, išž
ioki i szita Utarninka jaigu bus 
tinkamas oras, 
stos Lizbone, 
Azores salos ir
paskui važiuos in New Yorka. 
Kelione per mares ketina pada
ryti iii 32 valandas jaigu bus 
geras oras. Tuom laik lauksimo 
at lėkimo didžiausio 
ant svieto.

Itriniausia su- 
Portugalijoj, 

Bermudoja ir

Subr

40 PRAŽUVO TVANUOSE 
SMIRNOJE. 

I

Konstantinopolius. — 
nojo buvo dideli tvanai kuriuo
se žuvo 40 žmonių. Tiltai nu
neszti g^ležiiikelei nuplauti, 
ukes užlietos o bledes inilži- 
niszkos. Žmonis neturi vande
nio nes szulinei užlieti purvy
nu. Ant nuvalimo ulycziu nuo 
visokiu szaszhivii už i ims 
žiausia menesis laiko.

ukęs užlietos o bledes

<

ma-

eroplano

SZOVE ISZ NETYCZIU IN 
VOKISZKA LAIVA, — 20 

UŽMUSZTI — 38 
SUŽEISTI

Itin de Janierio, Brazilije.
Isz Braz.iliszko forto szanta in 
Vokisz.ka laiva per kliudą, ant
kurio likos užmuszta 20 žmo
nių ir sužeista 38.

Vokietije baisei tuom užsi
rūstino ir pareikalavo satisfak
cijos nuo Brazilijos už užmu- 
szima padonu.

Badai ant Arokiszko laivo ra
dosi daug ženklyvu Braziliszku 
pabėgėliu, todėl in ji szanta sn 
nelaimingoms pasekmėms, už 
ka Brazilije turės sunkei atsa
kyti. . •r*

KINCZIKAI REIKALAUJA 
$3,500,000 UŽ ISZPIRKIMA 

MISIJONIERIU.
Shanghai, Kinai. — Sugry- 

žia misijonieriai isz apipleszu- 
su szaliu per raudonas armijas, 
kurios kovoja prieszais Apgli- 
kus ir Amerikonus pakrustin-

ir vilnas 
ka turi 
ima.
visai sukonkuruoti

žąsis, 
nes jie

kas tik 
viską 
buvoTvtavenu kunigai 

nes ateisiu 
seniaudar Bernadinai, kurie 

ežia, buvo.

Vilnius.

ARESZTUOTA SZV. KAZI- 
MIERIO DRAUGIJOS 

NARIAI.
Aresztuoti

Julius Apyvala, Krikoniu
Kazimiero skyriaus 
rius, 
viszkai Sziaudinuose)
Antanas

vrn

sekreto- 
AugutisZkiuose (Lietu- 

suiniti
ir Viktoras Sziaudi

niu i, Szv. Kazimiero skyriaus 
veiklus nariai.

PALEIDINEJA KOMUNIS
TUS LIETUVOJE.

Kaunas. — Respublikos pre-
» < «# w» I l» w

zidentas suteikė malone dar 5
komuiĮi'^t^ms- ir pleczkaitiniu-

1 Juszkevicziui,kams: Zigmui Juszkevicziui 
Aleksandrui Tolstogui, Augus
tinui Biczkaicziui, Antaninai 
Biczkaitienei ir Karoliui Liu- 
kaieziui.

MEILES TRAGEDIJA 
SALANTUOSE.

Salantai, Kretingos apsk. —■ 
Sziais metais per proga pas
kutiniu menesiu, Kretingos ap
skrityje, iuvyko, rodos, jau 
trjetas nepavykusios meiles sa
vižudybių. Sztai Rugsėjo 16 d. 
apie 3:30 vai. Salantuose, Upe
lio gat. vėl buvo tragedija.

Selenu kaime pas ūkininką 
Jonusza tarnavo

Antanas
darbininku 

Luczinskas Antanas 25 m., 
amžiaus, paeinąs isz Plungės 
valscz. Paliisznio k., kuris il
gesni laika ten betarnaudamas 
insimylejo ūkininko dukterį 
Magde Jouuszyte 19 m., am
žiaus. Meile buvo abieju. Su
žinoję, 'kad meile nebus be pa
seku, Magdės tėvai Luczinskul 
atsake darbo. O pastarasis no
rėjo būtinai ja vesti. Magdės 
tėvams griežtai užprotestavus, 
vėliau ir ji tam pritarė.

Tada Antanas Luczinskas 
nutarė meile baigti. Salantuose 
sutikės Magde, norėjo jai per
duoti atsisveikinimo laiszkus, 
bet sziai atsisakius priimti, pa
starasis vidury gatves staiga 
brauningo szuviu perszove jai 
vidurius, žemiau krutinės, o 
antru, szuviu persiszove pats.

tos per BolszeVikiszka propo- Vežant Kretingos ligoninėn jis
gandu, užmuszinedarni ir.api-
pleszdami ir degindami tris I\u! 
provincijas, apsakinėja, buk'. _
tiejei Komunistai ne tik degina

mirė. Magde.Jouuszyte mirė 
Kretingos ligoninėje Kugsejot .. .1 ' « , •

LENKAI BAIDOSI 
“DVASIU.”

Vilnius. — Vilniaus Lenku 
laikraszcziai placziai 
apie “dvasias,
vo apspitusios vieno žydo siu
vėjo butą ir per keliais nakttif* 
inkvriai stuksėdavo in duris. 
Isz karto manyta, kad kalti ke
lio szposai. Tuo tikslu ne tik 
siuvėjas, bet ir visi namo gy
ventojai nemiegodavo, tykoda
mi be ne sustversia kaltininkai 
Bet kada keliolika kartu in du 
ris pastuksejus, nieko prie du-* 
riu nematyta, visa kalte suver
sta “dvasioms.”
lieijai. Szi stipriai apsiginkla
vusi net visa narna iszkrete, ir 
nieko nesurado, 
“apsiausto” 
ne galėdami naktimis miegoti, 
jau buvo beketino net iszsl- 
kraustyti. Bet tuo tarpu pi*- 
aiszkejo, kad ežia kaltos 
dvasios, bet žiurkes, kurios 
paskutini u laiku mieste* labai 
esą insigalejusios...

Praneszta pa

Invvkio vietoje szi meile®
Kiniškas misijas ir locnas- tragedija šukele daug triuksz-
ežius bet kovoja 
Krįkszczioųybe ir kapitalizma. 
Daugelis misijonieriu pabėgo 
ir daug misijų sudeginta. Misi
jonieriai apreiszkia buk Ko
munistai pareikalavo 3,500,000 
doleriu ant iszpirkimo 14 paim
tųjų injsijonieriu in nelaisve. 
Badai paezioje Kiaingsi, randa
si tirti 30 milijonu raudonųjų 
Komunistu kurio žada užklupti 
ant kitu provincijų tįksle sker
dynių ir apųdeszinuųdyniu ir ap’iplesziinu

prieszais

Tnbauginti 
namo gyventojai,

ne

Kauno
rc-

KAUNE STATYS KALĖJI
MĄ UŽ 7,000,000 LITU.

Sziu metu teisingumo min. 
sąmatoje buvo skirta
sunkiųjų darbu kalėjimo 
montui 700,(KM) litu. Buvo nu
matyta kalėjimo dirbtuves pas
tatyti kalėjimo skersgatvy, 
dirbtuvių vieta užleisti kalejl*
mui. rrecziaus ministerija nu- 
sistaeziusi sunkiųjų darbu ka
lėjimą isz miesto iszkelti, o 
pastatyti dideli nuKlerniszka 
kalėjimą už Kauno miesto prie 
6-1 o fpr$9,^ax muijas uiodvr- 
niszkai i n rengt a s 1,000 kaliniu 
kalėjimas kasztuosias apie 7,- 
(XX),000 litu. Dalis kreditu bu
sianti intraukta in ateinanczlu 
metu biudžetą. Kalėjimas bu
siąs statomas ne isz karto vb 
sas, bet flygeliais; 
busiąs statomas 4-

kalėjimas 
■5 metus.

t ___________

PALEIDO ISZ KALĖJIMO 
KARININKA STEPONAITI

Kaunas. — Paleistas isz ka
ro kalėjimo gen. szt. kapitonas 
Steponaitis atlikęs bausme u3 
virszininku inžeidima. .lis bu
vo nubaustas P/2 m. karo ka
lėjimo. Bausmes treczdalis jam 
buvo dovanota.

Paskutines Žinutes ’
H Salem, N. J. Trv* bau- 

ditai nužudė W. Mac Causlaml 
kasicriu Salem Glass Works 
t iksle api|)leszimo $2,000 ku
riuos nesze isz Lankos užmokė
ti darbininkams.

U Dresden, Vokietija. 
Laike Demokratiszko sueiriiį.

nes tame miestelyje buvo'mo, 
turgaus diena, todėl daug kas 
visa mato. Perszautoji M. J. 
bego klykdama keletą deszim- 
cziu metru ir inpuolus in butą 
sugriuvo, o Luczinskas sugriu
vo be žado vietoje. Brauningo 
daugiau szoviniu nebuvo, isz 
ko galima spėti, kad savo gink
lu visai pasitikėjo.

Dabartiniu laiku vieno Ir 
antro tėvai labai apgaili, kad 
taip ju vaiku meile baigėsi.

I 
■i —ei

kimo kilo sumiszimas kuriami) 
likos sužeista asztuonios ypa- a i
tos per aszarines bombas.

11 Washington, 1). C. — 
mimas szimet A metike laitai 
susimažino ba tik 19 kūdikiai 
gimė ant kožno 1,000 gyventp-
ju. Yra tai maži nusės skaitlio 
nho 1915 meto.

U Boston, Mush. 
virszininkai nutarė iszdalint 
milijoną doleriu del bedarbiu 
ka,įpo |>aszcl|)^, V\ja.jvfas Curleyi

— Miesto

■-į

I

iii

I

I

'M®

1

mano surinkti <la du milijonus 
doleriu ant to paties tikslo.

U Rymas, Italija. — Val
džia paženklino 7 milijonus dx); 
leriu ant pradėjimo miestiszku 
darbu idant tokiu bildu su- 
szelpt 'bedarbius kuriu mieste 
randasi in 40 t ukstaneziai.

II l*hilad(‘lphia. — Roadin- 
go hotelija kilo ugnis isz kurios 
iszneszta 3.5 svevžiai. Skiepo 
užsidegė szasžlavos'^jr duinoJĮ 
gavosi ant penkto laipsnio* 
Svcczini buvo labąį įszsigąndę.0

*
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Kas Girdei
Vvtauto sanvnite!
Po visa Amerika sziu sanvni

te apvaiksztines 500 metines 
sukaktuves Lietuvos Didvyrio 
V v tau t o. v
proga iszgirsti kuom buvo Vy
tautas, nes daugelis ženklyvu 
ypatų bus užpraszyt ant tojo 
apvaikszcziojimo ir bau kietu.

Amerikonai turės

l'tarninke 3 Novemberio 
pripuola rinkimai. Pennsylvn- 
nijos Lietuviai balsuokite už 
John AL Hemphill ant guber
natoriaus.

•> 
e >

žinomas“Bėgantis Elnis”, 
ludijoniszkas medėjas, yra per
sitikrinęs, kad szimet žiema 
bus lengva ir ndbus daug snie- 

Mažos žibantes akutes, 
areziau že- 

drau-
Ontarijoj,

go. “
stato savo namus 
mes”, raszo jisai savo 
gams Hudson Bay, 
Kanadoja.

Zibanczios Akutes“Zibanczios Akutes’’ roisz- 
kia juodas uovoreles, kuriu liz
dai randasi szimet areziau že- 

°Be- 
sn i eg i nes 

viešnios ne bus taip dideles 
kaip praeita mota.

Vėla kiti inspetojai oro pra- 
naszauja, kad žiema bus smar
ki su. daug sniego ir szaleziais.

mes, kas ženklina pagal 
ganezio Elnio” kad

(’enzuro biuras AVashingtone 
apgarsino buk in laika paskuti
niu metu, daugiau kaip 150 
1 ukstaneziai farmu Su v. Valsti- 
josia likos apleistos pm- locni- 
ninkt.s.

Su v. A’alst. 1920 mete radosi 
0,448,343 farmu, o
skaitlis farmu nupuolė ant (>,- 
297,827. Priežastis apleidimo 
farmu vra kad žmonvs iszva- 
žiuoja in miestus dirbti fabri
kuosią nes ant farmu yra sun
kesnis gyvenimas ir fermeriu 
vaikai nenori būti ant farmu.

1930 mete

Aliulis apie prisiartinancz.ia 
mirti, sukelij žid</ghja’ jojo gy- 
venimo savžinia.

Buav-*(,baries V. Truax isz 
rus, Ohio, direktorius departa
mento nkystes, garsina, 
“ftziamlieninis doleri? 
koniszko farmerio, 
tai 50 centu verties.
toliau, buk valdžia turėtu nu
mesti padotka del Amerikonisz 

metus, 
vela pastotu

I t

buk 
Ameri- 

turi tik- 
Sako jis

k u farmer i u per 
pakol farmeriai 
ant kojų.

kelis

Nekurie dvasiszkieje yra ge
resniais politikieriais ne kaip 
pamokslininkas.

PireK om pa n i jos Goody ea r 
(‘o., ir Goodrich Co., didžiausi 
fabrikantai gurno ant svieto, už 
vedinoje savo dirbtu vesią s zu
rziu valandų darbo ant dienos.

Daro tai isz dvieju priežaseziu 
pirmiausia, idant tuom būdu 
užlaikyti daugiau žmonių prie

, ar

fV

darbo, o antra, isztyrineti 
7>er szeszias valandas darbo, 
negalima taip pat iszdirbineti 
tiek kiek darbininkai kitados 
isz/dirbdavo jjer asztuones va
landas darbo per diena.

Yni tai svarbus iszbandymas 
kuris neužilgio bus 
po visus Fabrikus,
permainos turi užeiti ateityje 
ir Ims reikalingos.

užvestas 
nes tokios

Ant žinios, kad Detroite Ii- 
Ii kos atidaryta darbinis ofisas 
ant priėmimo žmonių in dar
bus, pradėjo suvažinėt in mies
tą daug'žmonių isz visu daliu 
Ameriko, su vilczia, kad atsi
ras ir del juju sziokis tokia dar
belis.

Bet miesto valdžia apgarsino 
kad darbus aplaikys tiktai tie, 
kurie yru tikrais gyventojais 
miesto petroito. Todėl, tegul 
darbininkai nevažiuoja in De
troitą jeszkoti darbu su vilczia 
suradimo darbo, nes mieste 
ra m laši apie 150 tiikfttancziai 
žmonių be darbo.

Hztai ktv raszo “Vienylieje M

S A ULE 
i ,

1

korespondentas P. 
savo strai|wnyja 
pasimokino nuo 
ežiu;”
“Nesigiriant, bet pasiremiant 

istorijos ir gyvenimo faktais, 
Lietuva yra laimingiausia sza- 
lis. Jos gamta maloni ir graži. 
Pas mus euru ir nebūna žemes 
drebėjimu, nei dideliu potvy
niu, neikitokiu gamtos žiauru
mu. Vienok mes žmones nesa
me laimingi; daugiau dejuoja
me, dauginu skurstame negu tu 
szaliu žmones, kurie gyvena, 
bet nežino koks ju rytojus lau
kia. Mes neturime energijos ir 
nepasitikime savo jogomis. Be 
energijos žmogus, lygus moto
rui, kuris pristigo 'benzino. 
Kiekviena žmogų spaudžia ne 
laimes ir vargai, ir tik (u nu
galėjus tampi laimingu ir gy
venimu patenkintu. Jaigu kas 
in nelaime inkrito, tai tas jau 
amžinai lieka nelaimingas, jo 
gyvenimas jau palaidotas. Kai 
kada labai maža hedele žmogui 
atima upa, nebeturi vilties ge
resniam gyvenimui. Mato jis 
save jau pražuvusiu; pradeda 
girtuokliauti ir iszt virkauti. 
Dvasiszkieje negerai elgėsi sa
kydami žmonėms, kad ant szios 
žemes reikia nelaimes kentėti, 
o tik danguje ^Dievas atlygins. 
Arba vėl, kiti atsiduoda Dievo 
valiai. Vokietis, Anglas ir Frau 
cubas nelaime sutinka su szyp- 
sena, o sutikės ja — kovoja ir 
stengėsi 'be aszaru, be dejavimu 
nelaime nugalėti. Bet dar blo
giau, kad neužjaueziame ir jam 
negelbstime. Didžiausi ir gra
žiausi pavyzdi duoda apsigyve
nę Lietuviai Amerikiecziai. Jie 
mus m<»ke (larbsztnmą, kovoti 
su bėdomis, būti dinksmeniais 
ir szalintis poniszkumo, kuris 
bijo darbo. Amerikiecziai szias 
savo grąžinsiąs puses insigijo 

turėtu nepa- 
gr.v-

f ( 4
Kriukelis 

Ka Lietuva. 
Amerikie-

kurie

isz kitu, ir jie 
mirszti Lietuvos gražiais 
veninio pavyzdžiais

ISZ KANADOS v
1

Toronto, Ont., Kanada

«

<
•‘"■y*1 h ,,

» 1

--- Sziu metu Spalio 18 dje- J 
na Toronto L. K. Moterų drau
gija surengė Maskaradu szo- 
kius parapijos saloje. Publikos 
bendrai atsilankė nemažai, 
maskuotu asmenų taippat da
lyvavo muliažai ypacz isz mer- 
ginUjfBuvo duodami preisai ku
rie geriausia apsimaskave bu
vo, bot tu preisu dalinimo pasi
elgta labai keistai. Pavzios pu- 

, klikos ir komisijos keli'asme
nys nežmonisžkai plojo ir ran- 

| kom ir kojom, ir atulave proi-
Tokiai ypatai (tai isz mer- 

skyres
sa.
ginu) kad mažai kuo 
nuo nomaskuoto asmens. O su- 
lyg teisybes turėjo dovanos but 
E. Belickaite ir AV. Bepirsztai- 
tei. Bet Lietuviai neatsižvelgc 
in lai kas kuom pasirodo ir ver
ta, *bet taiko taip kas kuom 
pragar.sejas. Del ateities vertė
tu teisingiau ir kulturingiau

4

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES 

» •*. * > r* • * * *■ ►

bažnvt inemi

sas

Kasyklose, 785 Keating 
St., Georgetown, uola užmuszc 
Joną Szilanska. Palaidotas su 

apeigomis in pa
rapijos kapines.

■f Mirė Juozas K veda ra vi
ržius, 50 metu komplikuota li
ga; gyveno Georgetown.

t Mire Alice Kunceviczie- 
nr, 48 metu, komplikuota liga.

American Legion Post 
132 iszrinko Lietuvi kini. P. B. 
Paukszti Post Chaplain. Pauk- 
sztis buvo kare Chaplain karo 
lauke Prancūzijoj, ir mate vi

karo baisenybes. Lietu
viams garbe, kad musu žmo
gus užima tokia svarbia vieta 
tarpe Amerikonu; jis jau uži
ma troezia karta taip garbin
ga vieta. Svarbu, kad būdamas 
Romos kunigas • tinka tarpe 
protestonn: ežia žinomas kaip 
populiams kunigas

— Kelis žmonvs tikos uz- 
muszti praeita sanvaite ant 
skerskelių: G. Jenninggs, 50 
metu ir C. Ray 39 metu, abudu 
isz Skrantu anglekasiai eidami 
isz darbo likos užnniszti per lo
komotyvą.

L(‘liksa Wish man, 
metu isz Luzernes likos 
musztas pm- strytkari ant Mar
kei. nlyczioK tilto kada važiavo 
in darbu su draugais kurie li
kos pavojingai sužeistais.

Praizalina galvos skaosma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persxa- 
Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. .Gausite aptiekose, 

666 Teipgi Tabletuose. .

W. TRASKAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

*7* V LT1/ /'j 4 I < V L* 4 k rfkil*'' * , 1

— V. 
s likos 

sanvaite 
G. Jenninggs,

45 V uz-

La Idėjų kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava; Mab. City

».y. ...y.,, .......................
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gus, kuriam del jo negražanH-
veido niekad no buvo szypsoju- 

s gulėjo mirties pa- 
Dangoli metu varginta

gulėjo mirties pa-
'Ji ' a 'I

sios motery
jale. Daugeli metu yargintii 
krutino kilnojosi visiszkai pa
mažu. Bet toji suvargusi kruti- 
ne neturėjo iszleisti paskutinio 
alodusi'o, kol ligonis neKiivo 
invykdes vje,uintylio sziamo nki 
mirksnyje troszkimo; jis neati
traukdamas akiu žiurėjo in du
ris.

Pagaliau durys atsidarė.
Indii'be skruostai iszraudo 

žvakes

N

kol ligonis nebuvo

elgtis tai paskui nebus po pa- Tj0‘vn -(b.obcj(,.'
rengimui murmėjimo ir nepasi
tenkinimu.

Sunn ir Dukterų Paszelpo.s 
draugija per savo menesiui su
sirinkimą, 19 d. Spalio rinko 
aukas del suszelpimo Dkrajinu 
Komunistu neiszmokamu skola 
už svetaine. Tuom nepasitenki
nę dar iszrinko komisija ir 
eina per Lietuviu namus pra- 
szydaini auka, tai pinigais ar
ba ir daiktais. Tai mat koki 
Raudonukai milaszirdingi. Jai- 
gu reikėtų savo brolius Lietu
vius pagelbėti ar darbo netu
rint kuriu randasi ir J’oroide 
nemažai nedirbaneziu apie 1.0 
menesiu, jau pragyventi nėra 
isz ko su szeimyna. Tai negirdi 
ja dejonių ir nei cento neduotu, 
nes priežodi turi tai Kataliks, 

tai Tani minkąs 
Na kur ežia To- 

Lietuviszku komuniste- 
Svetim- 
i si juose 

t raukda-

gal but tai

lyg szalia deganezios 
ai komi pivsztai.
Tnejo kunigas ir notaras. Sza- 

ja lovos šilimai pradėjo pypsė
ti pauksztyte; o
kliuksėjo isz parvirtilsios bon- 
kos bėgdami kažkokio vaistai.

, Szalia jos kaž
kas klūpojo; szviesplauko gal
va buvo priglausta prie antklo
des. Ligonis padėjo ant jos sa
vo sulysusią,

— Nusiramink;
Atėjo ponai....

Atsikėlė maža 
metu mergaite,

pageltusia ranka.
Atsistok!

gyvenimą, liga, mirti/“pono”
•—praeitas gyvenimas rodęsi 
toks nepaprastas, 
mas.

Ar ji buvo vedus
* .t. J.. u 1J P'K ii . . i " ii ■ b L, , , j; , k i." i •

nopažysta

Ar ji žiu-i? Ar ji žiu- 
rojo in ji, tokiomis pat akimis, 
kaip žiuri moterys in ijiavo vy
ra?... Ji galvojo... O jei... O gal.. 
8aVo mintyse ji seniai jaiwbuvo 
jo žmona —
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, nors jau 40 
jos plaukuose 

jau matėsi žilu pluosztii; indu
lio skruostai ir smaili nosis ro
de nuovargi, be miego praleis
tas naktis; bet tai]) pat ir dau
geli pergyventu vilcziu, žuvu
siu Iroszkimu.

Mirsztantis paėmė jos ranka 
ir pritrauko mergaite prie sa
ves. Ji stovėjo szalia jo galvos. 
Sukaupęs visas jėgas, 
isžtare:

Asz noriu vesti szia įner

ligonis

gina.
Jis turėjo pilna sąmone, 

sakinėjo szaliai ir tiksliai, kas 
jam, senam valdininkui buvo 
pri])rasta. Jis no karto nesusto
jo atsikvėpti: bijojo, kad mirtis 
daugiau nebeleis tarti ne vieno 
žodžio.

Po ketvirczJo valandos .mer-. 
gina liko jo žmona. Ji pabu- 
cziavo jo drėgna kakta. Bet jis 
jau nebejautė...

Ji liko naszle — skaitė ste
bėdamosi skelbimą laikrasztyj, 
kuriame ji buvo pažymėta vi
sai svetimu jai vardu; ji seko 
nszaru pilnomis akimis karsta, 
ji liudejė. Gimines ir kiti lydė-, 
jilsieji kuna in kapus kalbėjosi

• 1 4 , • . xr • kt 070 aP*e .ia taip, kad, jei jiviską patalpintu. Na ir No. 2/0 • 1 • • • , 1 ..r:,..:;. ..... .. ,....... ,................ gi l'<k'.|USI, ISZ gCllos J, U t U

tai Cieilistas, 
tegu stimpa, 
ranto

Liet uviszkumas!
taueziu eilėmis 
net nuo savo

liu

at-

dirba 
burnos

mi. Ge<la Lietuviams kad ir Ko 
įminint ams.

Jau gal “Vilnies” redakto
rius liko sausas kad ir mus To- 

f

ronto Maksvos Apasztalai ka
lėdoja del A7ilnies dienraszczio, 
neva sumanė vaju del Tautie- 
cziu padaryti. Tai Toronto rau
donukai primalevoju korespon
dencijų butu isz nebūtu keliu 
metu isztraukas isz kitu laik- 
raszuziu ir pasiuntė Bimbai 
(•hieagoje kad jas apdirbtu ir

Vilnies

ir pasiuntė
apie ja taip, kad, jei ji

vilnija sukimszo kur tas 
meris skam/ba vien tik apie Ka
nada. O nemažai ir apie Toron
to. Kur to numerio pristatė 
Toronto raudonukams pundus. 
Oszitio vargszai szniurais susi- 
raišžioję kaip vyrai taip ir mo
terėlės ir traukia per Lietuvius 
gyvenanezius ir verkdami Asil
ui pirszdami. Girdi ežia tai ne 
laikrasztis bet darbo klasini 
gyvenimas tai duonos kąsnis. 
Girdi, žiūrėk kiek apie Kanada 
raszo ir apie Toronto ir jo gy
venimą, ir levai, mama trauk 
dolieruka ir imk Vilnies popic- 
ruka. T’arp <langei visko ir pa
gauna. Daugumas peržegnoja 
svoc.zius ir siunozia tolinus, kad 
Maskvos tas laikrasztis tegul 
juos bernai skaito. 0 daugumas 
isz mazgelio paskutini doleriu- 
ka iszkrapszto ir del Bimbos 
kiszeniaus apraszo.

Geda butu Lietuviams kai 
tokiose sunkiose nedarbo lai
kuose duodasi Maskvos agentė
liams centelius iszvilioti. Skai
tykit'broliai-es spauda. Labai 
reikalinga bet pasirinkit. Nes 
snlyg jus gyveaiimo ir kalbos 
yra geros Literatūros Torontie-; 
ti. 'Pik pabandyk su “Saule”, 
pasimatyti o pamatysi pamy
lėsi ir Vilui Maksvai palydėsi.

liu

— Girrios Vohingelis.
— Spaliu 19 d., 668 Queen 

tapo apkraustytas Lietuvis. 
Jis isz banko iszsieme 600 do/ 
lei iu, kad apmokėti draugui už 
restoranu. Pinigus pudejo )n. 
liuksu ir užrakino. Matomai, 
kažkas apie tai suode ir isz 
bakso pasioąm pinigus. Buvo 
pasmaukta policija, kuri padaro 
krata, vėliau pinigu niekur

gal but jnu dveji—- 
pen keri arba net 10 metu ?

Argi jiy negyveno kartu 
nors ir atskiruose kambariuose 
bet prie to paties stalo, paga
liau — dažnai —- tame paezia- 
me miegamajame dienas ir 
naktis kartu prabūdavo? Ji li
goni slaugydavo. Ji aprūpinda
vo ji rubais, valgyti paduoda
vo — nieko daugiau neimtu ga
lėjusi padaryti ir savo vyrui; 
jis duodavo jai pinigu, žinoma 
alga, bet taip pat ir daugiau, 
ka ji ir turėjo dabar galvoje.’

Ir po sziu laidotuvių — nak
timis, gulint lovoj, mažame 
kambarėlyje, tęsęsi jos gyveni
mas, naujais pamatais, 
Ji galėjo manyti, kad taip visa
da buvo....Visada ji jaute szvel- 
nu savo vyro dėmėsi ir susirū
pinimą ja. Tik dabar ji prisi
minė skaitydavusi knygas kar
tu su juo, prisiminė gauta pa- 
puoszaleli — juk tai vis meili
kavimas. Aiszku, tai turėjo 
būti vestuvinis gyvenimas!

Kadaise, priesz (langeli metu 
buvo ankstybo pavasario diena 
kai jie pirmąkart susitiko. Ko
vo diena tai buvo, dar tebežy
miojo žiemos žvėrių pėdsakai... 
O gal tai kraujo pėdsakai? — 

gūžinėjo —.argi 
tai ne primieji varnėnai ? — 
Varpai gaude apylinkes mies
teliuose... ATdyku varpai ? — 0 
žinoma tai buvo Velykos ir jau
nas vyrukas szalia jos; ponas 
teismo sekretorius pakvietė ja 
pasi vai kszcziot i — sziandien 
laisva. Ji, apsi\'ilkivs p.ęrtaisy-
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miegamajame

Paukszeziai

toliau.

Aiszk u,

užmojo 
varnėnai !

ku-ta, modernizuota suknele 
rios nublukęs mėlynumas taip 
gerai derinosi su žydra dan
gaus spalva.

Ji viską atsimena

su žvdra
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LINDY PASILIKO P0LICIJANTU GARBES.
m tais žodžiais policijos kami-Dabar esi polici jantu > t

sorius KlelTman isz Jersey City, N. J. prisegė policoiska’ špil
ka ant krutinės Lindy.

sveikimlavo, atiduodavo pride
rama pagarba; 7)rie kavos ar 
prie arbatos, ar sziaip moterų 
draugijoje, kilus kalbai apie 
vyrus, arba meilužius ir ji in-i.
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Ja imdavo pavydas 
pamatydavo ei mint 
moteri. Juk tai nuostabiausia 
isz. visu žemes paslapczru, — 
kad kas tai viduje g\rvena, au-

» •, kai ji 
neszczia

terpdavo pora žodžiu pastėbe-jga, juda, kaip pauksztelifl ko
davo ka nors, ka tikra žmona ir Iena in kiauszinio sienas; krau- 

(jas teka isz vienos szirdies Inmotina tegalėjo žinoti...
Kiek vaiku tamsta ture-

— Pasisrnalsaudavo viena 
o.

jai!
kita poniute ar mot erei

Jei iszkarto ji iszraudusi ir 
pasako tiesa — su laiku ir szis 
atsakymas patekdavo in ji su
pūti nežinios rata.

Gaila, kad neturite
— sakydavo jai,

gimei motina būti.
Kodėl taip manote ?
Matote, tamstele, isztiki-

vt-

ku,
vai-

I amsta

mVbe. meile, pareiga žyniu 
suose tamstos darbuose.

pasirodydavo

butu 
nu

buvo 
kuria ji

n

ra u d usi. But jos veidas 
baltas kai]) ir nosine, 
szluoste akis ,ir .tik szirdis žmo
na.....Vakar vestuves, sziadien

Ji jautėsi, 
eidama prie komunijos. Nežiū
rint puses prabėgusio amžiaus, 
.ji buvo nekalta, užsidarius. Nie 
kas neiszrode jai tai]) stebėtina 
kai]) szis daug ka atidengiąs, 
parodai invykis.
Atsiminimai viens po kito ki

lo ir augo jos mintyse.
Niekad ji nebuvo glamonėta

laidotuves.
lyg ■ pirma kart

lę ra i atsi
mena, nors lai ir seniai butą...

Jis pasilenkia ir sako:
Holo, ar galima tamstai pasiu- 

manau ji 
labai tiktu prie, tamstos sukne- 

“Ach” ji atsake “ta 
suknele jau pasenusi.
iszrodo lyg moderniszka. J’ams 
ta joje iszrodai taip, 
kaip...’’

“Kas, kaip?’’ Jis iszblyszko.
Kaip — jaunoji!” Jis paima 

Ji ne 
Ji

O* * n

4 i Pa-
j, ar g 

lyti szia gele ? Asz

les”. ji atsake
Bet

4 i

Ji

kai])...

Aszaros 
akyse.

Ach, insikiszdavo 
—- neskaudinkit jai szirdies.Tai 
žaizda, kurios nereikia liesti. 
Deszimt metu gyventi ir ne vie
no kudikio? Tnr but bus turė
jusi nelaime. Apie tai nelabai 
mielai tekalbama. Man paežiai 
taip atsitiko.

Kai vaisiai pradeda dar 
nesuauge kristi, tai blogiausia! 
— sužinodavo ji isz treczios.

'Lokiu plepalu jai tiek ir tiek 
tekdavo iszgirsti. Kita jos vie
toje butu neapsojusi be truksz- 
mo ir skandalu, 
tokius žodžius, ilgai ir

JOK

kita,

C 4

ja už ranku. Žiuri in ja. 
žino, ka sakyti, ka daryti, 
mėgina juoktis. “Kodėl tamsta 
taip manai?
Kaip jaunoji! Ko tamsta taip 
žiuri i n mno?” Jis atsake:“ Asz 
noriu paklausti 
būti mano žmona...

Ne, tai juokinga!

< f *

to, kurio visos laukia. (Niekad 
jai nebuvo uždengtas stalas, 
kad kiti ji neužimtu. Kai vis
kas, kas ja mylėjo ir ka ji mylė
jo, žuvo, ji pateko pas 
gaišta žmogų.
metu.

Žmogus buvo labai negražus, 
bet užtai ramus ir geras.

Jie gyveno kartu, kaip dvie
ju skirtingu medžiu lapai, ku-

szi li-
Priosz dcszimti

»

ridos vejas atnesze in tamsių 
nejauku kampa, kad ten jie pa
mažu supiltu. Juos szildo tik 
menka už žalios uždangos esan
ti lio|)snelo.
Gal Imt tai jialankumas 
papratimas. •

Kol szi liepsnele užgeso, žmo
gus spėjo nutraukti uždanga ir 
pa rody t i savo gyvenimo paly
dovei, kad szi .ugnele jai dege, 
— gal tik per ja, jos slaugymą, 
ji taip ilgai dege... 

TF l J 1 i. I. I K .. ’! I i. J® K ‘ T . u - » l

pa teko jo. Ar-

Tai nebuvo meile.
Gal

Tada jam saule nusileido, d 
i — stebėtina -7* pa toko jo. Ar

gi gautasis luvnjAt Vardas ^utu

Kįi pažystamiejei kalbėdavo 
jai apie “Vyra”, • / “ “ ‘ 
l >ar d at o j a pa sa k ocla v o

• •;iui

ja pakeitęs ?

jai apie “Vyra kai daržovių 
apie

ar sutiktum 
” Jie abu 

juokiasi, vaikszto... susiglaudė 
ir gražiai nusiteikė.

Taip, tai'buvo! Ji atsimena 
viską, lyg sziandien butu invy- 
ke, nors jau deszamt gal dvide- 
szimts metu praėjo! ‘Tada jis 
buvo labai užverstas darbais. 
Vestuves negalėjo invykti be 
atostogų, 
mot u

Pa’galiau — po tiek 
— viena diena vestuves 

invyko, kita diena ji liko nasz- 
le. Po gražaus, laimingo gyve
nimo, priesz daug daug metu... 

Kas ta tikrai gali žinoti ? Ar
gi ne viskas isz tamsos, isz mig
lu, kaip ir žmogus kyla? Tik
ras tik vienas dalvkas tora;• »

Visu 'dalyku pradžia
galas. Niekas nežino pradžios, 
paukszcžiu praskridimas szn- 
lia lango. Pasirodo lyg szesze- 
lis. Gal tik koks vienas tepaste
bi. Tokia pradžia visu net ir di
džiųjų invykiu, laimėjimu..

Ja rodeai, kad ji visa tai per
gyveno, kas tik pynėsi jos min
tyse; mažas ja supnintis pasmi

lygP

lis tvirti n orirgi ta yiati.
Praojtis kelioms metams, to 

kvartalo žmones, kuriamo ji 
gyveno, jau vkiszkai mažai te
žinojo kaip ji tapo naszlo? Ji 
buvo ponia teisojo immuv;

I'

jft

kita; ])agaliau pasirodo 'kūdi
kis. lyg at Jskyrnsi kūno dalis.

Ji norėjo ]>ati ta viską pa
justi. Todėl ji ir priglaudo rai
toji kudiki.

Kai nrtkti jos 
godavo priglaudus prie jos 

galva — ji visuomet gal
vojo, kad tai 
mas,” 
su ja... Kūdikis jau pirmose 
dienose glaudėsi i>rio jos, lyg 
prie motinos, o po metu pra- 

“mama!”...
Alergaite hzrode jai panaszi 

Jis vis at

augintine mle-

szono
“naujas gyveni- 

bet vis dėlto surisztas

dėjo sakyti

in mirusi jos vyra.
rasdavo nauju bruožu jos vei
do, panasziu in jo... Ji insi- 
vaizdavo, kad jis buvęs mer
gaites tėvu.

Pagaliau ir miestelis užmir
ši :

gražiai gyveno.
!

žinojo tik tiek. 
Kas 

jos kėliau, 
“tėvo ka-

szo apie ja 
kad jos 
met, Visu szventej< 
davo in miestą, prie 
po” pasimelsti. Kadangi jo 
mirties diena buvo tik kelio- 

sanvaitemis vėliau už 
i»*l IY1 I* /liOIIA

pasimelsti.

vėliau 
gimimo diena

ji gi iszgirdus 
t vliai 

verkdavo. Ji mylėjo vaikus la
biau už viską. Ji negalėdavo 
praeiti no vienos mokyklos, 
kad maži vaikucziai nesveikin- 
t u jos. Visi ja pažino,«buvo isz 
jos gave kokiu nors dovaneliu.

Ariena diena iszmete upes 
srove in krauta kūdiki, kuri ji 
priglaudę ir auklėjo kaip sava- • « 
JL

To priglausto kudikio 
nimas prarijo didele palikimo 
dali. Ji buvo priversta palikti 
miestą ir iszsikelti provincijon, 

galėtu p ragy-

ne

k

mamos

mis
“dukreles
nieko nebuvo tikresnio, kad tė
vas mirė ne trukus po jos gi
mimo. Taip ji augintinei ir ėa- 
kvdavo.

ATena karta, keliaudamos in 
miestą, jos sutiko jauna vyra, 
kuri augintine irgi pamylo. 
Keletą metu vėliau ji pirma 
karta atsiskyrė nuo 
“paskui vyra sekti.”

Alaina buvo jau sena, praži
lusi. Bet ji ne kiek nenuliudo 
(kaip kitos moterys butu pa- 
darusios) netekus savo szvjes- 

‘ ‘ bs;
dy augo paskutiniai gyvenimo 
žiedai — vaiku vaikai! Ob, ko
kia brangi senute ji buvo! Jos 
sielos grožis dar karta suszvi- 
to vaiku meile. Jos pasakos SU- 

siikoldavo dideli 
del nedidelio jos 

ūgio vaikai mane, kad ji vie
nu metu su jais...

Kai mirtis pabaigė g^ent- 
mo pasaka, ir geroji senute ke
liavo juodame karste in žemo 
niekas nežinojo, kad karstas 
slope ne sz<‘imyiios motina, o 
tik nekalta mergina... A’erte B.

augi
ai plaukt ji džiaugėsi. Jos szir-

mtik mir-

kad tik pigiau 
vent i. ’l’ai buvo tokia pat pava- 
safrio diena, kaip ir susižieduo
jant. Niekuomet ji nebuvo in- 
žengus in szi miesteli, bet vos 
atkeliavus, visi jau žinojo apie 
ja, lyg ji butu ten gimus. Pasa
kojo visi, lyg isz knygų skaity
dami, kad ji buvo neturtinga, 
auksztos kilmes yianele, kuria 
priesz daugeli metu buvo vedes 
teismo valdininkas; gyvenimas 
buvęs neramus, buvo iszsiszo- 
kimu, slaptos meiles
ties palate vyras tesužinjo kly
dęs, bot no tik viską atleidęs — 
pripažinęs svetima dukterį sa
va ir palikes savo gera Varda ir 
kaip in savo jaunystes pasikar
dai* geresni turtą. O žmona no
rinti gerais darbais atsilyginti 
už vyro apgaudinėjimu... Nors 
nei mažoji, nei didžioj szio ra- 
mano dalyves nieko apie tai ne 
žinojo. Visos szios kalbos joms 
buvo svetimos.

Al a žo ji buvo graži ir meili, 
visai nepanaszi hi savo auklė
toja, in kuria ji žiurėjo, ip 
motina; o s’zl Žhrejo iii kuuiki,imotina; o sžl Žtirejo iii 
tojimtv...’;.
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žavodavo, 
džiaugsmu:
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SKAITYKITE “SAULE" 
❖ ❖ ❖

K. RĖKLAITIS
Lictuviszkai Graborius

-f"'
Laidoja numirėlius pa-
flrnl naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 

■ninke niotercnis. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Boll Telefonas 441-J
PA.TAMAQUA,
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Sala Burtininkes Martos
u u ‘3

(Tasa.)

Parengti valtis po ketu
ris vyrus ant kotuos; tems
tant dvylika valcziu iszplauks 
isz visokiu salos portu ir tenai 
prie didžios mariu kojos pri
plauksite prie musu laivo, sto
vi nezio ant inkario, tasai, ku
ris turi hanzeatu ženklus. Te
nai gapsite tolesnius prisa- 
kvmus.

— Drąsini inarsz in darbai
Miriko ir mostelėjo su ranka 

liepdamas i sz v a i k szcz i ot i.
Vi>a toji gaudžianezioji ne 

>rniai minia dabar ėjo spakai- 
niai tyliai kaip bijodami ko 
i-zbudinti taip kaip butu jie 
vi>i ko apsunkinti, dabar žen
gė taip vikriai kaip koki kati
nai. Tylėdami kožnas ėjo savo 
keliu, kad rengties naujau už- 
puoliman, 
vakarv’kszt i 
skambėjo.

Zigfridas tuotarpu pasižiu
rėjo in luisitikrinanczius ir ta
ro pats in save:

Fn kur juos vesiu?.. ne
žinau! Matomai laime nuo ma
nės užsigryžo. turtus dabai 
gauti yra labai sunku sidabro 
ir aukso jau seniai niekur ne

Tai gi turiu persiskirti 
su savo su n ūmi, turiu pavely
ti idant iszmoktu razbaju ir 
po tam savo visa gyvenimą ant 
bjauru darbu praleistu ? — hc 
davojo nelaimingoji moterisz- 
k e.

— Juk ir asz esu razbainin- 
kas kaip ir kiti —tarė Iluno- 
uas. —— C_________  ___ _ .
jokio pikto nemaeziau tikt 
kada jus Marta atgabenta ot 
tokia maža — kalbėjo rodyda
mas hu ranka in žeme, 
pamaeziau jus 1

"'*»I—

Seniau tame visame ne
:a*

, — kada 
meldžiantis, 

man krutinėjo kas toksai tik 
suvirpėjo ir atsiminiau tuojau* 
kaipo, per mariu miglas

kada ir mane motina 
mokino molsties. Seniai tas bu
vo seni laikai — kalbėjo suju
dintu balsu.— Kada papuoliau

metai,
lie

kurio pažadėjimai 
jiems ausvse 4

ant razbaininkii laivo Zigfri
das teipgi buvo da vaikas: 
pradėta mus imti in keliones, 
in razbnjus ir sztai inaugau ta
me gyvenime, kad jau, skirties 
su juo yra labai labai sunku. 
Bet tikėkite man nuo kada 
prižadėjote už mane melsties, 
manyje iszbudo koksai kitas 
žmogus. Noreeziau kuom nors 
goru net užtrinti praėjusi ma
no gvenima, taigi sau priža-

sutinkama... Ha, tai buvo la- dėjau, kad asz jus dabosiu, 
t 

kad Vigo iszmoktu razbajus.
— Hunonai geras Hunonai 

gink ir saugok bet,

bai geri laikai kada leizdavan-4 kaip viemas szuva ir neleisiu,
si in sziaur-rytus, o tenai ma
no žmones atsiekė paezia Bosi
jus giluma, <o tonai net prie gink ji
Naugorodo... ka, bet tas bu- kaip ji gali apsaugoti nuo to!
vo seniai!... O kad vėl laimes 
pabandyti? Imsiu su savim su- 
nu, o gal jisai man laime 
ne>z.

Ir pasuko savo žingsnius in 
apsaugusia isz visu pusiu ko
kia tai kieta žole pili kurios 
mūrus apliejo 
den.- saules szviesa. Viduryje 
pili»is vos tik isz miego kel
iasi: koridorinosi' vieszpatavo 
dar tamsybes, liet isz nekuriu 
kambariu buvo girdims 
sai besi t rusi a nežili 
žmonių. T 
lingus valgius parengti del to
limos keliones. Taigi kuchnio- 
se daugiausia dirbta. Dirbo vi
si be jokio skirtumo, kas tik 
lenai gx'veno po Zigfrido val
džia. Pilis, nepaisiau! in savo 
Jiudna isz lanko iszžiura buvo 

reikalin- 
kokius tik

vos tik isz

at

tokanezios ru- 
szvi<‘sa.

miego k<

bal- 
rvtmeczln 

Purėta kadangi re i ka-

ap r u p i n t a v i so k i a i s
ginusias daiktais, 
galima buvo turėti tuose lai- 

Pinitu vadas
gyveno kaipo didžiausias po-

t’rktai su tu<
kad po jo

Jenose. czionat

na s.

Marta. -

Tame

terp

sunkios

» .skirtumu, 
stogu niekados ne 

v i es z n a gi n ėjo ra mybe, 
kambariu ir visu daiktu nuos- 
kaidos žmonių dvasia klaidžio
jo.

Tiktai Martos ir Vigono 
kambaryje koks tai goresnis ir 
malonesnio buvo apsupimas, 
ir ežia buvo daug nereikalingu 
daiktu ir visokiu tusztvbes ra- 
kandu bet turbut malda asza- 
ros ir prakilnios moteriszkes 
nn>lys viskam pridavė saldes
nio malonumo.

tai tik kambaryje
melstasi, tik jame buvo Nu- 
kryžiavotojo paveikslas priesz 
kuri ir dabar nelaimingoji 
motoriszke visa nakti ant ke
liu bekhipodama praleido.

Isz tos maldos ja iszbudino 
llunonas kuris pamatęs mie
ganti Zigfrida atsistojo nusi
davė in pili ir patyloms inejo 
Martos kambarin su nusižemi
nimu atsistojo prie 
ant duriu uždangos.

Hunonai — tarė Marta, 
pii* idamas prie jo arcziaii.
11 n nonai,padaryk tai,tegul Zi 
Fridas nepaima su savimi ma
no V igo. Jau jeigu kitaip no 
gali būti tai tegul ir mano 
drauge paima ton toliinon ke
lionėn.

Ne mano tai galybe -— 
atsako milžinas szvehiiai — 
viską o viską jums padaryczla 
musu poni ba ir del vaiko esi 
gera moteriszke o nors žmogus 
ten pripratęs prie pikto kitu 
geras szirdis visados godoja. 
Bet kas gali nuglostyti vada, 
jeigu jos, mtfsu burtiniTiko iip- 
galdttim nuglostyti.

ir~ n

kalbėjo verkdama 
Ach noreeziau ji pamatyti ne
gyvėliu negu mokinantis raz- 
bajus — pridūrė.

Musu pini vakar apgy
niau pili nuo užpuolimo ba 
man apėjo jusn ir Vigo gyvas
tis, tikėkite man kad norint fe 
su mumis iszvažiuos kelionėn 
i n st engsi u ir patropysiu ji ap
saugoti, idant nepaliktu raz- 
baininku. Ha, gal ir jus iszgel- 
besiu! — pridūrė.

Ir prispaudęs Martos ranka 
prie >avo lupu tuojau s iszst- 
neszino isz kambario in kori
dorių ir po tam i nėjo in kuch- 
nios rumus.

Ir didis laikas buvo jam isz- 
eiti, nes vos tik Marta paliko 
viena ir prisiglaudė prie savo 
sūnelio loveles, tuojaus iužen- 
ge kambarin Zigfridas szauk- 
dainas visu balsu...

— Marta!
Nesulaukes-gi atsakymo pa

stūmė szalin uždanga nuo kam 
bario kuriame Vigo miegojo ir 
pasižiurejes su paniekinimu 
suszuko:

— Ha, gaila tau sūnelio, 
gaila, kad tu jo su savo asza- 
rom ir pasakom negalėsi penė
ti. Temstant tu r but pareng
tas! supranti.

Ir vėl nenorėdamas susidur
ti su aszaromis ir pasižiūrėji
mu Martos atidaro pravertas 
duris ir trenkęs iszejo in pa- 
szalinins kambarius.

Vigo nuo to duriu trenksmo 
iszbudo ir tuojaus ant kojų pa- 
szoko.

— Ach motina brangi tai 
tu prie manes stovi; o 
sapnavosi kad kokia baisi aud
ra ant musu slenka ir perkūnas 
žiuri in mane ir in tave trenk
ti. Man rodosi net, jog girdžiu 
perkūnijos trenksmą! — pri
dūrė dairydamasis po kamba
rį, kuriame da 
saviemi.

Persi žegnok, mano sūneli ir 
pakelk savo misli prie Dievo— 
tarė Marta bueziuodama jam 
kirkta. — Jisai visas audras 
nuo tave atitolins — pridūrė.

Ach, kaip asz visai aud
ros ir trenksmu nesibijau asz 
noreeziau net but ant mariu 
per didžiausia audra; maty
tum, miela motina kad Vigo 
nieko nebijo.

—; Tolinus bus :—

man

visai nebuvo
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SZIMTAI ŽMONIŲ PERŽIŪRI DIDELE ARMOTA DEL APGINIMUI MUSU
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TEISINGAS SUDŽE.
— O ka norite? paklauso' 

dvieju inejusiu, kokio tai pa- 
keleviugo ir mužiko.

— Pakelevinga s: 
ponas sudže -atsitiko no gi lin
kis ba pervaževau Žuko

>
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PAMARIU.
Szimlai žmonių atlanko ana diena. Aberdeen, Wash., kur pirma karta regėjo nauja IG

line armotn, kuri'bus del apginimo musu pamariu nuo neprieteliu laike kares.Tokios arnio-
”, kuri iszszauna

(’Ol
tos rasis prie visu pamariam miestu. Yra tai didžiausia armota Amerike, 
2,1 G0 svariu sznvi tolumo 30 myliu su 702 svaru parako.- -... * .. - ... -....

su m isz i o mis isz szv.
t --------- ------- ----- *--------------

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Gilberton, Pa. — Juozas Ja- 
kuezionis, 24 metu, 429 Matu 
ulyezios, randasi Locust Motin, 
tain ligonbuteje su perskeltu 
pakausziuj kuri sužeido Rea- 
dingo trūkis trenkdamas in 
jojo automobiliu St. Nicholas.

Girardville, Pa. f Praeitu 
Ketvergių mirė gerai žinomas 
del daugelio Jurgis SzaukovL 
ezius, G2 metu, sirgdamas tik 
trumpa laika. Velionis pergy
veno Amerike 40 motu ir apie 
30 metu atgal gyveno MahanO- 
jni. Buvo jisai miesto stiper- 
vaizoriu, paliko dideliam nu
liūdime paezia Franciszka su
nn Mikola (Žugžda) Vincą 1r 
duktores Mare, Magdalena, 
Helena ir Fiorentina. Laidotu
ves atsibus szita Sereda
apeigomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje ant. kuriu užpraszo vi
su giminiu ir pažystamu. Ve
lionis buvo senu skaitytojam 
48rtules”, kuria mylėjo skaityt 
ir platino del savo pažystamų
jų. Su gailesezin 
me su savo senu 
nuo daugeli metu.

su

atsisveikina-
pažy štamu

kuri

f

DAUG TOKIU YRA
Parvažiavo vienas Lietuvis 

isz San Francisco in Luzerne* 
pavieto, o inejas in viena kai-

Mnii, czema kur buvo daug Lietuviu 
tnuzyjo ne sutvertus daigtun 

lam del žiopliu, o ka aut galo da- 
žmogeliui. Noriu jam pnnagra- dure? Szitai kalbėjo, jog te- 

(. na is yra teip karszta, jog gae- 
žase gali sau palaikyt. Asz jo padines turi visztas laikyti le- 
skriaudos ne noriu. • |darniose,

Mu ž ik a s:— Snd ži a 11,
o snvnžinetos žąsies

dyt už tai, dvieju 1 Marki 1 
t

norm . tai
i

p

Petro 
bažnyczios. palaidotas Ketvir
tadieny 9 vai. —- D.

— Užbaigiant Bostono mies
to trijų szimtu metu insteigimo 
su k a k t u v i u pa i n i n e j ima, 
ton Garden invyko dideles isz- 
kilines, 
gražuoles 
nary”

tadieny 9 vai.

Bos-

kost iumu paradas} n r 
Tercon tė

Teisingas Karalius
PASAKAITE

Vienas karalius state sau ro
mus ir priesz ritmus sodino so- 
irTa.Ties tais rūmais stovėjo ma

no
Karuli us 

, kad 
nusiuntė

‘ ‘ Miss
('Trijų szimtu motu su- 

kaktuviu gražuoles) rinkimas, 
dalyvavo net 101 

’,u 
tarpe ir keturios Lietuvaites:), 
p-lo Gladys Norkunaile, jos 
sesute Aldona Norkunnite. Ona 
Kavolyte, ir Adele Martinony- 
te.

4 4

Konkurse
tautu gražuoliu,invairiu

Norkūnai! e

ITecentenunM iss TreccnUmarv ’ ’ 
rinkta p-le Gladys Norkūnai!e, 

gavo 
penkta, szeszta ir septinta vie-

f II
ISZ-

b visos kitos Lietuvai!<

ta. Tokiu budu konteste 
Lietuvaites laimėjo.

Užvakar

visos

Chicago. — Užvakar mikli 
buso nelaimėj žuvo Mike Gai- 

Jis per ilga laika gyvenonas.
pas Stanislova Jonaiti (2113 S.
1 hdstod Si.)

Priesz trejetą 
žunas

Į
A. Bocz-.s F-Bayonne, N. J.

už nežmoniszka nuplakimu sa
vo žmonos gavi> nakyvne ka
lėjime. Spaliu G-ta tapo smar
kiai iszbartus teismo ii' paleis
tas pasitaisymui. A. B. savo 
vadina labai mokytu žmogu
mi, užimąs net keletą dideliu 
urėdu Lietuviszkose draugijo
se, ka pasipasakojo ir pasigyrė 
net teisėjui. Jis vadina savo 
dideliu tautiecziu, bet tikreny
bėje yra raudonas komisarių- 
kas, tik slepiasi po tautiszka 
skraiste. — D.

savaieziu Gai- 
sumano važiuoti in Ga

ry, Ind. Taip.ir padare. Ka jis 
ton veike, — nėra žinios. Tik 
užvakr likos praueszta, kad jis 
likos užmusztas buso nolaimo-

žute pirkele ir gyveno joje 
turtingas žmogelis.
norėjo jo bkiižole nukelti 
ji ežia nestovėtu, ir
savo ministeri pas žmogų, kad
jisai ta pirkele parduotu.

Ministeris nuėjo pas žmogeli 
ir tarė:

Laimingas tu esi: Kara
lius nori pirkti pas tave szita 
bakūžėlė. Ji deszimties rubliu 
neverta ,o karalius duoda szim- 
l}‘\

Žmogus gi tarė:
-- Ne, asz savo 

szimla riddiu neparduosiu. 
M misteris tarė:
Žmogelis vėl atsake:

Neatiduosi u nei už du 
szimtu, nei už tūkstanti. Szito- 
je pirkioje gyveno ir pasimirė 
mano tęva ii r protėviai, tai ir 
asz apkarsztdis noriu joje mirti.

Ministeris nuėjo pas karalių 
ir tarė:

Atkaklus žmogus, 
ri parduoti, nieko neima. Tai ir 
nediiokic jam nieko karaliau, o

prasza-

pirkėjos už

ne n o- <

I :

Kiek žinoma, 
t u rojo giminiu 
geri, 
draudė?
kreipiasi in 
szaukt i.

2 nim'kos, 
no noriu. Ar-gi tai ne teisin
gai ?

Sudže
1 M. ir dedamas ant stalo kai-1 
ba in pakelevinga: — l’ade- 
kio ponas viena Marke.

o kad to ne darytu, 
viszJos dėtu kiauszinlus 

kietai iszvirtus.

'd

■
JI

1 
%

iszima isz kiszeniaits
< o

0 kada tas padėjo, kalba in ir pjljpas. ..
Muzika:

— Paimkie taisės dvi Mar
kes, atneszk taje Žane, o tada 
ir pakele vi ngas ir tu turėsite 
t iesa o ir asz, ba už viena mar
ke da jokis sudže žąsies neval- 

Be to, už padaryta provi. 
duosite abudu d a po marke.
ge. NE GYVULIS.

Pasakykie tu Jonai, del 
kad jau matomaiko geri ai u,

ne nori!
Tai, ve, ugi ar asz. gy- 
kuris tik tada gere ka-vulis, 

du nori.

ugi ar

i

IN KRIKSZTA.
Atnesze in kriksztii kūdiki 
kunigas klausė:

Kokis bus vardais?
JuozasU-gi Motiejus,

ne reikalingai net— Tai 
trvs vardai.

Amerike vis geria u s, ba jei-
užsvdes bizni ogu užaugins

• norėtu bankriityt, tai su vie
nu vardu ne gali. ..

1 .....  V ■ ■
vardu ne gali. ..

ATKIRTO.
Susibarė du advokatai, vle- 

o kitas žemo.nas dygto ūgio
Didvsis tarė:

— Asz galetau tave »u tavo 
cielu protu in kiszeniu insidet!

— Tai tada turėtum dau
giau* proto kiszeniuje ne kaip 
galvoje.

I 
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PepusjrlVanijoa 
H MI Sualsuoki

JOHN M. HEMPHILL
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Ant Gubernatoriaus
Rinkimai Utarninke 3 Novem.

įjos Lietuviai 
te už

te

,  T  - '   ' --------------------- —1 — —

Nusidaviau ant vieno taip va* 
d i namo baliaus, 

Ant katro liejusi apszcziai na
minis alus, 

Viens apszviest tinas svaiguli 
gavo, 

Kad pats nežino kaip namo 
sviriavo.

.0 kad stubos duriu neatitiko, 
Tai nebageli nelaime patiko, 

In koki tai skiepą kaip nere — 
Badai net visi kaulai iszsinere.

Mat iii susaide priguli, 
Bet nebagelis ’be sargu gulų 
Ba kad in skiepą iuženge, 

Tai tiesas konstitucijos peržen
gę

Tai vaikine ne kae> 
Jaigu taip daro inteligentas 

Tai mat ka tokie ponuliai isz- 
daro, 

To tamsunelis nepadaro, 
Tai tau vynicziai progresus, 

Tai suvis niekas.
Inteligentai pataiso.

Ba ant nieko jie nepaiso. 
Svetimas bobeles -prisisavina^ 
Tolyn iii Amerika nusigab na- 

Kam da už szliuba mokėti• 
Juk gali be szliubo paezia tu

rėti.
Tiktai vynicziai padarykite 

tycaia, 
Inleiskite vilką in avinyczia* 

Tai lygiai taip padarys. 
Kaip Amerikoniiiis bedievis.

0 ka toks “szviesunas0 važi-
1

4 

iii

Apstelavau kelis kantus, 
Kad uždaryti (boboms snukiu 
Ba jau gerbūvis perdaug svi

lina.
Per daug liežuvius dilina. 

Ir net pasenia -pasiutima varo, 
Namuosi didelius ergelius daro 

0 kad ir pasileidžia. 
Vyrui neapsileidžia, 

Geriaus ant to nepaisyti,
Su bile ragana ir kvaile ne 

kalbėti,
Ba su kvaila nereikia pradėti, 
, .Veluk reti pupu pasėti.

Juk szuo loja,
0 bet kunigas važiuoja, 

Szunies snukio neuždarysi, 
Kvailos bobos nepataisysi.

pirkele taip paHepkie 
linti.

Karalius atsake:
Ne, asz to ne nuriti. 

Ministeris vėl tarė:
Tai kaip-gi bus? Ar-gi 

gali priesz rumus stovėti supu
vusi bakūže ? Kiekvienas, pa
žiurėju* in rumus, sakys; gadi
na regini. Turbut, sakys, pas 
karuliu ne buvo pinigu ta pir
kti te nupirkti.

Karalius atsake:
— Ne, kas pažiuręs in ru

mus, tai pasakys: turbut, kara
lius daug pinigu turėjo, kad to
ki usfiimus pastate; o pažiūrė
jęs in bakūže, tars: turbut, tas 
karalius ir teisingas yra. — Pa
li kie pirkele.

Skaitykite “Saule”
— ' - ■ -• ■ —

Ulricagoj jis 
- Soseri ir szvo- 

apsi- 
Jonait is

>

Buvo taip pat ir
Todėl p.

jo gimines atsi- 
Su Joną i ežiu galima 

susižinoti aukszeziau paduotu 
adresu, 
sted si.

Būtent, 211
V XX •
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ILGAI MIEGOT?
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Kenosha, Wis. — Spaliu 12 
d., mire Pranas Zakarevicziub. 
Jis buvo 38 metu amžiaus.

Laidotuves invyko Spaliu 1 
25 d., 10 vai. ryto.v Kūnas bu
vo iszlydetas isz Hansono In- i 
steigos in miesto kareiviu ka- | 
pines, kurios randasi prie 7-tli ' 
Avė. i

Kiek teko patirti laidotuves i 
buvo su kareiviszkomis apeigo. ' 
mis. Kaipo busiam kareiviui 
paskutini patarnavimu suteikė 
jam irgi kareiviai.

Pranas Zakare vieži us paėjo 
isz Pumpėnų miesto. Panevėžio 
apskriezio. Velionis paliko mo
terį ir du vaikuczius, o Lietu
voj levus, du broliu ir dvi se
seris.

Boston, Mass. — Kastantas 
Lazaraviczius tėvas keturlu 
mažycziu, vos 39 metu, iszojo 
pirmadieny isz sitvo namu Hy-' 
de Park, Mass, in darbu prie 
anglių in East Boston. Jis pa
lipo augsztai, 50 padu, ant til
to dirbti. Daužė in ji .striezkas 
ir trenkė ji in žeme 50 pėdu. 
Kunigas buvo paszaūktas. Bet 
nelaimingas Kastantas nebe- 
galejo kalbėti. Ambulansui 
pargabenus stotin mirė, Paliko 
liūdesy žmona isz namu Pupa- 
Inigiute, dukreles Jadvyga 12 
meta, Maryte 10 m., Leosvte 8 
m., Rūta 3 m., ir broli. Velionis

k

— Bijok tu Dievo l kaip ga
li taip ilgai miegot? Ana, sau-? 
le senei pasikoie, jau bus tris 
adinos.

— Tai-gi! Saule nuėjo gult 
vos truputi sutemi, o asz nu
ėjau gult gerom iszvakarom.

t'
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I CAPITAL STOCK $125,000.00 j 
J SURPLUS IR UNDIVIDED 
( PROFITS $623,358,02
> v ....
1 Mokame 3-czia procentą ant
< sudėtu pinigu. Procentą pride- 
I dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
f 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
& turėtumėt reikalaus su mUsubun-
> ka nepaisant ar mažas ar didelis. >

'I

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1U3

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavimu. Pa

Ant vieno baliuko tas atsitiko, 
Kad vienas net savo barzdos 

neteko, 
Vieni sako kad nupeszo bobos, 

O kaip man vyrueziai rodos, 
Tai buvo priežastis kita ne 

szita.
Teisybe bdbeles prie to prisi

dėjo, 
Ba ne viena ir savo nagelius 

pridėjo, 
Buvo žymu ir ženklai nagu, 
Rodos perbraukta su noragu.

O vienas ėjo pasigėrės isz
• karczemoH.

() jau fbuvo kaip be galvos, 
1

Isz to sa4 fuiiės turėjo.

‘ ‘szvie8tuiasM važi
nėja, 

Praneszimus apsakinėja. 
Pinigėlius renkineja, 
O žiopliai darinėja.

Tf1 • • V • _

Tai abudu klaidžios, 
Ir niekur ne nueis, 

Abiem galas pareis.
Ant sziadien bus gana, 

Ba liepe nustoti — ana, 
Bus gana.

t

AU LI. Cl 1 Uul LAJOJ Cl« i

Jaigu neregįs vedžios, Ji
i

f

i
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laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. o* Bell Telefonas 872 

1 u.im.i.■■■■H     1 -H «■ ■■—■■r.
......... .  . ...... 1 w.g

> G. W. BARLOW, Pres.
J J. FERGUSON, Vico-PresarKas

___ ______ ■
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MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAGIALBA
Safe Deposit skryniukes paTftndavojame po $1 iki $10 ant 
meto, pagal ju diduma. Skrynele inyales didele del laikima 
svarbiu popierių po $1 ant meto.
Siunoziame pinigus ih Europa. Kada keliaujate tai vieton

, hoteluose ar bankose.

EI

,Hu
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Safe Deposit skryniukes paYėndayojame po $1 iki $10 ant

svarbiu popierių po $1 ant meto.

nesziot prie saves daug pihigu mes duodame jumis Trave
lers Čheck^ kurie yra geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAHOY CITY,

- ♦

,J. . -v , •

*

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

■ir•ų:, 'i

4

Tai a kmenais; in įreina. laido jo,

Bet kada ant ryt iszsiptįyiriojo;
Tai net isz baimes sudrėbėjo, 

Ba kiti gazdino.
Apskundi m u kerszi no, 
Tai vynicziai niekai, 
Taip daro lik vaikai.

♦ • • *

Nok.urie 'intiligmdai gilriau
bovijasi, 

Nekurie kaip galvijai badosi, 
Tamnuneliai to neiszdArys,

*

Bell Telefonu 1430-B

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS- 

ST. CLAIR, PA.

nnt visokiu kapiniu. Pagrabua pa-
į Iszbalsamuoja ir laidoja miruaiuiį 

nnt visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo paprasicziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, kriksrty- 
niu ir kitiems pasivažinčjimaj»«. 
Isz Frack vilios, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo,

Norints ir krepszius insitaisys. 
Tnmsuneliai nemoka tauta gai

vinti, 
Nemoka su biiem gaivu akai- 

dyti,
Bot kaip inti ligonini iszdar 

Ypatingai prie baro.
",

meldžiu man duot žinia o pribushi
* 
■W

In trumpa laika.
f*
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SHENANDOAH, PA.

< 11’ b

“Mit-
chell Diena

j • _______

: ŽINIOS VIETINES
■ ■ •

Seredojo atsibus
” ant atminties

Jono Mitchello prezidento ang- 
lekasiu unijos. Szenadorije bus 
didele paroda taja diena.

— Readingo kasyklos mo
kės Mahanojaus aplinkinėje 
Utaminke, 28 Oktoberio.

— Praeita subata nupuolė 
bi-ski sniego bet už .keliu
landų sutirpo. Buvo tai pir
mutinis sniegas kuris nupuolė 
szi

va-

rudeni.
Schuylkill paviete bus 

atidaryti du nauji plentai Le
high, kuris sujungia Tamakvo 
su Allentown ir Minersvillcs 
kuri atidaris už penkių san- 
vaieziu. Plentas isz Shenadorlo 
in Ringtona jau prasidėjo dirb
ti ir baigėsi.

—- Franas Maluskis, isz E. 
South uly. likos nubaustas per 
burmistrą už nepadoru pasiel
gimą. Kaimynai negalėjo nu- 
kensti jojo pasielgimu ir

• skunde policijai.
— Ketverge vakara likos 

iszszaukti ugniagesiai ant slg- 
nolo No. 17 ant D. ulyczios, 
bet kada ugniagesiai pribuvo 
Ugnies nerado, bet žmonių su
bėgo szimtai paregėti kur ug
nis.

in-

— Du vyrukai isz Mount 
Carmel, Juozas Danuleviczius 
ir Juozas Navickas likos nu
bausti po 50 doleriu už lauži
mu motoriniu tiesu. Navickas 
(paskolino Danalcvicziui 'savo 
laisnius ant pasimokinimo va
žiuoti nes Danileviczius nega
lėjo iszduoti egzamino, ha ne
mokėjo angliszkai. Policije 
abudu suseko ir nubaudė.

— Readingo kasyklos mo
kos szioje aplinkinėje ateinan- 
czia Petnyczia 31 Oktoberio.

— Scrcdoje miesto bus di
delis atminimas Vitauto Die
na. Daug sveteliu ketina suva
žiuoti, bus koncertai.ir ban
kietas taji vakara.

— Garnys ana diena atne- 
sze puikia dukrele del Edvar
do Miscviczini, 311 W. Poplar 
ui vežios, 

ir

— Jonas Pieva ir Benedik
tas SzinSkis isz miesto, likos 
aresztavoti Auburnc už szaudi- 
mn žuvu. 
baustas
Brangios žuvytes.

— Viktoras Verkonis, 402 
E. Center uly., likos sužeistas 
Ellengowen kasyklosia in gal
va. Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti ant gydi
mo.

Ko ž na s likos 
ant $20 ir

nu- 
kasztus.

Teisingos Teisybes
Vienas iszmintingas inti- 

kes del deszimts kvailiu, 
kaip vienas kvailys del deszimt 
iszmintingu.

• • Katras darbuojasi del vi
suomenes, tasai pasisekimo ne 
turės.

Gera rodą būna gera, bet 
ne visada;
kaip kada.

• , Tad buna geriausia moto
re, kada savo burnos neat vore.

Kas per daug prie ko pri
pras, tas visame ramybia suras.

Jaigu vaikine protą turė
si, taį netekės mylemos 
siusi.

*. Laksztingala kaip nusto
ja įnylefi, tada pradeda tylėti.

• Geda kada pesziesi, bukit* 
drūtos vieros; nedingsi 
dos.

ne

ir biauri būna gera

liepa-

nieka-

bai- 
blogo

Tiktai silpnadusziai 
dosi, kada gerbūvis ant 
mainosi.1

Per girtybi stojasi nieka- 
dejai, tankiausia pabaigia ant 
virves.

* Tinginis žmogus, del visu
nekeneziamas bus.

Jaigu senas vyras jauna 
paczja ima, tai del saves 
priskubina.

įnirti

VYTAUTO 500 METU 
SUKAKTUVIU AP- 
VAIKSZCZIOJIMAS
Schuylkill pavieto Lietuvei 

neapsrleisdami kitiems szios 
szalies Lietuviams rengia didi 
paminejima 500 Metu Mirties 
Vytauto, Spalio 29 diena, Shen
andoah, Pa. Shenandoah pir
miausia pradėjo Lietuviai imi
grantai apsigyvent. Už tat szis 
paminėjimas rengiamas ten.

Vvtautas suteikė Lietuvai 
K r i k s zcz i o n y bes t i k e j i m a.
pastate pirmai Katalikiszkas 
bažnyczias po visa Lietuva. Ne 
kurios dar ir sziandien 
Tat Vvtauto Szvente

Jis

SPECIALISZKA PIGI
• EKSKURCIJA

Yra tai smagi ir pigi ckskurcija 
kuri suteikia proga praleisti visa 
diena Philadelphijoi ar Atlantic 
City, todėl sutverkite partija tarp 
savu draugu ir važiuokite.
Nedelioj 2 NOVEMBERIO 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Inz Shenandoah 25c. virsziaus
SpeoiAlia Trtlnai Sukatos Naktį 

Shenandoah ...................... 2:05
Mahgnoy City .................... 2:51
Tamaqua ............................ 3:20

In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

I.iz Shenandoah 25c virsziaus
In NEW YORKA $4.00

Per Armistice Day 
11 NOVEMBERIO

Naudokitės inz MzitoM ckskurcijos. 
Praleiskite Armiatic diena vienoj 
isz szitu miestu. Jumis patiks.

Apie dauginus informacijų apie 
■zlta ckskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis-’ 
triet Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO
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Pennsylvanijos Lietuviai Balsuokite už

JOHN HEMPHILL
ANT GUBERNATORIAUS
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Visuose Skyriuose.
GRAŽYBES
KULTŪROS

ISZMOKINAME
PER EXPERTUS
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Sziuom metu laiku, mažos 
krautuves per visas Su v. Vals
tijas pilnos invairiauąiu gelto
nos spalvos popieriniu daigtu- 
stalteses su galais apipiosztais 
visokioms juodoms katėms; 
popierines torielkos ir visokios 
dovanos apdailintos su juo
doms raganoms ant szhiotu, 
arba skeletu galvoms, tik pa
žiūrėti in kuriuos yra baisu. 
Ant visu pusiu matome popie
rinius dynus, mažus ir didelius 
su skylėms akiu r 
burna ir 
žvake.
vartojo tikrus dynus.

Ir t’ie visi daigiai prisideda 
prie apvaikszcziojimo vienos 
isz populariszkiausiu szveneziu 

”, kuri 
szvente apvaikszcziota kasinė
tais Spalio 31 diena, . Visu 
Szventu Dienos vakare.

Kad nors pats apvaikszczio- 
jimas yra 
pradžios, ‘‘Hallowe’en 
dien iszkilmingiau visu kliasu 
Amerikoje užlaikyta negu ka
da nors buvo Europoje. Euro
poje Druidai užlaikė szvente. 
Druidai buvo pirmųjų Britu 
Salos apgyventoju kunigai. J u 
apvaikszcziojimai buvo trys, 

, ‘‘se- 
antras Birželio 21 d., 

ir treczias Spa- 
piutis”. Toje paskuti

nėjo dienoje kunigai iszkilmin- 
gai užgesino liepsnas, kas žen
klino pabaiga kito 
meto. »

Kaip ir kiti tikejimiszkus ap-
“Hallo-

in laika buvo aptemtas 
« « A ’

iszraut kopusia” ir apievra ” s-

lai net poetas Burns aprasze —
vyras ir mergina, su akims ap
rinktoms, eina in darželi ir abu
du paima pirma kopūsto (au
galo) Įkzda. Didumas ir forma

❖

Vakarinio^ khiNOH dar prasideda. 
McrginoK ir Moterea iszmokyte 
szitu pelninga bizni kovo luošam 
laike. Lengvos isdigou.

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio

vietose, per 
uosi matyti žibanti 

Senoviszkose dienose

Ameriko je, ‘1 Halloween

sonoviszkas Celtic
” szia-

pirmas Gegužes pirma 
j imas”, 
“nunokinias 
lio 31., “

»>

vaisingo

rciszkia diuma ir panaszuma iii 
sužiedotinius.

Szukuojant plaukus 
veidrodžio tamsioj ne szviesoj. 
pakol sužięiĮotinio veidas veid- 
ro-dyj pasirodo yra kitas inti- 
kinimas. . .

Pripildyti kubilą' vandeniu, 
indoti obnoli ir (bandyti su dan
timis inkasti obuoli ir ji iszimti 
yra kita losza. Yra tūkstantis 
kitu pasibovinimu 
žmones loszia tik 
c’cn” laiku.

Kad nors 4‘Hallowe’en

prie'

kuriuos
“Hallow-

” ne r 
pripažinta kaipo legaliszka 
szvente, labai placziai užlaiky
ta, ir seka tik Dekavoncs Diena
Amerikos sz ve n ežiu kalendo
riui. 

------------------------------------------ - --------- -- ---  
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Rengia S.L.R.K.Ą. 126 Kuo-

FLAIL’S BEAUTY SALON
137 E. Centre St. Mnhanoy City 

Sznle Elks Teatro
Telefonas 193

/

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentįstas Mahanojujo 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centro St., Mnhanoy City

—   ■ ■ —”   ■■■"■"" -   ■■■ —    ,1111 m Mpl I I    

Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

G. Frank Brumm
ANT KONGRESMONO

a

Rinkimai Utarninke 4 Novemberio
4--..- - -........ - .. ............... - ------- - „..................... -
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DR. C. A. ŽERDECKAS
. . L1ETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki *6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Scredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Scredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua G38 Pottsville 9-R-2
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ANGLISZKAS KAIMAS LIKOS ATVEŽTAS IN AMERIKA.
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pa isz Coaldale, Pa. Pctnyczios 
vakara, Tl Oktoberio po-bažny- 
tinoi salėje. Bus taipgi Hal
lowe’en szokis ir paskiriamos 
trys dovanos. Muzikantai gra- 
jys visokius smagius 
Inžanga vyrams 
Mote rems ir merginoms 35c. 
Kuopa užpraszo Visus atsilan
kyti. | 2t.

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
Nedelioj 2 NOVEMBERIO

Dubeltavaa 
Tikletaa

ll

szokius.
tiktai 50c.

merginomsn

vaikszcziojimai, tai ir 
we’en” i
szalies pasakoms, ir per viduri
ni amžių tradicija iszkilo kad 
Spalio 31 diena, laumes apleido 
savo vietas ir szoko su 
noms miszkuose.
kitos piktos dvasios i 
apleistose vietose ir 

intriguoti
Taip pilnai tikėjo ne 

žinantie ir nemokinti. Ūkinin
kai taip tikėjo 
“Hallowe’en” 
lanko kad ne vienas su žiburiu 
apvaikszcziojo savo žeme pra- 
szydamas laumių iszvai kinti 
piktas dvasias ir apsaugoti jo 
ugi nuo blogo.

Ir taip žmones pradėjo tikė
ti, kad jaigu per “Hallowe’en” 
galima išzszaukti piktas dva
sias tad ir galima pranaszauti 
žmogaus likimą. Ir tokiu budu 
iszmislyta visokiu loszu. Net 
iki sziai dienai te losza pasilie
ka ir sziadien visur bandomi 
pasilinksminimuose.

Ivadangi jauni dauginus už- 
interesuoti pranaszavimu, nes 
seniems ne taip rupi ateitis, tie 
loszai ypatingai užinteresuoja 
jaunuosius. Ypatingai jaunasis 
nori žinoti apie sužiedotinc ir

$4.00
Spocinliszkas Troirias apleis Maha- 
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare ;

Iraga- 
Velniukai ir 

susirinko 
tamsumo 

priesz

r
A

stovi.
Tat Vytauto Szvente prasidės 
su pamaldom didžioj Szv. Jur
gio bažnyczioj 10,:30 
iszrvto. Pamaldose 
vyskiųias O’Hara.
sziu giedos garsingas Mahano- 
jaus Szv. Juozapo Parapijos 
Choras po vadovysta Prof. A. 
Grigoraiczio.

Po piet 
koncertas 
Shenandoah, 
phia, Mahanoy City ir kiti cho
rai. Bus dainuota tautiszkos, 
liaudies ir muzikaliszkos dai
nos.

Vakare 7:30 valanda Fergu
son Hotel atsibus milžiniszkas 
bankietas kuriame dalyvaus 
tokios žymios ypatos kaip: Lie
tuvos Atstovas Kazys Balutis 
ir kiti.

In szias Iszkilmes suvažiuos 
tukstaneziai Lietuviu isz visu 
miestu ir miesteliu Schuylkill
County atiduoti garbe Lietuviu kur jis ja pirmu kart susitiks, 
didvyriui Vytautui.

valanda 
dalyvaus 

Laike Mi-

2:30 valanda bus 
kuriame dalyvaus 

New Phidladel-

4
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t k

t virt vnese 
žmonija.

in f ak ta kad 
laumes j u ukes

Vienas isz garsiausiu

7-

'•y’

r t

4;

»

<

0
X

<
$

z '

I ' 

^■2-

m -.,
f -įį'. M

įį:

r.

>

fe‘

O

V:
>

■%

• %

o

i

Szis puikus Angliszkas kimelis Forge of Corkington, kuris stovi arti Torquay, Angli
joj, likos nupirktas per tūla Amerikoniszka milijonierių ir bus atvežtas in Amerika. Kur ji 
pastatys, tai da nedažinota.

4

MOTINA IR DUKTĖ LANKOSI IN TA PACZIA
«■

MOKSLAINE.
Miss Betty Seeley, jauniausia studente Northwestern uni

versitete, Evanston, Chicago turi tik 14 metu o josios motina 
Mrs. Nettie Soeloy, turi 38 metus ir yra studentes toj paezioj

38.loszu mokslainej. Duktė mokinasi dramos o motina daile

MEDALIS DEL ŽIEMIU JESZKOTOJU.
Sztai nauji auksiniai medaliai kurie bus padovanoti per 

valdžia del jeszkotojn Žiemiu: generolo Nobilo, Italijoj ir Am- 
undsono Amerike. Medaliai padirbti valdžios pinigu mony- 
ežioja.
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PUIKUS ATMINTIS DEL ISZRADEJO ORINIU BREKIU.
Szis puikus paminklas likos pastatytas ant atminties iszradojo orinio b rėkto (ah:
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INDUSINES MOTERES SUTVĖRĖ “TVORA”ANT UŽLAIKYMO PAKAJAUS.
k CKISDtlIEDOl — »‘ll ž.

>:

Idant užbėgti maiszacziams tarp policijos ir politikiszkiidenionstrantulmlijoj/lndii- 
laikydamosios už raiikh idant hoprileisti imaisztinifiku ant su-, 

Jai policija geidžia prieiti prie maisztininku tai pirma turi ta “tvo-

■ / į i' . . , -
sinoH motcroM sudaro “ t vora 
mii.h’irėmimo su policija.
rn ’ ’

laikydamosios už ranku idant neprileisti mai.sztininku ant su-
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i brake) kurio sulaiko vagonus,o kuri isžrado ir pad i ubo Westinghouse. Daugiau kaip 60,000
■ i • . i . . ... ..... . . . . . - . .

sulaužyti.
darbininku isz visokiu Westinghouse'dirbtuvių paaukavo ant pastatymo tojo paminklo, ku
ris stovi Sclionley Parke, Pittsburge, Pa.
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ris stovi Sclionley Parke, Pitts barge, Pa.
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