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Isz Amerikos
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NENORĖJO KUPRIUKĄ UŽ 
VYRA, TASAI JAJA

NUŽUDĖ.
Chicago. — Užpykęs ir nusi

minęs kad mergaite kuria ji
sai labai mylėjo o kuri ji al
mėto ir nenorėjo už jojo teke
ti, 21 metu Herbertas Souther, 
paleido szuvi in M i Id rodą Char 
užmuszdamas jaja ant vietos. 
Po papildytai žudinstai Her
bertas pats sau paleido kulka 
in szirdL

Vaikams buvo kuprotu puo
gini imi c, tėvai merginos buvo 
jam pneszingi ir uždraudė šit 
ja ja kalbėtis ir matytis.

gimimu tėvai
to

Valdžios 
kėlės

VALDŽIA GAUDO NEGEIS
TINUS SVETIMŽEMIUS.

■Detroit, Mich. — 
imigracijos agentai in
paskutines dienas padare czio- 
nais rtblava ant svetimžemiu 
kurie gavosi in Amerika ap- 
gavingu budu, aresztavodami 
105 žmonis. Už keliu dienu ke
tina da aresztavoti 425 dau
giau. Visus iszsiuns in ten isz 
kur pribuvo.

DVASE SENOS 
MOTERES

AUTOMOBILISTAI JĄJĄ 
PAVĖŽINO; DINGO ISZ 
AUTOMOBILIAUS (PRIE 

KAPINIU.

Mount Carmel, Pa. — Ant 
plento tarp czionais ir Kulp- 
monto, apie pusiaunakti, pra
eita sanvaite, trys vaikinai va
žiavo automdbiliuje ir sutiko 
einant kdkia tai sena motore. 
Būdami geros szirdies, užklau
so senukes kur eina, senuke at
sake kad eina in Kulpmont a iv 
vaikinai pasiėmė jaja su sa
vim. Važiuojant, senuke apsa
ko vaikinams kad bedarbe no- 
nžilgio pasibaigs ir darbo bus 
užtektinai del visu. Arti Kulp- 
monto užklausta josios !kur gy
vena, ant ko senuke atsake kad 
sustotu arti kapiniu, o isz ten 
nueis namo. Vyrukai važiavo 
tolinus ir ant galo vienas isz ju 
patemino kad ju sveczes slap
tingu budu dingo isz automo- 
biliaus. Manydami kad gal se
nuke iszkrito isz automobi
liams, 
ros nerado ant kelio. Tada vy
rukai nuvažiavo ant pasakyto 
adreso Kulpmonte, klausinėjo 
apie 'motore, 'bet dažinojo ,kad

iszkrito isz
sugryžo adgal bet mote-

PASIĖMĖ VISKĄ TIK
UŽMIRSZO DUKRELE.

New York. - Ana diena isz-ijiji J™ rairus jau <leszimts ra,;’
plunkė laivu “Koscziuszka ” 
in Lenkija tūla szeimyna. At
minine apie viską, kuparus, 
krepszius, pundus, žiedus, do
kumentus ir 1.1.

Kada laivas apleido įpristo- 
va, tėvai pamate kad užmirszo 
apie savo szesziu metu dukre
le kuria paliko ant pristovos. 
Kompanija turėjo su laiveliu 
pasivyt laiva ir atidavė dukre
le tėvams. — Taigi, atsiminė 
apie visiką bet užmirszo dukre
le.

4 4 Koscziuszka

Se-

ana diena
104-tus

tu adgal. Suprato vyrukai kad 
važiavo drauge su numirėle ir 
per tai sukratė juosius neisz- 
pasakyta baime.

Kitas vyrukas važiuodamas 
artimoje tu paežiu kapiniu, pa
mate meldžiantes motoro ant 
kapo. Sustojo ir pasinio jaja 
nuvežti namo. Ant kelio stan
gai apsidairė (pažiūrėti ar mo
tore sėdi, pamate kad automo
bilius yra tuszczias. Perimtas 
baime, pradėjo varyti automo
biliu smarkiai ir trenke in 
stulpą ir taip persigando kad 
ant rytojaus negalėjo eiti in 
daiba.

Ar tieji vyrukai buvo porim
ti karszezio ar menulines tai 
lyg sziarn laikui nedažinota.

UŽ TAI KAD YRA JAU
NIKIU, GYVENA ILGAI.

Twin Falls, Idaho.
juauses žmogus valstijoj Ida
ho, Horace Hart,
apvaiksztinejo savo
metus dienos giminio sukaktu
ves. Kada jojo pažinstami pra
dėjo klausinėt priežastį taip 
ilgo venimo, Horace atsake:!

amžius priguli44 Mano ilgas 
nuo to, kad jokia motore man 
nekalbėjo niekados ka turiu 
valgyt, ka turiu daryt, kaip 
miegot, neklausyti juju nuola
tiniu rodu ir‘kitu patarimu to
dėl dagyvenau taip ilgo am
žiaus. > 9

“ARMIJA”

negalėjo
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44 METAS

ŽIOGUCZIAI NAIKINA 
VISKĄ ANT LAUKU.

Fort Valley, On. — Tikrus 
amaras geltonu ir žaliu žiogu- 
cziu užėjo ant vidurines Geor- 
gijos, naikindami kas tik pa
puola in juju kelia: javus, (bo- 
velna, kornuslr kitus augmo- 
nus. FarmOriai negali ju in- 
veikti ir meldžia valdžios „pa
gini bos. Padėjimas, fermeriu 

apverktinas nes neteko
visko. Bledes milžinisztkos.
yraV*

NUŽUDĖ PAOZIA IR 
PATS SAVE.
Pa. — Alfredas Mas

tin, 23 metu, nuszove ant smert 
savo 1!) motu paezia, Gretchi- 
Ha, po smarkiam barniui 
tam paleido sau kulka in kru
tinę. Jojo tėvas 
mate kaip jisai 
paezia su 
kol pribėgo, 
iszjpildes savo užduoti.

TrovJ 9

I 
ipo

su kaimynais v

bogo paskui 
revolveriu, bet pa

jau buvosūnūs

J), c. _ Vai-

VALDŽIA UŽVEDE
5 DIENU DARBA.

Washington, 
džia užvedė penkių dienu dar
bu skyriuje Department of La
bor, pradedant nuo szios Su- 
batos — Suimtomis visrai ne
dirbs, o jaigu tasai užmanymas 
bus pasekmingas, tai užves 
panaszia sistema ir in kitus de
partamentus.

21 PASAŽIERIS SUŽEISTI 
SUSIDŪRIME TRUKIU.
Chicago. — Dvideszimts vie

nas pasažieriai likos sužeisti 
nelaimėje kada du virszutiniai 
trukiai, myle kelio nuo “loop” 
susidūrė kada tai žmones va
žiavo isz darbo vakare. Penki 
vagonai prikrauti su pasažie- 

nesugriuvo ant uly- o v
ežios nuo tilto.
riais vos

loop

DREBĖJIMAS ŽEMES ISZ- 
BAUGINO GYVENTOJUS,

Mexico Miestas, Mex. — Ži
no atėjo isz miesto Colima buk 

»tonais buvo smarkus drebėji
mas žemes kuris sukratė smar
kiai miestu ir aplinkinius 
miestelius. Nekurie namai taip 
smarkiai likos sukrėsti kad sur 
griuvo bet žmonių neužmuszta 
tik keli likos sužeisti.

Juozas Levan-

BARSUKAS NUO CIGARU 
BUVO JOJO BANKA, — 

NETEKO $7,350.
Detroit, Mich. — Netikėda

mas batfkoms kurios tankiai 
subankrutina,
dovskis, 3336 23-czios ulyczios, 
nutarė uždėti savo banka pa
naudodamas ant to paprasta •M*
cigarini balksuka, kuri laike 
kuparelyje.

Per daugeli > metu žmogelis 
ezodino ir dėjo pinigus in bak- 
suka — savo “banka.” Džiau
gėsi žmogelis kad pinigai au
ga <4,bankoje” ir eidavo ant 
atsilsio be jokios 'baimes ir ru- 
pesezio. Bet ana diena parejas 
nuo pikniko, nuėjo ant vir- 
szaus pažiūrėti savo “ 
ir net jam plaukai pasisziau- e • •
sze ant galvos’ kada pamate 
kad jojo banka” 
ežia.

Telkiu tai budu žmogelis ne
teko visu savo suezedintu pi-

žiuredamas kai n
K

BOLE UŽMUSZE KŪDIKI.
Springfield, Mass. — Niko- 

Inkas Moore, pus-ketvirtu me
tu amžiaus,
vaikai losze bole ant kiemo, li
kos ant vietos užmusztas per 
bole kuria vienas isz vaiku 
smarkiai mete, pataikindamas 
vaikucziui in szirdi.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

I

j—Bonuso kareiviai kurie yra apgulė Balinami idant atkreipti kongreso at yda kad
9

...........    jj"1 2J 1 ■  —e?

NORĖJO SUKAPOT
VYRA

i r|

NORĖJO SUKAPOT BERAN
DI KAD SVILINO PRIE 

KITU MOTERIŲ.

jioms iszmokelu Oionusa
Kanaddj, kur suvažiavo Anglijos ICkonomiszkas Kongresas apsvarstyti apie uždėjimu ak- 

3—W. Averill Harriman, sunns 
kuris apims valdžia aut Union Pacific ir trijų kitu ge-

pakol ‘k o 11 g resa s i szsi s k i rs I ys. 2— Patliamento namas Ottawa

karaliaus T J

— Lietuvis
nesenoi

čyžės aĮit svetimtaidiszlko lavom ir neinleisti in Kanada, 
nii rūsio ‘ ‘ geležkelio 
ležinke oi 'kuriuos valde jojo tėvas, 

j 
LIETUVYS BANDĖ
NUSIŽUDYT DU KARTUS, 't
Bayonne,. N. J.

Franrts Gaupsza, kuri 
be sąmones isztrau'ke isz New
ark Bay, besikėsinant i nusižu
dyti, dabar parvežtas isz ligo
nines 
O' 
ra i sako 
dyti gali baigtis jo tikslo at-

Gerkle perpjauta la- 
Gaupsza 

, gydytojai 
dar bando ji iszgelbeti, bet ma
ža vilties.

Kada Gaupsza policija isz- 
trauke isz vandens, vėliau jis 
sukę, kad jis vistiek nusižudys, 
ir sztai dabar bhnde ta invyk- 
<lvti. '

Parėjės isz ligonines, 
jaus diena isz ryto jis nuėjo m 
maudyne ir ten užsidaręs pei
liu persi į) jo ve gerkle ir ranka. 
Jo žmona ji rado gulinti krau
juose ir tuoj paszauke policije. 
Jis dabar guli Bayonne 
n i ne j.

Kaip žinoma, jis jau pirmiau 
sake, kad žudosi del 
niu nesutikimu.

J 9

— peiliu persipjovė sau 
gerkle. Szi karta, kaip dūkto

jo bandymas nnsižn-

9

siekimu, 
bai giliai, ir 
mirti. Sziaip ar taip

gali

ryto-

1 i go-o

szeimvnl- *

STALO KOJA PERDURE 
JAI PILVĄ.

• t

Philadelphia. — Mrs. Sylvia 
metu 1736 N.5‘> 

t J

užsistojo ant stalo
firankas ant

Isz Visu Szaliu

Steponas

MIRE NUO BAIMES 
APIPLESZDAMI KAPA.

Dryczkai, Lenk. — Ant Pra- 
voslaviszku kapiniu czionais 
du vagys Bazilus KorjanoV ir 

Piezianov, norėjo
apipleszti grabu mirusio priesz 
dvi dienas 
Meszkovo, 
dai ketino 
maisziuka 
rubliu.

Laike atkasiuejimo kapo isz 
artimo' kapo iszszoko juodas 
szuo kuris pradėjo graudingai 
staugti. Vagys paregeja szuni, 
manydami kad tai kokia dva- 
se, pradėjo bėgti. Piezanovas 
nubegĮas keliolika mastu, su
krito ant kapo mirdamas nuo 
baimes isz priežasties <sutruku- 
sios szirdies.

Korjanovas matydamas savo 
dranga gulinti, pradėjo szauk- 
ti pagclbos. Dažiuretojas ka- 

giįliedamas jojo szauks- 
sulaike ji, kuris prisipaži-

gaispadoriaus P 
in kurio grabu ba- 

• szeimyna 
auksiniu Carrszku

9

DREBEJIMAS ŽEMES 
AFRIKE — DAUG 

ŽMONIŲ ŽUVO.
Brussels. — Telegramai pra- 

neszu in czionais, buk smarkus 
drebėjimas žemes atsibuvo 
Ruanda aplinkinėje, Pietiniam 
Afrike. Miesto Kemembe visi 
namai likos sugriauti. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista. 
Bledes milžiuiszkos. Isz prie- 

• žasties tolumo miesto nuo ge
ležinkelio, negalima aplaikytl

žemes

indeti aįSzl<esniu žinių.

J

pimu 
m a, 
no ko atėjo ant kapiniu.

PAMISZELI SUNU PRI
KAUSTĖ PRIE SIENOS.

Stolin, Lenk. — Pas Žydus 
Mocznikus, policije užtiko ka
mara, kurioje radosi prikaus
tytas prie sienos su lenciūgais, 
juju sūnūs įžakas sergant «s 
proto liga. Praeita meta kada 
vaikas pradėjo rodyt sumiszi- 
ma proto, szeimyna nutarė ji 
paslėpti kamaroje. Vaikas bū
damas tonais per metus, visai 
neteko proto. Tėvus aresztavo- 
.)‘>-

Tarnopolius, Lenk. — Ilio- 
boezyke, netoli czionais, Julije 
Pitakiene 32 metu amžiaus, 
baisu būda panaudojo ant nu- 
žudinimo tsavo vyro Jono, ku
ris neturėjo abieju ranku. To
ji nelaiminga vakaru, motore 
užrakinus duris ir langus, at
sisėdo 
vyro, 
Kada vyras atsisėdo szale jos, 
toji bjaurybe isztrauko isz po 
paduszkos ilga kirvi užduoda
mu jam du kartu per galva. 
Pi takas visas sukruvintas pa- 
szoko ant kojų, nubėgo prie du
riu, bet ju negalejo-atidaryti 
su koja nes buvo užrūkytos, 
geisdamas apsisaugoti tolimes
niu ypu, insiutusios moteres, 
kuri paskui ji bogo su kirviu, 
puolė ant grindų, paslėpdamas 
galva po lova. Tada insiutele 
uždavė jam(da du ypu per gal
va su kirviu po tam iszbego 
laukan in policije, kur aprclsz-’ 
ko kad nužudo savo vyra. Ka
da policije atvede jaja namo, Ir 
pamate, kad vyras da vyas, la
bai nusistebėjo ir gailėjosi kad 
ji neužmusze ant vietos.

Pitakiene lankei kerszino 
vyrui kad ji užmusz, o kaip 
kaimynei pripažino sude laike 
teismo, tai norints vyras netu
rėjo ranku, bot turėjo (dideli 
pasisekimą su moterimis ir bu
vo didelis merginykas.

-

a •

ant lovos ir papraszc 
kad sestu szale josios.

T

I

SUDEGINO SAVO KŪDIKI 
ANT LAUŽO.

Brzezinai

m

BONUSO
APDAUŽYTA PALKOMS.
Washington, D. C. — Felici

ja iszvailke pikietus bonuso ar
mijos kuri vaikszcziojo aplink 
Balinami, idant atkreipti pre
zidento atyda ant juju. Dauge
lis gaivu likos apdaužyta pel* 
palicijos paikas ir 19 likos už
daryti ’kalėjimo, likusieji likos 
iszvaikyti. Vienas isz vadu 
isz baimes inlipo ’in medi isz 
kur Ji palicija iszgavo.

Daugeliams kareiviu nubodo nigu $7,350. Vagys insigavo

ir

skarbo”

yra tusz

.°.-------- .----- ; --------- r ° r’’-----
slankioti po miestą ir supratę per langa ir -negana kad pasi
kart nieko neinveiks, pradėjo eme 7,350 dolerius Ibet da pa
važiuoti namo, tiktai “bolsze- eme isz surdoto szeszis dole

rius ir auksini ziegoreli.yikai” pasiliko. b

___________ r
TĖVAS SU DVIEMS 

VAIKAIS UŽGRIAU
TAS SZAFTE.

Uniontown, Pa. — Albertas ■ ' t
Shearer, 35 metu, gyvenantis 
Vanderbilto, nuėjo su dviems 
savo vaikais James, 8 metu ir 
Charles, -10 .metu 
anglių in Nellie Mino szafta. 
Kada po keliu valandų nosu- 
gryžo, 
nams. Kaimynai nuėjo jpric 
szafto rasdami ji užgriauta.' 
Per kolos valandas žmones 
dirbo sunkiai surasti užgriau
tus, 'bet kada surado, visi buvo 
negyvi. Albertas nedirbo nuo 

1 ’ • ’

Petrucelli, 
Hope uly., 
tiksle jpakabinti 
lango, staiga! stalas sulūžo ir
viena isz kojų perdare moterei 
pilvą. Nelaiminga motore li
kos nuvežta in St. Mary’s li- 
gonbute kur kovoja su mir- 
ezia. — Kiek tai moterių pa- 
nasziai susižeidžia?!

35 metu,

prisirinkti

pati pranosze kaimy-

Ilgo laiko.
I , ■ I _

AGENTAI RADO DIDELI 
SLAPTA BRAVORĄ. ■< 

Piolubici-

Kaimo 
Rozycuosia, 20' metu Antanina 
Zielinski u te, tarnaite, užsmau
gė savo naujei gimusi 'kūdiki, 
po tam nunosze in artima gir- 
raite, sukrovė laužu, užmėto 
kartiki ir suįdegino. Žmonis pa
mato liepsna, subėgo pažiūrėti 
kas dega, bet surado tik suang
lėjusius kaulu’s kūdikio. Nela
ba motina likos uždaryta ka
lėjimo.

y Lenk.

—
A

r

Kulpmont, Pa. . _ f___ ....
jos agentai užtiko czionais di
deli slapta bravoru afit mažos 
ulyczaites, kuriamo rado pen
kis kubilus po 5,000 galonu di- 
dūmo, 
alaus. Kubilus sudaužo ir alų /
iszliojo, ’ ’ ’ ’

Sltamokin agentai užklupo 
ant spykyzes Mikolo Krozins- 
ko ant Shamokin ulyczios, ku
ri aresztavojo ir pastato po 
kaucije. j ,

bot tik vienam radosi

v

. i

SUDEGE SZESZIOLIKA 
GASPADORYSCZIU.

Zuviercianai, -Lenk. — Kai-
I

me Javornikuoso, kilo ugnis 
gasipudoriu Vlado Gabryso, o 
kali < -tam<^ laiko buvo gana 
smarkus vejas, todėl ugnis per
sikėle ant kitu grineziu ir su-

« I

kaucije.

t •
dege isz viso net 16 gaspado- 
rysoziu. Gabryso grineziojo su
degė dvieju metu kūdikis. Ble- 
des padarytu ant 70,000 zlotu.

PRALOSZE PAOZIA ANT 
KAZIRU — NUŽUDĖ 

LAIMĖTOJU.
Lukov, Lonk. — Gerai žino

mas visojo aplinkinėje kazir- 
ninkas Juozas Vaitiseviczius, 
prikalbino Vladislovą Varecki 
loszti kaziras, praloszes visus 
pinigus, po tam dvirati o ant 

alo ir <surdota pastate savo 
paezia. Praloszo ir jaja. Kada 
Vaitiseviczius' norėjo pasiimti 
moteria ir vestis namo, Varec- 
ki<s teip insiuto kad peiliu du
re Vaitisevicziui in krutino 
nuo ko tasai sukrito negyvas 
ant vietos. Žadintojų uždare 
kalėjimo.

g

MUILAS ATGAIVINO.
“NUMIRĖLI,” NASZLE
NEUŽGANADYTA ISZ TO.
Albuera, Iszpanije. — Kai- 

melije Almadon, mirė senyvas 
žmogelis. Norints jojo naszle 
gyveno su juom nesutikime 
nuo ilgo laiko, bet buvo tosios 

pniomones, kad jisai užsitarna
vo ant iszkilmingu laidotuvių, 
todėl paliepė ateiti in namus 
vienatiniam skustbarzdžiul, 
kad jam nuskustu barzda, ku- 
riuos nebuvo skutos per kelis 
metus.

Skųstbarzdis nesigailėjo mul-
lo ant nebaszninko veido o ir smaugė, po tam numėtė ant 
in uosi nemažai inmuilino. Ne
mažai persigando susirinku
sios kūmutes ir kūmai, kada 
iszgirdo lavona garsei cziau- 
denti, nes senukas buvo tik ap
miręs ii' pajuįes muilą nosije, 
negalėjo iszlaikyti neeziaude- 
jas.

Naszle prižadėjo ’kad dau-_ 
giau neszpuks skustbarzdžio ir 
kita karta palaidos vyra ne
skusta. Senukas syeikas ir ža
da gyvent ilgai. . .

o

BAISUS DARBAS 
ISZGAMO8 MOTINOS.

Krokuva, Lenk. — Bestije 
žmogiszkam kūne yra kokia 
tai tarnaite Belą Dvorak, 26 
metu. Ana diena pagimdė jiji 
nelegaliszkai* kūdiki kuri pa-

sziaudu malkiriyczioje. Negana 
to, inleido alkana szuni, idant 
kūdiki suėstu, uždarydama du
ris. Bet szuo matyt turėjo jaus
lesne szirdi už žmogiszka, ap- 
v uosto lavonėli pet nejudino ir/ 1 * \
pradėjo graudingai staugti,
ant ko atkreipė atyda kaimy- 4 V- ' 1
nu kurie atėjo paleisti užda
ryta szuni ir ten surado pa
smaugta kūdiki ir viskas isz- 
sidave. Belą likos uždaryta ka
lėjimo ant deszimts metu, u

I"

*
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Jeszkotbjai 'senoviszku už- 
lieku isz Pennsylvania Univer
siteto muzejaus ana diena at
kasė griuvėsius senoviszko 
miesto Tepe Gawra, Mesopota
mijoj. Profesorius Speiser už
tiko tonais toji miestą kuris 
buvo pastatytas ant asztuoniu 
kitu miestu 4,000 metu priesz 
užgimimą Kristaus. Ant vienos 
toblyczios surastos tarp griu
vėsiu tojo miesto rado iszkal- 
tus paveikslus 2tdomo ir Jevos 
apleidžiant Rojų, kas duoda 
suprast kad žmones gyvenanti 

metu adgal jau žinojo
npie pirmutinius musu tėvus.

—n...... ..  .
randasi ant svieto 

žmonių — vyru ir moterių ku
rie skaito 
ka skaito!

Kiek tai yra žmonių kurie 
klauso kitu o
npie tai ka girdėjo!

Matyt kad musu kasdieni
niam gyvenime, ar tai vyras ar 
motore, mažai kada rūpinasi 
apie tai ka skaito ir ka girdi 
aplinkui save. Rodosi kad di
desne dalis žmonių užimti sa
vo kasdieniniu užsiėmimu, 
mažai mislina ir pasinaudoja 

ir patys nieko

4, •iin

Kiek tai

o bet nepamislina

bet nemislina

kasdieniniu

isz žinvstcs o
v 

niekam neduoda.
Sztai • pridursimo czionais 

viena pavyzdi. — Neseniai vi
si laikraszcziai rasze buk slap
ti dirbėjai munszaines iszrado 
būda kaip daryti spiritą isz 
acto. In keliolika dienu po 
turn atėjo in musu redakcija 
žmogelis, melsdamas mus kad 
jam duotumem receptą kaip 
daryti munszaine isz acto nes 
važiuoja iii Lietuva kur me- 
gins daryti t a ji sztopa. ,

Jaigu tas žmogelis butu ge
rai apsvarstęs ka skaito tai ne
būtu atejas pas mus su tokiu 
praszymu nes buvo tai žinia 
prisiunsta isz kito miesto o ne 
padavimas isz paezios reduk
cijos.

Bet neapsvarsto ka skaito ir 
isz kokio szulinio toji žinia bu
vo.

Tas pats ir su klausymu ko
kio ten apszaukimo kuri nesu
pranta kas ka kalba, po tam 
perkreipe saviszkai ir tokiu 
budu paleidžia per žmones ne
teisinga paskala kuris atnesza 
daugiau blogo ne (kaip gero.

Todėl kožnas privalo steng
tis idant gerai apmislyt ta, ka 
skaito ir girdi, nes iszreiszki- 
ma.s savo nuomones parodo 
kuom yra žmogaus protas.

n-
Mylėkie visus,

num bet nedaryk pikto nie
kam.

Kaip buvo augsztas Babelo- 
no Boksztas? — klauso vienas 
musu skaitytoju.

Kaip buvo augsztas tai to 
niekas negali pasakyti bet He- 
rodatas, kuris gyveho apie 1,- 
700 metu po pastatymui tojo 
“bokszto in dangų,“
buk jisai susidėjo isz asztuo
niu laipsniu o kožnas isz tu j u 
laipsniu turėjo po 75 pėdas 
nugszczio bet ar tai teisybe, tai 
pate Herodatas to neužtvirti
no.

Rytu szaliės gyventojai sako 
buk Dievas nesulaiko darbo 
ant bokszto Babeliono, pakol 
boksztas neiszkilo in padanges 
deszimts tukstaneziu pėdu 
augszczio. Kitaip sako Seilo- 
niecziai, tvirtindami kad tasai 
bdksztas buvo taip augsztas 
kaip, dvideszimts tukstaneziu 
ploniu sudėtu viens ant kito.

tikekie vie-

tvirtino

---- —n--------
Sztai paveikslas jaunystes, 

meiles, prižadai vieno kitam ir 
insimaiszymas mirties in lai
minga gyvenimą, dvieju 
lineziu szirdžiu:

Jisai buvo smarkus, juod
bruvas vyrukas su meilioms
akimis, jiji s»vies-plauko, pil-j liu metu pergyvenimui bolszc-

jaunystes

m v-

na grūsties, 18 metu mergai
te. Ėjo albudu pasivaikszczioti, 
gėrėtis stebėtina gamta ir abu
du tylėjo. Ant galo jiji prakal
bėjo: “Mano mylimas Antanė
li, asz turiu liūdna prijautimu 
ir kaip man nuduoda, tai neuž
ilgio tavęs neteksiu, nes turė
jau baisu sapna ana diena, ku
ris mane dabar kankina.“ • . *Jaunikaitis jai atsake: “
la Eliute, nesirūpink apie sap
nus, turėklo vilti gyvenime ir 
kad neužilgio busime suriszti 
ant visados ir mylėsiu tave lyg 
pabaigai savo gyvenimo, 
teisybei mano darbas angle ka
syklose yra pavojingas ir nevi- 
sados esmių tvirtas savo gy
vasties.“

Jaunieji da koki laika ėjo 
ant

xMio-

Po

ėjo savo*keliu namo.

kalbėdamiesi apie ateiti 
galo persiskyrė ir kožnas nu- 

Antanas 
nuėjo in darba ant rytojaus ne
žinodamas kad jojo minimos 
prijautimas neužilgio ketino 
iszsipildyt ir kad daugiau ne
reges dienos szviesos.

Klinty ta,ja diena baisiai ne
rimavo ir negalėjo iszreikszti 
savo baimes szeimvnai. Ant 
rytojaus atsitiko nelaime ka
syklose, didelis szmotas ang
lies nupuldamas nuo virszaus 

‘prislėgė Antanuku, iszspaus- 
damas isz jojo jauna gyvauti ir 
kelis kitus anglekasius sužei
dė.

Gailestis ^Antano tėvu buvo 
neiszpasa'kyta nes buvo jisai 
vienatine ipaszialpa tėvo, mo
tinos ir sesueziu nes tėvas sir
go anglekasiu dusuliu nuo ke
liu metu ir negalėjo dirbti.

Eliute daginius apie nelai
me, nūbego prie kasyklų ir re
gėdama sumankiota kuna savo 

A •

mylimo Antanuko, pabalo kaip 
drobule; neiszleido ne aszare- 
les laike laidotuvių.

In sanvaite po palaidojimui 
Antanuko, drauges nunesze ir 
Eliute ant tu paežiu kapiniu 
nes mirė nuo menkos szirdies 
isz gailesezio.

iVnt vienu isz Skulkino 'kapi
niu randasi du kapai jaunu 
szirdžiu kurie gal susivienijo 
po smert. — Tokis tai likimas 
darbininko dirbanezio angle- 
kasyklose.

ANT PARDAVIMO.

Naminiai daigtui parsiduos 
visi ant syk arba kaip kas no
ri. 2t.

J.*Valirkonis
631 W. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.

M v

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62

■ Mokame 8-czia procentą ant 
audfttu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 IZepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. BARLOW, Prw.
J. FERGUSON, Vice-Pres.tr Kai.

%

KA1P KOMUNISTAI z NU
KANKINO KATALIKISZKA 
KUNIGĄ, KURIS NORĖJO 

PABĖGTI.

Vo- 
kokis tai

Berlinas, Vokietije. — 
kiszkas inžinierius, 
Vilhelm Melchort, kuris po ke-

vikiszkojo Rosijoi, abaze Czu- 
czovkoje, netoli Arkangelsko, 
ant galo pasiseko jam pabėg
ti i»sz. tosios peklos 1931 mete 
in Petrogradą o isz ton su pa
geliai konsulo gavosi in Beri i- 
na. k

Terp kitokiu baisybių kokias 
tonais mate, buvo liuĮdintojum 
nukankinimo Lenkiszko kuni
go Konrado Scieklinskio, ku
ris likos aresztavotas Kijeve, 
novos už isznipinejima ir ne
baustas ant 10 metu in Cziczo- 
va kur radosi daugybe kaliniu 
kurie dirba diena ir nakti, vy
rai ir moteres arsziau kaip gy
vulei, kirsdami vined žiu s ir vel
ka juos isz tolimu girriu in 
Arkangielsko pristova, isz kur 
tasai tavoras buna parduotais 
pigei užrubežijo.

Senas kunigas buvo labai 
mylėtas per aresztantus, ken
tėjo su nužeminimu, panie
kinimus, ir y pus nagaikos. Pa
baigoje 1930 meto, atplauko 
mažas laivelis Italiszkas, kurio 

t r < ♦
kapitonas matydamas kokiam 
padėjime randasi kunigas, nu
tarė ji iszgelboti isz tos bolszc- 
vikiszkos peklos’drauge «u ke- 
tureis jojo draugais. Kada kro- t , ■» • / . *
ve laiveli su medžiu paslėpė 

< ’ * I *

terp ju kunigą ir keturis.drau
gus, kada laivelis 'nuplaukė ant 
mariu, bolszevikai'ji paisivijo 
ir sugražino atgal. Tszkrovc 
medžius ir pabėgėlius surado.

“suda.Pasta tp ■ v i su s priesz “ su da.1 ’ 
Sndžia Baklanov pradėjo rėkti 
in kunigą:

— *• Tu Rymiszkas — Kata- 
likiszkas szunc vaike,, melskis 
dabar in savo szunc dievus!

Po tu žodžiu pradėjo nemila- 
szirdingai plakti senuką, kad 
net kraujas pradėjo teketi isz 
burnos ir austi — senukas su
krito ant žemes. Po keliu ml- 
nutu po tam Baklanovas prisi
artino prie gulincžio, spyrė In 
veidą szaukdamas:

—• Klausiu tavęs paskutini 
ar iszlosi isz tu savo 

prakeiktu lupu, kas >su tavim 
prigulėjo prie tojo suokalbio?

Negalėjo kunigas atsakyti■ 4 
nieko, nes jojo lupos jau nega
lėjo isztarti no žodelio.’ Tada 
Baklanovas isztraukes revol
veri szove du kart iii 
kunigą szaukdamas:

— Iszmcskite ta kiaule lau-

karta J

gulintlo

kan.
Keli aresztantai pakele ku

nigą ir isznesze laukan.
Po pi et ta paezia diena, ke

turi kunigo draugai likos su- 
szaudyti. In kėlės dienas po 
tam, Italiszko laivelio kapito- 

aplaikc pavelinima isz-nas
plaukti isz pristotos Arka.n- 
giolsko. Po tam, in kelis mene
sius, pasiseko inžinieriui M<d- 
chcrt’ui gilukningai pabėgti 
isz tosids peklos ir apraszyti 
ka mate Czuczovce.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejlmo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c. /
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

de! Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke \ » 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
; Mahanoy City, Pa., ,

Preke .

Mahanoy City, Pa.
t
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“Dabar kad jau turi
mo įprohibicija, kodėl j 
draiist žmonim rūkyt taba
ka?” Na ir nuėjo ant rytojaus 
ant ulyczios atkalbinėti žmo
nis idant paliautu rūkyti. Pir
mutini žmogų kuri sutiko pra
kalbėjo in ji: 
daug rukai,“ 
gus atsako: 
daug.“ . •

— Ar man nepasakytum 
kiek tu per diena surukai ci
garu ? .

Surukau apie deszimts 
ant dienos.

— Po kiek moki už viena 
cigarai

— Dvideszimts centu.
tai pareina net 

du doleriai ant dienos — tai 
daug pinigo. O kaip ilgai ru
kai! r i

— Bus jau suvirszum tris-

mausto

t,

į

Vajei

“Žmogau, tu per* 
ant ko jnm žmo-

“Taip,

J ■ pi <

Du doleriai ant dienos 
neuŽ- per tris-deszimts metu, tai pa-

• sidarytu didele suma pinigu.
’ Ant galo reformatorius ap
sidairo sakydamas:

* '111 k

— Ar matai ta dideli narna 
ant kampo? Puikus ir brangusl 
namas ar ne ? 

—..-

O”

i

*
r ukau

Taip. " ’ h ■
Matai, jaign nebūtumei 

rūkęs savo gyvenime, tai gal
a a . -

sziadien tasai namas prigulėtu 
prie- tavęs.

Ant' galo rukikas 
kantrybes užklausė:

— Ar tu rukai?
— Ne, asz» niekados neda- 

lypstejau tabako savo gyveni
me.

netokes

— Ar tu žinai kono'namas 
ant to kampo?

— Ne.
— Tai mano. Pasilik svei-

xtii. uvwii ikwbeinu, įiu>m «c- 
nni, tuo metu, kai Lnszapolle- 
cziąi norėjo bažnyczia staty
dintis. Del jos jie susitarė Ir 
ėmėsi darbo, iszvede pamatus, 
padėjo sienas, o nuo pinklu, 
plaktuku, kirviu, 
menesius buvo triukszmas. Po 
szesziu menesiu pristigo pini
gu. Kas -daryti? Susirinko se
natas, tarėsi, jeszkojo. Darbi
ninkai atsisako dirbti, o terp 
nauju apleisto namo akmenų 
klėstojo visokiu žolių galybes.

Teip senatui besitariant, in- 
eina augszto ūgio ir gražaus 
veido nepažinstamas žmogus.

— Sveiki, miestiecziai! Ka 
sprondžiat! Jus, tur but, nežl- 

pabaig- 
pinign

o nuo pinklu 
per iszeszrs

kas.
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Gorszus Užveizda
pirklys sunkiai

palikdamas didžius

Turtingas 
sirgdamas, pasiszauko savo už
veizda ir duodamas jam užli
pinta laiszka pasako:

— Asz po keliu valandų 
mirsiu,
turtus ir maža sunu. Imk, val
dyk mano turtus, mano sunu 
leisk in mokslus, o kaip jis už
augs, tai isz mano turtu duok 
jam tiek, kiek pats norėsi, tik 
žiūrėk, nenuskriatisk jo. Sztai 
sziame laiszke visas mano no
ras rasztu( patvirtintas.

Pirklys hai isztarcs numirė. 

Užveisia sugrobęs valde jo vi
sus turtus ir mausto sau:

— Palauk, pirklio » sūnaus 
mokinimas , nebrangiai / apsi
eis, o kada.jis užaug 
jam koki auksini pinigą

’•s,/d uosiu
, o.vi- 

sus turtus asz pats sau 'pasi
liksiu... /

Pii’klio sūnūs paaugės parei
kalavo savo dalies, i Užveizda 
parode jam (evo laiszka ir da
vė jam tik viena auksini pini-

juoin atsitiko.

szaukt’ji.
Užveizda

ga. .♦ , 1 1 .
Simus pasijutes nuskriaustu, 

nuėjo pas teisėja ir papasakojo 
viską, kas su
Teisėjas suprato kad užveizda 
pasielgė neteisingai, liepe pa-

lH *

savo pasiteisini
mui, parode teisėjui mirusiojo 
pirklio laiszka. Teisėjas laisz
ka perskaitęs paklausė:

— Kiek-gi tu duosi pirklio 
sunui ?

— Viena pinigą! — atsake 
užveizda.
. —* O kiek manai sau paim
ti? .

> — Visus turtus...
», — Na tai gerai,
kino teisėjas ir prisakė užveiz- 
dai: Atiduok pirklio sūnui-.vi-

iszaisz-

sus jotcvo turtus nes jo laisz- 
ke aiszkiai pafhszyta: “Duok 
jam tiek, kiek pats norėsi.“ O 
pats nori visu turtu,’tai ir.žiū
rėk, kad pirklio sunui atiduo
tai visus jo levo paliktus tur
tus.

Žydas ir Lasziniai
Ana1 diena atejas jaunas 

(naujos mados) Žydas in res- 
tauracijc, pamato du vyrus 
valganczius keptus laszinius su 
kiausziniais. Kvapas, kuris, ji 
pasiekė, buvo smagus ir vilio
jantis ir tie du vyrai taip ska
niai valgė, kad jis pate tojo 
valgio panorėjo. Atejas restau
racijos tarnui. Žydelis paliopo 
kad jam atnesztu taipgi keptu 
lasziniu su kiausziniais-. Tar
nas matydamas, kad tai Žydu
kas, nusistebėjimu paszau- 

j,

ko:

bet kad tu. esi

— Keptu lasziniu?
— Nu, o kas tau? Ar dau

giau no turi?
— Turiu,

Žydas. Gal užmirszai, ’kad tau 
talmudas nepavelina bazinius 
valgyti. Ar-gi tir nebijai Die
vo? Juk Jis ant tavos supyks!

— Ka tu kalbi, juk žinai, 
kad ant svieto yra taip daug 
Žydu, kad Dievas taip užimtas 
. . - ‘ * ' ' t -

note, kaip bažnyczia
ti... sznėkama,
pristigo. t

— Keleivi! pasako senatas, 
po velniu. Mums rei-

kad

su tuo

eik sau,
kia milijono, auksiniu.

— Sztai jie, pasakė tas vy
ras, o atidarydamas Įauga, pa
rodo jiems priesz namo duris 
aikszteje sustojusi kaimiszka 
vežimą.

Vienas j u nulipo
žmogum^ del visa ko paima 
rnaisza, kuriais vežimas pri
krautas, paskui abu, .nepažins- 
tamasis ir miestietis, sugryžo. 
Maisza priesz sonata atriszo •— 
jis ir • isztikruju buvo pilnas 
aukso.

Senatas iszpleto akis ir sako 
tam vyrui:

— Kas jus, pone, esate!
— Brangus miestiecziai, asž 

esu tas, kuris pinigu turi. Ko 
daugiau jums reikia, 
atmezgiau —
Sztai jums milijonas auksiniu. 
Ar norite? '
r— Žinoma, po szimts!... 

sako senatas. Mes pabaigsime 
bažnyczia.

Gerai, imkite, tik su sa-

auja snn-Konybe n«maieime 
už pirmąją. Bažnyczia pastaty
ta, bet niekas nenori in ja ko
jos kelti, bažnyczia baigta bot 
ji stovi, tuszczia. Ir kam tusz- 
czia bažnyczia tinka? Senatas 
vėl susirinko bet nieko nesu
galvojo. Paszauke vienuoli? *

— Ponai, pradėjo vienuolis, 
reikia pasakyti kad jus per 
daug rūpinatės. Nepažinstamą- 
jam reikia duszios to, kuris 
pirmas pro duris ineis in baž
nyczia. Bet siitarty nepasaky
ta, kokios rnszies ta duszia tu
rėtu būti. Szi ryt Bonetos mlsz- 
kuos sugavo gyva vilką. Invy- 
kito szita vilką in bažnyczia, 
ir velnes turės juo pasitenkin
ti.

Kita ryta, vos praszvitus, 
ome visais varpais skambinti.

— Ana! nustebo miestie- 
cziai, ar sziarulie bažnyczios 
paszventinimas? Bet kas pir
mas eis? Asz juo tik nebusiu.

—• Ne asz!
— Ne asz!
•Ir taip visa minia ju ten su

sirinko. Staiga atnesze narve 
vilką, kuris tos žmonių kam- 
sznties persigando, pamatęs 
tuszczia bažnyczia ir ten inszo- 
ko. Velnes-gi iszsketes nagus, 
jau lauke. Ir koks jo induki- 
mas buvo, kai vilką pamate! )

vos

Mazgu 
naudokitės tuos.

lyga.

Baisiai staugdamas, lakiojo / 
valandėlė jis paliai auksztus , 
bažnyczios skliautus tartum' 
audra. Paskui iszlekdamas teip 
snkarkiai in bronzines duris ko
ja trenkė, jog tos nuo virszaus 
ligi apaezios ti’uko.’Dar ir da
bar ten tas plyszys randamas.

l

jgs rado orą persimainiusi. Ly
tus su perkūnija ir žaibais py
lėsi kaip isz ceberio ir staiga i 
sutrenkė perkūnais, kad net 
Žydelis nusigandęs azoko at
gal in restauraci je.

Tarnas pamatęs ji iszbalusi 
įr drebanti isz baimes, užklau
sė, kas jam atsitiko 
Žydelis atsako:

— Uj, vai! Kas tam, butu 
tikėjas, kad Dievas pakeltu to
ki dijdcli armijeri už toki ma
ža szmoteli lasziniu? ! r

Daugiau nevalgo lasziniu.

ant ko

— Kokia, pone?
— Baigkito bažnyczia sta

tyti, imkite szituos pinigus, bet 
prižadėkite man siela to, kurs 
per paszventinima pirmas m 
bažnyczia ineis.

— Tu esi velnias! 
senatas.

— O jus — beproeziai! at
kirto velnes.
.. Visi baisiai iszsigando. Bet 
tas ponaitis buvo nieko sau 
vein i u kSzt i s, ^z Va i s t es i, suk I - 
nejosi in visas szalis juokda
masis, skambino visai nauju

< Ik

auksu, todėl jie nurimo ir suti
ko.

suriko

ANT BALIAUS. • 1 .
į * J ,

, — Mano mylimiausia Onu- 
ka, ar busi mano!

* — Tai priguli nuo į'to, ar ‘ 
'busi man visados paklusnus.

— Visados ir visur.
. — Ir • sutinki gyventi su > 

mano motina!
— Taip, mano mylimiause. •
— Neloszi isz kazyru, ne

gersi svaiginaneziu gerymu, 
nerūkvsi tabako ir nežiūrėsi 

v

ant kitu moterių!
— Niekad, niekados!
— Ir nebusi mieste ilgiau 

kaip lOta valanda vakare?
— Lai mane Dievas apsau

goja nuo to. . - t j '
— • Na, taiįturiu tau staeziai 

pasakyt, kad tokio asilo namie 
nenorecziau turėti. Likio svei
kas! .

< u. n, I <|
, h *" *
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IN LIETUVA! Laikas užra- 
•syti Laikra- 

■zti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
iaa kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kass- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.50.

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

jeszkodaąnas ir nipindamasis 
jais, kad del manes mažo Žyde
lio jis ineturos laiko, ir noras 
'pianos sziojo rostauračijoi. Nu, 
atneszk man laszinius, »

Tarnas atneš z e laszinius su 
kiausziniais ir Žydelis paval-- •
ges ir užmokėjas iszejo. Iszc-

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

| r. i ■

1
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Laidoja kanos numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažluSji- 
mo ir t. t. -—Bell Telefonas 506 

i* 603 Mahanoy Avoi Mah. City
į' • '■ » ‘ / • i K ‘ ♦ 1 ' < »

Dabar, tarė vėl nes, ma
tot, kad mano prakiszta. Jus 
turėsite milijoną ir bažnyczia? 
o asz tik vienui, viena duszia. 
Ir dar kokia duszia! Pirmiau
sia i nėjusio! Duszia netyczia 
pasitaikiusia. Mieątiecziai, -ma
no draugai, jus bažnyczia bus 
puiki. Vieta man patinka. Na
mai gražus, jie ten stoves... 
Gana! Jums — milijonai, man 

duszia, sutinkat t
Jie susitaikė ir milijoną isz- 

pyle. Nepažinstamasis prapuo
lė, o po dvieju metu bažnyczia 
buvo pabaigta.

Ir nepasakius, aiszku, kad 
senatoriai prisiekė apie ta in- 
vyki ne puse žodžio neprasitar
ti, taip pat nepasakius* aiszku, 
kad vakaro kiekvienas szita 
nuotyki pasakojo savo žmonai. 
Todėl a,tsitiko taip, kad, kat 
bažnyczia buvo inrengta visais,
miestas senato paslaptį žinojo, 
ir niekas nenorėjo in ja eiti.
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6\ s 
7-Jk

1 p Rumoldas
2 s P. M. Aplankymas

3 N Ottono vyskupo 
Prokopas kank. 
Antano Zakarijas 
Vilibaldas 
Krilaus ir Metodo

8 p Elzbietos, Port.
9 s Amalija

10 N Felicija ir 7 sūnūs
11 p Piuszo I.
12 u Jono Gvalberto
13 s Anakietas
14 k Bonaventūro
15 p Enriko
16 s Marijos Szkapliernos
17 N Alaksijaus "•
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo
20 s Jeronimo
21 k Praksidos
22 p Marijos Magdalenos

/

23 s Apolinaro

24 N Kristinos
25 p Jokūbo* Apaszt.
26 u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos
28 k Pantaleono kank.
29 p Mortos panos
30 s Abdono ir Sonono

31 N Ignoto isz L.
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Tūlas gydytojas papratus 

buvo kalbėt:
— Asz tikiu tik in,dvi

lybes o toms yra: mokslas ir 
prietikis arba priepuolis; tos 
dvi galybes valdo svietą. O 
ki)|cl nekarta persitikrino, kad 
mokslas nesą teip 'kaip 'kalbė
davo galingu, kad neviskas 
mokslui yra galimu daigtu, tai *
visa tikėjimą savo padėjo in 
prietiki, nesirūpindamas isz
aiszkint sau kodėl atsitikimai 
buna ir kas tais atsitikimais 
valdo. Tokie klausimai nekarta 
pajudindavo ir daktaro mislis, 
bet kad ju iszriszimas reikala
vo gilintis in mokslą filozofi- 

kuri teipgi Bar ne viską
patyrė gamtoje, nekalbant apie 
virszprigimti, gydytojas trum
pai atsakinėjo sau, 
kiekvienas nemokintas žmoge-

Ot. toil) atsitinka ir vis-

kaipi kad aniuola anot fana
tiku tikėjimo, moteriszke. Tei
sybe, 
juokia isz manes 'kad 
m o t e r i sz k e i pa s i d a vės
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Kada jauna mergina gauna 
v v ra
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toki in nieką netikinti 
būdama [Hiti dora ir dievuota, 
inislija kad instengs pataisyti 
nnn ir sugražinti ant kelio do
ros. Ne viena persitikrina po 
laik, ir sunkus gyvenimas jei
gu nuomones skirtingos ir ne
galima ju niekaip 
DaUgx labai daug turi turėt 
kantrybes. Ne viena viltis pri
gavo, ne viena persitikrino, 

* kad viliodamas! jog vyras dė
lei meiles nenorės but szaltu ir 
atsimainis, apsiriko. Vyrui ne
rupi mokinimas vaikeliu doros, 
ne rupi jam pirma komunija 
sūnelio ar dukreles, 
labai sujudina doros motinos 
szirdi, jis vis pasilieka abeju- 
tiszku szaltu, kaipi 'kad apmi
rusių ant duszios kad ir pražl- 
la ir-senatve artinasi.

Toki tai vyrai gavo ponia 
daktariene, kuri būdama dora 
ir dievuota negalėjo abejojdai 
žiūrėti in ateistą savo vyra, bet 
konto persitikrinus, kad vyras 
jos pasargas iszjuokia ir visai 
neklauso jos meldimu.

Abudu buvo jau ne jauni, 
godojami nuo žmonių, turtin

ga Įima bu-

sutaikini, 
turi

kas teip

I to

nekarta prieteliai pasl- 
e smln 

, kad Įirl- 
tariu jos dievuotumui ir neatl- 
traukineju nuo fanatizmo. 
Kiekvienas žmogus, ypaez mo
teriszke luri savo ideas Ii •
simptonus, o mano tik ta viena. 
Na, oasz-bm... Kas gal užgin- 
czyt, kad jei negerai su ma
nim — gala gyvenimo kelip jau 
nuėjome.

— Marija — ątsiliepe po 
už po ryt diena tavo 

varduvių; labai norecziau pa
daryt. tau koki smagumėli. Gal 
kokia atminti — bet asz nenu
simanau ant lokiu dalyku 
pati turėsi iszmislyt.

— O brangus mano 
tu geras — atsake jam mote
ris. — .Jeigu tikrai nori man 
koki smagumu suteikti — tai 
eik su manim dienoje mano 
varduvių in bažnyczia ir pasi
melsime alučiu, dekavodaml
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abqdu, 
Dievui už Jo malones, 
labai laiminga.

Daktaras suvis lokio reika
lavimo nesitikėjo. Kad ji butu 
pareikalavus 'kokios papuoszes 
kunui nors ir laimi brangios 
jis noringai už gana padarytu 
jos reikalavimui, bet ji reika
lauja papuoszes ne savo bet. jo 
dusziai, reikalauja maldos.

Tai 'ko ji reikalauja! — 
tarė neužgaiiHlintas vyras kar
po pats in save. .Jog nesyk i sa
kiau, jog tiktai tamsus kvaili 
žmones tiki in koki ten Dieva, 
fantazijos su t verta.

— Bet pripažink mylimasis 
kad esvbo to Dievo iu 'kuri ne- 
tiki dažnai ir pats atjauti. Juk 
buna <atsitikimai, kuriu prie
žastim esti vien virszprigim- 
tiszka esybe.

— Isztikro norecziau t(il<ic 
atsitikimo, , kuris 
ima pradžia nuo Dievo, 
darodžius, inelsiesiu puolė

<10

anot tavęs 
Tau 
ant

keliu. \
Marija nieko neatsake ir ojo 

tol i aus.
— Kode! tyli? — užklausė 

vyras po valandai.
— Meldžiuosi, idant Die-

isz-
vas nusiimsiu toki atsitikima 
kuris tave pertikrintu ir 
trauktu isz tamsybes.

Vyras. piktai nusijuokė gir
dėdamas kad pati szviesa tam
sybe vadi na.I f •,

Toje valandoje prisiartino

g*
gi ir laimingi, kaip 
vo žiūrint spersti.

Rods gyveno labai gružei Ir 
sutaikoje nors moteriszke ne
karta kente daug kartybių, bet 
tas jos kentėjimas niekam, net 
ir i’yrui buvo nežinomu. 
, Viena karta vasaros' giedro 
vakaro laike abudu ėjo ' pasi- 
vaikszcziot. Vyras ta diena bu
vo nelinksmas ir daugiau negu .prie ju neturtelo žmona. Buvo 
kada nors buvo pagrimzdes ko- 
kioso tai durnose.
> Rūpestinga pati \ pradėjo 
klaust vyto, * ar nėtur kbkio 
susikrimtimo; o kad besiteisi- 
nimais neužganedino jos, ga
linus ture:

— Turiu tau prisipažint 
brangi paczi u te, 
pradedu mislyt mokslas mane 
traukia kas kart lobaus nuo 
žemiszku daigtu. Todėl ir nc- 
esmiu kaip kada linksmu, bet 
tu ant to neturi paisot. Dekavo- 
ju tau kad rūpiniesi visajdos 
manim.

Ir dabar nepasako 
teisybes ka mislijo, nors savo 
žodžiuose ir nevisai užslėpė 
tikros mislios, kuria gal atspė
dama dora moteris aulinksme- 
ju. Daktaras tuo tarpu mislijo: 
Isztikro reikia prisipažint, kad 
likimas priesz trisdeszimts me
tu buvo man labai malonus 
skirdamas už drauge tokia

o

f

kad ka tik

čir 
O lynos

iszbalus ir labai susijudinus.
— Ddvanos man ponas dak

taras — 4are ji'kad užstoju, 
kelia, bet buk malonus, buvan 
namuose pono daktaro, bet na
muose neradau, bet dabar Die
vas daleido susitikt czionais.

— Antra kvaile, pamislijo 
daktaras. — Atsitikimas Ir 
tiek, bet jom be to Dievo nie
ko nebūna. Moteriszke tuom- 
tarpu kalbėjo:

— Noriu praszyt pono dak
taro, idant teiktųsi priimt ma
no vyra in ligonbuti. .. Ma-

I t

tau kad mano maldos Dievas 
neiszklauso ir nesiigražina jam 
sveikatos.

Gydytojas vėl piktai 
juoke.... • •

Prižadėjo ryto atlankyt li
goni ir moteriszke pasitraukė.

Žodi isztosejo.
žinoma jau daigiu yra tas, 

kai! apsireiszkus ligai netur
tingoj szeimynoje kad ir ligol-

nusi-
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NAUJAS GREITAS EROPLANAS r
gali lėkti 175 miles 

ir 500 svaru 
Francisco

Sztai naujas padirbtas' eroplanas kuris 
iu valanda. Ant jo gali važiuoti 10 pasažieriai 
paczto. Gali atlikti kelione isz New Yorko iii sau 
in 23 valandas ir gali pasikelt: in ora 94.\pedas.

Jau.
laiko idant ji

nis pasveiksta, atjnncziama ji 
buna, gana ilgai. Ypaez jai liga 
tampa dalypstetan pats szei
mynos penėtojas. Vargas vi
sais plysziais insiveržia. iu hm 
ta. ir ilgo reik 
iszvarvi isz ten. Ir

Gydytojas musu 
prasta grinczele iszvydo (ne
jaus visuose kampuose varga. 
Žinojo 'kad ligonbnteje galima 
bus ligoniui sugražint, sveika
ta, bet. ilgai turės gulėt ir dirbt 
negales del apgynimo savo ne
laimingos szeimynos nuo var
go ir bado.

Apie pinigus duodanezius 
bent vaistus gyvenimui nelai
mingoj szeimynoj nei kalbos 
nebuvo. Padėjimas baisus. Gy
dytojas nenoroms pamislijo 
kad ežia nieko jau žmogisžkas 
protas nenuveiks, vien reikia 
d i o v i s z k o susi m y 1 e j i m o 
kas-gi siiksimyles aut. 
ir maitys juos?

Apsižvelgus

b

i n ėjos In

,"l1;

be t
vargszu

aplink mato, 
kad visi daigiai reikalingi prie 
namines ugnaviides jau par
duoti kad pasiliko tuszczia su 
plikom; sienom grinczele. Tsz- 
vydo kerezioje ant lentynukofl 
poreelenini paveiksią Motinos 
KristAiis. ‘ "

— Ta paliko — pamislijo 
— bet kas tokius daigius pirki
nes ir kiek gautu už stovylele? 
Nors padaryta labai artistisz- 
kai bet tik turtingi gal tokius 
daigtirs pirkinei o juos gauna 
kur nori. Negalėjo iszaiszkint 
sau kas galėjo .’dovanot
szam paveikslėli, juk nepiirkl
uos tokiu niekniekiu neturėda
mi isztekliaus, mislijo dakta
ras. Ir lyg sulinksmėjo.

Gerai, pamislijo, parodysiu
savo žmonai, kad 
teip piktu kaip ji manė laiko; 
nupirksiu ta lelo jai ir padova-

o

va rg-

4 l

ne esmių

I

nosių dienoje jos varduvių 
ji bus linksma isz to”...

■s.— kai- / • 
kadangi po 
nelaiminga 

už
gera mano

y Isztikro g 
bėjo daktaras 
d ra ug 
szeimvna

y

Ko nori?!
'Tai-gi, Jus.u Mylista, po- 

administraloriau, norėjau 
daktaru par-

111

vežt i,

nakties sar-

gi ten'

ne
pruszyti arkliu,

- njivargusiu ir drrtbun- 
cziii balsu, nepakeldamas akiu,
kaip ir laukdamas nosutiki'mo, 
iszlare Vanagus, 
gus.
- — Arkliu, daktarui ?! O kus- 

vela mirsztu. kad net
daktaro reikia?! — piktai pa
klausi1 tas, kuri dvarokas ad- 
minislrotorium pavadino.

— Mano motoro labai sor- 
ir bobule sake kad ji nieko 

pagelbėt ir kad be
daktaro maniszke niekaip kito 
nopagiindysianti.

chamo,. iszsimiego

< < 
negalint i

— įsi k
ti, nes matosi tau galvoj susi
ma isze ir pats nežinai ka kal- 

“manoji niekaip kito ne
gali pagimdyti,” 
tu ežia ko nori!
jo d varo k a ir
I ratorius.

— O-gi

1

hi:

kūle iii szmolelius. Marija per- 
sigandus atsiklaupė, idant su
rinkt'szmolelius, szukeja susi- 
kulušios paveikslo, iszvydo ka 
toki suvyniota popieroj,
parudusioj matomai, nuo senu- ■ 
mo. I’aeme mazgoti ir iszvy- 
niodama iszvydo banknotu ant 
1000, franku. Popiera, kurioje 
buvo suvyniotas banknotas bu- 
vo suraižyta, o 
liepo Al arijai, perskai ty t 
ta, kuris skambėjo sekanczmls 

Palieku t uos pini
gus slaptybėje mano dukteret. 
Pinigai, sunkiu darbu ingyti, o 
kad mano duktė nesą dabar 
blogam Įiadejime, 
pajirastai linkę prie 
nystes pavedu pinigus apglo
bei Szveiicziausios Marijos Pa
nos idant atiduotu juos* jai, ka
da bus sunkiame padėjime.

— Brangus mano, (are dak
tariene iii vyra ar ir tas 
vien paprastu prietikiu 
red vniu Dievo ?

Daktaras paėmė pageltusi 
laiszkeli, kuris drebėjo jo ran
kose, o moteris kalbėjo tolinus.’

žingeidumas
rasz-

žodžiais:

< < o jauniejle
iszhudu-

v ra •Z
ar sn-

Ar no I) ieva s * ink vepe
tau misli idant paveiksią M<P 
t i uos 
mini ? 
rinko tave inrankiu 
lones suteikime
nai antA'kurios turėdamas gera 
saujaustanezia 'szirdi susimylė
jai, bet ir tau kuris tikėjimo 
atszalos esi, idant parodyt tau 
kad savo pažiūrose blusti. C’zla 
ne prastas atsitikimas, liet 
kaip tikiu, pat 
tikras Apveizdi)

Iszganytojaus nupirktu- 
ApVeizda matomai 'isz- 

savo ma
nėt i k szeimv-

atsitikimas, 
Ls su p ra id i, jo

S;

y

(r r> 
virszprigim- 

t inęs esybes suredimas; Tai pa
rodymas Dievo .malones, tai 
yra darodymas, kad malda ma
no likos iszklausyta! Ir, sude-' 
jus rankas pakele akis ir «zir- 
di. perpildinta padekavbne Die
vui dauguosna, kuomi sujudt- 

uszkietejuse vyro szirdi,
kuri pirmu kartu nuo daugelio 
metirpajaule tuos jausmus, ku-. 
rie osa baisumais dusziai.

Ant rytojaus daktaras drau- I 
ge su savo motore nunesze tes
tamenta ir pinigus nelaimin
gai moteriszkei,

ta

ir suprask-gi 
pamegždžio- 

pyko adminis-

szviosiauses pono, 
— pradėjo vela dvarokas, ge
rai numanydamas, kaip admi
nistratorius ' godus tokio 
augszl inimo,

1)

godus
—- manoji vakar 

pagimdė vaikiuku, dabar labai 
serga, ir bobute sako kad bu
sią, dvynai, bet be daktaro nie
kaip kilo nepagimdysiant i!

— rPai meistras! Buk 
naktimis d va ra

K

lai meistras! tai 
saugoja o net 

dvvnu susilaukė! Pakaks tau 
(am kartui ir vieno o kita'pa

tai ir

bra misi i 
f

suszelpsi u 
užmokėdamas

stovvlele auksu. Ta 
darba ji palaikys už paliudiji
mą mano pataisos ir nenorės 
ragint ‘kaip kūdiki eit in baž
nyczia'.

— Mylima Mariją, atsilie
pė gryždamas namon daktaras 
in savo motęri.—Atncsziau tau 
dovanele ant tavo varduvių. 
Rods, ne yra tai gražus ir bran
gus daigtas, bet kada tau ap
sakysiu isz kur ėmiau; tikiu, 
jog nusidžiaugsi isz mano do
vanos.

Ir pradėjo iszvyniof. stovyle
le isz popieros, in kuria buvo 
suvyniota, noreldama's atiduot 
moterei, bot sztai nelaime. "At
sitikimas norėjo kad dovana 

, išz ranku jam iszpuolo ir isusi-

o

I

ai ejome praszyt i ’ 
arkliu daktarui.- I

—• O tu kas per viena? — 
nekantriai paklauso adminis-’ 
(ratorius.

Asz. . . boibute, asz savo 
darbu žinau ir del to neatsto-1 
siu iki J ilsu Mylista neduosi-1 
te arkliu uos motoro gali nu
mirt i be daktaro! 

ramumo neduos 
gyvuliai!.— užkeikė 

•i * 
sisegos triniezius iszsieme pai- 
sziuka ir iszpleszes isz užraszu 
knygutes bikszteli pnbriože ke
letu žodžiu. Indave ji bobutei 
tardamas: ,

Noužilgio važiuos in kra- 
ir daktaru atvež; 

atiduokite ekonomui, 
norėjo pri
kali nueitu 

kur reikia liet dvaroko nebebu- 
Nuejo pati ir atidavė

ba i sorgai,

adminis-

— Et! ir 
man tie 
ponas administratorius, bet

sa tai
kortele
Bobute pakakinta
siszaukli Vanagu.

vo! — 
kortele.

szita

vo visai tamsu.

aukauk ponui Dievui 
daktaro nereiks!

Melsdamas pažiurėjo dvaro
kas ii^ ta, nuo kurio prigulėjo 
sutrumpinti jo moteres kan- 
ezias, bet ponas administrato
rius jau ėjo namu link, mikliai 
mosuodamas lazdele, neadbo- 
dams nei iu dvaroka, nei in jo 
praszyma.

Kuomet Vanagas nieko ne- 
pesžes sugryžo namo, tai susi
rinkę prie . ligones kąiminkos . 
taiso'kokius .tai vaistus,^kokius :

i t

ir apręiszke 
kąd ir jos malda Dievas .isz- 
klause ir suteikė ligoniui, kuri 
paimtas in ligonbuti |ir rūpes
tingai gydomas per muisu pa
žystama gydytoja po keliu san- 
vaieziu pradėjo,, taisytis nesi
rūpindamas apie reikalus gy
venimo szeimynos, kuri dabar 
turėjo isz ko gyvent, o įsugry- 
žus sveikam prie jos globėjui 
buvo visiszkai, laiminga o 
daktaras dar laimingesnių jau
tėsi pataisęs savo gyvenimą.

Laimingiausia jautėsi Mari
ja, kada drauge įsu vyru ojo In 
bažnyczia dekavot Dievui už 
Jo malone. ■ Galas,

i
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ponui
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į TARADAIKA

,< I
Mano mieli valkelei, 

Liotuviszki sakalelei, 
Ar žinote kad boba kvailai 

nobažna, 
Tai jau szpiolis ir gana.

Kas isz tokio nobažnumo, 
Jeigu neduoda žmoniems 

spakainumo ?
Juk bdlios priv'alumas, 

Vaikelius augint, 
Nuo viso pikto gint, 
Liežuviu nevedžiot, 

Snukiui valios neduot. 
Norints nObažna iszrodo, 

Kaip szventabezde pasirodo, 
Kaip gyvate akis nuleidus,

*4F

1-

Isz visu ledoku pripurtus 
Pucziasi kaip utele, 

O nežino kvaile,
Kad puikybe tai griekas, 

Isz tokio nobažnumo niekas, 
Vyras isz tokios neturi jokios 

naudos,
Ba nei szvenla diena vyras 

atsilsiu neturi, 
Bobele bažnyczioj, o pats vai

kus ir puodus prižiūri.
Taip, dorybe motore dabina, 

O ne kryžiai ir szkaplieriai ka 
apsikabina.

Daugelis vyru rugoja isz visu 
szaliu,

Kad tiek prisiveisė davatkų, 
Kurios apie namus neatboja, 
Tarp savos liežuvius vedžioja, 

Pas k i i as kūmutes reikalus 
turi,' 

Grincziu ir dukrelių, visai 
neprižiūri.

♦

* * *
Praėjo viena valanda, antri 

ir treczia, bet daktaro nema
tyt. Atvažiavo kuomet jau bu-<

Ligone gidėj >
nejudėdama, ir (ik isz jos sun
kaus alsavimo galima buvo pa
žint i kad da gyva. Grinczioj 
buvo pilna moterių. Vienos ju 
verkszleno i r balsiai szninrksz- 
le, kitos atsidūsėdamos tarp 
saves sznokuczilivos, vėl kitos 
apstoja, ligones lova, iszblisz- 
ke ir iszsigande žiurėjo in gel
tonu mirganezia grabnyczios 
szviesa.
gone bet jau ihcko nenemaie 
savo stiklinėmis akimis, negir
dėjo nei verksmo, nei sznabž- 
dejimo.

Moteres padare daktarui ta
ka; jis priėjo prie mirsztan- 
czios, paczi lipi nėjo pulsą, pa
keles blakstienas pažiūrėjo in 
įkiš ir supratęs jog /mirtis 
ankseziau jo;atejo prie ligones, 
Užleido jai- vieta ir.iszdulino ” 1 1 ’ t 1 ’ i J/ " 1 . L1
niekam žodžio netaręs. .

Apie- treczia ; ryte Vanagie
nės nebeliko. Gasparas parau
dėjo, paraudėjo, ir miego pri
kankintas užmigo ten kur sė
dėjo. Lopszyje'kniukždeno ne- " ■ *’ . » * l(Į 
pripenėtas ir nenu praust as kū
dikis.’* Ant suolo gulėjoj treje
tas nenuvilktu' vyresniųjų val

atsidūsėdamos

JT 
Nors da gyva buvo li- 

jau nieko nebeina!

niirganczia

verksmo

paczi lipi nėjo pulsą

< O*

♦ ♦ ♦
■ Isz kur tai in Skrantus 

mergica pribuvo,
Ir tuojaus Maižiesziuka gavo,
Juk ant svieto visaip .atsitinka,

tyl

11. W

Ne kožnai tokios dovanos 
patinka.

♦ * ♦
Filadelfijoj yra tokiu merginu,

’ ♦ i

o ligone at-užsakymus,” 
kreipi* akis vyro'pusėn ncper-i 
stodama perverianeziai tykiai 
dejuoti; isz veido ligone-labai 
primine muszamaji szuni. Dva
rokas nnszluosto . su rankove 
akis ir iszdiilmo isz grmczios. 
Paskui ji iszseke(bobute*.

— Na1 ir ka-'gi

tai

. r

,.ar jau greit 
atvažiuos daktaras? O Jėzau!
Kad,tik negaiszintu ir tuojaus ; 
atvažiuotu.

‘ Dvarokas
Bobute pažiurėjo in ji ir padė
jus jam ant peties ranka tarė:

— , No 'musu valia',bet Die- 
vb. Manes Dievas nebaus, iki 
valios įprisivargau su ligone! 
Ir,daktaras geriau nebūtu pa
daręs. Bet vis gydytojaus rei-

nieko neatsakė

j

k i a,kati; ida n-nob.it t u kokios, be-J / 
» ■ A ' T1

— Tai eik pati prie jo! Asz 
arkliu nesutvorsiu, daktaras-gi 
pekszczias neeis! Prasčiau ad
ministratoriaus, aiszkinaii jam, 
bet. kas jam galvoj, kad moto
re be daktaro gali numirti!

-— JCikime sykiu! Kas jis 
man per ponas kad asz jo bijo- 
eziau! Jis man 
deszimts, o arklius turi duoti! 
Eikime, Gasparai!

'Nuėjo., Motore ėjo pirma, 
paskui ja nenoroms slinko dva- 
rokas. Kuomet priėjo prie ad
ministratoriaus namu, — pa
mate pakinkyta. kumele ir ve-1 
žejaMykolą pryszakyj. Norėjo 
jau-paklausti su kuo ir kur jis 
važiuos, ‘bot ant slenksezio pa

baltuose trinicziuQse

dosi:

strode

v

žodi, asz jam

pats 'administratorius.
b

L

I

I

k u. In grinezia kudakuodamos 
ineidavo * visztos, kvykdamas 
inbego • parszehs, greitai •. ap
lamio kampus ir atradęs kvep- 
sni su bulvių luobomis inkiszo 
snukuti, kvykdamas ir uodegė
lė moturiuodamas ede liku- 
czius.

Nors durys in prieangi buvo 
atidarytos, grinczioj jau sma
giai galima buvo jausti lavono 
k vapa, betf nežili ri utim tai' Gas- 

,’parasA miegojo į lyg i negyvas;• * K. • • X • A • m i ego j o i r. v a i k a i
■ Ant rytojaus-Vanagiene.pa- 

laidojo; Gasparas užsikviete 
kūmus ir kaimynus.

Kalbėjos apie mirusiaja, apie 
vaikus kuriems reikia priežiū
ros, girde gailesti ir pirszo Va
nagui tai naszle Antaniene, tai 
Karalina, (lukteri -szeriko.

Trims sanvaitems prasi i li
ti aspara s sz venta dieniai 

apsirėdęs jau ėjo su Karalina 
užsakus duoti. Keturioms san- 
vaitems praslinkus nesze po

• L
pažasezia karsteli neseniai gi
musio kūdikio ir maste apie

1 lt

tai, jog greit susilauks iu na
mus nauja szeimiiiinke, jauna, 
gražia szerikaite.

—P. (I.

kūmas,

m
kus

V 
f

v ’

. iene.

Sargiene Vanagiene Ją-1 Skaitykite “Saule”

i

ClMR ERF EC T

Ka sznairuoja ant vaikinu, 
Ba mat, maitele, del ju Tjer ‘ ’i jr*1, plasti, r / 

jg I s 
fe

i Del to kad neskusti,
Nosenei tokia mevgiha,

i ir'

/.

r
.1

ėJ14 Ir %

«‘N pribuvo,
Isz kito miesto, tai ir juoku 

’ (buvo,
Munszaine bjauriai nusilakė,

Kad ne žodžio negalėjo • 
isztarti,

Po teisybei ir daugiau tenais 
tokiu yra,

Ka mėgsta guzute ir byra, 
Ne viena už saves nepila, 

Tiktai tiesiog in gerkle pila. c

. ’■ ■; ' > . ' į
paviete biznieriusxtu
r .

Ba dai, mergina ' ar Į mbteri
Niilioilo baftendenatiti,\ 

N o rojo u ž >loch a* pacY iu ■ gifcįi t
Paprasze paliemonus,

Už brolius, 
Tieji tuo jaus ir atpleszkejo, 

Be pa rd nuo taszczyti pradėjo, 
Iu bažnyczia ant szliubo, 

Bet da laisnu isz korto nebuvo.
Nubėgo, laisnus iszeme, 

O ir kita mergina paėmė, 
Nuvažiavo, szliuba gavo, 

Tuojaus pas savo pargabeno. 
Kaip pirmutine tai paregėjo, 

Graudžiom aszarom apsiliejo, 
Vargsze ant juoko pasiliko, 

Dideliam varge liko.
Jaigu mergina protą turėtu, 
Tai toki rakali pamokytu,

Gerai paszokytu, > 
Ir papelnytu.

.

)

.-♦y’ * ; ♦ j

Luzernes-1
v

4

ii

1*
/ rejoįbartenderi . ' / L. • f ; > .

L

N n bodo ‘ baftenderiatiti,\
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ŽINIOS VIETINES

New

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVISZKU ^LIETUVOS
— Po mircziai skvajero KAIMELIU I ,

Valiukevicziaus, daug kandi
datu stengėsi aplaikyti 
“džiaba.0
na torius jau turi iszrinkta kan-

t a ji
Girdėt kad guber-

Charles didata ant tojo dinsto. 
kuris

vedanezio in 
automobilius

ir Juozas

per

Mount Cannel, Pa. — Keturi i 
žmonis randasi Ashlando li
gonbuteje isz priežasties auto
mobilines nelaimes kuri pati
ko ant plento Gordon Ashland, 
Nedėlios vakara apie 9 valan
da, kada automobilius, kuria- 

trenke in telogra- 
Su žeist ai s yra:

Antanas Valinczius, 44 metu, 
kuris vėliaus 
ligonbūtyje, jojo pati Rože 35 
m., ju duktė Julija, 8 m., ir .Jo
nas Valinczius. Sužeisti nosi- 
randit dideliam pavojuj ir ap
leis ligonbute už keliu 'dienu.

i

— Jurgis Jarmuszkas, 330 
W. Arlington uly., 
Staszaczius, 29 S. Bowers uly., 
likos pavojingai sužeisti
nukritimą akmens laike darbo 
Maple Hill kasyklose, praeita 
Subata, laiko statymo pileriu. 
Abudu likos nuvežti in Locust 
Mountain ligonbuti.

- Vincukas, as/Juoniu mc- 
mylemas sūnelis ponstvos

Tamosziaus Janulaiezio, mirė 
Panodelio ryta namie, 895 Coal 
uly., po trumpai ligai. Laidotu
ves atsibuvo Ketvergo ryta su 
j >a maldom is b 
ežioje.

tu
žinios

— Ateinanti Panedeli jau 
pripuola 1-ma Augusto — lai
kas bėga greitai.

— Koki tai vagys apiple- 
sze nuo visko, automobiliu, ku
ri* prigulėjo prie
Rainės isz Alabamos, 
dirba prie naujo brokerio St. 
Nicolas.

—t Ant kelio
Ęostona,

kuriame važiavo Mikolas Kati, 
Andrius Matrison ir Jonas Su- 
rpaniszki, susidūrė su automo- 
bilium kuriame, važiavo kokis 
tai žmogus isz Shenadorio. Vi
si likos pastatyti priesz bur
mistrą.

— Užtikrinandzios
skelbė buk kolos isz miesto per 
Delano in llazletona bus isz- 
lie.tas su smala ir akmenukais. 
Bus tai daug trumpesnis kolos 
ne kaip per Hometown.

• — Nepalikite savo automo
bilius neužrakytus nes po mu
su aplinkine priviso daugybe 
automobiliniu vagiu kurie pa- 
vage automdbiliu po 

kitur
tam isz- 

pisžkina in kitur ir palieka 
ant kelio arba ji sudaužo. .Jau 
tokiu atsitikimu buvo daug.

— Agentai važinėja po mu
su aplinkine su trekais pirki- 
nedami alinius bertainius; ba
dai atvažiavo isz Readingo. 
Ka’da j u užklausta k a su jais 
darys, atsake kad pasirengine- 
ja ant atidarvuno bravoru ir 
isz laik supirkinėja bertainius.

— Daktaro Dunn’o pati 
važiuodama automobiliam, ar
ti Hazletono, isz nežinomo bu
do užsidegė automobilius ir 
visiszkrti sudegė.

Del daugelio pažinsta- 
daktaras

Dunn ’o

mas daktaras George Reese, 
kuris tai kitados 'buvo Lehigii 
Valles geležinkelio
Park Place, o dabar yra perde- 

Shamokin’o ligonbutes, 
15-tu'kstanti-

daktaru

tiniu
ana diena padare
ne operacija ant ligoniu per 
savo 21-metini 'buvimą toje li
gonbuteje. Operacijos buvo 
ant tonsilu ir kitu gerkliniu li
gų-

— Po miestą galima matyt 
daugeli automobilistu isz visu 
daliu Suv. Valstijų o ypatin
gai Nedeliomis,kurie atvažiuo
ja atlankyti savo pažinstamus 
ir gimines. Beveik kožna klie
na galima užtėmiui i automobi
lius isz New Yorko, 
sey, Ohjo, Michigan, 
ir kitu valstijų. T_/ 
buk P.ennsylvanijos 
yra puikus ir neturi jokiu ne
smagumu kelionėje o aplinki
ne yra puiki ir gėrisi 
kalnais ir kasykloms.I

—- Zenvbu laisnus iszeme 
Petras Navickas isz Big Mine 
Run, ,su pana Edna Andrusz- 
kevieziute isz Mahanojaus.

J uozas G r i nev iczi us

New Jer- 
Florida 

Turistai sako 
plentai

musu

ir 
Jurgis Kalėda, kurie užbaigė 
Lehigh universitetą, leidosi in 
kelione su automobiliam sker
sai Su v. Valst. pamatyti “kon- 
tro,”
diena in San Diago, Kalifomi- 
je, o isz ten keliaus in Los An
geles pamatyti Olympiszku At
letiškų Švietimu Galėjimu.

<

pribuvo pasekmingai ana

I

Lietuviszkas Hotelis
Tik 100 pėdu nuo mariu iki

• PERSHING HOTEL
178 So. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudytis tiesiai isz Kotelio. Kamba
riai visi mariu pusei. Patarnavimas 
mandagus. Kaina pigi.
atsilankyti.

Malonėkite
ANTANAS ŽALIS

Savininkas

i

v. Jurgio bažny-

PIKNYKAS!

ežio,

Ziens Grove

szios 
Szio

nes mylin- *

žoles—pieveles
pasakius

ijus mums visiems 
ir lang

uos jaust u-

Rengia S.L.A. 1-mo Apskri- 
Prieglau'dos Komitetas, 

Ne<lelioje 31-ma diena szio Lie
pos menesio, apie 10-ta valan
da ryte prasidės, 
parke.

Gerbemieji S.L.A. nariai ir 
apylinkes Lietuviai: — 

A psk ri cz i o, P r i egi a u d os 
Namo Komitetas rengia iszva-
žiavima visiems gerai žinomo
je vietoje — Zions Grove. Vie
ta yra gana graži, 
tiems maudytis galima bus pa-
simau’dyti ir norintiems pasi- 
sz</kti bus galima ir pasiszok- 
ti saleje ir norintiems, yra ga
na ir gražios
pasivolioti, žodžiu 
yra gana vietos ir visko ir visi 
atsilankiusieji bus pilnai užga
nėdinti.

Praszome atsilankyti visu ir 
paremti szi gera darba nes męs 
visi diena per diena nežinome 
ko galime susilaukti o tokia in- 
staiga insig
Lietuviams'butu lyg 
vi a u ant szi rd i es, 

W I|f h
mes kad kokiai nelaimei atsiti
kus jau turėsime kur nors pri
siglausti ir ne tarp svetimųjų 
bet savoje
taigoje.

Tail sulaukė Nedėlios, visi— 
kaip jauni taip ir seni, trauki
me in Zions Grove.

Szi rd i nga i visus kv ieczia 
Komitetas.

1_________

C. F. RĖKLAITIS

Liet uviszk oje in-

f

Mahanojaua Iixtikimiauiis Graboriui

B z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu-

Gabiausiai Baliamuotojai
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
tiszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterem^ Prieinamos 
prekes. į

DU OFISAI:

u

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, TA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdou auto
mobilius del laidotuvių, veeeliu Ir, 
kitiems pasi važinė j Imams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Isz Visu Szaliu DARBIN1NKISZKOS 
ŽINUTES

ATKERSZIMAS UOSZVES 
DEL SAVO MARCZIOS.

Lublin, Lenk. — Kaime Bo- 
gucke, Rozalije Polarek, turėjo 

su savo 
Gudauskas, kilęs isz Tauragės, marezia Pelagic, už kelis mar- 
yra nužudytas Bedzino (Len-

kuriame sodoje kaži koki trys*

VILNIUJE PINIGAI 
METAMI IN GATVE.

. u 1 ■ ,

Sziomi-s dienomis Vilniaus 
gyventojai buvo liudininkais 
indomaus invykio. Vakare 
Mitjkevicziaus gatvėje pasiro
dė elcgantiszkas automobilis,

invykio.

I

LENKIJOJE NUŽUDĖ 
PLECZKAITININKA 

GUDAUSKĄ*
Kaunas. — Nepatikrintomis

žiniomis isz Karai iaucziaus 
sziomis dienomis teko isztirtl, 
kad “dingos be žinios 

. i
! I Lietu-

■ • * V v r -

vos politinis emigrantas Jonas koki tai nesupratimą

gus žemes. .Uoszvg nutarė jei
I kijoje.) Velionis nužudytas pa- tai atsilygyti ir prikalbinus

vyrai. Szio vyrai in deszinc Iri 
in kaire mete zlotus. Paskui 
automobiliu bego didele mynial 
žmonių rinkdami metamus pf- 
iiigus.. f-;
Automobilis įsustojo prie Žor- 

zo vieszbuczio: ‘‘‘mecėnatai ’’ 
iszejo isz automobilio ir atsis
tojo ant laiptu in viėszbuti pil
nomis saujomis vėl pradėjo 
metyti pinigus. Tieą vieszbu- 
cziu susirin'ko didžiule minia.

•f" J’. (| ■ t J-r < ■ l I

Prasidėjo musztynos. Pagaliau 
turėjo insikiszli policija isz- 
sklaido minią.

Tuo laiku “geradejaiP ’kaži 
kur dingo

gas suteikė vietos Lietuviu kle- , —
bonus P. Garmus. Velionies nu- .INSPETOJA BADAI

mo važiavo, 
fini stulpą.

mire Ashlando

mecenatai

baigoje Balandžio men., revol-1 savo sunu, 19 metu Andriu, pa

Toronto, Ont. Canada. — Lie
pos 8 d., mirė A. Murauskas, 
59 metu amžiaus. Buvo gana 
geras pat riot iszkas kat alikas 
Lietuvis. Priklauso prie szv. 
Jono Paszalpos, draugijos ku
ri ir prie laidotuvių patarnavo. 
Laidotuvėms bažnytines apel-

liude likosi žmona, keturi sū
nūs, nevede ir dukrele, vedu
si. Ilsėkis, tautieti, 
szaltoje žemele jo..

I Canados

Hudson, Mass. — Sziomis 
dienomis J. Devainiui ir jo 
žmonai iszejus in darba, neži
nomi vagiliai insiverže in ju 
namus, bet nieko gero nerado, 
nes J. Devainis pinigus laike 
ne namie, tai vagiliai 
ties“ — pavogė 
alaus, ir pabėgo.

Žinoma,
ka kita, tai gal butu buvo tuoj 
surasti.

4 (

12
isz zlas- 

bonku

jeigu butu pavogė

Pottsville, Pa. — Pranas Ab
romaitis, naszlys, apie 56 metu 
kuris mirtinai susižeidė pulda
mas tropais namie Ketvergo 
diena, mirė ta paezia diena Ge
ro Samaritono ligonbuteje 
Pottsville. Velionis gimė Lie
tuvoje, ir pergyveno Amerike 

Paliko sūnūs;

Samar i tono

daugeli metu.
Joną, Gustova, ir Frana, kurie 
gyvena Filadelfijoj ir Albertą 
kuris, gyvena Shenadoriję, 
teip-gi viena vedusia 'dukterį 
Regina kuri
je. Laidotuves atsibus Panede- 
lio ryta su pamaldomis Potts- 
villes bažnyczioje,
bus palaidotas ant. Szv. Juoza
po Lietuviszku kapiniu Maha- 
uo v Cit v. >

gyvoną

o gyvena Tamakvc-

o lavonas

LIETUVIS SURASTAS 
SZALE PLENTO SU 

, PERPJAUTA GERKLE.

Girardville, Pa. -r- Keli vai
kai bėgiodami ant plento terp 
Malianoy Plane ir Girardville, 
užtiko gulinti szale kelio, pus
gyvi, Vinca, Ashmanski, 45 

gyvenanti ant 
, su perpjauta

Vinca Ashmanski 
metu amžiaus, 
N. Second ui v.
gerkle.

Paszaukta palicije nuvežė 
sužeista tuojaus in Ashlando 
ligonbute, kur nėra vilties kaa 
iszliks gyvu. Daroma slieetva 
kokiu bud atsitiko nelaime.

Ashmanskis iszejo isz namu 
Uįarninke ir niekas apie ji nie
ko nežinojo pakol ji nesurado 
ant plento. Sako jiąai,» buk ji 
užklupo du vyrai isz Picines.

Szeimvna Ashmanškio sako* J

buk jisai nesenei likos sužeis* 
tas kasyklose ir nuo tojo laiko 
buvo nuolatos susirupinjas ir 
gal tas buvo priežasto nžsike!

* 1

sėjimo ant savo gyvasties.
i

UJ t
rAP . i

\ • > ■
/f / |
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geradėjai j’ kaž
' • ■ 1

t . .

verio sžuviiiis;
Pažymėtina, kad radus 

nežudyta, vietine policija jo- 
kio tardymo nevedu, o spauda 
nieko apie tai nerasze. Emi
grantai didelėje daugumoje 
Gudausko nužudytam primeta 
vienam socialdemokratu veikė
jui, kuriam velionis nuo emi
gracijos pradžios buvęs griež-. 
tas opozicionierius. Yra 
gusiu be žinios“ ir daugiau 
emigrantu, tik dar nežinoma j n 
vieta ir “dingimo.“ laikas.

ji

4 4 din-
> > J r

I gaminti sriubos in kuria inpyle 
truciznos. Paliepė Andriui pa
šaukti mareziu ant piet. Marti 
nieko nedasiprasdama kad uo- 
sZve tykojo ant josios gyvas
ties, atėjo ant piet. Nurijus ke-

Llis szauksztus sriubos, mirtinai 
apsirgo ir likos nuvežta in li- 
gonbuti, kur daktarai isztyrl- 
nojo, kad Pelagic likos nutru- 

■ cintn. Nelaba uosza’o ir josios 
sūnelis likos uždaryti kalėjime

Hazleton, Pa. — Anglines 
kompanijos įpradejo pa/drengl- 
net ant pradėjimo dirbti kasyk
lų pilna laika isz priežasties 
prisiartinanezios žiemos. Visas 
Zopostis anglių marketuose jau 
iszsil>aige, o užkalbinimu ba
dai jau turi daug. Orinei inspe- * t
tojai pranaszauje kad szimet j 
žiema » bus ankstyva,< <odęl j 
kompanijos mano prikalti ang- i 
liu užtektinai in laika. Hazle- 
tono aplinkinėje kasyklos pra
dėjo dirbti gerai ir da ketiną 
atidaryti kėlės. ; t, , \

Rochester, N. Y.
ežiu darbai ketina pasigeryt Ir

žiema I bus ankstyva,' todėl

Kriau-r... n II

ketina dirbti nemažiau įftįp po
" _ .1*

dingimo.

SURADO ADOMAICZIO 
ŽUDINTOJUSI"

■ Jurbarkas.Nemažai orio
nais nustebino ihspetoja, kuri 
likos pargabentu isž Vokietijos 
drauge su trlmiH studentais 
isz karaliszko universiteto per 
gimines nužudyto 
Adomaiczio. Badai jau toji in- 
spetoja užėjo ant pedsakio 
žadintojų ir palicije juos jiesz- 
ko. /

i

advokato

Sziomis

LATVIJOJ LIETUVIS NU
TEISTAS VISA AMŽI 

KALĖTI.
Ryga, Latvija.

dienomis Latvijos Teismas pr:- 
teise Lietuviui Kaziui Daiman- 
tui visa amži kalėti, už nužudy
mą vieno Latvio ūkininko, jo 
žmonos i r :d uk te rs.

Ka i p paa įszkėjo, byloje kal
tinamasis kirviu sukapojo sa
vo aukas.
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BITES ARKLĮ UŽOYLE. •
Skirsnemune, Raseinių aps. 

Birželio 19 <1., Kutuuiu kaime 
p. LioęaicziO bites suspieto ir 
nutupe ant netoli sodo besiga- 
ąanezio arklio. Bitėms, matyt;! 
tok is ‘‘avilys 
sunykusios tiek sugylė arklį, 
kad ežia rytojaus diena pasti
po. APklys ’buvo vertas 6*00 li
tu. . • K

7 1 nepatiko, ir jos,

NUBAUDĖ DU KUNIGU. '
Sziauliu laikfaszcziabpKanc- 

sža, kad Kelmės taikos teisė
jas nubaudęs du kunigu : SzI- 
lavos kleb. Katela ir kun. Telk- 
sni (i sz Kelmės). Kun. Katela 
už viena pamokslu nubaustas 
500 lt. , arba 2 sav. kalėjimo, 
kun. Telksnys už toki pat daly 
ka 2 men. kalėjimo arba 1,500 
lt. Be 1/>, kun. Telksnys už po
licijos szmeižima nubaustas 2 
sav. kalėjimo.

I

SZKAPLIERIU VAGIS PATS 
PASIDAVĖ.

Priesz ‘kiek laiko Kauno A. 
Panemunėj kažin kas iszkabt- 
no vienos bobeles prie bažny
čios buvusia budėto su visais 
szkaplieriais ir kitomis insig
nijomis, vėliau buvo apvogta 
pasztininku sanatorija miszke, 
nunosztos bobelių kojines, sū
riai ir sziaiip smulkesni vietos 
gyventoju daiktai. Paaiszkejo, 
kad ta padaręs 17 metu berniu
kas isz. Roku kaimo R. Jis
pats atėjo in policija, iszsipa- 
sakojo visus savo darbus ir

t ' Fpasidavė.
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VAGIS NUSIVEŽĖ MOTERĮ 
MISZKAN IR APIPLESZE. '’b ’ I • „

NesOnei Panevėžio apskr.
Pum;penu vals., Stanioniu kai- 
me, miszke nežinomas piktada- 
ris apiplesze pil. Barbora Sa
vickiene, gyv. Mitabynes km. 
Savickienei tik iszvažiavus isz 
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Panevėžio, pakelėj ja pavijos 
J 

n(^)ažinstamas vyrisz'kis 
praszes ji pavėžinti, Savickie
nei atsįsakius, piktadarys pats 
inlipes vežiman ir važiavęs su- 

miszko. Privažiavus 
piktadarys sulaikęs

LAIVAS SU 68 KADETAIS 
NUSKENDO. ' ’

Kiel, Vokietijų. — Laike 
smarkios viešnios ant Baltike 
mariu, Panedelio nakti 
kiszkas lavinimo laivas

nuskendo su 68 kadetais. 
Ant laivo radosi 100 laivorisz- 
ku mokiniu isz kuriu tiktai 40 

Laivas Theresa
Russ, kuris radosi artimoje,

< * lt

iszgelbejo kadetus.
# —- . , — ■ ■ .

be, * ’

Ir

ja i k i 
miszka, 
arkli isztraukes Savickiene isz 
ratu, keliais perėjos per kruti
nę, gerkle užspaudęs, kad ne
rėktu, ir isz kiszenes iszemcs 
25 litus. Iszginlo .szaukwnut,szauksma 
atbėgo Stanioniu km. gyvento
jai, bet piktjularys jau buvo 
suspėjęs pasislėpti.

LENKU KUNIGAS — 
ŽANDARO ŽIAURUMO.
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Lietuviszkos 
mokyklos vaikucziai buvo nu
vesti Rudnios liažnyczion pir
mosios iszpažin^ios, bet. klebo
nas juos ernes “inusztrąvotį” 
kam tuos vaikuczius atvedusi 
mokytoja, o ne inotinos, kurios 
galėjusios geriau vaikuczius 
poteriu iszmokyti; nes Lietuviu 
mokyklos tik “bolszeviku“ r / *
poteriu temoka nezios. K lobo-,

i i bolszeviku

Keli sžimtai bedarbiu

BEDARBEI APIPLESZE 
VALGOMU T A VORU 

KROMUS
St. John, Newfoundland. —- 

, šukele
sumišima czipnais Utarninko 
rytą, daužydami langus valgo
mųjų tavoru k romu, isz kuriu

r "•

isznesze visa tavora, pakol po
licijų pribuvo ir apmalszino 
maisztininkus. Keturi palicl- 
jantai likos sužeistais ir 28 
maisziininkai likos aresztavo-
tais. Apie tūkstantis žmonių 
vakare susirinko prie namo 
vice premiero szaukdami idant 
duotu jiems darbu, 
szeimynos badauju ir 
mirti 
no bus jiems duota.

nes juju 
turės 

jaigu paszialpa greitai

44 valandas ant sanyaites,.10,’ 
000 vyru ir moterių. Max L; 
Holtz, prezidentas plothers Ex
change pasuke, 
kriaueziu darbai buvo blogi nes 
audėjai negalėjo pristatyt ge
lumbes.

Union, S. C. — Monarch 
Mills ir Ottaray dirbtuve, nuo 
Panedelio pradėjo dirbti po 
ketures dienas. ’

Boston, Mass. -— Daugiau 
kaip 15,000 darbininku likos 
iszszau'kta in darba per pradė
jimu dirbti visokiu fabriku 
kaip: dirbėju czeveryku, audė
ju ir kitokiu amatu darbinin
kus.

Gartlner, Mass. — Florence 
Stove kompanije pradėjo dirb
ti ir dirbs lyg pabaigai metę. 
Apie 200 darbininku likos pri
imta in darba.

Grovenordale, Conn. — Dau
giau kaip 600 audėju pradėjo 
dirbti czionaitineje audinyezio- 
je. Prie naktinio szipto priims 
daugiau darbininku.

Kulpmont, Pa. — Kulpmont 
marszkiniu dirbtuve indejo 10b 
nauju maszinu in. Hanlon, narna, 
kur dirbs in 200 riierginu.- /

Shamokin, Pa. —• Bear Val
ley kasyklos, kurios Inivo su
stoja nuo 24 Gegužio, per ka

BERLYNE KOMUNISTAI 
NUŽUDĖ LIETUVI 

STUDENTĄ
Berlin. — Berlvno nesenai 

komunistai užmuszo Lietuvi
nas 'kamantinejes nereikalin-. studentą Norkų. Teismas bal- 

po-1gaiH klausymais ir nuėjės * * . [> < 
ilsio” ligi vakaro 7 vai.
kai Inlvo atvesti 8 vai.
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BEDARBIU NEMAŽĖJA.
Vasaros sezonuiVilnius.

1 1 f y +
prasidėjus, visada atsirasdavo
mieste daugiau darbu. Sziemet
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go svarstyti komunistu grupei 
Įsakei t a byla už mokinio Nor
kaus užmuszima. Svarbiausias 
kaltinamasis Stoltz nuteista* 

* trejiems metams šankiųjų dar
bu kalėjimo. Du kiti tos .grupes 
komuistai nuteisti po

tuo .atžvilgiu sunku. Materia-
' , . ’ II4 ' ' * * 4l*

metus kalėti ir t vys 
nūs metus kalėti.

dvejus 
po vie-

1
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Lietuviszki Bonai

kurte

liai sunkumai neleidžia miesto 
valdybai imtis nauju, arba tos- 
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ti pradėtus 'senus darbus. Be
darbiu skaiezius todėl Vilniuje 
dabar visai nemažėja. Turimo
mis žiniomis, dabar yra Vilniu
je net 20,000 žmonių,
reikalingi medžiagines para
mos, nes neturi jokio darbo ir 
neturi isz ko^gyventi. • ’ • 'I • " 'J I

SUDEGE PUSE KAIMO.
Liepos 3 d., apie 5 vai. Pane- 

vėžio valscž. Kirkunu kaime 
per gaisra sudegė ūkininku 
trobesiai ir invairiis turtas: 1) 
Klikuno Balio, 2) Žilinsko Juo
zo, 3) Pagarecko Juozo ir 
4) Baniuno Jono. Viso nuosto
liu padalyta nž 34,500 lt. K1L 
kuno Balio trobesiai buvo ap
drausti, kitu turtas neapdraus
tas. Gaisro priežastis iliszkl- 
nnmrt.
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buk del t to

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
0

neteko 850 anglękasiu darbo, t 
pradėjo volu dirbti. Susque- 
hannos kasyklos pradėjo dirb
ti Seredoje. ’

Scranton, Pa. — Pradedant 
nuo 1 Augusto, Gibbson Coal 
Co., pradės kašti angli South 
Scranton ir Lackawanna 
Township. Darbo bus del 300 
žmonių. ' v

Philadelphia. — RCA Vic
tor Co., pradėjo dirbti pilna 
laika su 5,000 darbininku fab
rike Camdene.

Wilkes Barre, Pa. — Apie 
4,000 anglękasiu kurio nedirbo 

Apriliaus menesio pradėjo 
kasyklose Pros/pecr, 

Maltby ir Warrior Run, kurios « J * ‘
priguli prie, Lehigh Valles 
kompanijos. Szioje aplinkinėje 
in laika dvieju sanvaieziu su- 
gryžo in dalyba apie 10,000 
darbininku. Kitos kasyklos 
pradės taipgi ndužilgio dirbti.

nuo 
dirbti
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentlstas Mahanojnje 

O’Ant 2-tro Floro, Klina Batoro 
19 W. Cootre SU Maboooy City y. --------- -- ----

M &
KIEKVIENAS KA TOKIO ISZMOKO

Pinigai banke yra juso geriausias prietelis. Gera banka yra
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve Systemo. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozitoriams. >

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
h MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
v
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