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Prenumerata Rimtuoju: Amerika ant viso meto 18.00 
Europoje ir Kanadoje 14.00 ant viso meto

latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant srio adresoI
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MAHANOY AND A STB.,

ft 42 METAS
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ISZ AMERIKOS INIC“IL“°LIETUVE

—----------------------------------------

JONELIS GAVO 7 
METUS

J

KOMPANIJOS UŽDARE * 
SZESZES KASYKLAS.

Scranton, Pa. — Glen Alden 
Coal Co., pradedant lino Naujo 
Alėto uždare szeszes kasyklas 
Igickawaunos ir Luzernes pa- 
vietuosia ir kaip rodos ant ge
ro. Per uždarima kasyklų įlydo 
Park, Continental, Sloan Skran 
tosia; Peach Orchard ir Pitti- 
bone, Luzerne ir Grant Tunnell 
West Nantike, paliko 2495 an- 
glekasiu be darbo.

Priežastis uždarymo kasyklų 
vra didelis kasztas iszkasimo B 
augliu ir užlaikimas sonovisz- 
ku brokeriu.

NEREGĮS MUZIKANTAS 
INSTOJO IN

KARMELITU ZOKONA.
Pittsburgh. — Antanas Ja- 

volak, neregįs muzikantas nuo 
užgimimo, ana diena instojo in 
Karmelitu zokona, Niagara 
Falls, Kanadoje, mokytis ant 
katalikiszko kunigo.

Jaunas .Javeli kas turėdamas 
du metus pradėjo skambyt ant 
piano o kada ji iszgirdo pro
fesorius Gasper P. Koch, pro
fesorius Caniegio
paėmė vaikiuku po savo globa 
i r iszmok i no_ gray

Institute,

,’av<c*lak 
susilaukęs 14 motu turėjo pir
ma pnbliszka koncertą, o 1912 
prigulėjo prie Pittsburgh Fes- 

ir Rusiszkos
Simponiszkos orkiestros. Natų 
nepažinojo, bet viską grajino 
ant pomieteis, viską ka tik isz- 
girsdavo.

t i vai orkieštros

KALĖJIME MALSZIAU NE 
KAIP NAMIE. 

Now A’orkas

ran:

— Edvardas 
Brink, atbėgės in policijos sto
ti, paszauke in pulkininką Mo- 

“Noriu būti uždarytas ka- » v

lojimo idant 'būti nuo savo pa
ežį ules, kuri man dagriso <lan
giau kaip tūkstantis 
Bus man czionais 
kaip namie.”

Policijuntas Hope ji iszmost 
nes jokiu budu 
Tada Brink rože

velniu, 
maloniau ne

neprasikalto*
Tada Brink reže stovineziui 
policijantui in veidą ir už tai 
likos uždarytas kalėjimo ant

* . j
dienu. » »

vackki,

puse valandos
IMožastis savžu-

TEVAS 18 VAIKU 
PASIKORĖ ANT LOVOS.

Wansaw, Wis. — Kranas No- 
52 motu isz Athens, te-

vsl8 vaiku isz kuriu 17 yra gy- 
>vais, pasikorė ana naktį ant 
(lovos. Jo duktė užtemino ka
banti tęva ant virvutes ir tuo- 
jaus ji nupiove. Norints ji at
gaivino, bet in 
vėliau mirė,
diristos yra nežinoma.

» ———II I Į I I

500 SVARU VYRAS MIRĖ.
Portland, Ind. — George 

Butterworth, 60 metu, žinomas 
kaipo riebiausias žmogus ant «
svieto, mifo namie nuo paraly
žiaus ant kurio sirgo. Svėre* jis 
suvirszum penkis szimtus sva
ru ir važinėjo su visokiais cir
kiniais. Paliko jisai sunu ir'bro
li bet tiojei buvo paprasto sun
kumo ir neturėjo progos ^ody- 

His save už pinigus. A

Apiplesze Narna Ir 
Prismaugė Motere

KADA JI UŽTIKO PRIE 
DARBO.

Baltimore.
negro, kuris Gruodžio 29 mikli 
užpuolė ir iszplesze Lietuves 
Marijonos Ramakis mimus ir 
dar ja paezia. smaugė. ’

Policijai Rainakiene aiszki- 
na, esą pamaeziusi negrą kam
baryj graibstant daiktus. Pra
dėjus rėkti. Negras iszsilrau- 
kes revolveri grasi nes nuszau- 
li. vėliau jai vis rėkiant,vėliau jai vis roKiant, jis 
ginklą mėtos ir emes rankomis 
smaugti.

Vėliau kai m vnai 
triukszma ir tuoj atbėgo.'Nt 
ras spruko lauk. Vėliau mok 
ris isztrauke negro 
sagas, jam bėgant, 
pdes vagi s uga uti. 
apie 5 pėdu augszczio. 
galis apie 150 svaru.

Ra malk i en e i tenka 
gerkle.

iszgirdo

0- 
palto dvi 
ir tos gal 

esąs 
Sverti

.Jis

GYVENO VARGE, SURADO 
TURTĄ. 

Pa. K eile v

kai-
na-

Pottsville, 
township virszininkai ana die
na iszvcže in Se.huvlkill Haven 
vargszu priglauda sesers Hele
na 50 metu, ir Lena Ginthers, 
60 motu, kurios gyveno varge. 
Po iszvežimui merginas, 
mynai padare krata' joju

surasdami daugel i uosi a 
vietosią, paslėpta 1,450 doleriu 
isz kuriu 600 doleriu radosi

Ar senmergėlės žinojo 
apie paslėptus pinigus namie, 
tai nedažinota.

AMERIKONAI UŽMUSZTI 
PER PASIKELELIUS.

Managua, Nikaragva. — Pa- 
sikeleliai užklupo isz nežinių 
ant mariniu A-morikoniszku ka 
reiviu (marines) artimoja Cen
tai. Musztineje likos užmuszti 
asztuoni kareiviai tarp kuriu 
randasi ir Pranas Konadorski 
isz Buffalo* Sužeista apie dvi- 
sleszinds Amerikoniszku ka
reiviu. Pasikehdiu užmuszta in 
penkiolika.

mo,

kuriu 600 doleriu 
aukso.

$2,000 DINGO ISZ PO
SZIENIKO BURDINGIERIO.

L A’.—Krist GeorgeBuffalo,
620 Abbott Road netikėjo in 
bankas, todėl paslėpė savo su- 
czedytus 2,000 doleriu po szie- 
niku kurie ana diena dingo ne 
žinia kur. Policija aresztavojo 
tris kitus burdingierius kaipo 
nužiūrėti už vagysta. 
vienam negalėjo
kad pihigutf’pavoge, ant to ne 
turėjo jokio davado. — Yra tai 
pamokinimas, kad namie tiek 
pinigu nelaikyti*

Bet ne 
užmetinet

NUSIŽUDĖ FARMERIS, 
GAL BUT LIETUVYS*

Bent on Harbor. — Vakar po 
pietų nusiszove szios apielin- 
kes farmerys Alicliaol Dongvi- 
hi, (Daugvila '?), .38 metu am
žiaus. Nusižudymo priežastis 
nežinoma. f .

Nuszove Savo Žmona
KURI BUVO SUSIDĖJUS 

SU KITU VYRU.

Sheboygan, Wis,'
Jonelio byla, kuri ežia toseni 
apygardos teisme 4 dienas, jau 
pasibaigė. Jis gavo nuo 4 ligi 7 

J’eisejas sako, 
but dang 

džiuro ’ ’

v • Antano 
(’Z i a

4 i tik

metu kalėjimo* 
kad bausme turėjo 
sunkesne, bei 
tiek jam tepaskyre.

♦Jonelis buvo kaltinimas sa
vo paežius užmuszimu. Prie 
kaltes jisai prisipažino, bet 

kad jis padaręs tai

užmuszimu. 
prisipažino

teisinosi, 
gindamas savo garbe. Jo mote
ris Veronika susidėjusi su jau
nesniu vyru, kaž kokiu Anta
nu Dukovicziu, pradėjusi 
žmogaus visai nemylėti.
asz paprasziau jos buczkio, o ji 
nuo manes užsisuko, sako Jo
nelis.
szoviau.
rojau, 
biauriot ja, kad kitas vyras jos 
nemylėtu* Pasitaiko betgi 
laime ir ji krito negyva.

Jonelis turi farma, netoli Par 
uoli miestelio, ir tenai ta tra- 

.Jonelis turėjo 
penketą \ ai Au/kuTiu vyriAusis

savo

I'nomet, girdi, asz ja ir 
, Bet užmuszt jos nono- 
sako: norėjau tik su-

gėdija i n vyko.

amžiaus.v ra 16metu e
visi vaikai pasilieka be 
globos.

* >

4

*

SUNKUS ŽUVAVIMAS ŽIEMOS LAIKE.
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MOTERE PIRKO PINIGINE 
MASZNIUKE UŽ $779.

Tittnsville, Pa. — Agnieszka 
Podenskione, kuri insitikėjo in 

stebuklinga pinigine masz- 
pirko ja ja už 779 de- 
kurios suczcdino sun- 

Ktida po
kokiam tai laikui motere ati
darė maszniuke persitikryt 

ra- 
bu-

4 C

niūkė J) 
9 

lorius, 
kei savo gyvenimo.

maszniuke 
kiek joje radosi pinigu -— 
do tuszczia tiktai viena 
maszka.

Apgavikai dingo isz miesto 
o moterėle graudžei verkė, bet 

savo kvailumo už-už mokslą 
mokėjo gerai.n

STONELE UŽSIDEGĖ TAIP
GI IR BAŽNYCZIA 

SUDEGE.
Ottawa. — Vaikutis priejas 

prie stoneles laike Kalėdų, ap
verto degnezia žvake Szv. Juo
zapo bažnyczioja,
sziena ir liepsna greitai prasi
platino po 'bažnyczia kuri visa

Bledes padaryta ant 
450 tiikstaucziu doleriu.

Bažnyczia likos paszventyta 
1892 meto ir buvo viena isz di
džiausiu czionais.

kuri uždega

sudegė.

r#-*

i

NEVALGE ASZTUONES 
DIENAS.

Yonkers, N. Y. — Nuo ilgo 
laiko Andrius Mikikas, 48 me
lu radosi bedarbe, o kiek turė
jo suezedinias pinigu iszleido 
ant mist o. Ana diena kaimynai 
nematydami jo i nėjo in kamba-

I ,

ri kur rado ji gulinti ant grin
dų sorgui i uždegimu plauczi.i. 
Ligonis nebuvo valgos per asz- 
tuones dienas* Buvo jisai neve- 
<liisiu, neturėdamas jokiu gimi
niu. Iii >

11 i

i
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Sztai žuviniiikiszkas laivas ° Wonder” apszales ledais 
atplaukdamas isz South Bostono, kur žuvavo kėlės sanvaites. 
Laivoriai yra dideliam pavojuje kada laivas apszala,.nes turi 

tankiai lokis žuvininkiszkas laivelis irledus nukupoti o 
skensta nuo sunkumo ledu.

LIETUVEI UŽMUSZTI
NAUJU METU VAKARA 

GIRTAS AUTOMOBILIS
TAS JUOS UŽMUSZE O 

DU SUŽEIDO.

Chicago. — Volai Nauju Me
tu vakare, kada žmones skirs- 

pt> 
ir

9536 \V. 68th

anksti

9

vienas

t offi n A mo 8en uosi i iš mot i fs 
lydėjo ii” nauju susilaukė, 
prie standų prįeje nusipirko 
laikraszti, perskaito, kad tarpo 
kitu Nauju Metu vakaro auku 
randasi ir geri žinomo Lietuvio 
Juozo G i ra i ežio, 
st. vardas.

Juozas G i rail is da
Nauju Alėtu vakare, lauke stry_ 
(kario ant kampo Westovn ir 
63rd sir. Tuo momentu atlėkė t 
automobilius ir visu greitumu 
inpuole in visa buri žmonių
laukusiu strytkario ir du vie
tojo užmusze ir du sunkiai su
žeidė.

Užmusztujn tarpe
Juozas Gira’itis, kitas Nathan 
Cohen, 17 metu; sužeistieji Jo
hn Schultz, 16 motu, nuo 6738 
So. Campbell Avė. Jam sulau- 
žyla ranka, sutrenkta smege
nys ir perskelta gajva, mirda
mas vėliau ligonbutojeJ IQlas 
William Svicmickus (vėliau 
teks sužinoti 
38. m., 
field avo. Aplaužytas ir sužeis.

ar ne Lietuvis) 
nuo 7202 South Fair- 

v ‘ -

9

ta viduriai. Padėtis* kritiszka.
Žmogžudžio karas sulaiky

tas; važiuojantis pasirodo esąs 
Maurice M. Dwyer, 
amžiaus,

Wonder

nu-

erdveles strvtkario laukti.

apsaugota jokioms

Ta 
aiksztele ant Westsorn avo., ir 
6.3 st. norą 
szviosoms.

Juozas Giraitis pi*r 19 3'netu 
buvo vyriausiu knygvedžiu ir 
kasiorium Libbv McNeill & Li- t1
bby sankrovos skerdyklose,bet 
apie metai atgal buvo paleistas 
ir dabar dirbo kur kilni 
gryžo isz darbo namo, 
lanke žmona, kad važiuoti 
juo in Nauju Metu 
viu pramoga* Velionis yra bro- 
llis p-ios Liuleviczienes, gra- 
boriaus J. Lulevicziaus žmonos 

užmusztasis Lietuvis, 
Jonas Schultz, Inivo dar tik 16 
metu jaunuolis ir ateinanti me
nesi turėjo su pasižymėjimu 
baigti Lindblom High School, 
kur jis buvo vienas geriausiu 
mokiniu. Ta vakara gryžo isz 
specialiu kvotimu gabiausiems 
mokiniams del laimėjimo sti
pendijos universitete* Jis buvo 
gabus pianistas ir abelnai la
bai malonus ir darbsztuS jau
nuolis 
resnos seserys, 

•f

v

Kitas

k ui
lis

• • 

.11

su
sulauk t u-

Liko tėvai ir trvs vv- B /
Velionio moti

na yra sesuo žinomos 
darbuotojos ir 
Juzės Gidliienes.

scenos 
vaidintojos

r

n
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NEW YORKO MIESTE YRA 
60,000 SLAPTU SMUKLIU.

Now Yoi'kns.

32 metu 
isz 8639 South Ada 

St.' Inpuolcs in žmonių buri jis 
kara sustabdė ir sulaukė poli
cijos atvažiuojant, kuri ji pa- 
omo in Chicago Lawn sloti.

Dwyer gynėsi ir nepasidavo 
jokiems policijos tarydmams, 
ir .’kadangi jokio pasiaiszkini- 
mo nenorėjo daryti, ji padėjo 
in atkira ciela nakvoti.

Liudininku policijai atėjo 
Horman Schnkow, 4607 South 
California avė., kurs pasisako 
tik per coli iszvengos mirties, 
kai paspejes paszo'kti in szali, 
pamatęs kava inpuolant in 
žmones. Jis stovėjo su minėtais 
keturiais1 nelaimingaisiais ant

Kalbedains 
Kami School for Social Science 
milingo, Paul Blanshard, mies
to reikalu komisijos direkto
rius pasako, kad vien New Yor- 
ko mieste esą nuo 40,000 iki 
60,000 “spykyziu ” 
smukliu. Pagal jo, tokia dau-® A u - t
gy'be tu slaptu girtu\^l nieku 
budu negalėtu operiibti’, jei sa
vo bizni jos nevestu su žinia ir 
pritarimu papirktas policijos.

™ slaptu

MOTINA NUSZOVE VAIKA 28,104,000 STUDENTU £AN- 
KAD NENORĖJO KROSNĮ 

PAKURTI.
Albany, N. Y. — Bu v 

al st i kimus, 
nohue, isz Medusos, liepė savo 
.IJ’inotu amžius vaikui užkurti 
krosui isz ryto. Vaikas alsisa- t" 
ke ir iszhego laukan. Motina 
pasiėmė szautuva ir vydamosi 

rik szen, 
asz tave szausiu!” “Szauk, 

jei nori, asz tavęs nebijau!’’at- 
kirto vaikas. Nesusivaldydama

• • • * * I

piktumu, motina szove ir valka 
užmusze* 'Tai buvo ant farmos. 
Kada susirinko kiti farmeriai 
ir paszauke policija, 
laike savo vnika apsikabinu J 
ir verkė. Policijai ji aiszkinosi, 

vaika 
baisiai 

szau- 
Policija ja 

dar du

o toks
Naszle vardu Do- 

isz Modusus, liepė

gasdino ji: 
n (‘s

4 i rprainai,

motina

kad ji nenorėjusi savo 
buvusi

kaip
užmuszt, bet 
pikta ir nojutusi. 
tnvas iszszoves.
aresztnvo. Namie lik< 
maži vaikui.

..—y., «. ..... Ii m. ,,.1—

1930 METAIS SUV. VALST- Szeszi žmonis likos

i

f

KOSI IN SUV. VALST. 
MOKSLAINES.

Washington, D- (-

a 
v

Moks- 
liszkas Biuras, apgarsino savo 
vietiniam raparte, buk in pub- 
licznas ir privatiszkas mokslai- 
nos Su v. Vaisi ijuosia lankiusi 
28,194,06 studentu.

Mokslainiu Suv. Valst, ran
dasi 254,200 su 848,.500 darak
toriais ir daraktorkoms d už
laikymas t uju mokslainiu 
kasztnoja kas metas 289 milijo
nus doleriu. Apie milijonus se
nu ir jaunu studentu užsira$ze> 
in pramones inokslaines.

Paskutines Žinutes
<

Kineziku

t uju

<Rangoon, Bunna. - J’eqv 
ir Burniocziu kilo 

politikiszki snmiszimai kūrin
sią užmuszta 18 ir .32 sužeisti* 

iszimtai arosztavota. <
<; Francijv.

užmiisztf 
per sugriuvimą Alpuosia snie* 
ginio kalno ant keleiviu.

<T11

Briancon,

BUVO LINGZUOTI 25 
ŽMONYS.

New York. — National Asso-I TrvsOverton, Tex.
ciation for the Advancement of i žmonis kikenti namo cropland

savo

rodo, kad 19.30 
Valst vbese buvo 
žmonys,

•metais

Colored People 
tame metiniame praneszime pa.

Ii nežinot i 25
arba daugiau ne dvi

gubai tiek, kiele buvo liimzavi-
♦ * • . • • V ■ i’ ■ ' * ■'*; ^**

imi 1929 metais.
Dvideszimts keturios linezo 

aukos buvo negrai. Imant vals
tijomis, Gerogijoj buvo linezno 
t i 7 asmenys, Alabama j — 
Texa.se — 4, Mississippi — 
Indianoj — 2,

•)

linoj ir Oklahoma j -— po 1.

paskelb- likos užmuszti per nupuolimk 
maszinos kuri po tam užside
gi*.

K Warszava, Lenki jo. —• 
Miestelyje Horod(*nkoje, truko 
garinis katilai maiulykleje už- 
muszdamas keturis žmonis o 
sužeido ir apszutino skaudžef’ 
septynos moteres.

Warszava,

4,
•> 
•»»

South Carol i no j 
o Flolridoj, North Caro-

Pittsburgh.
visi Slavokai

I’ei-ėitn Su-

PLESZIKAI NUSZOVE 
POVYLA KAZENA.

K eone, N. II* * — 
bala gauja banditu ežia apiple
sze 6 krautuves ir vienoj nu- 
szove savininku, ’Povyhi Kazp- 
na, kuris nenorėjo savo pihigu 
jiems atiduoti. Piktadariai tu* 
rojo vogta automobiliu ir pa
bėgo. I ž mesto suėmimą ar isz- 
davima miesto valdžia ir Vaiz
bos butas paskyrė $.3,000 dova
nu. ; ' .

Sunkiausi Uždaviniai
Ant SvietoJ i

* Egipcijo-

PENKI VAIKAI UŽTROSZ- 
KO KASYKLOSIA NUO 

GAZO.
— Penki vaikai 
ar Lenkai i nėjo

in apleistas kasyklas per 30 me 
J luino apie tuks- 

užtroszko nuo, 
gazo ant smert. Žuvia vaikai 
yra: Stepas Polk, 16 m., And
rius Novak, 16 m., Jonas Vai- 
czik, 14 m., Vladas Kubala, 15 
m., Juozas Koszyczek, 17 metu. 
Said Klein kuris inllindo in ka
syklas iszgelbet vaikus buvo 
apimtas gazu if vos-ji a t gaivi
no-

Su vaikais 
szuo, kuris at)>ego namo, 
tlamas garsini ir liedavo pasil
siu Vaiczakui, pako! tasai nenu 
bėgo paskui szuni prie kasykla 
ir lokiu budu dasiprab) kas at
sitiko su vaikais. Sziadion szuo 
vrn labai nusiminęs netekes »
savo draugu o penkiosia st ubo1- 
šia guli lavonai vaiku.

tu ir nueja
t ant i pėdu visi

<r

radosi didelis
lo-

IN 28 METUS APSIPAOZIA- 
VO SU 26 MOTERIMS.

San Francisco, Calif. — Su
das naubaude Normaną Floyd 
aut deszimts metu kalėjimu už 
daug patystn. In 28 motus tasai 
karsztuolis apsipaeziavo šu 26 
moterims ir merginoms. Prisi
pažino jisai taipgi, kad turėjo 
priek tarn 400 sužiedotiniu ir 
kad galėjo prikalbinti bile ko
kia moterie ant apsipaeziavi- 
mo jaigu tik su ja pasielgdavo 
mandagiai ir saldžiai.

Tūlas mokytas profe^oris su- 
raszo sokanezius sunkiausias 
:yit svieto dalykus ant iszpykii 
mo, o kurie yra sekanti:

Pastatvmas
niszkn piramidu Egipte.

Privori imas kongresmo-*
Washingtom*, ant naudoji

mo savo loom proto ir padary
mo galui prohibioijai.

Isz kasima s

Privertimas
nu

B

nala.
o 'r

Panamos ka-

farnysta prezidtmto Mek
sikos.

* zerkolilDirst (dėjimai in 
kada motere atsikėlė isz lovos.

Statvmas sziandieniu miie
t •

žiniszku namu.
Perskaitymas vienos kny-

gos enciklopedijos.
Perdirbimas vyro per nu) 

tore ant savo kurpaliaus kiuią 
apsipaeziuoja. L

Privertimas Lietuvio ant.1

užsiraszyino Lictuviszko laik- 
raszezio.

* Patvaldysta ant saves kA- 
da žmogus insimyli.

...... su moteriAGyvenimas 
kuri nori permainyt viską pa
gal savo norą.

Pradžia suezedinimo pir*

•i

e
mutinio szimto doleriu in Įnin
ka. ‘ : —F.

MOKYKLOJ A.
Daraktorka baisi ant veido 

malszina verkianti vaiki:—Ne 
verk, vaikiu. Ba kaip jaunas 
tankoi verkia tai ant senatvės 
bjaurei iszrodo.

A’aikas:
turėjo daug verkt kaip

A I

Tai ir miss tea-
dier

, maža buvo.

Texa.se
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B

nekurto apgavikai 
ba po

Kas Girdėt
Su sziadieiios bedlarbio pa

dėjimu, gaila kad ir pasirodo 
, kurio dir-

puikiai skambaneziais 
vardais, pradėjo dirbti gerai 
žinoma “namu darbu” siste
ma.

“Dirbk Namie — Užsidirbk 
orus pinigus namie, liuoslai- 

ku. Nereik jokio patyrimo. 
Tik pasiųskite marke.”

Tai paprastas laiszkas arba 
apgarsinimas. Kuomet žmogus 
jiems pasiunezia 
del informacijų

namu darbu

n'

Neveik jokio

M

ir kuomet jis

krasoženkli 
tam žmogui 

pasiusta^ patarimu kaip adre
suoti konvertus arba korteles, 
užbaigti picszt korteles, siūti, 
pardavinėti naminius daigtus 
arba kaip pradėti per paczta 
koki bizneli. Bet szitam žmo
gui praneszta kad visu pir
miausia rekalingos medžiagos 
dirbti jo pasirinkta užsiėmimą. 
Jaigu jis pasiunezia jiems kiek 
Nuo jo reikalauta “depozitas
nors pinigu, antru kartu nesu
lauks atsukvmo. Ketuose atsi- 
tikimuose jam 'pasiusta reika
linga medžiaga,
pasiunezia užbaigta darbo, jam 
praneszta kad tas darbas nėr 
tinkamas, bandyk antru kartu, 
žmogus atsako kad neturi dau
ginus medžiagos, bet vėl insa- 
kyta antru kartu pirkti*

Per pereitus kelius menesius 
New Yorko valstybes Darbo 
Departamentas gavo labai 
daug skundu nuo žmonių, ku
rie padėjo paskutiniu centus 
gauti sziokio tokio naminio 
darbo. Kad nors daug tu kom
panijų randasi New Yorko val
stijoj bet jos garsinaasi per vi- 

valstybiu ir 
milijonus

gavo

vaikncziuH dirbti fabriko, kad altorių yra pavėlinta ir nesi- 
prieszina bažnytiniams kiė- 
soms. Keli metai atgla ’Sz!v. 
Kongregacija (Ritualu iszdave 
kelis svarbius nusprendimus 

kiszasi tn'ju užklausymu, 
lyg atsakymas jos poteriams, apsvarstydami, kad naudoji- 
Neturėjo pinigu pasiusti kom- mas elektrikiniu žiburiu 
ponijai bet galu gale nutarė apszvictitno altorių visai nesi- 
vartoti doleri, kuri buvo per ii- prieszina bažnyczios 
ga laika pasidėjus 
gazo byla, ir pasiskolino 
centu nuo susiodo.
gus pasiuntė kompanijai. Žino
ma negavo atsakymo.

“Svetimtaute mažiam mies
te taipgi gavo laiszka, 
syk visiems snsiedams prane- 
sze apie tos kompanijos dar
bus. Daugumas tu susiedn ne
dirbo. Visi kur nors gavo ūžtoje 
tinai pinigu ir juos pasiuntė 
kompanijai reikalaudami na
minio darbo. Per savaites lan
ke ir lanke paczta, 
laiszku ir darbo nesulaukė.

Kas dion gaunamo szimtus 
laiszku praneszant tokius atsi
tikimus. Asmenys, kurie gau
na tokius laiszkus arba prane- 
szimus, turi tuoj praneszti Now 
York State Deprtment of La- 

124 East 28th St., 
York City, pirm negu siunezia 
pinigu tokioms kompanijoms, 
kurios tik randasi New Yorko 
valstybėj.

nors ties vaikneziai isz bado 
mirė. Jie nežinojo kn daryti. 
Viena diena gavo lęiszka, jai 
adresuotas, siūlydamas nami
nioio darbo sti gera alga. At rodo ĮkKas

ant

bo r,

Surinkimas Tikru
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užmokėti
30

Tuos pini-

ir ant

bet jokiu

New

svieto iszdave 
, 325 

iszdave Kanadoja 
Apie 350 tukstan-

instapy
mams, bet ant altorių turi būti 
užžiebtos dvideszimts žvakių 
laiko isztatymo Szvencziausio 
Sakramento.Amžinoj lempukcj 
turi būti naudota tiktai 'ge
rinsią alyva. Kas kiszasi ap- 
szviethno grabu galimu, irgi 
naudoti elektrikinia szviesn, 
bet laiko laidotuvių, prie gra
bo turi rastis vnszkines žvakes.

Kugoja žmonys ant bedarbes 
neturi pinigu ant duonutes o 
tureziai iszduoda milijonus ant 
palinksminimo kaip tai ana 
diena n Išbuvo namo milijonie
riaus Henry L. Doherty isz 
New Yorko.

Tėvai parengė savo dukra- 
liai Helenai baliuką ant garbes 
jos gimimo dienos ir lusto j ima 
in “sviotiszka draugiivo” ho- 
tclyją May flower. Orkiestra 
susidedanti isz 22 
palinksmys lakstant i 

visu

* •

sviotiszka draugove

Pakelyj prie dvaro Ga,u, Ba* 
doriškoj knuigaiksztysej stovi
iki sziol stulpas. .Pripiena jis

•r ' I 1 į

apygardos gyvcntojairiA liud-
■

na mirti tūlo jauno žmogaus, 
nubaustd teisinga ranka Dievo. 
Sfctui tasai jhunikaitis vddes 
labai nedora gyvenimą. Vien
kart Ncdoldionio vėlybu vaka
ru ojo jis draugo sh keliais 
draugais isz knrezemos namon. 
Tarytum del užbaigimo to Ne- 
deldionio didžiom nuodėmėms, 
eidamas keikė ir piktžodžiavo 
pasibaisėtinai. *

Kada priėjo prie virszmineto 
stulpo tasai jaunikaitis apsi
kabino stulpą albiem rankom ir 
szauke balsu: “Jaigu velnias 
tikrai esti, tegul ežia mane pa
ima: Czia pasiliksiu, ežia noriu 
pa...!” Draugai paimti baimes 
pabėgo nuo jo, manydami, kad 
jis pats sugryszos namori. 
vienok nesugryžo jan pats

iki sziol stulpas. Primano jis

sa szali, ir isz visu 
surinko net kelius 
doleriu.

Miss Frances Perkins, indus- 
trialiszkas komiaijonierius, ku
ri vede tyrinėjimą — pranesza 
tolinus apie tu kompanijų dar
bus.

“Szitos namu darbo kompa
nijos kaip tik sziadien semia 
turtą. Tas sistemas veikia kai
po ofisas New Yorke su daug 
darbininku, ir jie garsinasi per 
visa szali ypatingai 
miestuose. Jie siūlo geras al
gas už mažai darbo. Tas dar
bas susideda isz siuvimo apati
niu drapanų, verimo karieliu 
ant sznuru, peszimo korteliu, 
ir t.t. Ta darbo pasius kuoimot 
žmogus pasiunezia $1.50 arba 
$2.00. Tukstancziai žmonių 
laukia darbo pasiuntė pinigus. 
Paprastai tie žmones neprade
da tyrinėti kodėl nesulaukiu 

• atsakymo pakol kiek laiko pra
slenka. Ir per ta laika tos kom
panijos iszsikrausto ir nepalie
ka jokio antraszo.

“Musu biuras rado kad szi
tos kompanijos pradeda garsiu 
lis tolimose vietosse pirmiau
sia, sau duoda apie penkias 
dienas pasiekti Califomijos 
valstybe ir keturias dienas ki
toms vakaru valstybėms, taip 
kad visi atsakymai pradėtu 
paežiu laiku gryžti. Kaip tik 
greitai sulaukia užtektinai at
sakymu, uždaro ta ofisą ir ati
daro kita. Žinoma nevartoja 
ta pati varda, Jau pasiimu ki
ta. Ir siūlo kitokį darba*

“Tie žmones taip toli gyve
na nuo szito apgavingo ofiso 
kad jokiu budu neatvyktu New 
Yorkan asmeniszkai praszyti 
naminio darbo.

“Vienas pranesztas atsitiki
mas buvo moters, kurios vyras 
nedirbo jan per isztisus metu*, 
ir ji negalėjo palikti mažukus

juos svetimtau-

Pagal apskai'tyma Ameriko- 
niszkos Automobiliu Drauga
vęs, tai Amerikonai atlank.yda- 
mi kitas dalis
penkis bilijonus doleriu 
milijonus 
1930 mete.
ežiai Amerikonu buvo iszkelia-
ve in Europa ant geru laiku.

Bėga žinonys isz savo tėvy
nės jeszkodami linksmybių už- 
rubežyja, nes
ežiai priima su atvira szirdžia, 
nes žino, kad tiejei svecziai pa
liks pas juos milijonus Ameri- 
koniszku <loleriu, o 
kvaila prohibicija
milijonus ant iszvarymo savo 
padonu jeszkoti stikleli gero 
alaus ir guzutes*

muzikantu 
užpra- 

szytu svceziu isz visu daliu 
Suv. Valstijų, turės du puikus 
pietus ir žinoma sveteliu ger
kles neiszdžius bet novilgins 
jaisos paprasta munszaine, tik
tai geriusiais importuotais ge- 
rymais. Tasai baliukas ant gar
bes dukreles kasztuos tėvams 
dangau kaip milijonas doleriu.

Helena yra mokyta mergai
te, kalbanti septynes kalbas ir 
atlankė visas Europines viesz- 
patystes’ Taipgi puikiai malia
voje ir kada iszmaliavoja pui
kiai automobiliu, tai padova
noja juos del savo prieteliu.

♦ v mažuose

Amerike
iszduoda

ATSAKIMAI
i

stikleli
l

Naujas nuskaitymas parodo 
buk sziadien po Ainerikonisz- 
ka vėliava gyvena 124,926,009 
žmonių o mete 1920 gyveno 
107,508,855. New Yorkas valk
tis turi sziadien 12,588,066 gy
ventoju.

S. S. Aurora, III. — Apie ka
reiviu bona da visiszkai val- 
dže nesusprende, bet kongre
sas nori idant valdže paskolin
tu pinigus del kareiviu. Kada 
valdže nuspręs kaip iszdalys 
pinigus tai 
bus paskelbta.

Mrs. P. Z. Minersville, Pa.— 
nauju

laikraszcziuosia

ant

su

Turime nauju “Szaltiniu 
spaudini! .1924 mete, spaustu
vėje Schoonkes, Tilžėje. Zava- 
dzkio spaudos Vilniuje netu
rime. Te i p, mes apdarome se
nas maldaknyges. Brisiunskite 
tomistą o darbas bus padarys 
tas gerai.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

insilauže in 
kuri

Tankiai labai atsitinka 
svieto, kad vyras pavage my- 
lema arba kito vyra paezia, bet 
rotai kada atsitinka kad vyras 
pavogtu savo tikra paezia
kuria apsijjacziavo, Tokis atsi
tikimas atsitiko ana diena 
Milwaukee, AVis., in kur atva
žiavo kokis tai George Perry 
isz New Yorko,
gyvenimą savo paezios, 
buvo ji apleidus, paėmė in gle
bi pusnuogiu isz hoteliaus, iš
sodino in automobiliu ir dingo 
isz miesto, apie 7 valanda isz 
ryto. Norints policija dare vi
sokius /dengimus surasti din
gusia motore bet vyras su pa
ežiu dingo kaip kamparas.

Esamo tvirti, kad noteminda 
mi kiek buvo užpykus poni Rū
ta, nes taip vadinosi motore, 
bet atleido kalte savo vyrui vi
sokius griekus kokius papildo 
prieszais ja isz tokio drąsumo 
savo vyro, kuris ja sujeszkojo 
ir priverstinai pavogė ir atsi
vožė atgal namo, — Rotas atsi
tiktinas ar no!

Daugybe užklausymu ateina 
isz visu daliu svieto in Vatika
no mesta pas popiežiaus sekre
torių su užklausymais, ar olok- 
trikine szvios ant apszviotimu

— Visi lavonai skaitliu Jo 
1800, kurie buvo palaidoti ant 
Shadyside kapiniu Jormine, li
kos iszkasti ir palaidoti ant 
nauju kapiniu, 
Coal Co. pradėjo 
anglis po kapiniu.

— Juozukas Knypkis, de
vynių metu vaikas, likos už- 
mufeztas per automobiliu kuri 
varo majoras miesto Ashley. 
Vailkas važiavo tame laiko ant 
rogucziu nuo kalnelio.

nes Hudson 
iszkasinet

MUSU VAIKAI.

Teta sena merga:— Bukio 
gera Mariute, ba niekas tavo 
nemylės. Tiktai geros mergai
tes buna nuo visu mylemos ir 
kaip užauga iszteka už vyro.

Mariukai— Tai tu totulia 
turėjai būti baisei ne gera kaip 
buvai mažp, ba vyro negavai.

Jis 
, nes 

ant rytojaus likosi atrastas ne 
gyvas prie stulpo.

Draugui sugryžusie namon, 
kad tai buvo nakties lakas nie
ko niekam nesako. Ant ryto
jaus rytmety j kada tėvai to no 
laimingo jaunikaiezio sėdosi su 
savo szeimyna prie pusrycziu, 
urnai su trenksmu durys stu- 
bos atsidarė ir vėl su du smar
kesniu trenksmu užsidarė. Ma
nyta kad tai kas isz kaimynu, 
bet tuoj iszejus ant kiemo be
veik įiersigandusiems nieko ne 
buvo matyt niekur, szunos vi
sai nelojo. Tada visus paome 
baime, nes nieks negalėjo su
prasti kas suvarste duris, bet 
pats szeimininkas, arba tėvas 

“Nežemiszko žmogaus 
ranka trenke duris..* Klusu sū
nui S., turėjo atsitikt nelaime 
jaigu nesugiyžo namon.

Su žaibo 
ape atsitikima 
kaima, draugai nusistebėjo, ko 
da iszgirdo, kad j u draugas ku
ri paliko praeit nakti ant kelio 
da nesugryžo namon ir 
pasko, kad jis nesugryž,

v

tarė:

smarkumu 
apibėgo

kaimietis uėsdlaiikt jau jo; pd- 
simiro tada, kada jan knni’gas 
buvo prie slenkszczio

Bavarijoj tūlas 
namo liepe iszmesl 
naszle isz buto, kuri 
isztck liaus 
samdos. Varginga moteriszke 
turinti kelis mažus vaikus nors 
sunkiai dirbdavo vos iszsimai- ‘ ■■ 4 ■! ■ * k; ,i ,
tint galėjo,'kndn savininkas pa 
liepe kraitstinlis jni szalin, ant. 
kolų parpuolus meldo, idant su- 
simylotu ant jos ir mažu vaiku, 
iflant neatimtu vargdieniams 

lir pastoges, bet savininkas tu
rėjo uoline szirdi ir aszaros 
praszymas nelaimingos 
los visai nepažadino 
žmogaus szirdyja jausmu 
mylėjimo no pa jautimo 
les artvmo. 
jaut moteriszke iszsitaro: 
nelabas žmogų kad tau 
gyvam suputu.” 
vas nubaudė nemiclaszirdinga 
žmogau taip kaip linkėjo nu
skriausta naszle; 
put kaklas ir jokie gydintojai 
užgydyt negalėjo ir pasimirus 

galva visai nupuolė pirm 
negu paszai’vojo ji.

savininkas 
varginga 
neturėjo 

del apmokėjimo

1

žinia 
visa

tuoj 
nes 

pats san pranaszavo nelaimin
ga mirti ir liepe velniui paimt 
ji. Nuvažiavo prie stulpo drau
ge su tėvu nelaimingo piktžo
džiaut ojus ir rado ji ten negy
va, sustingusi, apsikabinusi 
stulpą. Pargabeno lavoną na
mon, kuri iszvydus sielvartau
janti motina suszuko:

sustingusi

janti motina -suszuko.-: “O ne 
laimingas mano sunau, kas bus 
su tavo duszia”?

Atsitikima ta gali patikrinti 
žmonos, kurie buvo liudytojais 
jo nes, da gyvena turbūt visi • • 
Jie.

jam

kurie

KOKI
GYDYTOJA

SZAUKTI

Kaip iszsirinkti szeimynisz- 
ku gydytoja ?

Beveik kas savaite Džiovos 
Draugyste gauna atsiszakimu 
nuo žmonių, kurio jeszko'pata
rimo kokioje nors ligoje, ir 
kaip atsakymas yra duodamas, 

neiszegzaminavus ligonio,

kad atsiszauknntis turi kreip
tis prie vietinio gydytojo —rietinio

•:>» kad
n asz- uoga įima duoti patarimo, ir, 

nedoro
susi
me!- dažnai tas pats vėl atsiszaukia

Tada sielvartan-
“Ah,
galva

Ir tikrai Die-

pradejo jam

reikalaudamas pagolbos iszsi- 
rinkti “atsakanti gydytoja.

Szeini.Vtiiai, kuriai reikia per
sikelti in kita miestą gyventi, 
s
4 »

f 7

narys,ako szilos draugystes
klausymas koki gydytoja 

szaukti” yra labai svarbus*

pagelbės. Vyrai, kurie žinosi, 
kaipo geriausi gydytojui pa
saulyj, visuomet liga gerai isz- 
tiria priosz iszreiksziant nuo
mone. I

Geras gydytojas turi medi- 
kalini knygyną, nors ir maža, 
ir naudojasi juom. Skaito nors 
viena medi kalini žurnale. Jei 
galima, lanko medicinos sky
rius.

Užtikrinimui 
gyvena užmiesezinose ir 
tora vienas gydytojas,

tiems, kurie 
k ur 

tokiuo 
bildu neturint pasirinkimo, ga
lima drąsiai pasiduoti juxgydy
mui. Gal jam ir stoka teknisz- 
kos tobulybes, 
nymo. Neturedmas ant ko rem
ti es

koki 
” vra labai

Sveikata ir gyvastis yra per- 
brangus turtas pavogti in neal- 
sakanezio gydytojo rankas. Ne 
visuomet lengva iszsirinkli.

szios kalbos priežastis 
yra. atkreipta atyda iii

kuriu 
galima, tinkamai iszsi rinkt i.

Pirmas reikalavimas yra 
kad gydytojas turėtu leidimą 
medicina praktikuoti. Kada 
Now Yorko valstybe iszduoda 
gydytojui leidimą, ji užtikrina 
kad jis turi reikalinga prisiren
gimą mokslo, ir kad vabHwbes

bot turi s urna-

Taigi,
Parnbežyj Holandijos, gyve

nos tūlas ūkininkas, kuris tu- riuos dalykus, 
idantrojo papratimu kalbėti 

užtikrini teisybe, 
“Tegul

y 

savo žodžiu, 
sziaip: “Tegul nusuku 
sprandu jei neteisybe kalbu. 
Vienkart net 
kaimynai savo pasargas 
jei, girdi, nepaliaus tai}) nuo
lat ai užsikoikinejes, tai jie ne 
nori su juo kalbėti ir vengs jo 
anaiptol, nes nenori girdėti to 
jo nuolatinio piktžodžiavimo 
arba prisieginejimb kartais net 
visai del isz mielo 
teisybes. Ūkininkas vnmog ir 
szuomi kartu prie atsakymo 
pridūrė 
dams kad jis niekad molo ne
sako ir jei tas neteisybe, tegu, 
jis nusisuka sau sprando*

Einant jam vienkart isz mies 
to, namon, kad da turėjo szmo- 
ta kelio atlikti, o vakaras arti
nosi,, nusprendė pasinaudot isz 
progos, kada pamate 
janti vežimą, kuriame važiavo 
} )a žy s t am a s kaimietis, 
stabdydamas vežimo norėjo už- 
siszokt ant jo. 
pasibaidė szoko 
szali, o ūkininkas, kuris da ne 
buvo visai inlipes nupuolė sta- 
czia galva ir nusisuko

sau

iszreiszke jam 
kad

padarym. 
vienog

«., * H » * *

savo prietarle, tvirtin-

važi uo-

Arkliai

Nesu-

urnai 
smarkiai in

nek li
pa go l'ba

1

kvotimus yra iszlaikes.
“ fszs i renkant 

kia tai}) pat 
kai)) daro szeimininke pirkda
ma uogas. 5i paverezia pintine 
ir žiuri ar uogos apaezioja yra 
taip-pat gCĮfos kai)) yirszuj. Ne 
labai seniai viena szeimyna, 

paszauke 
viena, kuris jie mane buvo gy
dytojas. Gale‘sužinojo, kad jis 
tiktai chiropraktikas. 
žinoti, 
gydytoja

gydytoja 
atsargiai

roi-
elgtis,

viena
prireikus gydytojo 7

galva ir 
sprandą.

—: Tolinus , bus :

sau

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,

?
ST; CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

iE

?

Keikia 
kad oĮiiropraktikas ne

Netik, kad daligu- 
ma j u neturi medicinos mokslo, 
bet, yra praleido tiktai pora 

tai)) vadinamose 
Chi roprak t i k u mokyklose ’ ’.

I 
pavartoja 

sensacijini apsisgarsinimo bū
da reikia vengti. .Taigų jis ga
lėtu padaryti viską kaip sako, 
nebotu reikalo placziai gars in
tis. Tokie iszsi tarimai 

egzaminuojame veltui”, iar- 
“gražiname pinigus jei ne 

patenkiname” yra kilpos at
kreipti mažai numananeziu aty 
da. Syki paklausus placziai 

patentuotu 
Mivininko: 

kad didesne dalis

savaieziu
4 b

1

Gydytojo, kuris

kaip
C c

ba

patarime, jis iszmoko pats 
savim apsirūpinti, dažniausiai 
sunkiausiose aplinkybėse.

daigu esi po gydytojo globa 
ir jauti, kad neini geryn, nerei
kia tuojaus eiti pas kita. Nieko 
nepelnysi kas savaite gydyto
jus mainydama..
to jas turės vis nuo pradžios 
pradėti, taip kad jokios pažan
gos Ii goja nebus.

Gale,

Naujas gydy- 
nuo

pasi rinkus 
atmink, kad jis nors ir gydyto
jas jiiegali stebuklu daryti. Ne 
reikalauk isz jo negalimu daig
iu

gydytoja

— F.L.I.S.

ABUDU GERI.
— Gerai, priimu tave 

bar tender i, nes jeigu prasikal
si kame, tai asz baisei koloju.

deri

UŽ

O asz — atsako barten- 
— jeigu mane kas kol i o- 

ja, tai tuojau* muszu.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

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

Westfali jo j gyveno žmogus, 
kuris mėgdavęs daug gerti 
svaiginaneziu gerymu, kuriems 
apsvaiginus ji, kalbėdavęs pa- ( 
prastinai, nors ir nieks jam 
apie kunigą noprimydavo: 
“Nereikalauju kunigo ir neno
riu matyt jo prie savo lovos 
kada mirsiu ir nereikalauju jo 
tarpininkystes, ries pats patai
kysit apsirohuot su Viovu, ku- 
riani tarsiu trumpai: “Tėvo, 
ifztai ežia esmi tavo sunūs! At
einu toks, koki mano sutveriai 
gyvenau taip, kaip iszmaniau, 
o jai kas buvo negerai tai asz 
nekaltas tik mano protus, kuri 
man doviai. Taigi nubausk 
mane jai gali?’

Ir tikrai pasimirė be iszpa- 
žinties ir kunigo, stojo priosz 
Sutvertoji savo ir iszdave to- 
kunda be tarpininkystos kuni-

o

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz FrackvjUes, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
. 4.   ■■■m—— ...11 ■ 
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W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja tunus numirėliu. Pasam
do automobilius dol laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —-Telefonas 506
603 W. Mahanoy Av.j Mah. City

T--".. '......................... .
*

n r

i szsigarsi nusies 
vaistu ^nsteigos 
“ Ar tiesa, 
užsisakaneziu vaistus yr mažai

’” “Tikra 
Buvo daug 

atviresnis atsakyme, 
vaistu garsinime.

Negalime spręsti gydytojaus 
gabumo nuo rakandu jo ofise. 
Keikia saugotis tokio, 
laikas nuo laiko iszranda ste
buklingus vaistus. Ir jaigu gy
dytojas turi puiku automobiliu 
ir laukiamąjį kambarį pilna 
ligoniu, norą profesinio suma
numo ženklu-

Paprastai gabus 
nesigarsina placziai, 
savo nuveiktais darbais, ir ne 
mėgsta kalbėti vieszai apie li
gonius.

Kuomet jam pasitaiko kokia 
liga iszriszti, jis tyrinėja ja, 
reikale, net kelias dienas. Ir jai 
gn nežino kokia liga tai gali 
būti, szaukiasi kitu gydytoju

K. RĖKLAITIS

k

'J I

numananti žmones! 
tiesa” jis atsake.

neg yra

kuris

gydytojas 
nesigiria

Lietuviazkas Graboriaa

Laidoja numirėlius pa- 
gral naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 140

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441J 
TAMAQUA. PA.

B

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3 

(Bell Phone 872)*

331 AV. Centre St., Shen*ndo*h, Pn« 
Nuliudlmo valandoje, sutei

kiam geriausi patarnavimu Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isa Mahan o jaus ir GirardvUlea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tala- 
fonuoti o pribusiu in deuhnts 
minutu. flr Bell Telefonas 872_ 

■■ . ■ ■ ■ 11 1 ~

tarnavima tai meldžiu man taU-
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Buvo tai rudens 
ūkanotas ir szaltas, tankus do. 
bosią i slinko padangomis, nei 
mažiausio šviesos spindulio 
nepraleisdami, buvo visiszkai 
tamsu.

Greitasis traukinys judinusi 
isz Naujojo Orleano, apie 6 va
landa vakare, o už 40 valandų, 
turėjo sustoti Pbiladelphi’joj. 
Laikrodis rodo 7 valanda, jau 
praėjo valanda laiko kelionėje.

\ragone pirmos klases sėdėjo 
puiki detektyve Zofija Ausz- 
riute ir jos padėjėjas Juozas.

Zofije buvo susekusi netikru 
pinigu dirbtuve ir su
tavusi josios savininkus, 
žo in Philadelphia, užsjpelni- 
jusi nauja garbe.

Nei nemano detektyvo, jog 
-zioje kelionėje sutiks ja bai
sus atsitikimas. Sėdusi
miai skaito sau an atyda laik- 
raszti.

Padėjėjas prisiglaudo, pasi
lanko prie josios tardamas:

vakaras,

aresz-
g ro

ra-
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KARALIUS KAROLIUS PIRMA KARTA ATLANKĖ
/ - • " ■

PARLAMENTO POSĖDI.
Rumunijos karalius Karolius II atlankė pirma karta par

lament ini posėdi, Imdamas karalium Rumunijos.

. . . , _ ---------------------------- --- ------------------- ... --r .4

duose rūbuose ir baltame brus 
loto. Jo veido spalva buvo gal- 
tonu, turėjo juoda smaila barz- 
džiuke, o iszvaiz<la veido buvo 
ne maloni ir gudri. Auszriuto 
žiūrėdama, ant (‘harakteriszkos 
galvos, palgygino ja prie gal
vos Mefisto.

Žmogus tas, žiūrėdamas asz
triai in detektyve ir jos pado 
joja, paszauko:

—- Ko ezion norite?
— Jeszkojan ženklu, kurio 

mane užvestu ant kelio užrnU-
— atkirto Auszriuto.

Nusijuokė ir tarė trumpai: • * • F t »
— Tamsta palik" i a paszauk.

szejo,
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Antra diena Kalcitu, 
Buvo kaip kur linksma, tai ne 

naujiena, 
Žinoma jaigu gero namini alų, 
Tai visko pasitaiko ant galu.

Susirinko in viena vieta vyrai, 
Linksminosi gana gerai, 
Atsirado ir mergina, 

Kuri munszaines ir alus gere 
gana.

Kada jau gerai prisigėrė, 
Kone kožnam už ausu tvėre

Ir kudlaczijo, 
Kiek tik galėjo.

Vyrai pradėjo ja

STOVYLAS DEL ERIKSONO
tiems žmonėms prie to darbo. 
Meldžiu tuojaus apleisti szita 
vagona ir nesikiszti ne in sa
vo erikala.

— Padarysiu ta, nes# mano 
pajieszkojimai yra pabaigti —• 
atsako Auszriute.

— Bet kode! tamsta kalbi 
in mane teip augsztu balsu?

—- Vadinuosi Harkyll’ium. 
Esmių valdiszku palicistu Nan 
jam Orleano! Tardydamas 
sziuos žodžius iszsiome maža 
sidabrini arolcli isz kiszeniaus, 
greitai vienok paslėpdamas ji 
atgal.

Auszriute nusijuokė ir tarė:
— Kaipo valdiszkas pali

cistas turi teise vedimo tyrino- *
jimu. Linkiu pasivedimo, tikiu 
jog pasiseks lamstai trumpam 
laike suimti prasižengėli.

— Buk tamsta rami esmių 
tikras, jog galėsiu. Su dides
nėms teisėmis žinojau kaip ap
sieiti.

balsu

Tautiszka Ly- 
pa- 
al- 

k n ris 
stos

Nonvegiszka 
ga surinko $400,000 del 
Statvmo szito stovvlo ant • •'
minties Lief Eriksosno, 
bus 07 pėdu augszczio ir 
vienam isz Chieagos parku.

gaudo.
O gal pasiseks jai intikrinL’ 

ir atidarys man savo szi rd i. 
Galima suprasti, jog las kuris 
ja seka yra žmogžudys, tokiam 
laiko musu privalumu yra ja, 
iszgelbet i.

Da, valanda kalbėjosi, pas
kui Auszriuto ir Juozas nuėjo 
in miogamiiosius vagonus. Di
dele dalis keliauninku buvo 
nuėjo ai silsėt i, beveik visi va
gonai pirmos klases buvo lusz- 
(i.

Stulgai pasigirdo neaiszkus 
koks tai riksmas, iszsivoržian- 
lis lyg ir isz moleriszkos kru
tinės! Ar lik nepasikėsino kas 
aut gyvasties žmogiszkos?

nesirado daugiau nieko 
jokiu brangenybių

•t -y

>

gas krepszys. Auszriute paė
mė ji ir atidaro. Apart keliu 
sAguczius del plauku ir sžu- 
ku,
krepszyje, 
nebuvo.

Puikus auskariai Ir žiodai, 
kuriuos nepažinstama vakar 
turėjo isznyko.

— Užsinuodijo! tarė persi
gandęs konduktorius.

Auszriuto pasilenko prie la
vono, po valOndolei pasikėlu
si, su atyda tarė:

— Neužsiiliiodijo! Nelaimiu-
■l J 1. * Jj '

ga užmuszta. Ranka krimina- 
liszka užsmaugė ją!

— Užmuszta! — suriko val
dininkas. — Dievo mielaszir- 

Nokurie pakelovingi paskn-! dingas! Jeigu prasižengėlis nc-

ir žiodai

Orleano!

roisz-

1

” kroizo” 
vadinti, i r

Ir konia iii t oria spjaudyti, 
Vergica baisiai perpyko,

Žodžius tuos tarė Auszriuto 
balsu aiszkum ir daug 
koneziu.

HarkylPius surauko kakta
o žiūrėdamas detektyvei lie- <►* 
siog in. akis, suszuko:

— ^Meldžiu tamsta labai man 
ncužvadineli tokiu klausymu!T b T T

Žinau ka turiu pradėti, pagel
ba tamstos yra nereikalinga!

— Tas priguli nuo apžiūrė
jimo — atkirto detektyve. —• 
Užtikrinu tamsta, jog esi ant 
neteisingo kelio, jeigu manai 
apie maszinista 
jog jie kaili.

— Pamatysime — paszauke
— Vienoja vietojo — spykyzeje

.Nepažinstama kas sykis kal
bėjo vis su didesne baime, mes
dama žvilgsnius pilnus piktu
mo in detektyve.

Tamsta klystate atsake 
— szvelniai Auszriuto.

No esmių sznipu nepriguliu, 
prie prieszu tamstos, nežinau 
net, kas yra tas 
ri tamsta kalbi.

Nepažinstama nusijuokė ir 
tarė karsztai.

— Neklaidink tamsta ma
no! No tikiu sziandion niekam, 
žinau ji per daug gerai, 
kelis sykius bando
pus gauti mano in savo kilpas, 
bot. iki sziam laikui jam nepa
siseko tas. Dabar pasienio sau 
pa geibo n detektyvo, bot tik 
juokiesi isz to. Gal Dievas duos 
pasiseks pabėgti nuo jo 
amžių.

— Bet paklausyk
tamsta! — pertarė jei Auszriu
to. — Paantrinu, jogei nežinau 
apie ka tamsta manai, tikiu, 

Meldžiu pažiūrėti, kaip Į jog esi nelaiminga ir reikalau
ji pagelbos!

Nepažinstama pakrato galv 
szaukdama:

— Po tūkstanti kartu no! 
Tai yra pasaka, netikiu, 
yra žmones kurio skubintus! su 
pagelba artimiems. Tikėjimas 
ir teisybe, 
jautimas, 
niek-niekis!

— Kaip sunkus likimas tu
rėjo tamsta patikti! — tarė 
Auszriuto. Kodėl sziuom žygiu 
pametei tikėjimą in žmones. 
Norecziau tamsta užtikrinti, 
idant intiketum man, o asz rū
pinuos Imti tau pagelbon 
vo kentėjimuose. Gali būti tik- 

jog padarysiu viską ka 
kad tik tave pa-

sanžines, 
prieszu , ar 

Laiko musu 
mos turim ja ja ture-

indomiai užsilaiko jauna mo
teris, sėdinti kitam skyriui.

Auszriute linktelėjo su gal
va ir tarė:

— Jau valanda laiko, kaip 
asz t eini jau josios pasielgimus. 
Turbut ta moteris ne yra tyros 

ar gal bijosi savo v 
Žvalgosi tankiai

jaja kas neseka.
keliones, 
t i po priežiūra!

Moteris apie kuria detekty
vo kalbėjo iszrode, tai pasitu
rinti ypata, puikioje pakelc- 
vingoje suknioje, pilko dažo- 
Josios veidas iszrode, jog yra 
neprasto gimimo. Tamsiose 
liūdnose akyse kas sykis ma
tėsi,
greitai

I

I

m

jog ji iszsigansta labai 
, kas svkis

vo akis nuo knygos ir mesdavo 
žvilgsni linkui duriu tartum 
isz ten jai grėsė pavojus.

Szalo josios gulėjo pakelo- 
vingas krepszys maroko *sku- 
ros. Baltoje szvelnioje rankoje 

knyga, 
pirszto žibėjo brangus žiedas. 
Puikus brili jautu auskarai, 
puosze josios balta ir liūdna 
veidą.

Nepažinstama teip 
žiurėjo ant savo krepszio, teip 
jog kiekvienas galėjo manyti, 
kad jame randasi brangeny
bes. Prisižiuro jus jai areziaus 
galima buvo manyti, kad turi 
nelaime kuri nežinoma likimą 
skyria,

Auszriuto prisižiūrėjo kas 
kartas su didesniu akvvumu 
nopažinstamai, pamaeziusi pa
sikėlė, ir perėjo in kita skyrių, 
o sėdusi szalo nepažinstamos, 
tarė:

— Esmių detektyve, vadi
nosi Zofija Auszriuto, nore- 
eziau su tamista pakalbėti.

Nepažinstama dirstelėjo in 
ja su nuosteba ir iszgasczia. 
Prie žodžiu detektyve sudre- 
bėjo, -žiūrint su neužsitikėjimu 
in Auszriuto, ir rustam balsu 
tarė:

— Meldžiu mane palikti ra
mybėje! Jaucziau, kad mane 
seks, siuns sznipus paskui ma
ne. Gėdinkis tamsta, kad esi 
inrankiu jojo, kad pagelbsti 
sekti nelaiminga, kuri tau, nie
kad nieko pikto nepadaro. Ko1 
*• • A • 1 a. g A T

laike

S atitraukda-

ant kiekvieno

tankiai

tikiu

a

kad

prieglauda ir pri- 
v ra sziandion tik

ta-

ra,
tik galėsiu, 
liuosuoti nuo prieszo kuris ta
ve be mielaszirdystes persekio
ja-

Nepažinstama pasikėlė, pa
sienio savo pekelevinga krep- 
szi ir žiūrėdama, užsimasezius 
atkirto:

— Pripažinstu, jog tamsta 
loszi savo role! Bet jis turi ži
noti, jog asz suprantu jojo gud
rus gaudymus. Veliju tams
tai iszsesti ant sekanezios sto

nes truisas tamstos yra
dykas, nesiduosiu sugauti in 

Apsigryžo ir norėjo

ties

spąstus.
eit link duriu vagono.
rinte prisiartino prie jos ir ta
re:

Užtikrinu tamsta da sy
ki • • ••

— Meldžiu man duoti ra
mybe — atkirto trumpai nopa- 
žinstama.

Auszriuto patrauko pecziais. 
persitikrinusi, jog neinstengs 
intikinti nepažinstama. Sugry- 
žusi in savo vieta tarė pusbal
siai in Juozą.

— Eik paskui ja ir žiūrėk 
kur ji eina.

Jaunas detektyvas iszejo isz 
vagono.

Po trumpai valandeliai su- 
senagryžo, atsisėdo in savo 

vieta, pakuždėjo detektyvei:
Nuėjo in miegama j i va

gona.
— Koks numeris ?
— Dvidoszimts treczias!
— Visa kelione turėsimo ai-

N e u žsi nuodijo! Nel a i m i n-

ar peczkun,

baisiai perpyko 
Ir namo sau nuvyko 

Kada jos brolužis apie tai da- 
žinojo, 

Visiems su kulokn grūmojo, 
Norėjo volą atgal sugryžt, 

Bet negalėjo iszdryst.
Nežinojo pas ka nueiti 

Ir prisiglausti;
Jau vyreli kad pasirenka, 
Su tokia užsidėt nėra ka.

I iszsedo Atlantoje, tai gal da 
randasi traukinyje!

Sužinosime apie tai tuo.
—- atsake detektyve. Te 

gul tamsta duoda 
siems geležinkelio
kams su mumis apie szita. bal
su atsitikima.

— Randasi traukinyje teip- 
gi valdininkai policijos 
kunduktoris
minusiai pakalbėsiu. Tegul ji
sai paima tyrinėjimą. 'Trauki
nys sustoja Richmondo, 
davažiuosime rytoj anksti. Jei
gu žinoma prasižengėlis neisz-' 
sodo Atlantoje, nepabėgs jis 
mums!

— Esmių užganėdinta, kad 
randasi su mumis valdininkas 
policijos ir kad jis užiims 
sziuom visu reikalu. Mes Juo
zai, nežinomi per nieką, pradė
simo pajieszkojima, o tikiu, 

Auszriuto atsigryžo in viena jog surasimo ta, apie kuri va-

finiam miegamajam vagono nu 
budo klausosi, vienok tik ratu 
(arszkojimas pasiekė ju ausis, 

ra m 11 ma s u ž v i oszpa t a -paskui
vo aplinkui.

Sekanti ryta d ienos
V

lik galėjo 
sziam laikui—.

ganiojo vagono No.

detek
tyve ir jos padėjėjas gere ka- 
va vagiui restauracijos. Nepa
žinstamos da nebuvo.

— Vakar apie aszlunta va* 
landa nuėjo gulti, 
iszsimiegoti lyg 
tarė Auszriuto.

Koks lai įdomus neramu
mas apome detektyvo, kiek sy
kiu klausosi pagal duris mie- 

23 vienok
jokio balso negalėjo iszgirsti. 
Buvo deszimta valanda, res
tauracijos vagonas iszsilusztl- 
no, o nepažinstama nepasirodo. 
Traukinys sustojo ant stoties 
Atlanta keli pasažierai iszsedo, 
o kiti vol insedo.

linktelėjo 
nuėjo

$u

isz v a 1 d i n i n k u, t arda m 11:

— Kalebejau vakar su vie
na. ypata kuri miegojo vago
no No. 23. Buvo jiji įdomiai 
apsitaisius ir pilna nekantry
bes abejoju ar nepasikesino 
ant savo gyvasties! Ar nebo
tum tamsta tiek geras atidary
ti ta vagona?

Valdininkas
galva atsakydamas -ir 
t uojaus su detektyve ir jos pa
dėjėju pas No. 23.

Durys vagono buvo a traldy
tos. Visi trys inejo.

. Isz syk buvo nematyti nie
ko, bet po užklodo gotojo kaip 
ir surisztas kūnas.

Greitai pakele Auszriuto už- 
klodala, visi trys atszoko persi
gando! 

iii

Ant lovos gulėjo graži nepa
žinstama moteris negyva. Bal- 

I ta veidą josios iszkraipc mirti
ni sopuliai ...akys kaip ir krau
jais užbėgo, placziai atidaiy- nia buvo suprasti, prioszas len
tos, rankos pamėlynavo sūdo- ris ja seko, turėjo būti gabus

' . . — . . < ___I . v, • k

Detektyvo dar prisižiūrėjo

jaus ? |Y.

žinoti vi
va 1d i n i n-

tarė
su tuom pi r-

kur

pajieszkojima, o tikiu

kar kalbėjo nelaiminga auka!
— Asz esmių tikras, jog jis 

mums nepabėgs — tarė Juozas.
Skyrius II. (

Staiga Pagelba.
1 ' l' ' * I

Auszriuto ir Juozas liko.mie- 
gajam vagone No. 23, Apžiu
rėjo rūpestingai da syki la
voną nežinomos, patomijo ant 
kaklo m tamsios žynies pirsztu. 
Detektyve patemijo, jog žmog-1 
žudžio ranku butą suodina, nes 
szalo pedsakiu pirsztu buvo ir 
juodi plemai. *

Užsmaugta brutaliszka jioga 
už kaklo nelaiminga, net baisa 
iszduoti negalėjo.

— Akyvas dalykas! — tarė 
Auszriuto. — Nesuprantu, isz 
kur tie suodžiai radosi.

— Negaliu perstatyti sau, 
idant užmuszojas butu toks ne
atsargus ir paliktu tokius mu- 
szanezius in akis ženklus. Kiek 
isz žodžiu nepažinstamos gali-

Pasako tuos žodžius 
pasididžiavimo, žiurodapias sn 
paguoda in detektyvo.

Auszriuto neatsako nieko, 
žiūrėdama in ji atydžiai, priėjo 
prie lovos idant apžiūrėti lavo
ną nežinomos. *

Ar nosudrebejo žiūrėdamas 
ant sukruvinto veido nelaimiu.

Su pasiskubinimu. past- 
lenke prie lavono, paskui su
murmėjo :

— Užspiaugta, teip yra ne
apgaunanti ženklai ant kaklo! 
•— Bot kas tai juodi plotinai, 
lyg nuo suodžių? Tai yra ydo- 
mu.

Ar nieks isz kėliaujaneziu ne 
turi suodinu ranku, kur-gi da
bar jieszkoti prasižengėlio.

— Darodymu yra, jog tai 
plctmai suodžių ir dėlto — ne
noriu jieszkoti, iki nepersitik
rinsiu.

—i Tamsta manai, 
vienas isz tarnu geležinkelio, o 
ypącz, jog inaszinstas ir pecz- 
kurys turi visada suodinas

v •

gos ?

nieko

jog tai

rankas, tai vienas isz ju?
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atsipirtinai HarkylPius.
Da syki paantrinu, kad tamsta 
nosikisztum no in savo reika
lą, apseisiu ir be tavos.

Suteszkino žmogui makaule, 
Net kaulai byrėjo, 
Ir kraujai tcszkejo.

Žmogeli gerinus paliautum,
Po tokias urvas nesi valkiotum, 

Ir negirtuokliautum.
Tai nuo bobeles su prosu no 

gautum: r
Ka daryt, jaigu proto stokuoja 

Tai žmoneliai paikioja. 
Ir moterėlės apsileidžia, 

Ir tosios prie alaus linksmai 
laika leidžia,

Nei iszluoja no kampu.
No apžiūri no vaiku.

O jau ka viralas,
Tai kaip jovalas, 

Tpfu, 
Net szlyksztu.

Valdiszkas palicistas iszejo 
skubiai in karidoriu. Daug 
pakeleving’u sustojusiu klausė
si akyvai ii’ asztriai kalbai tar. 
po Harkyll’iaus ir nežinomos 
mergeles.

—* Meldžiu visu su manim 
in sekanti vagona — tarė Ilar- 
kyll’ius:

Pakelovingi nuėjo paskui ji
ji. Atsistojęs ant kreses, pra
kalbėjo sziais žodžiais:

— Kaip jums žinoma, joge! 
pereita naktį papildyta užmu- 
szejysto. Kaip valdiszkas pa
licistas apsiėmiau tyrinėjimą, 
teisingai turecziau pradėti su 
poržiurejimu bagažiu ir krėti
mu ypatiszkai pakeleivius. Vi
sokį ženklai vienok parodo, jei
gu užmuszejas nesiranda tarpe 
kėliaujaneziu, galite vienok bū
ti ramus, tikiu, kad da szian
dion pajieszkojimai mano bus 
pradėti pasekmingu budu.

Užtikrinimu valdiszko pali- 
cisto susiraminę keleiviai atsi
duso liuosiai, gryždami in sa
vo vietas.
HarkylPius nuszoko nuo kro

sas ir nusidavė in restauracijos 
vagona.

— Eik paskui jiji — tarė

i

Po Kalėdų su fordukn in aplin
kine Kingstono nulėkiau

Ba dligrama gavau ir komedi
ja ten regėjau,

Kol i uosiu ir grineziosia pilna 
namines pridėtu

Ir alaus boksu pridėta.. 
Jau kad linksminosi tai links* 

minosi, 
Net pasigėrusios bobeles ant 

kaklu kabinosi,
Ir per žandus teszkino, 

Prie katro tik prisikabino, 
O galybe kas do plovones, 
Kad negalėjo klausyti geri 

žmones.
Kuopoms bobeles slankinėjo, 
Ir savo vaikus atsivedinejo, 
Ir tiems biedniokeliams alų 

davinėjo, 
Plovojo, ant niek nežiūrėjo,

Kas bus isz tokiu vaiku 
Už keletą metu? * 

Mano kurna daugiau pagiedos, 
Kaip sugrysz isz tūlos vietos, 

O tuorn kart bai, bai gud,
Tegul visi buna gud!

few'i
K<;v

Biffin .gi
IMl s

Auszriuto in savo padėjėja. — 
Galeczian statyti kažinka, jog 
HarkylPius norės dasigauti 
ant garvežio.
• Juozas nuėjo paskui valdisz- 
ka palicista, po valandeliai 
persitikrino, jog manymai de- 
tektyves buvo teisingi.

JlarkylPius inejo in vagona 
k ra sos, o isz ten in vagona ba
gažiu. as paskutinis buvo pa
gal garvežį, inejimas vienok 
nuo prieszakio uždarytas.

Toliaue bus.
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Greioziausias, pigiausias ir 
pasekmingiausias būdas trauk
ti danti- Skaudanti danti ap- 
riszti siulu, katro antra gala 
reikia pririszti prie tekinio Lo- 
komotyvos, greit einanezios isz 

(stacijos. Tada ligonis nepajus 
skausmu ir danti praras.
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kreipė atyda ant nepažinsta- tos kryžium ant krutinės. DL tame užsiėmimo.
•______________• — _______ Jj.I1...!_____ ! 4~ • /Izvl! 4~ TlAtšJvJttrirzi /In
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IMTYNIŲ GALINCZIUS.
$ "... ’ 1 ’' $ 1 Dr. T. J. Tacielauskas

Pirpautinis Lietuviszkas 
Dontistas Maltauojnjo 

Ant Antro Floro, KHno Sxtoro 
19 W- Centre St., Mekenoj Cit t 

TT'-ryras iij-fcr, ir iraTTiT'Jia
Ilf,•'in,'‘'i, *"* .iw-'Wf ‘

Don George, buvusia imty-• V sesmių persitikrinusi, jo- del i tamsus pletmai dongo jo-
• J • ■ _ _ 1 ___ M I 4.. 1.• J..

rnos
gei mintys jos no yra bargž- sios kakla ir krutinę, veidas su atyda lavonui, kad sztai in-'niu galinczius Miehigano Uni-jis isztikro nori? Jog esame 

persiskyrė, tegul mano palieka džios ir 
Kuosa kaip asz jiji.

: tikrai galima mimany-. buvo kruvinas. Szalo lovos gu-, ėjo in vagono ktmdukforius ir versi toto, kuris atomo czampio- 
ti, jog gresiantis prieszas ja Įėjo maroko Skutos pakolevin-' jaunas žmogus puikiuose juo- nata nuo Gus Sonenbergo.
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* Rusnaku Kalėdos sziinet
pripuola. 7 diena Sausio 
yra ateinanezia Sereda.

•f Viktorija, 49 metu pati
Ignoto Boriso, 217 W. Maple 
ulyezios, likos surasta lovoja 
negyva Seredos ryta. Priežas
tį mirties buvo staiga szirdies

Velione paliko vyra, du 
sunns ir dukteria. Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero parapijos, goležkelio.

— Readingo kasyklos pir
ma kurta mokes szi menesi pe
des su bankiniais czekiais kas 
daug palengvins darba kompa
nijai, bet nežinia kaip taji nau
ja būda priims darbininkai.

— Musu Skulkino paviete 
praeita meta buvo 515 mifcziu 
nuo visokiu atsitikimu. Dau
giausia žuvo žmonių nuo auto
mobiliu, ba net 82 likos užmusz 
tais o 41 kasyklosia-

— Mare Budrcvicziute su- 
gryžo isz Geisingerio ligonbu- 
tes, Danville, kur radosi po ope 
racijai, daug sveikesne.

— Szi-iwta buvo Szv

— Kazimieras Raszkeviczius, 
421 E. New York uli., likos bai
siai apdegintas nuo torputino 
kada uždege paperosa. Paszke- 
viezius ka tokio maisze su ter- 
putinu ir nenuszluostes rankas | 
uždegdamas paperosa torputi- 
nas užsidegė ant ranku. |

— Jurgis Bayliff, 64 metu ■ 
mirė staigni namie 429 W. Col_

Mi- 
szios už duszia sz. at. Mrs. 7a- 
linskienes užsakytos p. Mares 
Grineviezienes.

*— p. Jurgis Juozaitis ir p. 
Antanas Jakuczionis isz Rea
dingo, ana diena lankosi Ma- 
h'anojujo pas gimines ir pa- 
žinstamus; prie progos atlan
kė ir “SaulesM redakcija.

laikraszczio 
visiems skaityto

jams szirdingai doknvoja 
dovanas.

Saules ”
4 •— Nesziotojai
•/Saules visiems
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16-tos Lietuviu Dienos
’ Atskaita

D «• 
“Lietuviu Die- 

atskaita ežia paduodam 
žodžiais pa- 
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— Pas mus 
didele bedarbe, apie 70,000 dar
bininku randasi be darbo, 
daugiausia kriaueziu, konla 
kožna diena fabrikai praszah-1 sveiksta, 
neja darbininkus nuo darbo, o 
katras ir turi koki darbeli tai 
turi dirbti konia dykai ir nega
lima užsidirbti ne ant savo 

Terp kriaueziu 
nėra jokios unijos, todėl turi

1 nevalninka'i, 
dykini ir nėra kam pasiskunst.1 

“sup- 
, Gal

Baltimore, Md.

užsidirbt i 
pragyvenimo.

— Jurgis įsayiiii, ih metu,į
— ~ aĮ dirbti kaip 

uli. Dirbo jis ant Pennsylvani- cl-

r

uzikeliai su atvaiz- 
Tu žen- 

Tad 
valdvba
Vvtauto

jose: Alt. Car-

Schuylkill’o pavieto ir api 
linkės 16-tos 
uos“ 
ir norime keliais
niszkinti kodėl taip ilgai 
buvo garsinta laikraszcziuosi.i. 
Bztai del-ko: Tai dienai buvo 
parūpinti g
da Vytauto Didžiojo, 
kielių gana daug atliko, 
virsz minėtos dienos ■ 
naudodamosi proga
Didž. 500 m- mirties Sukaktu- 
viu paminėjimu sziose koloni-

Philadelphia, 
mel i r. Shenandoah, IV., kurios
naudojo tuos paežius ženkle
lius, sutaupo $63.85 prie virsz- 
tnineto* dienos pelno. 
Viso ineigu ta diena buvo. .$1,542.16 
Viso iszeigu buvo............... 443.03

* 4’’ 
• > . .? 1,090.13I’olno liko

* Pasiusta Seserim praneisz- 
kietem in Pittsburgha czekis 
verties $549.56, ir Seserim Ka- 
zimierietem in Chicago $549.56 
Pas kasieriu lieka I centas.
- Dideli padėkavones žodi pri
siuntė Seserys Pranciszkietes 
ir Seserys Kazimierietes 
b ienas rengėjams
eicmfl 16-toj Lietuviu Dienoja, 

tas gausias

vi-
ir dalvvavu-

per ka aplaiko
aukas.
j Ona M. Navakaite, Rasz-kc

"l* “dk *’* * . | * *

Antanas Leskauskas, Pirm.,
Mare. Lapinskas, Iždininkai.

■ <■ 1

Jk jki

Vienas mokintas Prancūzas « " 4 •* ' • t/
apsistojo hotelije Moskve ir 
iiotelinis tanias pavadino ji 
Pd a u g g a 1 i s p o no.

IH

^urezium...
4* ’E, tai nieko nekenke, —
frwwrwmwk? -I 
latra reikia vadinti

nnnn.M

X*
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J f

Asz mano prieteliau ne 
iu, ne szlochtu ir ne jokiu

t

i i

(

PUS-

jos gelcžkclio kaip inspoktoris, Ibiugelis žmonių eina in 
haužes

ika szita bedarbe ir vargas i— Garnys paliko 
dukrelių del Stanislovu Lakov- 
skiu ant 327 S. Chestnut 
ežios.

8V01

ulv-

— Donahlas Rynkeviczius, 
studentas isz kariszkos akade
mijos, Stanton, Va., kuris lan
kosi pas savo tėvus per szven- 
tes, likos užkluptas per nežino
mus pleszikus tarp Brandonvi- 
lles ir netoli ligon'butes, kurie 
sulaiko jo automobiliu, apiple
szo nuo visko ir baisiai sumu- 
szo galva. Po tam pasienio auto 
mobiliu nuvaro in kaina ir visa 
sudaužo. Po kokiam laikui at
sigaivino ir su dideliu ergeliu 
priėjo prie duonkeptuves isz 
kur praneszc telefonu pelei jai 
apie užklupima* Policija jau 
suseko kelis nužiūrėtus bandi- 
t us.

Meizville, Pa. — Per Naujus 
Metus, S2 
ežioje likos suriszti mazgu mo
terystes pana Ona Burdelauc- 
kiute isz New Yorke su Marti
nu Stepulaicziu isz Shafto. 
Nuotaka kitados gyveno czio
nais.

w. Ludviko bažny-

• An. 
likos

New Philadelphia, Pa. 
tan a s Ko nd ra seviezi u s, 
uždarytas Pottsvillcs kalėjimo 
už apipleszima gazolino stoti 
czionais praeita Petnyczia.

Shamokin, Pa. - 
szaus gyveninio musu tautio- 
cziu czionais tai gal kitos kolo
nijos mano kad ezion randasi 
labai mažas būrelis Lietuviu, 
bet yra ju czionais gana ženk- 
lyvas skaitlis, turi savo parapi
ja, draugu ves ir biznierius, bet 
visi rankas nuleido ir atsiduo
da ant “ Dievo valios.

Isz mal-

— Readingo 
pradėjo pumpuot vandeni isz 
apleistu senu kasyklų

kompanija

Nelson

< • 'ft I Į t 

racijos, kuria Dr. Vvszniaus- 
kas-West padaro, jau visiszkai

f. ■ '' ''■e-.

* r Ar
I i A1 ‘l 'M Jj! r l f If • J ?

Beleszkevi-
' 1 - . I

— Mateuszas 
ežius ir Mrs. Annie AJilloi; pri 
omo i

jcszkoti maisto.
iszmo- 

kys nekurios kaip atoitije tu
ri gyventi 
ko” ii 
ant juodos valandos

“auksiniam Ameri- 
ateitijo czedyt pinigus 

” o nema
tyt ant nereikalingu daigiu.

Pas mus daugeli Lietu
viu mirė kaip: Petras Stulas, 
A. Dulskis, A. Makauskiene, 
Pijuszas Galinauskas ir Jonas 
Galinai t is, A. Kai ris 
baitis, 
daug kitu.

A. Makauskiene

, F. Ja k ii-
Pi juszas Lazauckas ir

Naaity Glow, Pa. — Musu 
miestelis guli terp dideliu kal
nu, Cambria paviete, kuriame 
gyvena 5,000 žmonių, daug su- 
maiszytu tautu — pirma vieta 
užima Italai, Slavokai, Veng
rai. Lietuviu randasi apie 40 
szeimynu ir gyvena gerai, tu
rimo tris biznierius, tris drau
gystes isz kuriu seniause yra 
Szv. Antano, po tam S. L. A. 
281 kuopa, ir Szv. Onos — vi
si gyvena
sutikimo ir meilėje, 
czionais ir apie tuziną 
riu — senjaiinikiu 
bai .mandagiai

1 1 į I ' ' 7 " | ' F
szliuba kuri (lave knn.

Vinnaūskis klebonijos ofise,
Liudytojais buvo Joiias Pet- 
niszkeviczius ir Mrs. Julia A.’ va’dienos,
Petėrs.

— Gruodžio 29 d., 
ryte Regina Sabaitiene, gyv.,

t J.

ejo in darba 
kur policijos

Iff

V ■ 1

7:45 m.,

144 Bowen Str
D st., 
iszvažiuodamas isz garažo pa
griebė ja nuo ulyezios, sunkiai 
pramuszdamas galva. Sužeis-I’ ’ ■
toji nugabenta iii miesto ligo
ninė.
gas.

iszmuszta langa isz muzikaliu 
instrumentu krautuves. Pama^ 
te policmanas Wilson ir pradė
jo vytis jauna Vaivada. Tas 
bėgti. Policmanas szove kelis 
kartus. Viena kulipka pataikė 
vaikai galvon ir jis krito ant 

•Pi F. "v lėtos negyvas.
Užmusztasai vaikas gyveno 

' prie saVo motinos, Jievos Vai
kini po numeriu » .

1911 11 th avenue, S., turi dar
žovių krautuvėlė.
vaikui ta va k a ra namo, ji visa 
nakti nemiegojo, vis lauke jo.

buvo praneszta,
■ft' ■ • ■kad jos mylima s vaikas nu- 

szautas. Angliszkai ji mažai 
kalba, todėl pasiėmė vertėja ir- 
nuvyko■ lavoninėm Pamacziusi, 
kad jos vaikas isztikruju ne
gyvas, motina apalpo. Atgai
vinta vėliaus ji pro aszaras 
kalbėjo:
high schoole ir mokinosi muzi
kos. Jis norėjo saksafono. Bet 
asz neparduodu tiek daržovių, 
kad galeeziau ta instrumentą 
jam nupirkti... Jis buvo la
bai geras vaikas. Jis niekad 
nieko blogo nepadarydavo, Ir

taipgi, 
piktinasi Wilsono pasielgimu,. 
Koks-gi reikalas buvo del sak
safono užmuszti beginkli val
ka ?—K.

V

Neparejus

vežimas| Pagalios jai

Jos padėjimas pavojin-

— Trys juni vaikinukai in- 
ejo in Lietuvio Prano Jodžio 
krautuve Cambridge, Mass., 
atkiszo revolverius ir pareika
lavo atiduoti “cash.” P. Juo- 

atidaryti 
“cash registeri” ir pleszikai 
isz jo Iszsiemo $7.00 ir pabėgo.

Jodis tuojau apie apipleszi- 
ma pranesze policijai.

♦ * *— Gruodžio 18 d. sž. m^ant 
Narthern Artery, E. Cambrid
ge susimiisze du automobiliu ir 
sužeidė du asmeniu važiavusiu 
viename automobily.' Juozas 

amžiaus

vėliaus ji pro
Mano vaikas ėjo in4 4

cash 
dis buvo priverstas 

cash registeri”

>

už ka-gi ji nuszove?...
Vietos 1 a i k ra szczia i

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
».... . M* -

150,000 ANGLEKA- 
SIU SUSTRAIKAVO

II

if

<
VISISZKAS STRAIKAS AP 
SZAUKTAS VALIJOI PER 

NAUJUS METUS.

Naujas 
czionais su 

visiszko st raiko

Kardiff, Vai i jo.
Metas prasidėjo 

įapszaukimu r».
per ka 150 tnkstaneziai angle- 
kasiu sustojo dirbt. Locninin- 
kai kasyklų apszauke kad už
darys visas kasyklas jaigu dar
bininkai nesutiks ant ju iszly- 
gu. -i

Tokiu budu suvirszum puse 
milijono ypatų turės dabar 
kensti bada ir nedatekliu per 
sustojimą dirbti tiek darbinin
ku.

Badai valdže stengsis sutal
su

—u—----
13 METU VAIKAS 

NUSZOVE SAVO BROLI.
Tauragės apskr. Eržvilko 

valscz. Naujininkuose 13 me- b ' l ■

tu vaikas Step. Augaitis pasi
ėmė tėvo medžioklini szautuva 
ir norėjo pagandinti savo 16 
metu broli Vinca. Pakeles 
szautuva nutaiko broliui tie- •< i ■ I H' # ,
si i g in burna ir paspaude gai
duką, manydamas, kad szautu- 
yas neužtaisytas. Trinktelėjo 
szuvis, ir brolis kruvinas su
krito vietoj.

PRALOTA OLSZAUSKA 
KANKINA 9 LIGOS.

Kaunas — Pralotas Olszaus- 
kas parasze teis, m in. raszta, 
kad leistu jam gultis arba in 
Karo ligonine, arba in priv. 
d r. Zacharino ligonine. Savo 
raszto pralotas Olszauskas isz. 
skaieziuoja 9 ligarf. Dviem li
gom esanti reikalinga operaci
ja. Kalėjimo, — raszo savo 
raszto pralotas Olszauskas, 
nustojau 9 kilogramu“ svorio.

*

1

kint ioeniniūkus kasyklų 
straikieriais, o jeigu ant to ne
sutiks, tai valdžia paims ka
syklas po savo valdže ir jei- 
ses dirbs.
Anglekasiai tujų kasyklų yra 

mokami už diena darbo o loc- 
nininkai nori inimuszt darbi
ninkams szeszta procentą, jei
gu diena darbo bus sutrumpin
ta nuo asztuoniu valandų ant 
pus-aszt imtos.

Tosia kasvklosia kas metas *
yra iszkasoma 40 milijonu tonu 
augliu!

KAIP KUNIGAI SAVO 
DUSZIU GANYMO“ 

PAREIGAS EINA.
“Kūdikio tėvas“ 

skundžiasi Kauno 
Aide.“ Girdi
5 diena
Karmelitu bažnyczia kriksz- 
tan. Klebonas nekriksztijo, 
nors vaikas buvo visai silpnas. 
Bijodami, kad nemirtu, nuve
žėme in kita’bažnyczia Žaliaja
me kalne ir tuojau buvo pit- 
kriksztvtas. Reikėtų dvasisz- *
kai vyriausybei susirūpinti 
daugiau tokiais klebonais,, ir 
uždrausti jiems savivaliauti ir 
su savo parapijonais taip 
kakliai elgtis. Kun. Milaszka 
man papraszius, kad pakriksz- 
tytu, neturėjo laiko, 
ežiais kalbėjo.“

< 4

tėvas 
Lietuvos 

“Gruodžio men. 
nuvežėme kūdiki in

Vienas
automobily.' 

Baluszaitis, 
337 W. Third St., 
ruotojas vienos maszinos bu
vo aresžtuotas ir kaltinamas 
už operavima aiitomoliilio bū
damas iszsigorusiu.

— Ponas Jeronimas T. Ve- 
nis daro procesija prie didžio
jo altoriaus luomo permainymo 

k ■ ) . . ' ,|l ■

tikslu Gruodžio 28 d., 7 v. p. p.
, _ ___ ■ *

minaite, 
trumpo pasivažinėjimo jauna
vedžiai ketina apsigyventi pas 
.leronimo tėvelius pp. Venius, 
311 K St.

tai užsidpiy- t 23 diena sz. m., po ilgos 
ir sunkios vėžio ligofi, mirė Jo
kūbas Zasimaviezius, 64 metu 
savo namuosę, 88 Wood Avė. 
Mattapan, Mass. Jis paeina 

Traku apskr.

kanuopui kiaušiam 
Turime 
“baczle- F
kurie la-

pasielgi neja. 
Darbai dirba neblogiausia, bet 
uždarbėi maži. Kol turėjome 
unijo, tai gyvenom kaip pas 
motina, bet netekia unijos pa
silikom siera toms ir kompa pi
jo ne turi jokio pasigailėjimo 
ant darbininku, 
pas mus smūgis,
mas bankos, kurioje buvo su
dėti draugnviu ir žmonių,pi- 

| nigai ir nežino ar ątgausim sa
vo sunkei suezodytus pinigus 
ar ne.

Didžiausias

44

54 m., „...„.„„o,
S. B. opo-

4' ,l M-i“ t . , . *■ |^|f į • 1 + " į

Jisai yede panele Ona M.
.14 Vi n torf St. Po

J

y

NUPIGINTOS PREKES PER 
PENNSYLVANIA POWER 

& LIGHT ELEKTRIKOS 
KOMPANIJA.

virsz-mi-

suozo

Trever-
apie

mana-

KINISZKI BANDITAI NU
VERTĖ TRUKI NUO BEGIU

Peiping, Kinai. — Pasažieri- 
nis trūkis ant Peiping—Merk
dami likos užkluptas per Ki- 
niszkus banditus ir iszverstas 
nuo licgiii.

Manoma kad nemažiau kaip 
asztuonesdeszimts pasažieriai 
likos užmuszti, apie szimtas su
žeista o dvideszimts paimta in 
nelaisvo, per banditus. Po nu
vertimui trūkio, 
musze inžinierių,
sa truki ir nujojo 
Keli vagonai užsidegė ir keli 
pasažieriai sudegė ant smert.

nu

su sve-

banditai už- 
apipleszo vi

lu kalnus.

... * . A . ' f

LIETUVOS MISZKUOSE 
PRAŽYDO GĖLĖS.

Szunskai

{Praneszimas per 
nota kompanija apie nupigini- 
ma olektrikos prekes, 
dins kostnmeriams 1,500,000
doleriu per meta. Isz tos sumos 
apielinkejo kaipo tai Mahanoy 
City, Ringtown, Girardville 
Kulpmont, Mt. 'Carmel, Marion 
Heights, Shamokin ir
ton žmonvs suczedins 
$120,000 pagal praneszima C 
B. Lawson dabartinis 
džierius szioj devizijoj. Ne tik
prekes buvo numažintos ant 
elektrikiniu žiburiu bet ir ant 
olektrikos pajėgos del varsnno 
visokiu maszinu ir olektrikinu 
prietaisiu. Naujos prekes nu
vyks po 1 Sausio 1931 ir kvitai, 
už elektriką po tam jau bus isz- 
duoti pagal nauju 
prekių .

s
, Mass, 

isz Pivasziunu, 
Gyveno Amerikoje 26 metus. 
Paliko žmona Elena, keturias 
dukteris ir viena aunu.

t Ta pat ryta anksti pasi
mirė Katre Lipskiene, 60 motu 
savo namuose 9 Pacific St. Ji « V., «• / » v • ft'O.i* ■, A '« *, ' ’ '•*
iszgyveno Amerikoje 24 metus.

* 1 , 1 ’'i . '0

Jau triylikti metai, kaip Bos-

Mariampolos ap. 
•— Gruodžio 4 d., Szunsku gi
rininkijos miszkuosc pastebė
ta bežydinezios ankstybo pa
vasario gėlės: žibutes, baltžio- 
džiai, ncužmirsztuoles ir.kitos.

y

KALNO NUGRIUVIMAS UŽ- 
MUSZE 30 ARABU VES

TUVININKU ALŽIRE.
Aiži ras, Alžirija. Žiemiu Af

rika. — Del smarkiu lietu, Ai
ži ro priemiesty nugriuvo nuo 
kalno atsipalaidavusios žemes 
ir uolos ir užbėrė vienus na
mus, kur arabai kelo vestuves. 
Sako, kad ne mažiau kaip tris- 
deszimts žmonių buvo gyvi

— Darbai 
visai czionais sumažėjo, dirba 
po 2 ar 3 dienas ant sanvaitos, 
bet tik puse darbininku dirba 
o kita puse visai nedirba ir kon 
ežia varga ir bada. Lietuviu 

• szeimynu k a daug 
kenezia ir turi melsti miesto 
suszelpimo. Dabar da daugiau 
žmonelei kenezia kada užėjo 
szalczei ir sniegas. Priesz Ka
lėdas užsidaro Italijonu banka 
per ka nukentėjo Italijonai. 
Kalėdos praėjo labai ramiai 
ba ir no buvo ko linksmintis.

Hartford, Conn.

Mine, kurios penki metai atgal I yra daug
subrankrutino ir dabar randasi 
po valdžia Readingo kompani
jos, kuri iszduos apie du mili
jonus doleriu ant pataisymo. 
Darbo bus del kokiu 500 vyru.

Port Marion, Pa. — Minksztu 
augliu kasyklos pas mus dir
ba po 3 ir 4 dienas ant sanvai- 
tes bet uždarbėi labai maži ne
galima daugiau uždirbti kaip 
po keturis ar penkis doletius 
ant dienos, nes anglių mažai 
reikalauja tai ir darbininkams 
neduoda 'daug uždirbti ir duo
da mažiau karu, sziaip Lietu
viai pas mus gyvena malsziai.

Mt. Carmel, Pa. t Juozas Mi
kulskis, 47 motu, miro Ashlan- 
do ligonbutej nuo kraujatekio. 

, tris
byoli ir seseria- Mikuls

kis Ii koku, sužeistas Richards

Paliko paezia, dukteria 
sūnūs, I

nužemintu

* ‘ i • . - 
tone. Paliko sunns Vinca ir

. ‘ r 1 | 1 4 I J .

Juozapa, dukterį Ona ir seserį.
Lietuvoj liko dar brolis ir se
serų. — D. ‘ <

. j . ?'i - ■ ■ i j

Seattle, Wash. — Nelabai 
senei ežia" buvo liudnas ateiti-‘ ‘ .1 I : *

kimus. Antanas Vaivadas, 16 
metu amžiaus Lietuvis vaikas, 
labai norėjo saksofono, bet ne
turėjo pinigu nusipirkti tokia 
birbyne. Taigi jis paėmė ja per

X—RA Y

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indodu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir 1.1 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogoriausia..

Shonandoriecziai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Beniuli, 1000 E. Pino St. 
arba telefonuokite 225-W.

žmonių buvo 
palaidoti griuvėsiuose.

Kalno nugriuvimas atsitiko 
apie devinta valanda vakaro. 
Atsiskubinusiems pagelbon ug 
nagosiams pasiseko po valan
dos darbo atkasti kol-kas tris 
užmusztuju kimus.

DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

• 1

DAUG SUBANKRUTINIMU 
LIETUVOJA.

Kaunas. — Isz priežasties
blogu gaspadoriszku laiku, in 
laika trijų paskutiniu menesiu 
Lietuvoja
bizniai ir 13 pramonių kaipo ir

i ■' * 

>•

—-Kotesp

subankriutijo 65

< Ivi dideles pienininyczios

NE PRIĖMĖ.

!*•
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Teip, tai nori in mus

Binghampton, N. Y. — Žmo- 
czionais teipgi vargsta 

kaip ir kitur, darbu mažai ir 
mažai pinigėliu.

— Praeita

nelei

kasyklosia puldamas in szuta.
—t Bernardas Burba, 7 me

tu vaikiukas, randasi Aslilun- 
do ligoni)utoje su sužeista gal
va ir koja, kada važiavo rogu-
tems ir susidūrė su automobi- i 
linui.

>.. LIETU VISZKAS DENTISTAS...
Tamaqua ofisai, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaras kas

dien, nuo 9 iki 6 valhnda (pagal senovos laiko), iszskirent Serodomis.
Vakarais pagal pareikalavimo. , *
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

Vakarais pagal pareikalavimo,

Scredomis visa diena buna adaras.
Telefonus, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

I

I j*

v

meta valdžios- 
agentai konfiskavo 16,053 ga
lonu alaus 3,519 galonu vynu
208 žmonis aresztavojo, 14 sa- 
mogiku nuo !) lyg 250 galonp 
didumo paimta. Pblicije ana 
diena užtiko ant Walnut uly.,

ko/.iur ■« $0- -Mowtiniu- *pi r i i r- 37
daug ga- maiszus pilnus su kanadyne 

guzu te vertes #22,640.

1 , * 1 ’ 4 ‘ ■

Maro Hali, 12 metu mer
gaite susidūrė su rogutems ant 
kuriu važiavo in stovinti auto
mobiliu ir taip pavojingai susi
žeidė kad mirė vėliaus Ashlan- 
do ligonbutoje*

t Po ilgai ligai anglekasio 
Miuuliivmixe^xajniikA^uieas. Ba-„ 
ežys, 66 metu. Velionis paliko 
paezia, du sūnus ir viena broli.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM . “

Pilnai apdraustas nuo ugnies ir vagiu. Protekcija ir sau
gumas yra svarbiausias tykslas szio banko.
vyrai yra direktoriai szito banko. Visada galite but ti-

r.r

n
Geri biznavi

kri apie saugumą ir protekcija kada indedat savo pinigus 
in szi -banka. J ūso pinigai, tie yrajtaugiJ^ffinmaajjJdsz^ 
nuošė. Indbkite juos in szita banka-

I

Paryžius. ~I.!' J'
v •

GENEROLAS JOFFRE 
MIRĖ.

Generolas Mar- 
szalka Juozas Joffre, kuris no
pralaimėjo jokio muszio in lai
ku savo 78 metu gyvenimo, tu- 
nėjo ant galo pasiduoti mirezei 
praeita 8ubąta.

Jisai tai apgynė ’miestą 'Pa- M . . M4. ‘ •io
tines Kares ir laimėjo muszi 
Marne. Paliko paezia ir broli, 
kuris yru zokoninku ir prižin- 
rinojo ji laiko ligos.

Hryžiu nuo.Vokieoziu laiko Svi

kloba prigulėti?
— Teip noriu.
— . O ar tu. mokintas.! •
— Ne . daug, vienok moku 

gerai skaiyti ii; raszyti, ba bu
vau kelis metus gimnazijoj.

— A-ha. O ar moki kudri- lji i I 1 » ' - •* ‘
lu szokti!

To no moku.

ft

— Na tai negali iii musu

J-įį'lį f ii 
! ■ ■■ i ’ijiirftifRIi■ 1 K w ■i '*14!® ip iii

kloba prigulėti.
——■■■ - ■■ ■ !■

— Jau kibą tu ne Dievo 
szirdyjo ne turi — tarė vyras 
in savo paezia, — no senei 
motina pakavo jei, o dabar kaip 
kvaila klikauji ir visaip plovo.

4 p ?
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m
iii P*

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Bzalczio-tr-Skausttttft-Galves- 
Yra greicaiaueia žinoma gyduole, 

666 Teipgi Tabletupse.
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Patriubik, ana ''
Juodos dreses ne nupirkai tai 
kaip-gi gali gailėtis motinos....

re,
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