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MAHANOY CITY, PA

KIEK RANDASI LIETUVIU 
IR KITU SVETIMTAU

TI CZIU CHICAGE.
Chicago. — Lenkija, Vokie

tija, Rusija, Szvedija ir Italija 
isz eiles sudaro didžiausi skai- 
ežiu Chicagos gyventoju, gimu
siu ne Amerikoj, kaip parodo 
1930 metu Balandžio 1 dienos
cenzas. • t

• Kitos tautos eina isz eiles to-

DU LEKIOTOJAI PASEK
MINGAI NULĖKĖ IN 

EUROPA IN 16 
VALANDAS.

LĖKS APLINK SVIETĄ.

Na ujafond-Harbor Grove, 
landija. — Du lekiotojai Wiley 
Post ir Harold Ga'lly iszleke isz 
czionais eroplanu “Winnie 

36
eroplanu

kia ivarka: Czekoslovakija, Ai- Mae” Utarniko ryta ir in 
rijos nepriklausomoji valstybe, valandas radosi jau per mares, 
Lietuva, Kanada 
Lenkija yra pateikus Chicagai 
įjoki jo j gimusiu 149,622 žmo
nes. Lsz viso Chicagoj randasi 
842,057 kitose szalyso gimė 
žmones. Užsieniuos gimusiu tar 
pe vyru skaiezius pervirszija 
moteris ant 45,000. Paczioj Chi
cagoj gimusiu baltųjų yra 2,- 
275,674 Nigeriu Chicagoj yra 

i 233,903.
Per paskutinius

daugiau padidėjo skaiezius ki
tur gimusiu Skoczu, Lenku 
Juogslavu, Rumunu, Lietuviu 
Italu ir Turku būtent 149,622, 
Lenkijoj; 111,366 [Vokietijoj; 
78,462 Rusijoj; 73,969 Italijoj; 
65,735 Szvedijoj; 48,814 Czeko- 

t Slovakijoj; 47,835 Airijoj ir 
7,404 sziaures Airijoj; 31,430 
Lietuvoj;* 29,831 Canadoj ir

’ 26,23T Angfijoj. I Edmonloiio in New Yorka arba

ir Anglija.

t10 metu

POLICIJA ISZGERE 3,000 
BONKU ALAUS.

Juarcž, Meksikas. — Keturi 
szimtai delegatu, kurie suva
žiavo ant seimo Amerikonisz- 
ku policija marszalu in EI Pa
so, Teksus, nusidavė ant ban
kinio in Juareza, tuojaus prie 
rubežiaus Meksiko, kur iszgerc 
alaus už 700 doleriu. Hotelinei 
tarnai sako kad tiejoi marsza- 
lai iszgore nemažiau kaip 3,000 
bonku alaus. — Amcrikiecziai 
takiai pereina per rubežiu 
idąnt pasivilgint sau gerkles 
aidesiu ir kitais gerymais, ku
rio Meksike randasi užtektinai.
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” Ta- 
kad isztikruju

atlėkdami in Vokietija pasek
mingai ir be jokio ergelio at
likdami kelione daugiau kaip 
2,500 myliu. Leke greitumo 150 
myliu iii valanda. Kada lekio
tojo! sustojo, išlipo ir užklau
sė nusistebėjusiu žmonių
czionais Anglija, mes isz Now 
Yorko, sveikiname jus!
da /laši prato 
randasi Europoja.

Narsus lekiotojai aplėks vi
sa svietą in deszimts dienas. 
16,000 myliu tolumo kaip:

New Yorko in Harbor Grace 
1,200 myliu. Harbor Grace in 
Berlyną 2,860. Berlyno in Mos
kva 925. Moskvos in Irkutską 
2,600. Irkutsko in Kabarovska 
arba Jokutska 1,100. Kabarov- 
sko in Nome Alaska, 2,300. 
Alaskos' in Edmonton 1,900.

Clevdlairda 2,000 myliu.
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Girl Scouts apdovanoja prezidohta Hooveri ir jo paežiu puiku f vainiku1.
9

y *

VA
%’

n

t

' i ’. a

$

i ... $

<

R

•.h'

7^6I

■ ■ '

ė"

NUŽUDĖ MOTINA.
Kurgtuvicz, Vengrai— Mies

teli jo Tjcmpla, jauna mergina, 
18 metu Eliza Kruvczuk, au

tu rt in ga 
tiksle upini kimo 

josios turto ir isztekejimo už 
Prie tojo

dabro josios mylemas prikal
bino jaja nužudyt motina ir 
dabar abudu lauke už tai kar
tuves. Eliza buvo 
duktė nužudytos moteres.

žudo savo motina,
9! mienezione

apicieriaus. nelabo

vienatine

3

žiedu,
— Dr. Edvardas Clay isz

SUMISZIMAI INDUOŠIA
Trichinopoly, Madaras. — 

Dvideszimts žmonių likos su
žeisti o asztuoni mirtinai, su- 
miszimuosia, kokie kilo Koot- 
happer terp dvieju sztamu gyF- 
ventoju. 
Ka liars
savo kaimynus, kurie negalė
dami nukensti persekiojimu 
savo kaimynu, užklupo ant ju 
nakties laike su kruvinoms 
pasekmėms.

Sztamas gyventoju 
baise! prispaudinejo

APVOGINEJO TURTINGUS 
O SUSZELPINEJO VAR

GINGUS IR NASZLES.
Etropole, Bulgarija. — Ko- 

telo Giurgevo, narsus Bnlga- 
riszkas banditas ir jojo dran
gai apipleszinejo daugeli czio- 
naitinou aplinkiniu, o ypatin
gai ūkininkas ir ponus kaipo 
ir paežius virszininkus miestu, 
geležinkeliu, ir banku. Atjojės 
su savo draugais pas koki vir- 
szininka, paliepdavo szeimynai 
gerti už jojo sveikata ir pasek- 
mia, o jojo draugai apipleszi- 
nedavo visa narna. < b
Nesenei inpuole su savo drau

gais in maldnami, susirinko te
nnis turtingiausi kupezei Ir 
nugabeno in kalnus kur juos 
laike pakol neiszpirko juju

Kaimuocziai juos
paslėpė nuo vaisko ba juju 
niekad neapipleszinedavo, tik 
duodavo suszelpima o ypatin
gai del vargingu nąszliu.

Vaiskus negalėdamas jo su
imti, paėmė jojo paezia tikėda
miesi, kad tokiu budu privers 
ji ant pasidavimo, bet banditai 
su pagelba kaimoeziu iszdaužo 
duris kalėjimo ir iszvede paeze 
in kalnus pas josios vyra. v *

Valdže paaukavo už jo gal
va 10 tu'kstancziu Francuzisa- 
ku franku, bet lyg sziam laikui 
niekas ant pinigu nepasigode- 
jo.

szeimynos.

kada prezidentas buvo atlankęs ana diena miestą Indianapolis.
Dallas, Texas, kuris buvo iszrinktas pirmininku Daktaru Drauguves, kuri turėjo savo sei-

— Miss Rūta Nichols, kuri ketino iszlckti in Europa per 
Rūta vos sau nesulaužo

ma Atlantic City praeita sanvaite. 3.
Atlantiko mares, bet kelione nepasiseko, nes eroplanas suluže ir 
sprando.

65 DĖŽĖS ARIELKOS 
SURADO PIJANUOSIA.

Washington, D. C. — Polici
ja sulaiko czionais dideli troika, 
kuris antra valanda naktyja 
Veže du pijantis. Vienas isz po- 
licijantu sulaiko troka su 
klausymu:

už- 
“ pažiūrėsimo, ar 

,tie pijaai yra gerai užstrajiu- 
ti‘ ’ ir dirstelėjo in vidų. Troka 
paėmė ant policijos kuriamo 
surado 65 dėžės geros guzu tos 
isz Kanados.12 SZTORU ISZDEGE

ATLANTIC CITY 
$200,000 BLEDES. 

Atlantic City, N. J. — Pane- 
delio nakti ant Boardwalk, kilo 
ugnis tarp New York ir St. Ja
mes ulycziu, kuri padare blo- 
des ant 200 [ukstaneziu dole
riu. Sudega 12 sztoru ir daug 
bledes padaryta kitims per van 
deni ir durnus. Trys ugniage
siai likos sužeisti o daugelis 
supi austyti per stiklus.

St. John, N. B. — Kono visi ARGI TEISINGAS NUBAU- 
dokai sudegė czionais prie ma
riu. Buvo tai viena isz didžiau
siu ugniu nuo laiko 1917 kada 
tai žuvo 1,300 žmonių ir pada
ryta bledes ant 25 milijonu do
leriui. Didelis laivas “Ex
press”-kuris plaukinėje tarp 
Bostono ir St. John sudegė prie 1 M ‘ I ,pristovos kaipo ir kiti mažesni 
laivai sudege. Bledes ugnis pa
dare ant deszimts milijonu do
leriu.

gi||va. Senas žmogelis negale-L______

l 4 nesi-

VARGINGAS PRICZERIS
< ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

I* :<N '

St. Louis, Mo. — Pirmiausia 
paraszes gromata kad

• ramia ant svieto vietos del var
gingo žmogaus”
Hammer, 60 metu priezeris isz
Sprigfield, Moį atome sau gy
vauti per paleidima szuvio in

Augustas

Didelis laivas

dąmas užmokėti insziurenc ant PRIGĖRĖ KIAULIŲ LOVŲ. 
104ukstancziu doleriu ir tik tu- Stevens Point, Wis. — Dvie- 
rejo kėlės dienas ant atsilygini- ju metu senumo Edvinukas Rė
mo su užmokeseziu, nutarė at- Lkiovskis, prigėrė kiaulių lovi- 
lipti sau gyvastį no kaip patro- ja. Farmere Konkolieno rado 
tyt insziurnec. Jo sesorunas vaikiuką prigėrusi, kada jo 
dabar aplaike 10 tukstanezius [motina joezkojo dingusio vai- 
doleriu už mirti savo dėdės.
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ŽENTELIS PAVOGĖ PINI- 
GUS PASLĖPTUS PE- 

CZIUJA.
Cleveland, Ohio. —

Siejak, kuris pel- daugeli metu 
dirbo sunkiai fabriko ir sueze- 
dino 1,200 doleriu, netikėda
mas i u ban kas, paslėpė senam ... ’ . *

t

Isz Visu Szaliu
UI

Stasys

.pecziiij skiepe. Jo žentelis, Ali
kas Parus, 
kad jo uoszvis turi

SURASZE 17
SU” ANT DESZIMTUKO.
Albany, N. Y. — James S. A. I 

Bertasso, iszbrieže ant sidabri- 
deszimtuko septyniolika 

kuriuos galima
aiszkiai matyti per padidinan
ti stiklą. Neseniai Bertasso pa- 
raszo 16,033 žodžiu isz Suv. Vai' 
istorijos ant posto!kartės.

“TEVE MU-

iszszn i pi nedarnas 
‘ ‘ graszio ’ 

surado banka ir iszemes visus 
pinigus, atsisveikino su paezia 
ir dingo isz 'miesto.

Uoszvis davė žinia policijai, 
bet pauksztelio lyg sziai dienai 

gal ir daugiau

nio 
“Teve musu ))

nesueme o 
matys.

ne-

APSZUTINO SAVO VYRA.
Royalton, Pa. — 

i Levert ,
, * ... Motiejus 

norints tankiai buvo 
laikomas per savo prisiegele 

karsztam vandeny ja ’ ’, 
ne u žkeri to.

savo 
vaii'denyja bet

DIMAS UŽ TOKI PRASI
ŽENGIMĄ?

Patterson, N. J. — Mrs. ,S(e- 
panija Martins, likos nubausta 
ant asztuoniu metu kalėjimo už 
pavogimą švara sviesto ir pen
kių kiausziniu isz namo Willi- 
amo Gavenaugh, nakties laike. 
Norints kaimynai apelavojo 
teismą toliau, bet pirmas sūdo 
nusprendimas pasiliko.

Motere ta diena buvo labai 
iszalkus, o badas priverto ja 
aiit vagystes. — Po nogiu britu 
insilaužus in koki banka ir pa
vogus nors puse milijono dole-
riu o tada norints svietas ja pa-

4 4

tas jam visai nieko
Ana diena Pelagija isz piktu
mo aplaistė Motiejų su verdan- 
cziu vandeniu, kad nebagolis 
pagulėjo lovoja kone visa san-

PRAKEIKĖ PRANASZA, LI
KOS UŽDARYTAS KA

LĖJIME.
Jeružalcmas. — Tūlas ma- 

•1*1, * > w

hometanas, kuris priėmė krik- 
szczionybe ana diena prakeikė 
Mahameta pranasza priimda
mas protoštonifczka tikėjimą. 
Žmonis teip įnirszo ant tojo 
žmogaus, kąd norėjo ji pakarti 
už toki iszsirciszkima. Karei
viai turėjo apsaugoti suda, 
kuriamo teismas traukosi, už 
ka likos nubaustas ant menesio 
in kalėjimą.

Gyventojai yra labai inirszc 
ant milijonierių už platinimu 
krikszozioniszko mokslo ir spy 

isz

NEBASZNINKAS ATGIJO.
Lvovas, Lenk. — Kaimelije 

Bronka, mirė 65 metu gaspa- 
dorius Ignotas Wandel. Prie 
lavono sėdėjo per nakti jojo 
20 metu amžiaus duktė ir stai
ga! patemino kaip nebasznin- 
kas pakrutino rankomis, kū
rinėsią laiko rožaueziu. Duktė 
persigandus iszbego isz kam
bario klykdama, o kada sugry- 
žo atgal su kaimynais, ])<»rs1- 
tikri.no tikrai, kad nebasznin- 
kas pakrutino rankomis. Pa- 
szauktas daktaras

• • * • resi idant visus iszgiutu
miesto.

MUSZTYNE TERP KATALI
KU IR POLICIJOS. 

Meksikas.
5

Vera Cruz

i

vaito ligonbūtoje. Dabar varg- Vaiskus likos paszaukta 
aplinkine Huatusco, kur. poh- 
cije su katalikais susirėmė ir

szas nori persiskyrimo ir nema
no daugiau ragauti karszto 
vandens.

ragauti

Bai-

i h

atgaivino 
nebaszninka* kuris tik buvo 
papuolęs in gilu miega.

ranka* profesorėm-* ir

ATSI
NAUJINIMAS SENO 

PAVEIKSLO.
Vilnius. — Laikraszčziai 

daug apraszineja, buk pravo
slavai labai sujudo nepaprastu 
atsitikimu apie “
kuris atsitiko su senu paveiks
lu kaime Rapaicziuosiu.

“STEBUKLINGAS”

stebukla”

Sztai kokia tai motere vardu 
Piech va turėjo sena paveiksią 
sz vantos Zofijos, kuri labai 
guodoj ir szlovino. Ana diena 
užbaigus poterius priesz pa- 
veikslą, motere garsiai paszau- 
ke priesz paveiksią, kad pri- 
siega kad už pirmutinius pini
gus kokius ąplaikys, dftos at- 
naųjint paveikslu. Tame pa
veikslas likos apimtas nepa
prasta szviesa per trumpa va
landėlė, po tama viskas vela isz 
nyko jai isz akiu. Piechva tvir
tina, buk paveikslas pats atsi
naujino “stebuklingu” budu.

UŽDRAUSTA VAIKAM BU- 
CZIUOTI RANKAS PRO
FESORIUI IR KUNIGUI.

Varszava, Lenk. — Lyg sziam 
laikui Lenkiszkosia mokslaine- 
šia po visa Lenkija 'buvo pa
pratimus studentu buc/iuotu 

kuni
gams, i»et isz priežasties pr.v’- 
platinancziu užkroezemuju li
gų valdžia uždraudė ta papra- 
tima ir davė ta paliepmia kad 
studentai to daugiau nedarytu. 
Paguodone del perdalini u gali 
būti atiduota kitokiu budu o$ 
ne įbueziavimu ranku, sako val
džia.

kilo praliojimag kraujo laike 
maiszaties laidojimo kunigo 
kuris likos užmusztas per neži
nomas ypatus. Laike muszio li
kos užmusztas apicierius, du 
palicijantai ir dvideszimts szc- 
szi žmonis. Atvažiavęs inspek-

KŪDIKIS GIMĖ SU 
BARZDA.

Sagori, Graikija. —

stebuklingu” budu.

Ant tos žinios pasklydusios
.ji a.

PAPJOVĖ SAVO TRIS VAI- 
KUS MĖSINIU PEILIU.s
Lake George, N. Y.

šiai susirupinus kad jos vyras 
pareikalaus nuo jos persiskyri
mą, Mrs. Rūta Bearce, papiovo 
savo tris mažus vaikus su mė
siniu peiliu ir butu ta pati pasi- 

. , darius sau, bet peilis buvo la- 
. . . ... . .

Sagori, Graikija. Tula •
Graikiszka motere likos atvež- po aplinkine, daug žmonių au
ta in ligonbuti gimdyti kudf- važinėja ir ateina in grinezia I • 1 "IV • ' Z^i •toris palicijos norėjo suraszyti 

protokolą, bet turėjo bėgti isz 
toš aplinkines nes ji norėjo už- 
mu'szt.

Daugiausia žmonis Įnirszo 
ant ukazo iszduoto per valdžia 
buk ant kožno 100,000 gyven
toju turi būti tiktai vienas ka- 
talikiszkas kunigas aprūpinti į

ki. Po dvieju dienu pagimdo | Piechovos ir moldžesi. Grin- 
czioja per visa diena klupojadvynukus, iszkuriu vienas gi

mė su ilga barzda. Žmonis ir d« popai ir meldiesi prie to pa- 
daktarai štebosi nemažai to-1 'cikslo. 
kiu atsitikimu o nekurios bo
butes’ tvirina bu>k vaikas bus 
dideliu pranaszu.

<
smart woman!” 

gįįtu tik kokius szeszis mene
sius už taji d^rba. j n

ko. Kokiu budu vaikutis gavo- / / u-----------------
si in lovi, tai niekas ne buvo* ANGLINES KOMPANIJOS

PIRMUTINE MOTERE BUS I užtemines.
ELERTRIKIUOTA.

Jeffereoil; Ohio. — Mrs. Ju-

vadytu
*

*

lija Ijawhter, 23 metu isz Ash- PERKŪNAS UŽMUSZE KU- 
tabula. tarnaite, likos nusnren-1 DIKI ANT MOTINOS

Laike smar-

tabula, tarnaite, likos n u apren
gta ant mirties ant elektrikines 
kėdės State Penitentiary, 7 die- Quebec, Kan.
na Oktoberio už nužudinfrnalkios viesulos su perkūnija, 
savo gaspadiires Mrs. Klaros Claude Bimet, asztuoniu dienu 
Smith, 28 metu, su kurios vyru senumo kūdikis, likos užmusz- 
karsztai mylėjosi. Yra tai pir- tas, kada motina ji laike ant
matine motere kuri turės žūti | ranku. Nelaime atsitiko kaime- 

lyja St. Ferdinand, .Que* ■;per ęlektrika Ohajaus ateito.
(r i M • i "

UŽLAIKYS PGLICUA.
Pottsville, Pa. — 'Norints gu

bernatorius Pinchottas atszali
ko laisnius angliniu policijantu 

^nud‘ Julajad 1;
kompanijos policijos noprasza- 
lins ir laikys tolinus ant apsau
gojimo savo locnascziu. Polici- 
jantai 'bus mokami per kompa
nijas kaip lyg szioliai ir bus 
pasirėdė mandieruosia bot no 
bus po valdžia ateito kaip lyg 
szioliai, ... •,

’ f •’ • f *'.<*» —ta-4 - M 4 m**

bet anglines

1 J JhtJl

bai iszdilcs*ir negalėjo sau pe.r- 
piaut gerkles. Kada policija 
paėmė in savo ranka motina, ta 
stovėjo be žado su peiliu ran- 
koja, ir nežinojo ka padaro.

V SUPRATO.
— Kiek vaikinu tu myli 

Onute? *
Mergina patemijus užpaka- 

lijo pažinstama kuris girdėjo 
pasigrasino pirsztu kad vaiki
nas tylėtu.

Ir nsz myliu tik tave 
viena. (Vaikinas mistino jog 
ant pirsžto parode, kad myli 
viena.) , > •

- * . i . • . i. .. Jį, .1 ' m, *• > • r<l*v- I • -* '■* * »■

4.

teip dideli skaitlį žmonių.

IX
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PANIEKINO STOVYLA 
SZV. ANTANO.fi I- .

I* * " M , f 4 ' |0

Callabora, Iszpanijė. ~ Ko- IIIIIĮ^^ J M
tu amžiaus žmogus, bėdarbis, 

in bažnyczia Szv/knta* 
siejo su toms pasekmėms, kadi no, kuriam numuszo ranka, 
dvideszimts Žydiszki studentai | Žmogų suėmė ir atidavė in ran- 
likos mirtinai sužeisti. Mai- 
szacziai prasidėjo isž priežas
ties szdouto uždraudimo per

H

SUMISZIMAI PRIESZAIS 
ŽYDUS.

Viedpius, Austrija. —
kis tai Almama Fiara, ^2

* kilt ''

Su-
KUNIGAS ARESZTAVOTAS miszimai prieszais Žydus pra-Į hiejas i

Udine, Italije. — Už tai, kad 
turėjo pamokslą paniekinant 
fascistu valdžo ir pakurstinl- 
ma žmonių priesz valdže, ka- 
talikiszkas kunigas Luigi Cal-
ledoni, likos aresztftvotas ir valdžia kad Žydai neturi jokiu 
nubaustas ant penkių metu ka- tiesu dalybauti rinkimuosia 

universitete. '
• U IIH** *.

’ Įėjimo prie sunkaus darbo. i

kas policijos. Sake jisai, kad 
būdamas alkanu nuo keliu die
nu, papilde tai,
kad per tai pasibaigs jojo ken
tėjimai, gausis in kalėjimą ir 
ribns tena is Aires priglauda.

t ikedamasls
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gruosia, likos surišta nepa
prasta pora jaunavedžiu. In 
policija atėjo kokia tai Janina 
Rosso, pranešdama, buk jos 
vienuolikos mdtu dukrele Mare 
likos sužageta per viena isz gy
ventoji! tam paežiam name, 40 
metu smogu, ir dabar yra nesz- 
czra. t

Policija paszauko. vyra ant 
iszsisaiszkinimo, kuris sutiko 
vesti mergaitę. Ant pftvelinimo 
valdžios szliubas atsibuvo Ka- I * 
talikiszkoja tbažnyczioja, bet 
Mariute da turės rastis po ap- 
gldba savo mętirios ir lankytis 
in mokslaine,
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_ Sjįr PBtekUNU IR 
; LEDAIS MUSZA ŽMONES,
AUDROS

*

DEGINA NAMUS IR NAI-
KINĄ pasėlius.

t

Gegužes 30 d., Gudžiūnu v, 
siautė audra'su ledo krituliais. 
Didesni ledai svėre 10-15 gra
mu. Ledai iszmusze pasėlius. 
Nuostuoliu padaryta, spėjama, 
apie 100,000 litu.

Gegužės 30 d. Szilalcs v. Bit- 
vainiu knu nuo perkūno tren1 

| kimo stidege t vartas ir daržį-

*1
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DARBININKISZKOS
ŽINUTES

. * y '. ¥ f
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Gilbertono 
prigulinezios prie

GILBERTONO KABYKLOS 
SUSTOJO. — 700 PASILI

KO BE DARBO.
Gilberton, Pa.

kasyklos
Keadingo kumpai jos, likos už
darytos ant noapru'bežiuoto 
laiko. Visiems darbininkams 
paliepta iszsineszti Inlszes isz

ant

ne. Niiostuoliu padaryta 11,40 lesyklų kaipo ir visi mulai li- 
isz pjb žemes.

Virszininke ligonbutes, Mrs. 
E. M. Wilson, isz Cleveland, 
Ohio, tvirtina, pagal savo isz- 
tyrinejima, kad automobilini 
ne yra priežastim isztvirkimo 
merginu ne ju nupuolimo. Jai- 
gu automobiliai butu nauju da
lyku, tada pritraukinetu mer
ginas, bet tebyruosia laikuosia 
yra jie paprastu dalyku ir ne
turi tięk pritraukimo, nes 'mer
ginos jau persitikrino savo nu
puolimą ir gavo jau užtektinai 
“mokslo” kokia nelaime joms 
padare automobiliai.

Pagal ponios Wilson nuomo- 
nia, tai didžiausiu pavojum 
del merginu yra sziandienine 
bedarbe, kuri veda ant prapul
ties musu jaunas merginas ir 
jauas motetes, kaipo ir 
mi laikai”
riuosio dalybauna daugiausia 
mergaites isz mokslainiu.

Pagal policijos rapartus, di- 
desniuosia miestuosia, pradėjo 
nauddti nauja sistema kovoji
mo su ta nelaime. Merginos ar 
moteres, kurios buna pastaty
tos priesz policija, yra atiduo
damos po prižiūra daktaru, kas 
daug sumažina prasižengimus. 
Po teisybei laisve Amerkonisz- 
kos merginos veda jais in pra
pulti. Tukstancziai merginu 
gaunasi in policijos rankas už 
visokius nemoraliszkus prasi
žengimus.

“llinks-
su girtuoklyste, kū

Gubernatorius Pinchottas pa
sirasze at hi liaus, inneszta per 
sęnatoriu Clark, kuris paženk
lina 24 diena Oktoberio kaipo 
William Penn, kurio gimimo 
diena turi apvaikszczioti visos 
publicities mokslaines Pennsyl 
vanijoj. — Taigi turime vela 
nauja iszkelta szvęnte.

Neseniai -girriosia’ 
Zaviercio, Lenkijoj, 
žmogus vardu Jonas Kolevka. 
Lavonas pasikorelio likos palai 
(lotas ant kapiniu Gromolove. 
Po keliu dienu vėliaus, kas (o- 
kis iszkasae jo lavonu ir užkasė 
apt kapiniu kaime Žerkovięuo- 
sia, bet ir tonais pasikorelis ne
turėjo pasilsio, nes in kėlės die
nas isz tonais likos iškastas ir 
palaidotas ant kitu kapiniu.

Ant galo lavpnas Kolevko li
kos surastas užkastas girriojn, 
Guluchove, Tamsus gyventojui 
tikėjo, 'kad lavonas pasikorelio 
užkastai ant szventytofe vietos, 
atneš tam kaiipui nelaime, to
dėl nakties laiko gyventojai ji 
iszkase ir palaidojo kitur.

Laiko savo keliones, . lavo
nai neteko kojti ne ranku, nes 
ji -žmonys pemeszinejo mai- 

■ •• *1 '• *, / Ml. * * * * if n

arti moja 
pasikorė

sžuosla. — Lenkijoj radosi da• • ‘ ..... fdaug tamsuneliu
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SKAITYKITE “SĄBlff”
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ANT ATMINTIES SENOVISZKOS KELIONES 
IN WESTUS.

Iszvažiuojant isz Santa Monika, Calif., paleido senovisz- »
kas vežimas užkinkinUis in arklius, kokius naudojo emigran
tai keliaujant in Westus, kada tai žmonys pradėjo apsigy-tai keliaujant in Westus, kada tai žmonys pradėjo apsigy- 
vent Westuosiao tada geležinkeliu nebuvo. Žmonys 'buvo pa
rėdyti taip, kaip pasiredinejo 1779 mete. Aiivaikszcziojimas 
tęsęsi per visa sau vaite.

ISZ LIETUVOS
r 'V '• * . ' > |

SZULINY N CT C DUJU UŽ- 
TROSZKf; DU DARBI- 

NINKAI.
Sziandie vai. du Kauno 

savivaldybes darbininkai —
* 4

Stasys Staszaitis ir IVadas Na- 
oeviezius — uosto krante vale 
kanalizacijos szulini.

Pirmas nusileido in szulini 
Staszaitis, kuris tuojau aptro- 
szko; vėliau nusileido Nacevi- 
czius. Apalpo ir Naceviczius. 
Kiti darbininkai prie szulinlo 
stovėjusieji, pamate katastro
fa — szaukesi pagolbon ugna- 
gesius ir greitąją pagalba. At
važiavo ugniagesiai, bet jie tu
rėjo tik prieszdnmines kaukes, 
o prieszduminiu kaukiu, netu
rėjo ir dėlto negalėjo uždusiu- 
sius darbininkus iszgelbeti.

Po valandos triūso užtroszkc J
darbininkai isz szulinio buvo 
iszimti ir nugabenti miesto li
goninėn, bet, sąmones neatga
vo, abu darbininkai mirė.

Szulinys buvo 6 metru gilu
mo.

Kuriamos organizacijos karo 
metu gyventojams 
nuo duju, 
nėra kaukes.

apsaugoti
o nelaimėj isztikus

MEDUS IR SALDAINIAI SU 
NUODAIS.

Gegužes 12 d., Mariampoles 
apygardos teismas Szakiuose 
nubaudė Oszeri Mozesna, 37 m. 
amž., 25 lt., pinigines baudos 
arba 3 parom areszto, kad savo 
krautuvėj laike parduoti medų 
nudažyta /kenksmingais svei
katai dažais.

į I ' ■

Ta pat diena Mariampoles 
apyg. teismas nubaudė Rozen- 
gardii Moteli, 59 m., am. 
parda v i ne ji ma sa 1 da i n i u,
dažytu anglies dažais, — 200 lt. 
pinigines baudos arba. 10 parų 
areszto.

5
v u z

nu-

ISZTRUKES KALINYS SU-
4 ’ * 1 I ' i' # *

litu.
Gegužes 31 <E ButHmoiiiu 

v. Plesaphylcu km. griahfftiniš 
nžmusze bute p'ik ____ 7
Kosta, 25 inotu maž. ir sudegi
no gyvenamąjį narna ir {Varta, 
m i ♦ .1 v „ . i š k

Pu i nick a

kos isz t ra ūkti
Kasyklos ketina būti uždarytos 
nėr visu vasara, Apie 700žmo-
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per visa vasara. Apie 700z 
IiiiL pasiliko 'be darbo.

l,0d0 PLIENO DARBININKU 
SUGRYŽO PRIE DARBO,
Youngstown, Ohio. — Young 

stown Steel and Tube Co. pri
ėmė prie darbo 1,000 darbinia- 
ku isz priežasties aplaikymo 
užkalbinimo ant 41,600 tonu 
plieno. Darbo bus užtektinai 
per kelis meneshis.

NEUŽBAIGTA DA 
STRAIKA.

Ki t tuning, Pa. — Sutartis ant 
užbaigimo st raiko 750 angle- 
kasiu trijuosia kasyklosia pri- 
gulinczios prie Buffalo and Sus 
quehanna Coal Co., da neužsi- 
baige Sagamore ir kasyklos da 
yra uždarytos. Operatoriai vi
sai nesistenge padarymo sutai
kęs su straikieriais. 
šiai apszauke straika 
Panedcli ir lyg szioliai du 
dilbai

Trobesiuose, sudėgo užmtisžlo- 
jolavonas, kiaule Ir maisto pro-

i i | 1 4

dūktai. Nuostuoliu padaryta 
8000 litu.

; ,,, ■ ... «. ji t

Gegužes 31 d., Gaures Vals.
-Stirbaicziu km. nuo perkūno

■ " 1* ' 'S

intrenkimo sudėjo 'kietis 300-
«• . t. + . , ' . I

Gegužes 31 d., Eržvilkio vai. „ •, v ■: M? r - ■ * f
Jcfubiszkiu km. in gyveliama-

■ ji narna, truko perkūnas, patai- 'Į ‘
ke per kaminu in trOpbs vidų 
ir mirtinai užmuszc ton gyve- 
nanezia Norkaitieno Opa* Tuo 
paežiu kartu buvo 
trobos stogas, 
biai buvo likviduota.r g T ' u •

Birželio 1 d„ važiuojant ke
liu Liuj)uvas-Bartininkai per- 

’ kūnas užmuszę pil. Plęczkaitl
Juozą,
jo arkliu,

Birželio 1 d., 
valscziuje iszkrito ledai ir už- 
rnuszo Trumpagaliu, Kybartu 
Vasiliszkiu 

» H ■ • Ir

gyventoju apie 30 ha žiemken- 
cziu ir 40 ha vasariniu 
liu.

, !»

»• ,1* *
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KARALIENE VISZNIU.
Miss Maksimi Weaver, 17 metu isz Traverse City, Micb 

likos iszrinkta kaipo “Karaliene Viszniu” parodoja kuri at
sibus July 15, 16 ir 17.

litu vertes.
jie šukele 
“stok!”

tarpe kilo pani'ka: 
triuksZma, 

pasiduok!” 
Tamaszauskas isz to kiemo 

pateko žemes ūkio min. 
man, 
gatve. Ketuczio 
bego in 
o paskui pajuko L. alejon.

Subėgo daugiau prižiūrėt iju

4 4

szauko 
ir 1.1.

klo- 
o isz ežia in Kestuczio 

gatve jis nu- 
Mickevicziaus gatve,

atsirado policija ir būrys in- 
kandine vijos pabėgusi kalint. 
Laisves alėjoj Tamaszauska's 
buvo .sulaikytas ir nuvalytas 

’kariuomenes teismo sprendimo 
paklausyti.

PATI VOGĖ — VYRAS 
PARDAVĖ.

Mariampoleje 'isz Rozentolio 
priemolis atvažiavusi in preky-

f Karaliene Viszniu

užsidegęs
bet ugnis skn-

55 metu amžiaus ir du 
vertes 500 litu.

Rudaminos

ir Bilenu kaimu

pase-

meti VI. Matulevicziaus pražu- Birželio 1 d 
ap. siautė audra su ledais ir 
paliete Gudeliu 

daili, Igliszkiu

vo miline, 200 lt. vertes. Kita 
karta isz tu pat namu virtuves 
buvo pavogta skara 70 lt. ver- 
tęs. iVsa tai pagrobė jau apie 
szeszta kartu bausta už vagys
tes Musczinskiene. Vogtuosius 
daiktus padavė jos vyras, gyv. 
Liubavo v., Skaicziu km.

Gegužes ,28 d., Mariampoles 
apyg-,
pripažino kaltais ir

teismas teisiam uosi u s 
nubaudė:

M Mariampoles

v. Daukszlu 
km. daili, Igliszkiu vals. — 
Szlaventu, .Paužiszkiu, pamer
gių, Marozavos, Santakos ir 
Natpajesiu kaimus, 
metunugriauta 7 trobesiai, 
žienikeneziu i v 
apie 50 — 60 ha.

Birželio 1 d., 
apskr., Igliszkeliu vals

Ma roza vos, Sa n ta kos 
Audros 

o 
javu sunaikino 

I ' 1

III

Mariampoles
., Pau-

.Igną Musczinska 3 .metais s.d. .žiszkiu ir Margavus kaimuose
ka Įėjimo, o Ona Musczinskiene 
8 men. kalėjimo.

VYRAS KIRTO, ŽMONA 
SKIEDRAS RINKO.

Jankų v., Va- 
Stasys Juodvir-

4

szis pranesze girininlkui Szipat- 
lai, kad eigulys Mažeika Anta
nas su iVsgirda Pojum nakties > 
metu parsivežė isz miszko pu- 
szi. Be to, Daniells Juozas, pas- <
kando ji JSzakiu miszku urė
dui, kad Mažeika kirto kita pu- 
szi, o žmona skiedras rinko.

Szakiu apskr 
Ii u km., gyv.

1 '' , 

siautė baisi, audra su ledais Ir 
perkūnija. Apie dvideszimti 
minueziu “dangus maiszesi su 
žeme.” Ledai, sulyg kurapkos 
kiausziniodidžio sumaiszo žiem , 1 '■ ■ ■ b
konezius ir vasarojų su žeme. 
Viesulas sugriovė apie deszim- 
ti triobesiu. Nuostuoliai dar 
neapskaieziuoti.

Kaip girdėti, kitose Lietuvos 
vietose (apie Jurbarką, Rasęi 
nius ir k.) taip pat buvo labai- 
didele audra. j

Angleka- 
pereita 

ne-

JEDDO KASYKLOS PRADĖ
JO DIRBTI.

Jeddo, Pa. — Jeddo Highland
Coal Co., netoli ITazletono, ati- *
daro savo’ kasyklas Jeddo No.
2, kurios buvo'sustoja ilga lai
ka. Keli szimtai darbininku ap- 
•laiko darbus.

Visos ka'sy-
Pi t Iš

STRAIKAS PASIBAIGĖ, 
KASYKLOS PRADĖJO 

DIRBTI.
Pittsburgh. —

klos, priguliuezios prie 
jjurgh germinal Coal Corp.,vie
na isz antru didžiausiu angli
niu kompanijų czionaitineje 
aplinkinėje, pra’dejo dirbt Utar 
ninke su junjszkais darbinin
kais, pirma syki nuo 1927 me
to. Kompanija turi penkes ka
syklas ir iszkasa 4,500,000 tonu 
anglių per mota. Kasyklos ku
ri o’s pradėjo dirbti yrai Castle 
Shannon Nb.2, Molleliauer No. 
3, Horning No. 4, Coverdale No 
8 ir Avella No. 9, Kasyklosia 
•Avęlla if Castlo Shannon visi 
darbininkai priguli prie U.M.

1 UŽMUSZTAS, 9 SUŽEISTU 
SUMISZIMUOSIA STRAI- 

' KIERIU.
Pittsburgh.

k i ori u ii- s

I' + 1,1 •

Lietuviszki Bonai
I **

C < iii

— Tarp strai- 
zerifii Wildwoode ki

lo kruvinas susirėmimas 
riame užmuszta vienas

Jei norit pirkt ar parduot

k lį
st ra i- 

kieris ir devyni sužeistu Nuo 
kada oper atoriai pasirasze su
tarti su A.M.W.ofA. West' Vir
ginijoj padėjimas tonais yra 
malszus. Didžiausi maisztinilį

st raikieri u kurie
priguli prie Komunistu unijos 
National Miners Union, 
geidžia iszdraskyt sena unija.

kai v ra isz

J

gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
s &

kurie

2,000 RAUDONŲJŲ EINA j 
SULAIKYT DIRBANCZIUS ;

.Pittsburgh • « «• r—Apie.. 2000 < 
raudonųjų straikieriu eina su- < 
laikyti dirbanezius angleka- < 
sius Allegheny ir Washington 
pavietuosia. Szerifai ir paliciję » 
yra pasirengia ant juju priė
mimo. Manoma kad gali invyk- 
ti kruvinas susirėmimas terp 
policijos ir raudonųjų.

ATIDARYS ‘NAUJAS KA
SYKLAS ARTI PORT 

CARBON.
Pottsville, Pa.

Mining Co., isz \\’ilkt‘s Barn 
pradės statyti dideli brokeri 
ant Salem Hill, arti Port Car
bon, . kur atidarys naujas ka
syklas, nes tonais surado daug 
geros, anglies.

Haddock
a

i

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.62
4 4 * *, J

Mokame 3-czla procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad* ir juo 

r turėtumėt reikalaus su musu ban- 
1 ka nepaisant ar mažas ar dideli*.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažin«ji- 

—Telefonas 506 
Ar.j Mah. City

visa
> W. of A. 'unijos.

mo ir t.t
603 W. Mabanoy 

?!■ ~ -iš m " '»

Darbo bus del 
keliu szimtu žmonių per 
vasara.

k'<■

KALIFORNIJOJ ATLOSZ GYVENIMĄ KRISTUSO.
F , , .

kurioja ima role lan-Mc Laren kaipo Kristus.r,

. ■ . i ' ■ * » , I > . .. ♦

Julajaus menesyja, Los Angeles, Kalifornijoj, bus atlosztas Gyvenimas Kristuso. Ant
* paveikslo matomo “Paskutine Vakariene

o

LIETUVOS VESTUVĖSE 
— MIRTIS.

Sziaidiai. — Szaukenu 
Vežaliu km

Mažeikos prižiūrimo j- eiguvoj 
buvo padaryta revizija, ’kurios 
metu atrasta 128 (kelmai, savo
tiškai nukirstu medžiu 12,096

I * • 4. * • 4

lt. sumai.
Antanas Mažeika, 46 m. am.,

• ’ J

buvo palmosuotas isz tarny
bos,o Gegužes 13 d., Mariam- 
poles apygardos teismas ji nu
baudė 25 litais pinigais arba 
3 paroms areszto. Be to, iszj o 
priteisė iMszku d-tui pajamų 
389 litus 50 centus be vieno

I ' *

cento.

* 4

Tai dienai jis su-

V., 
gyv. P. J.ukijys 

rengėsi pereiti in “moterys
tes. stoną.”
kviete pasilinksminti gimines 
ir kaimynus. VestuVininkarps 
parvažiavus isz jauniosios pu- » .41 I *KELE DIDELĮ TRtUKSZMA

Kaunas. Geg. *28. — Sziadie 
garsus komunistu vei

kėjas, Tamaszauskas, antra 
syk kariuomenes teismo nu
baustas 8 metus sunk, darbu f • •! »
kalėjimo varyta in kariuome
nes teismą, kur jam turėjo bn- 
ti paskelbtas galutinoje formo
je teismo, sprendimas.

Tamaszauskas VO'S tik buvo 
iszvarytas pro kalėjimo var
tus, akimirka puolė per gatve 
ir umaii persirito per esanczla 
priesz kalėjimą gatves tvora Ir 
pasislėpė -kieme. Prižiūrėtoja

8l/j v.

*

i

4

I
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KAUNE 115,000 GYVEN 
TOJU. 1

Kaunas. — Kaunui padide- 
k t 

jus ir praplotus jo ribas, Lie
tuvos laikinoji sostine turi

* I aJL •

t

115,000 gyv. 1929 m. Kaune te
buvo 94,000 gyventoju, 
nas spareziai auga.

* . *

Kan-

sos ir bekinkant aiJkli, staiga 
arklys spyrė jaunojo szvogc- 
riui P. Adoma'icziui, pataiky
damas in įpilva. Už keliu va
landų nelaimingasis persiskyrė 
su sziuo pasau'liu. Telkiu budu
insilinksminusiems vestuvinin- »
'kams lisz dainų teko pereiti in 
laidotuvių faudas.

PARSIDUODA LOTĄL

'4

Szale miesto Port Carbon, Pa. 
(Gr^yto^n) kąmpini* lotas, $0 |>0du

(June 80)

Box 148, Ranshaw, Pa,

185 pėdu Pąrpiduoa 
. Norintieji pirkti kroip-

Ad. tyorcintyyicziuB,

ploczio per 185 
visai pląiai, 
kites ant adreso.
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Malda
*

— Ne, nie ir net Tai nega
limas dnigtas... Daktaro! Ar
gi jau negalima nieko padary
ti ! Ko-gi judu tylite f!... '

Taip kalbėjo jauna motina 
greitai išzeidnma isz miegamo
jo kambario, kur gulėjo mari
namas jos vienatinis sūnelis.

Tyliai besikalba vyras ir 
daktaras nuleido galvas. Vy
ras szvelniai prisiartino prie 
moteres, padėjo ranka ant jos 
susivelusios galvos ir giliai at
siduso. Daktaras stovėjo lyg 
kurezias ir sustingęs; jo moste
lėjimas ranka pasako kuoaisz- 
kiausiai, jog vilties jau nebė
ra...

— Ka-gi daryti! — praste
nėjo vyras. Ka-gi daryti, ma
no brangioji!

— Ak, nekalbėk taip, nekal
bėk! — suszuko ji ir urnai ap
sisukus vėl nubėgo in miega
mąjį. ♦

.Vyras norėjo sulaikyti ja, 
bet ji tik žvilgterėjo nuvargu
siomis, pilnomis aszaru akimis 
ir inlindo pas vaika.

Vaikiukas gulėjo ant aukles 
ranku, jo galvele nusvirusi ant 
balto pagalvėlio. Akis adaros 
apmirė, neregėjo nieko. Isz sn- 
eziauptos burneles veržėsi pu
tos. Aukle rimtai akis kur ten 
toli insmeigusi nei nekrustelė
jo, motinai inejus. Kai motina 
prisiartino ir pakiszo ranka po 
pagalvėliu, kad paėmus vaika 
ant ranku aukle tyliai isztare: 
—- Metas jau marinti — ir at
sitolino nuo motinos. Szi pa
taisė vaikeliui plaukus ir dirs
telėjo jam in akis.

— Ne, negaliu, — susznabž- 
dejo ir vėl, atidavus vaika auk
lei, iszejo isz miegamojo kam
bario. ’

'Vaikas sirgo jau antra san- 
vaite. Visa ta 'laika motina po 
keletą kartu kasdien kybojo 
terp vilties ir desperacijos: vi
sa ta laika ji beveik nesumer- 
ke akiu. Keletą kartu kasdien 
ji atsiklaupdavo priesz Atpir
kėjo paveiksią ir maldavo 
Vieszpati, iszgydyti jos vai’ke-

Po Iszganytojo paveikslu 
buvo i>arasz4is:

norėjo sulaikyti ja

Ii.
“Ateikite pas 

mane visi varguoliai ir pris- 
, o Asz nuraminsiu 

Ji melsdavosi karsztal

tas žmogus, sudarkyta mano 
gyvenimas; in mano maldavi
mus atsakyta tuo, jog vaikas 

atauszti,
sustingti. Tolinus ji vėl sop* 

Szai* jie eina, t Toks

turėsiąs iszsitiosti

Mano

nnojft.. i 
maži u loti s, žengia per slenksti 
mosuojo rankutėmis, lyg 
ges, dairosi, szypsosi.’
mieliausias Ir tai - ji. Dievas 
nprbjo nuraminti/ atimt! Kam- 
gi bev i melsti in Jj, jei Jis ren
gia tokias baisenybes t '

Bet sztai Marele, aukles pa- 
vadauotoja, ima kažko labai 
keista krflbcti. Motina žino, 
kad tai Marele, toeziau ji rodo* 
si esant ne tai Marele, 
aniolas. “<T ‘ 
kodėl ant pectiu nėra pas ja 
sparnugalvoja sau motina. 
Antra vertus, kažkas yra ja! 
sakes, Imk aniolu dabar oslamn 
ir be sparnu. Aniolas.— 
le eme kalbėti:

no tai
Jei ji aniolas, tai

t

GERIAUSIAS DAKTARAS

nutos butu nepasįlikop tuo, kuo 
buvo mirdamas; isz nieko jis 
stojosi žinduku,-žindukas tapo 
kūdikiu, kūdikis butu tapes 
berneliu, mokiniu, jaunikai- 
cziu, 'suaugusiu žmogumi, sęns- 
taneziu ir seniu. Tu nežinai, 
kuo jis butu lapes, jei butu gy
venos! O asz žinau!

Ir sztai vėl motina sapnuoja: 
ji mato restauracijoje, bjauru 
sodinti už stalo seni, nutukusi, 
s usiraukszlej u si. ’ V a karione pa 
valgęs, jis suka sau usus, pil- 

ir geryn i elektros 
Užvirtęs minksztojo 

jis

mokiniu

va iszvertes, 
szviesa.

I

i

i

'Į

I
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TARADAIKA
♦

Maro- 
“ Veltui po

nia pyksti ant Dievo. Jus jokiu 
budu negaili visu 
vienas praszo suteikti viena, c 
kitas visai prieszingai... Au
re, kas dabar darosi. Visoje 
Rosi joje meldžiasi if ne bet kas 
meldžiasi! Augszcziantrieji vys
kupai, vienuoliai cerkvėse ir 
stebuklingose vietose, — visi 

kad Dievas duotu 
nuveikti Japonus. Ar-gi tai ge
ras dalykas! Deliui to melstie- 
si netinka, nes ežia Dievas in- 
tikbi visiems jokiu budu nega

lėtu! Japonai, mat, tai-gi __
džiasi kad Rusus nuveikus. O 
Dievas visu vienas Tėvas. Tai 
kaip-gi Jis turėtu elgties?”

— Žinau, žinau: ta'i sena 
teisybe, tai visi žino... Asz nv 
apie tai. Bet kodėl Jis nenori 
iszklausyti mano praszymo, 
kai asz noriu iszmaldauti ne'ka 
nors bloga, bet tiktai, kad ne-1 ‘ 
žutu mano mielas vaikelis? Juk

ANT SVIETO.
Daktaras Jokūbas Furth, isz 

Henry Phipps, instituto, prie 
Pennsylvanijos Uivorsiteto, li
kos iszriūktas kaipo geriausias 
daktaras ant svieto. Aplaike jis 
ta garbe ir auksini medali ant 
susirinkimo 82-ro daktariszko I n

iszklausyti:
() I • • 1 1 •seimo Philadelphia.

to i ir meldžia susimilti. Ir ežia 
Dievui netinka užstoti už juos, 
nes Jis žino, kad taip jiems bus

I # '

Jie nenujiegia: geriau.
maldauja y

, o Jis 
Vieszpats, kiaurai mato, kad 
jie, gyvendami pertekly (ras. 
kažiuje) szunis kartu ant savo 
artimu.

— Tai tiesa
i mel-l sau Ponia- Bet kam 

prastai iszsitare apie

siu, 
klausiu: kokiam tikslui 

norėjo man

galvoja 
ji taip 
Dieva ? 

Szunis kartu... tai peiktinas
pasakymas. Būtinai priminsiu 
jai kada nors ta žodi.

Bet asz ne apie tai klau-
— atkartoja motina. Asz 

, už ka
iszpleszti

- Motina mato savo 
gyva ir klausosi Jo 

asz be jo gyventi negaliu — ta-1 skardaus,'kaip varpelis, ir moi-

Dievas 
sūneli ?
Kaziuku

lo juokavimo. — Kam jie at
ome nuo manos Kaziuku? Jo? 
Dievas tai padare, tai jis pik
tas, nedoras Dievas: Jo visai 
nereik ir nebenoriu asz Jo nei 
žinoti.

Ir kas ežia vėl ? Marele jau 
visai nebe Marele, bet kažkoks 
kitoks naujas, keistas asmuo, 
ir szis asmuo kalba savaip, ule 
lupomis, teeziaus tiesiai in mo
tinos szirdi.

— Apverktinas tu ir aklas | i>; 
sutvėrimas, — tarė tas asmuo.
Tu regi savo Kaziuku, koks jis 

į I buvo priesz-sau vai te, su jo stip 
dauja iszrauti isz jo misidejl-1 Giežiai, mažais nariais, ilgais 
mu palinkima. ' •

— O, kaip gražiai kalba ta 
Marele — galvoja sau ponia.

— Bet Dievui netinka vi-
m t i i * i.1 ’

sur kiszties; žmogus turi pats Į geisi, kai jis 
rūpinsies. Be rupeseziu nėra | tardavo

ncdoras Dievas
< i

ko y y

re motina ir jauezia, buk vai
kelis apkabina jai kakla mink- 
sztomis rankutėmis, ir ji savo 
kunu jauezia jo szi 1 ta kūneli.

Gerai, kad ta mirtis neiszti-
— galvoja ji sau.

Atsitinka, — tarė Mare
le — kad vienam net tebesant 
praszytojui, jokiu budu negali 
ma iszpildyti to, ko jis troksz- 
ta. Kiek kartu teko man pra- 
neszti Dievui, ’ ot sztai, geras 
žmogus (daugiausiai vis jauni- 
kaieziai) maldauja suszelpti,paustieji 

jUS.” JI 
intempus visas szirdies pajie- 
gas. Szirdies gilumoje jaute 
ji, jog nenuvers kalno, jog Die
vas elgsis ne pagal jos, bet pa
gal Savo valia, bet vis-gi mel
dėsi balsiai su dideliu pamal
dumu kalbėdama poterius.

Dabar supratus, jog vaikas 
mirė, ji pajuto, kad jos galvoje 
kaž kas krUstdlejo, lyg kas nu
truko ir ome suktis... Nuėjus I apie juodąją vrszta. Ten pasa- 
in savo miegamaji ji keistai kyta, kad bernelis 
apsidairo, lyg nesuprasdama visz,tu nuo prapulties, ir užtat 
kur esanti, paskui puolė in lo- visztele davė jam užburta ka-1 eziaužinejo po asla; vėl ank&- 
va ir apalpo. napes grūda; pakol tas grūdas cziau visi atsidžiaugti negale-

Apalpus, besapnuodama ma- gulėjo jo kiszeniuje, bernelis jote kai jis sugriebdavo speno- 
•tę,'kad jos Kaziukas, linksmas nieko nesimokydamas žinoda- Ii ir suspausdavo 
ir sveikas, sėdi ant kresčios, vo visas lekcijas; bet per ta 
krato garbiniuota galvele, mo- grūda bernelis visai liovėsi 
sykuoja riebiomis kojalemis ir, mokinęsis, neteko atminties.
i sz pu tos lupytes sodina lefe antį Ne pridera Dievui isrimdinet* 
popierinio ariddųko...
J r-• Kaip tai gera, 
gyvas, — masto ji sau. — liJtys rauti, iszversti, iszmosti. ♦ 
kaip tai skaudu, kad jis miroj — Tu, Marele, visgi neat- 

-Už ka! Argi galę jo Dievas, Ku4 sakaį in mano? klausymu.
I į I , - ■

riam asz taip meldžiaus, leistų — Lukterėkite, viską atsa- 
kad jis mirtų.! Kam tat rei'ka-1 kyšiu, — tarė Marele: — sztai 
linga Dievui! Ar-gi mano vai- dar kaip esti: asz praneszu, jog 
kutis parėjo kam in kelia! Ar- pavargo szeimynerne per savo 
gi Dievas nežino, kad tas vai- kalte, jog visi verkia jog yra 
kelis — man viskas, kad asq isz gražiu kambariu iszmesta 
negaliu be jo gyventi! I Ir szta^ turėjo susigrūsti drėgnam, tam 
pavarginta nelaimingas, nekal- šiam kampe, nebeturi nei arba-

kacf ne paslystu, neimtu gir
tuokliauti, paleistuvauti, mal

možiai

sofoje jis girtomis akimis 
mirksi pusplikei paleistuvei .ir 
riebiai blevyzgpoja. i .

— Neteisybe, tai no jis, ta* 
ne mano Kaziukas! * 
nusigandusi motina, 
ma in bjauru seni; mat, ję akis 
lupos ir nosis taip panaszios 
buvo in Kaziuko! — Gerai, kaa 
tai sapnas — galvoja ji sau.
— Tikrasis Kaziukas aure kur:
— Ir ji regi balta, plika Ka
ziuką, 'kai jis sėdi vonipjo ir 
juokaudamas pliuszkina koje
lėmis; ji no tik regi bet ii? jau
ezia, kai jis sugriebia jos pliku 
ranka, bueziuoja ir bueziuoja 
ja, pagalios kanda, neiszmany- 
damas, ka ežia padarius tai 
meiliai rankelei.

— Sztai, kur mano Kaziu
kas; tas bjaurus senis tai ne 
Kaziukas, kalba ji sau. Tai tar? 
darna, ji nubaudė ir su baime 
akyse iszvysta tikrybe, 
kuriuos neiszsisuksi.

Ji eina in vaiko kambarį, 
/kukio jau numazgojo ir apren
gei Kaziuku. Suplonejusi Ikai 
vaszlkinc uosle, veidukas indu- 
befy nusviro ant kak teles plan* 
kelini... o jis pats iszsitiesos 
guli jau negyvas. Prie galvos 
dega žvake, rankelėse insprailfe 
ta kryželis, ant patelelio pri
barstyta gėlei in-... Aukle atsi
kėlė nuo kresios, žiuri in Ka
ziuko veideli, 
eina Marele;
arotas akis rodo gera szirdi.

—• Kodėl ji mane inkalbl- 
nojo, kad nereikia nuliūsti, o ji 
paiti verkszlena ! — galvojo mo
tina. Žvilgterėjo in nabasznin- 
ka ir nustebėjo;'ja iszgazdino 
didelis Kaziuko veidelio pana- 
szumas in to senio veidu, ku
ri ji sapnavo; ji skubinasi nu
vyti nuo saves tarnipti ir, per
sižegnojus, Imcziuoja sza'lta 
kaktele, sustingusias mažas 
rankytes, f’
primine jai, kad Kaziuko jau 
nebėra ir niekad nebebus... Ji 

41 . 4 i r . * i *i

dar karta pabueziavo brangia
...Ver- 

\ 1 i * .

bet jau pasitikėjimo ir 
meiles aszaromis nebeiszmcti-

I . i U - ' ■ ’ ■

i, nei žmo- 
nomis. Jai skauda, bet ji jau

Musu Skidkino paviete, 
Randasi nedidele vieta, 

t Kada vyrai iri darbu iszeina, 
Tai rudžiu, laukiu ir kerszin . 

sueina.
Žinoma bobas pasivadina

t Valgio ir gerymo pagamina 
t O kaip pasigėrė be galo, 

Ir ant galo,
• Jau vc|hik nutylėsiu', 
Ba nuo sarmatos nedalaikysiu

► • S u šile si u.
Biaurus tikrai pasiutimas, • 

. Ir paisiolgimas, r 
O viena kur ten ant kampo gy-

suszu’ko/ 
ži urėdą-

nuo

Isz kitu duriu 
jos veidelis, asz

t

bueziuoja
sustingusias
.. G i jacintu kvapas

J

e

)
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LIBERTY BELL ARBA LAISVES VARPAS

Sizmtas penkiasdeszimts me
tu atgal, senukas stovėjo priesz 
Valstijos iNamq, Philadcflphi- 

szjadien vadintas 
Svetaine.

joj, namas 
Nepriklausomybes
Per valandas jis tenuis stovėjo, 
per visa ryta, laikydamas var
po virve rankoja, laukdamas 
skambinti varpa praneszant 
tautos nepiklausomybe kuomet 
Antrasis Kontinentinis Kon
gresas, sėdėdamas virszui, pri
ims Nepriklausomybes Dekla
racija, 
ims”.

t <

ui Ii 
tapsta pražūtingi ju liuosybo, 
ir t.t.

Kontinentinio Kongreso nat
riai prisiege užlaikyti szita 
puikia deklaracija su > turtu, 
garbe ir paezia gyvasezia.

Po Deklaracija pasiraškyta, 
bet nepriklausomybe neingyta 
tuom lailku, bet penkiams me
tams vėliaus, 1781 mete kuo
met karo užsibaigė su pasidavi
mu Cornwallis, ir dviems mfe- 
tams po tam Anglija pasirasze 
po taika su naujai insteigta 
Amerikos respublika.

Kuomet szios tautos gimimo 
diena apvaikszcziota svetim- 
taueziai, kurie prisidėjo prie 
Amofrikos nepriklausomybes 
pilnai atminti. Tarpe garsesniu 
buvo Lafayette, kuris prisidė

Jie niekuomet nepri- 
' Neturi drąsos priim- 

taro senukas 
szimta kartu aplink ji 
rinkusiems žmonėms Bet tie 
vyrai priėmė. Antra valanda 

Deklaraci
ja vienbalsiai delegatu net isz 
13 kolonijų priimta ir ta diena jo prie Amerikiecziu kaip tik 
Liepos 4-ta, 1776 mete' senas 
varpininkas praneszo ta f akta bes deklaracija; Generolas von 
visa tautai.

Birželio 7-ta diena Richard 
Henry Lee, delegatas isz Virgi
nijos, pasinio pirma rezoliucija 
praneszant jog Su v. Valstijos 
buvo ir visoms teisoms turėjo 
būti liuosos ir nepriklausomos 
valstijos. Ginczios ilgos ir kar- 
sztos. Galu galo priezai perga
lei. Birželib 11 diena, Thomas 
Jefferson, John Adams, Benja
min Franklin, Roger Sherman 
ir Robert R. Livigston paskirti 
komitetu pagaminti formalisz- 
ka deklaracija.

John Adamas, kaipo seniau
sias narys, užpraszytas paga
minti dejdracija, bet jis prasze 
Jeffersono ta padaryti, nes Jef- 
fersonas paėjo isz Virginijos, ir 
Birželio 29 diena Virginija pa- 
reiszko savo neprkilausomybe, 
ir Adams žinojo, kad nieks ne 
galėjo taip puikiai deklaracija 
pagaminti kaip . Jeffersonaa, 
nes visi pripažino kad Jeffer- 
sonas 'buvo vienas isz geriausiu 
raszytoju.

Ir net sziadien tas dokumen
tas pasilieka svarbiausiu Ame* 
riboja dokumentu. Ka tas do
kumentas pranesza? Kodėl mes 
apvaikszcziojamo Liepos 4-ta 
diena kaipo Almerikos tautos gi 
mimo diea? Sekantieji punktai 
szito istoriszko dokumento 
svarbiausi principai — po ku- t' ♦ K
tiuo doukmetu pasirasze net 54 
delegatai —

“Jog visi lygus; visi turi tei
se gyventi, valdžios insteigtos 
no karaliams ir karalaicziams, 
bet žmonių gerovei; jog žmones

11”,

I I
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Nepriims M

SUS1-

vena
*

Tai jau gana,
^Ten tai namine plauko, 

, Mai, net kelis vyrus laiko, 
Prisitraukia kaip mulai, 
Apsvaigia kaip gyvuliai, 

Suvis proto neturi,-
Ant pusgalviu iszžiuri. 

Katras del jos pasaiprieszina, 
Su pokeriu užskust gauna, 

0 vyras jos glosto sau plikia, 
! Kaip“ duonos sykia, »

Iszsižioti negali,
Ba tuojaus per plikia vali.
Tankiai in ji atsiliepia, 
Ir su riksmu paliepia:

Tylėk tu pliki, 
Be skutiki,

Bu asz tau padarysiu,
Ir snuki uždarysiu, 

Su tokia paszolusia boba
Turi ergelio žmogus visada.

Viena seni pažinau, 
Ten kur arti Pottsvilles už

tikau,1
Tai bestijokas smilus prie mer

gų, 
Jaunu mergicu.

Geriausia jis padarytu, 
Kad savo procios nematytu 

• O ant smert paezedytu. 
Juk kvailys jau kosti ir vos 

kvėpuoja, 
Net kriokia ir akis pažaliuoja, 
Lavonu ąmirdaucziu atsiduoda 

O da vis nepasiduoda.
Susirask įsau seĮnyva 'boba, 

O kad ir nepatogia, 
Su jaunom nustok, 

Kampelyja sau tūnok.
. - * ■ * *

Nuobodus Mikutis buvo, 
In nelaimia pakliuvo, < "t

Gaspadiniai pasilsio neduoda-' 
j
Nuolatos ant jos užpuldavo.
> Nubodo jai toki' triksai, 
Kadh apt jo užeidavo fiksai, 

Aplink grinezia džiazu szdko.
G a spūdine ant stalo užszoko. 

Torielkoms Mikuti pasveikino, 
Veideli jo puikiai nuskrosino, 

Galva perkirto,
• Tasai nukrito.

Gaspadine laukan iszbego, 
Kaimynai subėgo,

O ir dėdė su 'bloko pribuvo, 
Mikutis ir po rankas pakliuvo.

Nebaga nuvaro, 
In koza uždaro, 

Bausme u'žmokejo,

Lli

N epr i klausomy bes

iszgirdo apie nepriklausomy-

Steuben, kuris atvyko isz Vdr 
kietijos kuomet dalykai baisiui 
atrodė, ir perorganizavo Ame
rikos pulkus; Pulaski ir Kosz- 
cziuszko irgi atvyko kuome£ 
reikėjo pagelbos.

Mes visi gerai žinome.: ąpio 
tu virszminetu vyru prisidėji
mą prie Amerikos kovos už lais 
ve, bet daugumas žmonių neži
no kad asztnoni isz penkiasder 
gzimts-keturiu pasiraszytoju 
szio. garsaus dokumento buvo 
svetimtaueziai.

Bet kur sziadien randasi ori- - 
ginaliszka dėklataciaj!

Buvo paduota Valstybes Der 
partamentui 1789 mete kuomet 
valdžia organizuota. 1623; me
te John Quincy Adams paga
mino kopijas kurias perdare 
pasiraszytojasm arba ju paveL 
dėt ojams. Bet darant tas kopi
jas pats ori ginalast beveik iasr 
naikintas. 1894 mete doku
mentas padėtas in plienine 
skrynute, kur ir sziadien lai
kyta. t

M f

mažais 
plaukeliais ir su vaiko meile 
kalba. .. Bet ar visad jis buvo 
toks T

Buvo laikas, kada tu džian-'l kaltele ir eme raudoti 
vos no vos teisz- kia

Be rupeseziu nėra Į tardavo umama,” “tete,” L 
gera. Tamsta, ponia, pati da- priesz tai tu džiaugoisi, 'kai jis | jodama nei Dievui 
Vincjai man skaityti pasakėle | pradėjo stovėti ir. nusitverda

mas kresios trepsėdavo aplink I neberugoja, nebesiskun^žią; ji I 
LszgelbejoĮ ja; dar ankseziau tu džiaugei- inMtikrino, kad kas atsitiko, 

si, kai jis, neva koks katinėlis, turėjo atsitikti. '
— Neraudok, motina^ verk-1 

ti nuodėme! — tarė aukle ir, 
priėjus prie nabasznikelio, nu- 

ji- savo lu- tryne motinos aszaras, 'kritu- 
pukemis. Dar ankseziau džinu- sias ant Kaziuko kaktos. — 
gbisi kai jis visas raudonas gal Aszaro^ apsunk is tik jo dusze- 
liai klykė neatsitraukdamas | ie, Jam dabar gera. Aniololis 

jis nesuteptas! O jei butu gy
venos, Dievas težino, kas isz Jo

■f

— 4‘Taip tai taip, visgi 
skaudu, labai skaudu... ” tarė, 
me tina. GAIDAS

__________ ■

Suvis dykai

ir kokia laime turfisito 
1 - \ '• ■ 
szysito tuo jaus indeda . •• n t ' » V ų

pikta isz musu. Žmones neprt- 
kad jis! valo to nei ptaszyti, tiktai pa-1 vi

Lukterėkite, viską atsa-

nuo tavęs. O dar ankseziau 
priesz metus kur jis buvo1? Jus,

irti manote, buk jus nešimai-1 butu iszejes. 
note ir kad jums ir tiems, kli-! 
riuos mylite, lemsta esą būti 
amžinai tokiais, kokiais dabar? 
esate. Bet jus nestovite nei 
miuntes, visi plaukiate, kai upe? 
visi ritates, kai akmuo, žemyn;

i prie savo mirties, kuri anks-, 
ęziau ar vėliau visus jus nuga-t 
labis. Ar-gi tu nesupranti, knd 
jei Kaziukas isz nieko stojosi 
tuo, kuo jis buvo, tai jis nei mi-

DY1CA!~
dasIŽinpsite savo ateiti

gyvenime, jeigu para-

J mi kelias steippąa doi 
peraiuntiipo. Adresavo- 
kitesriUla:

Practical Sajos Company, Desk S.
kite szltėln: 
- * — - ■ - .

I

1219 N. Ir.ving Avė. Čhiciųro, IU,
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Kad per visa nod'olilu stenėjo. 
Prižadėjo taip daugiau neda

ryti,
Gaspadine turėjo perpraszyti;
Matai tu neiszmanus kvaili,

? Dideli žiopliu
Butum turėjus funiu daugiau 
Ant duszios butu daug tau 

smagiau.

>

' • . i*4di ’ ir ' ■

Skaitykite “Sąule”
I

1 J *
* f* «t-

' Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

’ (Bell Phone 872) *
331W. Centre S3h«nan4^KPh.
i

Nultadbno valandoje, evtelr 
kiam geriausi patarnavime. P»* 
laidojime etliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai alga- 

. nftdinti. 4

1 Iss Mahapojaus ir GtrtrdriM 
jeigu kas pareikalaus manė

r tarnavime tai meldžiu mnaWp*.
turi teise permainyti arba isz- r fonpoti p pribusiu in

(Bell Phone 872) “

*

naikinti savo valdžia kuomet • mlnatu. tr Ball Telefonu •?!-

II t
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ŽINIOS VIETINES

kiwi

— ' Readingo kasyklos szia- 
ijibn pede. — Nėr ko džiaugtis 
i|C visi jaja aplaikys.
f»— ? Praeita Subatos vakara 
Jimziu bažnyczioje likos su

sai’? mazgu moterystes Jonas 
ustaitis su Edna Faust isz 

^liąmokin.
— Sudas neužilgio paleis 

Edvardu Traskaucka,
(įžiuro rado nekaltu nužudini- 
rfio savo paezios.
V — Mėsininkas B. J. Sklar s 

atidaro Nauja Buczerne ir Gro-
■ A

šme, Subatos ryta, po adresu 
dOl East Pine St., ir užkvieczia 
v(sirs atsilankyti pamatyti 
rtžtijai ir moderniszkai intaisy- 
th Buczerne ir Groserne. Jisai 
pardavinės visokia szviežia ir 
rūkyta mėsa ir visokius valgo- j
itnis daigtus. Subatoj, parduos 
Ot^kru po 3/ už švara (tik ne 
vaikams). Rūkyti szoldcriai

atsilankyti

«* I,-o

gonininkas Kendžiora. Nuota
ka yra duktė Juozo ir Alicijos 
Povalcziku, 1710 Oneida uly., 
o jaunikis yra sūnūs Mikolo ir 
Joanos Balcziuna, 1U1G Ches
nut uly. Jaunavedžiai apsigy
veno tuom lai : p;v 
motina. — PrtcV^i^į 

Ml ■ dki A • 'k|(t 'ii " ’H iii M

. 1%. ’ Ji* H7'

I
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vaikams).
po 13/ švara; rūkyti hamsai po 

svaras; pork loin 20/ sva- 
fįj szirieži szoldcriai po 12l/j/ 
aitras; czysti taukai 10/ sva- 
n<fc; beėf roast 15/ svaras; stei- 
kas 20/ ir 35/ už švara; ver
šiena 10/ svaras; Avienia 15/ 
vtjrszieHa <lel virimo 6/ svaras; 
syįestas 2 svarai už 53/.
daug kitokiu daigtu, už pana- 
Šėfi pigias prekes. Atlankyki
te m tisu Nauja Buczerne ir 
Grpserne. Užkvieczia visus.— 

• B. J. Sklaris, savininkas.

Ir

SHENANDOAH, PA.
- — Ona Jurkoniute ir AVill-- ♦. ’
iam Burkeviczius isz Ringtono 
Hkos suriszti mazgu moterys- k i # • « ' •
tęs Szv. P. Marijos bažnyczioja 
peK kUn. Grigą. '

—Ugnis kilo szafte Shenan- 
doah kasyklosia kuri užgesino 
ugniagesiai po keliu valandų 
sunkaus darbo.

I

Minersville, Pa. — Adele 
Grigoniute likos suriszta maz
gu* moterystes su Howard Me- 
yet isz Jalappa, klehonijoi, 
Trinity Luthern bažnyczioje 
Pottsville'. Pamergių ne buvo.

yeb isz Jalappa, 
lj toi * t f*

4B

*• Tuscarora, Pa. — Ona Kaza- 
keVicziute: ir Steponas Codie, 
likos auriszti mazgu moterys-

• 4 *tea Szv. Rapaolaus bažnyczioje 
per kun. E. J. Boyle.
I

Taxnaqua, Pa.

a

* xamaqua, ra. — Prisipaži
ntas prie kaltes laužymo prohi- 
bicijos tiesas Teodoras Norvi- 
dtm likos nubaustas ant 30 die- 
Mu kalėjimo Trenton, N. J.
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SAULEIszVisuSzaliut*’ * "Fff l*-<p* ... , v*

zuitu mokykla. Pamokslu pa
sako Tėvas Jėzuitas A. Moszlisi

— Birželio 21 diona po pie
tų dideliu troku važiavo daug 
jaunimo, matyt in pikniką. 
Prio Brattle St., ir Fresh Pond

>’ujo tre
kas susidūrė su automobiliu ir 

•szioju nelaimėjo jaunuolis Jo
seph Witham, 17 metu, visisz- 
kai užmusztas ir 21 sužeista. ( 
Tarp sunkiai •sužeistu yra Ju
lia Brl^htman, gyvenanti 921 
Beacon St., Boston, Jonas Kur- 
cunski, 15 metu, gyvenantis 46

Ju
lius aMtonis, 17 metu, gyv. 33 
Harding St., Cambridge.

Treku važiavo 17 jaunuoliu; 
jie visi norėjo nuvažiuoti in 
Walden ežerą maudytis, todėl 
daugelis isz ju buvo isz anksto 
apsivilko maudymosi drabu
žiais. Tarp sužeistu yra ir Lie
tuviu Julius Matonis ir Juozsa 
tuviu:-Julius Matonis ir Juo
zas Laukaitis. ; — D.

Duryea, Pa. f Diena 14 Ju- 
niaus patiko szeimyna Sarpa- 
liu .netikėtinas nuliūdimas nes 
nelaba.mirtis iszplesze isz ju 
tarpo tfeva szeimynos Juozą 
Sarpaliu, 77 metu amžiaus, ku
ris gyveno ant 5Ž2 Green uli. 
Nedėlioja a.a. Sarpalius, paval
gos pietus, jautėsi gerai, bet ne 
tikėtai apsirgo ir in deszimts 
minui u mirė. Velionis buvo se
nu gyventojum czionaitineje 
aplinkinėje apie 44 metus, guo- 
dotas per visus kurie ji pažino 
ir buvo senu skaitytojum 4Sau
les” kuria labai myflejo. Paliko 
dideliam nuliudimia tris sūnūs, 
Joną, Juozą, Tamosziu ir Lud- 
vika, tris du k toros: Helena Rut 
kauckiene, mieste, Bendokiene 
isz Wilkes-Barriu ir Zuzanna 
namie; taipgi ir seseres: Mare 
Adams, isz Wanamie; Kaczer- 
giene isz Waterbury, Conn., ir 
Marga r i ola Wosiliene isz Wil
kes-Barre, dvi seseres ir du bro 
liūs Lietuvoja kaipo ir 15 anū
ku ir viena pra-anuka. Laido
tu vp^ atsibuvo 18 Junįaus sų 
pamaldomis Szv. Juozapo baž
nyczioja ant kuriu dalybnvo 
daug žmonių, 
vietiniu kapiniu,

i jaunikio Į Parkway, Cambridge 
f 
k ' . "i 1

Worcester, Mass e HZIUO 
metu pavasaris buvo labai gra
žus, bot dabar prsaidejus va
sarai tai lija ir lija,.beveik koz- 
na diena. Seni gyventojai ne
atmena kad Berželio menesi

NOREJO UŽTRUOYT SAVO 
VYRA, BET NEPASISEKE
Praga. — Palicijei pasiseko 

atidengti nepaprasta užsi'kel- 
gyv^isczio tillo žm<»- 

! nuo

»

tiek daug kada butu lietaus. Market St., Cambridge ir

tik

11 sėjimą
“ / L; ja] ■ „ 9r j/, v » * i

gaus. * Žmogus aplaike 
paczto’ laikraszti kuriame ra- 

1 do užkiszta isz netyežiu gro- 
mata, kuri gavosi už’apvynio
simo. Gromata buvo adresuota 
pas koki tai UM:”... Miesčzio- 
nis atplėšto gromata, kurioje 
rado baltus miltelius ir 
mateliu su paraszu: 
szituos niHtolius 
pabaiga gyvenimo ateis in ko
los minutas.'” Gromata ir mil-

•I I I . „ • l . '' ' ■ t

tolins nuneszo iji polieije, kuri 
isztyrijiejo bul^ priguli prie ko
kios tai VongkienOs, szinkor- 
kos. Tolinus iszsidavo, buk 
motoro mylėjosi su kokiu tai 
rasztiiiiiikeliu, kuris nusiuntė

gro- 
uinpilfk 

in kava, o

1

f
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i. SENOVISZKAS STOVYLAS ISZKASTAS ILLINOJUJ.

Read i n 
. I.HWS
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If

Czia gera proga atlankyti I 
gimines ar draugus ir pasi- 1 
įaudot isz pigios ekskureijos I 
In Philadelphia $3.251 ;

I ;

i
t

“Mfl-
Parkas. L. U. Kliubo

Lietuviu draugijos ir parapi
nes draugijos rengėsi prie Ge
gužiniu, ir iszvažiavimu, 
kad lietus recziau atsikartuolu.
Sziomct turėjome gana dideli

J 

būreli Lietuviszku vaiku ir 
mergaieziu, kurie baigė pradi
ne mokykla Szv. Kazimiero 
parapijos teipgi ir isz vieszu 
mdkyklu gana didelis būrelis 
Lietuviu atsižymėjo. Worces- 
terio Lietuviai turi gana gra
žias iszvažiavimo vietas, ir ke
letą vasarnamiu, prie Quindi
gą mond Ežero, kaip paprastai 
vadinama prio Laiku. Tai yra 
Labdaringos draugijos 
rioniu”
Bangalas, ir Olimpija Bendro
ves l’aikae, kur szitose vietoje 
gali visi linksmai praleist lai
ka ir pasimaudyt. Ir visi gra 
žiai sau gvvuoja. Sziemet Mai
roniu Parko naslipines dran- 

. gijos parengimus galop rengia.
Ir sztai Liepos 4ta ir 5ta die
na Szvento Jurgio Tvireziause 
draugija Worcesterin, rengia 
dvieju dienu Gegužines Pikni
ką per dvi dienas, Gegužine 
bus gana indomios. Szv. Jm- 
gio draugija visuomet paren
gia gražus pasilinksminimus, 
kaip del senu ir jaunu. Szv. 
Jurgio draugija yra didele 
rėmėja Lietuviszku Bažnycziu 
musu mieste, taigi visi tikime* 
jog visuomene atjaus prakil
nus darbus Szv. Jurgio draugi
jos. Szv. Jurgio draugija už
kvieczia visus atsilankyti Ge
gužinėj teipgi ir isz aplinki
niu miesteliu nepatingot atsi
lankyt, ir parodyt Lietuviszka 
patriotizmą tarpe savo žmonių. 
Darbai kas kol po ruputi eina, 
bet gautie darbas tai klausy
mas, bedarbiu atsiranda gana 
daug, teip kaip ir kituose dl- 
desnuose miestuose, kad dau
giau žmonių pradėtu užimtle 
ukystes reikalais, tai bedarbe 
susimažintu. Surinkoszias ži- 4
nelos VDkininku Jonas.

Boston, Mass. — Pereita sa
vaite, Birželio 12-19, Masachu-. 
setts valstijoj automobiliai už- 
musze 17 žmonių ir daugybe 
sužeidė.

Shamokin, Pa. — Diena L 
Jųniąus, 10 valanda, likos sn- 
riszti mazgu moterystes Szv. 
Stanislovo bažnyczioje, pana 
Hęlena Pavelozikiute su Vincu 
Balcziunu. JCun. Marion sun- 
szd mazga moterystes su mi
šriomis. Pana Stella Pavelczi- 
Ičidte, sesuo jaunavedės ir Jo- 
rto, brolis jaunikio, kaipo pa- 

Janina Sukodolskiute su 
J8nu Jankowkiu patarnavo 
prie ezono jaunavedžiams. Lai
ke misziu, poni Magdalena 
Ėalcziuniene, žymi 
puikai padainavo

,ria,M kūrei akompanijavo var- klierikas Gasiunas, landas Je-

— Birželio 18 diena pasimi
rė dideles szeimynos motina 
Marijona Bastione, gyv. 295 
Boston St. Su szv. miszioms li
kos palaidota in Naujos Kalva
rijos kapines.

— Birželio 21 diena,
Petro Lietuviu bažnyczioj kun. 
Pr. A. Auksztikalnis, Tėvas Jo* 
zuitas, atlaiko pirmąsias iszkil- 
mingasias szv. miszias. Asista
vo kleb. kun. Pr. Virmauskis ir(

Szv.

i 4

soliste, 
Avė Ma-

kiŠ TT7T

JOHN J. 0'HEARN I ,UMBER C°-
200 E. Coal St. Shenandoah, Pa.

I
I

I

Palaidotas anf

IR MERGINOS RĖDOSI 
KAIP FASOISTAI.

Mussolini davo pavelinima 
ant sutvėrimo įmorginu d ra il
gu ves fašistu ir

* • • \ e ■ %*»Si

jai trucizna idant atsikratytu 
nuo savo vyro po tam galėtu 
apsivest su jaja. Abudu likos 
suimti ir uždaryti 'kalėjimo.

NARSI MOTERS NUŽUDĖ 
RAZBAININKA.

Krokavas, Lenk. h,Arti vie
tines kancelarijos, randasi ma
žas kromelis laikytas per mo- 

kurios vy-
raildasi kariumeneje. Ne

turėdamas vyrifizkos apglobos
< i ‘1 /I P

tero Nalipskiene, 
ras

naihie, jnii kelis kartus! rome
lis likos apiplesztas per vagis. 
Ana diena vela atailanke nak
tinei sveczei, iszimdami Įauga 
isz szono, insigavo in vidų, isz 
viso buvo trys. Du vagis insi
gavo in kromeli užmuszo szunl 
o treczias stovėjo lau'ko ant 
sargybos. Motore pabudo ant 
verksmo kūdikio ir paregėjo 
stovinti žmogir prie lovos. Ne
manydama . daug, pagriebė 
szalo stovinti kirvi ir kirto va
giui per galva; užinuszdama ji 
spt vietos. Atbegia nžmuszto 
draugai pasiėmė su Savim la
voną jr dingo.tamsumoje nak
ties. ' '

Paskutines Žinutes

11 Rio Jenerio, Brazdi jo. — 
Asztuoni žmonis likos užmuša- 
ti, 38 sužeisti ir 30 namu suar
dyti per baiso viesulą kuri pra-
pute pro Sao Luiz de Criscetros 
miesteli.1 ‘ ’

• II '^Toilcio, Japohijėt -
* -*• 1 ■ -

■'-Mies-
tuosia Tokio, Mayski Konoha-.

♦ ‘ ‘ L Ir *

ma ir kitur dąves'i jaust smar- 
kus drebėjimas žemes, >kurĮs
_ • . . - i j.■ ■■ ■ • . ....

Sztai stovylelis Henoviszko žmogaus, kurisl ikos iszkaltas 
per jo brolius daugiau kaip tūkstantis melu atgal. Yra jisai 12 
coliu aukszczio ir svėrė 42 svarus. Rado ji Illinojuj ateit© ir 
dabar likos patampytas Field muziejuj Chicago. — Argi musu
impedžiai taip išrodė t u k st an ežia i metu atgal?

wt»lti(

ISZLAIMEJO.

tavim
man at-

Pat. — Eisiu su 
laižybu, jog negalėsi 
sakyti “cigar” ant kožno ma

koki u tavęs

ISZ

“cigar” 
no užklausvmo 
klausinėsiu ?

Mat. — Tai susilaižykim!
Pat. — Gerai. Duoki man sa

vo deszimtine 
rankpinigius.

Pirmas klausymas• e>

Ar tavo tėvas buvo kalėjime 
už vagysta ?

Pat. — Cigar!
Mat. — Antras 'klausimas. 

Jeigu tavo motina turėtu szmo- 
(eli duonas, o tasai jai iszgelbe
tų gyvastį, 
josios.

Pat. — Cigar!

Mat.

l —

asz laikysiu

ar pavogtum nuo

Im priežasties bedarbes ir blogu laiku, numažinom prekes 
Ant viso materijolo, kaipo tai: visokio medžio, lentų, cimen- 
tor potato, geležiniu daigtu ir t.t. Dar giara proga pirkti, 

į todėl naudokitės isz dabartiniu pigiu prekių.
M. T. OOAKLEY, Mgr.

4

In Atlantic City $3.75 
hz Shenandoah 25c vinziaua 
NEDELIOJ 28 JUNIAUS 
Specialia Trcinaa Sabatoe < Naktį 
[rz 
Shenandoah . 
Mahanoy City . 
Tamaqua.........
Matykite plakatu* apie daugiau*.

• • • •

• i
valanda I
.. 2.00 
.. 2:39 
.. 3:04 I

I1

Mat. — Treczias klausimas: 
Jeigu asz pralaimėsiu laižybas, 
ka vėlintum turėt pinigus ar 
cigarai

Pat. — Cigar. t
Mat. — Paduoda Pat cigaru 

o deiszimtiiie paslėpė in kisze- 
ni u.

K. RĖKLAITIS
Liet u v itzkaa Graboriuz

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

818 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY,PA.

306 Market Street 
Bell Telefonas 441-J

T A M A QI I A PA

BMHMBMKaMHBUIiasMSaMi

•»
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SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA
• ATLANKYKIME LIETUVA

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

Isz
Shenandoah .........
Mahaooy City .... 
Tamaqua

I

Ryte 
.4:30 
...5:10 
.. 5:39

!

TEIPGI ”

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz • Ryte
Mahanoy City ....................... 5:10
Tamaqua ................................ 5:39
Shenandoah 4:30

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

JUNIAUS 20, LIEPOS 4,18 
SUBATOMIS

I hz Shenandoah $7.74. Isz Mahanoy 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkitfe bile koki regulariszka treia 
Matykite plakatus >apie dauginus.

Pabaiga savaites ekskurcija 
Su paprastais vagonais ir 

vagonai del miegojimo.

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

Dubeltavas tikietas ant pa
prastu vagonu $10.50

Iszvažiuojant Petnyczioj 3 
Liepos, grįžtant 4 Liepos f

Isz Valanda
Shenandoah ........................... 2:80/
Mahanoy City.........................3:03
Tamaqua..................................8:36
Mieganti vagona galima užimti; 
tarpe Allentown ir Cleveland pri-, 
mokant sekanezia mokesti in ten 
ir atgal. Žemine lova $5 už viena 
ypata o po $2.75 už dvi ypatas.
Auksztesne lova $4 už viena ypata. 
o po $2.25 už dvi ypatas.

i

4

guves fascustu ir nesziojima 
mandiora kaip ant paveikslo . . I 
matome. ' ' i

Lehigh Valley
EKSKURCIJA v 

irt New Yorka
NEDELIOJ 28 JUNIAUS

' d* A AA DuboltavaeJp4eVV TIHatat

Specialiszka* treina* apleis Maha
noy City 4:25 ryto. Grižtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:30 valanda vakare.

BASEBALL
Giants su Cincinnati 

New Yorke 28 Juniaus

lt

l :

$4.00

* '' * "" * u t

labai iszbaugino gyventojus.
Bledes mažai padaryta,

Ii Wacham, Drset, Anglijo. 
— Dirbtuvėje amunicijos kilo 
baisi eksplozije kurioje likos 
užmuszta asztuoniolika darbi
ninku ir 29 sukeista. Visa dirb
tuve iszleke in padanges.

4 *

1[ Rio Janeiro, Brazi liję. — 
Valdže sugdoino 530,000 mal- 
szu pirmos klasos kavos idant 
preke nenupultu, nes per daug 
kavos randasi ant turgRlis. Ka
va degina o žmonis neturi už 
ka pirkti. ' f
- . - r - ■ - v ■ i --- ■---aL ......... i i

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI ; 

Proazaliqa galvos skausmą in ftO.mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria irt tris dienas. 

666 Mottla del kūdikio Sulesto.1
PARSIDUODA GERA FARMA

Isz priežasties ligos locpininko, 
parsiduoda farma Mainsville, Pa. 5 
m Uos nuo Bloomsburgo, 92 akieroi 
žemos su 20 akierais girios, geras 
vanduo, 2 namai, tartai, gyvulei <r 
darbines, maszinos* kaipo Ir 300 vai
siniu medžiu, Persiduos, pigei. Todėl 
ateiszauklte ant szib adreso: 

I John Sweet, 337 W. Maple St^ 
5t.-July lO. '

Proszalipa galvos skausmą in $0, mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria iii tris dienas.

Mahanoy City, Pa.

L

i

v

v *.

Renkime Savo Uosta--Klaipėda
Kam baladotis po svetimus kras^tus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisukimas tarpo
New York — Kopenhaga — Khiipėda

Amerikos Lietuvių Jaunuoliu Ekskursijos
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu "FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES

A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant

9

>»

M

....... I
Pabaiga savaites ekskurcija
Su paprastais vagonais ir 

vagonai del miegojimo.

In Detroit, Mich. $12
In Chicago, III. $16;

In Gary, Ill. $16
Iszvažiuojant Petnyczioj 3
Liepos, grįžtant Subatoj 4

Visos pastangos bus paszvcstos padaryt kelione atmintina ir pilna 
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragcnto Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall ^treet, New York City 

130 LaSalle St. Chicago, 111.
969 St. Antoino St. 

t M

248 Washington St. Boston, Mass.
Montrel, Canada

iii

Liepos
Isz
Shenandoah ...
Kahanoy City
Tamaqua . ..

* valanda
... 9:11

. 9:41 
10:09

Mieganti vagone galima užimti
tarpe AllentoWn ir Detroit primo
kant $6 75 rft žem< tine lova ut vien* 
ynatt opM 'O dvi ypaNU. Už 
virMUtini hva $5 už ypaia n po ht

ca8» ar Gary ut viena ypala In
dvi ypatM in Det n ii t ir atetl. In < Hi* 

tin* lov* 98.76, ut dvi $4 50
n už ▼ imu tine Inva |7.<M už viena yha 
ta ir po |3.75 ut dvi ypata*. V |

Apie daugiau* informadju ade 
■site ekskurcija kreipkite*.eat 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
rassykite pas John M. lUlin, Dh- 
trict Passenger Agent, William-
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ANT READING GELEŽINKELIO
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FAS DEL CIMENTOISZDU
DEL NAUJO ST. NICHOLAS BREKERIO

• \, I I

Philadelphia ir Reading Angline Kompanija iszdave kon-

KONTRAKTAS i

trakta Dixie Cement kompanijai del cimento kuri naudos 
del pąstatimo naujo St. Nicholas brokerio.

? Mahanoy City bus tada vienas isz geriausiu miestu Suv. 
Valstijose kada szitas brekerįs bus pabaigtas.
‘ Kietas anglis visada bus naudojamas del apszildimo na
mu ir St. Nicholas brekeris turės gerai dirbti idant prista
tyt ta angli. ; |V

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
M.HAH0T OITT. FA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviuku 
Dentistas Mahanojuja 

Ant Antro Floro, KUao Sstoro 
lt W. Centro St* MabaMy City




