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<
PRIŽADEJIMA

DOLERIU UŽ 
MANDAGUMA

PRIBUVO IN AMERIKA BE 
SKATIKO, SZIADIEN YRA 

TURTINGU IR PAVAL
GYDINO 800 ŽMONIŲ.

PUIKUS APDOVANOJIMAS 
UŽ MANDAGU PASIELGI

MĄ DEL SENUKES.

savo

su pagelba

Detroit, Mich. — Trisdcszimt 
metu atgal Nathan Stalberts, 
pribuvo isz Vilniaus su 
paezia ir maža dukrele. Neturė
jo czionais jokiu giminiu ne pa- 
žinstamu ir be szmotelio duo
nos. Po keliu dienu aplaike dar 
ba garborineje
mielaszirdingos drauguves, ku
riai prižadėjo, jog kada jo duk
tė isztekes, tai pavalgydins vi
sas ypatas kurios bus ta diena 
alkanos, taip, kaip jisai buvo 
alkanas kada pribuvo in Ame
rika.

Po keliolikos metu Stalberts, 
pasiliko kupezium kailiniu ir 
dastojo turto. Ana diena jo 
duktė tekejo, o tėvas neužmir- 
szo apie duota prižadejima, 
nuėjo in ta mieaszirdinga drau
gavę, paliepdamas surasti apie 
penkis szimtus alkanųjų idant 
padaryti jiems puota. Drauga
vo pasirupino -užganadyt no
rams Stalberto ir sujeszkojo 
imliai 800 žmbnid k (iriuos š5- 
czei pavalgydino ant praszymo 
miclaszirdingo žydelio. — Kad 
ju daugiau butu.

KUNIGO KNYGA PARODE 
KUR RANDASI AUKSAS 

IR KITI BRANGUS 
MĘTALIAI.

Winnipeg, Kanada. — Pcn- 
kesdeszimts metu atgal kuni
gas Jėzuitas, misijonieris para- 
sze knyga apie žiemiu dali Ka
nados ir kibk ten randasi turto 
del tuju, kurie ju jeszkotu. Pa
sinaudojo isz tojo apraszymo 
kokis tai T. G. Dona van, nuva
žiavo in t a ja aplinkine ir rado 
tuos skarbus. Atsivožė jisai su 
savim ana kliena szmotelius tu 
inetalliu kaip, aukso, sidabro, 
vario ir uranium, kurie atne- 
sza ant tono po $1,405. Pats me
talus uranium yra vertas 
$10,000 ant tono.

Tuosius metalus surado ap
linkinėje Great Bear Lake, to
li moja szalyja hxlmuntono. Do
novan apsergsti visus kad ten 
nevažiuotu be tinkamu pasi
rengimu, nes isz fenais sunku 
sugryžt ir jau daugelis žmonių 
dingo. '

yra

AME RIKE YRA 65,000 
NEREGIU.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios surasza, tai lyg 1 Ju-. 
niaus, 1931 meto, Suv. Valst. 65 
tukstaneziai neregiu, o 57,084 
kureziu žmoni u. ”(
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PASIKORĖ ANT VAIKU 
LOVOS.

Brooklyn, N. Y. — Marijona
Olszewskiene, 43 metu,
nanti ant 267 Stagg uli., atome 
sau gyvastį per pasikorimą ant 
stulpo lbvo«, kurioja miegojo padavė sekanezia priežaste del
• -b . L • 1 . • _ 4 • J * JT B a • • A •
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NUŽUDĖ MERGINA KAD 
NENORĖJO VESTI JOS 

SUNU.
i

Petersburg,'Kan. — Mrs. Er-
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York, Pa. — Už prigelbeji- 
mn atsikelti isz gra'bcs in ku
ria buvo inpuolus sena motore 
szeszi metai atgal, AVilliams F. 
Martin, aplaike $25,000 pini
gais ir puiku narna verties 
$29,000.

Tokia tai dovana už jo m<an- 
daguma kiliko jam Mare Ona 
Weaver isz Norristown, 
mire trys sanvaites atgal tur 
dama 73 metus amžiaus už tai 
kad ja prikėlė isz gra'bcs in ku
ria paslydo ir iszsuko sau koja 
o kiti žmonys ja praėjo ir nepa- 
aiikavo savo pagelbos prikelti 
senukes.

Martynas yra naszliu, 
viena sūneli ir radosi be darbo 
ilga laika.Apsakinėdamas apie 

“Esmių 
linksmiausias žmogus ant svie
to, bot man labai liūdna kad 
mano mylema pati negali pasi- 
dalyt su mano giliuku, o būtu
mėm sziadien laimingiausi 
žmonys ant svieto. Nesitikėjau, 
kati už taip maža patarnavima, 
taip gausiai ‘butau apdovano
tu.”

narna

kuri
e-

turi

savo gilinki kalbėjo:
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NAUJAS FRANCUZISZKAS 
AMBASADORIS.

Grafus Charles<lo Chanibrun 
naujas Frnncuziszkas nmbnsa- 
dorins, kuris užims vieta Paul 
Claudel, Washingtone.

kad jos su kūdiki negalėsiu pri 
dereneziai iszmaityt neturėda
mas darbo ne pinigu. Todėl nu
tariau ja nužudyt iv palengvint 
ju kentėjimus atoityja. Kada 
mano pati gulėjo lovoja, pridė
jau revolveri ir paleidau szuvi 
in krutinę.”

Slidžia kitaip apie (ai maus
to del ko jisai sau taipgi 
palengvino” 
ji me.

une-
ir uždare ji kale-

DESZIMTS METU VAIKAS 
STEBUKLADARIU. - -

San Francisco, Calif. — Ma- 
PRASIMINES DAKTARAS žam miestelyje Zumbro, 26 my

lios nuo czionais gyvena Bart. 
Yowler, dvylekos motu vaiki
nukus, kuris yra pagarsėjus po 
visa aplinkine už savo gydymo 
žmonių su pagelba maldos. Pi
nigu nepriima už savo pasi- 
szventima, ba tas prieszintiisi 
daktariszku tiesu. Turi jis pil
na skyriui gromatu nuo visokiu 
žmonių kuriuos iszgyde su sa
vo maldoms. Kas vakaras mel- 
džesi jisai priesz paveiksią Szv 
Teresos, prie kurios žiba nuo
latine amžina''ži'bintis. Bart sa
ko, buk jam du metai atgal pa
sirodė Kristusas ir nuo to laiko 
meldėsi karsztai. Pirmiausia 
iszgyde jisai skausmą galvos 
savo motinai per malda ir nuo 
tos dienos gydo szimtus žmo
nių kurie jeszko jo pagelbos.

• « H. " o

METE KŪDIKI IN SUDŽIA
IR PALIKO 7 KITUS.

Philadelphia.
Przygoda, 51 metu,
likos nubaustas per sudžia ant 
užmokėjimo $100 ir kasztus už 

K L

Valukeviczius,
A. .T.

ARESZTAVOTAS.
Wilkes-Barre, Pa. — 

kuris turėjo 
daktariszka ofisą ant 76 S. Wa
shington, uli., likos aresztavo- 
tas už daktaravimu be laisniu 
ir isztraukima pinigu nuo leng
vatikiu. Likos vėliaus pastaty
tas po $3,500 kaucijos. Priežas
tis jo aresztavojimo, buvo mir
tis Edvardo Roche, 52 metu re
daktoriaus laikraszczio“ White 
hall Times” isz Whitehall, 
N.Y., kuris mire ne isz priežas
ties Valukeviczi'aus gydymo 
tiktai nuo paprastos priežas
ties.

isz Whitehall

ŽAIBAS UŽMUSZE SUNU 
LANKANT MOTINA.

Auburn, Neb. Keista atsiti
kima, kaip sūnūs tapo žaibo 
užmusztas vos tik atėjės lan
kyti mirsztanczios motinos, pa
pasakojo Supreme court teise- • • JU1.

Užmusztasis yra Leonid Jef
fers, kurs gavo žinia, kad jo 
motina ant farmos mirszta, nu
važiavo jas lankyti, bet vos tik 
inejo in kambarį ir priėjo prie 
mirsztanczios motinos lovos, 
kaip žaibas pro langa ji vieto
je užmusze. Motinos žaibas ne
lieto.

NUŽUDĖ NESZCZIA PA- 
OZIA KAD NEGALĖJO 

JOS ISZMAITYT.
* Eastpoint, Mo. — Charles 

Calvin likos arosztavotas už 
nužudinima savo paezios kuri 
tame laike buvo neszczia. Kada 
ji paėmė ant policijos Calvin

jos dtl vaikai, penkių motu Ka- ko atėmė jai gyvastį.
4 ‘ Matydamas, kad mano pati 

nulžilgio pagimdys kūdiki, la
bai jos gailėjausi ha žinojau,

zimiera ir septynių metu Euge
nija. Priežastis motinos savžu-

į

'—•---------------- -
dyitoajra nežinoma. 4

Feliksas 
Camdeno

, Tvarymu munszaines. Neturėda
mas pinigu užmokėti bausmes, 
likos nubaustas kalėjimu. Ka
da sudžia Pancoast ėjo in savo 
kambarį Przygodien seke pas
kui su koturiu menesiu kūdikiu

sa-ant ranku ir septynis prie 
vos isz kurių vyriausias turėjo

i J 'f v j r4 ’ < /

Isz Visu Szaliu
' - i ii
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JESZKOS AUKSINES PASIRODYMAS
URVOS

*• į t
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MOTINOS DIEVO
nešta Forenza,(nužudo Miss EI- I STOVYLAS

PRAREGĖJO
’ 'ii .jma Ijc Paz, 20 pietų, kad neno

rėjo vesti jos minu. Motina nu
siuntė merginai 600 doleriu in 
Italija idant mergina pribūtu 
in Amerika, bdt mergina susi
pažino su kitu Vyru ant laivo ir 
prižadėjo teketi už jo. Motina 
taii> inirszo ant/merginos, •kad 

«

paleido in ja du szuvius isz ro
ja antv ei v e r 1 o i i'žin uszd atna

Ivietos.

Seredos
atsibuvo kumsztynes

SHARKIO KUMSZTYNE NE 
PASISEKĖ.

Brooklyn, N.Y. — 
vakara
tarp Sharkio ir Walkerio, Eb- 
betts Field pasibaigė hiekuom, 
buvo tai kaip vadinama 
“draw” abudu lygus kumsztli
kai ir ne vienam nepripažysta 
galybes.

Apie 35,000 žmonių prisižiū
ri ne jo jo kmnsztynems, apleis
dami vieta musztynes nusimi
nė, kad neinate gcVosniu kum- 
sztyniu, bet Šharkey-Žukaus- 
kas baisiai sukruvino savo 
priosZa.

sukruvino

Paskutines Žinutes
kruvini maiszaczei isz-
PANIJOI P KARIBZKOa' 

TIESOS APSZAUKTOS.
Seville, Iszpanije. — Karisz- 

kos tiesos likos apszau'ktos isz 
priežasties kruvinu maisza- 
cziu terp vaisko ir straikieriu. 
Apie deszimts žmonių 
užmuszta ir' daug sužeista. 
Vaiskus turėjo panaudoti ma- 
szinius karabinus ant apmal- 
szymo maisztininku. Kone 500 
likos arosztavota.

likos

V Pittsburgh. — Kun. J.J. 
Callahan pirmininkas Duques
ne Universiteto pavojingai ser
ga. Pribuvo jisai isz Szv. Dva
sios Kolegijos apimti dinsta.

11 Farrell, Pa. — Ugnis su
naikino Lenkiszka bažnyczia 
Szv. Alberto, padarydama ble
des ant.80,000 doleriu. Ugnis 
kilo nuo negerai intaisomo elek 
trikinio drato.
< 11 Green Bay, Wis. — Keli 
banditai su maszininiais kara
binais Užklupo ant Southside 
Stato Banko,paimdami $10,000 
sužeisdami kelis darbininkus.

1 Pabėgo dvicjuosia automobi- 
liuosia.

1[ (Seville,
Tarp vaisko ir straikieriu kilo

Iszpanija.

MEDINIS STOVYLAS KRIS- 
TUSO PRAŽIŪRĖJO, DAU- 

GELIS mate tąjį 
STEBUKLĄ.

Bolonia, Italije. Tu'kstan- 
cziai tikineziu žmonių isz vi- A ' . .
sos aplinkines atsilanko in 
czionaitine bažnytelia San Gri- 
coma klūpodami priesz medini 
stovyla Kristuso, kuria iszbre- 
že kokis tai žmogelis da deszim 
tam szimtmetyja. Tula motore 
klūpodama priesz taji stovyla, 
pamate kaip Kristusas.atidaro 
akis, kurios buvo pusiau pri
merktos, kelis kartus, po tam 
vela primerkė. Keliolika žmo
nių kurie tame laike atėjo pa- 

t

simelst in bažnyczia, teipgi re
gėjo taji nepaprasta matyma.

Ant pasklydimo žinios, tuks- 
tanezei žmonių suvažiuoja Iii 
bažnytėlė regėti tojo stovylo.

Pagal senoviszkus užraszus 
tojo miestelio, tai tasai pats 
stovylas Kristuso badai pra
kalbėjo keturioliktam szimt- 
metijc, ant ko randasi davadai 
ir pripažinimai žmonių kurio 
tada girdėjo žodžiu^ Kristuso.

Varszava, Lenk.

BAISI MIRTIS NEISZTI- 
KIAMOS MOTERES.

Ant ge
ležinkelio, art’i Zieloncu, likos
surastas lavonas jaunos mote
res su nukirsta galva ir ranko
mis. Policije isztyrincjo bu*k 
motore mėtosi po ratais loko- 
motivos ir tokiu budu užbaigė 
savo nelaba gyvenimą. Josios 
pravarde buvo Franciszka Mis 
levicziene, 21 metu, 
leslovo Misleviczio.

Priežastis atėmimo
mo buvo ta, kad josios vyras 
užtiko ja ant nelabo darbo su 
josios mylemu. Žinoma, noap- 
sijeo be barniu ir musztynes, o 
toji iszbegus ant geležinkelio 
mėtėsi po ratais prisiartinan- 
czio trūkio.

pati Bo-

gyveni-

Antanas Stasisze-

ARESZTAVOJO KITA LEN- 
KISZKA SZNIPA.

Vilnius
vskis, inžinierius, likos aresz-
tavotas kaipo sznipas, pas ku
ri rado visokius dokumentus 
ir fotografijes. Buvo jisai szni- 
pu del Soviatu, kuriems iszda- 
visejo visokius planus. Jojo

maiszatis kuriame likos už- draugas, majoras Petras Dem-

AUSTRALISZKI ŽINUNA1 
J E S Z K O S PASLĖPTU 
SKARBU PUSTINEJE.

Adelaide, Australije. — Dr. 
Herbert Basedow, Australisz- 
kas jeszkotojas ir žinunas, isz- 
keliavo in Centraliszka Austri- 

jeszkoti teip vadinamos 
panaszi in“Aladino Urvos” 

istorije kuri randasi “Tūks
tantis Naktų ir Viena,” kurios 
sienos yra iszdetos grynu auk
su ir brangeis žemeziugais.

Jau daugeli žmonių tosios 
urvos jeszkojo, bet nesugryžo 
isz tonais, liet Dr. Basedow tu
ri vilti atradimo josios su pa
gelba visokiu instrumentu ir 
inrankiu.

Tenaitinei laukinei gyvento
jai apsakinėjo baltiems žmo
nėms apie taja urvą ir ti'ktai *. I k" *vienas baltas žmogus isz tonais

Ik « i K 4 u

sugryžo kuris tikrai mate tu
ja auksine urvą, kuri randasi 
terp dideliu puseziu, apgyven
tu per laukinius žmonis kurie 
nužudo visus žmonis kurie pri
siartina prie tosios vietos.

Nesenei keli anglikai suren
gė ekspedicije in tenuis ir no- 
rints turėjo automobilius ir du 
eroplanus, bet visi iszmire isz 
bado ir troszkimo.

SUDEGE PUIKI IR SENA 
KATEDRA.

Zofijoj Bttlgarije. — Puiki ir 
scnoviszka' Wtalikiszka kated
ra mieste Plovdiv, sudegė lyg 
pamatu. Ugnis padare bledes 
daugiau ant pustreczio milijo
nu doleriu.

Katedroje radosi grabas ka
ralienes Marijos Ludvikos mo
tinos karalienes Boryso, kurio 
liepsna nepasieke.

HOj

žaidžiancziu

PRAKALBĘ JO. IN DVI 
MERGAITES KURIOS 

SIAUTĖ PRIE 
BAŽNYCZIOS.

A (t ik |l| »' t ' . ' ' h ,i |i

Tarragona, Iszpanije. — Vi- 
Iszpanijoj nepaprastai

žmonis nusistebėjo žinia apie 
Szvencz. Paneles Marijos apsi- 
reiszkima Torralba, Aragon, 
parapijos bažnyczioje.

Anot žinios,
mergaieziu būrelis isznetycziu 
dirstelėjo in bažnyęzios duris. 
Pamate ties durimis stovinezia 
neregėta motcriszke. Buvo už
simetusi juoda skepeta. Ran- 
koje laike knyga ir ražancziu. 
Nusistebusios mergaites subė
go mokyklon ii’ apie ta maty
ma pranesze mokytojai.

Pasikvietusi keletą žmonių, 
mokytoja su megraitemis nu
ėjo iii bažnyczia. Visas vidus 
iszieszkotas ir nesurasta mer
gaieziu matytos moteriszkes.

Staiga keletas mergaieziu 
atsiliepė, jog jos ta moterisz- 
ke mato Szvencziausios Szir- 
dies tovylo prieszaky. Gi vie
na
“Matote, ji yni ta pati Sopu
lingoji. Ponia, kurios stovylas 
stovi szale kito altoriaus.”

Mokytojai liepiant, mergai
te klausė apsiroiezkusios mote- 
riszkes, ko ji pageidautu: Alsz 
kiai girdėtas atsakymas: “Su
simildami, nepažeiskite; piano 
Sunaus.” . . • a x

Rįausziu metu vienam mies
to biure sulaužyta du kryželiu. 
Abieju dalys nuneszta in. baž
nyczia. Vienai mergaitei, teko 
tas dalis laikyti rankoje. Ji at
siliepė: “
nele, ežia Tavo Sūnūs.”’ Nuo 
altoriaus puses jai atsakyta: 
“Malonėki Ji palikti czionai.

Parapijos kun, Jesus Lera 
klausimas apie sziuos stebėti
nus atsitikimus trumpai atsa
ke: “Viskas, ka turiu pasaky
ti, yra teisybe.” «

inergaicziu da pridūrė.

Nekalcziausioji Pa-

12 metu rT ■ '*’■< •

ko motore. Sudžia pasakė kad 
negali. ■‘Na tai gerai, pasiimk 
sau szituos vaikus.”Su tais žo
džiais mete kūdiki ant ranku 
sudžious ir pradėjo bėgti lau
kan. Motore likos sulaikyta, ku 
dikis atiduodtas atgal ir sudžia 
davė jai raszteli in mielaszir- 
dinga draugu ve kuri rūpinsis 
jus szeimyna pakol vyrąs at
sėdės bausme. j >

J . ‘ ■ ■' •.« '

i i ■ *■ ’'*> H f •Paleisk mano v y m! ”suklL
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s

sėdės bausme.

muszti keturi žmonys ir daug 
sužeista.

11 Praga, Czeko^lovakija. — 
Mieste Vazoo, kilo ugnis kuri » * • * * •
sunaikino sena bažnyczia, 
mokslaine ir apie 400 namu. 
Bledes duois ant milijono dole-

I
riu.

kove kis, 
sznipu, likos praeita sanvaite 
suszaudytas. 1

kuris toipgi buvo

BAISI VĖTRA LENKIJOI.
1000 NAMU SUNAIKINTA 
29 UŽMUSZTI O 500 SU

ŽEISTI, DAUG BE 
i PASTOGIŲ.

Vanzava, Lenk. — Utarnin- 
ko baisi vėtra prapute pro 
miestą Lublinn, kuri padare 
milžiniszkas bledes, 29 žmonis 

.1 ,* » ■ *

likos užmuszti, 500 sužeisti, o 
daugiau kaip tūkstantis namu 
likos sunaikintais ir iszvers- 
tais,
aplinkinėje, tai da neapskaity
ta. Viesule buvo teip smarki 
kad nukėlė vežimus ir bosus 
trenkdama in murus namo, ro
dos kad buvo tiktai sziaudai. 
Daug vagonu ant geležinkeliu 
likos? apverstais o keli vagonai

NORĖJO SUSIDEGINT ANT 
LAUŽO KAIP MERGELE 

JOANNA D'ARC.
Bordeux, Francije

o kiek padaryta bledes
i 'h 'iT5 < k |

sena
. .

„  'J ■. L ■

PASAKĖ TEISYBE.
Unteraf icier as in rekrutą:—

Jel^ų sergotumei narna kuria*
tuo sudėtas parakas o tas užsi
degtu, pas ka begi umei pasa
kyti?

Rekrutas: — Begtau kogrei- 
eziausia in laukus I H A 

t • -v I

ISZŽUDE GASPADORIUS 
IR PADEGE GRIN0ZE.

* f ■ "' ‘ ■' * f v,

Kilkai, Lenk,—Kaimo Niesz- 
koszove, nežinomi piktadarei 
iszžude visa szeimyna Jono 
Brodavka, susidedanti isz vyro 
Jono, jojo moteres ir tris val
kus, po tam padege grinezia 
kurioje pudege visi.

Policije daro slieetva ir prie- 
žasto teip baisios žudinstos, bet 
lyg sziai dienai neturėjo jokios 
pasekmes.

■ . UI.

likos? apverstais o keli vagonai 
su gyvulois likos suteszkin- 

fyais.
Ūkininku triobos likos nu- / - ’ r”" i' ' j," 'A 1 P i1 ’

nesztos kone mylo kelio isz vie
tos, daug gyvuliu likos, už- 
muszta. ’ . ;

Dublinas susideda isz 50,000 
gyventoju, guli apie 95 mylės 
nuo Varszavos ir yra vienas 
isz puikiausiu miestu Lenki
joj, kuriame randasi daugelis 
sonoviszku bažnycziu ir daug 
kitokiu žymiu budinku. Daug 
randasi jame audinycziu, ta
bako dirbtuvių ir daug kitokiu

I

— Apvai- 
kszcziojimai ant atminties Ot- 
leaniszkios Mergaites, teip su
ma isze galva senukei Bemant, 
kad ir jiji nutarė sekti pėdoms 
tos dievobainmgos mergaites. 
Savo kaimynams apreiszkc 
kad ir jiji girdi dangiszkufl 
balsus, kurie jaja szauke In 
amžina gyvenimą kaip pabare
Joanna D*Aru.

Irsztai ka daro; ųujprpo sau 
i • i . . ’ _. v i * »trumpai plaukus, pasirėdė jp

| pramonių.

kareivio mandiera, po tam sh- 
krove dideli lauŽa isa kzaku ar
timoje girfioje, atsifcftbjo ant jo 
ir uždege. ' W

Kada liepsna jaja apėmė, 
buvo jai per karssta, szoko 
nuo laužo rėkdama lt dūme in 
girre. Liepsna nuo laužo apė
mė girria per ka sudege dide
lis plotis. Senukė likos uždary
ta kalėjimo už padegimą gir
nos ir atsinorejo jai daugiau 
sekti Orleanisdroe Mergaitei

i . .

krovė dideli lauŽa iss kzaku



Kas Girdėt
43 METAI !
Tiek tai metu 

nauja del mtisn 
Bžiūfltęn, 43 mėtai bė pertrau
kimo del labo Lietuviu po visa 
svietą. Diena 27 Julajftus, 1888 
metę, užszvito pirmutiniai spin 
dūliai “Gaules” kuria uždėjo 
n.a. D. T. Boczkanskas, tėvas 
tėbyriu iszduotoju, kurie nepa
liovė darbuotis del labo Lietu
viu lyg sziai dienai. Taip, už
migom, pasenom ir gal mirsim 
prie laikrasztininkiszko luomo.

Diena 27 szio menesio, kuri 
pripuola ateinanti Panedeli, su
eis “Saulei” 43 metai. Yra tai. 
ilgas amžis del Liotuviszko 
laikraszczio czionais Amerike 
kur turi paneszti visokes sun
kenybes, kliutes ir persekioji
mus.

nSaule” kaip tarnavo taip 
tarnau del musu broliu Lietu
viu, be jokios permainos, nes 
taip žmonys sau vėlina ir ju no
rą pildisim nes del ju laikrasž- 
ti iszdavinejame o ne del ypa- 
tiszkos garbes.

Sziadien sunkus laikai 
Lietuviszku lairkaszcziu, 
bedarbes po visa Amerika 
eivysta sulaikyta •r •

< 4 tai’-
J

Saule” 
visuomenes

del
nes
at> 

jaunesne 
gentkarto atsžala nuo Lietu- 
v^tes todėl ateitis Lietuviszkn te
laikraszcziu ka'bo kaip ant 
plaukelio.
Lietuviszkn kalba ir tauta pri
valo savo laikraszczius szelpti 
kiek galėdami, nes kitaip su
lauksime kaip Airisziai —netu
rėsime savo kalbos ne 
vos.

Szirdingai aeziu visiems mu
su skaitytijams kurie susZelpi- 
nejo “Saule” per tiek metu ir 
žinome kad da yra gyvi neku
rie musu skaitytojai kurie ėjo 
drauge su “Saule” per tiek 
metu ir buvo kaip viena musu 
szeimyna. Tikimės, kad ir atei
tyja musu skaitytojai laikysis 
tos milžiniszkos szeimynos ir 
sulauksime auksiniu sukaktu
vių.

o

ka'bo kaip 
Todėl, tie ka myli

rasžla-

■

■
I*’ ■

u

Saule

Amerikoniszki 
veidmainiai, kurie nuolatos ki- 
sza uosi in ne savo reikalus, 
kankino žmonis senoVistfkuosia 
laikuoia laike Puritonu ir Kva- 
keriu gyvenimo uždrausdami 
jiems kone viską Nedeldienials 
ir priversdavo lankytis ant pa
maldų. Peržengdami Nedeldie- 
nio tiesas buvo visokiais bu
dais baudžiami ir kankyti.

Ant vieno poinninko Boston, 
ant kapiniu randasi sekantis 
paraszas; Czia ilsisi kūnas Et h 
ano Bevan,'kuris likos užmusz
tas per perkūną nusiunsta isz 
dangaus už tai,
maine ir pardavinėjo 
Mirė 11 Juniaus, 1827 mete.

Tasai paraszas buvo iszbrež- 
tas ant akmens per paliepimu 
Anglistfku pastorių kaipo pra- 
sarga kitiems prasižengėliams 
kurie neszvente prideroneziai 
ir pagal tiesas Nedeldieni.

Api du metai atgal perkūnas 
trenka Nedėlioja in Metodistu 
bažnyczia laike pamaldų, už- 
muszdamas pastori kada tasai 
laimino susirinkusius parapi- 
jonus. Bažnyczia sudegė lyg 

parapijonai

tikejimiszki

kad Nedėlioja
arklius.

Bažnyczia 
pamatu, keturi 
taipgi likos tfžmuszti ir keli su
žeisti.

Taigi, jaigu Dievas nubaudė 
Ethana Bevan už tai kad jisai 
maine arklius Nedėlioja, tai ko
dėl bievas nusiuntė perkūną 
isz ddgaus ant bAžnyczios Ne-
delioja, laike pamaldų uŽmusz-
dainAs priezeri ir kelis parapi-

jonūšT
Žmonys neprlVAlo kaltyt ge- 

radejinga Dievą už viską kas 
atsitinka ant svieto. Yra tai ne- 
spasnbas pamiėlyt kad Dievas 
Užmusztu žmogų, kuris no- 
SZvcnte' Nedeldieni jaigu nie
kur no yrh pai’Asžyta kad Die
vas paliepė szvensti Nedelia. 
Jaigu visogalis Dievas užiniisz- 
tu kožmi žmogų kiltis neap- 
vaiksztinetu Nedeldieni szven- 
tai, tai tnkstanoziai ir Inkstan- 
cziai žmonių butu užmusztais 
kožna Nedelia.

/

Ijaikraszcziai kožna diena ra- 
szo apie savžudystes žmonių, 
kuriems jau suėjo siįvirsz pen- 
kedeszimts metu amžiaus.

Sziuosia sunkiuosia kukuo
siu žmogus tame amžiuja nega
li aplaikyti darbo, norints da 
gana turi pajėgu prie darbo.

Yra tai nežmoniszkas pasiel
gimas, kuris nustume senesnius 
žmonis in vargu ir kurie atima 
sau gyvasties.

Jargu lai p ilgiau bus, tai 
Amerike galima tikėtis dideles 
permainas ir dideliu 
ežiu, nes

bus

maisza- 
žmonis ilgai negales 

taip kentet ir patodys savo ne- 
užganadima.

. ---

Visi raszo ir skelbė apie be- 
vadina 

Visi ktilba apie 
raszo.

*
n.

deprokia”.
visi ■žino ir apie ta

kad 
pasi- 
Taip

teisybe.
Bet

nes kad ja at-

darbe airoū kaip ja 
11

tai,
Bet ka czia taszyti apie tai, ka
jau visi Žibo. Visi Ameriko
niszki politikieriai kalba 
toji bedarbe neužilgio 
baigs iružžydes gerove,
jau kalba trys metai; bet be
darbe da nepasibaigė ir da ar- 
szesne.

Taip, pasibaigs —
Tam niekas noužginczys. 
kada? Tai yra svarbus klausy
mas. Ka daryt? Turime bedar
be ir visi kehczia.

Didžiausia tame priežastis 
yra prohbicija,
szauktu, mažiausia turėtu viso
kius užsiėmimus trys m i Ii job a i 
žmonių visokįuosia pramonėse 
ir galima tvirtyt, kad in trisde- 
sžimts dienu bedarbe pasibaig
tu.

Jai'gus visos tautos atskiri- 
netu žmonis ir laikraszczius ant 
szaku kaip Lietuviai daro, tai 
szadien Užstotu tikra velniava 
Amerike. Nekurie musu dva- 
sis'Jkieje skyrė Tjiotuvišzkus 
laikrašZczius ant daugeliu sza
ku kaip: Kata'likiszki, tautisz- 
ki, Socialistu, Nekatalikiszku, 

Kokia isz r o
Socialistu, Nekatalikiszku 

Komunistu ir 1.1, 
turime nauda? Sukylimai ne
apykantos tarp Lietuviu ir at
skyrimas ju nuo Lietuvystes, 
nes patys sėja sėkla neapykan
tos tarp žmonių, 
svetimtaueziai 1 
taueziu dvasiszkieje 
na Bpauda ir laikraszcziais, ne- 
prispirineja žmonis idant skai- 
tytu tiktai Katalikiszkus laik
raszczius, bet duoda visame va
le žmonim skaitymo kokiu sau 
vėlina skaityti ir katram kokis 
smagiausias skaityti. Ant pa- ’ $ ' Lt“1 * i
mokslu ne niekine laikraszcziu, 
ant spaviednes nespaudžia žmo 
niu idant po bausme ncaplai- 
kymo iszriszimo neskaitytu to
kio ar tokio laikraszczio.

Musu dvasiszkieje turi tame 
didelia klaida, kad tarp žmo
nių sėja sėkla perskyrimo ir ne 
apykantos — vienus priosz ki
tus — visus Lietuvius. Juk mes 
visi broiai kriksžczibnybeje ir 
sutverti ant pavidalo SutVetto- 
jaus. Ateityja tokis skirtumas 
ant gero neiszeis, nes privįs Vi
sokiu seklu ir szaku (jau kone 
tas isžsipildė), tarp Lietuviu,o 
tada gali gatys dvašisžkiėję sa-

Ar taip daro
Ne! Svetim

uos! rupi-

A
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vo už tai kaltyt. Goriausia kaip 
vienas A.merikonisz*ka8 kuni
gas neseniai w iszšitaro: 
well enptigli a'ldno”, no musu
tai biznis kokius laikrasžczius 
žmonys skaito, bile ncsiprieszi- 
na Katalikiszkam tikėjimui ir 
szv. Bažnyczhu — tegul žmo
nys skaito ka myli o tada bus 
užgmiadyti, ndbus vaidū.para- 
pijuosiA if nebtigos aht kunigu 
už insikiszima in no savo reika
lus. Goriausia “mind your own 
business” 
isz k irs.

o ant to visi gerai

---------------- ------ ---- e, -------------- —

DARBININKlSZKOS 
ŽINUTES

TRIUKSZMINGAS ANGLE
KASIU SUSIRINKIMAS 

IR DAUŽYMAS PA- 
KAUSZIU.

Scranton, Ba. — Pasekėjai 
Thomas Maloney, kuris pralai
mėjo rinkimus ant prezidento 
distrikto No. 1 ant susirinkimo 
czionais Panede'lyja šukele tik
ra revoliucija. Prezidentas 
Jbhn J. Boylan, likos pavojin
gai sumusztas, suspairdytas ir 
sužeistas in galva per delega
tus. Sziaudineš skrybėles su- 
daužyto, surdotai ir kelnes su- 
pleszytos nuo delegatu ir žo
džiu buvo tikra Bolszevikiszka 

i

revoliucija kokios niekas nesi
tikėjo, o tai buvo už tai
Boylan pasiprieszino pripažyti 
delegatu Vlada Kostrclla i;“ 
Plymoutho. 
apmalszino
Policija negalėdama apmalszyt 
masztininku panaudojo aszari- 
ne bomba nuo kurios verke visi 
o ir senatorius Davies kuris at
važiavo ant to susirinkimo.

b % ■ > «

revoliucija.

f
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duokit, tėgūl nūn e s žiu ji ha- 
i

inon. Bet nėeisiu, kol negausiu;
kūno mano sunaus... kutinis atsigultai tarpan savo

koki turi, nūvhYgiritaš feWrikiu, 
bet doru darbu, žfrndgns. tas-
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jaunas Keleivis

kad

isz
Sietiniai pribuvo

•revoliucijonierius.

Puolo ant keliu, isztiese ran
kas ir'balsu kame skambėjo di
delis Skausmas meldo malones. 
Mniobė
szinin'ko, pulkauninko Tinko- 
vo... Meldžia malones motina t * ' 'j
paplukus aszarbse, motina so-

didelės malones vir-

T*idkhi1riihkttš bergatetds ‘ph- 
veikslu, koki perstatė priesz ji 
nelaiminga motina, sulftiko Žai
belius isztiesius Kavo nttOžmesįbes prislėgtos veleną, esi šau
ktukas, idant pasivort *nelai- 
tninga motina ir išvilkt lau
kan. Gal jie nepamisĮija, jog

tėvu... Jšz po ėaro tojbs iszpra- 
sžiau, isztraukau tave, dAbar 
nemindžios arkliais tavo kruti-

*' i ♦ ' ’ i • • • * 1 9pūlinga, motina, kuriai isžplesz di^iplina 
i...

/ j ■ <, 12 ' ? i 11 / 1 * *

— Ponas pulkauninke —
sžaukia drebanezin balsu moti-

tij. vienturti

t

Gftl turi teviszka szirdi
L'* . , i i t I

na
ai žinai kas tai mylėt savo ku-gal žinai kas tai mylėt savo kū

diki, gal jauti ne kaipo carisz-

kaipo tėvas, dalėisk paimt man

t

! kas tarnas, bot kaipo žmogų

Hartley De Gerald isz Cliica- 
gos, dvyleka metu, atsisveiki
na nuo savo sesutes, kada pra
dėjo savo ilga kelione 7,000 my 
liu per Kanada net in Žiemius. 
Vaikas jau atliko kėlės ilgas kc 
liones patsai.

mano kūdiki nigal...
—- Bet, ir kogi ta nelaimi il

ga moteriszke su iszvcrktom

< I

BEDARBIAI ŠUKELE MAl- 
SZATI UŽ MAISTA.

Ilėnryette, Okja. — Iszbade- 
ja anglėkiai negalėdami ilgiau 
žiūrėti ant savo iszbadėjusiu 
vaiku ir moterių ir nedirbdami 
daugiau kaip metas laiko nuta
rė jeszkoti maisto. Apie 200 per 
ėjo per miestą spirdamied 
maisto ir drapanų nuo tu,
turojo daugiau, bet ir sztornin- 
kas yra tam paežiam padėjime 
kaip ir anglekasiai ir 
galėjo jiems prigclbcti.

ka

mažai

virsziNinkai gauna di
deles ALGAS, O ANG- 
LEKASIAI TIK PUSE 

PASZELPOS.
Ashland, Pa. — Spfiėialiszkas 

mitingas visu aplinkiniu ang
liniu lokaliu atsibuvo Ozionais 
kaipo pašpiriėszinimas . apie 
rinkimą doleriu Ubu dirbancziu 
anglekasiu ant suszolpimo be- '• ’ « į
darbiu.

Delegatai nurodo kad isz su
rinkto dolerio tik 50 centu eina 
ant suszolpimo bedarbiu b kiti 
50 centai eina ant užlaikymo 
virszinihku o kad ^kaitlis na- , » 
tin susimažino nuo 45,000 ant 
tiktai 28,00 todėl tiek virsžinin .'■ i
ku nereikalinga ant vedinio uni 
jos rekalu ir tik su puse virszi- 
nihkn ir rasztininku ’butu gali
ma apsieiti. Paprastas virsži- 
ninkas aplaiko ant meto $3,500 
algos, kasztus keliones ir 1.1, ir 
<la liek aplaiko, kas yra per 
ddug. 

* *• *

Delegatai taipgi rūgo jo kad 
nekuiiuosia distriktuosia loka- 
lai turi daug pinigu kasoja ir

i

TRYS UŽMUSZTI PER 
JU PRIESZININKUS.

■ ‘ — Wil-
16 metų va^as H- 

kada pikietai

St. Clairsville, Ohio. 
Ii am. ^irnon, ' 
kos užmusztas 
sulaikinejo 'daibininkus oinan- 
ežius in d arba in Gaylord kasy
klas.

Clntrlostoh, W. Va. — Du an- 
glekasiai kurio pamėtė unija ir 
sugryžinejo in dalba i h- Ray- 

)o., kasyklas 
ari i Putnam pavieto, likos nu- 
szautais ant smert per pasislė
pusius sttaikioriu. Yra tai pir
mutine žudinstos nuo prasidė
jimo lenais si raiko.

mond City Cbhl (

1 * f

ga moteriszke 
akimis meldžia manės? —klau
sia patsai saves pulkauninkas 
Tinkow. — Ha, ha, ha!... Idant 
daleisežian paiimt jai jos šnnu..

Svarsto: atiduot jai sunu, ar 
gal ne — tegul pragaisžta ant 
visados... v

— Gerai ji sako, kad galiu 
turėt ir teviszka szirdi netik 
carisZko tarno, o ta teviszka 
szirdis juk ir pas mane plyszta 
jaueziant motiniszkos szirdies 
skausmus, matant jos gailesti 
ir girdint jos meldimus! —niur 
na sau po nose pulkauninkas 
Tinkow vaiksztinedarnas.

Paulaviczicne, motina susžau- 
dyto jos 18 metu amžiaus su
naus, kaipi jau sielvartu ir 
skausmais primuszta, vėl eina 
ant keliu prie pulkauninko, vol 
isztiesia rankas, vėl szauka:

— Ah, atiduok man ponas 
inilkauninkė, dtiduok ta szalta

szirdies v t
Žiūrėk koks tai 

buvo kūdikis, kaip da jaunas, 
kaip silpnas da buvo! Matai, 
sziandien jis guli sustingęs nie
ko jau jis jums... Kūnas mano 
sunaus, kasgi jum isz to. Jau ji 
prislėgė koja caro ant visados, 
jau nepasikels isz po jos, jau 
nerodys jokiu gyvybes ženklu, 
jau negins savo motinos Tėvy
nės, nuo skriaudiku.:.

Vėl sžliaužia ant keliu

o ta

" kuna dvylikti kulkom perverta 
atjausk motiniszkos 
skaumus! —

STRAIKIERIAI BZAUDO IN 
DARBININKUS. ,j

— Aplinkines 
ir Ohajui, kur 

viesžpatauja straikai angleka
siu vis tęsusi mušziai tarp 
straikieriu ir darbininku kurie 
dirba. Arti AVellsbUrg, W. Va. 
prie kasyklų Mc Kinley-ville, 
straikieriu i szove ih kuopa 
anglekasiu paižoisdami viena.

Kaip kur U.M.W. unijos vir- 
šzininkai susitaiko su kompani-

■Pittsburgh.
West Virginia

. joms ai>laikydami mokeseziu 

privalo tuos pinigus paaukauti
ant suszelpimo savo draugu be
darbiu. Lokalia isz Pine Grove 
turi kasoj $26,000 ir nenori pa- 
aukaut iie cento isz tosios su
mos, o Centralijos lokalus tiihi 
tiek pinigu kad net dvi bankbs
už tuos pinigus turi kivirezus.

Todėl anglokasiai pasiprie- 
szino tai ir nenori mokėti dole- 
ri paszelpos kas menesis del be
darbiu jaigu Idkalai turi užtek
tinai pinigu ir Vlrsžibiiikai iftia 
tokes didėles algas.

SZtLKO BTRAIkAS 1>RA 
RIDĖJO.

t * 1 '

tatiersori, N. J. — National 
Audėju Unija apsžaūkb szilko 
audėju straika, kiuris prasidėjo
feeriffdoB ryta. Aįic 18,000 dar- 
bihiiikti Apleido ichribūs su di
delę paroda.

m
, vėl 

iszticsia moldžianezias rankas 
ir tylomis kalba:

’ 1 ( *

— Jaū nieko nebenoriu, nie

I r 
pagerinimą ir pripažinimu uni
jos, bet kompanijos visai neno
ri daryt jokiu sutaiku su Bol
szevikiszka unija.

. .......... . ■ ”

LOKALAI NE NORI 
STRAIKO.

Pittston, Pa. — Manomas; 
štraikus 15,00 anglekasiu gal 
ne invyks,.nes kolto visi Ibkalai 
balsavo priesz straika, nes sa
ko kūd stiaikas tebyriam laike 
nieko gero neatnesztti ii’ tik 
daugiau nuvargintu žmbnis.

nė gAlibūti

— Ar ploni nėitiiojū!
— Poni nėštttagAujii

* > *¥;*
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dailiu, tai ne gali matytis.
ant

Dentistas:— Tai nė gali įiūti
ba Asž jbsios dtditis tūriu i kl-

• •szemję: H l*i

A

gidj vietoj, taf-pe savūju ir’ežia 
ir lenais...

Kasdien tau pasakosiu* Czio- 
nais kis veikrasi LietuVoja pri- 
slegtoja koja oaiato. Td busi 
rantus ir linksmas, 
kaip tyrofias veliu steigiasi 
nuzudint dvasia tautos — nie
kas man endraus czionais kai-

•

i Ir lanke kasdien ‘'grabviete, 
lik heilgAi Imfkė.

Murawjevas netrukus paty
rė apie pulkauninko Tihkowo 
pasielgimą ir uŽ jo minkszta 
szirdi nubaudė. ,

— Viltvilyšlel prasižengi
mas! kalte!., rėkia dūkdamas

1 isz rūstybes baisos “korikas I * >' _ 4 f '
stovyklos aplink — 'Pulkauninką Tinkawa isz-

ir vi
sus tuos, kurie pagelbėjo jai — 
suszaudyt!.. Ne! permažai 
sza adymo,
visus paimt kalejiman ir plakt. 
0 pasikeleli ten užkąst, kur li
kos suszaudyt u.

Tai prisakymas
O motin! užsideng akis, užsi- 

deng skraiste kapo užmerk jas 
ant visados, idant neregėtam 
ka budeliai daro su lavonu ta
vo kūdikio! Užkimszk ausis, 
apkursk ant amžių idant negir- 
detumiai pliovoniu ir keiksmu 
saldotu caro velkancziu kuria 

i tavo sunaus užrisze už kaklo 
virve kaip ne žmogų, hematyk 
ir nebėjausk to kruvino kelio 
koki daro kūnas tavo sunaus 
kuri velka budeliai prie tos vie 
tos, kur ji nužudė isz kur tu ji 
paemej!.. Tavo szirdis plyszta 
pusiau fiYatnWt''f kūip saldotai 
piktžodžiaudami ir keikdami 
verezia ant tavo sunaus sužeis
tos kiūtinės t akmenis pilaže- 
mes ir mindžioja kapa arkliais,

taip melstu gal fr ju motinos, 
matant nužudintus sąvokinius, 
kadangi ^isbkins Bzventįįs jnus 
mus žalnierija nužudo tąrnyB- 

i, kad pasįliėka 
iSzjiildy tojai s pi k tada rysezi u..

Pulkauninkas sako savo ad
jutantui :

— Iszvoskit ta moteri ir ati
duokite jai jos sunu, tegul sau 
neszasi ir nezurza.. m i .n n p I J i ,

Paėmė ant ranku kuna; žiu
ri in ja mato ja alpstanczia, nc- 

ir be 
sunkios nasztos, 'bet nieks jai 
nepagelbsti, visi stovi ir, kaip 
marmurines 
kalėjimo murur, nesijudina iszltremt in Sibyra, motina 
vietų...

O ji paem us isun k i a ir b ra il
gia naszta ant savo ranku, su 
matomu džiaugsmu, beSiszyp- 
sodama, kareziai bcsiszypsoda- 
ma, nseza.

Sausio sziaurius vejas purto 
ilgus plaukus lavono, uždeng
damas veidą nužudinto, tai vėl 
atidengdamas ir rodydamas ji 
balta kaip sniegas, bet ramu ir 
pilna tikėjimo kenezianeziai 
motnai, o ta savo iszveizda ra
mina ja, kad jam 
gyvasties ranka tyrono, 
iszvare ja isz kūno... 
ranka drueziai sugniaužta ma
tomai paskutines valandos gy
venimo skausmais, ar szVentos 
teisingos rūstybes jausmu, gu
linti ant motinisžkos peties ir 
kaipo kad grumb tyronui isz- 
kclta kaipo kad Todo Dangų, 
jog ten yra audžia, kuris nu- 
batis už skriaudas..

Kūnas sunaus kaipo lengvu 
būdavęs motinai, kad hėsziojo 
ji auklėdama, bet kaipgi sva
rus ir sunkus sziadien alpstan- 
ežiai, vos kojas tempt galin- 
ežiai, rankos be pJijėgoį ‘clrim- 
ba zeihyn... Puola...

Iszvydo tai gyventojai mies- 
tellio Viventu, susirinkųsie at- 
stui vetos egzekucijos .ir kalbė
jo apie nelabyste vadižįop ir ne- 
mielasziidinguma sūdo, kuris 
nusprendė ant mirties viiįka pa

galinezia žengt žinsgnio

neiszplesze 
nors 

Deszine

kuris

I

b?tics su tavimi

ko notroksztū, tik, idant galo-, bėgusi isz Szauliu gimnazijos
nans giminiszkoj grabvietoj, 
cziau pagauldyt kuna mano sa
ldant ta šukiautinta kratine

■r Ul'A

galecžiau apdengt ’ mtirszki- 
niais, dūnt netremptu jos... <Pa- 
emote man taip brangu mano 
kūdikėli, isZploszet motinai vi- 
ša jos vilti ir džiau^sma, hužu- 
det kūdiki, kuris vos galėjo ka
rabinu atkelt... Bijojote jo? Bi-i 
jojote kad jis nėiiūštumtu ca-

• •

rato kojos šlėgianėžios Lietū- 
rh? Atbojotė, idant jis nesu- 
tritmpyhi tos kojos, tos ūkme- 
iiineš kojos ka spatidžiū tuks- 
taneziusžmonių?... Ji, kagi jis
Jhū nebijokite, jūu guli pats 
prsilegttis po ta koja, jau nepa- 
sitėls isž po jos, jah nėbakols 
raŪkds iddnt gresiitti jūm jau 
iiėžVilgtėls in jus akimis iszme- 
tinejaneziom ir nekihahbzidin, 
iiei^žgii’sltė jo žodžiu teisy*be...

— IšzVbškit th mbtei’i — 
šurinkrt iilžci'Btas jitilkAunin-. 
kas. Iszmęskite greiežiau^ kaip 
ji iėzdrysta ktilbet tbkiuš žo- 
džiits!...

tiUilavicziehe žiūri in ji i*A- 
mbms akimis, isž kuriit 
itrttviilbs jos aBžai’bs, 
kttl'bė:

♦ »

mitant

M

su
po rmaža bausme,

< < koriko”. —

ir pristojusi prie apgineju tė
vynės..

Pribėgo prie motinos par- 
klii0usibs šū brangia naszta, 
kėlia jii, gūif Fna.

— Daleiskie motina rtiail4 
neszt tavo naszta — sako vie
nas.

— ^Pasiremkit ant mano pe
ties, asz vesiu jumis, sako ki
tas, ik

— Duok nuszl uostysi u tniti 
aszaras nuo veido, kurios sp-' 
szalo ant veido. — Ah tu visa 
kruvina, aplaistyta sunaus 
krauju — kalba sanjaustanti 
moteris.

Ir sztai eina būrelis lydėtoju, , 1l |m| i I ‘l " * " L II ! '
eina bę giedalo, neskamba vat-.

t '

idabt nepasilikto žyihio toj 
vdtoj kur tyrdnas papilde pik
tadaryste... ,

— nrtip tai tur'buti!—szau- 
kia MUraWjewas, taip turi but 
su tais ant kuriu pAstiate caras 
bAvo koja. Taip nori caras, taip 
turi būti, idant butu gerai tiem 
kurie jam tamuaja..

— Visi kurie panAsziais yra 
Tin’kowui, tur eit Sn Sibyra, 
idant neliktu ju ežia ne sžesze- I • » * te f
lio... 1

Ir ilgai ėjo būriai it minios 
ėjo kruvinu keliu in Tolima Si
byra idėnt iszUeszt savo kulus 
isž šzalies, patfžvenstoš krauju 
ir prakaitu tevU, isž šžalies 
taip brangios szirdžiai vaiku, 
isz szalies slepifthėžios tiek 
daug miėhi ir brangiu atmin- 
čziti — isz brangiu Tėvynes 
LfchiVbs, apmirusios p# carato 
sunkia koja, hUgramždiritos in 
asžaraš, Vargūs ir kraujL. Ir 
bėga szaliii jos Buriuš, krihka ir 
žūva — bet dvasia gyvena ir 
jungia iszkrikdintus...

DVI PRIĖTėLKOS.

riodi
žiūri ir

pai. Kyla in padanges gaidos 
sunkiu dūsavimu, Skamba dun-, 
dojimdi krutionse tziMŽiU. Ne- 
sža knnd leUohib, kunA suszau- 
d^to 18 Gausio 1$65 mete Vi-1 
vėntuoso jhuno Paulavieziaus, 
nbsza be grabo, kruvina, su ap
nuoginta krutinę... O viesulu 
grandžiai o^zdania kaipo kad 
pritarė dūsavimams lydineziu.

— Miegok ramiai sunau, 
miegok ilsėkis — sznabžda alp-i 
Btmati motina prie dhHti uždą- sanekuoziavome, tnojnus pas

’—Gerai kumute, jog man ežia 
apie tai, pasakini.

— Del tol
— Mat kaip antai pas tavt 

Biivdd; tai supratau^ joig sienos 
turi ausis!

— Taip, taip, kumute turi 
ausis. Bet nežinau ar ir pas ta 
ve gali ktt slapto kalbėt.

— Kaip tai!
— Asz pateminau,' kaip an 

tai buvau pas tave ir mudvi kr

— Bšiitį eisiu pati, tik toli- rytos grabviotes. Miėgok kndl-
duokite man mano kūdiki. Ati- keli tho rąmu sakiniu ‘ miegu,

jus vfeofc skylutes nuo rakte 
duryse, turi akis. • •M .
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i Viena isz Daugelio
Į Apisaka . - • ■

kaip ir tai nyku pasidarė: Bet-l 
;8’ ta p&dari ant jo inspudi 36- 
y rios ir lotos merginos, o no jo- 
S dytojos isz cirko arba szanso- 
* netkos, su kuriomis jam reikė-’

3avo thsytieh ir atjhhsti jii na-į . 1 , d .kuf i I < t < k . . . V .M 1,1 L l (
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mo matyt paraszas 
rikantas vyrišku

Nėtf Yorke nnt gatves Broad 
way ant vieno milžiniszko nft- 

“N. N. fn!b- 
kelniu.”

Ant ahghztntihiu tožiu girdėti 
kurtus dšzimas užlancziu ma- 
szinit; ilgųjų istalu, prieszais 
elektHs'Zkuosins žibhrius stovi 
paniūrite darbininkai; ju ran
kos kruta tarei automatiszkai, 
ir visi jie, isz vien -suėmus, pa
daro viena milžiniszka maszi- 
sa. Prakaitas stambiais laszalS 
liejasi nuo ju paraudonavusiu 
Vėidu; tylus, susirupine, kož- 
ii'A^ inkhybes in sato darbo. 
Akis Tavo jie neretai nukreipia 
linkon didelio dziegoriaus ant 
sienos. Rodykle slenka lėtai, 
monotoniszkas taksejimas i h 
nerimasti invaro. Bet sztai 
linksmiau pasidarė: dziegorius 
i-szmusze penkias; kožnas meta 
darha ir paeiliui staeziais ir 
an kratais tropais leidžiasi že- 
mj”h In “office.”

Prie kontorkos Tcdi sutukes 
vyYiszkis lie tai serihs, bet nei 
jaunas ir gana ramiai žinda 
primke ir dalina darbininkams 
iš anksto parengtus kopertus 
bu menkomis nžmokestimis uz 
sutokuotas darbo dienas, ady- 
nas, m i nu bis ir sekundas.

Visi darbininkai isZvaiksz- 
ežiojo kas namon, kas in kar- 
ezema, apart vienos dailios 
juodbruvaites, kuri kodėl tai 
da ilgai stovi prie kontorkos. 
Darbdavys žiuri in ja žerinczlo 
mis akimis, kaip intužes žvėris 
ih užkluptąjį ereli.

— “Ka-gi taip ilgai misly- 
, ji 1 — šnabžda jis — nejaugi 

tu nori dirbti už keturis dole
rius su centais prakaituojant 
per visa’sanvaite! Nemislyk il
gai Berth!”
Tarei elektriszkoji srove per

bėgo per visas jos gyslas, krau
jas pradėjo vyrti ir muszesi 
veidon, raudonumas apipylė 
jos apskritu szviesu

tarsi munnuline stovėjo ir tik
tai jos akys ka tai kalbėjo, ko 
tai melde... Bet
akiu nemato! Ji nenorėjo, jis 
negalėjo suprasti szitu nebyliu 
Vien kart puikiai — poctisžkK 
akrn: kraujas Thhsziėsi jam in 
galva, placzioji kakth parau- 
dohėvo, apatine lupa sukrutė
jo, 'riebusis pasmakrys nusikb- 
te, taHi nioks^kasis gabalas 
mėsos. Jis nedastbVojo Už koh- 
tėrkos, isžejo it su iszvenšto- 
mis nkimis, visas drebėdamas, 
patrauko ja paskiri snve iiŽ 

•stfriabždedamas: 
atėisi, sakyk ateisit Busi lai

minga!”

kontorkos 
u

apart vienos

riivns tįstai jMi kiaura Virtirto; 
metu: Ji s palingavo ŠA Vo gn r-

, ir; niostokvĮėiijdarbdaviai blrtltfotn ghWn 
. n x į

“Szls 
jbiprotavo

ak tai baisu!

Du menesiu vėliau, pavaka
re, dideliame nathė ant penk
tos avenue, puikioje grihėziojo 
stovėjo Berta prieszai Veidrodi 
ir gėrėjosi savo liemehu. 
viskas taip gerai,
ji, bet... ak kodelbi? jau vė
lu... Perspektyva ?... Ka-gi 
gana viliojanti... Kodel-gi 
jam netikėti?... Pagalinus, 
kam-gi jam buvo mane apgau
dinėti?. .. Bet..,
Asz gėrėjausi, asz taip brangi- 
nrtu savo pagarbo... Ne, nė 
tiesa! Tok is bagoezius ir gent- 
lemanas!... Bet kodel-gi asz 
taip nublankusi? Ar-gi neprie- 
protys prie taip turtingu apys- 
tovu blogai atsilieptu ant ma-

Bet ar-gi negeriau 
dirbtuvėje?...

pagarbo...

nes?
linksmiau-gi
Vėlu!. ”

Jos mislys pertrauktos tapo 
pasirodymu jos meilininko. Jis 
meiliai, bet bd cerimonijos'ap
kabino ja, pa gniaužė ir pabn- 
cziavo. Jį sudrėbėjo. Jo pa
sielgimas jai pasirodė per

no

ranka, iSztareS “jeigu Smitai p j 
blįtn pndarės negeras ‘(in u ri
tins), tat Bėltl o ji o ji būtu lin-' 
čžėvbje (pakorė.“)

II.
Trj^š metai pefejo

b^u pndarės negeras (inu

rr

■

j *

fintai

Kr \

l»

t

siu Ne^ Yorkd* gatvių, dau
giausiai Italu apgyventa) atsi
remdama in kode, 
paprastai gcrttelmanai duoda 
sa vo batus nupucuotl.

Halas valdonas szitos kėdes

ant kurios

nustūmė ja ir, kada jis iszkele 
ranka, kad ja smbgtf jis apsi
stojo; ranka nuleido ir jis savo 
akis insnieigė jos vednn. Jiedu 
greitai susikalbėjo.

1 Pabudiisi' Dalnidbsi ji pamalė save 
esant phrvinoja ir an'ksztoja

’ M gte A te, . «

kaip rUSwto/Snitio ncini-i bREIOZIAUSIAS AUTbMb-
. BILlSTAfirfiingiojio trys mėtai, taip isi-.

tvlrkiho jos hotnra, kad be ap 
Hvaigfhhnėziu gėrimu ji nega-/ 
ledaVo užmigti. Ji užmirszo ge
da ir nusiminimą, ji isz anks
to atmindavo gyvidiszkuosius 
pageidimus savo meilininko, o

I Kaye Don, -Angliszkas lenk
tynių automobilistas kuris pa
daro kone 111 myliu in valan
da* laike lenktynių prie Lake, 
Garda, Italijoj.

jis kaip keleivi š, pakakinęs sa-
vo troškuli, daugiau jau ne- 
reikalavo sumuszto sudyno.

Rudens vakaras. Smulkiai 
lynoja. Vejas uže isz visu pu
siu; rūkas užgulė visa miestą; 
li'ktarnos ant gatvių Vos sping
so. Vasarinėje jhkUtejc, su tur
kiškuoju šaliku ant galvos, 
nelygiais, bet greitais žings
niais eina jauna moteriške. 
Retkarežirtis ji apsistoja, žiu
ri tolyn, sznabžda ka tai pati 
sau, rankomis mbjrtoja. Ji priė
jo galinus prie stoties olevoitb- 
rio ir apsistojo, tarsi nudiegta. 
Trūkis priėjo prie stoties, ji 
sudrėbėjo, nublanko. Iszgirdu- 
si baladojimh ratn, sZvilpima 
ir gera ji thrsi 
drebanezia rankh t
už szlapios tvorelės, jos lupos 
neaiškiai šnabždėjo “neturiu 
pajiegos, negaliu pasiryžti gui- 

tapti su-

kabinėdamas ja drebanczioinis 
Ji, spjaudo,rankomis, bucziuoja 

kosti ir bueziuoja.
— Noriu gerti, — sum urme• • * 

jo .n-
— Veikiai! isztaro senelis 

ir greita iszcjo isz grinezioš.
— Likticsi orionai, pasji!..

j

Atsipeikėjo;
nusistvere

Ii ant szaltu szinii, 
trinta, kai varle. Baisu!

. i • avim d.M I
Kokis tai loufėris patrdnke 

ja už szalik'o, ji atsipeikėjo ir 
pradėjo bėgti. Praboms apie Bbrfh 
pro keletą namu ji apsistojo: 

daug žiaurus. Ji ilgai žiurėjo jos pajiegos mažinosi. Svymo-
pro keletą namu ji apsistojo:

Jis pažinojo mane gera ir dora 
mergina... .Bet ar no vis-gi liek? 
ar ne vistiek negyvai ui, kur ir 
kaip ji laidoja? Kosėjimas už 
duri u pert rauke jos protavi
mus; ji godžiai hukreipe savo 
Akis linkon senėlio inėjusio su 
bonka rankose.

— Nesirnpihkie, 
ko senolis. Asz enturtingas, bėt 
asz Repiibli kortas, asz 
kratas, doleryje stokos 
ežiu, nesirūpinkite! Ir a'bu isz 
ei less pradėjo bonka 
Akys Bertos sužėrėjo.
— murriiejo senelis, — nesiru- 
Y)in'kie! it* hiAne išvijo jis, kai
po netinkanti prie darbo, pa- 
mohi-gi, ’d jiig paveizdingu asz 
buyau formahu.”

— Mbnkn iokiai
— ne pirm li

mes, ir ne paskutiniai...

Beria! sa-

Demo
ne jan-

tuštinti.
“Nieko

sz u k tolėjo

in ji, tarsi melsdama ir iszme- 
ti nedarna; bet, atkarto jam, ba- 
gocziui nerupi akis, kad einasi 
apie ka nors rūstesni, kaip, pa

upio eksploatavimuveideli, veizdon, 
kokia tai ugnele -sprogstanti svetimo darbd, arba svetimo

‘ kibirksztimis, sužibėjo os dide
lėse akyse; krutino pradėjo 
kilnotieji; ji nublanko drebė
dama visu kunn, lupos krutėjo, 
tardamos kokius tai neaiszkius 
žodžius...

— Asz naszlaite, — isztarb 
ji pagalinus su didele sunkeny
be. I * J

“Tai-gi tai, — skubiai pri
tarė darbdavys, — tu vargin
goji nasžlaite, 
Nekarta meldžiau-gi asz tave 
ateikic pas mane, pas mane ra
si tu hatniis, pasigėrėjimus ir 
meile, wi daugeli visko, apie 
ka tu, vargingoji naszlaite, 
nei nuovokos neturi.”

Vargsžes mėrginos kojos su
sirietė, visas jos kūnas drebėjo 
tarsi karsztligeje mislys pynė
si ir sumaiszyti vaizdai szmėk- 
sieziojo jos vaidintu vėjo moti
na mirsztanczioji szaltbje Ir 
priszvinkusioje grinteleje aiit 
suvelto guolio; vifene ir medi
niai sūnykfe Rakandai; jos su- 
plyszusfejie cž'etferykai; dirb-

bet kodel-gi?

vargingoji

tuve ir asztrus uokavnriaisi 
darbininku.. • karietos; dailiai 
iszetatyti languose krautuvių 
auksiniai dalgiai; puikus dra
bužiai. Visa panorama nealsž- 
kiu, supainiotu vaizdu maisze- 
si jos Vaicfintuvėjė, ji mate vi
sus szitUo* vaizdūs, tarsi pėr 
tamsu apnikusi stiklą, galva 
aukoti; ji Kuonė parpuolė. Ji 
nusistvere už briauhos kbnlor- 
fcos ir stovėjo į^AįBsteledama,

f

kūno. Jis stidaVė feu savo ga
lingąja ranka pėV jos apnuo- 
ta peti. “Neslrupihkie, gyven
simo sau!” 
mai..
nuvyko in pagal turkiszka ma
da, ištaisytąjį buduareli. Par- 
virtės ant brangios turkisžkos 
sofos, jis isz lėto mauke sžam- 
pana. Ji pusnuoge, sėdėjo gre
ta jo vienoje rankoje laikyda
ma stiklą o su kita glostydama 
jo pusplike galva.

— Nūstokitė! — riktelėjo 
ji pusgireziu balsu, kada jlš 
paleido jai veidon kamuolį du
rnu isz savo havoniszko cigaro.

— Meskie szalin! nieknie
kiai! — murinėjo jis. — Didele 
ponia!... Pylkie!... *

—* Daugiau negeriu nega
ilu! — atsake jis. Ir kada ant
roji bonka tapo isžtusžtlnta, 
viskas aptyko...' *

Didėlis btlvo husistebejimak 
senojo negro (murino) jo llo- 
kojaus, kada jis isz netyczln 
užėjo ant’szito vaizdo: jis gulė
jo girtas ant tfofos, o ji — isz- 
sidraikius, kojos ant sofos o 
galva ant grindų, “ftegisi, tai 
jau szesztojk — murinėjo juo
dasis Jack’is. — BrdadAray’ 
iszkis fenomenas, mano poną#. 
Jis, paprastai sakant, nei kiek 
nesipiktino sžltuomi Vaizdu: 
jis kaip ir kožnas bevienas ba- 
goeziu libkojus, isž pat jaunys
tei priprato prie tolygiu atsiti- 
klihii, bei sžiUęfni kartu jap4

Neslrupihkie,
ištaro jis links- 

Po -soeziam užkandžiui

dama, ji priėjo prie kokio tAi 
namo ir atsisėdo ant trepeliu. 
Nuo greito ėjimo jos plaukai 
buvo iszsisklaide, szalikas nu
dribęs ant pecziu. Ji žiurėjo 
prieszai save nieko nematy'da- 
mh, aplinkui ja kupinai Viesz- 
patavo tyla...

— Nelaimingoji Asz! —. 
sžnabždojė Berta — kur pasi
dėti ?.. • ‘

Vela kupina tyla. J 
szhieksžtels raudonas tii-ba ža
lias žiburėlis pravažiavusio 
tramvajaus (ulyczkhrio) bet 
Berta nieke nematė jos sustin
gimas pėr daug didis, kad ga
lėtu atskirti daigtus...

— Berta! — suszuko kokis 
tai siisikuprincs senelis su ža
lais paVoritais.

Berta negirdėjo.

tiniai,
Atėjo ketvirtas pavasaris. Per

lindynėje Italo.
* i *X *

Menuo nusileido. Nubodo jam 
žvagyties vaizdus ir rieda jis 
shu atsilsiu dėlei iii tarnauji 
melvnuma. •/ 
pratusi dienomis daryti 
kilis szposus, iszkilmingai 
eina užimt menulio vietn. Ap- 
rege apipylė durpine szviesa. 
Kanarka bagoczi'aus miegotu- 
veje gieda rytmetine dainusz- 
ka..

Uždaryta karieta trinksi per 
burkuotas gatves. Naktine szo- 
keja sžilkais apsirėdžiusi nuil
susi skubinasi namon, t ' /■ft ■ i ji !i»
ninkai meta kazyras ir 
damasi baigė gerti savo poteri. 
Pusgirte svietiszkoji ponia per 
siverezia ant kilo szono 
kreipdamh in pasieni, 
dės khnduktorus ant prysza- 
kio tramvajaus žiovauja ir tri
na akis. Prabudo kregžde, pra
budo ir darbo žmones. Tarsi ke 
retojas mostelėjo su savo laz- 
džiuko: viskas urnai sukrutėjo. 
Skulbihnsi diibtuvesha: 
prausia ir nesiprausia seni 
jauni, vyriszkiai, 
* II B 
dyn'eliai su szaltu maistu 
kaip pas katra ir bonka pieno 
matyti, v

Prekiotojai aht gatvių ir pod 
loviai ,užtvenkė visa žemesneja 
dūli »‘dowrt*MWhA>up H kainas, 
oszimas ir klegesį s visur.

Ant kampo Orchard ir lies- 
tor St., (Zydiszkasis kvartalas, 

purvinausioji

*

Tszdidi saule, pri- 
viso- 

at-

Kazir- 
raivy-

atsi-
Susnu-

nusl- 
ir 

moterį sžkės
vaiku; radkosė blakiniai su- 

, o

‘ plyškius langinycziu in miego- 
’ tUve senojo Jolin’o insiskverbe

saules spindulys, atsimuszda- 
mas in iszblyszkusi veidu Ber
tos, kuri miegojo sėdėdama 
ant kėdės palei lova, kurioja 
gulėjo senelis John’as. Jos in- 

akys,
sarpais pražilusioje 

plaukai aisžkiai liudijo apie ne 
gailestingumą lai'ko. Sergantis

diib ilsios 
veidas ir

pageltonavęs

Jai bent John’as kartkaVcziais sznarpe,

I

sumurmėjo

Senelis 
stovėjo nekrusteidamhs. Silki
na szviesa liktarnos atsimušė 
in veidą Bertos.

— Berta!
senelis, dasilytėjęs jos peties.

Ji sudrėbėjo plncžiai isžpus- 
damn akis. ;

4‘Kas cziOnai? ikžtare ji vos 
girdimu bnlSU. Ji greitai paki
lo, pasisuko in kita puse ir nd- 
rojo ei Iii *

— Berta! ~ suszuko Senč- 
li», užstodamas jai kėlia: Kas 
tahilstai y ta?

Ji pervė'de ji dklmls mio ko
jų iki galvai, it b'Alsii pilnu nu- 
slmliiimo it džiau£sttrn, suk
telėjo p. Jėhn!— 

♦

4

, ♦ * *
Kakalys kūrenasi oloktrisz- 

kasis žiburys sznyszczia; Ber
ta stovi palei kakalį ir szildo ka 
vo sutingusi ji kuna. John’as 
trina savo rankas, kosti ir, ap- I

lasomas priesz smertines ago
nijos. Kada Berta prabudo, 
dvasia John’o jau lankosi dan
guose.

Šu kapitalu 2S centais likosi 
Beita John’ui mirus.

Ji atsidūrė ant kamįio Bax-

F*
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JO DRAUGAS GAVO NAUJUS CZEVERYKUS.
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Reginaldas De White, kuris neteko akiu Švietineje Karė
jo, turi dideli pblicėlszka sžnni kurs ji apvedžioja po ulyczias 
San Francisco miesto. Ana diena laike dideliu karszcziu szuo 
sustojo ir pa<lavc koja savo ponui, kuris paemes letena, pefr- 
sitikrino kad turi dideles pūsles nuo karsžcžio. Dabar szuo tu
ri cžoveryk'us pasiutus jam pergeriausia sziaucziu ir daugiau 
nesiskundžia ant pusliu.

/*

ATV Dieva gerai perpraszyt. 
Gaila man jos vaikeliu, 
Tujų apleistu sierateliu, 
Gal Dievulis susimylės, 

Ant tosios bobeles.

Parojo vyrelis nuo darbo, 
Nerado ant namelio yardo, 
Bobele buvo kitam namo, 

Tarp knmucžiu susirinkime.
Gere kaip už geru laiku, 

Nepaiso ant sudegimo namu. 
Stftai ir vyras atėjo jeszkoti, ter rtt., (/uyinszKasis Kvartalas,i T_. . .. ,,>u. , ... ... Pagriebė tuoians szluotkoti.biedmausioji ir purvinausioji1 

dalis New Yorko) ant žemes 
guli moteriszkc. Jos pageltos 
veidas siidaužy'taš, akys užtinę, 
aplink kurias dideli mėlynu
mai; purvini marszkiniai 
draskyti, 
nuoga; stnioga žilu plauku ve- 
dyluojasi nuo puseziojimu ve- 
jalio; jos pamėlynavusios lupos 
piitotos; kaulingos, iszdžiuvu- 
sios rankos atmestos guli ant 
žeme. Policemana kelis sykius 
paspyrė 
negirdi... Bet kas ji tokia? Tail 
Berta — aukiVbeszirdžio tur-i 
tuolio...

Linguoja policcmonas galva,] 
sustingusiji | 

lazdgaliu rankose

f , *

I

Ugi vaikine kaip užtrytavo,
Tai voš.•bobelė galo

sti-
i užsekusioji' krutino

ja su koja; ji matomai

Tai vos.'bobele galo ne gavo 
Kad eele,tai ede, net ruko, .

Ba vyrelis nuo piktumo vos ne 
padūko.

Ilgai bobele paminos,
Ir ant lovos pastenes, 
Gerai vyras padare,

Kad nepludo ne Lare, 
Tiktai in kaili davė.

$ ♦
Mat moterėles prie savo vyro 

geriau limpa,
Kaip tankiai aplaiko rimbą,

♦ ♦ *

Sakalėliai mano, neseniai bu* 
vau ant szermenu, 

Tarp girtuokliu, bedieviu. 
Kryželis ant stalo stovėjo, 
Žinoma kaip sako, liūdėjo.

Gere visi ir giedojo, 
Ir visaip plovojo;

Viena bobele tiek prisigėrė, 
Kad gulėdama biauriai apsi- 

veme.
Galėjo daryti ka norėjo, 

Ba boba kaip negyva gulėjo, 
Ir kryželis neiszsistovojo, 
Arielka ir ant Dievo liejo, 

Stikleli prie kryžiaus prikiszi- 
nejo, 

Kad gertu davinėjo.
Ka jus ant to pasakysite, 

Ar už toki pasiegima pagirsitet 
Tai nedaro isz piktybes, 

Tiktai girtybes,
Tai ne žmonys — ne Lietuviai^ 

Tiktai beproeziai gyvuliai.
Ten žmonys būti negalėjo,* * 

Nbrints lavonas gulėjo, 
O badai ir jaim gerti siulinejo. 

Tegul jie mus neapeina, 
Geriau skradžia žeme nueina.

*

- - • # Į Gražumu pasiutusiai moteriai
nieko nepadarys, 

Naravo vclniszko neisžvarys. 
Nevisddos gelbsti gražumas, 

Kdd ir kožna karta privedžiotu 
vyras, 

Nereikia plaukus rauti 
No su kojom spardyt, 

Reikia gražiai parai tiesti, 
Sėdynė gražiai Įisždeti, 

In kaili broliuk vali, 
Ba be to apsieiti negali.♦ * *

Bobeles Plymoutho per Nedcle 
sriaubia,

Su girtuokliais per diena bau
bia, 

Kada iitsibuna miszibs, 
į Tai pradeda rėkaut- kaip pra- 

’ keiktos dusžios, 
Sako kad Dievo hera, 
Tegul garbinu byra, 

Ant galo gerai apMidauže, 
Dabar saVŽino jom griaužė, 

Kad negerbi pėda re, 
Riksimls pet miszias vare.

♦ • * ’ 
In Nahtika užkliuvau
In spykyze inejan, 

I. Ka ten girdėjau ir macziuu 
Pirmininkas reidio kompanijos E. O. Sykes, peržiūri nau- Kagreicziausia isz ton iszbegau 

ja iszradima, kuris rekorduoja ant fonografo visas nepadorus | Da dabar nieko nekalbėsiu, 
: kalbas siuneziamas per reidio, >o kada prireikia tai gali naudo

ti kaipo davada laike .teisumu, 
M1' Ji ' M" ii'-. 1 ♦

■'
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apžiūrinėdamas
kuna ir su
atidaro jis Bortai vartus ro
jaus...lo¥ Street (viena iŠ purviniai!-

,M !> M 3,4

LIUDINTOJAS NEPADORU KALBU PER RADIO • •

J

>

Da dabar nieko nekalberiu 
Kėlės hedoles da palauksiu, 

I Duosiu tai kūmai pasitaisyt-, *

m j

Rusiszki Priežodžiai
Apie Motėreš

§ Boba knutas sunki užda
ro ir dorybe invaro.

§ Jaigu viszta kaip gaidy* 
gieda, o l>oba namie valdija- 
tal abiem galvas nukirst

§ Boba tūri ilgh 
protą trumpo. Kil t

§ Paklok bobai isžilgai lai 
ji atsiguls skersSi.

§ Motere ant dieno 72 kAr-
tus iszsimeluos.

ssr' ’ 
a plauką bot 
mtni

I f ’ X • 1, ' i

§ Kuri) boba tenais turgilšt 
kur dvi, ten jomarkas. i

§ Kas hobiai pasMuOš, tas no 
ilgai gyvuos.

§ Bobos liežuvis Ui p ilgas,

i

khd visur ir viską pasieks.
§ Geriaus szuni pAėDs^t, ne* 

g u boba tfžkabyt. \ v
§ Bobiszku nbru niekas nė- 

suskaitys.
§ Leisk bobft in rbju o ji ir 

karve su savim pasiims.
J* •'! 4 A . „

B
. *

Jaigū bobai aszards 
st y si, tai da dauginus is&spAtt-

• M'

SI.

§ Kur velnias negali, in ten 
boba nUsiunczia.

§ Boba nesava ri, tai k&i|> 
dvesiena smirdi. - * ' —F.

’O *

* 9
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SHENANDOAH, PA.t

— Per nukritimą szleito 
nuo tapo Maple Hill kaeyklo- 
sia, likos užmusztas Antanae 

rasztis “Saule” jau 43 metai, Jeinskis, 26 metu, 10 S. Erne-
• ▼ • -w-x I  • 1 1 • _ —! 1

—- Nedelioj Sz. Onos.
— Ar žinote Mahanojie- 

cziai, kad terp jus gyvuoje laik

tai yra diena 27 Juniaus, Pa- riek ulyczios. Velionis buvo 
nedali j®- ^‘j^aulo 7 dalinosi su 

nuliūdi
mais ir nėlaimoms. Daug nuo 
tojo laiko persimaino mieste, 
daug gimė, daug mirė, bet 
“Saule* da vis terp jds gy
vuoje. “Saule” buvo priežas
tim pastatymo ant kojų Maha
nojaus ir pasklydimo jojo var
do po visa svietą.

— Audrius Smetana, 
metu, 403 W. Mahanoy avė., 
likos pavojingai sužeistas an- 
tomobiliairs nelaimėje ant New 
Bostono kalno. Smetona važia
vo stovėdamas ant szalies an- 
tomobiliairs Antano Pajaujo, 
kuris norėdamas iszsisukti 
isz kelio kito automobiliaus, 
pasviro in stulpą ir numėto 
stovinti Smetana sužeisdamas 
ji baisei. ‘ Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti kur Utar- 
ninke mirė.

— Antanas Jedalevicz>ius, 
519 W. Mahanoy avė., pulda
mas nuo trepu namie, sužeido 
sau skaudžei nosi. Daktaras ji 
dažiurejo, bet Antanas turėjo 
pergiilet kėlės dienas lovoje.

— Viktori.4 . Boczkauskas 
vienas isz iszduotuoju

sugryžo namo isz Potts- 
villes ligonbutes Panedelije po 
pasekmingai operacijai ir ne- 
UŽilgio visiszkai pasveiks.

“—- Daug žmonių eina gry
baut ir iszrodo kad szimet bus 
geras metas grybams.

— Staigai susirgo pavojin
gai Vaitiekūniene, 618 W. Ma- 
hanby avė., kuri likos nuvežti 
hrtlbiflanse in ligonbute Utar- 
ninko vakara.

— Beadingo kompanije už
dare Primrose dali kasyklų 
ant neaprubežiuoto laiko isz 
priežasties darbininkisz'ku er
geliu ir neapsimokėjimo to
linus dirbti toje daliję kasyk
lų. Apie 80 žmonių neteko dar
bo. »

— Nors Mahanojus yra ma
žas miestelis, bet jame randasi 
visokiu szkandalu pilna. Nors 
moterėlės turi kuom makaluot 
liežuveia. Ka daryt, mažam 
miesteli jo kožnas žino kito 

‘“bizni” 
daug.

ne^li je- r .-vdal inosi
jutnis ^linksmybėms^ l_„".

les,’M
< i

32

Sau-

o kaip kada ir ūži

— Kada pusgalvei 
bicionieriai invede savo kvai
las tiesas tai mane, 
kalėjimai bus tuszti, bet tuom
labai apsiriko. Sziadien ne tik 
Potsvilles kalėjimas bet ir

prohi-

kad visi

kiti kalėjimai yra pripildyti 
'prasižengeleis — daugiau kaip 
priesz prohibicije.

— Mieste randasi daug 
žmonių kurie reikalauje su- 
sželpimo bet it>z niekur toji pa- 
szialpa neateina. Kas bus už 
keliu menesiu tai tik pats Die- 
vas žino jeigu kasyklų darbai

, / * ’ 4 I

"nepasigerins. • • '
—- K. Lapinskas su paežia 

ir Jonas Szvedas teipgi su pa-

’nepasigerins. • *•

dzia isZ*- W*. Hazlėton ana diena 
lankėsi Mąhanojūje pas gimi-

Ines ir pažinktamus.
* , » y’*

Ar tinote Kad...
i

r»; I 1

• Washington, D. C. — Suv. 
Valstijuo^ia, Amerike randasi
26,091,479 automobiliu o kito- 
sia sklypuosią ant svieto yra 
9,208,151 — vipo 25,805,032.

• Farmoria Floyd Parris
* J ** Jk ■ <»'V

Isz Vero Beach, Floridos isz- 
augino radicka didumo kuri 
were 50 svaru.

a W j|Pr!|T' > ..1 — , •

anglekasis pėrkontraktinis 
daugeli metu.*
Szv. Jurgio parapijos, paliko 
l * a « '

paczia ir sunu, tęva ir motina, 
viena seseria i. — ---------

*

Laidotuves 
ežios ryta su 
apeigomis.

—• Berta
kuri nesenei apsigyveno pas 
savo seseria Sumiene, Nantiko, 
likos ana diena sužeista auto- 
mobiliaus nelaimėjo kada va
žiavo namo. Randasi Nantiko 
ligonbuteje.

— Laisnus ant apsivedimo 
Vincas Žilinskas isz 

miesto su Adele Szcrmuksz- 
cziuto isz Girardville.

J

iszeme

Prigulėjo prie

ir tris brolius 
atsibuvo Petny- 

bažnytinemls

Rynkevicziuto,

Port Carbon, Pa. — Petras 
Strabulis isz Schoentown, li
kos perszautas in koja per kon- 
sztabeli Roy Woiderhold, kada 
atėjo ji aresztavoli už peszty- 
nes. Strakulisl ikos nuvežtas in 
Pottsvilles ligonbuti ant ope
racijos.

Girardville, Pa. f Po trum
pai ligai mirė Ashlando ligon- 
buteje Juozas Bagdanaviczius. 
Velionis paliko paczia penkis 
sūnūs ir dvi dukteres. Laido-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
* »t

I

w V-
t
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1. — Miss Betty Bond, likos išbrinkta karaliene ant “kauboisu

♦

Ll

4
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ralaiskiene, Zose Valamiene,
Petras Budrinaitis, Ęl. Neve-

4 1 K ;T?rrfair-’;.

I

- -....■r*1* 11
<

susirinkimo kuris aU 
sibus Pendelton, Oregano per tris dienas 27, 28 ir 29 Augusto.—2 Prohibicijos laivelei ku-
rie seks paskui šzmuglorius pakraszcziuosia Gulf of Meksiko. 3. — Delegatai kurie pribus 
in San Pranciška ant susirinkimo Christian Endeavor seimo. Delegatai yra isz szesziu tautu: 

rr -e • 4 • • -w-v 14 1 T r- • -r r • . • 1 * ‘ • 1 t < • 1 ‘ *

domskaite, J. Nukaa, Ona Bab- 
raudkiene, Urbonaite, Pr. Juo- 
zapaitieno, J. Juozapaitis On. 
Norgeliene, On. Steponaitiene, 
Etz., Žeralyte, Ag. Valiunicne,
yer. Jnrgaitė, St.‘ Rfooku'S, "
Stąp. Bhbrftuskas, UNz. Vt- ; 
cptnntette, M ar. Gaignlyteį Ant. < 

, . . d ■»' • 1Valakiene’ *> > >

SU ROŽANOZIU PAKORĖ 
I KŪDIKI NUTARĖ KAD 
ii ANTIKRISTUS GIMĖ 
) Kaunas, Liepos 16. ‘--'•Kau-

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

LYNDHURST HOTELIJEXXVAFX1UIW31 BU A J&ljld£
236 Cedar Ave. Wildwood, N. J. 

(Viena gatve nuo Boardwalk)
Valgis ir nakvine $17.50 iki $21.50 
ant savaites. W. J. Kailunas, Prop.

Keystone Phone 616-Y.

r
CAPITAL STOCK $125,000.00* 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $628,858.62

į
F

1 A

nan praneszta, kad Oloves vals 
eziuje vieno kainrieezio tezel- 
mysoje uzsigime nepaprastai 
kūdikis, kuris pradėjo labai 
greitai augti ir po dvięju san- 
vaieziu jau pats bando atsisėst.

Nustebinti tokiu kūdikio
' 1IJ ” '

.greitu augimu, tėvai su kaimy-
1 vra 

r •*
4 'i

antikristus” arba “velnio ap
1 Ir 

užkal>inė kūdikiui rožaneziu 
už ,kaklo, ji pakorė.
t

sieke policijos ausis ir dabar 
■fevai traukiami teismo atsako- 
ipiybem*

nais nutarė; kad kūdikis 
4 4

1< * * " ' * A i

apstas,” lodei sunaikintas 
f .L x J* L a j U 1

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

O. W. BARLOW, Pres. .,
J. FERGUSON. Vlce-Pre«.lrEas

¥

X.
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Filipinu, Portugalu, Japonu, Havajų, Kinu ir Amerikonu. «I

1PI„ ISZ LIETUVOS
MERKINĖJ SUOZIUPO DO

LERIU MĖGĖJA.
Alytus. -— I’riesž pora san- 

vaieziu Merkinėje, vienas pacz 
to tarnautojas V. insigeide pa- 
sijieszlkoti *sa\i “ 
Tam tikslęi jis pririnko rakte
li prie stalcziaus, kuriame bu
vo registruoti hūszkai isz 

« 4 * » 1 •

Amerikos, ir pradėjo juos kon
troliuoti, ar kurtais neras do- 
leriuka. Paczto virszininkas 
tai pastebėjo įr pradėjo sekti. 
Tuoj, susekę neatidavė nabagu 
policijai, kuri szaltojon patnp- 
de. Liko žmęną su vaikucziais.H - f Į ty / ,w

■ > ......................................................... ... T

KUNIGU ALGOS LIETUVOJ 
f . t

53 klebonai gauna isz valsty
bes iždo po 150 litu, 471 klebo
nas ąr filialistas gauna po 100 
litu, 241 vikaras po 93 lit. 34 
skat, -r viso 7Q5 kunigams isz- 
ipolfaina kas menuo po 77 tuk. 
545 lit. Kanauninkai, pralotai, 

, oficiolai ir kiti 
ima 

dvasininkai 
po 240 lit. menęsiui, 4—po 300, 

-450, 5—po 540, 
po 600, 4—^)0 800,

900, 1—po 1000 (Vilkaviszklo 
pavydkupis), 4 vyskupai po 
1200 ir 1 arkivys'kūphs po 2?5OO 
litu menesy.

*------- •> / Y’’'- '
GYVATE IR KŪDIKIS VIE-

JLO Ji I
--------e

Klaipėdos 
kraszte, viena szeima turėjo 
dideli iszgasti, vėliau džiaugs-

ISZ WILKES-BARRE

— M. Zamorovskis, 12 me
tu, sūnūs Onos Kupszicienes, 
160 E. Fifth uly., prigėrė upė
je kada maudėsi drauge su ki
tais vaikais. Po keliu valandų 
lavonu isztrauke isz upes.

Boleslovas Stankovskis
ant sotkes. 1 >

t

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszk'as j

Dentintas Mahanojuje ‘ 
Ant Antro Floro, Kline Sztoro ,

k

Neilgai trukus dalykas pa-ŽEIMELY ŽIURKES PJAU
NA VERSZIUS IR ŽĄSIS.

. Pas kai.kurios Žeimelio ūki
ninkus ir pramonininkus pri
viso labai daug didžiųjų žiur
kių. Vakarais žiurkes pulkais 
(7—15) laisvai slankioja ap
link trobas ir eina in tvartus, . ' 1 ■ ■’ F i ’ 1 m

kur suėda visa, kas tiekiama 
gyvuliams, ir neprileidžia gy
vuliu, kol paezios pilnai nepri- i 
sisotisa. Paskutiniuoju laiku « *
jos vienam ūkininkui papiove 
2
tam — geroka žąsiuką.

t

f

i

SKALDO GALVAS.
Ilgininkuose, Merkines vnls., 

vėl priviso muszeiku, 24 VI isz. 
Duoszmonhr k., Nirniuiuiiczio 

keli vyrukai nuėjo ten pa-

Dantistas Mahanojuje
19 W. Can t r. StM Mabaaoy City

- .. - -■■■ "W- — - ūma/

1

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKA3 GRABORIU3

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesellju, pasivažinėji
mo ir t.t 
603 W. Mahanoy

v., 
siszo'kti. Astirado konkurentu.
Vienas, Grigas, smoge kažko
kia geležimi Alpui Martusziui 
galvon, kad net akis iszszoko 
ir skilo kiauszas. Nelaiminga- 
ji gabeno Alytun, bet nieko nc- 
i’szejo — mirė.

TERP DIDŽIASALIO IR 
DUKSZTOS EŽERO DE

GA MISZKAS.
Klaipėffa.“

ty terp Didžiasalio ir Duksz- 
to ežero užsidegė miszkas. Da-

» —« jLHnvni wan kjKiimv v ojmo)

309 W. Main uly. likos skau- 
džei sumusztas per savo pa- 

isz- 
jisai

tuves atsibus Sulbatos ryta su czįu]e> kuriai prigelbejo i
pamaldomis Szv. Vincento baž

I _ h , ■ * t
nyczioje. Palaidotas bus ant
Szv. Jurgio kapiniu Shenadori.

Windsor, Conn. — Antanas 
Klimas, 21 metu ir Vytautas 
Petraitis, 19 metu, prisipažino, 
kad nuszove Joseph Boulan
ger, krautuvių vedeja, ir Super 
ior Teismas padėjo juodu in 
kalėjimą už žmogžudyste. Teis
mas instfko juodu sulaikyt be 
kaucijos. Boulanger buvo nu
jautas ant Broad gatves, szio 
miesto didžiausios gatves, tuo
jau po vidurnakties, Szeszta- 
dienio nakezia, kada tiedu 
utžpuole. Jis ėjo isz Economy 
krautuves namo. Lietuviai pa-t 
bego su žmogaus skrynia isz-, 
szaudami du kartu in ji. Kli
mas yra isz Bridgeporto.

Worcester, Mass. — Prano 
Margiuno isz Birecziu Kupisz-i 
kenti, Bestorantas po No. 19 
Millbury St, visada pilnutis 
žmonių, nes savininkas smagus 
irlihskmas vyra, jam -biznis 
gerai, gerus valgius gamina. 
Užeikite o patys persitkrinsite.

— Cenzo direktorius isz 
Washingtono paskelbė pasku
tinio cenzo sziam miestui apr 
skaitliavima, 'kiek yra baltu 
žmonų gimusiu ūžsienyj, skai
tant kiekviena tauta. Balau- k 4
džio 1-ma diena Worcestery 
buvo 51,047 baltu žmonių kurie 
gimė užsionyj. yjsz sziu. 7,57Q 
gimė Szvedijoj, 7,305 Airijoj,
428 Sziaurineje Airijoje, 4,947

mestas burdingerius 
laiko Boleka ant žemes o pa- 
oziule apdanžinejo ji su szmo- 
tu geležies. Kada juos policija 
surado abudu buvo kruvina 
kaip meitelei. Burdingierius 
iszdume po velniu po musziui.

Elizabeth, N. J. — Juozas Sli- 
mas, 38 metu, nuo 108 Bond 
gatves, ėjo pesozias namon, 
kad sutaupyt 25 centus. Jis bu
vo iszvykes jeszkpt daiJb<>, bot 
nesurado. Žmogus ėjo per Jer
sey Centralinio gidožkelio tilta 
aut Elžbietos upes, kada staiga 
traukinis atvažiavo, nutrenkė 
ji ir nustūmė nuo tilto in upe, 
kur ir mirė. Jis norėjo sutau
pyt pinigus ir u'ž juos nupirk t 
maisto savo žmonai ir 
riems vaikams, bet dėlto pra
rado gyvybe. — A. L.

nuo
ėjo pesozias

profesoriai 
auksztieji 
didesnes algas;

oficiolai ir 
dvasininkai 

o

ket'.i-
9-po 380, 
4 4 po

parszelius (6 sav. amž.), ki-

I *

-—Telefonas 504 
Arei MaV City

f>ugar Notch, Pa. — Sevedoj 
atsibuvo laidotuves Jono Nor
kūno siupiynaldoms Szv. Fran- 
ciszkaus bažnyczioja. Kūnas 
palaidotas ant Szvento Szoi- 
mynos kapiniu.

Kanadoja Franctizu, 4,199 Ka,*-

; 4,549 Lietuvoj, 4,489 I tai L
' A z»/\ » *4*'__ *1 * A j K 2. I

Ii joj, 2,543 R!u81j6j, "1,69Š ,^ua-Į 
’* < • < ♦ m n

nadoja ktu tautu apart Francu 
zu;
joj, i,604 Lenkijoj, 2,914 Ang-

k-X T-S f s

NAM LOPSZY
Gurgždžiuoše,

KYTRAS ŽMOGELIS.

Konektike in viena miesteli 
atvilko perloris su knygomi Ir 
vienamo name pradėjo girti
savo knygas, jog tūri ir tokia 
knyga, raszo kaip stotis bago- 
tii. .

Žįmpgelis nusiszypsojas tarė: 
' iį*F«r Jeigu,t u. tokia knyga tu- 
ri/tžl kd'del' valkiojusi po .api-

■.f-m.. Jeigu ,tu.tokia knyga tu- 
b Vm/ 1 i 11 • * 4 '

'‘4 ' "o ‘H 4* 1 '•

gafrdąs ir ne 'czebalu geru 
turi; . y '

■t .........WlĄ., r— 1 .........................

tųn.
R—-

. M

7 
jf 4 '■ L ■

r r’ j

ne

TU

ma. Jaunavedžio žmona iszejo 
kieman palikusi kambary mle-

lijoj, 2,549 Ėusijbj, "1,696 giio.; 
m i joj ir 1,224 Szkotijoj. Suly-j 
£1X1U» »U 111VUL1 UU116U, AUQ-I

met buvo 53,418 žmonių gimu- 
siu uŽHieniuose, 1930 metu akai 
ežius, 51,047 yra 4.4. nuoszim-j 
cs^iai mažiau. Lietuvoj gimusiu 
1920 metuose suskaityta 4,220.1 
Skaitana sziu 4,549 Lietuvih1

ginus su 1920 metu cenzu, kuo-

i u uŽHieniuose, 1930 metu skai 
*. i

i

1920 metuose suskaityta 4,220. 
A f* 4 O T inlutpin i

szeimynas su vaikais ežia gi-’ 

musiais, gali but apie 12,000 
r __ • Yir_ ILietuviu Worceteryj.

LehighValley
pKSKUKCUA

in New Yož’ka
NEDEU0J 26 LIEPOS

$4.00
*1?

t

Dubaltavaa 
TlldaUa

Specialiszkas treinas apleis Maha- 
noyCity 4:25 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta* 
7:80 valanda vakare.

■
Yankees su Chicago 

New Yorke, 26 Liepos
♦*

e BASEBALL 4 
Yankees su Chicago

ii

d*Zeimeliecziai turi pramogos 
Vakarais, neturėdami ka veik
ti, su montekristo szautuve- 
liais eina žiurkių medžioti

I

t

muro siena1
* i

y n

Žiarašū apskrl-

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto prekėj

DA APIE NELAIME SZIAU- 
LIU BAŽNYCZIOJE. , 
' ' s • h . <’• „.į... i , t <!

Sziauliai. — Tuo metu buvo 
1 1 . 4

pilna bažnyczia žmohiu, daug 
stovėjo wzventoriuje ir nž 
szventoriaus. Staiga žmones 
pradėję bėgti isz szventoriaus 
pro didžiuosius vartus, szoko 
pęr szventoriaus 
sza likdami:.
“Bėkim, bažnyczia griuvai
Žmones bėgdami vieni kitus 

stumdo, drake, pjeszes, vienam 
parvirtus, kupetos žmonių ri
tosi per ta ir bego tolyn. Su
žeistųjų žmonių pasigirdo 
verksmai ir szauksmai, bet sn-t 
sijaudinusi minia nieko nebo
jo. Panikos metu esą vieniems 
izslaužytos rankos, kitiems ko- 

\ ■

1

I

gauti mažuti kūdiki lopszy. 
Gryžusi stojo priesz lopszi kaip 
:stabo:Aiut. WalYio 
szalįa kūdikio- galvas raiteli 
didęle, raina■Įlpiktū) įgyvate?, 
Moterie kelias šekuiidas stove-į 
jo lyg pamiszusi jie^ihodama 
ka's. dąryti.li Vęliąut pūide’.pyie
i ’ . V." - v ..»i V ,”1’i 11 flopszio 1 r žaipo $na rk umn 4 vc-

I a j

stabo;.^^taįį Apt , pabalyio

aukščiausia markėto prekė} 
Del informacijos rašykite in : 
Dept. 4. , . '!Į Kurt H. Schurig & Co

50 BROADWAY 
NEW YORK

■■ ' .. w. gw ' . ',1—1

6 6 6
GYDUOLE AR TAPLETAI

I I

bartimu metu gaisro apimta 
apie 15 ha misriko. Gaisras el- v 
na Žagarinos kaimo kryptimi. 
Gaisra gesinti pasiunta pasie
nio policininkai jr vietos gy
ventojai.

i 
t

5/

4

T*

Reading 
. (mes > >

u
Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szaiti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Moatia del kūdikio asalcsio.

Ant J. Sakalauskas, 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3.

(BeU Phone 872) ‘ >
331 W. Centre 3t., Sbenandoelt,Pa.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime Pa- ' 
laidojime atliekam rūpestingai I 

' ir graliai Rusite pihmi uiga- j 
nėdinti.

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

AR

In Atlantic City $3.75
.Isz Shenandoah 25c. virsziaus 
NEDELIOJ 26 JULAJAUS

IR 9 AUGUSTO r. * ■ 4 ■

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimaudykite maruose. Pasivaik- 
szcziokyte ant Boardwalk. 
Specialia Trelnaa Subatoa Naktį
Isz valanda
Shenandoah ......................... 2.00
Mahanoy City............... 2:39
Tamaqua,......................   3:04

jos, arba kitaip kaip sužeisti 
Paniška Padidino

Dar ir tas faktas, kad Sziau- r s ' ' I
liu miesto elektros stotis isz- 
jungsi šrove, kuri szviete iliu
minuota bažnyczia. Ypacžiaj 
buvo iliuminuotas bažnyežios 
boksztas ir apkaiszyta Vatika- 

A . . . .JT. ’’ '

)

t ė, kad bo'kszt.ę ir bažny čžibje 
iluminacijos nutruko, dar -Ja- "t“1 j - . u .
biau gumiszo. ,0 be to, nustojo

Atbėgo i potici je ijr i sieilgęki 
užkirsti panikai kęha, neleic 
daina žmopęihs vėjais in gat^ 

■ •**. įSiĮmĮ '■ * • i ...
v V?*

no vėliavėlėmis. Žmones pama- 
j •; ‘ t 4 i , .i ;■ v -••.v

,4 
įsa Mahanojaus ir Girardvillea J 

jeigu kas pareikalaus mano pik- ; 
tarnavima tai meldžiu man tolo- f1 
tonuoti o pribusiu in desslmta^ 
minutu O* Bell Telefonas 872 '

* > < * 
» i , „     1 .   .................. .......... ...... ( 1 WHĮ

K. RĖKLAITIS
Š

tarnavima tai meldžiu man tala- ■?

k aš. dar yti.« VeliftUipuole. .pylei

rusi gyvate Ms?ke žemen 
cziau būva ta tokia tvirta, lead 
staigai pajojo h** ėmo vyiitį 
motęri. Moteris bego pęr kiemą- 
klykdama. Subege kain^yn,al 
gyyąto rado bęsisiejpianczd pę-

- •* * \ r |

mofi^ Itolt sužeist 
fiziau-

tol■f9 14
gyvate. Daržine prie pat nusa
ko, kurUmo yra gyvaczim Lai

__iau būva fa tokia

moterį. Moterisbego pęr kiemą-
staigai paszoko -iU cino vytis

> ' 1 U* cE . f ’► " « v ■

klykdama. Subege

‘ f' ■ 71, •**' > ■ ’

matap, isztrauke k Užmū*^.
I ’a a i szkejo

na keito vaiko lopszely
-T" W

na keito V 
dus. Matomai,‘ fiu jais* athesžo

. . 1 * i-aAi'

ko, kuriame yra gyvaczim Lai
mo, kad lopszy vaikas miegp- 
jo; jei butu pasijudinęs, mos} 
tagaves rakomis, gal gyvate' 
butu jam ingelusi. ,H I .

*

veik ruporai
X • * - ♦;n- ft. ’-v T®™~ užkirsti' panikai kęlift^ hėjeist

r

pnwbuv0*W^įit!i, 
sužeistiem piįdeta te|kti?4oa-

taip* suteikta

ve,
T <4

; . Ka i

gelba

MM
r

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ 2 AUGUSTO

Matykite plakatus apie daugiaus.

In Atlantic City $3.75;

» 4’

LietaviaiJiaa Graboriua » I
I> Laidoja numirėliui pa

gal naujauiia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi-

L -ninke moteręma. Priair*
9 namoiprekei.

616 W.-Spruce Str^
Bell Telefonu 149 

MAHANOY COHC.FA.
i *306 Marlųrt AlpMMMk t — — _ .. t

• : FA.M-

I

SUBAOMIB 1 ir 15 Augusto 
Matykite ^plakatus apie daugiaue.

ANT READING GELEŽINKELIO 
ti n . i r > * ............ ■

■ry f

gttbeaU 
taip' Butejktą

Gydytęjo nuomone, 
moteris tur but negalėsianti 
kalbėti, nes jai sužeista gerk-

ir
lik 
f • 

viena

i

IĮ

i

Bell Telefonas <414 
TAMAQUA,

4
y <

•P

1 Dabar yta laikai kada lojaliszkumas ir prilankumas k, 
B

le. Isz viso panikos* metn-nii- 
kenteje ej žmonių. Nukentėju
siu pravardes:

Oficialinemis
kentėję szie asmenys; JJ1, Ką

žiniomis nu-

r

koatumeriu yra reikalinga del bianio.
MERCHANTS BANKING TRUST 00. BANKA 

' , .1 ■ 1

užkvieczia prietelyste Mahanojaus ir apelinkystes.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.
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