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Isz Amerikos

I urt inga
1 ori

I v ne
Už taji darba

Nužudė žmogų už szimta 
doleriu.

New York. — Palicije aresz- 
tavojo czionais Petra Gini, k u 
ris prisipažino, buk jisai nužu 
de llermona Gabbe,
kailiu iszdirbeja kuris 
dirbtuves New Yorke, Brook- 

ir South Norwalk. Conn, 
aplaike szimta

doleriu nuo unijos Internation
al Fur Workers 
apkente turtingo 
Gini nudūrė peiliu Gabbe pra 
cjta Mojaus menesi.

Tokia porele gal gyvens 
sutikimia.

Neark, N. J.

Asso., kuri ne- 
fa brika nto.

■ V iena isz t v- 
kiausiu s\-odbiniu 
kokia kada atsibuvo 
buvo vinezevone p.
YYoelper su Franu Hoppaugha. 

jaunikis, 
s < 

ja h na

ecreinoni.in 
czionais 
Ksteros

X not aka. 
ir not pat> 
suriszo buvo

pamerges 
lva>iszkasis kuris 

Į Kirele, 
kurezeis ir nebeleis.

Gazoliną po vienuolika cen
tu galonas.

Los Angeles, ('alif. — Isz 
priežasties gazolinines kovos 
terp keliu kompanijų, galonas 
gazolinos nupuolė ant vienuo
lika centu.
< o., dabar paruuoda 
tu už galonu 
del to
norėjo taja kompanije iszstįim
ti isz biznio.

Sudie liepe statyti daugiau 
kalėjimu del szlapiuju.

Lorain, ()hio.
miesto vaIdže 1 ures 
dosnia linosvbiia 
ju arba statyti 
jimu.

Ventura Refining 
už 1 1 een 

gazolinus, 
kad kitos konipaniji

o tai
»s

(’zionait ine 
duot idi

le] szlapiu-( 
daugiau kale-

Kamisorius RiehmoHd 
melde sūdo idant nebanst visu

. prasižengėliu 
nes
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12,000 immigrantu atvyko in 
10 minueziu.

New York, — Beveik 12,000 
immigrantu perėjo “ linija “ isz 
Gravesand in kvarantiua in 10 
miucziii po vidiirnakczio, kada 
atsidaro nauja immigraeijojs 
kvota. In kvarantiua atplaukė 
18 laivu.

Tikimasi, kad sziandie skai- 
czius 
pasieks

Xamo 
ui vežios li- 

,1 nozo 
atome sau

buk ji apleido

rn

atvykusiu immigrantu 
21.000. Tmmigraci jos 

gi valdininkai negali iszsegza- 
minuoti^ daugiau,k aip po 2,- 
000 immigrantu in diena. Tai
gi daugeliui priseis laukti ilga 
laika iki prieis jo eile. O Kl|is 
sala negali sutalpinti daugiau 
kaip 1.700 immigrantu, todėl 
kiti visi turės pasilikti ant lai
vu.

J'iiksta.iicziai
dar tebėra juroje ir kad jie pa
sieks New Yorka, ras ju szaliu 
kvotas jau iszsibaigusias ir to
dėl turės vėl grishzti nmo, ne 
nepamato Amerikos.

Pacziule ji apleido, atėmė 
sau gyvasti.

Milwaukee, Wis. - 
po No. 138, 18-tos
kos surastas lavonas 
Ornstenio, kuris 
gyvasti per ižgerima trueiziios 
isz priežasties,
pati. Nuo kada ji pacziule ap 
leido, žmogelis ne galėjo susi 
rainy! ir neiszejdav# isz si u 
bos. Kaimynai .jojo nematyda 
mi per 
duris
K vai bis, 
(>' 
leido.

Kelt's dienas iszmusze 
surasdami lavona.

paauka\'o
;yvasti už moteria kuri ji ap-

J"g sa v< >

Atėmė sau gyvasti kad vyras 
pavadino jaja karve.

Vladas Staszi- 
in savo

immigrant u

Moezeka augino sieratelia 
paprastam tvarte.

KI Paso, 'Tex. — Detektyvai 
czionais užėjo ant neoanrasto 
pasielgimo moezekos 
t rilekos met u 
tia, kuria rado 
t vartė, kuria in< 
per deszimt> i

Mergaite norints

kuria

nepaprast 
su savo 

senumo poduk- 
paprastam 

•zeka laike tenH

PREZIDENTAS HARDING
MIRE PRAEITA KETVERGA

Mirė apopleksije, mieste San. Franciske, Cal. 
Bus palaidotas Marion, Ohio. Naujas 

Prezidentas jauprisiegdintas.
('hieago.

kas lankei kalbėdavo 
Jau t u t ikrą kar 

keli ir
1 t

susirinkimu.
pasili

prisiegeiia: ‘ ‘ 
ve. Kjni gult valgai, 
vela valgai ir vėla atsiguli.

Neimdavo su savim ant jokios 
zoboveles, iii miestą ne ant jo
kiu draiigiszku
Ana diena Staszikiene 
ko namie su trimis vaikais, ka 
da josios vyras su linksmais 
sveczeis svecziavosi žemai pas 

Paguldžius vaikus, 
gromatelio pas moti-

v was

na : 
ve,

4 4

ne-
motiuele in-

prieszais prohi
bicije, nes kalėjimai Islyria 
paviete yra pripildyti butlege- 

prasi- 
tauta bai

le a įėjima i 
yra per maži, todėl turite ] 
statyti daugiau kalejimu, 
sake sudže Sternick.

Užmokėjo už farma $3,500, 
rado ant jos $7,000.

Brandenburg, Ky. 
v* drikns Hardesty, i 

daugeli metu ant farmu, sueze- 
dino 3,500 doleriu už kuriuos 
pirko farma szitam paviete.

Hardesty po pirkimui farmos 
nutarė pataisyti apleista sena 
narna ir pradėjo nugriauti sena 
kamina. Kada keliolika plytų 
nuėmė, rado skyle kamine, 
tiko dežukia kurioje 
71X10 dolerei auksinais pinigais. 
Dežnkeje nesirado jokiu popie- 

prie ko pub
likos

reis ir kitokeis szlapeis 
“.Jeigu 

savo už prohibicije o
žengeleis.

1 T

l>a- 
at-

— Ken- 
ii rbdamas

nz-
radosi

ru idantdažinoti 
gai prigulėjo. Pinigai 
jam pripažyti per suda.

Apsigavo....
Hazleton, Pa. — Kranas Lu- 

kaszeviczius nuejas \ a kare in 
susitiko su

Prae j-

turi trile- 
ka metu, bet iszrodo kaip tri
jų metu ir galėjo atsakinėt t ik
tai ant pa|nrwsr7,i/oisiu užklau- 
svmu. Pasakė buk nuo kada 
atsimena gyveno tvarte*, o val
gi jai padavinėjo per groteles. 
Kaimynai liūdino, buk mer
gaites valgiu butu tas, ka ino- 
ezekai nupuolė nuo nosies, o 
gailedamiesi 
nėjo jai pieną ir kiloki maišia. 
Moezeka ajszkinosi, buk patal
pino mergaite in tvarta tik ta
ja diena idant fenais siaustu, 
bet sudže kitaip apie tai maus
tė ir 
penkių met u 
jeigu 13 metu mergaite iszrodo 
ant trijų, tai in viena diena ne
galėjo teip persimainyt. Siera- 
tele sake, buk gulėjo ant mesz- 
lo, jokio žmogaus neinate ir 
nekalbėjo su niekuom. Ant kū
no mergaites
szaszu ir keli gana dideli užgi- 
ja žaidulei ant

kaimvna. 
parasze

Asz ne esmių jokia kar 
padarysiu ta, ko karve

daro. Užmokėk 
sziurenc už vaikus ir rūpinki 
apie juos, nes sugrysziu ant 
szios aszaru pakalnes pažiūrėti 
kaip su jeis pasielgineji.’’ 

Žemai sveczei siautė ir klv 
ke. Buvo jau -po pusiąunakt. 

ir pasi 
Sveczei 

nieko ne
nubėgo ant 

rado gulinezia 
paezia su szuviii krutinėję anl 
gonkeliu. Nelaiminga prisižiu- 
rinejo
svecziu ir vyro, 
lest ies jog jaja 
dindavo 
atėmė sau gyvastį.

Staiga i ižgirdo szuvi 
linksminimas imtilo. 
iszbego laukan, bet 
mato,
virszaus,

nuo 
mergaites davi-

pasodino moezeka ant 
in kalėjimą, nes

radosi szimtai

galvos ir pa
ežiu. Savo tėvo nepažinojo, b(>t 

buk mirė tuo 
antra pa

būk toji 
ir kuna

kaimynai sake, 
po apsivedimui 
ežia. Xeknrie 
ragana gal ji nužudė 
paslepi1.

su 
mano,

Staszikas 
kur

linksmai
I I < I II i n/i - - - 
nekarta pava 

net inkama

zobovxdiai
ir isz gai-

ka rve,

czionaitini parka, 
panaite Daisy Dicks, atsisėdo 
patamsej(‘ — krumuosja ir 
pradėjo ‘ ‘ szpa rky t is. ’ ’ 
nantis parko sargas užtiko po
relių (parke tas uždrausta) ir 
nuvede pas skvajeri.
jo nemažai Fra n u kas kadax 
skvajeris paliepė Daisei nusi
imti juoda velona nuo savo 
veidelio, o Franukui net szir- 
pulei prabėgo per peczius, ka
da savo aniolelijo pamate ni- 
gerka juoda kaip naktis. Pra
nas užmokėjo 25 dolerukus 
bausmes kalbėdamas, jog neuž- 
temino tamsumoje kad tai ni- 
gerka.

O vėl, Amerika už mokslą 
reike mokėti kokis jisai nebu-

Iszsižio-

Argi tai butu bausme Dievo?
Brooklyn, N. Y. — Apie ne

paprasta atsitikima skaitome 
Jaurnalo, kuris atsitiko Suba- 
loje. Kokis tai M. Gružlinskas 
kriauezius, iszvažiavo in 
miestą su kelius draugais au- 
tornobiliuje ant geru laiku. 
Kada sugryžinejo 
lybu laiku, 
buvo užsitraukęs nuo munszai- 
nes, jog gulėjo automobiliuje 
kaip negyvas. Draugai daina
vo ir juokėsi isz Gružliuskio 
visai neternindami ant jojo. 
Sustoja visa gauja prie jojo 
mimo, paszauke jojo moterių 
idant pasiimtu vyra in stuba. 
Moterėlė buvo labai inirszus 
ant savo Miko, kuris jau dali

namo to- 
stojus dury-

isz važiavo

geru 
namon ve- 

Gružlinckas

or,

WARREN G. HARDING

mirtis Valst. pasiliko

mane jog tuo pa
sveiks. Todėl tolimesnia kelio-

Gyvulis nepasielgtu arsziau su I

Užteks anglių ant 200 metu.
McAdoo, Pa. — ('zionait ine- 

je aplinkinėje žmonis gali 
malszei 
žinieiiu

gyvent i,
žmonis
nes pa gi ni

tai 
Silver

savo vaiku kaip szitas tėvas.’
I lot roit, M ieh.

szesnis už ligrisa
draskant i žveri
negaliu
neat stoji tik

Akyvi Trupinėliai.
‘ ‘ Ksi ar- 

arba kiloki 
sznnim tave 

nes szuuio

pripažinimą 
Candlemas Coal Co., 
Brooke, arti czionais, likos su
rasta keliolika I urt ingu gysla 
anglies, kurios
McAdoo net in Loft v. 
gio kompanije 
szlopas ant iszemimo tujų aug
liu, kuriu
szimtu metu.

<\jna
Xenžil- 

prades kasti

isz

užteks ant dvieju

Pati sau perpjovė gerkle.
New York.

pinskiene, 726 Šit b avė., kuria 
rado su perpjauta 

likos nugabenta in 
ligonbnti, truputi pasveiko ir 
prisipažino, buk pati sau per
pjovė gerkle po susibarimui su 
savo kaiminka Szimanskiene.

Karolina Kru:

pa Ii ei je i 
gerkle ir

Dvdžiauses 
ant svieto 

pavadyt, nes szuuio 
užsitarnauji ant 

pakorimo. Žiūrėk tu nedorėli, 
ka padarei isz jaunos ir pato- 

žiurek tu isz- 
tvirkeli kaip jiji pamelinavus, 
siimuszta ir vos stovi ant koju! 
Ir tu da sakai, jog esi josios le
vu — ne\ ertas vadylis juom!“ 
'Teip kalbėjo sudže Fitzpatrick 
in Rudolfą Stefka, 
gyvenanti po 
a ve.

Slide radosi

*

gins dukreles,

r m

40 melu
1 1G21 St. Aubin

met u senumo Klaudos

ir moezeka nu
skriaustos mergaites, vienuoli
kos 
Stefka.

Nedorėlis 
mergaite, jog 
dia baisu kliksma 
pagialba 
palicijei.

baisei snmusze
kaimynai ižgir-

atbego in 
apskiiiisdami 
Badai

kurstė ji ant to dari

ti‘leskopa,s 
randasi ant kalno 

Nelson, Kalifornijoi. 
'Ueleskopas padaugina szviesu-
ma žvaigždes 250 tukstancziiiR 
kartu.

Artimoje upes Kio de la 
Plata, Atlantiko marios yra 
asztuouiu miliu gylio.

* Pora
sanvaites

*

Atlantiko

San Francisco, Calif. — Be locnininku. Buvo vice guber- 
mažiausio prasergejimo, jog natorium Ohio 1904 m. Prezi- 

artinasi, prezidentas dentu Suv.
Suv. Valst. Hardingas, kuris 1921 mete. Iszvažiavo keles 
pradėjo pasveikt po trumpai sanvaites atlankyti Alaska, 
ligai, staigai mirė nuo apoplek- nes apsirgo valgydamas ve- 
sijos, kada jojo pati sėdėjo prie žius nuo ko užsitrucino bet 
jojo lovos ir škaite jam knyga, daktarai 
Mirė 7:30 Ketvergo vakara
(10:30 pagal Mahanojaus lai- Ine buvo priverstas pertraukt 
ka.) |‘ ' « •"-----

Po gailės pamaldų hotelije 
kur prezidentas radosi, gailės 
trūkis 
kare Petnyczioje in Washing- 
tona, kur jojo kūnas gules, o 
Seredoje bus iszvežtas in jojo 
gimtini miesteli in Maricn, 
Ohio, ir bus tenais palaidotas 
ateinanezia Ptenyczia. 
buvo Babtistu tikėjimo.

Nulindo visas Amerikas stai
ga mirezia t sa^>« prezidento, 
teipgi ir visas svietąs. Prezi
dentai, karalei ir popiežius pri
siuntė gailės telegramus liku
siai naszlei, iszreikszdami savo 
giliausia gailesti.

In ketures valandas po mir- 
czei vice prezidentas Calvin 
Coolidge, kuris vieszinosi ant 
farmos savo tėvo, likos prisieg- 
dytas prezidentu ir tai per sa
vo tęva kuris yra notorijuszu. 
Tuojaus iszkeliavo in Wash- 
ingtona apimtie prezidento 
vieta, kuris sziadien yra 30 tu 
prezidentu Suv. Valst.

Prezidentas Hardingas gimė 
2 Novemberio 1865 mete ant 
farmos Bloomington Grove, 
Ohio. Mire turėdamas 58 me
tus. Redaktorium laikraszczio 
“Daily Star,” 
pasiliko 1882 būdamas jojo

ka.) ir gulėjo hotelije San Francis-

iszejo 7 valanda va-Į

J įsai

Marion, Ohio,

ke. Velionis neturėjo vaiku.
Katalikiszkas biskupas 

Crane isz Filadelfijos, paliepė 
visiems kunigams Filadelfijos 
diecezijoi idant atkalbėtu Var
do Jėzaus litanije tris kartus 
po misziu ir kad visi varpai 
skambėtu laike laidotuvių. Ki
tu iszpažinimu bažnyczios teip
gi laikys gailės pamaldas 'Už 
mirusi musu prezidentą.

Manoma kad Mejiranti me
ta ketina iszrinkti prezidentą 
Coolidge, bet nekurie politikie
riai yra tosios nuomones, jog 
farmeris Johnsonas kuris ne- 
senei likos iszrinktaas senato
rium turi geriausia proga būti 
iszrinktu.

Per mirti prezidento Hardin- 
go, visi planai politikierių su- 
simaisze ir nežino ka daryti. 
Kiti vela yra tosios nuomones, 
jog Suv. Valst. turės dideli 
pavoju.

Washington, D. C. — Szia- 
dien Lietuvos vėliava ant Ats
tovybes namu buvo nuleista 
lygi puses stiebo, kaipo ženk
las gedulos del Prezidento 
Hardingo mirties. Isz ryto Ats
tovas Czarneckis apsilankė 
White House reikszdamas sa
vo kondolencijos.

žvirbliu in •laika 
vienos sanvaites suėda dali
jau kaip 3000 visokiu vabalu.

Amerikoniszki fabrikai 
padirba per meta 14 bilijonu 
mažu spillpicziu, 720 milijonu 
užlenkiamųjų spilku, pns-antro 
bilijonu moteriszku spilku del 
plauku, 
czionais $
tik 4 fabrikai kurie iždirbine- 

tiktai 300,000 spilku per

O*

Spilko fabriku yra 
• 48, mete 1850 buvo

ISZ VISU SZALIU.
10 milijonai invalidu po 

s vietinei karei.
Geneva, Sjcvaicari jo. - Pa

gal ra part us, tai deszimt s mi
lijonu žmonių sziadien aplaiki- 
neja suszelpima nuo savo skly
pu už netekimą sveikatos. Vo
le iet i joi yra 1,537,0000; Aus- 
tralijoi 70,000; Austrijoi 104,- 
000; Belgijoj 50,000; Kanadoi 
45,000; Suv. Va 1st i josią Ame- 
rike 157,000; Pinlandijoi 10,- 
000; Fra nei joi 1,500,000; .... 
glijoi 1,170,000;
000; Lenkijoj 300,000; 
voje 20,000;
000; Rosijoi 
joi 236,000; 
20,01)0. Dabar 
sunkei kaip juosius užkinkyt 
prie darbo, idant 
mokėt i paszialpa.

JO 
meta.

tuojaus prie alto-

it apie tamsuma tenaitiniu gy
ventoju.

Raszo jisai: Senoje mažoje 
bažnytėlėje, terp durnu ir ko
dylu khipojo kaimuoeziai Grai
kai, po sidabrinia kabante tam
pa ir vėliavoms, mokiesi prib 
kokiu ten relikvijų.

Apie 20 pėdu gylio* kokioje 
tai urvoje
riaus ant akmeninio suolo gu
lėjo sukaustyta in lenciūgus da 
jauna motore, kuri turi taip 
ilgai gulėt, pakol ‘pikta dVaso’ 
josios neapleis, noapsirinkda- b ma sau kitokios vietos.

Dvasiszkieje, kuriu buvo ke
turi, apreiszke man, buk nuo 
nepamenamu laiku toji urvą, 
pagarsėjus po visa aplinkinia, 
nes ligonei “apimti velniu“ 
patalpyti in jaja pasveiksta.

Norints ligonis ar ligone bu
tu dydžiausiam paszolumia, tai 
po trijų dienu apsimalszina bū
damas patamsėjo' ir nevalgias 
per taji laika.

Sakoma* buk toje urvoje gy
veno kitados szventas pustel- 
ninkas ir ant tosios vietos likos 

bažnjlelia. — O
______

♦

Lincoln plentus isz New 
Yorko in San Franciska vra 
3300 mil i u ilgio, ejnantis per 11 
valsczin. sKaszta.vo lyg sziai 
dienai apie 60 milijonu doleriu 
ir da ketina ižduoti ant page
rinimo 20 milijonu doleriu.

Dydelis varpas Szv. Po- 
vylo katedroje Londdho, An
di joi, yra skambumas tiktai 

tada, kada kokis sąnarys kara- 
liszkos szeimvnos numifszta, v

Vyruczei, turėkite kantrybia 
— trumpos szlebes sugrvžta.
Vyruczei, turėkite kantru 
— trumpos szlebes sugry

New Ytirk. — Czionaitinei 
fabrikantai moteriszku 
bin parodo naujas szlebes, ku
rios yra trumpos 
užpraejta meta.

.Jau metas praėjo nuo kada 
nustojo (ne visos) moteres ne- 
szioti trumpas szlebes, o in ju
ju vieta užėjo ilgos, 
žemei, isz kuriu didesne da
lis moterių buvo neužganady- 
tos. Atejnanczia vasara vela 
pradės neszioti trumpas lokes, 
kaip nesziojo, o da keli colei 

Kada motore dalipstejo ji, trumpesnius — ub boj!
Amerikunkos. buvo prieszin- 

, nes yra 
nesveikos ir pavojingos vaiksz

teip

sz le-

kaip buvo

geli kartu sugryžo 
kiam padėjime, 
šia paszauke: “O kad taji gir
tuokli, nors karta 
imtu!“

tęva 
moezeka pa- 

H).
Gary pradėjo 8 valandas

darbo.
New York. - UI bert II. Ga

ry, piirmsedis U. S. Steel Cor
poration aid susirinkimo plie
no labrikant u,, apreiszke. jog 
nuo Panedelio visos plieno 
dirbtuves, darbininkai, dirbs 
tik po 8 alandas ant dienos in 
viela 12 valandų. Permaina už
stos teip greit kaip tik gales 
aplaikyti užtektinai, darbinin
ku.

v įsos

An-
Italijoj 800,- 

Liet u-
Rumunijoi 100,- 

775,000; Slovaki- 
Naujoi Zelandijoi 

žiaunai dilba

n ere i k et u

I

velncri po

užtemino, kad josios Mikas 
buvo sustingusiu lavonu. Pra> gos ilgoms szlebems,
dėjo sau raut plaukus, bet vėl-

1. Kaip mudu vartosime ta 
arkli, kuri abudu pirkome kad 
net urime •vežimo.

2. ,0 teipgi! paprastai kada 
asz josiii tada tu eisi pekszezes. 
O kada tu eisi pekszezes, tada

Vienas uszkimias kantaras 
nuo prasigerimo 
daktara ir klauso:

— Ar teisybe, ponlis dakta
re, jog žalos kiauszinis pataiso 
baisa! ■ ,

— Žinoma — atsako dak
taras — turi davada ant visz- 
tos, kuri "kada kiauszinį pado-

» « . a ' t

nuėjo pas
»»Ceremonije “ižgujimo velnio 

isz serganczios moteres.
Koii is t ant i n op oi u is, T n r k i j e.

— R. S. Andersonas, Ameriko
nas, kuris ana diena pribuvo in 
czionais isz
Anatolije, apraszineja apie 
akyvas ceremonijos ižgujimo

1 • * - !•

savo keliones jo 
apraszineja.

pa statyta
1________ ___ K _ A _
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Szesziu pėdu ir keturiu caliu 

dydžio Kohortas Neilson isz r
New Yorko apsivedė su Vale
rija Patterson, 40 coliu dy
džio, bet jiji yra bosu ant Ro
berto, nes 
toji porele ir 
prisiegele “aptaise 
rojo nuvežti

Nedėliojo susibarė 
teip jojo maža 

” ji» jog tū
li gon Imti. —■ 

Kuom mažesne boba tuom di
desnis pikt urnas.

in

to kelio?
Vaiko kentėjimai praėjo ir 

dabar raudasi pataisos name 
ir gailesį jog teip padare no
rėdamas gryžti namo, prižadė
damas pasitaisyti. Mato savo 
klaida, jog tėvui padare daug 
nereikalingo ergelio 
ji isz tonais iszimti.

Ka dabar padarys sudže? O 
ka pasakys kiti tėvai, kurie tu
ri panaszius ergelius 
vaikais ?

i

ir geidže

su savo

§

A

i
r

jį!,

I
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t
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Žinios isz Lietuvos.

Keli metai adgal Jonas Mor
ton isz Ohajans nukeliavo in 
Kansas, net uredamas kisze- 
niuje ne 
vertas kimia du milijonus do
leriu kuriuos uždirbo ant alie
jaus.

(Ihajaus
net uredamas 

cento. Sziadien yra

....................  Willi

Visi laikraszezei pranaszau- 
je buk užsinesza ant angleka- 
siu streiko pirma Septemberio. 
Todėl duoda žmonim patarime 
ideal isz Įeik pirktu anglis. O 
gal tiejei prenaszavimai 
iszsipildys szia

Palieije Vilniuje užtiko slap
ta spaustuve, kur rado 30,000 
atspaudintu atsiszaukimu len- 
kiszkai ir rusiszkai ant kuriu 
buvo paraszai kamiteto komu
nistu partijos sąnariu. Kelios 
ypatos likos aresztavotos.

Pagal žiauna Wade E. Ellis, 
tai pagal jojo apskaitymu tai 
daugiausia žudyseziu atsibnna 

ir Chicago.
New Yorke atsi-

PaNew Yorke 
(‘ziam miešti* 
buna per meta daugiau žudins- 
cziu ne kaip Anglijoi, Szkotijoi 
ir Walijoi. Chicago daugiau ne 
kaip visoje Praneijoi.

Ko dastebetis, jeigu kukluks- 
klanai geidže suainerikoniza- 
vot New Yorka ir Chicago?

Sztai kiek ajriszei turi pro
to:

P ra ba s zc z i u s pama t e 
ajriszi, dirbanti prie savo na
mo be skrvbeles 
karszcziu, in
“Mano sūnau, uždengk galva, 
nes gali gauti smegenų parali- * t « za.

Senukas atsake:
kas teveli,
dirbeziau teip sunkei jeigu tu
rėtai! smegenis?

Kunigas nuspjovęs nuėjo to
liau.

sena

laike dideliu 
kuri prakalbėjo:

“Dvasisz- 
ar tu manai, jog

Argi tėvas ar 
ženge, 
vaikai daro blogai, 
juos gana smarkei, o kaip kada 
padaro ant kūno ža id u liūs ir 
melvnus ženklus?

“Kas baudže savo vaikus 
apsisaugoję sūdo bausmes,’’

motina prasi- 
jeigu mato, kad juju 

bausdami

J

isz jaunu die- 
vogt, o dukrele 

su paleistuveis, ar-

naši

kalba priežodis
Jeigu sūnelis 

nu pradeda 
draugą uje 
gi tėvai ne turi tiesos iszplak- 
ti kaili ?

Kuom isz jaunumenes czier- 
kele primerksią, tuom ant se
natvės atsiduoda.’’

Tevju atsako už auk Įėjima 
savo vaiku. Kuom daugiau 
juos myli, tuom daugiau rupi- 

apie juju atejte, tuom
daugiau juju szirdis skauda, 
kada turi juos bausti. Bet jei
gu vaikai nepasitaiso, ar tėvai 
turi panaudoti bausmes būda 
ar atiduoti juos in rankas tei- 
singystes ?

Sztai klausymas, ant kokio 
ne vienas tėvas ir motina geis
tu prideranezei atsakyti.

Tūlas vaikas musu paviete, 
pavogias keliolika doleriu sa
vo tėvui, likos baisei už tai 
nubaustas. Ant rytojaus sūne
lis nuejas pas skvajeri, o tėvas 
likos aresztavotas. Vaika nu
siuntė in narna pataisos.

Dabar tėvas lauke teismo, už 
ka gali būti ' nubaustas keleis 
menesiais kalėjimo, negana to, 
kad tėvas gal aplaikyti sar
mata ant viso gyvasezio, jog 
turėjo būti kalėjime kaipo pra
sižengėlis.

Už ka? Ba nenorėjo idant 
jojo antras sūnelis ejtu pėdoms 
pirmutinio, kuris likos isz- 
siunstas in pataisos narna už 
vagysta. Nepagialbejo tėvo ir 
moliuos persergejimai, todėl 
turėjo panaudoti rustesnio bu
do.

. Jeigu tėvas panaudojo dir
žą ant savo vaiko, argi dabar 
turi už tai atkentet kalėjime,

tik-

ne- 
žiema ir ture 

sime pigesnis anglis.
Xe reikė ne inteligento, poli- 

tikieriaus ne burtininko,
tai truputi sveiko proto, idant 
in laika pasirupyt sau augliu.

Protas ne vieno prasezioke- 
lio, pono arba gaspūdines yra 
teip

V
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virszininkui skirtas. Jame nu- 
pieszia szios tragedijos prie- 

pakartotinai praszo 
palaidoti juosius in viena duo
be, o ant jnju kapo pastatyti 
du ilgesio kryželiu.

VIESZA PAGELBA 
VAIKAMS SAVO 

NAMUOSE.
žaSti irM M!

■M
;ll

i

CALVIN COOLIDGE

Sunki Amonius padėtis
Lietuvoje.

Pinigu pas'sziaip

r-
h

žmones, 
tiek krikszezionis tiek žydus, 
nesra, ju yra tik bankuose. No
ri žmogus pasiskolinti būti
niems ūkio reikalams, bankai 
ima nuo 90 nuosz. iki 180 nuosz 
ir tik duoda paskolos ilgiausiai 
trims menesiams laiko, taip 
kad ūkininkai negali imti per 
nuoszimcziiis. O antra, ūkinin
kams sunku gauti 
daugiau per 300 litu, ir tai 
tik isz Vailokaicziu banko. Ki
ti bankai ūkininkams neduoda. 
Man paežiam 

. "avail

Zemaieziu Kapi-

isz banku
300 litu,

reikėjo, tai tik 
banko,

rankomis iszpiaustyta, 
Ties viduriu isz 

iszrežyta apvalus 
ornamen-

Szeimynos užlaikytos, moti
noms sugražinti savo vaikai, 
vaikams duota geresne gyveni
mo proga — tokios pasekmes 
“moterių pensipos” instaty
mu, kurias dabar visos, apart 
valstijos prisidėjo prie darbo 
1023 m. Isztyririejimas vestas 
Boston, Denver, St. Louis, Hon 
nopin Apskrityje, Minn., Ha
verhill, Mass., Westchester ir 
Montgomery 
New Yorke, Northampton ap. 
Penna., 
M inn.

Tikslas to isztyrinejinio buvo 
surinkti

— tokios pasekmes 
pensipos

■

apskrieziuose

ir Yellow Medicine ap.,

Rado senoviszka užlieka.
Kaunas.

tūlos namus (Kaunas, Didžioji 
Vilniaus g-ve) betaisant tar- 
pulubje rasta laba.i indomi se
na, sija (balkis). Sija, mato
mai,
iszskapt uola, 
trijų szoim 
liet u viszki-tant i.szk’i 
tai, nuo kuriu eina in abu galu
iszpiaustyti vingiai, lyg susuk
tas virvis. Ant vieno szono yra 
iszpiantyta parasza.s: 
nedic I chorskij. Kauno. Will 
A. Dui 1667.’’ Sijos ilgumas — 
8mlr. 57 cnt. plotis 36 cnt. sto
ris 20 cnt. Dailės žvilgsniu ji 
musu tautai yra brangintina 

nega.it btiii vėl
slepiama. Liepos m. 3 d. sz. m. 
p. Kraszto Afiša ligos Minint ris 
gavo praneszima rasztu isz Ka
pitulos apie tos sijos padova
nojimą. Karo mužejui senovės 
liekanoms

v t v t • i*. W sAper N N. gavau isz 
nes jis ten yra direktorius, ir 
už tris tukstanezius litu turė
jau iszanksto užmokėti (geriau 
sakant j ii* patys atsiskaitė) 
270 litu, duodami viena tuks
ianti dviem mėnesiam, o 
dviem ir pusei ir trims mene
siams...

Gyvenimas

4 i

medžiaga, parodant 
isztyriliejimo budus, idant ki- 

kurios teikia 
vaikams ju

galėt pasimokinti

agentūros, 
pagelba

I
o arba 
silpnas, jog rasztas 

szventas gerai sako idant žmo
gus imtu paveizda nuo gyvu 
lio. Jeigu žmogus sveikai pro- 

tada mažiau žmoniii
nitu uždegimą plauczin, szal- 

munszai-

4 4

kitus ar tarpini)}’,je

taut u, 

t i ir 1.1., nes \ ietoje 
nio, ajskrimo ir automobilio 
pirktu sau gera zoposti augliu, 
apsisaugotu nuo 
žiemos.

Po 
padėjimas yra 
Lietuvoje. Amerikonas tai na- 
vatnas sutvėrimas, gyvenantis 
diena ant dienos, nesirupinda- 

apie ryt. Žinome gerai, 
jog kada darbai sumažėjo po 
karei, daugelis amerikonu pa
pilde savžudinstas.

Žmogus visados ir visur ga
li szio to iszniokti ir turi. Gali
me nuo amerikonu iszmokti 
daugeli slaptybių kaip turime 
gyvent. Bet — musu prateviai 
garbino Dievo Apveizda, o ne 
garbino doleri ir

Todol tu, 
geli, kokia turi imti paveizda 
idant apsisaugtM ant atejties....

Nesimokyk nuo angliku,

bėdos laike

mas

teisybei A me rike,czion 
kitokis kaip

“kesz”....
lietuviszkas žmo-

nuo angliku 
tiktai nuo mažos bitukes.

e ♦

PEKLOJE GERIAU.

Kada Petras ir Mikas mirė, 
kožnas nuėjo savo keliu, o ka
da Mikas atėjo in dangų, pa- 
szauke Petra ant telepono:

— Hei Petruli, kaip tau pasi- 
veda ten žemai ?

— Oh boj! Czion tai smagi 
vieta, — atsake Petras. — Nie
ko per dienas nedirbame kaip 
apsivelkam iii velniszkas dra
panas ir laikas nuo laiko i n me
tam kelis sziupelius anglių in 
peczius. Dirbame tiktai dvi va
landas isz dvideszimts keturiu. 
Bet, pasakyk man Mikai, kaip 
tau danguje ejnasi ?

kalbėt! Turim 
valanda isz

ryto, surinkti visas žvaigždes 
apdnlky t 
saule. Po tam per 
turime koezioti debesius.

— Bet Mikai, kodėl jus ten 
turite teip sunkei dirbti?

■— Sakant teisybių, tai mile- 
mas Petruk, czion randasi la
bai mažai darbininku.

užkabino telefoną
ir daugiau neszaukdavo Miką.

—E, ka cze 
atsikeli ketvirta

menuli ir iszkabvt t
visu diena

Petras

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgl 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija ^Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge- 

W atkreipti nuo pik-1 rai. (t.f.
11 <

(t.f.

dirbo ant tėvo

Naujas prezidentas Coolidge 
gimė arti Plymouth, Vermont, 
turi 51 metus, 
farmos ir mažam sztorelije.
Pasiliko advokatu 1897 mete. 
Gubernatorium Massachusetts 
pasiliko 1917 ir 1919 metais. 
Iszrinktas vice prezidentu 
Suv. Valst. drauge su Hardin- 
gu. Apsivedė su p. Gracije 
Goodhue 1905 susilaukdami du 
sūnūs. Iszpažinimo yra kon- 
gregacionaliszko. Yra tykus 
žmogelis, nepasisziauszes o su-

vice

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
VIESZOS MOKYKLOS.

r

miestai
ar

Por Suv. Valstijas, 
turėdami 2,5(H) gyventoju, 
dauginus, užlaiko 2,401 atski
ras mokyklų svstemas. u •
Mokyklos ir mokyklų namai.

1018 metais 
vartoti

ju ar daugiau;

, 20,843 namai 
del mokvklu tikslu. 

Beveik ketvirta dalis tu yra 
miestuose su 100,000 gyvento- 

3,334 miestuose,
kuri turi nuo 30,000 iki 100,- 
000 gyventoju; 4,260 miestuo
se su nuo 10,000 iki 30,000 gy- 
toju; 3,884, niiestuos*e su nuo 
5,000 iki 10,000 gyventoju; 4,- 
395, miestuose su nuo 2,500 gy
ventoju. Mokyklų mimai be
veik lygiai padalinti tarp mies
tu penkias grupes. 
1918 m. buvo 276,827 
namai Suv. Valstijose. Miestu 
mokyklų namai sudarė tik 

visos vieszu mokvklu a 
namu skaitlynes Suv. Valsti
jose.

Isz viso, mokykla nuosavybe 
visu miestu mokyklų systemos 
yra $1,258,933,000 arba $60,401 
del kiekvieno mok v klos namo, a
Vidutine verte mokyklos namo 
yra $7,165. Vidutine verte kai- 
myniszko mokyklos namo yra 
$2,831.

namai

Isz viso 
mokv klu

7.5 %“

M i ėstu 
samdo iszviso 
užveidetojus

daugiaus savo

Mokytojai, 
mokyklų systerna 

2,512 vyriausius 
su pagelbi n in

kais. 5,071 užveizdetojus, ir 8,- 
846 perdėti ui us.

Visuose szalies miestuose, 
241,382 mokytojai pasamdyti. 
Tie mokytojai duoda puse ar 

laiko mokini
mui. Isz tu, 216,310 yra mote
rys, ir 25,063 yni vyrai. Matyt 
jog 10.4% mokytoju, 
mokyklose yra vyrai. 1010 me
tais buvo tik 8.7% ir 1800 tik 
8.2%. Per visu szali vyru mo- 
kyju skaitlius sumažėjo kuo
met miestu mokyklose skait
lius truputi padidėjo. 37.1% 
mokytoju dirba miestu vie- 
sziose mokyklose. Tie moky
tojai mokina 41.2% vaiku.

miestu

nūs sziadien kožnas dirba ant 
farmos savo dieduko.

Mr. Coolidge būdamas vice
prezidentu aplaikydąvo algos 
12 tukstaneziu doleriu ant me
to, dabar kada pasiliko prezi
dentu jo alga bus 75 tukstan
eziu doleriu ir da 25 tukstan
eziu doleriu extra del apmo
kėjimą važinėjimo ar keliones 
kasztus.

Nabaszninko Hardingo na- 
szle aplaikys nuo valdžios 5 
tukstaneziu doleriu ant meto 
posmertines kolei bus gyva.

mo-
8,586,601 moki-

or-z (

k a i

Vaikiniai.
\’isos(‘"miestu viesziose 

k v klosi* v ra
niai, isz tu 4,230,467 yra vaikai
ir 4,347,134 yra mergaites. 41,- 

visu vieszu mol<vkhi vai- 
randasi miestuose. Spėta, 

jog 1,021, 127 vaikiu lanko pri-
vatiszkas ir 
k vklas.

Sužinota, jog 30r< miestu tu
ri mokvklu terminas isz nuo 
176 iki 180 dimiu, arba, geriau 
sakant beveik visu miestu mo
kyklų terminas yra isz devy
nių menesiu. Snvirsz 25r< mies
tu turi teiinina. isz devvniu ir 

8r'( miestu turi
deszimts menesiu terminą. Ke
li mestai turi trumpus termi
nus, isz astuonių menesiu. Pa
prastai Suv. \’alstijose 182 die- 

paprasta miesto

puse? menesio.

parapijines mo-

nos sudaro
mokyklos terminą, t

Paprastai mokinys lanko mo
kykla tik 143 dienas isz reika
lautu 182.

Iszsisuko.

Pasigeria keli sziauczinkai 
Aleksote, sugryžinejo per tilta 
Nemuno in Kauna ir klvkavo: 

uorei kalingas caras, 
no reikalanjeme jokiu ca-

Mums
mes
ru! Žinomas daigias, jog isz- 
girdns policija
invade in koza, o ant rytojaus 
stojo priesz valdže:

— Ka jus svalaezei nakti re- 
• nereikalauje- 
jog visi busite

caras

suėmė visus ir

kavot, jog caro
me! Ar žinote
iszvaryti in Si berijo ant pasi-

Vienas isz drąsiausiulenesi ?
atsake:

— Teip, mes jokio caro ne
reikalaujame, ba turime musu 
cara Mikalojų H Aleksandra- 
vieziu, tai kam mumis caro?

jei Bobų varno!
— tarė lia

— Verno
St ūpai t e damoj i! 
czelninkas..

Žydas:—Uj! popus daktare, 
mano pati turi gaigalai...

Dak:—Kaip tai gaigalu? Gal • I A.svaigalu?
i r7./j :*■ Via tiek svaigalu ar gai-

A
) I 

iU 4

oLietuvos
Pramones,

labai nenorma
lus. Krautuvėse viskas brangu, 

produktai pigus, 
krautuves ir ūkiai

apkrauti mokeseziais; žmones 
labai dejuoja. Tik pramoninin
kams, biznieriams, krautuV- 
ninkams galima gerai gyventi, 
nes kad 
tai jie

mokeseziai
vis kelia, kainas pre

kėms. Nei valdininkai, nei dar
bininkai, nei ūkininkai taip da
ryti negal. \'ieni nuo valdžios, 
kiti nuo ju firiklauso, treti nuo 
užriibežio.

Laukai atrodo

brangus,

neblogiau
siai, tik visas pavasaris ir pra
džia vasaros buvo labai szalta 
— saules ner, nei pagailos, nei 
lietaus. Jau pradėjom szienau- 
tifLaiszkas raszytas Liepos 5 
d. — Bed.), bet pagailos nėra, 
tai nežinia kaip suimsim. \’ai- 
siu turbūt visai szicmet nebus; 

k a. tik sodai 
kur tai dar

Žemaitijoj dar 
peržydėjo, o kai 
dabar via vvsznin ir obeliu žv- • • * 
dineziu.

Tokia tai žinia pranesza per 
gromata korespondentas in 
Naujenu laikraszti.
Ulonai užklupo ant Lietuviu.

Grinevicziai, Vileikos ap. — 
Czin lenku 4 ulonu pulko 2 es
kadronas, karininko Gccevi- 
cziaus vedamas, užpuolė vietos 
gyventoju gyvulius, kurie ga
nėsi servitutu ganyklose. Su
žeista 10 karvių, iki krauju su- 
mus’zti ganė gyvulius piemens 
ir be to sužeista 11 kaimieeziu, 
atbėgusiu 
venteriu.
Traukinys suvažinėjo mergina.

Maurucziai. Birželio 28 d. 11 
vai. 43 min. 2 kilni, nuo Mau- 
rucziu stoties, greitasis trauki
nys suvažinėjo 18 metu mergi
na Agota Konstantaite, Bielia- 
v i ežiu kaimo, 
cziaus. Nelaimingoji, praleidus 
nuo Kauno einanti traukini, be- 

atgal in darbo vieta, nes 
darbavosi prie geležkelio, ir 
netikėtai patekusi po greituo
ju traukiniu, einaneziu nuo Vil- 
kaviszkio, isztaszkyta po visa 
kelia. Szia savaite jau antras 
toks atsitikimas. Birželio 26 d. 
Kaune siaurųjų keliu traukinė
lis taif)

Meiles tragedija.
Kupiszkis. Sz. m. Birželio 20 

d. Piragiu kaime isztiko liūd
nas in vykis: jaunas vaikinas 
Bacziulis insimylejo 18 metu 
mergaite Augustauskaite ir bu
vo griežtai pasiryžęs ja vesti, 
taeziau merginos motina buvo 
tam prieszinga, todėl vaikinas 

kartus in mergina 
pas ku t i n i uo j u brau n i h go 

szuviu pats sau perskrodė smil
kinį. Ąbudu tuojau mirė.

Pas vaikina rastas ilgas laisz 
kas veitos nuovados milicijos 

■ /

iror-i

szove tris 
ir

ginti savo gyva in-

Veiveriu va Is-

pat suvažinėjo inote-

Karo mužejiii 
padidinti. Ta 

jau yra atgabenta iii Karo M u 
zeju.

tos 
vieszia 
namuose, 
nuo patyrimo.

Y patinga atyda 
priežaszczias 
jaunu vaiku 
vieszos page 1 bos. Daugumoj at
si t i kimu rasta, jog tėvas miręs 
arba jog tėvas serga ir negali 
(

kreipta in 
kodėl motinos 

turėjo praszyti

sija

Nesuprato.

Tai rots gražu, jau
7S1,

Slidžia :
trecziii kartu stoji priosz suda 
už vagyste!

-Dėkui ponui sudžini 
jog mam* už tai pagiri, ba szeip 
visi mane peikt1.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresa 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykite ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 

Box !), Brooklyn, 
Pasinaudokite isz szios 

progos visi kurio yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte. ! 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklnis ofisas randasi 
KAZUN0 APTIEKOJE,

|B8 8. Jardin St. Shenandoah, Pa.
I —I <

adreso Dr. Jmbco, 
Broadway, 7 
N. Y.

— —

o w»

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu laivu“O”
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA
IN EUROPA
Treczia klesa

Hamburgt 
Piliau 
Meinel 
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

ISZ EUROPOS 
Treczia klesa 

$102.50 
$10,5.50 
$10G.00 
$106.00

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

2G Broadway, New York.
arba pas vietinius agentus.

Lietuviszkas Bankierius
M . 4- r

ir Laivakorcziu Agentas
J. G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotes”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
greicalausias pasaulyje. Pasažierei 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje . del pagtSlbejiino 
pasažierlains per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaidas del to kad priveda pasa-
žlerlus prie pat laivo, ezitas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
Informacijų kreipkltcs
nayimaa yra dykai.

laivu agenta arba:
CUNARD LINE.
25 Broadway,
Mew Yort.

• e*. •
H ttili
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lirbti.
Tose vietose kur isztyrineji- 

mai vesti pagelba duota 3,047 
vaikams arba iszdalinta $41,- 

arba kas menesi kiekvie
nam vaikui užmokėta 10.17 iki 
$10.68. Pinigai atsargiai paskir 
t i. Vieszia pagelba. apdengė de
ficitą tarp szeimynos iszlaidu 
ir szeimynos inplauku, bet ke
turios isz s esziu valstijų pa
skyrė augszcziausia suma pi
nigu ir virsz tos sumos negalė
jo (langiaus iszmoketi. Denver 
turėjo daugiausia szeimynu su 
tinkamais inemimais.

Už maistu moterims ir mer
ginoms, snvirsz szesziolika me- 

iszmoketa nuo $9.78 iki 
i menesi'. Del jaunu 

vaiku kelias doleriais mažiaus. 
Del drabužiu moteris namie ga
vo nuo $2.00 iki $5.75 in mene
si, ir vaikai namuose dar ma
žiaus.

Beveik visose vietose pripa
žinta, 
buvo vienintele reikalauta pa
gelba. Kartais motinos ir vai
kai sirgo ir reikalavo medika- 
liszkos priežiūros, kaip ir pata
rimu apie maista ir hygiena. 
Agentūros bandė privesti szei- 
mynas prie sveikatos, patari 
geriausius būti motinu drau
gai.

Peržiūrėtojai girdėjo apie 
szeimynu per mokykla. 

Mokytojos jiems pranesze, jog 
vaikai tos ypatingos szeimynos 
ne kasdiena 
jog prastai aprėdyti ir atrodė 

Mokyklose netaip 
gerai mokinosi nes kartais už
migo kuomet mokytoja mokino 
vaikus.
jog tėvas miręs, ir paliko bied- 
na szeimvna isz žmonos ir kotu v
riu mažu vaiku. Vaikai parda- 

popieras, motina serganti 
ir su vaikais pardavinėjo laik- 
raszczius visokiame ore, pras
tai apsirėdė. Jie kėlėsi anksti 

ir nesugryžo iki volai, 
duota pagelba. Szeszi

tu,
$12.35 in

viena.

jog davimas pinigu lie

lanke mokykla,

apleistais.

ve

Isztyrinojimai rode,

ryto 
J lems 
metai potam isztyrinetojas ma
to juos kitame name. Vyriau
sias vaikas turėjo gana gera 
darba ir lanke naktine mokyk
la, kiti vaikai ir lanke mokyk
las.

Kita motina su szcsziais vai
kais bandė užlaikyti saldainiu 
krautuve manydama, jog vai
kai eidami in mokykla pirks 
saldainiu. Jie neturėjo jokio pa 
tyrimo ir dalykai ėjo blogyn. 
Buvo dienos kuomet jos vaikai 
parojo isz mokyklos ir nerado 
nei kąsnio duonos. Susiedas su
žinojęs apie j u padėjimą prane- 
sze isztyrinetojui, kuris szei- 
myna pastato ant savo kojų.

—Foreign Language Infor. Service.
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Negaliu, negaliu dan
ai* asz 

kada

I
I

f

1 i.
Mare sekt* ta proeessa visai ginus kentėti, nežinau, 

su szaltu krauju. Xet tuokart, tada begalėsiu kalbėti, 
kati Jonas szoko prit* jos isz- ateis ta'valanda, man teip bai

su, kad asz tau 
susietini sveikino ja už iszlosz- Ii, nes per tave 
ta prova, ji buvo visai kaip su
paralyžiuota, savo 
galėjo sugaudyti. Ji ne verkt*,'atmesi, ale asz turiu pasakyti, 

ant jokio 
Ji net Jonui nepa- pūliai.

prit* jos isz- 
vesti isz už geležiniu grotu, ir

misliu m*
i nuo to laiko
. nežinodamas.

turiu pasaky
tas stojosi ir 

tu mane mylėjai 
o dabar tu mane

H.jau

ne juokėsi, neat sake 
klausvmo.

jlekavojo už jo storom*. Kad ja 
iszveth* laiptais laukan ant 
ulyczios, pasodino

nesuprato, kas 
Ta pat tylėjimą 

užlaikė ir namuose. 'I’uojans ji 
stojo prie paprasto kasdieninio j nunuotlyjau. 

kalbėjo mažai, visi j

Staiga i paėmė ji visa sziur

f pTvlek!

rodės ji nieko 
su ja darosi.

laukan 
in vežimą.

r I

. . Idarbo, ale
jos judėjimai iszrode kaip mit* 
ganezios. Veidas buvo iszblysz- 
kes, akys visai inkritilsios, be
veik užgesusios. Jonas salikes 

labai 
ali* visi 
be pa • 
nepa 

rode dauginus linksmo veido.
ji vėl ne 

lapaudama gi
pa

kalbėdavoja kalheHavo \ isado*- 
draugiszkai ir meiliai, 
tie prisigerinimai liko 
sekines, nes ji niekados

Viena nakti, kad 
galėjo miegoti. < 
liai isz szirdio, atsisėdus, 
budino ji Joną :

— Jau lai tik ra i,
— kad mane Dievas baudžia!

Jis iszsigando.
Ka tu ežia dabar kalbi, 

Mare!

ta re ji :

Asz jau ilginus to nega
lino savosliu pati 

at sa k t* 
maut* tuom, 
tižiausia laimi* buvau iszsirin-
kus, ir ant ko jau

užslėpti, —
1 >ic\as baudžia 

ka asz sau už di-

jis di- 
ir apsi- 

Ji trauk-

ma-
bnvo tavo

apie ja. t n ja

galva kai

buvau visa 
vilti pat rot ijus... Jis mane kū
dikiu apdovanos.

— Mare! — suriko 
džiausiu me džiaugsnu* 
kabinės ja bueziavo. 
damasi nuo jo tarė:

— Xe, ne, nebueziuok 
nes, juk ii’ Jievnte 
vaikas....

— Xemislyk 
savu iszvaduosi.

Mare kratvdama 
bėjo toliausi

Ji teip buvo panaszi m 
savo molina, kada tu ja matei, 
matei Katre — kaip ilgai ji 
gyveno, 
užmirszt i, 
vo mot ere.

— Ji numirė, o 
ko asz tave turiu tiktai viena.

Asz — na ir buvau lai

Kai re 
tn 

o

buvo

— kaip
Katrės negalėjai 

juk asz buvau ta-

imki 1 o lai

minga, iki...
Ji vėl sudrėbėjo.
— Ka tu misiyji,

Dievas man ir mano vaikui d 
vanos, ka asz 
kui padariau !

Žinoma, — atsake jis, t u 
teip daug gero Jievutei darei.

Ji suklvke:
— Ta! ale....

Jonai, ar 
<»- 

savo sesers vai-

teipgi ir

tari* jis.
J i rankas lauže:
— Xe, ne! asz turiu tau pa

sakyti, mažu tada Dievas vai
kui dovanos; mane 
leido, .Jonai, ale...

siidas pa- 
asz vienok

J is paszoko:
Mart*! ar lai tu padarei.. 

J ievutei davei nuodus ?
— J’eip, dello 

jo veido kaip Katres, 
kus ir akis... ir dėlto, 
misli jau, jog Dievas mano mal
dos nenori iszklansvl i.

J’eip ji kalbėjo
'l'u lai padarei .’ 

| vo Jonas.
1 r jei 1 )i(*vas i r dovano-

I u man vis gi nedovanosi, 
sznibždejo ji.

Jonas t y Įėjo.
Ant rytojaus Mart* isznesze

* in kaina- 
ji kaipo mergaite

1 laba r

kad ji ture- 
ir plau
kai! asz

verkdama.
- deja-

111,

w Nelaimingos ant visa amžio bet visgi džiaugėsi isz gyvenimo.

ant ra.

— .Jeigu ji 
Dieva apskųs f

— Lžka-gi?
— Už nuodus.
— Kaip-gi ji gali I juk tave 

stulas pa Įeit lo.
— J’eip, paleido... ale priesz 

Dieva...
— Ale ko tu kankiniesi, 

Mare, tokiomis mislimis?
— Jos paezios ateina. Vai

kas tiktai susimylės ant ma
nes, jeigu ateis ant svieto ko- 
lieka koks, aklas, arba gerinus 
negyvas; asz žinau, jog visa ta 
bausme puls ant vaiko, nes 
raszte szventame stovi: iki tre- 
czios ir ketvirtos pakalenęs....

manim bus 
o Dieve, o 

Dieye, nežinau, kas bus!
Jonui jau nusibodo.
— Ko tu dabar aimanuoji 

įeipl — klausė jis.

Ka ant ra ?
mane priesz

savo lova su patalini 
raitė, kur 
miegojo. Dabar ji, rodės, jau 
lengvinus ant szirdies jautėsi. 
Darbavosi savo ukeje kaip pa
prastai. Priesz Joną ji rodėsi 
visados labai nužeminta. Kada 
ji su juo kalbėjo, visados akis 
isz gėdos nuleido, ir kalbėdavo 

Teip praslinko 
sanaites ir menesiai.
pradėjo visa narna valyti kaip 
ant kokios szventes: visus 
daiktus namuose iki menkiau
sio iszdulkino, 
kampu vertink les 
grindis iszmazgojo 
langinyežias nuplovė.

Plovinius perskaitė po kelis 
sykius, suplyszusius drabužius 
sulopo ir viską 
in krova. 'T 
namus iszszvarino, tiktai ber
no kamaros visai nepažiurejo. 
Syki pabaigus darba vėl isz 
naujo pradėjo, pakol tiktai tu- 
rejo pajiegu ir galėjo stovėti 
ant kojų.

Jonas 
kiek at si Iset u, ale 
sados galva.

Kas po manės beda n 
— ji atsakydavo.

I ’askut iniame 
užpuolė koks liūdnumas, ji 
rojo in bažnyczia važiuoti, ale 
ne Nedėlioję, tiktai prasta die
na, kad ji viena galėtu pasi
melsti. ,Jonas isz pradžios prie- 
szinosi, ale paskui pristojo ant 
jos noro. Viena syki kad teip 

pasiju
to, kad jau atėjo valanda pa
gimdymo. Nunesze tada ja pas 

tenai ji pa-

visai lengvai.
Ilaba r ji

iszvedino, isz 
praszalino, 

langus ir

gražiai sudėjo 
Teip-gi kieti ir kitus

melde, kad
ji kratė vi-

ji bent

S ;

lai ke ja vėl
no-

prie altoriaus meldėsi J

ko

Mislijau, kad su 
galas, o dabar...

K ubiliene,

atneszti pas 
apžiurėjo vaiku nuo gal-

sena 
gimdė sunu.

Ji liepe vaika 
save,
vos iki kojų su dideliu žingei- 

galop graudžiai apsi
verkus isz t art*:
dilinu;

Veži u Dievui! jis svei
kas, man Dievas dovanos!

Tie tai buvo paskutiniai žo
džiai, kuriuos gyva būdama 
isztare.

gyva
Ji vėl atsigulė ir už

migo. Kati dar atsibudo, turė
jo neiszpasakyta karszti. Dak
taro jau joki vaistai negelbėjo. 
Ketvirta diena po pagimdymo 
jau jos nebuvo tarp gyuju.

Jonas atsidengės vystyklą 
nuo vaiko burneles isztare:

— Tu savo motinai nebusi 
tižiaugsmu, ale teip Dievas Vi
sagalis norėjo, kad savo kal- 
czia su savimi nušinesztu.

r-:GALASA

idant Jis apszviestu musu pro
tą, kad matytumerpe savąsias 
ydas, o ne savo artimo. Rūpin
kimės apie save, o ne savo ar
timus.
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Puikus barelis jaunu niergaieziu, rodos iii jus žiuri,

TO

TARADAIKA

ulyežia, sėdi žmogelis 
prie si ubos,

Aid poreziu ir laikosi už 
galvos.

Isz pradžių mislinau kad 
užsitraukęs,

Jeigu tūnojo susitraukės.
Bt*t kur tau,

Kada a rėžia u priėjau, 
Dieva pagarbinau, 
Net nusistebėjau.

Žmogelis baisoj nusiminias, 
Apsiverkilis ir užsimislinias.

Kas pasidaro? — klausiu, 
Gal kokia rodą duosiu?

Ant niek ir rodą, 
.Jeigu darbo niekur neduoda.

O kaip nedirba fabrikai, 
Tai jau žmogui niekai.

I)a ne but u tokios bėdos, 
Kad butau netikėjas del bobos.

Kad buože del jos pinigus 
nedavinejas, 

'Piktai visus in banka padujas.
Sziadien bado kenst nereika- 

laueze,
Da ir vargsza paszolpes ga- 

lecze,
Bet viską boba praszpieavo, 

I lingo pinigėli*! mano !
Kada užklausiau : A r t uri 

pinigu, 
(lai ižduodi anl nieku ?

na jau, nebedavok.
Be baimes sau miegok, 

susi ra i k uos 
duos.

gogui e 
kuo jo,

A a jau,

Kad ir
J'ai Dievas 

Sziadien pilve k u-

Visi su pirsztais rodo ir loję, 
Xezinau ka padarysiu, 

Pasikarsiu ar pasiskantlysiu.
Batlas st ūboje, 

ir dejuoji*.
kvailys buvau,

Vaikuczei verki* 
()j kvailys, —

Jog bobai per daug pasida
viau.

O toji nelaba praszvilpe vi
sus mano pinigus,

Ir nežinau kas lobaus bus.
Vyruezei, pinigu bobomspinigu

neduokite,
Geriausi* in banka padekite,

Tada nebeda vosite, 
Laiko bedarbes nedejuosite.

Kokis tai stebukladaris at
sirado,

Jog isz nieko turtingu pa
sidaro, 
apsiga rsy t i,Sau loji, > >.\ort*jo “

Jeigu kas nori turtingu pa
sidaryt i, 

O ir burtininku pastos, 
Jeigu pas ji dasižinos.

Asz in galva su pirsztu baks
telėjau,

Ir pamislinau: 
Jeigu tu toki buda iszratlai, 
Jog ubaga turtingu padarai, 
Tai pirmiausia pats turtin

gu stokis, 
O paskui prie žmonių szaukis.

Matomai tasai nori pinigu 
prisilupi, 
nuo kvailiu 

smukt,
Kur in platu svietą, 

Apsirinki sau tykia vieta 
Ponaut, 

Ir lėbaut!
Teip brolyti nesiejna 

Tankiausia tok is in koza ejna 
Žmonių ezion neprigaus! 
Ir da ant galo nuo t uju žmo

nių in kaili gausi!

O prisilupęs

rr
y

y

!

Žmonių ezion

Murinai

y

y

nigerei” nori da- 
rotlyt, kati baltieji žmonis pa- 
eitineje nuo pakalenęs Kaino, 
kuris užmusze savo broli Ab- 
lu... Buk pirmieji musu tėvai 
buvo sutverti su juoda skūra, 
bet kaip Dievas paklausė Kai
no, “
lūs” tada Kainas isz tos bai
mes pabalęs,

l 4

kur dingo brolis tavo A b-

, kad ir po sziai 
dienai isz Kaino pakalenęs su

j balta skūra tebyra.

%

M
Ž’- : ■11

M

***

idoko

%',. ■*

4

/

nemato — nemato 
puikios gamtos aplinkui save, nes visos yra aklos nuo užgimimo. Idant toms nelaimingoms 
duoti szioki toki pasilinksminimą, Xe\v Yorko Drauguve del siiszelpimo aklu, 

Mergaites paezios mazgoji* torielkas 
žinoma po priežiūra (uju kurie yra

sa ve.

kaeijes prie ežero Barnes 
ui, maudosi, marszuoje —

y 

laimiu

Jonas Tarvidas.

MARYTE ATSAKE.

Sesuo Rita sziandiena papa
sakojo savo mokiniams pasa
ka. Pasaka apie vagi berniuką.

Pabaigus pasaka ji paklau
si* vaiku:

Kodel-gi, vaikai, mes turi- 
y y

I

Del Musu 
Vaiku

Raszo Jonas Tarvidas.
Aklas senelis

bet sapno 
Ji supra-

Anelyte buvo gražiai t<*\’<*liu 
Kas szventa<Iieni 

iii Bažnyczia; ji buvo 
merga i - 

mylėjo ir gerbt*. 
Bet sukakus jai szesziolika me
tu ji liko uaszlaile, tėvelis ir 
mot liti* 
metais. Nuo to laiko ir Anelv- 
tes gyvenimas persimaino, 
pradėjo draugauti su 
Ii kais, iszkarto 
del draugiszkmno, bet pagauta 
husvamaniszkoje bangoje, ne
turėjo pajėgu atsispirti ir liko 
pergalėta. Dabar tiktai retkar- 
eziais bepama t y si Bažnyczio- 
je, o parapijos Veikimuose nie
kai 1 nebepeši rodo...
pradėjo visai nebeateiti in Baž 
nyezia, užmirszo ka loveliai ja 
buvo iszmoke, visa užmirszo, 
paniekino.

Tai isz geros, doros katali
kes liko bedieve, laisvamane. 
Prigerns laisvamaniszkos dva
sios ji su pasididžiavinių saky
davo, jog t ikint i I iktai in ta, 
ka mato ir supranta.

Viena nakti Anelvte 
sapna.

auklėjama.
eida\o
gera katalike, darbszt i
te, ir visi ja

111)11) 1 re tais paežiais

Ji 
nekata- 

taip sau tiktai

v ra.’’
Anelyte pabudo, 

niekad neužmirszo. 
to, jog yra paikybe tikėti vien
in ta, ka matomi*. Suprato, jog 
blogos valios draugai iszvede 
ja isz tiesos kelio, atsiminė ka 
tėveliai mokė, ii- sugrįžo prie 
Dievo.

Tas sapnas Anelyte pamoki
no, bet asz noriu kad ir tave, 
brangusis vaikeli, pamokytu. 
Mes visi, vaikeliai, turime tvir- 

,Jtai tikėti in visa ka Dievas ap 
reiszke, ka Szv. Bažnyczia mus 
mok imi, nors t u daikt u nema
tome sielos akimis.

❖ <• <•

parengt* va 
padaro valgius, sukur<* ug- 

gais t uret i akis.

laiko patemyti krislą akyje sa
vo brolio.” “Mes visi” — sa
ko Szv. Jokūbas Apasztalas 
mes
lin dalvku

Mes visi
y 

y y

visi prasikalstame dauge- 
Tiesa,

ydu,

rf 1

KRISLAS BROLIO AKYJE.

jei kiekvienas

Galutinai
kiekvienas stengtųsi

Viena

ydas,

mažu

ka statosi save 
ka vai k-

visi esame 
nusidėjėliais, visi turime daug 

taip-gi rupinkimes apie 
save, o ne sa\o artimu nusidė
jimus.

Yra ypatų, 
dory bin pavyzdžiais, 
sztineja, temija mažiausias ar
timu klaidas, kasdieninius nuo
puolius, paskui kitiems viską 
iszpasakoja, apkalba savo ar
timus; ju akys visa mato, lie
žuvis visa apsako. Save pasiro
do maldingais, kitus isznieki- 
na. Bet Szv. Jokūbas Apaszta
las tarė: “
maldingas ir 
liežuvio, bet 
szirdi, tuszczias to maldingu- 

kuris mato krislą akyje
savo brolio, bet nemato rasto 
savo akyje. Koki veidmainy- 

veidmainv-

Jei kas tariasi esąs 
nesuvaldo savo 

su vadžioja savo

mas y

st e! 
st e.

Parizejiszka

ir raszto žinovaiFariziejai
mylėdavo save pasirodyti do

kai p džiaugdavos pate

atvedė pas Kristų ir 
Mokytojau, szita mote-

sapna
vo szitoki sapna. (Karlais ir 
sapnai mus pamokina). Ji Kap

ojusi per tlideli tan
ku miszka. Ji buvo vienu vie- 

miszkas buvo labai tan
kus ir tamsus, ir ji praliejo bi- 

Įkuogreieziausia

navo, jo

na, o

O*

negalėjo iszeiti. Sztai 
Anelyte priėjo maža 

buvo senas.

joti. Norėjo 
iszeiti isz miszko bet ėjo, ėjo ir 
niekaip 
miszke
nameli. Namelis 
pastatytas prastai, langas ma
žas, durys atdaros. Priėjus ar- 
cziau ji pamate ant slenksz- 
czio sėdinti seneli. Tas senelis 
buvo aklas. Anelytei jo pagai
lo ir meiliai jam tarė:

“Kaip gaila, kad tamsta ak
las! Pasakyk man, seneli, ar už
gimė! aklas, ar apakai nuo ko
kios ligos?”

“A.sz užgimiau aklas 
sake senelis.

O kaip gaila 
Tamsta, niekad nematei 

saulutes, nematei koks gražus 
yra pasaulis.”

‘“Iiesą’’ -~- 
“asz niekad nemaeziau saulu
tes, nežinau kaip pasaulis atro
do, bet turi būti labai gražus.”

Senelis nutilo ant valandėlės 
paskui vėl tarė: “ 
netiki in ta. ka negali matyti 
arba suprasti. Pasimokyl^ isz

4 t 
te”, rp

y y

y y at-

tarė Anely-

6

atsake senelis,

Tu sakaisi

manės, asz nematau bet žinau 
kad yra daug labai gražiu daik 
tu. Taigi, jeigu kuriu daiktu ir 
nematome arba nesuprantame, 
turime in juos

\»

kaip

Kiek vaidu, nesutikimu mu
su gyvenime! Bet, kaip žymiai 
jie sumažėtu, 
žmogus žiuretu tiktai savo da
lyku, ir nesirūpintu apie arti
mo; jei 
patobulinti save, sumažinti sa
vo ydas, pažint i savi*.

žymiausiu žmogaus
silpnybių yra tai matyti kitu 

kalczias, nusidėjimus, 
savasias gi užslėpti, ju nema
tyti. Kaip retai mes t esi ru pi
nami* apie savi*, bet o kaip tan
kiai apie kitus. Kaip tankiai 
mes užtemijame kitu ydas, isz 

p rida rome didžiausias,
o savasias pamirsztame, 
sumažiname!

Pasakyk, ko labiausia bijo 
mes? Bi joint's, kad artimai ne
matytu musu ydu, kad nesuži
notu kokie mes isztikruju esa
me. Tai musu baime! Kaip mes 
slepiame 
mus, savasias klaidas 
iszkeliame 
siems parodytu savo artimo. Tn 
savasias ydas žiūrime per ap
dulkėjusi stiklą, bet pasiėmė 
padidinta stiklą einame ieszko- 
tu artimo klaidu. Kodėl taip? 
Ar 
žodžius ?

“Kain-gi tu matai savo bro
lio akyje krislą ir nematai ras
to savo akyje? Arba kaip gi tu 
sakai savo broliui: Leisk, asz 
iszmesiu isz tavo akies krislą, 
ir, sztai, tavo akyje yra rastas? 
Veidmainy, pirma iszmesk ras
ta isz savo akies, 
matysi, kaip iszmesti krislą isz 
tavo brolio akies.” Tai žodžiai 
iszganytojo... 
yra mažiausia

y

savuosius nusideji- 
, o kaip 

ir troksztame vi-

užmirszome Iszganytojo

o paskui tu

Tas krislas, tai 
musu artimo 

yda, suvisai neturėtu mums rū
pėti, suvisai nematome būti iki 
neiszmesime . rasto isz savo 
akies, tai yra, iki nepanaikinsi
me savo didžiųjų ydu, klaidu.

Ir tas rastas, ka aptemdo 
protą ir sąžine didžiai 

“Pirma
musu
turėtu mums rūpėti. "%
iszmesk rasta, isz savo akies”, 
pirma rūpinkis panaikinti sa
vo ydas,

tikėti, nes jie’patobulinti savo,
ir jeigu stengsimės 

neturėtume

rais,o
myje ka nusidėjime. Ar-gi ne
atsimenate kaip jie suėmė nu- 
dejele 
tarė: “
riszke ka tik sugauta svetimo
teriaujant. Istat yme Može 
liepe mums 
a kmenimis.

4 4

Istat vme 
tokius užmuszti

K a tu gi paša k y- 
Bet Kristus jiems atsa- 
Kas isz jusu be nuodc- 
tegu pirmas meta in ja

si?... 
ke;”
mes, 
akmeni... Ir jie pasirodyti do
rais, pilnais visokiu dorybių y 

be nusidėjimu, o vieszai paže
minti nusidėjėlė. Bet Jėzus ži- 
nojo juos, mate ju szirdis, už- 

pasake: ‘‘Deja jums, 
žinovai ir Parizejai,

tat ir
Raszto
veidmainiai, nes jus panaszus 
in pabaltintus

labai gražus,

vesiu. y y

in tavo szirdi

jeliai!

Nusidejeli 
esi už savo arti-

y y

4 l

me nevogti ? Kas atsakys?
Povilu kas tuojaus tarė:
“Mes turim nevogti, nes tai 

negerai: turimo to nedaryti ki
tam kas mums patiems netin- 

y y

Ka tu sakai, Antanuk?” pa 
klausi* Sesuo.

Mes t arime nevogti
re Antanukas”, 
nutvers, tada nubaus, gali ir 
in kalėjimą nuvesti.”

“Ne” — tarė Sesuo Rita 
bet sztai Maryte mums pasa

kys. Kodėl, Maryte, mes turi
me nevogti ?’’

Nes”

ka.
4 i

4 l

i 4

— tarė

— lay y 
y

nes jei mus

“Nes” — tarė mažoji Mary
te žiurt'dama in nekalta sesers

“nes
y y

‘Taip Maryte, labai gerai” 
linksmai tarė Sesuo. “

vas mums insake nevogti, ir 
turime nevogti, turime niekad, 
o niekad, nedaryti to ka Dievas 
uždraudė. Jeigu mylime Die
va, užlaikykime Jo insakymus.

Brangusis vaikeli, pasirū
pink niekados to nedaryti kas 
užrnstintu goraji Dieva. Tan
kiai, tu vaikeli, 
kiai girdėjai apie Szventuosius 
bet visados pats sau tarė: “asz 
negaliu būti szventas.” Tai ne
tiesa! Visi galime tapti szven
ta is. Jei tu Dieva mylėsi taip 
kaip szventieji gyvendami ežia 
ant žemes mylėjo, ir užlaikysi 
Jo insakymus, tikrai busi Dan
guje su szventaisiais.

veidą, 
Novogk.

4

i c
Dievas insake

Die-

skaitei, tan-

MAŽOJE MARYTE,

Mažoji Maryte labai mėgsta 
eiti in mokykla. Ji gerai moki
nasi, ir 
klausosi mokytojos aiszkinimu. 
Sziandiena Sesuo Felicija aisz- 
kino szventuju gyvenimus. Ma 
ryte klausėsi su atsidėjimu, pa
skui paklausė.

‘‘Sesuo, kaip asz galiu tapti 
szventa?”

“Mylėdama Dieva ir visai 
darydama kas tau yra insaky- 
ta,”
gali tapti szventa. Būti szventa 
nereikia neatbūtinai iszvažiuo- 
ti in vienuolyną. Gyvendama 
namie su savo tėveliais, gali 
patapti szventa.

“Žiūrėk, 'Szventoji Germa
nu, visa gyvenimą buvo pieme-

Szventoji Zita virėja,
Szventoji Julijona verge. Tai
gi ir tu gali patapti szventa.

Jei mylėsi Dieva isz visos 
szirdies ir užlaikysi Jo insaky- 
mus, Jis suteiks tau malone, 
tapti szventa.”

Ir mažoji Maryte niekados 
neužmirszo tu žodžiu, kasdiena 
labiau ir labiau stengėsi pa
mylėti Dieva ir gyventi kaip 
Jis insake.

mokykloje atydžiai

— atsake Sesuo Feliiija,

na i te

tau malone

Amerikoninis daktaras.
* Hail.-' #■ III II •! ,,|^H Hli tu f ** ll.Rk

kapus, kurie 
isz oro puses rodosi žmonėms 

viduje-gi pilni 
mirusiųjų kaulu ir visokiu pu- 

Sustok ežia, skaityto
jau, teismenga 
tie Iszganytojo žodžiai!.. Kam 
sakome, jog kiti turi paliauti 
nuodemiave jei patys nuode- 
miaujame! Visi esame nusido- 

“Tas ka sako esąs be
nuodėmės yra melagis, ir tie
sos nėra jame. 
kuo geresnis 
mus ?

Nebūkime kaip Pariziejai 
nesigirkime saves nesididžiuo- 
kime nemanykime, kad visi ki
ti yra blogi mes vieni geri... 
Nusidėjėli, kaip iszdristi isz- 
auksztinti save, ir savo broli 
pažeminti! “Vęidmainis, pir
ma iszmesk rasta isz savo a- 
kies,” Žmogaus silpnybe! Bet 
mos galime sustiprinti savo, 
mes turime pergalėti ta silpny
be suvaldyti save. Tai-gi prp- 
szykii^io Is^gąpytojp maloniu,

Atejna jaunas vyras pas dak
taru labai susiraukiąs. Mato
mai kas jam labai kenke. Dak
taras liepe sesti ant paduotos 
kėdės ir pats baigė rąęzytie re
ceptą del pirmiau inejųsio li
gonio. Kada ligonis iszejo, 
daktaras paklausė:

— Kas ponui kenke t
— Acli, ponas daktaro s— 

kalba gailingai ateivis — bai
gei susimuezijau puldamas nuo

T

ligonis iszejo,
K . ■ J

Tbaiąikelip ką’tik dabar.
0 daktaras užsimislinias: -r? 

Teip t... Na-gi parodyk liežu
vi t...vi t.

#1
z kf

■ii
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— Sziadien Vieszpaties Jė
zaus atsimainimas.

— Nauja paszelpine drau
gove kuri vadinasi 
viszkti Ihirbininkn Paszelpine 
Drangini- innesze praszyma 
in šydu ant aplaikymo czar- 
terio.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Garsingo rasztininko gimtine.

guve Liet u-

gyvenimo drau- 
meile prie

iki Philadelphijos 
diena buvo didelis 

ežia Mahanojiije visai

cziene

p- Budrevi-

hm

u e I r Ž i 11 k e 1 i 
tiki*-tas isz

Nedelia bus 
New York a ant

I label
M lianojaiis

< >.

\V.* 1

a pva i kszt i ne 
paeziule Sukatoje 15 

v inezevo 
pripuolė

— Juozas Sadauskas likos 
nubaustas per burmistrą už su
plakimą savo 
ges kuriai prisivgi' 
altoriau^.

Nedelioj pradedant nuo 
Readingo 
per visa 
liet us,
nebuvo lietaus.

— Sztorninke 
cziene iszvažiavo ant keliu die 
nu in Filadelfije pas sunu.

p. Lrsznle Marcinkų v i 
isz Philadelphijos

kosi pas savo gimines ir pain 
tanius.

Ateinnezia 
eksknreija in 
Readingo 
lavas
liktai $4.

Iždnotojas “Saules 
D. Boczkauskas 
jo sn sa\ o
met ines sukaki u\ cs' 
nes. () kad Sukatoje 
diena szv. Daminiko (a.a. tėvo 
iždiiotoju) atsibuvo miszios už 
jojo atminti ir atminti laimiu 

pagyvenimo vedusiam gy 
venime tebyriaus ižduotojain.
*r<» vedusiam

KUR BUNA?

Mano sesuo Magdalena Am 
brasukė po vyru Plackiene, ir 

paeina 
isz Suvalkų Red., Marijampo 
les Apskr., Skriadu Para., Kas 

jie gyveno ()kla- 
<labar nežinau kur. 

Praszau atsiszaukt ant adreso.
.Jonas Ambrasas

Box HI 13

szvogerio (’ipro Placko
M a rijanip<

lisku kaimo, 
lioma (>

Johnston I’it v, III.

Paieszkau 
gal raszosi 
jau kad jis yra Amerike. Pači 

d’e-

Joną Rediela, o 
l seviezius, girih-

liautis isz Vabalniku Para., 
gul atsiszaukia po adresu.

St. Vilaisis
Illinois St., Assumpt ion, 111.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
M a ha noy (‘i t y i 

any, Lietuviu 5 to 
laikomas 7 diena Augusto, ant 
Aidukaiuzio sales 1129 K. Ma 
lianoy St. Susirinkimas 
bus m-s baigėsi sztoro agri 
mentas 
kitokius reikalus. Visi szeri 

atsilankyti.
Komitetas

Store (’omp
• vordo, bus

svnr-
ba igesi

ir

cinkai privalo 
2t.
f —-H,—, ,,

Du Bois, Pa. — Baisus atsiti
kimas ezionais. — 
miszin Juozas Mikelionis isz- 
važiavo su aiitomobilinm pasi
važinėti, pasiymdamas sn sa- 

puss(‘s(-r(‘ Marijona Ra-

Nedelioje po

vinį 
kauekiute ir Valerije Pikiuto, 
bevažinoji-nt truko guminis ra
tas. Sustojo prie kelio idant pa
taisyt. Tame atvažiavo auto
mobiliniu Jonas A’alantukonis 
su seseria Ona ir kaimini! duk
teria Mare
Mergaites isz Mikelionio karu- 
ko nenorėjo stovėti ant kelio, 
susėdo in Valentnkonio karuka 
spirdamosios idant jiases pavė
žintu. O kad Valentnkonis tik 
turėjo karuka apie tris savai
tes ir nemokėjo da gerai varyti 
paleido smarkei karuka kuris 
persiverte net tris kartus. Ra- 
kauckiiite likos užmuszta ant 
vietos, sesuo mirė ant rytojaus 
po piet, o 
kaulius sulaužytus, Kvederavi- 
eziulei ranka suži'ide Jonui ko
ja smmisze. Laidotuves nelai
mingu mergaieziu atsiims ntar- 
ninke ir Seredoje ant lietnvisz- 
kn kapiniu.
Marijonos pusbrolis 15

f n

Kvederavicziute.

Biruti' turi du szon-

Ta paezia diena 
met u

Kranas Makatonis teipgi mirė.
Visas 
li.-i i s i; i

melu naszle 
drukte

ii m-st as 
nelaimia. 
Ami diena

M rs.
szeszes

| įersieme ta.ja

migai, o 
batikoje.

min
ki) ri

pasikorė 00 
T\ili, kurios 

savaites 
dirbo vietinioje

Motina isz dydelio 
dukreles, neteko proto ir pasi
korė.

Chicago. — Vakar 
musu

v ienas 
skaitytoju isz Indiana 

Harbor, Ind., pram-sze mums, 
kad Liepos 18 diena prapuolęs 
jo drangas Pranas Katkauskas 

raszydavesis ir 
” 30 metu

nevedes. Juodu buvę 
Indiana Harbor isz 

Steuben villi-, I >1 ii o, Liepos I 2 <1. 
ir Katkauskas buvęs apsistojęs 
gyventi po Nr. .‘’>(>02 DeodorSt. 
Liepos 18 
darbu, bet dan

ISZ
pram-sze

kurs kartais 
‘ “ Kviet kauskas. 
amžiaus, 
atvvke in

d. jis iszejes in 
giau nebegrižes. 

Iszvažiuot kitur jis negalėjos, 
kadangi visa savo manta pali
es pas žmones, kur buvo apsis
tojęs. Gal but, kad kokia nelai
me ji kur isztiko. Pranas Kat-

n-ikes apsvarstyt i kauskas turis seseri Pittsburgh 
isztekejusia 
Fr. Zilonio.

Detroit, Mich. — Dam in i kas 
Andriiszkeviczins, kuris nukri
to nuo trepu ir perskalde sau 
pakauszi, numirė ana diena. 
Velionis mirė ligonlmteje neat
gaudamas mint les.

Visi

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darbu 
už priėnama preke.
ir inveda visokias paipas, pa
taiso stogus ir t.t. Kreinkites 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St. Mahanoy City

Pataiso

Readi ng

Dubeltavaa
Tiklatae$4.00

in

New York
NEDELIOJ 12 AUGUSTO

Ryte 
... 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
... 12:55 
... 12:33 
... 1:16 
... 1:45

> Specialia trelna# Sabalo* naktį.

> Isz
; Shamokin ... 
J Mt.Carmel . ..
1 Ashland ..... 
Girardville ... 
Shenandoah .. 
Mahanoy City 
Tamaqua ....
< GRĮŽTANT— Apleis New Yorka 
nuo West 23-rd Street 6:47 vakare 
Standard’ Time (7:47 Daylight 
Time),- nuo Liberty Street 7:00 
vakare Standard Time (8:00 Day
light Time), ta paezia diena in 
viraz-minetas vietas.

už groserniūko

num i re ana

Šzmutoris.
aplinkinėje

sausuma.

labai

pe r

Vienoje
upe iszsiliejo jog žmonis aplei
di;! grinezes turėjo nesztis in 

Viena senyva boba, 
o labai szikszti, suderėjo žmo
gų, idant jis jaja isznesztu ant 
sausumos ir už tai ketino duot 
su didele deryba 20 kapeikų. 
Tasai tiko ant to, paėmė boba 
ant pecziu ir tarabanijo
vandeni. Ant vidurio upes su
stojo ir tarė:

— Asz negaliu toliaus neszt, 
ba snvik pailsau, turi dadet 40 
kapeikų. Boba su dideliu turgų 
da<lojo 40 kapeikų. Tada žmo
gelis būdamas szmutorium, 
tvezia sukniubo, boba gerai

būdamas 
sukniubo, boba 

iszmaude, vienok neprigirdias 
isznesze ant sausumos.

Valgiu Gaminimas -- IRI--
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekMneis apdarais. Pre
ke tiktai .... 31.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

garsingais Ameri-f pI'wain,Szitoje baknželeje gimė Mark 
koniszkas raszl ininkas, mieste Florida, Mo. 
perkels in parka, kuri pastate ant jojo garbes ir padovanos 
del valstijo Missouri.

Ta ja bakuželia

KAS BE DIEVO, TAS 
IR BE SZIRDIES.

Syki buvo szitokis atsitiki
mas.

Jauna,
mot (-ris

gražia i pasiptioszns 
sėdi sopi uitoje eileje 

antroj se<l\ nej teatro s\<‘l a i nė
jo ir lyg ka giliai nžsimasezius 
limlnai žiuri in perstatymu. 
Ateina in teatru ir kita mote
ris jei
szale jos.

a t s i sėda 
pažinstamos, 
saves kalbe-

ses:

(

APKALBOS.

Apkalbos, tai yra pasibiaiiro- 
tinas daigtas. Niekas nemėgsta 
Imti apkalbėtu. Bet didžiuma 

kitiUi apkal-

ba,

pamėgsi miežiai 
ba.

Ihingiaitsiai tie kitus apkal- 
knrie labiausiai nemėgsta

patis būti apkalbėtais.
Apkalbos nėra 

elementas, bet labai skaudžiai 
i (įžeidžia.

Ne inžeidžia kima, bet siela, 
ypacz žmogaus var-

kokis kitas

jiilismiis;
t

Kongreso Knygynas.
u III.... ....... .. I '*

Va 1st i j U Ta 111 i szk as 
Knygynas yra. Kongreso Kny
gynas Washingtone. Knygynas 
insfi-igtas 1800 m. del Kongre
so nariu.
rinkimas isz api<‘

Su v.

Rusai Iszjuokineja 
Lordą Curzona.

nupirko Thomas

pats pagamino, buvo at-

pradėtas
m. ir

1814 m. originalis 
3,000 knygų 

buvo isznaikintas kuomet Bri
tu pulkai sudegino kapiteliu. 
Kongri-sas
Jefferson ’o privatiszka kny
gyną, arba 7,000 knyga kaipo 
pradžia naujo rinkimo. To kny
gyno katalogas kuri Jefferso- 
nas
spauzdintas 1815 m.

Knygyno namas 
1889 m., užbaigtas 1897 
kainavo $6,347,000. Arkitektli
ra. seka Italu atgimimą, triju 
augszczin pilko granito su auk
suotu virszum. Laukines sienos 
vra didelis t iesia kert is kuria 
apsupa kryžių kuris padalina 
vieta in keturias dalis. Krv- 
žiaus persikirtimo vietoj yra 
asztuonkertis kuris vra didelis ♦
skaitvmo kambaris. Krvžiaus • •
trys rankos yra knygų stirtos 
su eilems plieniniu
del nauju rinkimu. Kita kny
goms vieta pabūdavote 1909 m. 
in pietryti! kiemą. Dideli ini-ji- 
mo sali* ir tropai yra isz balto 
I taliszko marmuro.
A merikos art ist n

apdailiną korido-

Ant. J. Sakalauskas
LDRTUYI8ZKAS GRABORIUB 

IR BALS AKUOTO JAS

y

Laidoj* kimus Numirėliu psgal Nau
jausi* mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.

fi(H E. Pine 8U Mahanoy City, Fa.

ATSIUSK TIK $LC0
O gausi Ballklo Ir apyniu dd 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti Ir prialuntima apmoka-

Gcriausla stambi trajanka 60c
Puplalszkal

Truk-

su pamokinimu

me.
arba G pakelei už $3.20.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba G pakelei už $1.40.

Daktarai Namuose

lent vniu Bolszevikai teip neapkenezin 
angį isz k a 
I 'urzona, 
<
liesze

Knyga “Daktarai Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. * 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru G5c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

Laiszkarns

(larsiu
pieszimai ir

di|)lomat a 
j<>g

liena paroda
j°.i°

kent i jojo 
paveikslo matome.
♦ 

.orda 
laikydami ana 

po I ’et ro«<ra<la, 
paveikslą iszjno 

kaip tai ant

TvlrcilaeBla Lletnvleska
BANKA

ypata
Dilele kaucija sudėta Valetl- 
joe Bauko Departaiueato.
Estu po prloilura Valstljee, 
teip kad pinigai sudėti Mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui ui. Siunczu pinigus la vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpina Pasiper
tus keliaujantiems in Lietuva 
Miškan daroma teisingai, grsl 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o
atsakima. Adreaavokite:

V. LAPINSKAS
<01 Mahanoy 

HAHAK0Y CITY,

* i 1 ) , 611,1 H M l k nygu i r 
istorija, už

la.
A pkalbos 

daug pikto padaro.
Per apkalbas i n vyksta žmo

nių tarpe vaidai, nesntinkimai, 
gim-zai, kersztai, musztynes ir 
<Iidžiailsios kares.

Apkalbos, <int szios žemes vi
sa ramuma sudrumsezia, ir di
džiausi pikta gimdo.

Kas neapkalba kitus, tas pa
sekmingai moka apkalbas nu
kęsti, ir tokis apkalbu nepaiso; 
tarsi, ir tos apkalbos sausoms 
pasilieka.

Lietuviu patark' tikra teisy
be mums pjireiszki)i, sako:

Szunies balsas neina in dan 
Arba sako:

Ar vampresi ar losi, 
Kaip nusibos nustosi.

žmones Imtu, 
kad kitu neapkalbetu.

(I tie, kurie apkalbomis pik
tu žmonių vra nuskriausti; la- 
bai gerai daro kad apkalbu ne
paiso....

Ju
eziausias apkalbas užninsza.

J. V. Kovas.

pasaulyje la bai
gal j tur< d

skulpt liros 
rius ir alkovas.

Vienu sykiu, invairus skai
tymo kambariai
apie tūkstanti skaitytoju. Di
delis skaitvmo kamaris turi B
vietas del dvieju szimtu skai
tytoju, ir 60 stalu alkovnose ir 
galerijose. Jeigu Kongreso na
rys nori jog knyga jam butu 
pasiūta, in kapitolio narna, ori
ne dūdele
szmoteli in cirkuliariszka stu
la skaitymo kambaryje, ir elek 
triszkas knygų nosziotojas per- 
nesza knyga požemine ola su- 

ketvirta dali mylios, ir
perduoda knyga 
diplomatui in 
tas.

Rinkimas atspauzdintu kny
gų ir pamfletu dabar inima su- 

t lis 
1846

Ii udiiuma.
szei m y n oje 

nepag(-i- 
m-pa-

pažinstama, ir
K;ii p 

tai pradėjo tarpu 
t is ir paklauso pirmut ine

— Kogi taip liurna esi szian- 
* lien !

< >. gerbiamoji, tiirin labai 
lideli aut szirdies

Kas gi... Ar
kas atsitiko nelemt 

< 
sisekimas!

— Savo vyra luiinieje turiu 
labai serganti; palikau maž ne 
mirsztant i; nežinau sugrįžus ar 
rasiu dar gy va ar gal jau numi
rusi ’

Ai* tu, moteliszke, protą 
praradai... Javo vyras mii'szta, 
o tu ant trailro atėjai ? Rakiau- , ♦
se jos drauge.

— Nebucziau sziandien (‘jus, 
bot kad bilietą buvau iszpir- 
miau nusipirkus, tai nenorėjau 
veltui numesti.
na moteriszke pasiteisino.

Labai daug tokiu atsitikimu 
girdi'ti, ypacz laisvamaniu tar
pi'. Kas neturi szirdyje Diiiv 
meiles, tas neturi 
meih's toks nei savo 
asmenų neni) Ii.

J. V. Szeszupo.

laivjamo.' Ar koks
o, 
k i t as

i k

? 1gu.
4 4

Rimtai jau- 1 aiimingesni

y m

nunesze popieros

i rsz
laukaneziam 

apie t ris minu-

rijos istorija; 11uitfeldt 
rinkimą Skandinavijos

gausite teisiai*

o 
nei artimo 
brangiųjų teisingi darbai, ir pik-

Kaip Jonas pasikorė.

žmogelis .Jonas. 
Labai vargingai ant svieto gy
veno ir tare in save:

— Kjsiu ir pasikarsiu.

Buvo sau

Kaip pasakė, teip ir padare. 
Tame ejna boba keliu ir pa

ir tai damate kabanti žmogų
pažinstama ir tarė:

— Na k a tu
re i!

Kada ti-ip mifignoje 
da ve.

— Nes kaip navatnai

geresnio pada-

ir da-

pasi-

korė už pažast u !
() Jomis kabodamas atsilie

pė:
— Asz ir žinau, jog navatnai 

ir norėjau užsidėtie 
kaklo, nes pamislinau, jog ta
da ne galėsiu kvėpuot!

kilpa ant

milijonus kopijų. 
Nuo 1846 m. “Copyright 
(autoriszku tiesu) instatymas 
reikalauja jog viena ar dau- 
giaus kopijų kiekvienos kny
gos kurioms autoriszkos teises 
suteiktos Imtu prisiųsta kny
gynui, tokiu būdu 
tini 
spauzdintu Suv. Valstijose 
kngu. Randasi daugiausi bio- 
liografiju, istorijų, politiszko 
ir visuomeniszko moksloknygu 
vieszu instatymu, Amerikrts 
vietines, istorijos knygų, bio- 
pafiju ir gentkareziu suraszy- 

knygu
valdžia, fed e ra 1 i sz k a, 

vietine, isz apie 24,000

v i rsz

P’ 

m ii,

) i

knygynas 
pilniausia rinkimą at- 

Suv.

Americana
i r re vol i nei jiszka
ka 18G7 m., užmokėta $1011,000; 
\ udin rinkimą, 80,000 knygų 
daugiausia Rusu kalboje, ypa
tingai svarlii Rusijos ir Sibe-

— Kas 
lite ra -

tnros isz 5,000 knygų; Schiff 
Deinard rinkimą “semiti- 

22,000 knygų.
Žemhipiu 174,093;

954,?>04; atspaudu ir fotogra- 
8,745. Semitiszkns

kimas inima apie 22,300 knygų 
žydu ir artimu kalbu. Daugiau 
šia ju 
naivi, ir Jacob Sehiff 
knygynui 1912 ir 1914. Kasmet 
knygos pridėtos prie szito rin
kimo, ir dabar 
vienas isz didžiausiu ir 
biausiu. Tos
du mokslą, ju mintis, religija ir 
t. t. tame rinkime raminsi dau
gelis knygų paraszytu priesz 
1500 m.

Knygynas at įdarytas 
menej, ir kiekvienas skaityto
jas suvirsz 11) metu gali skaity
ti knygas be formaliszko leidi- 

tik senatoriai, 
valdininkai, teisdariai, ir keli 

nesztis knygas na-

rinkimą
c a

fiju 745.

mo. Bet

/muzi kos

rm-

surinko Klhraim Dei- 
padave

tu knygų yra 
svar- 

knygos inima žy-

V 11KL

kon-

KVITU Knygele Draugystėms tfel 
Iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - - lOo.

KVITU Knygele Draugystėms, Re) 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
Husirlnklmu

W. D. BOCZKAU3KA8-CO., 
MAJBANOT CITY. FA.

Wc.

apie Amerikos
va 1st i sz-

k a ir
knygų kasmet, ir apie 12,000 
leidiniu apie svetimas valdžias 
kasmet, ir daugeli eilių apie 
darbus svetimu mokintu drau- 
gyseziu.

Specialiu knygų 
inima. Peter Force rinkimą

rinkimas
Pet ri

kiti, gali
mon.

Knygos paskolintos kitams
isztyrinetojuknygynams del 

naudos, bet neskolintos knygos 
kurios gali būti paskolintos isz 
vietiniu ar valstijų knygynu. 
Ir nepaskolintos knygos kurios 
tankiai vartojamos Wasbingto- 
ne.

1922 m. 367 knygynai krei
pėsi prie Kongreso knygyno 
del knygų.

—Foreign Language Infor. Service.

FA,

JONAS M. C1SARIKAS 
Pire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurinlu) Namus, 
Tavoru*, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies, 
□•rlautdoae Kompanijose

81& W. Mahanoy Ave, Mahan o y City

Lietuvlaskas Graborias

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius Mial 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblninke moters.

Prieinamos prekes.

ill West Spruce Street 
MAKANOT CITY, PA.

Bell Telephones No. 141

JI
CAPITAL STOCK llli.HAH 
■urylM Ir Profits SHI.14I.H

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banką jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKINQ TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prez,
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, F. C. FENTON,

T. O. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVŪLA.
I J . / „

D. F. GUINAN, Sek. KMljeriui

j;

1g

Levit’o Sztoras *

I
13-15 W. Centre.St. Mahanoy City |

V-Ą)---------- ’* 1A g
Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkinei ir nektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už prienamas prekes

Užsimoka Pirkti Levito Sztore

g

Mokamo šatro procentą ant sudltu 
pinigu. Proesnta pridedant prie jus 
pinigu 1 Sausis ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnessat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ud S 
popiet Subatomls 9 ryte iki 11 vai.

. J■■ ■ ■■■■■ i
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei. j
Jos. E. FERGUSON. Kasteriu*. 2

.W. TRASKAUSKAB
FIRITUIIXIS LTKTUT1SZKAS 

nABOlIUB MAHAK0Y CITY, FA,
Il i*'

Laidoja Kubu* Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidoturiu Krik* 
ostiniu, Vesellju, Pasivažinėjimo

S20 W. Ceitre SU tfshimay City. Fa.

CHAS. 8. FIRMLEI 
Real Estate Agent — Rotary Fiblle

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojanM 

randas Ir teip tollaus.


