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Isz Amerikos
GUZUTE PASLĖPTA TAN- 

KUOSIA PO GRINDIMIS.
Philadelphia. — Prohibicijos 

agentai padare .revizija name 
Lilijos Juodicnes ant 4-tos uly- 
czios arti Culvert, kur rado ke
lis tanktis (ku'bilus) po grindi
mis name pilnus guzu tęs. Moto
re likos pastatyta po $800 kau
cijos. Motere aiszkino buk nie
ko nežinojo apie tankus.

* k <' <

Tame

LIETUVE NORĖJO SAVO 
KUNA PARDUOT.

‘ New Britain, Conn. —- Szio 
miesto majoras G. A. Quigley, 
prome sveti isz New Yorko sa
vo ofise ir nuo jo gavo popieri
ni pundeli. Tarp tu popieru bu
vo laiszkas vienam New Yorko 
laikhiszczio leidėjui.
laiške Petrone Statkiene pa
siūlė parduot savo kuna medi
cinos mokslui. Sykiu su laisz- 
ku buvo dainų ir eilių grupe r 
laszkas nuo Statkienės sunaus 
11 metu amžiaus, aistrinantis, 
kad jo motina serga, jo tėvas 
dližnai be darbo ir jis pats nori 
gaut darbo, kad iszgelbet savo 
motinos gyvastį. Vaikas galėtu 
dirbt bile koki darba, bet jam 
geriausia butu grajit smuiką, 
nes jis gerai moka.

Majoras Quigley pasiuntė 
pas Statkus iš

tirt,ir rado motina, 35 metu ser 
ganežia szirdies liga. Tėvas 
dirbp tokias trumpas valandas, 
kad ka tik* galėjo iszmftitint 
szeimynajr niekas neliko už
mokėt gydytojams. Petrone 
Statkiene gabi raszytoja, ji pu
si raszo po slapyvarde 
Thompson.’ *

4 < Patria

NUŽUDĖ MOTINA, JOSIOS 
TĘVA IR PATS SAVE.

Rea'Lion, N. J. John Neal, 
45 metu atojas in narna Onos 
Lan^bert, 40 metu, paleido kelis 
szuvius in krutinę nuo ko mo
tere mirė ant vietos, po tam nu- 
szove ant smert jos tęva James 
Ware, 70 motU) kuris iszgirdes 
szuviils atbėgo isz kito kamba
rio in pagelba dukteriai, paleis
damas in ji du.szuvius. Po tam 
nubėgės namo pats sau atėmė 
gyvastie /

» * T t •

Neal gyveno su motere drau
ge ir josios trim vaikais. Ji bu
vo pasimetus su savo vyru keli 
metai. Kėlės savaites atgal mo
tere su Nealu susibarė ir nuėjo 
pas tęva gyventi.

f.

NUŽUDĖ PACZIA

VIENUOLIKOSMOTINA 
VAIKU. PO ŽUDINSTAI 
VYRAS PASISLĖPĖ IN 

KASYKLAS.

Bolekas 
szn- 

užmuszdamas 
Kiti devyni vai-

Mount, Carmel, Pa. — Bar
nis už du posūnius buvo prie
žastim mirties Veronikos Chro- 
stokienes, motinos vienuolikos 
vaiku. ^Motere po pirmam vy
rui vadinosi Pakovskiene.

Josios du posūniai Franas ir 
Stanislovas, taja diena sugry- 
žo 6 valanda ryte isz Filadelfi
jos. Patėviui nepatiko tokis 
trankimasis su atuomobilium 
ir pradėjo Įnirtis su paezia. Ka
lia posūniai miegojo
Chrostovskis paleido du 
vius in moteria 
ja ant vietos.
kai tame laike nesirado namie.

Po žudinstai Bolekas pasi
slėpė kasyk losią Midvalley kai 
nuosia, bet policija apstatė 
sargais visas iszeigas isz kasy
ki! ir visas geležkelio 
idant žadintojas nepabėgtu.
Vėliaus žadintojas bijodamas 

kad ji policija nenuszautu; at
ėjo ant policijos stoties ir pasi
davė. Chrostovkis apsakė poli
cijai, buk nužudo paezia nes ji 
kerszino jam atimti gyvastį, 
kad visa szeimyna susitarė ji 
pakart po tam pasakyti )<ad 
jis pats pasikorę,” kad pati ji 
ketino nhtrucinti idant aplfti: 
laikyti insziurenc pinigus. Ta 
diena kada vaikai pardavė su
rinktas uogas motina norėjjo 
už pinigus pirkti gazolino o vy
ras norėjo užmokėti, namines 
skolas ir nuo to prasidėjo bar
nis. Motere pagriebė revolveri 
o jisai geisdamas nuo jos atimt

žadintojas
stotis

-u.
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Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Vairtijoae |3.00 metame 
Kitose Vieszpatystese (4.00 metame
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MAHANOY CITY, PA.

42 METAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU 50 ŽMONIŲ
SUŽEISTAZI
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Mrs. William Ross, 
niu isz Newport in Plymoutha.

. -.-z.yXv lYS' jiįį

vienatine motere kuri dalybavo laiviniam konteste lenkty-
2. — Fiorentina M. Hale isz Augusta, Maine, iszrinkta pirmi

ninke draugavęs National Education Asso. 3. — Kadetai isz Amerikoniszku 
Wyoming ir Arkansas atlankydami Sans Souci parka Berlyne.
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Salom, Mass. — Gal didžiau
siu užmirsztuoliu ezionaitineje 
aplinkinėje yra Jamesas Shef
field, kuris užmirszo apie savo 
kūdiki, palikdama ji lauke ve
žimėlyje per visa nakti. Priesz 
atsigulima vežiojo kūdiki po 
ulyczia, pastate vežimėli priesz 
narna, kuri užrakino ir nuėjo 
gult. Iszryto policijautas rado 
verkenti kūdiki veži mėly ja,
pabudino Sheffielhla,
džiaugsmu padekavojo už pa
tarnavimu.

DIDELIS SUMISZIMAS 
SZIAULIU BAŽNYCZIOJE. 
KAS TOKIS PASZAUKE 

KAD BAŽNYCZIA 
GRIŪVA.

Sziauliai. — Birželio 23 d., 
Szi nuliuose prasidėjo eucha- 

kongresas. Ta diena 
kuris su laike pamokslo, kuri sake vie

nuolis 
panika.

fTuo laiku buvo pilna baž
nyczia žmonių, 
szven tori ujo ir 
riaus.

rištinis

Andziulis kilo didele

kariszku .laivu

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

NEISZMANELE NETEKO 
SAVO VYRO. 

’1. 4‘ * (1 I

Stroudsburg, Pa. — Aplinki
niai prūseliai labai tiki in viso
kius burtus ir raganyptas. Ber
ta Strobleton, persitikrino kad 
lengviau užlaikyti burtus nb 
kaip savo vyra. Sziadie toji ne- 
iszmanele graudinasi kad nopa 
mete visokius burtus nes josios 
vyras ndbutu jeszkojas nuo jos 
persiskyrimo. Vyras sako kad

rn'bgh1i‘įf5’venti‘su tokia motore 
kuri paženklindavo 
duris idant neinleisti

kryželiu 
raganes 

* į '. o

in stumi, nesziojo ant kaklo vi- 
jokius maiszelius su milteliais 
idant prie jos neprikabintu pik 
tos dvasios. Ant to visko vy
ras mažai temino, liet kada tū
la vakara vyras gulėjo, jo pati 

ginklą tasai iszszove tris kar- atbėgo su ilgu peiliu ir insmei- 
ge in padušžka ant kurios vy
ras guejo, tik du.colius nuo Jo 
galvos. To buvo už daug ir da- 

*1 * .bar nori pęrsiskyrimo.

tus pataikindamas in motere.

Scranton, Pa.

LAPINSKIUTE IR 
SZIDLAUCKIUTE GA

VO NUO 9 LYG 18 ME- 
TU KALĖJIMO.

Mare La-
pinskiute, 21 metu, kuri prisi
pažino kad nužudė savo naujai 
gimusi kūdiki ir ji paslėpė gra 
beje ir Stella SzydlaucJkiute, 22 
metu, kuri prigelbejo savo 
draugiai tame darbe likos nu
baustos per sudžia Lewis in ka- 
lejima nuo 9 lyg 18 metu. Szyd- 
Ihu'ckiute norėjo apelavoti teis
mą in augsztesni suda bet su- 

j. k ■ ■ *
džia atmete jos meldimą.

n
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PRIEŽASTEFORDUKAS
PERSISKYRIMO SZITOS
r POROS.

• I* 11 l»

Easton, Pa. — Nesitikėjo Jo-
niiį Traczyk, kad turės neužga- / 4 j ■* '■’** 11 " '
nadyta motore, kada apsipa
citavo su Petre Bryda^ Petruto 
nebuvo užganadyta tuom, ka 
jai Jonas pirko, tai yra, pirko 
jai Forduka arba kaip vadina 
^blokine lizute’\ Nuo ryto lyg 
vakarui pyszkino po miestą su

PRIGULĖJO PRIE DAUG 
DRAUGUVIU.

■ is r v '* 1 * , f

Denver, Colo. — Charles Ivi- 
son nori uno savo paezios per
siskyrimo už tai, kad ji apleidi- 
neja ir apleido savo naminiam 
darbe ir vaikus nes priguli prie 
szosziu moteriszku drauguviu.
Sudžia tuom labai nusistebėjo Forduku. Ant galo nubodo Jo-

v*

r>

KONFISKAVOAGENTAI 
6,833,000 GALNONU GE- 

RYMO.
Washington, 1). C. — Pagal 

metini ra part a prohrbicijbs
•rg 

net 70,000 
szlapi us

ra par t a 
biuro, tai nuo July 1, 1930 ly 
June.30, 1931 buvo 
aresztu už visokius 
prasižengimu, 35,650 turėjo už
mokėti bausmes $5,511,000 nu
bausta kalėjimu net 29,470 žmo 
niu, paimta katilėliu ir sama- 
gonka 21,375, autombiliu 8,260.

Pehnsylvanijoj, New Jersey 
ir Delaware distrikuose mene- 
syja Juniaus, prohi'bicijoS agon 
tai paėmė 
alaus, 41,672 galonu arielkos ir 
munszaines ir 306 žmonys likos 
aresztavotais.

256,728 galonus

szaukdamaa: “Ugi prie kokiu
drauguviu ji priguli t” Vyras 
apreiszke kad priguli prie Py
thian Sisters, Ladies Macca- 
beee^ Rebekhas, Pocohontos,' 
Owlg ir Ladies of the Legion.

Sudžia liZgirdes tai, dave 
tam kiilkytojui tuojaus persi- 
skyrima. i . __skyrimą.

iAjil S*1 •

. 1 b*
nui tokis gyvenimas ir dabar 
meldžia sūdo idant ji atskirtu 
nup Petrutes. • * ’

Slidžia juos perskyrė, paliep-
• *

damas jai mokėti po penkis do
lerius ant sanvaites už kuriuos 
galės pirkti gazolino ir alie
jaus o gal greicziau nusilauž 
sau sprandą. ‘

NUŽUDĖ DUKRELES 
IDANT GALĖTU VĖL 

APSIPACZIUOTI.
Buckeye L<Ake, Fla. — Už nu- 

žudinima savo dvieju dukrelių 
8 ir 10 metu, Hall Pearson, liko 
pripažintas kaltu 'žudinstos pir 
main laipsnyja. 

ilL * f

Pearson pirmiausia nutruci- 
no jaunesne dukrele o vyresne 
nuszove idant jam neperszka- 
dytu antru kartu apspaeziuot 
su kokia t4u i\l anga net a Ama
ranth, kuri nekentė mergaieziu 
ir tik tada prižadėjo už Pear- 
sono teket, kada mergaites ko
kiu nors budu praszalins isZ 
svieto. Nelaba motere 
liko uždaryta kalėjimo 
pagalbininke tani darbe.

I

• ■ 'lZ* X f- * \ 1 4 Ikokia t4u 'M anga riet a Ama-

taipgi 
kai i>o

JO GYVENIMAS TAI TIKRA 
PEKLA.

— “Mano gy
venimas ant szio svieto yra tik
ra pekla” — taii> apreiszke 
presz sudžia. Ames Greene jesz- 
kodamas persiskyrimo nuo sa
vo paezios. Toliaiis tasai žmo
gelis kalbėjo: “Apsivedžiau su 
ta motere tik trys sanvaites at
gal. Mano rnotere pakvietė sa
vo pussesere ir josios drauge iii 
mano stuba, kur gerdavo 
tolius” nuo ryto 
Naktimis iszeidavo voluos žino 
kur ir nosugryždavo lyg (riju 
isz ryto, girtos kaip nesutveri- 
mai. Kada pareikalavau kad 
man padarytu vakariene 
ęų/p 1 a i k yda v a u kijo s 
per galva ir turėjau bėgti isz 
stubos. Nekarta turėjau pergu
lėti garadžiuja,” 
neturėjo budo imt apmalszirii- 
mo tosios bobos ?».

Albany, N. Y.

— tail)

‘1 kak 
lyg vakarui.

, tai 
torielkas

— Argi jau

1000 BEDARBIU PASILIKO 
BE PASTOGES, 

t

Detroit, Mich. — Tūkstan
tis bedarbiu ir benamiu,, pasi
liko be pastoliu, kada miestas 
juos d <ilgiau nepriglaude mi- 
laszirdinguosia prieglaudosia. 

suriszc visa
“turtą” in skepetaites 
valkiojesi po ulyczes.

Vargszai 
turtą” )

savo 
dabar

Amberson 
sapnavo buk jam

diena

KAD NE SAPNAS, NEBUTU 
APLAIKES NE CENTO.
New York. — Bryan Amber

son, apskundė New York and 
Florida laivine kompanija iiž 
aplaiikytus sužeidimus spirda- 
masis deszimts tukstaneziu do
leriu. Teismas ketino užsibaigt 
S u Imi t o ja. 
priesz tai
(įžiurę nieko nepripažins ir ge
riau kad susigadintu su kom
panija ant dvieju ttiksfahczin 
doleriu kaip jam siūle. Žmoge
lis at'beges in s ūda su advoka
tu ta ryta priesz iszskaityma 
vi roko, apreiszke, kad nori su- 
sigadyt. Kompanija noringai 
sutiko ir iszmokejo jam pini
gus. Džuro po piet apreiszke 
kad jam nieko nepripažysta. 
Tokiu bildu žmogelis per sap- 
ifa laimėjo nors du tukstaneziu 
doleriu.

NEPAPRASTAS SZUO.
Lyons Mill. Vt. — Fredas 

Hali, turi nepaprasta szuni, ku
ris gal kada atnesz savo locnin- 
inkui dideli pelną jaigu gyvens 
gana ilgai. Turi jisai sziini, ku
ris turi galva panaszią in slė
naus o uodega kaip levo. Kaip 
rodos szuo gyvens, nes yra svei 
kii ir priima daugybe svoeziu 
kas diena kurie taji nepapras
ta sutvėrimą atlanko.

PER SAVO AKYVUMA NE

szoko per

20 ANGLEKASIU LIKOS 
ARESZTAVOTAIS.

Washington, Pa. — l)a dvi- 
deszimts anglekasiu likos už
darytais czionaitiniam kalėji
mo už dalyba v ima 

kada užklupo
maisža- 

cziuosiu, kada užklupo ant 
darbininku- einanezius in dal
ba in Bulger Block Coal Co. 
Konia kas dien keli straikierei 
buna aresztavotais.

400 MEKANIKU PRADĖS 
DIRBTI.

Jersey Shore, Pa. — New 
York Central lokomotivu dirb
tuve Aviso, pradės dirbti nuo 
1 Augusto, priimdama in dal
ba 400 mekaniku. Taja tai die
na lokomotivu dirbtuve bus 
perkelta isz Aviso in West Al
bany. Viso tojo dirbtuvėje dir
bo 700 darbininku.

TURĖDAMA 103 METU, ISZ-
LEKE EROPLANU.
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BROLIUKAS NORĖJO NU- 
SKUST SAVO SESUTE.

Di ruler, N. J. — Kada tėvas 
iszvažiavo su daržovėms in 
miestą,, penkių metu sūnelis 
Bert Free let’, matydamas dau
geli kartu kaip tėvas savo sku
teli, paėmė britva ir pradėjo 
piaustyt veidą savo dvįoju me
tu sesutei. Ant riksmo mergai
tes motina atbėgo nuo kaimynu 
ir vos neapalpo kada paregėjo 
kruvina ’britva vaiko rankose, 
manydama kad mergaite pa-

i

TEKO NOSIES.
. i1'*Pittsburgh. — Per sa\ p di- 

deli akyvuma Patrikai 
Lane norėdamas persitikrinti 
kur czerepokas paslepiu $alva 
kada inslenkia in lukszta, szia- 
diena neturi nosies. Patrikas* * > ? •*) 
lirikiszes ezorepoka per arti no 
sies, kada tasai inkiszo galva 
ir pajutęs Airišzio įlosi arti 
staigai iszkiszo galva; capt, Pa 
trikui už nosies ir nukando.

Mc

Kokia tai

p-W- /.. - ■

RI
?, $o£:<

k V 1 ls r«

U 
r

Pana Mare C. Hartman isz
Filadelfijos

70 METU FARMERIS NUŽU
DĖ SAVO KAIMYNĄ. •

Brunswick, Me. — Sųsiki- 
virezines su savo kaimynu apie 
szmotoli laulko, Fredu®' Ring, 
70 metu farmeris nudure ant 
smert su szako savo kaimyną 
Williama Philbrook. Kaimynai 
nuo keliu metu gyveno nesuti
kime ir net viens kita apskun-
- - - Y J T • 1 *1

KUMPIS IR KIAUSZINIAI 
PRIEŽASTE ILGO 

b AMŽIO.
Philaddl|>liia. —

Ona Willis, ana diena apvaik- 
sztiuejo savo szimta motu. Se
nuko per visa diena prigel'bine- 
jo savo dukteriai pagaminti di
delius pietus del suvažiavusiu 
giminiu ir savo szeimynos. Se
nuko pasako, buk už savo ilga 
amžių yra dėkinga valgimui 
kumpio (szinkos) ir kiauszi- 
niu. Niekad ji nevalgo jokiu 

i“paju ne keksu.” ( de in suda už szmotoli lauko, .
4

daug stovėjo 
už szvento- » • r r

Staiga žmones pradėjo 
bėgti isz szventoriaus pro di
džiuosius vartus, 
szventoriaus muro siena szauk- 
dami: ‘‘bėkim, bažnyczia griū
va!” Žmones bėgdami vieni ki
tus stumdė, draskė, pleszes, vie
nam parvirtus, kupetos žmo
nių ritosi per ta ir bego. tolyn. 
Sužeistųjų žmonių pasigirdo 
verksmai ir szauksmai, bet su
sijaudinusi minia nieko nebojo.

Panikos metu esą vieniems 
iszlaužytos rankos, kitiems ko
jos, arba kitaip kaip sužaloti.

Panika padidino dav (fįr tas 
faktas, kad Sziauliu. miesto el
ektros stotis iszjiingusj,,srove, 
kuri szvieto illiuminuotą baž- 
nyczia. Yjiacziai ’buvo iliumi-

L

<«(

ana diena pirma 
karta savo gyveime gavo “ 
da’‘ oroplane. Taja diena susi
laukė 103 metus ir apvaikszti- 
ejo atminti per iszlekima in 
ora. Guy Miller vare eroplana.

rai-

Ma-
* * j

■juras Dernkovski likos areszta- 
votas kaipo sznipa izdiiodamas 
slaptybes savo tėvynės del ne
vidonu.

H Naking, Kinai. — Valdisz- 
kas vaiskas perlaužo pasikele- 
liu glitas paimdami Kwango- 
hung. Raudoniojo pabėgo su di
dėlėms blędcms. ' (

Warszawa, Lenk.

• •

i

nuotas bažnyczids 1x>bszta< ir 
apkaiszytas Vatikano vėliavė
lėmis. Žmones pamatę, kad 
bokszte ir bažny^ioja iliumi
nacijos nutruko, 4ar.laVįau su- 
miszo. Vėliau, kai žmonęp buvo 
aprimę, sužeistoisicrns pradėta 
teikt,! pagellMi. 19.žmonių tuo- 
ja*u buvo nugabenta ligoninėn, 
kitiems tik taip suteikta pagel
ba. Cy' ~ '■

Keli sužeisti sunkiai'. Ifcz viso 
panikos motu ‘nukentėjo 50 
žmonių.

Del ko kilo panika, oficialiai 
dar nenustatyta, bet eina viso
kios versijos. < .

Kriminaline policija jau tu
rinti daviniu, kad viena, ne vi
so proto devobaiminga moteris, 
labai karsztai besimelsdama, 
kai pakėlus akis auksztyn, jai 
pasirodė, kad griūva bažny- 
czios boksztas. Ji ir ęygzukus 

bėkim!” bažnyczia griūvan
ti. Ir isz tiesu žiūrint ilgai in 
bokszta akims rodasis svyruo
ja. Juo labiau, kad tada ret- 
kareziais plauke padangėmis 
maži debesėliai. .

Kita versija tokia: vienai 
moteriai vagilius norėjos įsi
traukti isz po pažasties ridi- 
kiuli. Moteris pastebėjus, tada 
vagilius, norėdamas nukreipti 
moteries dėmėsi, duszukes 
“bažnyczia griūva!” .Panikai 
dirva paruosze ir irivairus gan* 
dai apie Szv. Petto bažnyczia 
esą susirinkus in szia. ba'zny- 
czia Um tikram skaiczhri žmo
nių, bažnyczia griūsianti;

fl Bremen, Vokietija. — Isz 
priežasties pinigisžku ergeliu 
farmeris Seedorf, iržstdaro sklo 
pe su trim vaikais ir padogo 
narna. Visi sūdome ant anglių.

H Grenoble, Franci ja. — 
Trys pasažieriai likos Uzmuszti 
o trys sužeisti per susidaužirua 
eroplano aut artymo' kalus. L

S r
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Karszcziai, piknikai, iszva- 
žiavimai ir vakacijoa.

į ........ ■ lr - - - *---

Szunes begali kalbėti, o bet 
galime suprasti ko jie nori. Su 
nekuriais įmonimis suvis k i-11
taip.

' ........... - *.■ M.AiNiiJi

Gimdytojams priguli 
vaiku paguodone, meile ir pa
klusnumas. Jaigu norite turėti 
dekinghs vaikus, bukite dėkin
gais vaikais del savo gimdyto
ju*

nuo

—   *     —.... ■   f

NETIKUS PAPŪGA
' Viena sena rnotga, czion Amo- 
rike, turi papūga, kuri laibai, 
yra iszmąni jog greitai kožna 
žodi iszmoksta ir pamena. Toji 
merga labai nekenezia jauni
kiu o ir žiu rot in juos negali, 
kada laikais pamato savo ku- 
karka su jaunikiu, tuojmis pa
varydavo. Viena karta labai 

' iszphido ant savo knknrkos už 
jauniki, o toji likus vieha. kuk-

GAL PASILIKS ISPANIJOS

SA'.UUH 
tt

. ’ JSAĮMJH .
— ‘L'V\V>W''—PtT’kI i
Laime Nelaimėjo

Apsakymas Daktaro, 
b..... .

■— Stebi sėti tamsto mano]
persikettiihu; sakai kad nopa-

____________ v ________
jrhi ’baigiau seminarija ir ap- 

HysZkau Savo tvirta dideli norą 
KipslrikaU. Mano dvasi szkoji 
Vadžih, ihhfydatrta Aianyj mo- 
ridiėžka tuštybė Augszta

» f ' * - **»' <
■ o ■■ < * ■ ■»« —
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V fšzmėtihėjė rtfart Aedėra pą- 
isiolgiihiv, bnvMt užklėtejusitr, 
Vnaon užgauta abicija buvo už] 
Vislabihėsla tvirlėisrtė it iiėdh?
įeidinėjo man mfsižėmint.

|1 " II I II I " *■! A —

Jaigu del tavo draugo nuo
bodus gyvenimas, tai pasakyk 
jam, kati del saves užsiraszytu 
laikraszti “Saule 
dėkingas už tai.

> > o bus tau

PREZIDENTU.
Alejandro Lcrroux, žymus 

Ispnniszkas politikierius gal 
bus iszrinktas Ispanijos prezi
dentu po priėmimui naujos kon 
st i t nei jos.

zysti manės visai ,tliTokszti ži
not, ir klausi, kokiu budu isz to 
kio bedievio, ateisto, kaip asz 
galėtu tapti doras dievnotas 
žmogus, tikintis ir tvirtas tikė
jime. ‘ ■

'Pašipažystame nuo jaunystes
nioja, kur ir papūga radosi, pa- kada po 'pabaiginitoi mokslo 

įtoedicinos Isžv’ažiaVato in 'tožrti- 
beži dėl gydintojiszkOs toiąno 
piraklikoš. Praeita tniatio vie- 
nok tamstai visai ilėžinoma.

Jai drtlėisi ir nordėsi paklau
syt noringai apsakysiu bėiit 
trumpai; kaipo ik'vislab tai, 
kas vėliaus po mudviėjil pbtsi-

• i 11 »

szauke garsiai: 
Kad 

na teganai

Tikybai yra tai sk Ii tymas ar
ba sklepavonia isz kurios jeigu 
iszimti viena plyta — visa su
grius. Taip pat ir duszioja žmo
gaus, jeigu pasidaro szpuke ti
kyboj®,'griūva toji tikyba o jos 
vieta užima tusztybe ir netiky- 
sta.

Jusgi paguodoti skaitytojai 
kurie turite darbus ir 
bins o laikas pasibaigė, 
džiame paskubinti su užmokė
jimu juk žinot, kad išdavimus 
laikraszczio kaštuoja daug.

uždar-
, mel-

Silpnybe yra 
kantriai kentėjimu daug augs/, 
tesniu pabudžiu. Kentėjimai 
yra druska gyvasties. Ji saugo
ja duszia nuo pasigadinimo, ji 
gydo duszia kada suserga. — 
Didelis tai žodis nesuprastinas 
per svietą; kentėjimas arba ka- 
puosia vieta.

nepakelineti

Ana diena kokis lai iszgama 
tėvas likos aresztavotu už lai
kymą savo asztuoniu metu dūk 
reles, prirakyta ant lenciūgo 
kaip szuni. Arcsztavotas tėvas 
teisinosi tuom, kad turi tiesa 
nubausti savo kūdiki kaip jam 
patinka. — Tame blusta.neku- 
rie tėvai, nes Amerike už/drails
ta pasielginet su vaikais kaip 
su gyvuliais.

Tūlam Angliszkam laikrasz- 
tyja ana diena skaitome szitoki 
apgarsinima: “A young man 
in desperate need of work, will 
do anything for a small 
meration.” 
reikalaujantis labai darbo 
dirbs bile ka už maža atlygini
mą?*

Kad jauni žmonys 
tokiam baisiam padėjimo, ne
galima jiems stebėtis idant už
dirbti kelis dolerius. O kada 
teisingai negali surasti darbo, 
tai daugelis isz ju imasi prie ki 
tokio budo kėliu prasižengėliu.

Panasziu apgarsinimu gali
ma užtemyt kas kart daugiau. 
Ir tas dedasi sziam turtingam 
sklype Amorike o ne vargin
gam kokiam Europiniam skly
pe. .

renu-
— Jaunas žmogus 

labai

randasi

fe

Amerikoniszkas’’ Turtingas
pulkininkas Charles Hėrman 
Paine, kuris mirė pusantro me
to atgal, nžrasze seržantui sa
vo kompanijos kokiam tai Boy- 
lč*ui 60 tukstanezius doleriu. 
Tuosius pinigus laimingas ser
žantas aplaikys už keliu 
vai ežiu.
Jaigu inirusis pulkininkas bū

ti! davės savo seržantui nors 
deszimts tukstanezius doleriu 
kada da *buvo gyvas tai butu 
tarėjas didesni dŽiaugsma ne 
kaip 60 tukstanezius po mir- 
ėžiai pulkininko.

san-

11 AO « I idM.mi i ■
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Kokis tai mokslinczius buvo 
pasakos, kad, tasai kuris už 
savo gyvasezio duoda, tai du(< 
da kai f) auksa. Tas, ka yra duo
ta ant inirtinio pakilo, yra si
dabru, o po smert tai kaip szvi- 
nas. Zmoniems už. gyvasezio 
sunku persiskirt su pinigais.

Miestas Detroitas kaipo ir 
kiti didesni miestai sziosia sun
kinusia kukuosią randasi pini- 
giszkam ergęlyja, o nekuriu ko
ne visiszkai susihankrul i no. 
Žmonys negali mokėti taksus, o 
kasztai auga su kožnu metu 
ypatingai ant užlaikymo bedar
biu. Todėl Detroito kasa pasili
ko tuszczia o Fordas paskubino 
in pagelba miestui penkis mili
jonus doleriu o jaigu prireiktu 
daugiau tai duos.

Isz to matome, 
tnkstaneziai žmonių Detroite 
negali mokėti padotkn, tai vie
nas žmogus gali tai padaryti ar 
tai blogi ar geri laikai.* • \ y

Tu loja Metodistu parapijoj 
Milwaukee, 
prūdas del maudymosi, kuris 
kasztavo 30 tukstanezius dole
riu. Tarp parapijom! kilo nesu
pratimas ar prūdas gali Imti 
naudojamas szventadieniais ir 
Neileliomis. Dalis parapijonu 
tvirtina, kad maudymas Nede- 
liomis prioszinasi Metodistu ti
kėjimui ir yra griekas. Kiti vėl 
yra nuomones, kad jaigu jau
nuomenei Ims uždrausta mau
dytis parapiniam prude, tai 
kur kitur inaudysis.

Ne taip seniai kopa veidmai
niu net paniekiho maudymą vo- 
nioja namie, nes tai yra griekas 
prieszais moraliszkuma. Oj tie 
tikejimiszki kvailai kiek jie 
blogo padare tam laisvam Ame 
rikei . u f’ r i

kožnu

kad kada

t

likos 
maudymosi

padirbtas

Vclniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo torp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Joszkojo tarnaites
o rado paesia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
. MAHANOY CITY, PA.

LITHUANIAN. 
MNCB F0LI11 
E IPIANO'SOLO H 

(įontainiti^ a choice mL 
collection of the most M 

mH popular Lithuanian M
I tttcar * *
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TIK.TMJ.EXCTA.

Szi Albumą Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau* 
narna pas .

W. D. Boczkauskas-Co.
.. Mahanov City. Pa.Mahanoy Oįty, P&.

tu pastiptum se- J. I , t >

Tie žodžiai labai patiko pė- 
pūgai ir gerai insiteMino.Kndn 
poni prisiartino netrukus pas 
papūga, o toji tarq:

~ Kad tu pastiptum sena 
rn'gnnn! skyritho'b'nvo lengvai, tani!MA

Seną iricrga net apAlpb isž- 
girdus tuos žodžius. Nusidavė 
ant rodos pas pastorių, krtris 
nutarė, jog josios pnpugA yrn 
'negražiu žodžiu isztnokinfa, ir 
veikei u prileisi kita Įnų)U:gh,ku 
vi moka kalbėt gorus žodžius. 
Pastoms ir tirrejo papūga

ipa t i Vsi' kaip stebėti n i nėkart A 
btiha keliai, kuriais 1 Apvoižda 
ktanai mūs ^ėda. Tinki, kalbėr 
dama, jog norih^ai kaipo žin
geidi, klausai, o todėl prhdedn.
/ 1 If • 1

, am
bicija ir godurfta ^inystos, nu
tarė u'žbegt tam ir nedalcist 
augt inanyjtt tai iszsivystan- 
smarkiai puikybejo proto. Bet 
tada asz ta dalykn mneziau vi
si kitaip, stojiėn’tflii ne toj pras
mėj. Jaucziausi esąs nuskriaus
tu, kad padaryta mnn vdidelo ' “ Ii J
neteisingyste. Užgautas hilže- 
mintas, apsirikęs viltyjii,blAhz-| dio’na-. Mylimis ir mylintis bu- 

, t uo- 
Tatogiau khd nieks to mano že-‘ 

jaus pamotes seminarija ir miszko rojaus Harmonijos 
naikino, nes ir abi mano sesers 

visus mokslo szinlingai mylejėsi su mano Ja- 
dvinia, o didino mano laime ir 
shinguma gyvenimo trijų metu 
miela linksmadukriuke Eliute.

tointob aprttijok ir husiminimo, Su’didžiausiu tooru skiibinda- 
van niimon po dienini ui dar
bui, kad ton galot pasidžiaugt 
ir pnsiglamoiiet su 
kūdikiu.

i

Tame tai laiko piiftiylejhn-
karsztai jauna, gatoa Apšvies
ta ir to bitlai iškauki ėta, bet ne 
turtiiygą pAtoėitė, dtlkėYe dOrii

ma persi ti krito f br ėsmi gyvas.
Manyta abehmi, kad asz kai

po žmogus bevioris, netikintis 
in nieką, paimtas sielvarto, isz- 
begau isz namu, idant papildyt 
pafžtodyste. Dabar randa mane 
po sletokscžiu bažnyczios; Ža
dindama mane, szaukdėtoia var 
du apsakė viską. Nubudau isz

* " * . 1 J I

tėvu, guodėjau abelnai ukesu apmirimo, negalia suprasti ko- 
isz aplinkinės. NctVnkiis kaipo kiu Hudu randuosiu
savo moteri insivedžiau in loc- Bet patyręs apie atgijimu mano
1 L * ' L f - J * 1 _______

isz aplinkinės.
abelnai uke

NetVnkhs Itai czionais.

nūs nhmns.
Keli metai praėjo kaip viena

kiausi nusiminęs, prabadės no- v'ėu visu laimingiausiu 
m pakliishhmo: bėdžiau tuo-

trohzkau tai padaryti, bet Vei
kėjo sugražint
kaszlus, b ko padaryt, kaino 
neturtėlis a&ž hegalejhit

Tame tai laike, tarnė periode

< i ' '

hio'tina taahb po Ttoirtihinm savo
bVolini aplaike bėdidelt 'patiki
ma, išž khrio vienok dalis man

ne-

/brangios Eitutės, puoliau ant 
keliu ir karsztai dekavojau 
drauge su sesere. Dievu: už jo 
malone ant manos. Pasižadėjau 
priegt?m m lankyt 3’i suvo žmo
na ir kūdikiu jei pasveiks 
szvenl viete Czenstakave.

Kūdikis mano tikrai,

kūdikiu

prie 
rūpestingos pagelbos gydinto- 
jiszkos pasveiko, o tas nelai
mingas atsitikimas nepadaro 
jok ios i niekines ant tolesnio isz 
sivystinejimo jo organizmo,

•J

m ylom u

, o 
kuri ne kuriuos žodžius mokėjo 
kalbėt isz psalmu Dovydo ka
raliaus. Uždare in viena paka- 
ju abi papūgas ant keliu dienu. 
Po kokiam laikui merga ir pas
toms norėdami dasekt ar papū
ga kiek iszmano doresnes kal
bos, inejo in ta pakaju kur ra
dosi papūgos. Kaip susipiktino 
pastoms ir mergina, 
pūga tarė:

Kad 'tu pastiptum sena 
ragana! O papūga pastoriaus 
dūdavę:

Pone

kada pa-

i hz k lauš v k r balso
musu!

LAIMĖJO TENISO GALEJI-
MUOSIA.

Sidney B. Wood isz Ameriko * 
laimėjo teniso galėjime Wim- 
blledon, Anglijoj.

Praleiskite vakacija prie mariu, 
Wildwood N. J. ir apsistokite

LYNDHURST HOTELIJE
236 Cedar Ave. Wildwood, N. J.

(Viena gatve nuo Boardwalk)
Į

Valgis ir nakvine $17.50 iki $21.50
ant savaites. W. J. Kailunas, Prop.

Keystond Phono G15-Y.

Tr^.-1^.^==_____

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia iharkėto prėke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. * ; .

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORiyŠ

taiddja kurnu numirėlio. Pasam
do automobiliuM del laidotuvlu, 
kriksztiniu, yeaeliju, paalvažinSjl- 
mo Ir Lt -—Telefonas 506
6Č3 W. Mukaae* Avaj Mab. City 

ar "i . rgsr-' rr a u1 ar iii* ■ maMESsisa
*

jo organizmo 
Eli ule mano sveika auga.

Da tame paeziame mete ru- 
denyja atlankome drauge klio- 
sztoriu (yzebstakavo kuri paau
kavome kmliki savo apglebai 
Motinos Dievo Stebuklingos. 
Asz pats atlikau iszpažinti ir 
pamecziau ant visados savo be- 
dieviszka gyvenimą, pasilikau 
tikru Kataliku, apgineju dva- 
siszkijos ir Bažnyežios troksz- » 
dainas tokiu jau pasilikti iki 
galui savo gyvenimo.

Sziandien karsztai dekavoju 
Dievui kasdieninese maldose, 
jog leisdamas ant manes ta va
landine nelaime, grumojanezia 
man visubaisiausiu smūgiu vi
sagalybe savo iszgelbejo nuo 
amžinos paskandos mano du
szia, o brangiam mano kudi- 
kui sugražino gyvasti, kaip su
gražino gyvastį mano dusziai.
— ■■■■■■■ w" „............ ■■■' ■ > ■■■■■■ . ......................—............................—

pėskirta netik buvo pakaktina 
dėl apmokėjimo sltoldė, bet da 
da leidę man eit tolesni iii moks
lą. Apleidai tAd inksmns semi
narija su szirdžia pildą neapy
kantos prie mano buvusiu mo
kytoju ir nuo to laiko pastojau 
didžiausiu prieszu kunigijos, o 
Įpodrąug ir Bažnyczios.
[ Isz važia ves in Varszava ]5ra-

kudidikiszkos kėdės sėdėjo ma-

’ ( »•» *jii_ •

Sztai kūdikystės snvb dienas 
leidau 'giiberniališzkditt rniėste 
kame gyvcik) tnnno ^ithdytoljai. 
Amžina atsilsi, tėvas mano bu
vo vietinis gimnazijos profeso- 
rinimim, 
liga labai anksti paliko motina

Įdėjau kinkyt medicinos skyrių emeritūros* •’ J J
gyvenome, vos galėdami iszgy- 
vent.

Motina mano nors labai mal
dinga ir dievuota moteriszkc 
rūpinosi puikia lateitim mano; 
troszko duot man kuoauigsz- 
cziausi mokslą, ir stengdavos 
isz pat mažumes iszvišti net 
mano jaunoj dužiąja ambicija, 
idant vėliaus pats rupineziausi 
prasigarsejimu, idant steng- 
cziausi atsižymet ir stot ne tar
pe žmonių, o ant žmonių tai yra 
idant savo mękslu praau^sz- 
tineziau kitus, bot neiszteklius 
naikion motinos tikslą ir priti
nus. Siwirupinusi mano motina 
Imdama moteriszkc megstan- 
czia didžiuotis nenorėjo nie- 
kam apsakyt savo neturtingu
mo ir praszyti pa^zelpos. Drau
gai mirusio mano tėvo, žinėda- 
iiii rinisii padėjimą hepraszyti 
padavė iiiblinai ranką o ta- 
czians gera rodą, kuri kartais

Turėdamas k rū t i nes

iwiszlia su trejetu mhžu Veikti 
isz kuriu asz 'buvau vyriausiu 
Isz mažos po tėvui

Viena kart ankseziaus sngry- 
žes namon, radau mano žmona 
ne veikuojanezia. IsztyVinejas 
jos sveikata liepiau atsigult in 
lova užtikrindamas ja, jog ry
toj bus sveika kaip žuvytė o 
pats iszejes ant gonku sodnus 
peržvalginet laiszkus ir laik- 
raszczius. Prieszais mane, ant

Baigos medicinos mokslą su 
atsižyrhejimu jau kaipo gydin- 
tojas iszvažiavaii 'del geresnes 
praktikos in ilžruboži ir tobuli- 
namsi medini no j po ligon’bu- 
cziiis. Tada tai pažinai manor 
tamsta, žinai gerai kaip norin
gai diirbAvausi, idant kiekvie
na szakn žmogiszkos žihystos 
nebutu itoan svetima.

Bet netrukus liga mano mD- 
lios priverto mano gryžt iii le
vy tie. Siigryžes namo nnbradau
jau jos gyvos; vos susp'ojari’.piti 

Patyriai!, 
kad ilga liga rtiotiHos žymiai 
sumažino jos tuVta, b ftifc ka li
ko yra taip mažu,
fnano netekusios su įhirtim mo
tinos ėmarituros pasilieka be 
vaistė gyvenimui.

Reikėjo tuojau imtis prie dar
bo ir atsisveikint su visom sva
jonėms ir dvasios’troszkimais

aht jos laidotuvių.

kad šėke r s

jonems ir dvasios’troszkimais; 
mislinti jau ne apie garbe ir 

buna naudingesne reikalaujan-1 karjera o apie reikalus gyveni-
IV I

ežiam paszelpos, negu pati pa- mo,'apie kasdienine duona. Ga-
szelpa. Sztai jaatare jio motinai vau vieta tūlam ligonbiityj pa- 
atiduot mane in gimnazija kai- vioto; priegtam galėjau 
po neturteli, ant kuriu mokslo iminet praktika mieste ir apy- 
bhvo prtė vietines gimnazijos | gardoj.
fondas, kaipb kad stipendija.

užsi-

110 'brangi EI i ule bovydamasi 
ir cziuhiedaima in mane savo 
skardžiu saldžiu balseliu.1

Tuotarpu pasiunsta su reika
lais “in mieste** nesziote, su-in miesto’* nesziote

’ gryžo. Mylimo mano Eliute toj 
pažino ja ir pradėjo linksmai 

”, “niania”, 
rodydama pirszteliui pareinėn- 
czia auklėjo, kuri neturėdama 
laiko nuėjo in vidų, 
atsitiko visubaisiausias 
atsitikimas ir nelaime. Sztai ku 
dikis sekdamas akutėmis auk
lėja, pasikėlė nuo kėdės taip 
kad pražudo ligsverme ir puolė 
— žemyn, o kad kode stovėjo 
prie pat miltinio gonku, nu
puolė ant gatves ant akmeniu 
nuo gana augsztai. Tas atsitiko 
akies mirksny ja kad patemijaii 
viską net tada, kada jau mano 
brangiausios EI i u tos nebuvo. 
Iszgastis mano neturėjo jokio 
rubežiaus iszgirdau kliksma be 
ganeziu pakelt nupuolusi ant 
akmenų kūdiki, nežinau kada 
pasitikau su neszancziais ki;u- 
viiyi, apa'lpuse, ar ’be gyvasties 
diikriuke.. Sielvartas mano at
ėmė iiub manes visa atihiiiti 
reikėjo paszaukt gydintojus,

šaukt: l“^iania

Bet tame
man 6 6 6

GYDUOLE AR TABLRTAt 
Praszaiina galvos skausmą in 80 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir custabdo Malaria in tris dienas.

666 Mokti* del^kudikio iRalcaio.
. - — _  - I - -,11 — ~ — -   -———  —* 
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Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
33i W. Centre St., Sbenandoak,Pa« 

Nubudimo valandoje, eutal- 
Idam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai

Keli laimingi atsitikimai isz
Isz to fondo lieturteliai gale- gydymo ligoniu, keli laimingi idant apžiūrėtu susižeidusi kū

jo semt kasztus mokslo nuo į)ir |iszgelbcjimai uou nėisžvbhgia- 
mos ’ _ _ 
gimnazijos, po kam reikėjo ar lios ant rizikos su gerom pa- 
sugražint kasztus, ar inžėngti | sėkmėms padarytos operacijos, 
kaipo aliumilas in seminarija. 
Mano motina noringai ant to 
sutiko, o kad buvo tikrai mal
dinga ir rcligiszką, troszko 
idant pasilikcziau kunigu. Man 
kuriam kudlkistėje itiotina iii- 
kvepe rėligisžka dvasia propo
zicija taipgi patiko. Pajioglu-

diki, sugražint gyvaste. — Vel-
* I V

lyg paskutiiiiai kliasai mos mirties mano pecijantu, ke tui stengėsi isz visos savo gales h. f ’

apygai-dot 
garsingu, pakele mano reputa
cija, kad vadiamas buvau net 
nuo draugu chirurgu. Bet nors 
garbinta mAne aplink nors bū
vis mano materialiszkas buvo 
užtikrintas, kalbėta vienok ty
lomis, jogiai esmi žmogumi be 

mas mano protiszkas btlvo to- jokio tikėjimo, panašaus in gy-

veik padare mane
. .1

mano draugai snilinksmint siel
vartaujanti tęva — kūdikis ne
rodo jokiu ženklu gyvasties.

ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nSdinti. '

laz Mahanojaus ir GlrardviUee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl b pribusiu in dessimts 1 
minutu. Bell Telefonas 872

balas, mokslas evargino visai 
tad nestobetina, jog gimiiazi- 
joja buvau visai/ piimutinip 
mokintiniu kadan-gi mano am
bicija taip-gi verto mano prie 
rūpestingo darbo idant nebūt 
žemesni u už kitus^ Daigos gim
nazija aplaikiau gan brangu 
paveiksią, kaipo atmokesti už 
atsižyinojimus ir įgėrU pasiėlgi- 
ma mokslo. Inžengiau ih sėml- 
iiarija. tris metai Veik praėjo;
ir ežia buvau pirmutiniu stu
dentu; godus mokslo ir žinys-. 
tbs trosžkau pasiekt dvasiszka
akademija. Žadėta mėn tai ty
lomis, pusžodžiais, bet kada tik

■. ■ ■ 1 ■ ■ •

Nieko nėtftmenans isz'bcgau 
isž namu kaip pasiutęs,, bas- 
cziausi pats nėšinaus kur ir dėl 
ko, nedryedamae sugryžt namo 
idant nematyt tiėys’bes, kas vy
ko. Nežinau kaip ilgai bas- 
cziausi, kaip ir nežinau kokiu 
bud ii ant rytojaus tekant kan- 

vuli, kadangi nieks manos no-, lei, kada kūdikis atidarė •aku- 
į tėšį kada t šzirdžiuke pradėjo 
plakt silgryžusi prie gyvasties, 
galima sakyti stebuklu^ mano 
maldinga ir dievuota sesuo isz- 
vydub ta stebuklą, bego in baž- 
nyczia padokavot Dievui 
stebuklinga sugrąžinimą gyvas 
ties mano kūdikiai, rado mano 
gulinti kryžiumi priesz bažny- 
czia. , i, t

Keramybe, suąjjudinimab ir 
ndrai maldos buvo noapribuoti 
— puolė ant keliu 1101*8 po už
darytomis durimis bažnyczios 
ir meldėsi. Po tam prisiartinus 
prie manes dasyletejo noreda-

bematęs bažnyczioja, pasikal
bėjimuose su pajuoka ir szandu 
atsiliepinedavau apie dvasisz- 
kuosius, iszrėiszkinedavau sa- 

ovo nuomones apie religija, 
atmenans tai ko datyriau, turė
damas piktumą ant kėliu vię- 
naseziu huo kuriu anot niano 
nelogiszko manymo daytriau: 
skriaudos, kaltinau liėtik visa 
dvdsiszkija bot ir pėczia, ' reli
gija, ne pildydamas jos iilsta- 
tymu.

Veltu sesers nedrąsiai daro 
man pasargas, veltu net kar
tais loena sanžine atsiliepinėjo

■ ’ < ir , . ■ ‘ ' ' J
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czla procepta ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt relkalhuS su muša ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

O. W. BABLOW, PrM.
J. >ERGUS0N. Vlei-PrU-lrkM.

i

r

K. RĖKLAITIS
t Lietuvlulta* Graboriut tgu,f

Laidoja numlroUttii pdi ( 
ffal nanjauaia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi-

%

. ninku inoteremi. Prie!-
f fttanM pruket. W ’

Šie W. SprUtu 3t»ų II
Bell Telefono 149 U

MAHANOY CITY, PA.
Market Straet , 

L Beil Tttefonil <414/ 
> TAMAQUA < Ub
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Dora lietuvaite
Tikras atsitikimas isz Lietu* 

viszku ateiviu kmerike.

Taip pat phWielgo ir kambn-’ 
rine Eliza, kuri novos’apgailes
tavo,.^ajausmiai ta persiskyri
mą, 
balsu:

Kaipo motina negaliu ap- 
, turiti pasl-j

kalbėdama savo spiegliu 
k « * * k #
• I S| (

Labai man nesmagu ir 
koktu, 'kad turiu pamesti po
ne. Bet kas, būdamas iszmin
ti ngu žmogum nepalaikytu to
li ž paikyste, iszstatinet savo 
gyvastį ant pavojaus del kitu I 
Teiksiesi poniute an atlyginti 
už szio menesio tamysta;

Atsisako da ta apezia diena 
ir kiti tarnai .WiHi&nisu, bai
mindamiesi užsikrecziamoslos 
ligos. Viena tik Maryte del 
baimes ligos nepametė 
duondaves, 
tie paguodojami protestonai— 
tarnai, 
prieteliaus, 
ka savo artima del gelbejimo 
savo loenos gyvasties.

Szirdis pbnios Williams bu-.j 
vo suspausta didžio sopulio, 
kada pamate, jogei esą apleis
ta nuo Visu nelaimei, nėra 'kam | 
jos raminti ir sajausti su 
Visi tie, kuriuos paguodoje 
maitino ir laike dabar pamote 
ja tokioj valandoj, kada jie ja: 
reikalingiausi. RustinOsi ant 
ju už toki saumiliszka pasiel
gimu ir neisztikimyste, bet ne
turėdama tiesos suturi net, isz-, 
mokėjo visiem prigulinczia mo 
kosti ju ir tarė su kartybių:

—‘ Eikite, eikite dabar visi 
nuo manos — žinau jau kokios 
vertes esate! r

Tuotarpu Maryte užimta sa
vo darbu mazgojimo grindų 
prfenamij, visai nepertraukc 
nėjo ano ir ne nemislijo suvis 
apie pametimu, nors mate, 'kad 
visi kiti del priežasties pavo
jingos, ligos tuose bumuose ap- 
sireiszkusios, begu szaliu. Be
dirbdama savo darbu misi i jo, 
kaip tai’■ mettko's 
mokslas tikybos prote^tonu; 

Williams | juk ir žmogus visai stabmol- 
neturejo rubežiu, kadangi vy
ro tuomlaik suvis namieje ne
buvo. Priesz kelias-gi dienas 
ikzvažiavo, del atlikimo savo 
svarbiu prekystei reikalu, ir 
net po keliu dienu ketino par- 
gryžti namo.

Kambarine Eliza 
nuo ponios savo

savo
vi

< <;isz-

• «

Ir tai pasakius virėja iszdi- 
džiai pakele perkreipus 
galva augsztyn, apžvelgus 
sus aplink sedinezius matomai
del persitikrinimo koki inspudi 
ant savo klanftytojU padaro ta 
savo anot jOs mislijimo 
mintinga kalba”. Vis-gi, kurie
bljooj virėjos deloi jos pikto lie 
žnvio pritarė vienbalsiai savo:

Yes, yes”.
— Teisybe kalba pana Ona 

— kalbėta — ta Katalike ne
privalo maiszytis tarp musu. 
Reikia pasistengt pakalbini, 
ponia Williams, idant t no jaus 
ja iszVarytn.

Vienok kitaip Dievas surėdė. 
Jis kuris už pikta baudžia, o 
už gera atmoka, nenorėjo da
leis!, idant neteisingmas ir pik
tybe paimtu virszu.

Ant rytojaus pateminta, kad 
ponia Wiliams labai nerami ir 
nuliiHlus, turėjo 
nepaprasto.

Važnyczius John aplaike pa
liepimą kinkyt arklius ir kuo- 
vtoikiausiai važiuot 'gydinto
jaus. Kas-gi atsitiko? Sztai abi 
dkreles Williamshi — apsirgo 
urnai.

Netrukus pribuvo gydinto
jas, o po isztyrimui ligos ap- 
reiszke, kad abi mergaites turi 
ligo tifuso, kuri jei neužmlisZ 
nelaimingas, tai vienok labai 
pavojinga ir pikta liga, kuria 

namai ir

< <

kas atsitikti

gali užsikrėst visi 
prAsiplntyt mieste.

Sielvartatfjanczia pone Wil
liams gydintojas pradėjo ra
minti, kalbėdamas kad galima 
isz tos ilgos iszgydint ligoni, 
jei tik buvo visi gydintojaus 
paliepimai kiWgerlausldi isz- 
pildomi.

• Rūpestis ponios

savo
kaip padare visi

kurie tik laimėjo buna 
o nelaimėjo palio-

kuriuos
ja.

•

leisti savo vaiku
likt viena ' prie ‘sorganczlu,! 
nors toipgi bijau labai tds Il-Į 
gos; teisybe, gyd Into jas1 davė; 
visokius Vaistus dol apsigini-j 
mo nito jos t— pasakyk man, 
Ma'riuk,' ka tu tfžninnhi padd-j

. I

ežia gali būti. .
Po keliu dlbriu ligos, gydlh-,' 

tojas Aproiszke, kad jau prtVb-! 
jus perėjo, kad ligone pa si-! 
taiftis •netrukus. Džiau^tahsfl1 
mylinctaėta inotinois buVo didė-Į 
ilM, o po intokime to džiaugs-!

' ih

i'1

i
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ryti! Žinau, jog neturi h tlėAbSjĮ
tave užtūrėti‘pas fctiVo, bot pą-j 
sakyk ka riOri padaryti? Ar< ‘ 
pasrjicszkosi sau kitur vietosi
m
dukrelių,'idant po tam vėl ''su-i

i* lauksi pasveikimo 'mano
< 1 i M A _ .11* I <11* J

mo, atsiTiope in gydintbju. 
m — ?Pčnas daktftrio, rAsi tik. 
tai ! mielai mergelei hz , !th! 
džiaugfcma turiu dėkavoti. 'jijij 
riodaleido man isz ruiSestiOsjM-ii 
simirih m Visi d apleido manė! 
Vengdami 1 užsikrietimn liga 6į

gryžt 'ta mnMt namus. — Tft\j jiji viena pasiliko’ itartogai ir^ 
kalbėdama turtintfv pono1 • knl »w tikru pasiszvontimn trtailb!

. a. * t. _ ii f a ♦ i

pilnoms nszjint nkimis žliittfloi Vtanme isžvndftVo per visa tn
in noturtelo tarnaite-menkam,' taika. Kaip esmių jai už tai 
šunesziotam apsivilkime priesz 
ja stovinezia.

Maryte iszkart nieko neatsa-

kinga-negaliu iszreikafcti; jiji 
tai 1 prižiurinejo dienomis ir | 
naktimis mano serganeziasmano

ko, nes apsvarstihėjo dalyku, d (ikreles, Visai riepUiširidama
bijojo ir jiji biski tos nžsikre- 

ligos, žinodama, 
kad tai pavojingai labai liga, 
bet dorybe jos ir gerumas szfr- 
dies iszblaszke dabar ta baime 
suvisai. Meile artymo, doriszki 
pajautimai liepe jei paszvcnst 
nors ir locna gyvastį del lubo
tos, kuri randasi nelaimėjo.

— Jėzau, Marija, Juozapai 
szventas — tarė mislyse, atsi
dusus isz gilumo savo krutinės, 
— Jum pavedu savo duszia ir 
kana. Tau, Dieve mano atiduo-

czi ūmosios

du, tegul būna valia Tavo. — dintoju.
li* pakėlus savo pilnas doros ir 
gerumo gražias akis ant ponios 
atsake szvelniai ir mandagiai: 

Meldžiu, ponios teip blo
gai apie mane nemislyti. Ar
gi neturecziau to už sunkiausi 
nusidėjimą priesz Dieva, jeigu 

va-

Pasiliksiu y

kur

ant nuvargimo ir nuilsimo.
Teip apsakinėdama nuopel

nus Marytes gydintoju iszejb 
su juom in prieszpakaji, 
gydintojas atsake jai:

?— Teip pone, tikiu visisz- 
kai, phtėmijėu ir asz jaii nuo 
keliu dienu kad toj 
mergelei turi tikra brangmehe I 
— verte jiji paguodones ir po
nios apgldbos.

Pone Williams pataikino 
liUktelejimu galvos jo nuomo
ne ir atsisveikinus iszleido gy-

I
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Mati tikos 
tada

sėVes

tik

Ir

i 

4

j

i
'I

I i

I

f

I

«' * K

11
r]

f.

f
Jlsl

i i

1 *'"^1 r “
A

a
TARADAIKA
r*r»

♦

Žinia apie tai pasklydo, apėmė 
koŽria'Vidria, 

atsibuvo aha 
diena.

O kad surinkti aktoriai buvo
< • isz visu szaliu.
Isz tolimu apygardų.

Tai kad “szio” padare tai 
padare,

’ Prisijuo'kt invales gali 
Kone visi aktoriai, J 

Sulindo in ulbas kaip kurmei 
Žiopsotojai nieko nelaimėjo, 

L - . • - \ «
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ras su ploszczium ant peczitt. 
Pabalah kdip di*bbiį!e: ’

— Aha! Mylėmas! — ir net 
sudrėbėjau visas isž piktumo. 
— ApgaAdineja manė prakeik
ta. Palaukit, ftsž jus ptahoky- 
siu! ,

Paszokaū ant barzduoezio 
kaip tigrisaš, pagriebiau už

s it praeičiau drasKyti 10‘ritiJiiitr

Susirėmė SkrAhtorio du smar
kus avinai};

Stlsibėlde guo»ges gerai, 
ViAhns vaitoja ligdnbnteje, 

Ba1 turi skylo galvoja.
Drtktaras turėjo susinti,
Ir badai kiaulei smegenų 

indeti.
Drova bus, nežinia kada,

Paklos nemažai pinigu — 
sžkhda,

TM Vis vyriicziai, Lietuvisžkai
Reikia ėstis, krauja lieti

2 i

gyviiliszkai.
* *

Vienas sportelis įkerai sau 
isžši trauke, 

In kuV t’oh i h svoczids hUtrauke 
. Pas stota mamuže;

Ir jbsiOš dhkrhžc. ?-
O kad buvo girtas Negražiai 

apsiėjo,
Tai nebage H ui szlcktai atsiejo: 
ZiegoreU ir pinigus pateriojo, 
Ir laukan kaip ant szunc isz- 

jojo.
Tai vaikine ta diena paminos 

Ir daugiau in sveczius eiti 
nenorės;

Gerai moterėlė padare, 
Kad toki girtuokli iszvare.

*

Šniiude, ir ant galo visi iszejo. 
Kad Lietuviai protą turėtu;

9Ant tokiu teatru nežiūrėtu 
Ncpaisetu, 
Nuspjautu,

Ir isz sales iszeitu.

j

4T.

Barzdos it* pradėjai draskyti jo 
veidu.

— Kas po velnu —• surikti 
barzdoezius. Itas drysta ant 
manos užklupti nlarto nainuo-

— Asz tau parodysiu keno 
tai namas ,tu beždžiones veisle.

Barzdoezius pagriebė mano 
pusiau ,apsuko kėlis kartus ap
linkui ir... užmėtė ant szepos.
Staugiau isz pasiutimo. Barz

doezius prieina prie lovos ir 
budina paezia (pažiūrėsime, 
kas turi prie jos tiesa) uždege 
lampa, o asz... surikau isz dide
lio nusistdbejimo.

Isz lovos, kuri nebuvo mano 
lova, paszoko motore; kuri ne
buvo mano motere. Su nusiste* 

, liejimu suszukau:
— Suprantu tai ne mano 

kambaris? O kad velniai pa- 
, imtu ta visa atsitikima!

— Kas ežia! Keno tos pet- 
neszos ant lovos!? > m

— Palaiik tu besarmate! — 
dabar suriko barzduoezius.

' Kas tai do latrus'atlan
ko tave laike mano ndbliviirio ir

,f ro-ISZGELBEJO VISA PULKĄ apie szita valanda naktyja
NUOSMERT. Idydamas su pirsztu ant manes, 

t Kapitonas JOhri Ė. Scott, ap- 
Ihikė anksO medali už iszgelbe- 
jiiria viso pulkd Amerikoniszku 
kareiviu 1918 mete laike mu- 
szio Svietineje Karėjo. Dabar 
turi jisai dinstri policijahto W1 
sliingtone. 

t

— Tyli, ka? Ka ženklink jo 
czeverykai prie tavo lovos.. Sa
kyk! f
Motoro lovoja tyli ir žiuri ant 

mudviejų nusistojus, o asz 
geidžiu iszaiszkint viską.

— Prigelbek man ponia nu- 
lipt nuo sžepos, 6 viską i s zam
bysiu, norints per mane szirpu- 
liai bego kaip rodos kas szaltU 
vandeniu pecziiis apliejo.

Atnesže kopeczaftes po kb- 
ria nulipau žemyn.

— Navatnas daigtas atsiti
ko, klaida..
tis. , ‘ ■

— Nemeluok tu rAkali, 
riab redykis ir eiki pakol tau 
kaulus pradėsiu skaityt!

Su szunitn manė iszleiflo per 
duris, kuris pasiliko dantysiA 
gera sfcihota kelnių ir blauzdos.

Iri dvi dienas po tam geriau 
prie baro su barzdtidczium 
kaipo geriausi draugai.

Užklausyto mylėtai, skaity
tojai, kaip tas Atsitiko? Pasa
kysiu viską, ribrints nehorin- 
gai.

Klaida užėjo su laipsheis.

- Tegul kvaraba, 
’ 'Su tokia pasiutusia boba 
Kaip tai ana diena viena pasi

gėrė,
Ir su vyrais musžtis ome.

•j-, - —O kad girta buvo,W
Tai nežinojo ka daro, 

Nuo pecziaus prosą pagriebė, 
Vienam vyrukui per galva rože 

. Vyras ant grindų griuvo,

įn.
Tas pasiszventimAis isztikl- 

iriystė ir užsiginimas,
tie jos nuopelh'Ai

visi kiti, paisantio 
apie savo, tarnai apleido na
mus Williamsu, užtikrino jai 
laiminga ateiti, simpatija
malone duondaviu ypatingai 
ponios WilliamiS, kuri huO szld 
laiko in gerh, tikra ir dora Ari- 
vo tarnaite atsillepinėdavo jhb 
be iszdidystes * ir szarpumo, 
o gražiai',' trieiliai',‘ tai gėimm’ri 
ir paguoda. Niekad jau dabar 
neszaiidijo ir riesijiiokO isz jos 
katali'kiszkOs tikybos, kadangi 
suprato ka vertas mokslas ka- 
taiikišfcko tikėjimo, o ka pro- 
testonizmo, dabAr pradėjo dali 
ginu paguOdot katalikižma.

Dabar jau niekad nedraudė 
Marytei lankytis in bažriyczia 
ant klausimo M/isziii szventu, 
szventu ir paihdkklU, kas buvo 
ja priesz tai draudžiama. Leng 
va suprasti kaip dabhr dora 
mergelė jAiitėsi laiminga, kaip 
dabar imagus jai buvo gyve
nimas ir kaip bhvo dokingit 
savo pohei už ta jos irialone. 1

— Ak poniute — Italbejtiį 
Maryte patVirius szirdžiai dė

y

pone, aploiscziau tokioje 
landoje, kuomet tarnaites bū
tinai reikalauji.
idant tarnaut ir szelpt ant kiek
mano silpnos pajiegąs daleis.

Pone Williams, kuri suvisai 
nesitikėjo to iszgirsti nuo Ma
rytes, dideliai susijudino. iSie 
galėdama matomai iszrast žo
džio, kuriuom galėtu’iszreikszt 
savp dekingyste biednai mer
gelei, padėjo savo rankas, ant

o I jos galvos, kaip kad norėdama

Baisi Klaida

pat pasielgtu, kaip jie,

jos akiu nusirito per veidu Ir

smaguMarytei labai buvo
Szirdije jauežiant dabar dekin-

O

džiu būdamas, visai mokslo 
Iszganytojaus negirdojės, tėlp 

kurie 
vadina save krikszczioniais, 
visudidžiatlsio krikszczionisz-1 ja laiminti o stambi aszara isz
ko instatymo “irieilcw artimo,”
to didžiausio kiekvieno kriksz- Į nupuolė ant naszlaites galvos.

, aplaike I czionio privalumo suvisai ne-
kuoaiszkiau pildo. Mislyso dekavojo kam

šius prisakymus kaip turi h-1 tai Dievui, jog ji katalikia1 ės-1 gyste ponios todėl su padvigu-
gon i as prižiūrėti ir kaip turiĮti, jog'DievAs dalteido jai'Wti I bintu noru ir pasistengimą dar- 
pati ėlgtis ir ka daryti; idant iszpažintttja tikro mokslo tiky-il bavosi dora Maryte, idant at- 
kaip galima vengt užsikrėtimo bos. 'Taip jai bėmislijant, Ato-j liktu visus naminius rėi'kriluš. 
ta liga.' • ta •! jo brie jos pone mimo ir” tarei Visa namini triūsa, kuri dtliki-

Kambarino Vienok pasiliko drebaneziu nuo susijudinimo nedavo kelios ypatoS jiji dabar
♦‘ris, Xn.' Juk t d ii Viena atlikinėjo kuogeriaūsiAi

a. Kelkis; Mariiik ir eik o apart to pati prižiurinejo ser-
I rftiunr/ioa /linn nmii? Ii. t. įtart

Bziame* karte neisztikimn šaVo balsu :< 
ponei, kndaiigi tuojhus prthlgp-,1 i<u 
tomis dpleido miegtuvo HgO- drauge su 'manim:(—Eik, kaip’Į ganezias dienomis ir naktimis

su tikru motiniszku jautriiirih nežinau, kaip atsimokėti pd-niu O Atėjus rin szeimiristulta, Ltovi, H nieko " nekenkia ta^e* 
papasakojo apie pavojinga hž-1 szlapumas ir prastas apsivilki-1 ir gerumu. Kaip didele dekin- 

ihas. ■ ■■ ■■ ‘ Į
Teip* kalbėdama nuHtvu- Į Williams lengva dasiprast'i. 

dė ja in savo puikius kamba-ĮI Maryte, kaip kad tikras ange- 
riita. m»i > u. r<. ‘ '< j las gerumo, saldybes ir užsi- 

rltati paertnth ja už rankos, at-f ginimo saves, visada saldžiai 
-j b ' nusiszypsojanti, linksma, apsl- 

MarytO*, visi mane aplėi-J triūsūs, su tikru pasiszventimu 
do nelaimei^ ar dr tu teipgi no- sėdėdavo tai prie vienos ta! 
rosi pdmestmahe? < / ' n prie kitos ligones, padavineda- 

—t. O tai kodėl, poniutė?'. ! ma Anoiri paskirtas’ nuo gydih- 
—- i Ar nežinai? Dukreles tojAlis gyduolias, arba kalbc- 

mano apsirgo iiga tifuso. Bijo- dama sii juom del suraminimo 
damiesi užsikrėst ta liga visi ir nubodumo.
pamėtė, ta. ■ Nestėbetiria, kad dabar nc-

— Žinau ir labai liūdna tik pone Williaihs tikrai pa
mali... Kad teip padare; visi (mylėjo ja ir serganėzios mer- 
jie negeri žmones, o
ii* rieisziriarieHai, kadangi Die-1 kada nebuvo prie ju.

Juk teisybe, Mariuk
Teip; matai baimė viską I kalbėdavo tai viena; tai kita—-

■ feikreeziamaja liga vifciems kl- 
tiefrift thmarris, O patiklioj ėmei' 
ta rengtis dėl apleidirrio' krib-1 
veiktatisiai to namo. Pirmutl- 
niA vienbg,'* kuri apleido’Savo 
pone nelaitaei,1 buvo Virėja -iir l

I gyste jaute savo szirdije pone dėjystos: 
w Teip'kalbėdama nusivo- Į Williams lengva dasiprasti.

siliepe f>rė Verksmus 
Ona. IszgirduB nuo kambarį-p
nes apib liga, tuo jaus nuėjo iti 
kambarį ponios Williams ir 
stojus priesz ja insiremus In 
szdhUS, atšlliėpe su paprrista 
izdidystia, - * ...................... I

— Girdėjau, kad panaites 
apsirgo liga tifuso. Viliuoslu, 
kad pone mane suprasi, jeigu 
pasakau, jog ilgiau ežia buh 
nebegaliu. Negut bueziau di
džiausia paiksze, kad sauiio- 
riai savo gyvastį iszstatinč- 
dziau ant pavojaus del Artymo, 
žmogaus pats sau yra artimiau 
tau ir savo gyvasti už viską 
daugiau iilr guodot it brAngint 
[Todėl buk, maloni, poni, už- 
inoket man, kas tafln priguli, 
Aes tuojaus kraustausi isž ežia 
fcur yra užtakrecziamoji liga.

podraug gaites teip khd ilgėjosi jos,

vas žmoįu visur pasiekia.

— Jau trys menesius su ja 
įlesimacziau — menesis laiko 
praėjo kaip neaplaikiau jokio 
laiszko, o dabar keliauna pas 
ja...

Visi inislino kad pražuvo, 
Bet nebagelis atsigaiveliavo, 

Ir volei gyvastį atgavo. 
Das daktafa nu vėžliojo, 
Tas skyles susiuvihejo,

Žiriaii, kad iri pas vaita provaĮasuk! 
buvo

Tik nežinau aV kh vyreli gavo.Iras. Žibintos jau uždegtos. Tru-

Tik klausykite, 
Vėluk pupa roti pasėti, 

Ne kaiį) sh boba prasidėti. 
w * * *

Ant Viehu kriksžtynu bobeles 
nenorėjo,

Kad j u Vyriai prie ju sėdėjo, 
kingystoš jausmdis — isžtikro I Užsinorėjo policmonuš pava

lyti, 
nei už tiek jo maloniu ir gera-. Kad ju vyrus namo iszvaryti

Mat; prie vyrh akiu, 
Negalėjo daryti zbitku 
PolicmonAi kaip iriojo,

Vyrams paiiczius uždėjo,

— O mano patogi paežiu t, 
mano skaiJbe, mano mylema Jo-

pradėjau aisfckih-

♦i 1 i Saule jau nusileido. Vaka-

Ar žinote kus pradėjo nustoti begyja ir 
stoja ant stoties. Prasidėjo kru 
tejima ir balsas 'bueziavimosi 
vieni sii kitais.

— Padarysiu mano Joasiu- 
kei netikėta atsilankymu — už- 
simislinau ir pradėjau szaukti 
Taksikeb ant 49-tos ulyczios.

—- Kasztuoja $2.00.
— Tai nieko, važiuok grei- 

’Icziau! ,

su

Asz gyvenu ant Ireczib laips-

— Užsipelniai aht to mano 
Mitrink —■ atsake pone Wil
liams — o kad mari faktos, jd- 
gėi tavo maldos bievui patiri-1 Ant ninku ir in koza pasbdiho,

.f I . ’* 'i r - « » « «

*

J
*

— Pribuvome ant vietos.
Szirdis mano plaka kaip kūjis.

4

— Turėjau saldžias mintis! 
Pribuvau prie namo.

Bėgli tropais ant virszaus.
ka ir jas Jis isžklnuso, melšlcls Ir viena moterclo ih lakupa | Tarp ir trįczio laipsnio 
už mane ir mano dukrelias.

• . į i ‘ I
Marinka ir be prkšzymd kas- . 

dien melsdavo už savo diibh- 
davius,. I*
maldingiau melsdavo dabar-, f
kuomet maldos jos plauke, isz* 
perpildintos dekingysies Ir*

» ■, , * x, *

už mane ir mano dukrelias. pakliuvo;
Katra smarkiausia buvo, 

Ir taip nebage sėdėjo,

net apslobau isz karszczio. Jšz-
1 .r! - <

nio o barzduoezius ant antro., 
Mano sumlszimas ir noras grei 
to pasiihatimo su mano myle
ma paeziule, tos paėžios spy
nos duryse ir panasžiis kamba- 
rei invede mane in dideila klai
da.

Musu paeziulės taip-gi susi
taikė po isžaikinimui ir truci- 
na dabar musu gyvenimus — 
šu barzdoezium jeszkome da
bar rainy bes prie stiklelio.

jimu rakta, atidariau kambarį

bet tuokarszcziau- Ir | marnasti svieto durnojo.

Kožnas kupezius giria tavora 
1 i <

Darduoda jai tik kupeziu gavo, |

IZ.. inkai rinVvnUo Imano nervus ir szirdi.
— Miegok mano aniole sal

džiai!
Pabucziavau josios raudonas

9 i > ' ? (k ' r * •. ~ .Z V '1 l

lupeles ant pasveikinimo.
* Nusiredžiau ir atsiguliau ant

perpildintos dekingysies
laimes jausmais Azirdies,

— Uiėvas mielaszirdingas
da didesne atmok esti

<

, negu 
bitVd, tU pagamiiib biėdhtti šie-’ 
ratai; dbrai ir iszHkimni Die
vui ir žmonom mergelei.

* Toliaun btui
■jiems isz gaivu iszstume, gal Į kad pas mumis busi visados; ’

11

> ' j «

ir ineinu po ilgam netiuVimė. 
Aht pirszth irie'jdu in sdvo pa- 
czioš ihiegkatabai'i.ji'^ j . „ , I '■ ' t ( | t t . r Ii it, L, j y į ,

Negaliu surasti zapaiku.
Lengvas kvepėjimas

Hazletone yra tokios mtttaUtes' I myliriiiaųsios paeziulės erzina

SAVO > mano

Tai matote ka klaida padaro.

Į ,, k i1

IR TAS GERAI. !
Ka labai įgirria savo dukreles. 

Tai sžirdžihkos negražu, 
Iszrodo visai prieszingu,

1 •< l . t L > 1 A k

'i
— Nė^alid iiž Įibnd ifeiit 

. maiib dukters, ba iiettiri jbkfti
«<<

turto; ;
----- Kttij> tai hb, uJ^i 5 vtdk-

i

— NA taip, bet vibrri
: ndl. i ’

— Taigi Kmiltitihi; tf
“ knot tiktai ktepsztLkA 5 tfklitt- 

Girdžitt girgždėjimą rėkto gjjy- kils, tai psteidAro milijbttM: Žl- 
!noja. PraŽibo szviesa. Įn mlog-* nai poni, jog Varszavoja tiž 
kambarį įuejo barzduotas vy- smiltes gerai užmoka.

l’egld dukrelė namie sėdi, 
Ir dirba, to nbėlgedl, 

Juk daVbsžtos irtibrgiiidš iliekas 
rtepėlitiit

9 *

I

artymos sdhcos, nes nenorėjau
. kūš dihvos prie VAfMfcavtfc. t

Bd imžharn vyi’iil gerbs gh^ri-1 ^le“os Pdbud>rL 

dinos reikia.
ft

tvienas ne nepamislijo nuo | kad niekad'musū riopambsi?
Ddra mergėle s ii' meilu hti- 

mergaites. — Pabėgo kuovei- Į siszypsojimu atsakydavo, 
kiaiisiai, palikdami ihand vie- — Nė; ne; niekad nėpame- 
fta, visu simkiausiom padejl- siu, nes man pas jumis 1 abrtl 
me. gerai ir labai džiaugiuosriu kad

U. . k —J . . I ua < < < Z * '*

ne
kb galėjo gaut t A liga mano

t

Dr. T. J. TacieUtl^sl
PinhutiiuB LieiuviėžK&a [ 

MaHtabjn# 11 
Ant Antro FlotO. mint SfttiM
19 W. Centre St.» Mahenoy C||j 

■I- I T II

pėiktUU* MaHtmbjh#
t

h

ft ft ft.

In viena viota aktoriai šttM- 
VAžilft'vo,

Salė atsakantį gavo,
»' ' . r *

I

Užmigau.
Staigai paszokaū isž miego.



e

*

L

T

ŽINIOS VIETINES
— Laisnius ant apsivedimo 

iszeme Rudolfas Valentino isz 
Tamakves su Veronika Zinke- 
vieziute isz Mabanojaus.

Viktoras L. Boczkaus- 
kas,.vienas isz iszduotoju “Sau 
les” 
ligobuti ant operacijos viduriu,
kuri pasekmingai nusidavė ir 
neužilgio,’SiTgryž namo.

nuvažiavo in PotasviUes

— Keturi benamiai sueja 
in girraite arti Hometown, su- 
tarpino blesžini alkoholiu, kuri i • • *
naudoja ant virimo, iszgere ir 
visi mirtinai apsirgo. In trum
pa la?ka visi buvo negyvi. Vie
nas isz ju prijausdamas kad 
mirtis jau netoli atvežliojo in 
gazolino stoti ir apsakė kas at
sitiko ir tuoj sukrito negyvas. 
Policija kitus rado negyvus.

‘Uetuviszka Dainų Die
na,'Leiksaid buvo pasekminga. 
Daug žmonių Atsilankė, korai 
puikiai padainavo, žmoneliai 
pUszoko pasilinksmino ir iszva- 
žrnejo namo.

Isz Visu Szaliu
DVASIOS SERGSTI 

SUBMARINA
AUSTRIJOKISZKAS PAS- 
KANDYTAS SUBMARINAS 
ATNESZA NELAIMES. — 

N E RIKA S ISZTRAUK- 
; TAS NEGYVAS.

. Ancona, Italije. — Austrijo- 
ikiszkas.^uVmarinas, kuris li
kos paskanęlytas pelikes mylės 
nuo czionais laike Svietines 
Karęs,, .budai yra sergėtas per 
dvąses mirusiu laįvoriu, kurie 
nuėjo an( ditgno mariu drauge 
su savo laivu. Teip tvirtina 
czionaUijiei žuvininkai.

Vitfta paskendusio laivo už-
w 4 & ■ .1 (

tiko vi n jukai kuriu tinklai
lįkop (SUpleszinti ir suardyti. 
Žuvininkai paženklino taja 
vieta su ženklu, bet laike sztm - 
mo tasąi ženklas sutruko ir žu
vininkai meldo Italiszkos vai- t -
džius idant jiems duotu kita. 
Atplaukei laivas nieko nerado

I
.■ p

K 
■ i

I I I 1

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

? <

— Ugnis sunaikino vasarL 
ni narna Juozo Szkarlato, Kar
vys I/ake, padarydama bledes 
ant $10,000. Ugnis kilo isz lioži- 
jnos priežasties, j' ■ •

Chicago, Tąepos 8 diena 
suėjo metines amžinos atmin
ties velionio mirties Jono Sa- 
roezkio. Vchoiiis paėjo isz Vl f _ . * "L 1, • I
dukles parapijos, Raseinių’ap- 
skriezio, Kauno rodvbos.Jdhis:-' 
liko dideliam nubudime moto
re Juoząpata ir trys vaikeliai.

— Tn namus jaunuoliams 
laikyti (juvenile home) polici
ninkai atgabeno Joe Krischn- 
na, jauna vaika. Policininkai 
užtiko Juozą bakse, kur jis gy
venęs su savo szunim “Boy’ 
Grand ir Michigan gatvių.

Vaikas papasakojo, kad jis 
pabėgės* nuo tėvo, ba tėvas p 
muszdaves. Kad jis gavės dar
bu garaže prie Michigan Ir 
Grand’avės. Kad net spejes su- 
sitaupinti $14.

— Buvo antra valanda nak
ti isz sžčsztadienio in sekma
dieni. P0. Lulevicziai, 3103 So. 
Hoisted street, miegojo. Stai
ga i p-nia Luleviczieno nubudo. 
Jai pasirodė, kad kas ten bute 
vaiksztineja. Ir tikrai: mato 
žmogus tykiai eina. Sustojo jis 
ties vienu kambariu. Sustojo 
ties kitu. P-nia Luleviczieno 
uždege szviesa. • Nakties sve- 

■ ežias greitai, bet vis tykiai, isz- 
bego in virtuve, o isz ežia. In 
gonka, kuris veda kieman. Vol 
viskas tyku. — N.

— Anthony Pakvitis,
metu amžiaus, gyv., 6231 So. 
Washtenaw avenue, mire Pa- 
nodelije. Ji južgavo automobi
lis Liepos 4 diena. To automo
bilio szoferis buvp James Ko- 
lozy, 3754 Normal avenue. Ne
laime atsitiko prie 37 ir Walla
ce gatvių. '

— Steve Bartus (tur but 
Lietuvis), 20 metu, gyv., adre
su 734 East 92 place, jo brolis 
Jonas, 19 metu, Ir William Ho
vey, 20 metu, gyv. 9355 Lpuls * * 
avenue važiavo automobiliu. 
Policija aresžtavo juos ir kalti
na, kad jie invažiavę in buri 

laukusiu gatvekario

I
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ROSI J A PASTATE DAUG NAMU DEL DEL DARBININKU, 
t i„. • i

Šutai kaip iszrodo darbininkiszki apąrtaminiai namai pastatyti del Rnsiszku daririn
■ f . f 7 ‘ ■ r « . ... ' 1 . >1

imu ...........—..... .. ....... ■ ■>

DIDELIS DARBININKU
• a. » k - . ik * į .

4 l-
*•

■P STREIKAS PRIE GE
LEŽINKELIO DARBU.

: Isz Telsziu pranesza, kad 
Birželio 2,t do likviduotas 2 sa-

NUVAŽIUOS.
— Asz nežinau kaip tu vie-

in Amerika.

žmonių,

9

• toje vietoje ir tik iszjuoke long- prie 58 ir Cbtage Grove uly.
^v.alikius žuvininkus. Bet vaj- 
dže nusiuntė antra laiva jszty- 
rineti apsuk ima žuvininku, nu
siuntė nerika ant dugno mariu 

’ir surado paskendusi subman- 
na. Kada norikas nusileido lu 

vandeni antru kartu ir likos 
išztrauktas in viražu, buvo ji- 

Aiai negyvas. Dabar visi žuvi
ninkai taja vieta aplanko ir ne
prisiartina arti, nes sako kad 
žuvusioje laivorei geidže mal- 
szėi gulėti savo laive ir ji ser
gsti nuo .tuju, kurie norėtu 

, submarioa isžgauti isz 
dens.

i

van-

PAAUKAVO AKI SAVO
i . ■ 77. * r j - , L. m. * »

I
MYLEMUI. ' ■

• * 4 1,! • * I I . t ‘ I •

Va ryžius, Franci,įe. — Dau
tarai isz daktariszkos akade
mijos nežino ar priimti dovą- 

- na1 patogios prancūzaites ar 
• ne,-kurį paaukavę viena įsz sa- 
jv NO akiu del indejimo savo my- 
, iJemui kuris neteko yienos
klaiko pankųti nes kares.

gina dagi rd us buk tūlas dak-

policija kaltina, kad 
*s pabėgti

ninku/priemiestyja Moskvos, Usaczevkam Distrikte. Namai yra szviesus, oringi ir rumingi.
. ' - . . » 1 *

|| . i, " JM" * 9 -i

*
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NEPAPRASTOS GIRTUOK- 
i Liti VESTUVES.

| i- • ’ ' • ' ’ ’ "

tželiio 7 d., vienus Vedariu kar
pio gyventojas snruosze bailu, 
in kuri pasikvietė daug svė- 
ėziu. Suvažiavę sveėziai visai 
lieti ketai rado suruosztas szel- 
mininko dukters vestuves sii 
vienu vedusiu ir nuo žmonos 
pabėgusiu vyru. j

Vestuvėse buvo atliktos vl- 
sos szioja apyliiikcja pripras
tos apeigos. < 
pats* nuvede jaunavedžius in

Pirma ant tosios vietos radosi tiktai tuszti ladkai.

Be to,
Steve Bartus mėgint 
nuo nelaimes vietos. Nelaimėj 
viena moteris,7 Mrs. Anna Mu- 
sart, tapo taip sunkiai sužeis
ta, kad ji mirė.

— Prie 43 ir Wood ulycziu 
Liėttivis turėjo narna. Ganą di
deli. Lietuvis iszvažiavo ant 
vakacijos. '

Jam nebūnant namie kilo 
eksplozija, kuri taip'sudraskė 
jo narna, kad specialistai senu 
namu taisytojai ir tie negalėtu 
pataisyti. Eksplozijoj likos 
sunkiai sužeistas Lenkas, ku
ris ir mirė. /

Del szios dkspliozijo eina vi
sokiu kalbu. Vieni aiszkina, ir 
Tur'but teisingiausia, kad na
me prisirinko gazo, ir gaZas, 
netyczia padegtas, užsilieps-i 
nojes. Del to kilusi eksploziją.

. Worcester, Mass. — Jonąs

lota savaieziu Szv. Vincento li
goninėje, bet priesz tai ir na
muose. Gydytojas turėjo mažai 
vilties, kad iszliks (Marijona 
Žemaitiene buvo uoli darbuo
toja ir priklauso, prie invairln 
Lietuviszku draugijų). Ji mi
ro apie 10:30 valanda ryto,> 
prie jps buvo jos szeimyna ir 
artimi gimines. Ji buvo žino
ma kaipo pavyzdinga ir rim
ta moteris, tikra motina pasl- 
szventuši, savo szeimynai.

*k

Apart savo vyro ji 
tris suims, Juozą, Szv. Kaži- 
mierio parapijos vargonininką, 
Joną,ir Antana ir viena (luk
teri. Ona, ir du anuku Juozą ir 
Roberta. • \ : ‘

—• Automobilis, kuri valde 
Jonas Czeęrnius, fotografistąs, 
ptslydo ant Gilbertville kelio, 
pervažiavo per tvora ir nusin- 

upe, 
ketvirtadieny, 11 valanda ryte. 
Autoiųobiliyje buvo Czerniu- 
viėne, Petrone Szimkiene ir 
asztuoniu metu mergaite. Visi 
laimingai iszliko, tik buvo su
kratyti ir iszsigande, Aųtoipp- 
’bilius labai susigadino, .

—' Jonas Degutis, kuris |sz- 
gero'nuodu taure Birželio 254n 
dienh ir buvo nuvežtas in mies- • "• t
to ligonine, nespėjo pasveikt 
kaip ' v.el mėgino nusižudyt 
pėnktudieny. Slaugytoja at- 
neszo jam ledo padėt ant gal
vos ir paskui paliko ji gulint 
ramiai. . Kada sugryžo, rado ji 
pasikorusi. Jisai paėmė paklo
de isz lovos ir taip sau gala pa
sidarę prisiriszdamas ja prie 
lango. Jau gydytojai buvo pa- 
sirasze, kad jis nenormalisz; 
kas ir ji ąnt rytojaus butu nu
vožė in valstybes ligonine. Ji
sai turėjo daug įnvairiu rupes- 
cziu. • . > r' ■ '.s

Palieka savo tėvus Juozą ir 
Ona/ Visziąskiute DegucziUs 
Lietuvoje; tris brolius, Petrą 
ir. Rązimiėra Worcestery. IV 
Juozą Lietuvoje, viena seserį 
I’Jatyyna DeguCziute Ijietuvo- 
jo.

ISZ LIETUVOS
< I •» Ik ■ • < I . i* A

LIETUVOJE VĖL GARBI
NAMAS PERKŪNAS IR

I

Liti VESTUVES.
Antazave, Zarasu apskr., Bl-

; Jsz Telsziu pranesza

vaitos tesesis darbininku strei- »
kas. Sutreikavo Kretingos —■ 
Tėlsziu geleži nikelio statybos 
darbi mukai. Apie Telszius — 

t Plįngo streikas teSesi 2 savai
tes, o p r iŠ žemes pylimo dar-’ 

z bu per Salantu ir Kulupenu —
Apteikiu km., streikuota 8 dle-

i n as. >
I . Darbininkui sustreikavo del I
atlyginimo ji’ elgimosi su jais 
Iljaryard Schulz rangovai dar
bininkams nž 1 vai, darbo mo-1 
ka po' 70—80 et. Tuo tarpu' 
rangovu su Lietuvos vyriausy
be sutarty esą numanyta, kim 
rangovai darbininkams už 1 
vai. turi mokėti 1.20 lt. Dar
bininkai streike buvo neorga
nizuoti ir maža telaimejo; ran
govai sutiko už valanda pride- 
ti po o—6 et., ir (darbininkai

ri f

f * >ka <' J

ti po 5—6 et
^iržęlio 23 d., gryžO prie dar-

iljdarbininkai

savo

SZVENTASIS ŽALTYS
C"'1’ 'J * * * ♦

Tokia antraszto dlėnrasztis 
‘ ‘ Iliiustr. Kurjer Czerwony ’ ’ / į
(jo tiražas pustreczio szimto 
tukst. ekz.) Atpasakojęs Vl- 
suomio ir Beržanskio prama
nytas tikybas; Krokuvos dien- 

“Todėl galima
Suprast prieszkatalikiszka ak
cija, nuncijau iszsiuntima ir 
visa Jrągikomiszką megalo 
manija mažos tauteles? .Juo 
1 • ’ • - 1 L* P
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Į J ■■ —
| JAUNIKI PAVOGĖ NUO

I iueisztarai
4 , ‘JT ’ *

I
į *■4 4* «l»

Alei? t

Būdvietis, is55 Leicesterio, ap-’ 
skustai UŽ $10,m. Superitaf
teisme. Pilypas Canan, žydės

pabėgusiu vyru. ’ J

palieka rąsztis rąszo:

to 12. pėdu in Bohmiller

mėgino
Slaugytoja

<1

•V

f

—M. (

-/ 11 * Atėnai, Grąikija. — Smar
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kute drobėj i rtią s \ žemes n ves i
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ite 'bledes; įef nieką lie 
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tarkš apgarsino kad žmogaus t 4 *

'' aki galima iazimti ir kitam in
deli. Nurasze in ligonbuti kuri 
josios mylemas randasi, paau
kaudama viena iez savo. Per-
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j4e|ūu4 ,-ligonhJiten nepriėmė
-merginos jHUdulhljma.. jį„merginos pMulimma.. , .

užveda teismą del to, kad Lie*
tuvis užgavęs ji automobiliu
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Gegugės 3-czia diena ant Hao
* 4 T

rison gatvėm • f
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t Marijona Žemaitiene, Ka-

• 4*

zimiero Zeumąitaiczio žmona
nuo 51 Mendon uly., sirgoke
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ri važiavo in Amerika.

nu nuvažiuosi
Taip kalbėjo pats in paezia ku- * I

— .0 kodėl nenuvažiuosiu! 
Juk ir Juozas Galiniu drauge 
važiuos...

' JAUNOSIOS.
“ \ 1 IHiiy 1 J. J IfF

(Miroslavo v2) 
Nesenai . ežia turėjo' itfvyldi 
s?io kaimo gyventojo. J..’Mik
sai o su p-lc Czirvinškaite ves-!

* I

i 
i
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A Reading 
v lines .

Specialiszka Ekskurcija in

In Atlantic City $3.75
SUBATOJ 18 LIEPOS

pasauleje. ;
buna Convention salejė. Didžiausia 
i
szcziokyto ant Boardwalk. Teipgl
_ . _ . " k .

pagaulėje. ;

matykite American Fair kuriat- 
szcziokyto ant Boardwalk. Teipgl 
Iszsimaudykitc maruose. Pasivaik-

1! J ' | M M I1

Ant regulariszko rytmetinio treiąo

Isz Ryte
Mahaooy City................ .. 5:10.
Tamaqua ...............   ...... 5:39
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16 Dienines E ks kur ei jos in

Atlantic City, Ocean City, Stane.
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Harbor, Wildyyoctl, *T Capa May
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gyyėna Baltimore, Tunu jiems
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svarbu-reikalu praneszti. Jie
pareiną isz Suvalku gub., Vib
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kavisįkio pavieto, Alvitaus 
gminih Tegul atsisz^ukia ant
udtWQ
i p1 f V
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kavisįkio pavieto,
J’ w »
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J. Pliillips, Box 181, 
, Hudson Heights, N. J.

W '**

gaio- 
.Juo

kinga ta minti atgaivint seną

, tragi komi suk a

pagonu kulta Lietuvos arlš 
to k ra ta i yra paėmė isz Vokia 

gaivinan-
' ■ I < u

ėziu iclerininku, “ 
ežiu senovės germanu tikyba į ' " * Į

Mhi.i .i ..■y...... .......  fciin^iw

ARKLIAVAGIAI SIAUOZIA.
Birželio 12 d., nakti pavogė 

isz ganyklos Kybartu valscz., 
ir kin., gyventojo Granto Jono 
kynjete. r

Birželio 15 d., nakti pavogė 
iszgąnykĮos Simno , y.,

■ * -a '■ *’ * . k ‘ . I J -

p I

isz ganyklos Kybartų valscz.

’ M. > T «

kųpmte.

iszgąnykĮos Simno v., Padu- 
szio dvaro gyventojo Zimano 
Abromo 2 arklius.

Birželio 17 d., nakti pavogė 
Rietavo v., Vielaicziu km. 
Birbio Petro isž ganyklos ku
mele.

Birželio 18 d;, nakti pavogė 
isz ganyklos Skaudvilės v., 
Pužu km., gyventojo Szkime- 
lio Jurgįo kumelaite. r J

Ta paezia hafcti Šlcaiulviles 
vai., Jaksztit km.Jįlf.y Nausei- 
do Petro isz nerakintos ‘tfarž^

’ * v
ganyklos Skaudvilės

lio Jurgįo kumelaitė, 
rn., 'ČjTL’.Ll.

’ 'L. 4 h i ' i *

Jaunosios} tėvas

miegkambari ir sekanti ryta
i» 1 - ti' • •

pats juodu prižadino.' Jauną-
!• r

1 sis už‘triii atsimokėjo degtine
t 4 '*

• no jo jaunojo žmona 
kvietusi kaimo i

Jaksztil km.£ pft.y Nausei- t j. ' .i W r* . ■ a

nes pavogtas kiiriszlkzkgs ve
žimukas su pakinktais. ; 
..................

NjERlKlEOZfU
JEtuvoj.
i. — Birželio 10 

, ; / *1 i i I 11 ’ / * ' 1 * • *5, i m

d., Keturavalakiu vai., Vidgk. 
riu km., pil. Kudlinskę AdoL' 
f o prdup prigėrė atvažiavu
sios isz Amerikos' Raudfięnes 
Magdės sūnūs Pranas, 5 metų 
| ’ V • '* ' ’** / 4 ' '' ' 11 k ' '

amžiaus. ” " • . ,
J J , ,i.4.-----f ' •

i SKUSTUVUTASIPIOVE 
■ ‘ SENIS.

Birželio 16'dį' ŠUbiituiia.^aV

žimukas su pakinktais. ,
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PRIGĖRĖ A
SŪNŪS LIETUVOJ

VilkaViszkis 
d., 
riu km., pil. Kudlinsktį Ado!
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Apio tokias- vestuves 'sužl- 

jr pa^į- ’ • 1
seniūną "buvo

f . * •* h

atėjusi praszyti vyra, kad-su-
gryžtu ir neapleistu žmonės Ir 
vaiku. Szis, tacziau/iiepaklau-

tuvems: suvažiavo gimines,*?o
N 1 ' * 1 f

rytojaus diena tūrėjo buti i 
szliubas. . '’’
r Bet jaunikio tėvas labai no-
C.

Czirvinskaite.
Jis prikalbėjo gimines ir k:- 

< tys svėėziufl, kad jie gtfrai ‘ ‘ už- 
Įundytu” jo.suniuko vėliau gir 
ta kur nors iszvežtu.

. F

P r
borėjo, kad jo sūnūs imtu Lp. I

SUBATOMIS 
» % * • 

18 liepos, 1,15, 29 Augusto 
Xjiz Shenandoah $7.74. Isz Marano; 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki rcgulariszka trfeia

■ , * 
Matykite plakatus apio dauglaus.

Z z' - » ..

Praleiskite diena New York® arba

f 9

1

M

Taip ir atsitiko. Gerai in- 
kauszusi pbJ; M. jauniki gera
dariui sVęcziai iszgabeno in 
Alytų, o vėliau kažkokiu budu .

se,j o jaunosios tėvas dar ap- įsidūrė net /Kėdainiuose.

musze nelaiimingaja žmona. 
t t rAbu jaunavedžiai net:rn|kus isz- 

sidangino in Latvija uždar
biauti. Nors tos vestuves inNy-

• »

I

Taip ir isziro jau SUruosztos 
vestuvių iszkilmos.

Kam džiaugsmas ir juokai o

atlankykite gimines ar pažinstmus

Sztai Pigi Ekskurcija ...

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ, 19 LIEPOS

Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą. Matykite nauja Chrysler 
aukszta narna.

Specialia Tralpaa Subatea Naktį
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kam aszaros.
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Mahanoy City ........,,,, 
.............../....Tamaqua ..
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Rageliu beprotis Kirb inėjęs 
in valscziaus valdybos instąi- 

.tejJialiuidamas už 
namuft^jšttdiąos geleži-

’ ' SENIS
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ibirgūŽiti ikin., - sfeąsfiivu
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ihetu amžiaus. ‘ .

BEPROTIS PRIMŲSZE VIR
SZAITI

f. ’■ * (

Rokiškis,
9

f '

Iko pakrikusioje girtuokliu 
szeimoje, bet vis tik vįsą apy-( 
liuke yra labai pasipiktinusi 
tokiu begediszku ir atviru isz, 
tvirkinau.

- * - T %

PRIVERSTINAS PRADŽIOS 
MOKSLAS VISOJ įlĘ-;

TUVOJ.
Kaunas. — Szvietimo minis

terija iszleido parėdymą, kaa 
visoj Lietuvoj iii vedamas pri
verstinas pradžios, mokyklų 
lankymas. Ligi sziol priversti
nas mokyklų lankymas buvo 
tik kai kuriose Did. Lietuvos 
dalyse. •. -

/gavo PASZALPA.
■ / • 7 'z' ■

. Tauragės Romos kataliku 
bažnyczios remontui sziomis 
dienomis . isz valstybes iždo 
duota paszalpa sumoje 10,000 
litu. .' ': . / ' ’ ' . <

PAVYZDINGAS GAILES
TINGUMAS, i H * ,, »

B^rtęllUf;Wkykli^
. t Sūrimas

.)ceW» 
mietdelib senute, *'*70 ąibtu' am
žiaus,' kuri. ląbaį^įūnlftal no 
sžbsįusz misziko .vos bepakeHa^ 
ma gie^i‘ pą-#

ąpėi tai se^ i, ga 1 e j

szeimoje, bet vis tik vĮsą apy-
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’ Veisėjai,; Seinų apsks?" Bir
želio G d., B^rtęliųOxąp.kykl6^ 
Vedėjas, A^ Žilinską^, ,ot3dmas

I

ga, ir- nova t _
^^savo
niu dąiktu sųmhėze. viražam

//

*

mietdelib senute, *'*70 ąibtu' am
žiaus,' kuri. ląbąiiąultlal no 
sžbsįusz misziko .vos ‘bepakelia-

gn i lo i r jis,
i t * v. ..
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tėrszti rubus,1 pacmo^^Henelcs 
malkas ir nunesže jas in m tea-
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teli apie 3 kilometriisri keliom 
Važiavusieji įsa tąrganę žmo-

P«W 
lifczvą.: 
> >Uh1-v
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Skaitykite “Saule”
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ANT READING GELEŽINKELIO ? 
f
i

!

Ii

t i
i

i
i

I
I Į
I

■i/jl

t-.V?.

I

»
I

®i
M*

jĮ
i DEL ATMINTIES NEŽINOMO KAREIVIO

• k * f

DEL ATMINTIES NEŽINOMO KAREIVIO.’ ‘ 
. * ■» '4 .ir *

Szitic stovylai bus uždėti aąt antgrabio nežinomo karei
vio Arlington tautiszkosia kupinėsiu. Figūros perstatoj vidury
yra * ‘ Galybė.’ ’ kur padovanoja paima narsumo del kareivio 
ir laikantimž Rankos “Drąsą.” * ' •J >
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Dabar yra laikai kada lojalisxkumas ir prilankumas ; 
del biznio. r ?
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kostumeriu yra reikalingą

MBMHANTS BANKING TRUST 00. BĮ

t

MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA 

užkvieczia prietelyste Mahanojaus ir apelinkystes. ii# 1, •

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
• X 1 '

’ ’i

nes, susitikdami mokytoja be-'
££ >

^ukontejilsiemsir sekretorių* 
ligoninėje parytas perriszi- 
mas.

v .N
neszanti senelės pasėta, labai
stebėjosi tokiu pepapratu gąi-• .. . > .lestingumu.
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MAHANOY CITY, PA.
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