
4:

H* »'   ak jfyr ■! M# ^#41 'M* i n > 1*11

!

r*

*

m :
f

4

*

* t

t

b

i

""" -------ĮTIKIU..............

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application.

YEARLY SUBSCRIPTION |3.00

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY AND A STR., 
M M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMO M -

MAHANOY CITY, PA. i»

4

»

No. 50 R K5XCRKD AT TRR MAHAMOT C1TT, PA/ IMWeRKD AT TRR MAHAMOY C1TT, PA., \ 
\PORT.O»'»1CR AH NKC'OND L’LAHH MAIL MATTER./ m

Isz Amerikos LIETUVE SUDEGE
JUZE JESINSKIENE

SUDEGE LOVOJA.LIETUVIO KUNIGO 
AUTOMOBILIUS 
DINAMITUOTAS, tuve', naszle, kuri gyveno po nu 

merių 167 Silver St., pereita 
savaite nuėjo gult rūkydama 
cigareta ir jai užmigus užside
gė patalai. Jesinskiene taip ap
degė, kad nuvežta miesto ligo
ninėn tuojaus mirė. Kaimynai 
sako, kad velione mėgdavo isz- 
sigerti ir del to szita nelaime 
atsitikusi,

Jesinksienes vyras mirė 1929 
metais. Vaiku jiedu neturėjo. 
Likusi naszle kaip rodos, vedė 
nevisai normalu gyvenimą, ne
paprastai rūke, vienok buvo 
senatvei apsirūpinus. Turėjo 
savo namuka, turėjo ant kapi
niu savo lota ir buvo apdrau
dus savo gyvastį taip kad jos 
mirtis sunkumo, turbūt niekam 
nepadarys.

Ta nelaimingaja nakti ji at
sigulė, matyt, gana vėlai, nes 
durnus isz jos kambario kai
mynai pastdbejo tik isz ryto. 
Buvo pazaukta policija. Pribu
vus policijai, Jesinskiene buvo 
ja savo nelaime pajutus ir isz- 
szokus isz lovos mėgino gesint 
prie sinkos deganezias patali
nes ir drapanas. Ji pati ir duris 
policijai atidaro, bet tuoj apal
po ir susmuko. Jos plaukai bu
vo nudegė ir apdegęs visas kū
nas. Ji gyveno tik dvi valan
das. Tai buvo 12 Birželio. —K.

KUNIGO KUNCEVIOZIAUS 
NAUJAS AUTOMOBILIUS 

DINAMITUOTAS.

UŽSIKEISIMAS ANT JO 
GYVASTIES.

Mt. Canuel, Pa. — Kas tokis 
užsikeisejo ant gyvasties Lie- 
tuyiszko kunigo Juozo Kancc- 
vieziaus, prabaszcziaus Lietu- 
viszkos parapijos, padedamas 
szmota dinamito po moterių 
naujo automobiliaus kuris sto
vėjo ka tik užbaigtam naujam 
garadžiuja ant kampo 7-tos ir 
Poplar ulycziu, kuris taipgi ir 
likos suardytas.

Piktadaris gavosi in vidų 
per langa, pridrutindamas di
namitą su knatu po motoriu. 
Matyt mane kad kunigas Kon- 
ceviczius ta diena iszvažiuos 
nauju automobiliam, bet kuni
gas ta diena buvo iszvažiaves 
isz miesto. Naujas automobi
lius buvo vertas 1,400 doleriu 

i ) 4 ■ '

ir visai likos sunaikintas.
Del ko taip padaryta, tai ku- 

nigarnegati dasiprast, nes jo
kios priežasties užsikeisejimo 
ant jo gyvasties ne buvo.

I

Boston, Mass. — Juze Jesin- 
skiene, 50 metu ammžiaus Lio-
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DU-HART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA
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Prenumerata Itaiztuoja: Suvienytose Valatijoee 18.00 metams 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams
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lekiojafati artilerija* Dodos Šamo kuri randasi amt automobiliniu troku. Ant

>•?< .•
*4

Nauja “
troku radusi 77 m. didumo armotos del szandymo in eroplanus. Trokai padaro in valanda po 
50 myliu ir gali greitai gautis isz miesto in miestą laike pareikalavimo ir apginimo nuo ero- 
planiniu užklnipimu.

Nora

KUDIKOS UŽGIMĖ PO 
MOTINOS MIRCZIAI.

Bedford, Indiana.
Scott, kuri atvažiavo in ligon
buti pagimdyti kūdiki ir kada; 
laikas jau prisiartinojo, dakta
rai užtemino kad ligones kojos 
pradėjo tint ir isz tos prižas- 
ties motore mire in kėlės die
nas. Daktarai nutarė nors kū
diki gelbct ir ėmėsi tuoj prie 
darbo. Perpiove szona,
Ciceriszka operacija ir kūdiki 
iszcme gyva in puse valandos 
po motinos mireziai. Operacija 
buvo pasekminga ir kūdikis 
lyg sziai dienai yra sveikas ir 
gyvas. Yi‘a tai pirmutinis pa- 
naszus atsitikima Indianoja, 

mir-

pagal

z

F. W. BOCEKUWHKh Ktltor.
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Isz Visu Szaliu
■ .... ..........■'■■■■»

ŽYBANCZIOS
RANKOS

MOTERE ISZSIGANDO MA
TYDAMA TAMSUMOJE 
SAVO ŽIBANTES RAN
KAS. — JUOKINGAS 

GYDIMAS.

M 42 METAS

MUSZTYNE
UŽ SKARBAA z

NEŽINOJO KAD MULAS 
TURI DVI SZIRDIS.

Williamson, Ill. — Madison 
Murray, farmeris, neteko gero 
mulo. Murray būdamas taipgi 
velerininiu (galviju daktaras) 
perpiove mula idant dasegti 
priežasti jo staigaus pastiprino. 
Pasirodė, kad iszkiriant pa
prastos szirdies, tuojaus užpa- 
kalyja plaucziu turėjo da viena 
szirdi. Kada antra szirdis pra
dėjo plakt, gyslos negalėjo pa- 
neszti dideli plakimą kraujo ir 
per tai truko.

MOTINA LIEPE UŽDARYT 
4 METU VAIKA IN 

KALĖJIMĄ.
Annapolis, Md. —: Mrs. Da

rata Perry, negalėdama duoti 
sau rodos su keturiu metu šu
neliu Roberteliu, davė žinia po
licijai idant atvažiuotu paimti 
ji ir uždaryti kalėjime. Ant ry-

TRAKTORIUS (SUTRYNĖ 
JAUNA LIETUVI.

Torrington, Conn. — Grasiu 
19 metu amžiaus sūnūs Juozas 
iszejo su traktorium akėt lau
ka ant fanuos kuri randasi 
prie West ulyczios. Dirva buvo 
minkszta, paskutiniai ratai nu
grimzdo ir bandant isz duobes 
iszsigauti traktorius apvirto

tojaus policija atvežė sūneli
* i » ' I 1 4 ' 1

Argi ne juokas,pas motina.
kad motina negalėjo nubausti 
Snargliaus ij turėjo kreiptis in 
policija idant vaika apmalszy- 

, tu. Kapitonas policijos Waller 
sako, kad daugiau to nedarys.

* t 11 / h> / *
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anksztieninkas ir prispaudė 
Juozą Grūsta po savim. Reikė
jo suszaukti kaimynus ir mies
to darbininkus, kurio netoli 
taisė kelia, kad pakeltu trak
torių, nes kitaip negalima bu
vo prispausto jaunuolio iszim- 
ti. Pakol Lszeme, jisai jsz’buvo 
po maszina apie 15 miliutu ir 
buvo jau be sąmones. Buvo 
pasmauktas daktaras, kuris ap
žiurėjo sužeistąjį ir nusiuntė 
ligoninėn. Kaip rodos, Juozui 
Grustui sulaužyta viena szlau- 
nis ir gali but, kad viduriai su- 
smaigyti.

•»
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PRAREGĖJO NUO 
VERKSMO.

Butler, UI. — Staton RuvolI
r A*1 in ." L * y i , * * " * i ' i '' Ii ų * *

staigai atgavo savo fe ge j ima
♦ f

nuo verksmo, kada pradėjo

SUVILIOTA PRIE MIRTIES 
J»ER SAPNA.

Litchfield, Ark. —Viliota poy 
mojanti pirszta savo mirusio 
vyro sapne, Mrs. Petro Board
man, 82 metu amžiaus, atida
rė langa savo miegstubejo ir 
iszpuole žemyn. Senuke tuojau 
pabudo, bet priesz mirimą nuo 
sužeidimu, apsako dukteriai 
priežaste iszpuolimo per langa. 
Šėmikiai spanavosi apie josios

Srerkti isz (jĮžiąugsmo. Jo ąunus, 
kuris apeido tėvus daugeli me
tu atgal, ana diena sugryžo 
namo netikėtinai, o kada svei
kinosi su sūnum, senukas štai- aunu kuris užsimusze puldu- 
gai praregėjo. Kada aszaras mas nuo rusztavones laiko ma- 

tevas pasžauko: liavojimo namo. Tame sapne
Statonęli asz tave gerai ma- pasirodė jos mirusia vyras, ku- 

tau mano sūneli!” Tėvas buvo ris mojo ant jos su pirsztu kad 
neregiu per asztuoniolika nw- eitu paskui ji. Nuo sužeidimu 
-- ...z L . ‘

nuszluoste
<<

tu. mire in valanda laiko.
' r' 4^ ■ 1 i.♦« rj • į «•» - *

kad kūdiki užgimtu po 
ežiai motinos.

GERAS PALIKIMAS 
• TĖVUKO.

Grosvenor, Conn. -— Morga
nas Ilndlyme, 72 metu, mirda
mas paliko savo annkui sciuw 
drapanas. Anukui mažai apėjo 
skarmalai senuko ir ketino 
juos parduoti skudurninkui, 
bet isz akyvirmo perkresdamas 
kiszenius, viltyja suradimo ko
kio nors dalyko ant atminties, 
sueziuope *j>amuszale kokias 
ten poieras. Greitai iszardo pa- 
muszala ir net kalbėt negalėjo 
isz didelio inusistebejimo. Rado 
nemaža turteli bumaszkuosia, 
kuriu pamuszale daugiau kaip 
du tukstaneziai doleriu. Priek 
tam raszteli; kuriame paraszo, 
buk savo puikia farma palieka 
anukui, kad jam ‘buvo geras.

■

ŽIURĖJODUKTE ŽIURĖJO KAIP 
MOTINA SUDEGE ANT 

SMERT.
Winstead, Mass. — Szimo- 

niene Sommers, 48 metu, gyve
nanti artimam miestelyja Long 
Meadows sudege ant srnort isz 
priežasties trūkimo boiikos ga
zolino kuri naudojo ant czysty- 
mo dideles skepetos. Bonka tru 
ko, o keli laszai gavosi ant, 
karszto proso ir gazolinas užsi- L <
dege, apimdamas moteres szle- 
bes ir in trumpa laika sudege 
ant siriert. Norints jos dūkto 
stovėjo arti jos ir žiurėjo ant 
deganezios motinos, bet pagel
bėt jai negalėjo, o gal ir isz isz- 
gasezio ne turėjo pajėgu pasi- 
judyt isz vietos.

BARBEREI TURES MOKĖT 
UŽ LAISNIUS IR STOTI

ANT EGZAMINO.
* » i !*• ♦

Hamburg, Pa. — Nuo 1 die
nos Sausio, 1932 meto, visi bar
benai Pennsylvanijos turės tu
rėti laisnius del kirpimo plau
ku ir skutimo barzdelių. Nuo 
tos dienos visi barbenai turės » T
paduoti aplikacijas apie savo 
bizni ir paliudinima daktaro 
kad barbens yra sveikas ir ne 
turi jokios užkrecziamos ligos.

Už laisnius turės mokėti $2. 
o gizelis $1.'Bailbenai užsideja 
bizni po thi dienai mokes $5 už 
laisnius ir kad dirbo per du falo 
tus pas kita bar beri. Egzamini- 
nai barbenu atsibus kas trys 
menesiai miestuosia Philadel
phia, Pittsburge, Skrantono, 
Harrisburge ir Erie. #

Barbenai kurie turėtu už- 
krecziama jiga ir skustu žmo
nis, bus nubausti ant $100 ir 20 
dienu kalėjimo. ’

, toji 
pagriebė girta in savo meilin
ga glebi, sudrasko'baisiai Vei
dą ir uždavė kitokius žaidulius. 
Vos gyva szmutoriu nuvežė in 
ligonbuti kur pagulės kelis me
nesius, bet ženklus npnesz su 
savim in kapa, kaipo atminti 
nuo meszkos.

jai kiszo taboka in nosi

Tnnsbrack, Tyrolus. — Szer- 
faus paviete, motore Kunda 
Korina pritaiso truciznos ant 
isznaikinimo žiurkių, ant to 
tikslo panaudojo sieros, kuria 
patepo ant duonos — žiurkėms 
ant vakarienes. Sztai tamsu
moje patemino, kad josios ran
kos iszdavineja kokia tai 
szviesybe. Motere mane kad 
yra užtracinta ir suklupo, vy
ras nežinodamas ka daryti to- 

atsitikime,

MERGINAI PALIKO $1,500,- 
000, O SUNAMS NIEKO. ' 
Chicago. — Visa savo turtą 

verties milijoną doleriu paliko 
savo rasztininkiai Miss Eifre- 
da Prestot, mirdamas Jurgis 
White, kuri turėjo 60 metu. Jo 
du sūnūs gavo nieko. Testamen 
te iszaiszkinta, kad Miss Pres
tot pasillieka locnininke viso jo 
turto jaigu bus gyva szeszis me 
nesiūs po jo mireziai. Sūnūs už-j

kiam atsitikime, nusiuntė 
vaika pas burtininke, kuri atė
jus in grinezia, tuojaus ėmėsi 
prie darbo. Liepe atvilkt dideli 
lovi, kuriame szutino kiaules, 
pripildo karsztu vandeniu in 
'kuri po tam paguldė ligoniu. 
Dave jai gerti kokius ten la- 
szus (žinoma drataus spirito) 
idant iszvaryti isz moteres tru- 
cizna.

Tuom Įnik atvažiavo dakta
ras in kaima pas kita ligoniu, 
kuris iszgelbejo moterių nuo 
tolimesniu kaukiu, pasakyda
mas tamsuneliai, kad szviesa 
ant josios ranku paeina nuo 

tis susitaikyt su anglekasiais o naudojimo sieros, kuria tam-

NEUŽILGIO UŽBAIGS 
MINKSZTU ANGLIŲ

S T R AIK A.
Harrisburg, Pa. — Po trijų 

posėdžiu ant kuriu apsvarstyta 
minksztu anglių straika, Wes
tern Pensylvanijoj, gubernato
rius Pinchottaš sako kad strei
kas bus neužilgio užbaigtas. 
Svarbiauses priežatis nesupra
timo yra mokesties klausymas.
Kompanijos priežadejo steng- 1

DARBININKAI SUSIMUSZE 
UŽ SURASTA SKARBA 

PO TAM KELI DINGO
• 1 - -

Kustala, Finlandije. — Kal- 
melije Palojdtfj darbininkai 
statydami tilta per upe, vienas 
isz j uju, 20 metu senumo Mu- 
tenia, užtemino duobėje dide
liu kiauliszka pūsle pripildyta 
auksineis pinigais isztrauke isz 

a piesku ir stengėsi paslėpti ki
toje vietojo, bet kiti darbinin
kai dusi prato kas atsitiko, mė
tėsi an vaikino ir norėjo nuo 
jojo atimti pūsle.

Tasyneje supleszo pūsle Ir 
auksinei pinigai pasibyre po 
pieskas. Darbininkai pradėjo 
terp saves musztis ir rinkt: 
auksinius pinigus.
vos gavosi 30 szmotu. Valdže 
dagirdus apie s/karba, pradėjo 
tyrinėti o keli darbininkai tuo 
dingo užrubežije. Pieskuosia 
da surado auksiniu ir sidabri
niu pinigu.

Dukatai paėjo isz senoviszku 
Szvediszku laiku. Isz viso ga
lėjo ju būtie apie 800 szmotu. ’ 
Skylėję kur likos surastas ta
sai skarbas teipgl rtido kelis so 
noviszkus indus ir pikius, ku
rios darbininkai sumusze.

Po aplinkine žaibiniu budu 
parklydo gandas apio suradi
mu skarbo ir daugelis žmbniu 
subėgo jeszkoti daugiau skar- 
bp, bet palicije juju neprileido.

I

Radikui

viena isz ju net sutiko kad I sumoje paregėjo. Motore atsl- 
straikieriai > susiorganizavotu 
lokali ir prigulėtu prie U.M.W.
of A. unijos.

kelo ir net pati pradėjo juoktis 
isz savo kvailumo.

SZOKINEJO APLINK NUO
GA MIRUSIA MERGINA.
Ottawa, Kanada. — Danesza 

ma isz Prentice per žuvininkus, 
buk tenaitinei gyventojai už
vedę skunda prieszais Duko-

RUSAMS KASZTUOJA 60 
CENTU, KAD GAUT AUK
SO UŽ 50 CENTU; SVIES
TO SVARAS—15 RUBLIU 
Irkutskas, Sibiras.

metu aukso, iszkasto Irkutsko 
srity, sieks 50 tonu.

Sziu

TRYS ŽUVO UŽTRŲCINTAM 
SZULINIJE. >

Tomaszovas. — Kaime Jel- 
noje, kaimiszkas vaikas pamė
tė viedra szulinije arti grin- 
czios. Geisdamas iszgauti vied
ra isz szulinio, nusileido ant 
virves, bet po ilgam b u vi ui isz* ♦ 
szulinio neiszlipo. Susirupines 
tėvas, geisdamas dažinoti kas

Tai yra atsitiko su vaiku pats nusilei-
vedo teismą idant atgauti turtą i l»rcus,'ku}iie kas dien savo riks prnktiszkai visa aukso produk- do in szu]ini bot ir tėvas neisz-

1 mai 'neduoda žmoniems pasil-
I šio. Skundžia jie tuos pasiutė
lius, buk pastate lauke altorių 
ant kurio uždėjo mirusios mer-

.  ginos lavonu, suvisai nuoga ir
RADO PRICZERI KABANTI 

ANT VIRVUTES BAŽ- 
NYCZIOJA.

Dallas, Texas. — Reveren- 
das B. P. Brown, pašto ris No. 
Dalias, Baptistu bažnyczios, li
kos surastas kabantis ant vir
ves bažnyczioja ir in laika nu
plautas.

Pastoris sako, kad ji pavogė 
keli vyrai po pusiaunakti ir nu
vežė in bažnyczia kur ji pakorė 
o kad virve buvo per trumpa ir 
kojų pirsztai pasiekė grindis, 
todėl apsisaugojo nuo mirties.

Parapijoj yra nesutikimas 
tarp parapijom! -— viena dalis 
norėjo savo k un i gūži o kiti no.

palikta merginai,bet sūdąs yra,1 
tos nuomones, kad vaikai nega
li sulaužyti paskutinia valia 
mirusio tėvo.

• «

MUNSZAINE JI PRIE TO 
PRISTŪMĖ.

> ' ” ■ į „ 'N ' .j

Montgomery, N. J. — James 
Parell, užsigėręs sau gerai, nu
sidavė in tvarta prie rodhau- 
zes, kuriamo radosi moszka, 
kuri nopakurstyta per nieką, 
nieko blogo nediaire, Bot Jamo- 
sui užsinorėjo paarzyt meszka 
su taboku, o kad priverstinai

į u< 
kaityti I s;cija Rusijoj, jei

Uralo produkcijos.
Vienas rusu inžinierius pri

pažino, kad statistikos, paro
do

nes

jogei valstybes trustui 
sZeszi popieriniai

^AAAM-M XAAVKZAAVM OUTAGE. A* įUU, J U £ V1

aplinkui ja szokinejo per ketu-! kasztuoja 
res dienas ir naktis. Dukobor- rubliai, idant gauti vieno rub

lio vertes aukso szmotuose. Ki
taip sakant, jeigu įskaitysime 
popierinio rublio verto 10 cen
tu, tai rusams kasztuoja 60 
centu, kad gauti 50 centu ver
tes aukso.

Tai yra pripažinimas, jogei 
popierinio Rusijos rublio verte 
nesiekia ne 10 centu.

Būrys Amerikos inžinierių

cai sako,.kad ju tikėjimas juos 
taip mokina idant daryti to
kias apeigas jaigu mergina nu- 
mirszta daejus prie moterystes.

sigavo in virszu. Ant galo ir f ■ t 'I
kaimynas dasiprates kad atsi
tiko jiems kas blogo ir tas isz 
jojo neiszsigavo. Tuom atsiti- 
komu visas kaimelis sujudo ir 
pradėjo tyrinėti priežaste. Ko
kis tai vyras nusileido in szull- 
ni palengva ir liepe save tuo
jaus isztrarikti nes szulinije 
radosi tracinantis gazas paei
nantis isz žemes kuris Užtrosz-

** .

Paskutines Žinutes
11 San Francisco, Calif.' — 

Pavietuosia Truckee ir Tuolo-
11muno, nupuolė sniego ant asz- 

tuonio'lika coliu. Kalifornijoj' samdoma, kaip ekspertai, auk- 
nebuvo matyt sniego nuo 1928 so produkcijai. iJoms teikiama 
meto. geriausias maistas, 'koks gall-

I

11 Kenosha, Wis.
<

North Western goležkelio likos 
užmuszti du bedarbiai, < kurie 
mėtėsi po ratais lokombtyvos. 
Kiszoniuosia surasta gromato- 
les, kad abudu papildo sayžu- 
dinstas.

H Washington, D. C. — Dau-
A i

geliuosia viotuosia vieszpatavo 
smarkus karszcziai nuo ko mi-

> ’

re apie penkiolika žmonių. 
Karszcziai ketina būti ir ‘ szia 
sanvaite.

: Ant

j

0 " Tif 1'kino tris gyvasteS. ‘ 
i ■ i ■ ii Mb

KETURI VAIKAI SUDEGE
DEGANCZIAM NAME.

NogTodkas, Lenk. — Kai-M. V lt 11 ----- *•

me Holuwkoja, ugnis kilo grin- 
ežio ja gaspadoriam Jono G ra-

MM M M I * • 1^. - Mbovskio, kuris greitai apėmė 
visa narna, kuriame radosi ke-geriausias maistas, koks gali- visa narna, kuriame radosi ke

rną parpuinti kalbomoms vie- turi maži vaikai. Visi sudege 
toms. Vienok Amėrikiecziai 
jaueziasi kad negauna tinka- 
momaisto, Taigi ir jiems tenka 
pirktis valgio. It szthi kokioms 
kainomis: sviesto svarui pri- 
seina mokėti 15 rubliu, pieno 
kvortai 
kais fiftigais. O cukru tai gau
rių paszto siuntiniais isž užra-

ii Ui1 ii ''

ant anglies. Penktas Vaikas li
kos baisiai apdegintas, kada

I

Iii

$1.25 Amerikonisz-

bfcžio, atsiuneziama draugu.
^Tokias žinias suteikia apie 

sovietu rojų “Tribūne” kores
pondentas, Henry Wales. »

stengėsi iszgelbet kitus.
u.— -'

VANDUO NUNE8ZE NAMA 
IR ŽMONIS.

Drummheller,’ Kanada. — 
Isz priežasties didelio lietaus, 
likos užlieta visa aplinkine peP 
tvana, kuriis nunesze fermerio

11Grahamo narna su motina ir du
i. 1 . . 'v . J

t JA

vaikais. Vanduo užliejo kasyk-
las ir visus vieszkelius.

/
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Kas Girdėt
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Suv. .Valstijuosiąl apsivedi- 
mai sumažėjo o persiskyrimai 
vedusiu poru padidėjo, kaip 
parodo cenzuro biuras "VVash- 
ingtone mete 1930. Bet szimet 
apsivedė po visa Amerika 64,- 
700 poros o persiskyrė 8,029.

Schuylkino paviete, 1930 me
te likos suriszti. mazgu mo
terystes 1,543 poros o persisky- 
ro 79 poros. ’

dystes geru žmonių. Neseniai 
tokia beda tonais ūžėtojo, kad 
zokoninkes turėjo vos ka val
gyt. Perdetine zokoninku palie
pė sesutėms melstis intApveiz- 
da Dievo, o kada visos karsztai

GERAS BIZNIS LIETUVIUI 
AMERIKIĘOZIUI.

i

b*
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Vakacijos užėjo, tukstaneziai 
studentu užliaige mokslus 
High Schools, universitetuose, 
kolegijas ir kitokes mokslaines 
su vilczia sujeszkojimo kokio 
norite užsiememo.

Pagal rapartus isz visu daliu 
Suv. Valst. tai vaikai svetim- 
tanęziu užbaigė mokslus su gar 
bems norints szimtprocentiniai 
Amerikonai triubija kad forei- 
gnoriai yra tamsus žmonys. .

. New Yorko
svetimtaueziu vaikai buvo isz- 
mintingiausi. Yra tai davadas, 
kad “foreigneriu’* vaikai ne
privalo sarmatytis savo gimi
mo prieszais Amerikoniszkus 
vaikus.

moksteinese

Breste, Vokietijoj, neseniai 
mirė senas profesores univer
siteto Fredrikas Blumljergas, 
senas jaunikis, kuri visi laike 
už dideli vargsza. Prieteliai ir 
pažystami profesoriaus rinko 
nuo žmonių aukas ant jo palai
dojimo. Kokis tai draugas .mi
rusio, atsiminė, idant peržiūrėt 
kėlės knygas likusias po velio
niui. Nusistebėjo nemažai kada 
pradėjo vartyt knygos lapus, 
surasdamas tarp ju in GO tuks- 
tanezius markiu. O kad velio
nis nepaliko jokio testamento, 
todėl visas turtas k gavosi del 
dvieju seseriu senmergių, km 
rios gyveno dideliam varge.

Mėnesinis rasztelis
red HeartM raszo, buk neseniai 
mirė Irlandijoj motere vardu 
Me Farren, ant kurios laidotu
vių radosi keturi sūnūs — ku
nigai mirusios moteres. Trys 
kiti sūnūs — zokoninkai ir ke- 
truios dukteres :— visos minisz 
kos. Taigi vienuolika vaiku 
dvasiszkam pasiszventime. Lai 
minga motina, kuri tokius vai
kus iszaugipo del bažnyczios, o 
da laimingesni vaikai, kurie tu 
rejo tokia motina. Ant laidotu
vių pribuvo (lu vyskupai ir 
tukstaneziai žmonių isz 
aplinkiniu.

C ( Sac-

visu

Pi lipas Murray užvede skun
da prieszais Szvma Purseglove, 
prezidentą First National ban
ko, Ferndale, N. J., buk tasai 
jam rėžo su pundeliu bumaszku 
per veidą. — Kvailys kati skun
de; argi negalėjo pagriebt pun
dą bumaszku už toki panieki
nimą, o 'butu tai užtektinas at
lyginimas už inžeidima ir nu- 
pleszima garbes.

y I » III ■ l.» B

Szvento Jono vabalėlis szvic- 
te žolėjo, sztai prislinko baisi 
rupuže ir epiove tpicyzna ant 
jo: ° Ka tau pikto padariau?*’ 
užklauso vabalėlis, o rupūže su 
piktumu paszauke: ° 
szvietit” i

Panas zi a i buna ir su tamsu- 
nais, kurie nekenezia platinimo 
szviesoa ir mokslo; nuolatos tū
nojo tamsybėje ir nenori regėti 
szviesybesl

o kam tu

Netoli Reggio, Italijoj, 
žam miestelyja, randasi kliosz- 
torie vargingu zononlnkiu,užsį- 
Jaikancziu vien iaz mielaszir-*

ma-

I r
meldėsi iszgirdo skambant var
peli prio duriu.

Viena isz zokoninkiu nuėjo 
prie bromo, atidarius bromą, 
paregėjo kokia tai nepažinsta
ma moteliu, kuri padavė, sese
riai pundeli’, paliepdama idant 
paduotu perdotiniai. (

Perdetine prie pagelbos kitu 
zokoninkiu pradėjo atriszinet 
pundeli ir kaip tosios dievo
baimingos moteres nusistdbejo, 
kada vi du ryja pundelio radosi, 
skrynute su penkiais tukstan
eziai s franku su praszymu kad 
sunaudotu tuos pinigus ant ge
ru tikslu ir melstųsi už pražu
vusiu duszia nežinomos gera- 
dejos. . ,
Taip, Apveizda Dievo jauczi.i 

visados ant vargszu ir nelai
mingu, kurie szaukesi Josios 
pagelbos. , ‘

Panevėžyje, (kurs turi apie 
25 tukstanezius gyventoju !r 
paskutiniu metu turi žymia 
tendeheija augti, yra tik viena 
pirtis.- Kalbamoji pirtis yra la
bai primityvi, pasenusi, kai 
kur sienos gerokai suskilusios, i 
pasvirę; jinai — pirtis tur but 
statyta priesz 80 — 90 metu. 
Žodžiu, szi pirtis yra atgyve
nusi savo dienas, nes-sanitari
jos bei technikos atžvilgiu blo
gam stovy. Jinai laikosi koi 
kas tik,dėlei to, kad nėra nei 
vieno.konkurento. Jei Lietuvis 
Amerikietis, turi pinigu, norė
tu padaryti gera bizni, tai te
guli pastato Panevėžyje nauja 
pirti. Biznis pilnai 'bus užtik
rintas. ,

DAR DEL BAISIOS 
A A, SZEEMOS TRAGEDIJOS.

Kaip jau buvo
y

Sunkus laikai visiems, no tik 
darbininkams (bet ir dvasisz- 
kiems. Suskaityta buk 15 tuks- 
tacziai Baptistu kunigu randa
si be darbo ir turi jeszkoti už
siėmimo. Su v. Valst. randasi 
daugiau kaip 32 tukstaneziai 
Baptistu kunigu isz kuriu net 

k a ga-15 tukstaneziai neturi 
nyt”.

< <

ISZ LIETUVOS
PLESZIKAI PADEGE 

KELETĄ NAMU 
RASEINIUOSE.

Czia invyko

9 4J

Raseiniai.
didelis gaisras. Jis tęsęsi apie 

vai. Sudegė 5 gyv. namai, 
vienas didelis, prekių sandelis
ir keli tvartai. Nuostuoliu pa
daryta apie 100,000 litu. Na
mai buvo apdrausti. Gaisro ne
pavyko tuoj likviduoti , nes 
gaisrininkai gerokai pavėlavo. 
Neapsiejo ir be žmonių auka, 
Piiklys Oszeras Kacevr.s. ku
rio namams irgi grės pavojus, 
jau buvo užsidegė, nuo iszgas- 

9

ežio jam sprogo szirdu ir vie
toj mirė.

Policija intare, kad gaisras 
pi'ktos valios žmonių darbas. 
Tas intarimas dar sustiprėjo, 
kai Gegužes 31 d., prie vienu 
sandelio netoli gaisro vietos 
rasta deže su pakulomis, pri
rengta padegti. Intariamį as
menys sekami. Intariamus 3 
asmenis sulaiko. Pas viena isz 
sulaikytu,
isz sudegusio sandelio ir isz 
Aleiniko Elijos krautuves.

B-ki rasta prekių

PATS GIRININKAS VOGĖ 
MISZKO MEDŽIAGA.

Duszriioniu (Alyt. aps.) gi
rininkas V. Ž. skirtus remon
tui stulpelius, kartais ir kita 
mis^ko medžiaga pasisavi
no. i

r ,r f

Jis už tai atleistas nuo vio- 
o Kauno apyg. teismastos, 

jam pridėjo dar 8 men. areszto.

3 METU VAIKAS 
SUDEGINO NAMUS.

Vilkavįszkio apskr., Lanke- 
liszkiu valscz. Moliniszkiu kai
me Gęgužes 8 d., sudoge GeJ- 
dąusko gyvenamas namas, klo
jimas ir kiaulide. Sudege 2 
karves, 5 aikliai, 22 kiauįles, 
paukszoziai ir sgiaip daug tur
to. Nuostolių apie 15,000 litų. 
Padege 3 metu vaikus Jonas 
Jurgelaitis, numėtės jojime 
degtuką. < -

vilties pagyti, 
kuriai perszauti

Rokiszkis. *11— 
praneszta, Gegužes men. 3 d. 
valdininkas Narutis suszaude 
savo žmona, uoszvc ir pats nn- 
siszove.

Žmonai yra 
bet uoszvei,
žandai, maža viltis.

Narutis nesenai buvo vedės 
ir nesutiko su žmona gyventi. 
Narutis labai savo žmona my- 

ir daug sykiu jis jaiper- 
fk'ad liautus griovus

szeimynini gyvenimą, nes isz 
to iszeisiu baisiu dalyku. Žmo
na ta paezia diena jo ndklause 
ir su savo “palhibovniku 
Lszejo vaikszczioti.
dukters darbui pritarus.

lojo, 
spėjo,

n K.
Uoszvc

JAUNIMAS TVIRKSTA.
Žiūrint ir in pirmuosius ne

priklausomybes metus musu 
jaunimas yra dabar pasimiręs. 
Tada visur jaunimas būrėsi in 
kuopeles ir kirto isz gyvenimo 
kelio pyk to medi. Nebuvo to
kio kaimo, kuriame nebutu bu
vę keleto nariu, kurie prigulė
tu prie szokios ar 'kitokios 
draugijos. Nariai ženge Isz 
purvynes, o sykiu vilko ir ne 
narius, 
ma.

Dabar atsiliko jaunimas nuo 
žengimo pirmyn, ir tas kenks
minga visai tautai. Maža dar 
minėjo spauda apie nuoti'ki 
Rokiszkio st. kad G vyrukai isz 
žagino viena mergina ir pas
kiau dar norėjo sudeginti, Ba
landžio men. uabaigoj in Ro- 
kiszkip kalėjimą atbėgo isz Oze 
daru trys jaunolius, kurio irgi 
bando iszžaginti keletą mergh 
nu. Isztvirkelius sutrukdė 
rimti vaikinai, kuriuos jsztyir- 
keliai sunkiai sužalojo.

. - ---------------------------------------------------------------------

NEKALTAS SĖDĖJO 
KALĖJIME.

Nariai

ne organizuota jauni-

< ILALilS'JXJnJ'L t

Telsziu yalsoz., Gintalu kai
me 1929 m. žiema pro lango 
buvo szuviu sužeistas ukin. 
Martinkus, Intarimas krito ant 
Povilo Vengalio, kuris ir buvo 
aresztuotas ir pasodintas Jn 
kalėjimą. Kalėjimo iszsedojo 
16 menesiu. Pagaliau prisiar
tino by4os sprendimas. Ir ka? 
O-gi apygardos teismas Ven- 
gali iszteisino. Iszteisintasls 
isz džiaugsmo net verk e.

Vadihaęi, kalėjimo taip il
gai sėdėjo visai be 
Gailu.

reikalo.

LIETUVOJE RANDASI
. 2,367,042 GYVENTOJAI
Kaunas. — Pagal vėliausia 

skaitlį, tai Lietuvoje 1390 mo
te radosi 2,367, 042 gyventojai, 
Lyg szioleį gyventoju padidė
jo tiktbi 27,013 ypatų.

-

pxjinB

TRAUKINY TERP KAZLŲ- 
RUPOS IR VILKAVĮSZKIO 
PANELE SZOVE IN VYRA.
Traukiny tarp Vilknviszkio 

ir Kazlu-Rudos stoeziu invyko 
incidentas. ‘ \

Isz Vilkaviszlkio stoties frau- t ' T

kinin inlipę pi). Kazys Blažal- ’ k* '
tis isz Pntukiszkiu kaimo, Al
vito valscz., Vil'kaviszkio aps., f 
o paskui, ji p-lo Ona Sakalaus
kaite isz Szalkaicziu kaimo 
teip pat Alvito vai.

Traukiniui einant in Kazlu- 
Ruda p-te Sakalauskaite ne
pastebėta prisiartino prie, Bla- 
žaįczio ir paleido in ji, isz re
volverio sznvi, bet nepataiko. 
Blažaiczio draugas p-le sugrie
bė už ranku ir iszgdbejo nuo 
nelaimes, nes revolvery 
dar 4 kulipkos. i

Kazlu-Rudos policija
dento dalyvius suome, l’asike- 
sinkno priežastis meiliszka: 
Btežaitis žadejes vesti ja, bet 
nevedes. Vedama k vol a •u Y . * 3 ■' " ■ •• r

Nežinomas
- > *

. ' 1 I

galėjau atsakyt ligoniui ir nu- 
siuneziau mano aunu pas Arci- 
vyskupd. .

— O ar tasai atsiuntė ku-
♦ ■ M * !“lį

Kardinolas
•J I

Ūkanotam ir lietingam va
kare jau gana vėlybam laike, 
sėdėjo karezemoja netoli mies-I 
to Dublino, keliolika vyru prie 
stiklo alaus, kalbėdami apie 
szi.tn. Lauke buvo girdėtas nuo na Kntalikiazkn kunigą) ir ne

pigai
— Žinoma. Pribuvo jisai 

puse adynos priesz jusu atėji
ma ir sėdi tonais ant virszaus 
da prio lovo serganc/io.

— Kaip tail Turite namie 
Papista (taip Luteronai vadi-

«

*

ir *

• I,*-
: ;p ■ 'hį ■ / * ’

ežia aenus kunigus, kurios turi 
už «avo tarnus. Ar tai ne sar
mata, iszsiunst ant tokio oro, 
taip senyva kunigą kaip pats 
esi T , . , :

rasta
. i *
inci-

1 ■

GATVES VAIKAI.
1 Panevėžys — Panevėžio gat
vėse, ypacz pagal stoti ir Res
publikos g-vej bėgioja ir pa
gal kino slankioja vaikai 7 —- 
13 metu amžiaus, kurie užka
binėja praeivius, ruko papiro
sus ir praszo iszmaldos. Savo 
iszvaizda jie primena Maskvos 

bezprisornych.”
vaikai yra darbininku, 
iszeidami in darba savo vaikus 
atiduodu gatves globai. Kal- 

negallima,

11

4-

Visi to'kie 
kurie

nes jie 
kad j u

instaigu,

tinti tėvus 
neturi laiko ir leszu 
vai'kai butu kitaip globojami. 
— Man rodos, jeigu valstybe, 
ar savivaldybe randa leszu 
statymui invairiu
tai tuo labiau turėtu rasti le^ 
szu vaiku darželiams ar pana- 
szioms instaigoms steigti. Jei 
bus palikti gatves globai, tai 
vietoj darželiu ir panasziu in
staigu, už 10—15 metu mes tu
rime pastatyti no viena kalė
jimą. . *

UŽTROSZKO LIETUVOJ 
ŽUVYS.

Antaliepte, Zarasu aps. — 
Praėjusia žiema Paneikisz/klo 
ežere del storo ledo ir gijaus 
sniego pradėjo trokszti žuvys. 
Kai kurie žmones daug tokiu 
troksztancziu žuvu prisigaudę, 
prasikirsdami aketes. Dabar 
tame ežere žuvu beveik nėra.

SUDEGE MALŪNAS.
Naktį isz 26 in 27 d., G eg. 

m,en. Sziauliuoso sudege pil. 
Riklio elektros motorinis ma
lūnas. Nuostuoliu — 30,000 li
tu. Gaisro pyiežastis iszaisz- 
kinti nepavyko. Savininkas 
gaisro metu buvo iszvy'kes in 
Kauna.

PARSIDUODA LOTAI.
Szale miesto Port Curbon, Pa. 

(Graytown) kampinis lętas, 50 pėdu 
ploc^ię per 135 pėdu ilgio, Parsiduos 
visai pigiai. Norintieji pirkti kreip
kitės ant adreso. (June 30)

Ad. Marcinkeviczius,
Box 143, Ranshaw, Pa

Ji

M
į CAPITAL STOCK *123,000.00
> SURPLUS IR UNDIVIDED
< PROFITS *628,858.03

S Mokame 3-czIa procente ant 
c ludfitu pinigu. Procente pride-
> dam prie jusu pinigu 1 Saudo ir
< 1 Liepos. Mes norim kad Ir jus

daro prie jusu pinigu 1 Sousio ir

turėtumėt reikalauhiu mum ban
ka napaliant ar mala* ar didelį.

G. W. BARLOW, Pre«.
11

,# > I

J. FERGUSON, Vlce-Prei.irKai.
i* I
ĮJ •' L* *i, v
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atsimuszinojo ant Jangu,
pasakote mums tai isz pra
džios?

— Kas tai, gal bijotės Pa- 
pistn?

— Bijotis? ne, bet esame 
akyvais, kaip ju kunigas iszro
do.

— Bet mano niekas neisz- 
siuntė.

— Ne, turėjo kunigą isz- 
siunst arei vyskupas, norints ir 
deszimts ligoniu ant jo lauktu.

— Žinoma, nueitu tuojaus 
kad ir pas vargingiausia ligo
ni, jaigu jo pareikalautu.

žinai T
- Isz kur kunigas apie tai

— Isz tikriausio szulinio.
— O kas yra tuom'szuliniu?
— Asz pats. Ar žinote kaip

dins.

n

bitinis lietus su ve’jum kuris

— Baisus oras! — pasznu- 
ke vienas isrZ sodineziu, o kiti 
jam patvirtineja, —• Džiaugki- 
mes, jog czionais esame, po pa
stoge Jie j, ponus guspador, tu
ri mums pavelint pasitikti czio
nais ant uakvynes. Ant tokio 
oro no vienas isz mus > nesiju-

■ p v. U- -v |

Labai gerai — atsake
gaspadpris *—nes turiu jums 
praneszti, jog neturiu na vietos 
ne lovos del kožno paskyrium. 

•— Tai nieko, bet del kožno 
gaji rast gera žodeli. Bet jum 
sziadien gaspador randasi kas 
tokio ant szirdies, ba toki turit 
sutraukta vęida. Ar gal oras 
priežaste tame?

— Kas ten man oras apei
na? Juk szianejien ant lauko ne 
eisiu o svecziai ir ne ateis. Ant 
szirdies ir man niekas neguli.

Visi nusijuokė, nes buvo už- 
ganadinti,
kaipo linksma ir juokinga žmo
gų, bet sziadien iszrode kaip ro 
dos pats nežinojo ar turi verkt 
ar juoktis.

— Ej ponas gaspador — at- 
siliepe vela vienas isz sveczia 
— gal viskas nesiranda pared- 
ke pas jus.

— Del ko ne? Viskas yra 
kauogeriausiam paredke kaip 
ir visados.

— Tai apie ka taip mieli
nate?

žinojo gaspadoriu

su-

— Apie ka mistinu? Apie 
ta, kuris lenais po pastoge gu
li, o kuris ne buvo reikalavęs 
iszsirinkt kaip ant tu patycziu 
mano narna, idant czionais ap- 
sirgt; Žinoma jog dabar ne ga
liu ji iszvyt.

— Tai turite ligoni namie?

— Taip, ir tai da Kataliku. 
Vakar vakare pribuvo kokis 
tai nepažinstama nežinia isz 
kur ir ko, praszydamas nakvy
nes kuria jam žinoma: ne atsa
kiau. Sziadien isz ryto apsirgo 
ir reikalavo gydintojaus o po 
tam Katalikiszka kunigą, 
prantate?

— Taip. Na ir atgabenai 
pas ji toki kunigą?

— Ne buvo tai taip lengvai 
kaip jum iszrodo. Jaigu butu 
sveikas, tai ne nemislintau apie 
tai. Kas mane apeina Katali
kai? Ne esmių pats Katalikas 
ir ka man jie apeina? Ligonis 
vienok spyrėsi kunigo savo isz- 
pažinimo, o del ligonio, o da 
prie mirsztanczio tegul jisai 
buna ir neprietelius turimo ant 
jo ujusimylot. Ant galo atve
džiau viena isz musu pastorių 
pas ligoni, bet jisai nenorėjo 
poklausyt apie ji.— Esmių Ka
taliku ir noriu turetie kunigą 
tojo iszpažinimo! — szauke*.— 
Nežinojau ka turiu pradėt, ir 
klausiau ligonio ar no darodin- 
tu kur toki kunigą galetau rast. 
Svocįsias mano pamislino va
landoje, o po tam taro, idant 
nnsiuncziaų savo tarna pas Ar- 
oivyskupa Katalikiszka in Dub 
liną ir pasakytu jam, jog vie
nas Katalikas praszo ji kunigo, 
kuris jam apteiktu szventus 
sakramontiis.

— Na ir ka? padarot taip? 
t — Prisipažinsiu, jog netu- 
I

v •

I 
pasirūpint

auksiniu gai-

— Ne, neturime garbes ži
not kunige.

— Tokiame laike, turiu per
sist atyt jum. Vadrnuosiu Kul
nas, kardinolas, arei vyskupas 
Dublino.

Žodžiai tie kaip perkūnas 
trenke in susirinkusius. — lėz 
pradžios visi pastiro ir negalė
jo ne žodžio prakalbėt, o atvėso 
truputi paskubino su gaspado- 
rium pas kardinola idant ji 
perpraszyt. Kardinolas vienok 
juos apmalszino užtikrinda
mas, jog suvisai ant ju nepyks
ta.

bar nuveskit mane pas ligoni

— Matote, mano prieteliai 
— tarė — jog lengvai galima 
pablust apie sūdymą žmonių ir 
paniekint nekalta. Tada kada

jog kunigai Pa-

, vadi n uosi u?
Suvisai taip kaip ir mes: 

nesiranda jame nieko papras
to. Tuojaus ant galo jusu jiky- 
vumas iszsipildins, ba kožnam 
laike gali ateit žemyn. Kada 
atėjo, tai taip buvo suszlapes 
ir apbrizges purvinu, jog net 
man gailu pasidarė neliagelio, 
tokio meilaus senelio. 

. — Tai reikėjo 
idant apsiszildintu.** I1* f1W Ji *

— M i si i n at e, jog to ne norė
jau padaryt? Juk locnininkas 
karezemos po “ 
džiu” ne yra žmogus be szir-
dies. Kunigas Katalikiszkas 
vienok atmetė mano praszyma: 
^Po tam bus ant to laiko, da-
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atsake. Nežinau ar musu dva- 
siszkieje taip pat padarytu, mislinote jog arcivyskupas se- 
Rodosi man, 
pistu no žiuri ant savo sveika
tos ir gyvast.es, kada eina apie 
ligoni. Kaip greitai toki senu
kas galėjo perszalt, apsirgt ir 
numirt.

— Matyt kad tai geras žmo
gelis. Garbe jam priguli jaigu 
taip padare.

— Tylėkit jau Ateina.
Ir isztikruju ant trepu davė

si girdėt žingsniai. Gaspadoris 
atidaro duris tardamas:

— Praszau kunigo ineit ir 
susiszildint truputi.

— • Praszome, praszome! — 
paantrino sodinti darbininkai, 
prio stalo, stodami vienkart 
idant pasveikint naujai pribu
vusi.

- In ruimą inejo senukas žilas, 
apsunkintas daugeliais metais. 
Pilnas gyvasties o ant veido 
turėjo nusiszypsojimo.

— Acziu jum mano priete
liai — atsake kunigas, prisiar
tindamas prie pecziaus. — Mis-

manlinu jog isztikruju reike 
truputi susiszildint.

— Bet del ko kunigas to 
tuo jaus nepadarei — užklausė 
gaspadoris. n r

— Negalėjau to padaryt— 
skambėjo atsakymas. Kada ei
na apie ligoni, tai turi jisai tu
rėt pirmybe, norints tureeziau 
tai savo gyvaste ir sveikata už
mokėt. ’ i >.T

— Patrikai, atneszk tuo- 
jaus del kunigo gero vyno! — 
paliepė gaspadorys sava tar
nui.

—* Nedarykit del savos tiek 
ergelio — atsake kunigas suergelio — atsake kunigas 
nusižeminimu.

— Yra tai. neteisingai isz 
dalios Aroyvyskupo iszsiunst 
toki sena žmogų laike tokio 
orol — Utsiliepe vienas isz dar
bininku. Jisai pats sėdi sziltam 
per kunigus, o už visus skar- 
bus svieto pats neiszeitu dabar 
įsz namo. v'

— Taip, mislini, mano prie- 
teliau? ■"* ■■ 'R>
nusiszypsodamas.

— Žinoma, visi taip kalba
me. Mes, Pro teutonai, esame 
persitikrinia, jog jusu vysku
pai ir arcivyskupai gyvena, 
kaip jiems norisi. Jaigu yra

*

atsako dvasiszkas

rojau prio to didelio oro, bot no kas del padarymo tai iszsiun-

dėjo savo pakajuose ir szildesi 
prie pecziaus gerdamas- pon- 
cziu su savo kunigais, 
jisai pas ligoni, o dabar su ju- 
mi randasi.

. Gaspadoris su savo svecziais 
stengėsi visom pajėgom isz- 
priežasties jog taip senyvas 
žmogus laike tokio oro atėjo 
pats pas ligoni su szventais Sa- 
kramentais.,

Ant galo kada: guodotinas 
arcivyskupas rengėsi in kelio
ne namon, priesz duris lauke 
jau ant jo pats gaspadoris su 
žibinte, idant jam draugaut. 
Paėmė tuojaus už rankos kar
dinolą, taip idant tasai galėtu 
atsiremt ant jo pecziu ir nuve
dė net lyg duriu namo arcivys- 
kupo kus atsisveikino kalbėda
mas: ’ ‘

— Ar jusu guodone pavėlins 
man ateit pas save trumpam 
laike ?

— Kas diena priimsiu visus, 
kurie geidžia su manim kalbėt 
— praszau per tai atsilankyt 
pas mane kada tik norėsi. La
bai tau esmu dėkingas už tai,* 
jog mane atvedei namon. Tegul 
tau Dievas laiminai Su pasima
tymui .

In kėlės dienas po tam gas
padoris nuėjo pas arei vyskupą, 
norėdamas pasimatyt su kuni
gu arcivyskupu ir .prasze jo 
idant priimtu ji ant Katalikisz- 
ko tikėjimo. Ka ir tas padare.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI

Praszalina galvos skausmą in 30 mi
liutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Mostia del kudi|uo szalcaio.

radosi

W. TRASKAUSKAS 
UETUVISZKAR GRABORIUS

Laidoja Iranas numirėliu. Pasam-1| 
do automobilius del laidotuvių, 
krikaztiniu, voeeliju, paalvatliiiji- 
mo ir t.t —Telefonai 60S I 
•03 W. Mahanop Arej BUh. City

■ -T,;.......■ J

Pr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviukas 
Dantis tas Mahanojuje

Aut Ąntro Floro, Kliao Batoro 
10 W. Coutro Sto MaUa«y City 
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Magde
TIKRA TEISYBE
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Visas kaimas pažinojo Mag
de rauplėta, kaipo geriause dar 
bininke. Visada ant visko* tu
rėjo laiko ir niekad darba ko
ki turėjo ne paliko ant ryto
jaus: kožnas darbas su perkū
nais ėjo, net mirgėjo. Ar tai 
prie griebimo rugiu, ar griebi
mo szieno, ar kasimo grubiu, 
tai visados Magde buvo pirmu
tine.

Da buvo pusmerge, kaip ja 
motina nuleido in dvara už 
slūgine. Isz pradžios pridavė 
jaja ganyt versziukus ir pri- 
gelbet Ikukoriui, paskui prie 
melžimo karvių — ir visokius 
darbus dvarinius pereitinejo, 
ant galo likosi dvaro gaspadi
ne ir ta urėdą pildo per de- 
szimts metu.

Turėjo po savo vuldže ketu- 
res mergas; tos labai josios ne
kentė ba jaises nuolato^ pris- 
pirinejo prie darbo. Magde la
binus© pyko, jeigu katra ko
kiam užkaborije su vaikinu rl- 
žiano. Kada tai ne mažai gavo 
pipiru! Bučiavo prie visu akiu 
uszklupdavo ir kolodavo bjau- 
riauseis žodžeis, jog biedna 
mergina isz sarmatos net verk
davo ir net dantimis uszgrieže 
ant Magdės.

Magde prie kožnos progos 
baisei kolojo vynrs. Franaa, 
Szpaniokas, ka turėjo pusėtina 
liežuvi, tai kožnam pasakojo, 
jog del .to Magde vyru ne ken- 
cze, jog ne vienas prie josios 
nesigretina. Gal tai ir buvo 
teisybe. O tuom Įnik Magde ne 
nustojo su vyrais bartis, jeigu 
kadai rugojo už valgi, jog duo
da nuolatos nespirgi tas bulves 
ir kožnas valgis buvo nedavir- 
tas. Imdavosi tada už szonu, 
laikydama samti rautoje plū
do pilna gerkle visokeis žo
džeis, o kožna karta prideda-

4‘Ne bus gero ant svieto, 
koluk tuosius latrus vyrus ne 
iszkars iki vienam. Tai tada 
usztos ant svieto paredkas ir 
szventa sutaiką ant amžio, ka
da paezios bobos ant svieto pa
siliks. ’ ’

Magde kožna galėjo praszne- 
ket, ba priesz josios asztru lie
žuvi ne galėjo afsispirt, ir 
Szpaniokas Franfs, ne galėjo 
pleeziaus dalaikyt, keikdamas 
yisas liežuvingas bobas.

Magde buvo didele, stam
biu kaulu, wausa, rodos kad 
kas mesas nuo kaulu nubraz- 
davo, — o drūta kaip kumetis. 
Akis turėjo rusvas, mažas, ži- 
bantias, blakstienas tankius ir 
juodus, kakta siaura, lupas di
deles, veidą iszbliszkusi, 
gelsva, szlakuota ir baisei rau-1 Mat, turėjo isz ko dasidirbt. 
pieta, per ka labai baisei iszro- Kada vyriaus© panaite vyria- 
do.’Kaip žmones nuszneka tai vosi pone jei dovanojo karve: 
kitados ketinus būtie gražoka isz tosios karves kas metas at- 
mergina, nes kada turėjo 13 sirado verszelrs, tai augo su 
metu tai rauples subjaurino dvaro gyvuleis. Turėjo teipos-

oj! jog ne turėjo tai

vo:

ar kasimo grubia

in szdki ne eme. Vo’s kaip ka
da iszvesdavo szokt tokis vy
ras, •su kuriuom mergos ne no
rėjo szokt, nes velei Magdei ne
sinorėjo su bile paszlemeku 
szokt, velik sėdėt kampelije ir 
žiūrėt su pavidumu, kaip prie 
kitu merginu bernukai kibinė
jo vienas už ’kito. Ne vienas ne
prisiartinojo prie josios. Ba ne 
gana, jog Magde baisi ant vei
do, bet buvo pikta kaip sziitozc 

I ir kožnam davėsi in ženklus.
Ne turėjo teipos-gi gi 1 ūko prie 
nieko —r
no turėjo! visi josios no mėgo? 
Iszpradžios graudinosi isz <Oį 
norėjo gretintis prie žmonių 
ypatingai prie vaikinu. Bet tle- 
jei rakalei tiktai juokeri. Mag- 
do greitai ant to susiprato.

Matydama, jog kad ir viena 
apvieszina tai vis būna ant 
tusfcczio, jog vaikinai ne nemls- 
lina josios uszkabint, -palove 
vaikszcziot ant szokiu in kar- 
czema. Už tai ėmėsi su visom) 
keturiom už darbo: ne pasilse-l 
jo ne valandos. Eminejo ver
pimą in namus ir siuvimą, o 
vyreli puikei verpė ir siuvo ir 
visos gaspadines akvatnei del 
josios darba davinėjo. Uždirbo 
daug, o kožna uždirbta skati
ku sudestinejo in kruvute, ne 
lazduodama ant nieko, gal pas
kutinėm reikale. Tuju reikalu 
ne buvo daug. Mokėjo prisilai- 
žyt ponei ir panaitėm ir lan
kei nuo juju gavo andarokeli 
kvietkuota, balta žiursteli -ske
petėle ant galvos arba gražius 
karielius. Tokiu spasabu ne 
reikalavo nieko ant savo dra-1 
bužio iszduot.

Magde buvo
Norint szflkszti ir ant skatiko 
godi, tai vienok svetimo nie
kad ne pajudino, 
nysta ka nuogeriause pildė.
Už tai, kada sena gaspadine at
sitraukė, Magde apėmė josios 
vieta ir no to laiko-jau del jo
sios gerai vedėsi. Žmonis kal
bėjo, jog jeigu Magde matytu 
mirsztanti žmogų no bado, tai 
ne pagelbėtų jojo szmoteliu 
duonos. Gal ir buvo teisybe. 
Magde kone nekentė ne vieno. 
Po teisybei ir Magdės ne vie
nas nekentei Ar isztikro josios 
niekas ne mylėjo? Isztikro 
niekas o niekas! Ar del josios 
žmonis ka gero padare ? nieko! 
Tai už ka turėjo jiems gerai 
velint. Jiji juk mylėjo pone ir 
panaites, ba tosios buvo geros 
del josios ir meilei in jaja pra
kalbinėjo, be szando, ne teip, 
kaip žmoni’s kaime. Kas metas 
pravažiuodamas isz Varszavo, 
parvežinejo del josios gražės 
dovanas. Kada katra panaite 
tekejo už vyro, tai kožna norė
jo Magde paimt su savim ant 
naujos gaspadorystes — nes j: 
no norėjo senos ponios pamest. 
Gerai jei buvo dvaras, su kož
na diena geriau.

žmones del joisiois pradėjo
net pavydėt, ba dasidirbo turto.

labai dora.

o savo tar-

susidejus apskirta krūvele pi
nigėliu 800 rubluku, per tuo
sius doszimts metu, be gasp a- 
dinaudama dvare. Už tuosius 
pinigus pirko del josios ponas 
bankine popieras vadinamas 
uszstatos popioros, ba kaip po 
,nas kalbėjo jog tai geriause ir 
apsaugiause vieta del pinigu 
—a niekad ne gali prapult,
jeigu piktadaris ir pavogtu, 
tai naudos ne gali turetie, ba 
ant numeriu gali nutvert ji. 
Tokita tai buvo Magdės turtas. 
O kiek turėjo drabužiu, vilno
niu andaroku, kiek žiurstu, ka- 
rielu, skepetu mažu ir dideliu, 
jeke pamuszta su brangois kal- 
lineis, czeveiykus ant augsztu 
kuokeliu o patalai, kaip kal
nas — kaip rodos ekonomines!

Ir d a k a, kada pasibaigė de- 
szimts ‘ metu gaspadoravimo 
dvare, o isz viso buvo dvare 20 
metu, ponas dovanojo jei užmo
ta dirvos ir pastate labai puike 
grinezele 'ir da su kitom reika
lingom triobelem; užvede so- 

I d n, o tai vis del to, kad ne ro^ 
ketu ant senatvės sėdėt pas 
svetimus. Dabar Magde pasi
juto be-esama kaip didele po
ni! Koluk buvo jauna mergi
na, visi no josios 'szalinosi. Ba 
kas-gi ten imtu už paezia balse 
mergina, be skatiko ir pikta 
kaip szirsze! Dabar-gi kaip ži
no pasklydo po kaimus aplin
kinėje, jog raupuota Magde 
turi daugybe pinigu ir da vis 
prideda pradėjo ir jaunikei at
siras! pas apiseno mergina — 
suvirsz 35 metu. Iszpradžios 
apsigarsinejo naszlei, kuriems 
reikėjo gaspadines, ba maži 
vaikai rėkavo ir cipavo grin- 
czeje; girtuoklei, kurie ne tu
rėjo už ka gert; arba ir tokie, 
ka turėjo ‘skolos, o neturėjo su 
kuom rszmokot. Paskui su jo
sios auganeziu lobiu, pradėjo 
ir jauni gaspadoraieziai atsi
ras! katrie turėjo daug iszmo- 
ket dalu.

Ant galo, kada jau iszgas- 
padoravo 10 metu Magde, ga
vo grineze su sodu ir szmota 
dirvos, kada patalpino toje 
grinczeleje savo sena motina ir 
pridavė del josios ant pagelbos 
isz kito kaimo giminaite, tada 
visi pradėjo prie josios gretin
ti^. Dabartės ne vieno cielam 
kaime no buvo, katras atsiuns- 
tu pirszli pas Magde, ir dabar 
jaunikiu per pilna atsirado.

Bet Magde perkitrus no to 
laiko, kada vaikinams perkinfe- 
jo arielka, kad tiktai vestu 
szokt. Jau del josios szokei 
dabar ne rūpėjo, norint žinojo 

į jog turi jaunikiu per pilna, 
jog jau dabar no jiji merginom 
pavydi, tiktai del josios mex»- 
gos pavydi, jaunikiu ir puikiu

BgJŪĮDB

Ijnejo ir kožna kabintasi ant 
jojo su vi'som keturiom ir in 
agni su juom inszoktu.

Bet Stasiukas ant mergų ne
žiūrėjo. Buvo tai dvarokas, no- 
mažo vaiko daug užaugintas, 
ne mėgo kaiminiu morgu ■■ "W 

kad su katra turėtu s apsipa
ežį uot. Paikino merginas ne 
viena isz kelio dorybes išžvejo
damas, buvo isz'dykes kaip ubu 
go p'ravedirius, mėgo girksznot 
ir kaziruot. Ponaitis labui ji 
mylėjo, tai ir vale jam buvo 
daryt ka tiktai norėjo.

Suvuodo jisai pas Magde pb 
nigusi irMgreitai ' aprokavo, 
kiek tai galėtu palebaut už 
tuosius pinigus...

Magde isz pradžių pasistatė 
szarpei. Kada Stasiukas viena 
karta paemias jaja norėjo pa- 
bueziuot, tai gavo su adžaga
ro ranka jog net in wiena atsl- 
mitsze ir net raudonas burbu
las po panosia pasirodė. Bet 
latrelis padare nusižeminta 
veidą kaip avinėlio, — o netru
kus ar in antra diena, ar da 
greioziau velei ta pati padare.. . 
Tame karte Magde tiktai leng-1 v,“u ,r «qnnu> no«“ butu ant 
vai pastūmėjo ir užsimislinus 
nuėjo sau..

Stasis raka Ii s mokėjo in jo
sios meile insigaut. Kada tik 
su ponaieziu važiuodavo in 
miestą, tai koziri karta parvež- 
vado del josios dovana: pira- 
gaiti saldu, cuker’ku sauje, tai 
rieszutu ir kitokiu daigtu. Tas 
traukėsi per ciela meta. Pama- 
želi, pamaželi pradėjo Magde 
degt prie Stasiuko. Sarmati- 
nosi to isz pradžios ir slėpėsi 
priesz ji su tuom. Pradėjo pa- 
kiszinet vaikinui gardumus, 
tai davinėjo kiauszinieno su 
dideleis spirgais ir deszrele rn- h)ef 
kinta. Prie jojo susivaldinejo, 
— nesibare ant bernu ir 
žei pasi rod inejo 
mergų da buvo asztresne, 
jeigu pamate, jog katra szip-1 tas ilgai nesisekė, 
telejo ant Stasiuko, taip daedt- Taį rots gavosi in kilpas, tai 
nėjo, jog mergina turėjo pa- gavosi kvaila Magde, baisiau 
mest. d inkliuvo negu in kalėjimą! Vy-

Iszdykelis žinojo/, kaip imtis ras mieste atsidavęs kazyriom, 
prie Magdew.’Tix ant galo pas- lėbauja wu prieteliais ir mer- 
tate savo. Ant galo atėjo ant to gom, o kada sug'ryžta namon, 
jog visi kaime pasakojo, kaip tai visada piktumą nuvaro ant 
tai gruoblėta Magde siunta ui! paezios, ba mates mieste gra- 

‘Stasiuką, kuris jaja liszjuoke, žesnes, tai patį jam baisiai isz- 
kaip isz kreivo czebato, no- rodė. Jau dabar ne ji atiminėjo 
rint in akis del josios sake, jog savo alga nuo pono, bet Sta- 
jaja myli, jog norėtu kuogrel- siukas, kuriam vis stokavo pi- 
cziause. apsipaeziuot. nigu, ne skaliko prie duszios,

Poni apie tai dažinojus net viską vyras paima. Jaigu

' , ' . f' ■ , r * • į ' '• .r.
- . -j.m ^ĮĮjįį., į r ■■
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indubo, pagelto kaip voszkas, | jribuvo tokia kvaila jog atsida-1 kosi dribar da labiaus isz gro- 

pireztais, del kurios tižsinoreja
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lupos kaip toszeles sudžiūvo. 
Dabartės ne Stasis paskui ją
ją, bet jiji paskui Stasiuką 
laksto, primindama jam apie 
prisiega ir su aszarotmis melde 
jojo jdant su jaja paezuotust. 
Ne nemislino Stasiukas raka- 
lis. Ant meldimo Magdės, f Uo
tai poezeis trukeziojo, teisinda
masis, jog josios toj* meile at 
ausz, teip kaip jis atauszo. Jau 
nenori vinezevotis ba jau no
ras praėjo. Kada Magde konia
iii kojas jam puolinėjo, tai at- 
stuminejo nuo saves ir iszjuo- 
kinejo.

Ant. galo, kada Stasys su
prato, jog gali su Magde pada
ryt ka tik jis nori davė jai žodi 
jog aipsipaežiuos. Tuojaus pa
darys sugertuves užraszys del 
jo grinezia su lauku, pinigus 
nuo pono paims ir jam atiduos, 
o tamystos dvare ne pames. Jis 
taipos-gi tamystoja pasiliks.

Ba kam jiedviem užvodinet 
savo gaspadoryste, kad gali 
gyvent kaip gyveno ir da už
mokesti paimtie? o ve da leng-

savo laukelio!
Biedna Magde ant visko ti

ko .Tegul veluk nieko ne tenka 
bile vai kineli turi, o jaigu jisai 
parikalautu no jos, tai kope- 
cziom in dangų liptų ir nuimtu 
kėlės žvaigždei del jo. Ant vis
ko ji tiktu. Dovanai ponstva 
del josios perdestinejo, jogI 
kvailai daro, o ant galo, jaigu 
jau taip nori vyniotis su juom, 
tai tegul norint pinigus laiko 
drueziai sugniaužus rankoja, 
ba lyg toliai jis ja mylės kol pi
nigu turės. Bet Stasiukas ant 
jos pinigu gobisi o ne ant jos. 
Magdei niekas negalėjo perkal

veidą, jog kas jaja pažinojo va- gi Magde susirinkus ne mažai 
dilio ugruoblėta Magde.’1 pinigu už pieną nuo savo kar-

VaHkinai szalinotri nuo josios, ves ir verszelus: laiko savo loc-
Kada nueitinejo in karezema nas visztas, isz kuriu teipos-gi
ant szokio, tai jokia bernas turėjo nauda norint maža, o už- 
neimdavo in szoki, norint ne laikimas juju nieko ne kaszta- 
vienam -nupirko puekvatierke vo. O da kas labiause; kas me- 
arielkos arba kvorta alaus, tas nusipenėjus meiteluka par- 
Tai vis pieko ne maczidavo. davinėjo ir gerus pinigus eme. 
Juokėsi rakalei susikiSze isz Ant meto gavo 60 rubliu, o kl- 
grnobletos Magdės, kūrei la- ta tiek — mažiause 40 pasida- 
tmi norėjosi szokt, jog net už- re isz savo szalies: o kad buvo 
paoket buvo pasirengus — jies I labai paczedi, tai jau turėjo
T 1

’ Ibhi aJ* 1 'n' , • i w - r •
r f

ve tam niekszui su duszia ir bletos Magdės, kalėdodami su 
kanu!

Taip jau buvo dėl josios nuo ant senatvės jauno vaikino. JJž 
Dievo paskirta. O žmonys juo- ka reikia gerai užmokėt.

*
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Tai apie baisybes dažinpjau, 
Ka tos moterėlės ten iszdaro. 

Gere be jokio galo.
•p
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Begedes, sageles, . i, ' r 
Kas bus ant senatvės,

Ne viena nuo girtybes padvės, 
Dievulis ant jus nesusimyle^, 

I r nepasigailės, 
Tada padvės, 

In pekla inmes.
Sziadien visko nepasakysiu, 

Truputi da susilaikysiu, 
O kaip nepasitaisysite, 

Tai pamatysite.

I

♦

BALTRUVIENE
»4——  ..... IIIWI,.,

MMMWWWsasWWWWt a «4 •• ••«• M4e*VMV«»«41 m • M

I į

Kas nori turėti vargo, 
Tegul nusiduoda apie Pitts- 

burga,
Ton lai visko pamatys, 
Ir apie viską persitikrys. 
Tenais Sodomija darosi, 

Moteres ir mergos ant vyru 
varosi.

Kad joms vis užtrituotu, 
Pinigu ant munszaines duotu. 

Gere ir nusilaka.
t

O paskui buna kaka, 
Nutylėsiu, 

Daugiau nesakysiu.
Po tokiu sugertuviu, 

Vaikina prispyrė prie vestuvių 
Atsisakyti negali, 

Turi imti pane vali.
Saugokitės jus vaįikmai.

e ’TJaign norite turėti gerai, 
O jaigu katras su tokia apsipa- 

cziuoja, 
Tai per visa gyvenimu dejuoja.

* ♦ * 
’Szaltiniu pakalneja,

Kur ten arti D ūboj uja, 
Nekas ten girdėti

♦ ♦ ♦ *
Taigi szirdcles laikai užėjo, 
Kad vieni imtis užsinorėjo, 

Su Airisziais nors nesusiftzneka 
Tai jau szirdeles kaka 
Pažiūrėsimo kaip bus, 
Ba tas užims visus.

♦ e v
Kas ten Povylo mieste pasi- 

' darei •
Dvi merginos koki ten triksa

♦ padare,
Taigi gerai padare, 

Kad puikiai pasigėrė.
Sziadien visi isz ju juokėsi, 

Ant tu mergeliu szaiposi, 
Kad namieje nenakvojo, 

Kad ant rytojaus namo parėjo, 
Bile gerus laikus turėjo;

Sziadien vardu nesakysiu, 
Del[ saves hižsilaikysiu.

Su tokia mergiukių, 
Tai lelijėles jau gana, 

Skrantone viena užtikau, 
Tai ne kaip apie ja dagirdau.

Vyrus užkalbineja, 
Už kožno teketi prižadinėjo, 

Visaip ant vyru iszradineja it 
sako,

Tai niekszas, 
Anas žilas,

Tai vėl plikas.
Tiek to, kaip asz pribusiu, 

Tai jai pripirsziu, 
Ir kaili gerai iszdirbsiu.

..............—- ■ 1 ......................... . ........... ■■ ■ 1111 y

Ka galėjo daryt ponstva, isz- ,jrajgU poroja negali iszsigyven-
ti.

Greitai meile atausza, 
Tuojaus pasimeta,

Moteres vyrus iszeda,
Tasai in kitur pabėga,
Ar taip sau pasimeta, 

Ir nenori žinoti apie viens 
kita, *

Jaigu neapmisllina gerai ir 
susibėga,

Po tam vienas nuo kito bėga.
Kokia meile, 

Tokia ir veseile
O gyvenimas, 

Dzievaž szuniszkas.

Kur tik miestas didelis,
Ten gyvena pagibelis,
Ir tai szirdeles visur, 

Czikage, Najorke ir visur.
Andai, in Filadelfija nusida-

* viau,
».... . ....... ........ . ■ , I .....1........... ....... .. — - ---------------

Tūkstantis Naktų ir Viena

gra“ Įkėlė puikiai veseile ir per ciela 
ap- 

kreta savo ta didele laime. Bet
— tiktai del |nedalia Magde buvo kaip 

o

peczeis trauke ir perserginojo | ^ftda Magde pasiprioszina, tai 
Magde, jog sau renge nelaime.
Bet ka ežia kalbėt in insimyle- 
juse, kuri jau 'senei nustojo 
būtie jauna, o ežia eina jai apie 
jauna ir patogu vaikina, kaip 
nulieta, kurio visos merginos 
nepasidalintu! No pamaezino

parodu, o kokiu ne viena kai- j°ki perdestinejimai. Stojosi
• • i 1 1 V •

ka gyveno apie Olkusza,

me neturėjo. Magde tiktai su 
galva pakratė, kada jaja . in 
karezema vadino ant szokiu, o 
kada pareidavo- apie vaikinus 
ka kalbėt, tai su piktumu 
spjaudavo ant žemes. x

Apie taji laika jauna's po
naitis parsivežu sau no szvogc- 
rio,
skarbu vaikinu’ka del saves už 
važnycze. Jojo vardas buvo 
Stasiukas, turėjo 20 metu, dai
laus luomo o miklus kaip ber
želio, juodi uselei labai puikei 
veidą dabino, o juodos akeles 
drasei žiurėjo ant žmonių. Ka
da būdavo pasirodydavo in sa- 

| vo puirius drabužius, su raudo
na kepuraite su povo plunks
nele prie szaalies ir teip pasi
rodydavo kaime, arba bažny- 
czioje, tai merginos ne galėjo 
dastigot ir rodos kad kas jal- 

Įses'su kamtu vandeniu apipl-

1♦ * I"

Ant J. Sakalauskas
LI£TUVISZKAS GRABORIU9 

(Bell Phone 872)
S31W. Centre St^ Shenandoah, Pa.

Nuliūdimo valandoje, eutei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga> 
nidinti.
les Mahanojaus ir GirardviUee 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tėte- 
tonuoti p pribusiu in deeuisats 
minutu.

4

tuojaus gauna lazdų. Merginos 
isz pradžios pasistato prieszais; 
bet ka kad Stasys Ibuvo drūtes
nis ir biednai Magdei jau nie
kados mėlynumai nuo antakiu 
rto nueitinejo, o tas pats nuo 
pecziu ir 'szonu.

Kad norint Ibutu del jos geru, .. t .
duotu gera žodi, norint karta PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABI8ZK0S ISTOKUOK

Į paglamonėtu, kaip ’kada pabu- 
cziuotu, dirstelėtu meiliai kaip 
priosz tai, jog net karszta pasi
darydavo! Bet kur tau, — tai 
didžiausias niekszas, o su kai
mo mergom nuolatos sėbravo. 
Jis kas diena su kitokia in pa
žinti incitinejo, o paezia už szu- 

I ni nelaiko. Plūdo visaip ir va- 
. sena boba, 

vežinejo isz miesto piragaiczlu I jog ja^ svieta užrigzo privers. 
no kitokiu astirieziaus, palove | t|ama ant apsipaeziavimo. 
in szeiminstube ineitinet. Žmo 
n is pradėjo pasakot, jog badai 
sukasi apie Onnka žalnierka, 
kurios vyras tuojaus po vesei- 
loi likosi in v a lik a paimtas Ir

tas, ka no pradžios galejei per 
matyt. Magde insikvailiojo in 
patogu vaikina ir jau no spa- 
sabas buvo josios no jojo ati- 
traukt.

Kas darosi?

—i ■*

4
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iBrfl Telatonu M« į

ARAB1SZKOS ISTORIJOS

<— Sztai Stasiu
kas ant kart atauszo prie Mag
dės, rodos kad kas szaltu Van
deniu ji apipylė? Jaunosios pa- 
kampose no buozinvo, nepar-1 dino paKmirduHia

no kitokiu astirieziaus, palove Į (jaina ant apsipaeziavimo. 
in szeiminstube ineitinet. Žmo^|^Įagj0 ta>(]a verke ir viską ta

da atiduotu ir gy vaste, bile no
gint viena valandėlė del jos pa- 
gzvenstu ir pasikalbėtu. Bet tas 
buvo ant tusžczio ir dovanai 

į nusidavinojo pas burtininkes.
OjJ Iktir dingo senovės jos 

valnyste, kur senovės gyvastis 
dingo? Kodėl jos tokis nelai
mingas gyvenimas? kam ji to
kia užgimė, jog niekas negali 

I mylėt ir niekas nemylejog kam

tonais numirė nelaiminga smor 
te, ba ne tyezia nusišzove. Onu- 
ka buvo labai patogi ir ne bied- 
na; turėjo jaunikiu daugybe o
ir Stasiui galėjo patikt.

Biedna Magde, dabar kaip 
numirus vajkszeziojo. Akys 

t
t? i

A' u
Į|

704 Dideliu Puslapiu. 160 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta AudekHniab Iszmargintaia Vyissata

BZTAI KA RASZO ISZ LUTTUVOS
APBD.BZrTA KNYGA

Gerbemul* TamlAtal:^
Sulaukiau nuo juau alunciUMM 

mano vardu knyga 
Naktų tr Viena" ui kuria tartu 
axlrdlnga acslu ir Ubai dllaugiuoai

704 Dideliu Puslapiu.

kad tokia knyga kaip "Tuketanti* .
Naktų Ir Vienu" apturėjau, nee man
labai yra llngeldu skaityti ylsoklM 

■ijunti kaip laika* Mventai Ir ema- 

kad nusipirktu tokia knyga kaip 

apie vįska tada 
rupoeoBial non 

if • ’

Istorija*, ja* skaitydama* nei nepa-

glat praeina. Am vlalema Unktoilau

"Tukatantla Naktų ir Viena’' nee ja 
■kaitydama* Smogu* 
pamlnsti ir vboki 
ant valandai** ataitraukiK

Bu pagarba. A. tOKAB,
' » Ii • ” 1 I'

ti__i i*'ar i iwfeiaotisNakta
irVena S3

f u

“Tukatanti*

t

1

i

i'• ’ į .

t

18 d. Gegulto llllm.
Dt. Palaaduoaya.
CteklsikM m.
Kauno apak.
lĄTHUANLU .

Yira tai ketvirtai badavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika <100

tos puikios knygos, tas

r

I *11

Fttka Įmygei ta Lietuva n nriuntimu tiktai IMS,
W. D. BOOZKAU8KA8.00. MAHAEOY UITT, VA

h“*1*
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ŽINIOS VIETINES
I 

~ -T

—- Seredoj pripuola Sz. Jono 
Krlksztytojaus.

—• Pagal Anglu laikrasz- 
Czio parodo kad Lietuviu Para
pijoj mo^slaiąeje 44 vaikai ir 
mergaitė^ pabaigė mokslą isz 
8*tos klesos.
r — Nedelioj pripuolė atmin

ties “Tėvo Diena”. Mažai isz 
vaiku atsiminė kad tai ju “Old

kuri pir-

Man's Day”. Buvo ir tokiu, kn 
atsiminė’ apie savo teveli ir 
jam linkėjo Sveikatos ir ilgo 
gyvenimo.

t Patį Jono Slatkevicziaus, 
539 W. Centre uli.,
miau gjweno Shenadorija (po 
pirmam vyrui Vasilauckiene), 
mire ezirdies liga praeita Ket- 
verga. Velione gimė Lietuvoja, 
turėjo apie 54 mtus. Paliko vy
ra, tris sūnūs ir dvi dukteres. 
Laidotuves atibuvo Panedelio T*.
ryta su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioja. Laidotuvėms 
užsiėmė graborius Traskauc- 
kas.

— Dvi moteres likos sužeis
tos automobiliu nelaimėjo ne
toli Hamburgo. S. T. Gradelis 
isz Middletowno, Ohio, trenkė 
in karuka kuriame važiavo 
Mrs. Lugan ir Mrs. Pierson in 
Philadelphia. Abi moteres li
kos sužeistos ir atvežtos in 
Mah anoju.

-— Praeita Sbbatos vakara 
apsivedė Antanas Žemytis su 
Elena Cziupliuto isz Shenado- 
rio. Szliuba eme Kataliku baž- 
nycrioja Gordone. Jaunikis 
yra sūnūs Juozo Žemyczio nuo 
513 W. Mahanoy St.

Readingo kompanije pra- 
szalino nuo darbo apie dvide- 
szimts angliniu inspektorių ir 
kitokiu Jcompanicznu darbi
ninku.

— Dontistas Tacielauckas 
sugryžo isz medines keliones 
ir apsigyveno tam paežiam na
me kur turi savo ofisą, Kline 
Building ant W. Center uly- 
čzios. ■

• — Naszle Daugeleviczieno, 
80 metu, 410 W. Pine uli., kuri 
nupuolė trepais namie praeita 
Jinvaite, mire Ashlando ligon- 

nteje nuo sužeidimu.
! Traskauckas kuris nužn- 

mažiausios

Naszle Daugeleviczieno,

r. 

u 

t *

<Je savo paezia be 
kaltes kada ėjo in bažnyczia, 
Frackville, likos pripažintas 
per džiure Pottsvilles gude ne
kaltu žudinstos. Panaszei pa-kaltu žudinstos. Panaszei pa
dare Kmieliauckas Mahanojui 
ir teipgi likos nubaustas tiktai 
k.eJeis metais kalėjimo ir neuž- 
ilgio iszeis. * 4" ' -

-r- Antras žmogžudys teip- 
nekaltu

per džiure Pottsvilles
Risto Brankovicz isz Maliano- 
jaus kuris nuszove ant smert 
Kovo menes i je užmiestije savo 
gera .dranga galėjimo su revol- 
vereos. z

gi likos pripažytas
sūdė,

NAVATNAS APGARSINI 
. MAS.it '*• M ui i w

Dingo neseniai juodas szuo 
l vardu uRu- 

dja,”., Szuni vede mano uoszve 
a^į szniureiip. Tas, kuris ji sa
rta, tegul sugražina szuni o pa-

į L ____________
u 1 /i vf v 4 w m w /m

’ AJIUgO UUBU1UU1 
su Raitoms kojoms 
c
a^į azniurelip. Tas, kuris ji

(lieka sau uo’szve kaipo nagra-

K. RĖKLAITIS
I

f LUtavieataa Oratoriai

Laidoja numlrolius pa
tai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
olnko motoroms. Prisk 

prakM.
W. Spma Str^ 

BoH Telefonas 149 
MAHAftOY CITY, PA.

• MM Martel S«rwt 
M Telefofias 441J 

TAMAQUA • PA

■.?> !<•
■V

>

V

•f

SS >>

^0

f

M

A

fe

KOŽNA TIKISI LAIMĖTI DOVANA
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SAULE

Isz Visu Szaliu
l

i

BAISĖI SUMUSZE PAOZIA 
NUO KO MIRE, PO TAM 

ISZ GAILESOZIO 
PASIKORĖ.

Bataszek, Vengrai. — Kiril 
I IIaj<hmanas, darbininkas, kita-

0 a J M
4

“SVIETINES GROŽYBES”. I
Ana diena pribuvo isz Europos septynios patogiausios 

merginos kurios dalyvaus patogumo kontesto Galveston, Tex- 
ias, ant kuriu atsibus iszrinkimas “Svietinos Grožybes”. Isz 
kaireses yra Inga Norberg isz Szvedijos; Daisy Frieberg isz 
Vokietijos; Gerda Johnson isz Norvegijos; Lucianna Nahmais 
isz Franci jos; Karena Schentz isz Denmarko; Ineza Monolas- 
sa isz Austrijos ir Nalta Duchatean isz Belgijos.

Praeita Sereda, Neita Duchatean 17 metu senumo mergina 
isz Belgijos likos paskirta kaipo “Miss Universe” arba gra- 

mergina ant

Svietinos Grožybes”.

“Miss Universe 
žiausia mergina pasauleje. Jiji yra pirmutine 
paveikslo, paženklinta kryžiuku.

SHENANDOAH, PA.
— Del daugelio pažinsta- 

mas M. T. Coakley, apėmė va
dovyste John J. O’IIearn Lum
ber kmopanijos. Jisai yra už
baigęs mOksla Lehigh Univer
sitete kaipo chemicznas Inži
nierius ir iki sziam laikui turė
jo užsiėmimą prie Du Pont ir 
Allied Chemical kompanijose. 
Jisai aloniai užkvieczia visus 
atlankyti dalbartinioįj vietoj ir 
užganėdins visus ju reikalavi
mus.

dos buvodorum ir darbsztu dar 
bininkii, bet isz priežasties kati 
jojo motore tankei pasigerda
vo apleisdama vaikus ir narna, 
isz mpesties pradėjo ir jisi • 
dirstelėt in stikleli ir 'tankiai 
pareidavo namo užsigėręs. Per 
girtybe likos praszalintas nuo 
darbo, kuri tankei apleisdavo 
ir pradėjo da daugiau gerti, o 
paeziulo jam nepasiduodavo.

Ana diena Hajdunanas sii- 
gryžes namo, nerado moteres, 
pradėjo jeszkot, pakol josios 
nesurado karezemoje. Parsive
dins namo, pradejė nemilaszir- 
dingaU muszti su szėpeczium, o 
vėliaus su puodu perskalde jai 
baisei galva. Motėbe balsei sn- 
muszta likos nuvežta ih ligon- 
buti kur in trumpa laika mire. 
Vyras likos aresztavotas ir li
kos uždarytas kalėjimo ir isz 
gailesties, kad buvo priežas^ 
titm mirties savo paezios, pasi
korė ant savo dirželio.

’ Pasiliko keturi os siera tos, 
isz kuriu trys randasi pas sve
timus žmonis ant iszauginimo. 
— Sztai vaisei girtuoklystes.

ju apgailestaujame.

viu kolonija, Mt. Greenwood. 
Dar tokiu metu, nebuvo, kad 
taip mirtų i musu draugai ir 
drauges. Per puse metu apie 
puse tuzino persiskyrė su sziuo 
pasauliu. Mes gyvi liko labai

• Birž. 13 d., Vytauto dar- 
staiga mire Kazimieras 

Yonkus, -kilęs isz Joniszkio 
parapijos. Mirties priežastis — 
apopleksija užmusze. Jis dirbo 
ant Kazimiero kapiniu: perejes 
pietų pavalgo tvirtus pietus* 
perskaito laikraszti ir links
mas, sveikas iszejo su kitais 
darbininkais. Visi sznekedami 
ir juokaudami nuėjo dirblj in 
Vytauto darža. Bedirbdamas ’ < M įjj * i #
isz karto krito ant žemes ne- 

Minersville, Pa. — Visiems gyvas. » ’ — N.
Praeita

— Garnys ana diena atlan
kė Jono Paluko pastogia, AVm. 
Penu, palikdamas patogia duk
relių.

Minersviliecziams ir netik ar
timiems bet ir tolimesniems' 
apielinkes Lietuviams yra ži
noma kad Minersvilles Lietu
viu Szv. Pranciszkaus, parapi
ja jau nuo seniai kasmet ren
gia dideli metini tradicini pik
niką 4 ir 5 Liepos. Tai yra Lie
tuviu Diena ir ta tradicija no
rime palaikyti.

Vieta piknikui parinkta la
bai graži, būtent Grand Dando 
Parkas, Llewellyn, važiuo
jant isz Minersvilles in Harris- 
burga 1 mylia tolumo.

Liepos 4 diena piknikas pra
sidės isz ryto 9 valanda ir tesis 
iki vėlumos. Nedelioj 5 Liepos 
piknikas prasidės tuojaus po

Llewellyn

ze

Girardville, Pa.
Ketvorga Szv. Vincento baž
nyczioja, likos suriszti mazgu 
moterystes pana Ona Glinskiu- 
te su Charles Goise isz Lost 
Creek.
t Po trumpai ligai mire 

Agnieszka, mylema pati Szi- 
mano Girai ežio; Velione pali
ko vyra. Laidotuves atsibuvo 
praeita Petnyczia su pamaldo
mis Szv. Vincento bažnyczioja. 
Palaidota ant Szv. Jurgio ka
piniu Shenadori.
t Lucija Kancziute, 18 me

tu mergina isz Maizevillles mi
re praeita Ketverga pas savo 
seseria Szhinskiene, sirgdama 
koki tai laika szirdies liga.

pamaldų. Daigi gerb. tautie- Laidotuvės atsibuvo Utamin- 
A a ■ a « asa.

ko ryta su pamaldomis. Kūnas 
palaidotas ant Szv. Jurgio ka
piniu Shenadori.

cziai visi kas galite skubėkite 
in musu pikniką o tikrai busite 
patenkinti.

— Pikniko Rengėjai.

Antanas Bagdo
nas yra Brighton parkiecziams 
gerai pažystamas. Jis adresu 
2649 W. 43 St. turėjo kriaueziu 
szapa ir sėkmingai vede bizni. 
Bet sveikata buvo jo silpna ir 
priesz pora menesiu, daktaru 
patariamas, jis iszvyko gydy
tis in New Mexico valstija, kur 
atsigulė in Szv. Kryžiaus sani- 
torija.

Velionis buvo dar gana jau
nas žmogus, vos 40 metu. «Pa- • _
ėjo isz iVlkmerges aps&r, Pa-

Chicago.

1MĮ
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liko Žmona Elzbieta ir tris vai. 
kus.

— Sziemet giltine su didele 
dalge insisuko in musu Lietu-

k

t PER PIET.
Vincai, ko tu nevalgai!

'V I

e

- Kad karszta ir snuki sau 
apszutinau... v <

Na, tai puakie tu rakaji!
I * t z'

4-

— mi pusnie tu runuin 
.— Kad asz bijau, * kad no 

nupuoszčziau valgi nub toriel-
kosti. * lt 
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> —- O kaip ten einasi ^ur-

Kada ji paskutini karta
giuif

regėjau, tai netik k-a nettfrejo 
czebatu ant kojų bet ir marsz- 
kfriiu neturėjo ant pecziu.

. — Baisybes isz to vaikino!
O kur tu ji matei paskutini 
kartai

— U-gi maudosi upe jo.

" 4*i 1 'X ~
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II Rymas. — Pagal užbaig
ta surasza gyventoju, tai Itali-

e
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MESZKERIAVO LENKTYNES DEL MERGINU.
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joj radasi 41,145,041 gyvento
ju abu in laika deszimts metu 
pasidaugino ant ezeszto pro
cento.

—~

DREBĖJIMAS ŽEMES SU
GRIOVĖ NAMUS IR

BAŽNYCZIA. ( ■!
Cuzco, peruvija. — Daugelis 

namu likos sugriauta aplinki- 
neja Tinta per drdbejima že-

I* *11

mes ir nuslydima daug akmenų
' b > f p ■

nuo stataus kalno kurio su 
trenksu nusirito ant kaimelio. 
Vietine bažnyto taipgi sugriu
vo. Žmonys isžbegiojo in sau
gesnes vietas. Kelios ypatos li

Žmonys isžbegiojo in sau-

kps užmusztos.
" *’ 4 » A * * 1

E5ATSITIKIMĄ^.VARGINGOS 
SZEIMYNOS.

Czįo- 
nais gyveno s^oimyna kundifk- 
toriaus Reichlusteino. Maža ’ v 
mokestis tėvo neužteko ant isz- » ~ y ’

maitinimo sąvo szeimynelcs, 
kuri susidėjo isz tėvo, motinos 
ir penkių vaiku. Kunduktorius 
neteko darbo per liga, o kada 
pasveiko kito darbo negalėjo 
surasti, norints visur jojo Ioįsz- 
kojo. Name prasidėjo; didelis 
vargas. Pakol da radosi sžio- 
ki toki rakandai ant pardavi
mo, tai'atsigynė nuo vargo, bet 
atėjo diena ‘kurioje neturėjo ne 
szmotelio duonos. Vaikai verk
davo kas diena ir prašzydavo 
duonos. ’

Motina negalėdama ilgintu 
žiūrėti ant iszbadejusiu vai
ku, visus nužudo, 2,4,6,7, įr 11

SZĘWJN[0S.
Budmeis,. Vokieti jo. —
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motu, po tam szoko in upe ir 
nusiskandino. Vakare tovas su 
gryžo namo, rado tik sžeszis la-
vonus. Ant to regėjimo nela:- 

į
uždarytas pamiszeliu prieglau
doje.
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PAKORĖ KOMUNISTĄ 
BAŽNYCZIOJA.

' Meksiko City. Mex.

mingas iszejo išz proto ir likos
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linkine} Morelia, inirszia žmo- 
t iii. I i. . I .

nys pakorė ko^į įaĮKomunista k a- . ’ * • ■
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kada tasai Ine jo in
bažnyczioja Santana Marja, 
kada tasai-Inejo in bažnyczia 
laike pamaldų atsistojas pra- 
ddjo kalbėti prieszais tikėjimą. 
Žmonys pagriebė Komunistą e * ai . A* ' ' M*! • "• *pakardami ji ant balkio bažny
czioja. Polici ja aresztavojo ku
nigą ir kelia ženklyvefcnius pa-
rapijonus?
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Long Beach, Kalifornijoj atsibuvo meszkkeriavimo kon- 
testas del 21 merginu. Pana Inez Shumard laimėjo lenktynes,

; pagaudama 4G žuvis in dvi valandas laiko.4
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ARTI TRYS MILIJONAI
, BEDARBIU ROSIJOI.
Ryga. — Bedarbiu skaitlis 

bnisei pasididino su kožnu me
nesiu Sovietinėje Ro»sijoi. Tuks 
tanezei žmonių pamotinoja 
ukes ir važiuojo in miestus 
jeszkodami kokio nors užsiėmi
mo. Valdže nežino ka daryti su 
bedarbeis, kurie .spyrėsi mais
to ir tankei šukeiineja maisza- 
czius del duonos.

i

žmoni u

AKLI IR RAISZI TURI 
DIRBTI ROSIJOI.

Moskva. — Soviatu valdže 
iszdave ukaza kuri priverezia 
aklus ir raiszus dirbti pagal 
juju iszgalo, nes kitaip, negaus 
jokios paszelpos nuo valdžios. 
LPkaszaa iszaiszkina, kad visi 
turi dirbti del labo tėvynės. 
Rosijoi randasi 12,652 kureziu 
vaiku, 7,405 aklu 
pusgalviu.

ir 685,233

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
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o
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— Franas Leszinskis 
Glen Lyon likos užmusztas 

,Jonas Kyietkauckas 14 metu 
isz Nantiko likos lengvai su
žeistas kada automobilius va
romas per Joną Leszinski, nus
viro in szona, 
tvora apsiverto. 

f

— Tamoszius Butler, s
metu, palicijantas Plymouth©, 
likos nužudytas laike susikl- 
virezinimo su kitais apie ko
kios tautos yra beisbolnin'kas 
Joey Samuels, Aleksa Marci- 
nauckas, 24 metu locnininkas 
pulrumio, kuriame kivirezas 
kilo, likos aresztavotas kaipo 
nužiūrėtas už nuszovima But- 
lerio..

— Mare D'eszinskicne, 
motu, mirė Nantiko ligonbutej 
nuo žaiduliu kokius aplaike 
puldama trepais žemyn namie. 
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GERI LAIKAI ATEINA!
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JUOKAI I

Kokis

DNY'LEKJl APASZTALU.
Kromas vieno skupuoliaus 

buvo pramintas per žmonis: 
‘ ‘ Dvyleka apasztalhi. ’*
tai szmutorius eidamas pro 
szali užskambino varpeli. Kup- 
czius iszkiszes galva per langa, 
paszauke užpykęs:

— Ko ponas sau vėlini taip 
vėlybam laike!

— Nieko mano pone — at
sake szmutorius, norėjau per- 
sitikryt, ar Judoszius namie, o 
sztai matau ji lange visam jo 
pavidale.

Pasikloniojo ir atsitolino.

MITRUS PULKAUNINKAS.
Isz priežasties taisymo vieti- 

nes bažnyežios visas pulkas ne
galėjo patilpt in vidų. Pulkau
ninkas paliepė sustatyt Žalnie
rius in glitą ir užklaustu visu, 
ka nenori eiti iii bažnyczia 
idant stotu ant kaires puses. 
Ženklyvas skaitlius pasinaudo
jo isz progos ir perejo ant kai
res pusėse. Tada pulkauninkas 
paszauke:

— Atvalnyti visus tuos, 
ikurie pasiliko o tuos ka stojo 
ant kaires pusese nuvesti in 
bažnyczia, ba jiem daugiau yra 
reikalingos maldos nekaip lino *
sybes I

PAS ADVOKATA.
— Ar ponas jau invedei 

skunda ant atsiskyrimo t Maigu 
taip, tai praszau kanuogrei- 
cziausia prova isztraukf —kal
bėjo uždiisus baltgalve.

— O tai del kol Ar jau su 
savo vyru susitaikinai — už
klausė advokatas. 1

— Dieve, saugok, ne! —
• « i

Bet suvažinėjo ji strytkaris ir 
užmusze ant vietos. Noriu da
bar skunsti kompanija už pa- 
szkadavojima.
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i ; Matrijolas del mllžiniazko St. Nicholas brokerio jau yra ■ ‘ *
k'"1' ! "" ’
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Tas reiszkia be paliovęs darbo del Mahanojaus, kada tas 
naujas brekeris bus pastatytas. - *

Preke prapereziu pabrangs ir bizniai pasigerins.
Turėkime vilti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OTTV. PA.

MKMBKR OF THB FEDBRAL RESBRVB 8TSTBM . į' , ___________ ■
.. ................ ........ .. l... ...... '"X",'...... ........ ' * '

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVISZKAS DENTISTAS...

, » ; mpr • " A 1 1 ( * 1 »

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

Vakarais pagal pareikalavimo.

užsakytas.
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X—RAY

MAHANOY CITY, PA.

GAS

New Philadelphia ofisas 84 Water St., adatas kas vakaras 7 iki 9 valan
dos. Seredomis visa diena bunk adaras. v

Pottsville 9-R-2
Seredomis visa diena bunk adaras.

Telefonas, Tamaqua 688

Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi
ja udot isz pigios ekskurcijof 

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75 

Isz Shenandoah 25c virsziaus 
NEDELIOJ 28 JUNIAUS 

Specialia Trainee Subatos Neirti 
Isz valanda
Shenandoah ......................... 2.00
Mahanoy City..............,... 2:39
Tamaqua ................................ 3:04
Matykite plakatus apie daugiaus.

y

Atlankykite draugus ar gimines 
INDEPENDENCE DIENA

Subatoj 4 Liepos 
Specialiszka Ekskurcija in

In Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Ant regulariszko rytmetinio treino 

hz Ryte
Shenandoah ........................... 4:30
Mahaooy City............................5:10
Tamaqua ................................ 5:39

TEIPGI

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio trelho 

Isz
Mahanoy City . .,
Tamaqua ..............

Shenandoah ...........................

. Ryte
.. 5:10

5:39
4:30

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, ar Cape May. 

JUNIAUS 20, LIEPOS 4,18 
SUBATOMIS

Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahano; 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regulariszka treia 
Matykite plakatus apie daugiaus.
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Pabaiga savaites ekskurcija 
Su paprastais vagonais ir 

vagonai del miegojimo.

In Cleveland, Ohio 
Atlankykite draugus ar gimjnes 
Sutverkite partija ir matykite 

Dubeltavas tikietas ant pa
prastu vagonu $10.50

Iszvažiucjąnt Petnyczioj 3 
Liepos, grįžtant 4 Liepos

Isz Valanda
Shenandoah .........,.... 2:30 
Mahanoy City .į.........................3:03
Tamaqua...............................  « 8:36
Mieganti vagona* galima užimti' 
tarpe Allentown h* Cleveland pri
mokant sekanezia mokesti in ten 
ir atgal. Žemine lova $5 už viena 
ypata o po $2.75 yž dvi ypatas. 
Auksztesne lova $4 už viena ypata 
o po $2.25 už dvi ypatas.

Pabaiga savaites ekskurcija 
Su paprastais vagonais ir 

vagonai del miegojimo.

In Detroit, Mich. $12 
In Chicago,'III. $16 • 

In Gary, III. $16
Iszvažiuojant Petnyczioj 3 
Liepos, grižt&nt Subatoj 4

j
, { valanda?

Liepos 
įsi 
Shenandoah ..
Kahanoy City ;
Tamaquą *
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9:11 
9:41 

10:09

• •

•oosoossrsss

Tamaquq .; .......j... ..
Mieganti vagonu galima ylimtl 
tarpe Allentown ir Detroit primo
kant $6.75 nt lem* tins lova ut viena 
ypata o pn $3-W nt dvi ypaaaa. Ui 
vlrasnHne lova $5 už ypata n po $3 ut

G

dvi ypaiM in Detroit ir at^al. 4 1n (įi- 
i 
tin* lov* |8. ? 5, už drĮ y putai

(

ta ir pa >3.75 ui dvi ypatas.

ca>» ar Gary u t viena y r<ta In 
tin* lov< $8.76, ut dvi yputal no Cl?' 
o ui virunt’ne lova $7.<M ui viena ypa
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Apie dauriaus informacijų apie 
ssita ekskurcija kreipkite* ant 
Readingo geležinkelio ataciju arta 
raazykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO4 <
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