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LIETUVAITE
ISZTEKA UŽ

TURTUOLIO
James V. 

Foster, 49 metu, kurią nužudo 
savo paezia ir tris vaikus po 
tam uždege narna idant paslėp
ti savo darba, po uždarymui ji 
kalėjime užklaustas del ko taip 
padare, apsiverkęs paszauko: 
“Turėjau tame laike netekti 
proto.
gunde prie nužudinimo mano 
mylemos moteres ir trijų nekal 
tu vaiku.”
Fosteris turėjo apdraudes vi

sus valkus ir paezia. Manoma 
kad del pinigu juos nužudo.

20 METU AMŽIAUS URBO 
NAVICZIUTE ISZTEKA 
UŽ 72 METU DAKTARO.

J

Pats velnias mane pa*

Boston — Czionaitinei dien- 
raszcziai pereita savaite pas
kelbė tikra sensacija. D-ras 
Osborne C. B. Nason, kuris tu
ri jau 72 metu amžiaus, bet 
turtingas ir placziai žinomas 
Cambridge’aus gydytojas, ve
da už paezia Blanche Urban
kuriuos tikra pavarde yra Ur- 
bonavieziute, 20 metu amžiaus 
Lietuvaite.

D-ras Nason yra
senas žmogus, bet jau ir nasz- 

jo žmona mirė 1923 me-

!

netiktai
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padaro daug miliu 
per diena

VARGONINKAS 
ŽŲDINTOJUM

> ,
NUŽUDĖ ŽMOGŲ UŽ IN- 

SZURENO,. ISZVILKO 
LAUKAN IR PERPJO

VĖ JAM GERKLE.
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DU-KART SANVAITINfS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIAI

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metama 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 
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TRŪKIS TRENKS IN BOSĄ 
UŽMUSZ

KU IR SUŽEIDĖ 23
MAS 12 VAI-

KITUS.
Merced, Ųalif.

95J ir 30

pavojin- 
metu

BIAURUS PASIELGIMAS 
MOCZEKOS SU 

PO-SUNIU.
Cleveland, Ohio. — Lakeside 

Iigon but oje raminsi
gam padėjimo szesziu 
James Robinson, kuris iszszoko 
per langa isz kambario, kuria
me radosi per dvi dienas užda
rytas per savo moezeka. Vai
kas sake kad ji moezeka kanki
no ir pririszo už ranku.Rankos 
vaiko vra nubrūžintos kas Ii u- 
dina kad jo apsakymas yra tei
singas. Tėvai likos paszaukti 
4 nsuda ant atsakomybes.**' į < ... ..j W •

i • -- - . .. ■ ----- vt 1

TAS NEATSITIKO 
“FOREINERIU”

Reading, Pa. —
NAME.

“Ponas dak- 
’ tarė, meldžiu pažiūrėti kas ran- 
z • dasi mano ausyja, man rodos 

kad tenais 'kas randasi,’’ — 
taip kalbėjo Jonas Crowley at
ėjus in vietiriia ligonbuti. Dak
taras priveli e ji prie žiburio, 
pradėjo jeszkoti ausyja ir in 
trumpa lalika isztrauke gyva ir 
apardancziai blukia. Crowley 
suvis nesistebejo, tuom radiniu 
tik invyniojo guodotine blake 
iii vata, nunesze parodyt savo

r/r

lys; 
tais.

P-le Urbonavicziute dabar 
gyvena Bostono priemiesty So- 
morvillej, bet augo audinycziu 
miestb Lawrence ir tenai baigė 
high schoole; pernai ji baigė 

Roberto Brig- 
ir tenai gavo

slaugiu kursą 
hamo ligoninėj 
nurses diploma.

D-ras Nason
raszeziu reporteriams

pasako Įnik 
kad

sai susipažino su p-le Urbona
vicziute savo ofise. Tūlas lai
kas .atgal ji atėjusi pas ji kaip 
pacijente. Jos liga buvusi ne
didele. Jis ja apžiūroje sir tuo
jaus insimylejas.

Angliszki laikraszcziai
žymi, kad p-le Urbonavicziute 
yra iLetuvaite ir gyvena su sa
vo tėvais. Ji turi da tris sese
ris ir du broliu.

11- .i *•

pa

RADO 2,755 DOLERIUS
SENOJA BIBLIJOJA.

Randolph, HI. — Nepapras
ta gi Ii ūki turėjo J. M. Murray, 
kuris skaitydamas Raszta 
Szventa rado jame netikėtinai

skaitydamas

gaspadinei, kaipo paliųdinima, dolerius. Kalba jisai kad 
s,

ba kita kart gal Crowley isz-
nesztu su lova per langa. Gas-
padine yra Airisze ir vadinasi

, idant geriau prįžiuretu lovas

J*

■' Mrs. Agnes ^IcBreen.

NUŽUDĖ JAUNA PACZIA 
IR PABĖGO.

Altoona, Pa. — Mrs. Morta 
Roma, kuri turėjo vos 21 metus 
ir motina trijų mažu vaiku, li
kos nuszauta ant smert per sa
vo vyra Juozą, 41 metu, kuris 
vėliau iszpyszkino automobi- 
liuj’a nežinia kur. Badai prio- 

• žastis žudinstos buvo pasiutisz- 
kas užvydejimas.

PASIUTĖLĖ SUKAPOJO

>.k. r - ,
Akron, Ohio,

- V 4 _ a a

MAŽA. MERGAITE.J O
—- Lpdvikelo 

iu metu,, likes 
suviliota per 'Mrs . J.m t .

kad nepradėjo
mo-

ba pinigai buvo

apgailestauja, 
skaityt biblijos priesz 25 
tus atgalios, 
jam tada labai reikalingi. Ne
tikėta turtą atrado kada kraus
tėsi in kita miestą. Nežinojo 
ka turėjo daryti su sena kny
ga,'ar paimti su savim ar pa
likt kaipo dovana savo seseru- 
nui. Kada peržiurėjo biblija,Kada peržiurėjo biblija 
rado tarp lapu bumaszkas.

West field, Mass. — Kalėji
mo už geležiniu grotu tapo pa
dėti du Lenkai, Easthamptono 
Lenku bažnyczios vargoninin
kas Lucien Ochocki,
sėbras apdraudos agentas Ro
man Fultay 35 metu amžiaus, 
kaltinami del biaurios pikta
darybes, būtent, nužudymo 
treczio Lenko. Michealo Kro
lio, gyvenusio kartu su Ochoe- 
kiu.

Žmogžudybe, kaip policija 
sužinojo, buvo papildyta tiks- r' 
lu gauti Krolio $1,500 apdrau
dos.

Praeito penktadienio vakaru 
vargonininkas 
k vie te savo d ra u 
važinėti automobiliu, 
žiavus iu laukus, 
kas, patykojęs progos, geleži
niu plaktuku smoge savo drau 
gui kelis kartus iu galva. Kai 
apsvaigintas Krolis susmuko, 
Ochoekis iszmete ji laukan ir, 
kad jis neatsigautu, dar auto
mobiliu per ji pervažiavo. Po 
to vargonininkas nuvilko ku
na in krumiis ir paslėpė.

Parvykęs namo ir vis dar bi
jodamas, kad Krolis

ant rytojaus anksti ry
ta Ochoekis sugryžo pas savo 

skustuvu ' perpjovė

būtent,

Ochocki
im Kroli pasi- 

Iszva- 
vargoninin-

pa-
of

neatsi-
gautu

auka ir 
gerkle ir riesza.

Po keliu valandų Krolis bu
vo rastas be sąmones. Jis gy
veno dar arti dvideszįmts ke
turių valandų.

Didelis bo
sas pirpildytjaa su 44 vaikais, 

*1 •' ' * 1 *kurie yažiayd namo isz mokslai 
nes, užejas ant geležinkelio štai
gai sustojo ir likos trenktas per 
Santa Fe grejta ta vėrini 
ki. Vaikai ji__ ___
visas szalis o nekune gavosi po 
ratais trukuij ir sumalti cnt 
szmoteliu. Įrenki isz ju likos 
ant vietos užĮnuszti o szeszi mi- p
re po keliu valandų', 
szimts trys maž daugiau likos t . 
sužeista.

Asztuoniu metu vaikutis Le
land Dūlamo, su sužeista koja 
sugryžo atgal in mokslaine, de- 
szimts bloku 
daraktorkoms
Tuojaus nusiusta ant nelaimes 
vietos ambulansus iT surinkta 
užmusztuosius ir sužeistuosius.

i tru-
ikos iszrnetinti in

ir
Penki

V

Dvide-

4,

kuri pri-

pranoszdamas
kas atsitiko.

Dolorosa French 
stato paczta del Dėdės Šamo 
aplinkinėje nuo Garberville in 
Etersburg, Kai if oria, turi su
važinėti kas diena dvidcszkmts 
myliu per blogus kelius idan 
pristatyti paczta del farmer:u.

Peržen-

1,593,698 AUOMOBILIU 
PENNSLVYANIJOJ.

Harrisburg, Pa 
girnai automobiliniu tiesu vis-
iszkai sumažėjo paskutiniuosia 
menesuosia. Automobilistai už
mokėjo 'bausmių $123,941 in 
laika keturiu menesiu. Iii taji 
laika užregistravota
daugiau automobiliu, arba isz 
viso sziadien^randasi 1,593,698 
visokiu automobiliu.

43,605

PATI NEKLAUSE 
BUVAI”,

“KUR 
VYRAS ISZ 

DŽIAUGSMO APALPO.
Butler, Ala. — Žinomu yra 

daigtu o ir jau nevienas vyras 
api etai persitikrino, jog kada 
katras e'iiia in miestą, paeziule 
tuojaus atsiliepė eini

18 SZMUGLERIUOTA
ATEIVIU ARESZTAVOTA; 
BE MAISTO TRIS DIENAS.
Bradenton, Fla. — Asztuo- 

nolika ateiviu tarp kuriu rado
si dvi moteres, likos suimti per 
valdžios inspektorius ant salos 
Amą Maria Key, artimoja ežio* 
nais. Ateiviai buvo tai Lenkai,
Lietuvia'i, Slavokai, Rusai ir
Italai, kurie atplauko per Ku- ■’ I f Lba.

Tu nelaimingu 
buvo apverktinas 
nes juos szuiugleriai paliko ant 
tosios salos, sakydami kad yra

“grinoriu” 
phdojrmas,

Suv. Valst. Visi buvo labai mi
si Ipneja, nes radosi be maisto 
ir vandens per tris dienas, pa
kol juos tonais nesurasta.

Isz Visu Szaliu
* • * i *

I w

MANDAGUS VAGIS
APIPLESZE .ŪKININKĄ 
BET SUGRAŽINO PINIGUS; 
NORĖJO TIKTAI MAISTO 

IR GAVO.
62

KUN. CZEPANONIUI 
NUPJAUTA KOJA.

Homestead, Pa.— Kun. Juo
zui S. Czepanoniui Szv. Petro 
ir Povylo par. klebonui, szic- 
inis dienomis szvento I ran- 
ciszkaus ligoninėj, Pittsburgh, 
Pa. amputuota (nupiauia) de- 
szinoji koja. Daktarai t d’’., kad 
pacijentas pagysiąs.

Kun. J. S. Czepanonis,
metu amžiaus, yra vienas isz 
vyresniųjų Amerikos Lietuviu 
veikėju. Apie 30 met u atgal jis 
gyveno Miners Mills, Pa.

1900 m.,1 užbaigus ch Asine 
seminarija J. M. vyskupas ?»1. 
J. Hoban inszventino kunigu. 
Neužilgio jaunas k.migas per
sikėlė !in Pittsburgho deosezi- 
ja ir užėmė Homes tea du liet, 
parapija, kur ir po sziai dienai 
klebonauja 
mylimas.

Pora savai ežiu priesz opera
cija kun. J. S. Czepanor.i l susi
žeidė per keli deszine koja 
to kilo užsinuodijimas kraujo. 
Gyvybei gelbėti pasiliko lik 
vienas kelias — nuplauti koja 
aukszcziau kelio.

visu pavapi jonu

Isz

Paskutines Žinutes
V Aschaffenburg, Vokietije. 

— Per trūkimą debesio likos 
užlietas kaimas Hosbach. Trys 
ypatbs prigėrė.

1[ Philadelphia. — Neku- 
i-iuosia dalysiu Pennsylvanijoi 
puolė dideli ledai kurie pada
re dideles bledes del vaisiniu 
medžiu.

Cantavija, Iszpanije. — Vie
nas isz tenai tini u bedarbiu, ne
turintis darbo kone visa meta, 
nutarė apipleszti pirmutini 
žmogų koki sutiks ant kelio. 
Buvo tai ūkininkas važiuojen- 
tis ant jomarko. Darbininkas 
paliepė jam sustoti ir pareika
lavo pinigu. Atidavė apie dvl- 
deszimts pesetų kokius turėjo 
pleszikui. Tada pleszikas nusi
ėmęs kepure tare in ūkininką: 
“ Ne pyk ant manes geras žmo
gau, nes mano szeimyna neval
go jau ketures dienas ir nieko 
man daugiau nepasiliko kaip 
vagysta. ’ ’
sunkei dirbanti ūkininką ir sh- 
gražino jam penkiolika pecėtu 
atgal.

Ūkininkas pasigailėjus at
sake: “ Ar norėtum ka toki isz 
mano vežimo? del savo szei-

♦ I *

mynos?” ;
“Teip noretau labai. Pasi- 

imkie, “atgal ir tuos penkis pa
sėtus,* ba j’i^rflrlflTfTiareikalin- 
gi, jeigu dubdl maisto, kuris 
man daugiau prisiduos ne kaip 
pinigai.”

Ūkininkas padavė pleszikui 
gera maisza visokiu daržovių 
ir atidavė penkis pesetus, ku
riu pleszikas nenorėjo priimti 
bet ūkininkas atsake:
kie juos ant giliukio. Asz es- 
mu tau kaltas tiek.

Po kokiam laikui davėsi 
prisikalbyt vargszas, padeka- 
vojo ir nuėjo namo linksmas.

Bet jam pagailo

>
Palm-Iszpildyk szitus privalu

mus o gyvensi 1000 
metu.

<4

“kur 
kur buvai arba kada sugryszi 
ir 1.1.”

Sztai tūlas žmogelis Pelton 
Skipper, iszoidamas vakare isz 
namu, norint pati sėdėjo prie 
stalo ir mate kaip josios myle
mas iszejo, nieko jam ne sake 
ir ncužklause:

sugryžo

M

>

savoUŽDEGE GIRTA VYRA.
Stavanger, Wyo. — Už tai 

kad jos vyras tankiai pasiger
davo ir pasielgdavo su ja nedo
rai Vilma Ceclavin, aplaistė ji 
gazolinu, kada tasai atsigulė 
szanteje, po tam pridėjo prie jo 
zapalka. Ceclav'in dideliuos a 
kaukesiu inszoko iii artyma 
prūdeli ir užgesino ant saves 
deganezios drapanas. Dasitrau- 
ke prie artymo garadžiuus isz 
kur duota žinia policijai, kuri 
atvažiavo su ambalansu ir pa
ėmė nelaiminga žmogų iii 
gonbuti.

li

eini ?” 
Žmogelis sugryžo namo da 
priesz deszimta valanda, o ka
da in ėjo, pati da vis sėdėjo pa
prastoj vietoj, saldžiai ji pri
ėmė, bet nesuriko ant jo: “Kur 
buvai?”

Žmogelio taip szirdis sujudo 
isz džiaugsmo, kad apalpo ir in 
puolė in sunku miega isz ko da 
lyg sziam laikui nepabudo. 
Daktarai stengėsi ji pabudyt.
lyg

4 4 Kur

PRIESZINGAS IR
BRUTALISZKAS TĖVAS. 

I

Philadelphia. — Edvardus 
Spencer, priguli prie tu tėvu 
kurie myli paliepihet
dukterims kokius sau turi isz- 
sirinkt vyrus už' gyvenimo 
draugus. O kad jo dukrele ne-

■ i M J

norėjo sutikti ant rodos tėvo, 
pagriebė ja už gerkles norėda
mas ja pasodyti ant karszl.o 
pccziaus. Mergina isztruko isz 
ranku nedorėlio ir buvo pri
versta nusiduot pas gimines 
ant nakvynes.

Ant rytojaus nuejas tėvas in 
sztora kuriame mergina dirbo, 
kerszino jai: Kbuk tai jos pas
kutine diena.” Kada ėjo namo 
taja vakaru, užklupo ant jos, 
szaudamas in ja kelis kartus 
isz revolverio. Dabar turės už 
tai atsakyti sūdo, uos duktė ap
skundė nelaba tęva už kerszi- 
nima ant josios gyvasties.

Ne

SUGRĄŽINIMAS GERO 
ALAUS PASTATE FIN- 

LANDIJE ANT KOJŲ.
| I "'■!* <

—r POHelsingfars, Finlandijo. 
pavelinimui dirbti 2,25 procen
tinio alaus, sklypas pradėjo 
tuojaus atsigaivinet ir pastoti 
ant i tvirtesniu kojli. Bravorai, 
kurio buvo suspenduoti kone 
per du metus, vela pradėjo 
varyti gera aluti Ir turi užkal
binimu, kad nespėja virti aim

Finlandije per koki tai laika 
radosi rankosia sausuju veid
mainiu, panaszei kaip Ameri- 
ke, kurie yra tosios nuomones, 
kad žmonis gali priversti prie 
to ko visai nenori.

Daktaras Jonas Fais isz Bos
tono, paduoda sekanezius pri
valumus ant dagyvenimo ne 
tik 100 metu bet 1000. Sztai 
privalumai:

Redykis nuolatos baltai.
Nemislyk apie smerti. 

tikėk in smerti.
Valgyk tik vaisius ir rieszu- 

tus. Bjaurinkis mėsos, pieno, 
aliejų, žuviu ir gėrimu.

Miegoki asztuones adynas, 
ir dirbkie asztuones adynas.

Trisdeszimts miliutu po val
giu1 ir tiek priesz valgi, 
dirbkie nieko.

Miegoki su atidarytu langu 
kožna nakti savo gyvaeti.

ne-
DAUGIAU SVETIMSZALIU 

ISZVAŽIUOJA, KAIP 
INVAŽIUOJA.

Washington, D. C. — Darbo 
departamento praneszimu Ko
vo menesi in Jungtines Valsty-I* f ■ f I - 1 * *bes atvyko 16,344 invairiu ka-" ♦ i. * į 'į t
tegeriju svetimszaliai, o iszvy- 
kb 17,444.

Kvotiniu imigrantu ta

I

į Kvotimu imigrantu ta mo- 
s. flattie, 50 nesi insileista 1,539, o depor- 

u u iųbta 1,726. ° U

telė negalejA'lsizaiHžkin't (ici'krt] « METU LIETUVAITE 
BUTLEGERKA.

Chcago, III. — Cza prohibici-

• . *■ yi H .r |. *. * * | , * JĮ ’

Burleson, penki
r

metu, m skiepą, kur ja sutapo
tri,< - . •.:t■ of it y. .■ ,.r » 1 r »"• >Vi h4

i

7X2
■ H

tai padare. Mergaite siautė mi 
kitais vaikais prie namo mote
res, kur iszejo laukan, prikalbi- ninkai ugavo Lietuvaite Jule

* ♦ į V t

no mergaite idant su ja eitu in Raczivmaite, 16 metu amžiahs 
sklepa-ir teneis ja nužudė. Mer- pardavinėjant degtino ir ve- 
gaites motina, kuri yra naszle dant butlegeriavimo 
taip tuom persiėmė kad apsir- Agentai net pora kartu isz jos 

mirtinai tf'kaip rodotf popa- pirko degtines. Mergaite kale-
jimez

jo'ant smerl tiu kirvuku.PąAiji- 
. ___• dll

t uotą 1,726."i“ į 1 H.

v

bizni.

.išreikš, n. AJ< t X A* i G o į
i

Pierce, Geo. —

PABIJOJO VELNIO; VAI
KAS DINGO ISZ NAMU.

“Asz esmių 
velnias. Dabar tave paimsi ii
už pabėgima isz mokslainesl” 

Pasirodęs in velnittzka paro
da, nakties laike, idant iszgaz- 
dyt shvo asztuoniu metu sūneli, 
Rich Alton, suriko ant jo tam
siam kamMrelyj kada vfiikaš 
nuėjo gult. Ant rytojaus vaikas 
nuėjo in mokslaine, bet darak- 

tIį 1

torka kalbėjo tėvams, kad taja 
dieiia vaikas suvis nebuvo,- o 
tėvas dabar yra baisiai susirū
pinės ir jeszko vaiku po visas 
pakampes, o motina apsirgo isz 
gailesezio.

Tokio gazdinimo vaikų neve- 
liname, 0 ne jokio gazdinimo, 
uos paaugiatoki vaikai pasilie- 
ktt^liUcliaiH szoHzkairf. ■ - !.1

DVI MOTERES NUBAUS
TOS UŽ MUNSZAINE. 8 

t ' <
Harrisburg, Ra. — Tarp dau

gelio prasi'žengeliu prieszais 
prohibicijos tiesas, kurio likos 
nubausti per sudžia Watson, 
nandasii ir dvi moteres isz Sha
mokin, Pa: Viktorija Jaczins- 
kiene, nubausta ant trijų mene
siu kalėjimo ir 300 doleriu 
'bausmes, bet buvo paduota ant 
probacijos per du motus ii’ Ag- 
-nieszka Duszeviczieno, nuluiils
ta ant menesio kalėjimo ir už
mokėjimo 300 doleriu ir paduo
ta ajit penkių metu probacijos.

Petras Bruszka isz Mount 
armel, Pa., likos nubaustas aut 
50 doleriu o Petras Bolikas pa
leistas ant liuosybes nes nebu
vo prieszais ji užtektinai dava- 
do. \. į . . . . ... .

KŪDIKIS SERGA
NEPAPRASTA LIGA 

ŽMOGEDYSTES.
;C»ionaitl-i Pierre, S. Dak.

'11'Jį i l'J ■'

noje ligonbūtoje i randasi nepa
prastas'kūdikis ' dviųju metu 
senumo, kuris ap^i-iauĮindja 
savo locuaf kana: nuo j , 
kojų. To nepaprasto vaiko pra
varde ir vardas yra Ronald 
Baldwin. Daktarai yra nusiste
bėja taja liga ir nežino kaip Ja 
pramint ir kokiu bud u gydyt. 
O kad vaikas neturi Jokios 
jaustos tai yra dasegtu daigtu, 
ba kitaip verktu isz skausmo 
kada griaužė savo. kuna.’V | ...

M'

Ar Žinote Kad...
• Kad praeita meta Ameri

ke prigėrė 6,500 ypatų isz ku
riu 40 procentas buvo nuo 12 
lyg 24 metu, kurie nemokėjo 
gerai plaukti. i

* Ant viso svieto gyyento-
J >

ju randasi arti du bilijonai

ISZ^CEPE SAVO VYRA 

GULINTI PEOZIUJE.

Koszycai, Czenstakaya. —
i i i | ' , * * * *

Baisus atšitikiriiaa, atsitiko ' }'* i 'czionais. Priemiėstije gyveno
kaimuotis Kodomirvskis. ’ Tu-

.1 J

czionais. Priemiėstije gyveno

rnntjn'id^o 1927. Lygiam laikui 1U Ji 21U J L .a « • a a n • •4 «pasidaugino ant 30 milijonu.
• Ūpo Jordanas turi 180 

mastu ploczio o tris pėdas gi
lto ties savo intaka. ■»
, * Storiausia gyslų kietųjų 
apgliu Amerike yra Mammoth 
Sęąm, arti Wilkos-Barre, Pa., Ji i' i Ji j*™ *   * _ —
kuri turi 50 pėdu storio o kaip 
kur daeina net lyg 80 pėdu.

rędamas szalti, paklausė rodos
savo kaimynu ir itiiipo in pe-
eziu. Per taji gydimą neteko 
gyvasties. Nebagas užmigo 
sziltam peeziuje. Jojo motere 
neprijausdama, kad josios vy
ras randasi vidurija, užkure 
gerai pecziu ir nuėjo in mies
tą. Kada sugryžo joeios vyraa 
buvo iszkeptas ant anglių. a
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Kas Girdėt
Henry Ford> fabrikantas au

tomobiliu isz Detroito, užsima
nė palociaus ir pirko sau dideli 
pa loci u pavieto Essex, Angli- 

. joj. Tame palooiuja praleidinos 
Fordas savo vakacija, nes jabi 
.Unerikoniszki namai per maži 

, ir nėr kam jais gerutis.
Fordas myli iszdestinet Ame- 

rikoniszka patriotizmu ir iszti- 
kimystu del Suv. Valtstijn, bet 
pats kitaip pasielgineja.

James Hackett, isz Blue ls- 
netoli Chicagos, in 

trumpa laika sukrovė gana di
leli turtą. No buvo tai milijo- 

sukrantas

land, 1111.,

< 
ninis t indas su Krantas per 
<unku darba, bot šu pagelba 
gemblerystes ir rukieterystes.

Neseniai Hackett likos pa
vogtas per gengsterius, o jo pa
ti turėjo UŽ ji užmokėti net 150 
tukstanezius doleriu idant ji 
gengsteriai paleistu gyi’a 
mo.

Grotai Hackottas dasidirbo 
tnrio, bet greitai ir iszloke.

na-

Ana diena mire New Yorke, 
vienas isz turtingiausiu žmo
nių kokis tai George Eisber Ba 
ker, bankierius ir žymus kapi
talistas, kurio turtas isznesze 
ant 500 milijonu doleriu.

Už gyvasezio krovė jis auk
so kalnus; buvo tai jo vienati
nis tikslas gyvenime.

Turėdamas milijonus, ncisz- 
dalinejo jisai savo turtu ant jo
kiu mielaszirdingu tikslu. Atė
jo mirtis ir turėjo palikt visa 
turtą paskui save; nieko su sa
vim nepasiėmė.

Tureziai nemislina apie tai 
kada yra gy vi, norints jie save 
laiko už gerus ir pavyzdingus 
Krik^zczionis.

a

Gerai pasakė Angliszkas vys
kupas isz Exeter, Anglijos ku-
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Vienam isz pakelevingu, ku- 
, * pa- 
vagono 
i su sa-

ris keliavo isz Pittsburgo, 
Vogta isz miegamojo 
Pullmano, kuris ilsėjosi 
vo ‘‘mylimiausia”, višos dra
panos ir pinigai, o jai szlebes ir 
brangenybės... Abudu pasiliko 
tikta su naktiniais marszki- 
niais kada pribuvo in William
sport n.

Kaip jai, tai jau tiek to.,. Bet 
jam, kada sugryž prie krutinės 
savo pacziules... Oj, oj! I

laimingi,Gal vargszai yra 
nes jiems mažai rupesties kaip 
tūri apsisaugoti nuo visokiu 
nelaimiu.

Skaitytojai
skaito lafkraszczuosia, kad tur
tingos moteres atima sau gy
vastį isz meiles, turtingu tėvu 
vaikus pavogė bnnditrti, milijo
nierius iszneszn su dinamitu, 
juos pavage arba patys papil
do savžiulinstas ir 1.1...
musu Lietuviu tas retai 
atsitinka, o ir įiekenczia 
sumaiszyto proto ir dispepsijos 
kaip Rockefcllerift ir kiti tur
eziai.
Ba ju 
gaus. “

lino

daugeli kartu

Del 
kada 

ant

Giliukis būti vargszu! 
“vra karalyste dan-

EsmiU nuv-i.r'u.vu,
kad daugiau milaszirdystės 
ezionais reikia ne kaip užmary- 
ja . Vienas doleris 
Amerikoje at'nesztu 
nauda ne kaip penkesdeszimts 
Kinuosia, Afrika ar Japoni
joj.’
Puikus žodžiai sudžiaus Barn- 

field isz Walcross, Geo., ba ir 
po nogiu kas mums per nauda 
atnesz siuntimas pinigu in už- 
rubeži del puslaukiniu ir ant 
užlaikymo misijų, jaigu turime 
ezionais tiek vargszu kurie rei
kalauja paszeipos. Ar matome 
vaisius savo auku Afrike, Ki
nuosia, Indi jose ir t.t. ?* Lauki - 
niai kaip ede žmonis taip ir es. 
Szelpkime saviszkius, tarp 
kuriu gyvename ir žiūrime ant 
jn vargu kas diena. Nuszluos-

4 4 tosios nuomones

iszduotas 
didesne

ar

saviszkius,

ris persergsti bažny ežias ir tur tykime jiems pirma vargo asz-
turtuolius, kad bažnyczios ne- arftS’ 
pildo savo priedermiu kas ki-1_
turtuolius, kad bažnyczios ne-

szasi suszelpimo bedarbiu, ku- KA ARKLYS MUMIS 
rie kovoja su kasdieniniu var
gu ir badu. Vyskupas rodino 
savo klausytojams, idant neuz- 
mirsztu, kad inkurejas Kriksz- 
czionybes taipgi buvo 
ninkas”.

PASAKYTU JEIGU 
GALĖTU KALBĖT

i 4 Darbi- No pririszk mane niekados 
prie geležinio stulpo kada sza-

Kas isz to, kad Kristusas bu- ba asz turiu skūra ant ma-
vo kitados darbininku ir atėjo n0 liežuvio, 
garsint linksma naujiena 

jaigu Ji atomežinteliam8,,, 
nuo vargHZu tureziai.

< i ma-

Balsai apskelbtoju, apjuo- 
dintoju yra girdėtas dauge- 
liousia vietuosiu. Sunkiai vra

|| v

isznaikyt ta sztama szetoniniu

gana

| Ne palikie mane pririsZta 
svetainėje ant visos nakties, 
o. duokie gera miera avižų o 
kur gulėsiu pakloki 
sziaudu.

Ne priverstinek mane, idant 
valgytau daugiau druskos, no 

pusbroliu, kurie sznabžda in kai-P noriu maiszydamas su 
" te a

ausis melagystes, paniekinan- man() valgiu.
tęs žmogų ir sunaikindamas ge- mi8lyk, jog ne karta, ką
rą varda savo artymu, o ypa
tingai moterių. Ana diena mo- sviruoji ant manes nuolatos 
toreles isz Kenai ngtono, Mo., botagu.

Ne muszki mane nemiela- 
ju ir atsikratė nuo tokio žalczio sziidingai botagu, jeigu kada 

ant kelio pereigandu. Kita 
karta lauksiu plakimo ir galiu 
tau padaryti daug ergelio ir 
vargo. ‘

Ne varyk mane priesz kaina,

Ne mislyk, jog ne karta, ka
da asz begu, esmu nuilsins Ir 

tingai moterių. Ana diena mo- sviruoji ant manes nuolatos

narsiai sukilo priesz apšmeižto-

ant visados.
Negalėdamos ilginus kentėti 

ja apšmeižimu visos šukele re- 
virtliucija prieszais ji. Ant sutar 
to laikė kone trys atimtai 
tėriu ątęja in jo narna, iszgujo ba turiu traukti — tave, snn- 
lAukaig o su lazdomis pradėjo L)ni vežimą turiu traukti po ak-

mo-

^am /kaili perti
9 *1 —. _ ___ _ —  

* Xn keleį valandas po tam, li-
ndesta;jfiet lygigalui rubežiaus.

Icos surastas giraitėje kone pu« 
gyvis nuo žaiduliu. Iszsilaižys 
isz aplaikytos bausmes, bet ap-

k, .. . v, . , , 4

per visa, menis. Pabandyk pats kada, o 
porai kartosi f

Ne rėkauki “Ho,” 'jeigu ne 
turi ant atminties idant susto
tam

laike gera pamokinimą ant vi
so gyvasežio, o per tai ir del ki
tu yra prasarga idant nekaltai 
moterių heapsmėižinet.
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Pasak* O get-* 
Deive ir Jaunikaiti

neš 
peik 

autobusu judėjimą

» , , -wu • L<*■***t’I'! * * *«**!*

ISZ LIETUVOS
,.1. 7___ 7

neperka autobusu.
Kaunas. —; Pernai sziuo me

tu Lietuvoj buvo nupirkta 30 
maszinu, o szimot, niekas ne 
vienos maszinos nepirko, 
vyriausybes sumanymas 
tvarkyti
autobusu savininkams jau Ir 
taip invare nemaža baimes, ir 
nežinia ar galima bus indejUB 
didelius pinigus, isz to gyvent.

EMIGRACIJA ISZ LIETU- 
Vos KOVO MENESI.

Kaunas. — Kovo men. in Ar
gentina iszVažiavo 8 asmenys, 
in Brazilija — 12, in Pietų Af
rika — 67, in Kanada — 6, in 
Urugvajų — 23, in JJungtinos 
Amerikos Valstybes — 58, in 
Meksika — 1, Palestina — 18 
ir in Kolumbija — iszvažiavo 
3 asmenys. Isz viso Kovo men. 

o pereita
men. 138. Bendrai paskutiniu 
metu emigracija yra labai 

Pereita menesi kiek 
padidėjo emigracija in pietų

emigravo 197 asm.

menka.

Afrika, 
žydai.

Ton emigruoja vien

DIDELIS GAISRAS 
ALYTUJE.

Alytus. — Balandžio 19 d., 
Alytaus stoties rajone užside
gė mūrinis valdiszkaa namas, 
kuriame buvo “Dzūkijos“ b- 

A lytaus 
stoties ir miesto gaisrininkai 
gaisra likvidavo. Sudegė du 
treczdabu namo bei dirbtuves 
inrengimas su medžiaga. Ge
ležinkeliams nuostuobu pada
lyta apie 30,000 litu ir 
k i jos“

BEDARBIU REGISTRACIJA
Kauno miesto savivaldybes 

darbo biržoj Vasario men. už
registruota 98 vyrai ir 259 mo
terys; vyru pareikalauta 366, 
motoru 335.

300 vyru pareikalavo Van
dens kebu nijonas in Juros

“ Dzūkijos 
ves stalių dirbtuve.

‘ ‘ Dzu- 
b-vei — apie 38,000 lt.

i, i-iMI I i * « , » p »

ra jonas in 
stoti krantu sutvirtinimo dar
bams.

BEGAUDYDAMAS KIBIRĄ 
NUSKENDO.

Kaunas. — Balandžio men.

• Didoji piramida EI Gizeli, |
Egipte, turi 746 keturkampl- 
nes pėdas ties apaezia ir 450 
pėdu ir 9 coliu atigszezio.
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Gera deive norėjo padaryt 
idant norints vienas sutvėri
mas butu užganadytas josios 
dovanom. *

Iszsirinko sau jaunikaiti ir 
apdovanojo ji dnitumu, svei
kata, puikumu, iszminczia ap
sukrumu, turiu ir tazlotė. Ro
dosi jai jau nieko jam nesto- 
kavo ir žiurėjo ant jo su Užga- 
nadlmu.

Sztai pradėjo liūdėt jauni
kaitis. '

— Ko tėip esi nulindęs? už
klausė deive.

— Jannas esmu, 
cziau sęneli ir atėjo man ant 
mįsles jog ir asz tokium pasi
liksiu vargszu.

— Tai nieko asz tavo jan- 
ny.sta apsaugosiu ant visados.

Tai negerai nežinosiu 
kada numirsiu. * •

— iJliosiu tau ženklą pa re
gėjimo o tas tau apreiksz ka
da numirsi.

—• T'eip bet ta<la lindėsiu 
jog turėsiu numirt.

—• Duosiu tau nesmertėl- 
numa.

— Nenoriu, ba tada butu 
didelis nubodamas!

■ Į

— Gerai jau, gerai, nesirū
pink paszauksi smerti, kada 
norėsi eiki ir naudoki gyvas- 
t iės. > ,

Jaunikaitis nuėjo bot neuž- 
ilgio vela nubudo ir sėdėjo už- 
sidunksejas.

— Ko dabar esi nulindęs? 
— užklauso deive.

— Ba sztai bėda jog neži-

• ♦

bet ma-

*•

nau.
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URVĄ JUODU
KALNU

I lv J

Juodi kalnai Karpatuosia pinigu ir greitai 
talpina savyja daug visokiu ‘durelių: 
urvu. Senoviszkuoso laikuosia1 — Ateik da! — 
slapstosi juose bandos razbai-jkas tokis isz gilumos

isz baimes

, l ru r fttr i .
* U

1 .~LV " 1 * | * X ! NUŽUDĖ SANDINO
tam paežiam laike pasiėmė už

7

galvos; persitikrirtt Or da ant 
kaklo bdirtieje jog jam kas nuo 
kaklo nutrauks. Persitikrinęs 
jog galva da tam paežiam daig- 

jau narsiau sieke smalkes-1 
ojo prie

n į 

atsiliepė
urvos;

OFICIERIU
. « ’terasi
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ninku, kurio buvo baime viso- ūkininkas sudrėbėjo i
. , L1 k X L - *> - ’

so aplinkinėse, užpuolmcjo ant jog vo galėjo isztart žodžius:
M *

dvaru, baznycziu ir pakelevin-l 
gu, sukraudami neapsakytus 
skarbus tose urvosia. Da ir szia

1 Į • f j, | . IF H ■' F l •'

diena tie jei skavbai tejiais guli; 
toisingysta Dievo Ir žmoniszka 
taip greit juos isžnaiklno, jog 
neturėjo laiko pasiimi ju o ine- 
jimas in urvą ne yra lengvu 
dhigtu. Vakare sergsti ju viso-

» j°gki szeszeliai prakeiktųjų 
net baisu prie ju prieit.

Viena vakaru Vargingas uki- 
ni'kns kirto mėdi arti vienos to
kios uolos; truputi pasivėlino 
šd savo darbu; jau sutemo o 
staiga i paregėjo tarp krumu 
einanti žmogui pasirengusi in 
rublis pustelninko, kokius ta
da jie dėvėjo. Ūkininkas persi
gando bet akyvumas omo vir
ažu ant jo, nepabėgo; pasislėpė 
užkelmo storo medžio ir žiure-

Pustelninkas ėjo povalei

— Atsidaryki t, dureles!
Kada dureles atsidarė ir isz- 

ejb art t szViežio oro, dūme kiek
turėjo pajėgu namon. Ne pasa
kė hiekam apie suradimą skrtr- 
bo; dali pinigu atidavė ant 
bažnyczios o dali ubagams o už 
likrtsiuš nuėjus irt miestą nu
pirko maisto iV *reikalibru daig 
tu in narna, sakydamas paežiai, 
jog kada kirto medi rado po 
sznkrtimis užkastus pinigus.

In keliolika ‘dienu poIn keliolika d ienų po tam 
vela nusidavė in drvilį pftome 
truputi pinigu, b kada isžeiti- 
nejo, vela iszginlo tn pdtl baisa 
szaukenti paskui ji. 
vela!
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Ateik
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Nuėjo tada treczm ir ketvir
ta karta; pinigu daug nereika
lavo, ba prie turtingumo nebu
vo papratęs o dirbt mylėjo; pa- 
stanavijo ntnesztus pinigus pa-

to šit ranka ii- isztare grabiniu juodos Valandos. Norėjo vienok kart ’K'sznuke: 
dažinot, kiek to turto turėjo.
Skaityt ne mokėjo; ne buvo ki
tokio spasabo kaip pinigus pa-

jo.
hnl galo snstojopHe kalno, kir- slept i<jullt'turėtu ant

J

balsu:
— Atsidarykite dureles!
Tuojaus atsidarė mažos du-

A. R. Beardsley, Amerikonas 
kuris pats vieas niiszove Pcdro 
Blondow, alicierin generolo 
Augustino Sandino, Logtown, 
Nikaragvoja. Handina yra gar
sus banditas ir paskelelis, ku
ris nužudo daugeli žmonių.

Ūkininkas pasilikomutinis.
lauko prie durolib, ne turėjo 
drąsos ineit ba prijautė grasi
nau te nelaime. Skupuolis tuom

— Užsidarykite dureles!
— Pamatęs priesz save 

skalbus, pradėjo godžei viską 
kimszt in maiszus, net prakai
tavo. Sztai paregėjo staigai

reles,.‘kuriu gyventojai tosios mjeruoį Micros neturėjo, bet 
r»-wnkl t ti 1.f i Art 1 < m r* i Inl Ir n* HA ' « • • t

Kaimynas buvo turtingas žino- Pr*esz save milžiniszka ir juo-
aplinkines lyg sziam laikui ne nuo 8aVp kaimyno pasiskolino.
buvo paregeja, taip buvo gerai 
paslėptos tarp krumu. Pustel- 
ninkas inejas vela isztare:

— Užsidarykit dureles!
Dureles užsidarė paskui pus- 

telninka ir vela užstojo grabi-
— O gal geidi ko? I
r—• Žinomu jog geidžht tik j

esmu nuliūdęs, ba no žinai! kas viėU nusidavė minioti,‘ ttepr 
tai yra 'ko pagedauju. .

Tas pats ir su nckurois žmo-
nim jog, niekad ne y^a užgana-

I

gus, labai godus ir užvjdus sa- ‘'n 8ZU,“> kuris atsigulęs prie 
savo tarnams ir ^kai*bu, žibaneziom akimi isz- 

nutraukdavo sijojo ii’ isztare žmogiszku 
nud užihokesczio. Miera ka pa- balsu: 
skolino vargszui, turėjo kelio-

vo artymui;
darbininkams

nas tykumas.'Ūkininkas prie- lika piySziu, per kuriuos rugiai lif
Ko ezionais nori skupu-

I
jas prie durukiu, paženklino išbyrėdavo 
•i ^2 A'illi'il.!tex Mali GzILa - I*»«»i > . i l£ m w i

mindamas no gyvai dvasiai ka :0
I nigu, keli
plyszyse,

buvo mates.
Bet nuo tos valandos nuola-

o kas pasilikdavo Skupuolis sutirpo apleido 
visus maiszus ant žemes, pats 

mienivimo pi- ant keturiu prislinko prie du- 
smulkesni pasiliko rinkių bet

o akys skupuobaus ir sumiszimo in vieta pasakyt:
Atsidarykit dureles! —-

f
L.-f*»*►* i-*’'• . i• - j.- s • 'lyji’-i’' >• ■ *4 .ant grindų tai pasilikdavo del

jo. Sztai prie
isz dideles baimes

dyti isz savę buvimo norints tos vargino ji akyvumas: diena tuojaus paregėjo juos tenai
turėta kanogeriausia gyveni
mą. , f

I 
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ir naktį mislino apie tais dure
les, norėjo dasižinot in kur jos 
veda. Norints bijojo susitikt su

IS.

— 0 ka tu kaimynai miera- szauke:— užsidarykit durelee.

3 diena, 15 valanda pil. Rakaus pnrneszti

Milaszirdingas Szuo
. * v « * . I

Vienas žmogelis turėjo szu- 
ni, kuris buvo teip iszmintin- 
gu, jog pats eidavo kas rytas 

piragaieziu

i

pas

Ukininkas lauke ilgai sugry- 
se ūkininko, sutikės ji girrioja. žimo skupuolio; ant galo isz- 

Ej, nieko, tik sėklas 
rieszutus.

Skupuolis vienok ant to ne- simalszino. Kada truputi apsi
riko, parode jam surastus pini- malszino nuo baimės, isztaro

vai su mano miera * — paklan-1
tudm pustelninku kuri buvo tai se U1 

1 w f i n i tt te z < > j'r f r i i- 1 xdvasia isz ano svieto: 
galėjo šušilaikyt nuo akyvumo, 
ir viena diena paėmęs kryžių in 
ranka del apsisaugojimo nuo

bet ne

I

ir girdo dejavimus ir staugimus 
szunies, po tam vela viskas ap-I

piktos dvasios nuėjo priesz už- K>’s ir kaip pradėjo prispyrinet žinomus snu žodžius ir inejo 
ir grasint sudu, iszgiavo isz saugei bet kokis baisus regeji- 
vargszo, slaptybe. Pradėjo sk.i- mas persistatė jojo akimi! 
puolius trint rankas, mislinda- Skupuolius gulėjo negyvas ant 
mas kaip tai sugriebs del savos savo maiszu apsiiiejas krauju 
visa turtą, užkas sklepdosia ir 0 visas skarbas po valei inpuo-

tekėjimą saules in pažinstama 
sau vieta stojo prie urvo ir su

ir grasint sudu, iszgavo

kas Petras, Jėzuitu gimnazijos ( duonkepi. Paimdayo iii dantis drebantim dantim paszauke:
gyvenantis Kauno, g3H‘ba kuriamo gulėjo pinigai,mokinys,

Daugrdo gatvėje 3, ties Vytau- eidavo pas duonkepi, pastaty-
------------o---------O V J *

to bažnyczia semdamas Nemu-j daVo gurba>

— Atsidarykite dureles!
Atsidarė dureles; ūkininkas visa turtą, užkas sklepAbkia Ir

ne vandeni, paleido kibiru ir, ji imdamas pinigus indedavo py- 
begaudydamas paslydės inkri-. ragaiezius, kuriuos szuo luo
to in vandeni. Vandens srove 
Rakauska pagavo ir paneszė 
po leu. Lavonas dar 
tas.

nesuras-

T

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City**
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAŠ GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS 

ST. OLAIB, PA. 
Bell Telefonas 1480-R

į IfezbalMtnuoja ir laidoja mirusius^
ant viBoidu kapiniu. Pagrabua pa-
raoisia nuo paprasscziausinikiprii 
kilniausiu. Paraamdo automobiliui 
del laidotuvių, veislių, krikisty- 
niu Ir kittema pasivalinSjimame. 
Iiz Frackviilei, Port Carbon ar ta 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavinid,
meldžiu man duot žinia c pribusiu
In trumpa laika.

’* --------------------- --
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o duonkepis isz- dirstelojas in vidų paregėjo Pradcs Wirkinet dirva, girres nhejo in žeme. Po valandėlei 
saura takeli. Insidrasines inejo kaimus, dvarus, palocius ii pa- yįgjęgg dingo, tik pasiliko tusz- 
tbliaiis ir trumpam laike stojo dideliu ponu o ant ‘galo CZQ urvas Ūkininkas persižeg- 
dideliam kambarį, gerai 1 ap- ll’ 4 galingu kuhigaįksteczu. 
szviestam. Tada vela paszau- buvo užve sta
ke:

— Užsidarykit, dureles!— 
ba nenorėjo idant ji kas užtik
tu.

Dureles užsidarė o ūkininkas

jaus nuneszdavo namon.
Karta locnihinkas Mindos 

paregėjo, jog trūksta vieno, py
ragą iezio’. Antra diena ir tre- 
czia diena tas pašiantrino. Ži
nojo, jog szuo ne yra godus. 
Nusidavė, pas duonkepi, ‘nes 
tonais dažinojo jog klaidos to
nais nepadaryta!

Ant rytojaus pats seko isz- 
tolo paskui szuni. Ir ka pare
gėjo? Sziio tiesiog iszejo isz
duonkepio ir nubėgo in maža

saura takeli. Insidrasines inejo

dideliam kambarį, gerai ap-

i

kaimus dvarus, palovius ir pa- y^kas dingo, tik pasiliko tusz-

iV garsingu klihigaikskczu

skurliais, jog pastanavijo ne tik 
tarti kambarį jeszkot skarbu 
kiir tikėjosi ras daugiau.M

Ūkininkas labai susirūpino; 
no patiko jam mierei skupuolio

‘ nojo, sukalbėjo poteri ir na
mon sugryžo. Nuo to laiko nie
kas ne mate skarbu, paslėptu 
urvuosia juod-kalnuosia.

ATKERSŽINO GERAI
Kokis tai buezoris susitiko

pradėjo temingai dairytis ap-. melde ji idant paliautu, ba pri- uiyczios su paŽinstamujJtCtVMJJV M Į-J į V * * F * ClllV UlJ

linkui. Buvo ir in ka žiūrėt.1 jaute nelaime, jog tai ant gero duonkepiu.
Kaip gyvas, da ant svieto ne jam ne iszeis. Bet tas ne kbin- 
buvo matos tiek skarbo, ’ ' ’ 1
czioilaib radosi urvoja. Ant -že-ūkininko prižadėjo jog duos df-1 _

> • « 44 • ■ ra • ra iJ'aL.x * AX ■» 1^- U a kra •> Irate ra* te « • • *

, , I — * Kur buvai t — užklauso
koki' syt nenorėjo, del apmąlszinimo duonkepis.

įcuo invivoi ma v i — — v v | —— Buvfiu pils tftvo kalba
stovėjo milžiniszki puodai deles aPicrAs aht baznycziu, Luczeris — pirkau kepela duo- 
.... .. . . . , . • i _ ’JL 'Hi.L.jUU 1.. . * •

Ui ' '» i .
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buvo matos tiek skarbo,
Ehivau pas tave — kalba

mes ii
pripildinti auksu ir sidabru J ubagu, 6 ^ likusiu skarbu ly- uos’ . i n i • i i pripilamu aiuvou a muauaų o > llUb.

ulyezuuko, kur po tropais gule- gt .1A puikihg gkry feifli pfrtidain8 SH juOm. Bet ki- ‘ _ 0 kur « turit - '
jo kitas szuo sudžiūvęs ir ser
gantys, isztrauke viena isz pi- 
ragaieziu ir padėjo szale varg- 
szo.

Taip padaro inilaszirdingas 
szuo pakol ligonis suvis no pa
sveiko. Tada szuo atneszdavo 
vela visa dkaitll del savo loc- 
nininko.

O mos ar tankoi paszelpeme 
savo artimus laiko nėlaiirtės, 
kiek tai yrtn mušti phjiogosia? 
Gal tasai szuo buvo geresnio

'41

Gal tasai szuo buvo geresni 
už no kitriubs žmonis, ka ?

nes su deimantais ii’ kitokiais taip tnislifto. Ant bažnyežu ke* 
brangiais žemoziugais, visokiu^110 ti'k maža dalele atiduot, o 
« • 4 • B 4 f 1 • *

buvo visko ne suskaityt. No paslepia 'Bet tuom kari da jam 
stokavo ir szvėntu abrozu, lik
torių, kryžių ir kitokiu bažny
tiniu papuoszu.

Ūkininkas žegnojosi ir akis 
tryne, ba regėjimas to visko 
ji taip apėmė, mislino, jog sap
nuoja. Norints buvo vargsžrts 
bet ne pasigodejo ant turtin- mėžiniu maiezeliu, prteihe kir- 
gesnili dalyku. Sieke su ranka Vi ir sputa, 6 kada slaptos du- 
in pUbdrt kuriame radosi sida- reles ntsidare, harsei inejo pir- lk i »

■ . . i . i

...........? visokiu tino tik maža dalele atiduot, o 
brangiu divonu jog ne galima' saVo dranga ketino nžmuszt ir

buvo reikalingas, ba pnts neži-' 
nojo vietos kur randasi paslėp
ti skhrbai.

Viena diena iszsironge abu
du priesz užtekojima saulėta; 
.^kupuolus turėjo dideli maisza 
kuriame buvo kone szimtas

r

Kamzoles kiszeniuje! —

— Palauk, jau asz tau at-
atsake piktai bubzeris.

•te m ,; - - o-. ..

^4/ pamisimokettažinstii už iki 
«an drtbtoketns.
' Po keliu dienu Vėla sutiko 

buezeri.
— Kur buvai užklausė tas.
— Pali tave! — atsako duon

kepis. — Pirkau pas tave tvino 
gUbra,

— O kur ji turi!

M

* ' t Ik

— U-gi po skrybete! — at
sake pasisziauszos duonkepis.
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Bedarbe
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Ryte, kada darbininkai su- 
veina in fabriko, isztinka juos 
didelis szaltis, kartais drėgnu 
mas ir neramybe. Vidurj j di
deles fabrikos stovi tylinti raa- 
szina su savo sausais suruuksz- 
lėtais pecziais> su nekrutau- 
ežiais ratais. Maszina fabrikai 
priduoda liunuma toki, kad 
negalima net apsakyti. Tai ma
szina, kuri eidama sujudina | 
visa fabriką, kuri savo oszimn 
apkurtina darbininkus prie to 
milžiniszko darbo.,

Fabrikantas iszeina isz savo 
Jisai labai liūdnu 

balsu prakalba in sūvb darbi
ninkus:

kabineto.

— Mano brangus ... Nūnai 
jums darbo jau nėra... Orde
riu jau jokiu negaunu. Isz vi
su pusiu man atsakoma, kad 
tavoms nereikalingas, visas 
padirbtas darbas sklode turės 
kelis metus iszguleli. Tavom 
niekas neima, nors tu žmogus 

Tasai Gruodžio

silsi-

užsimnszk.
menesis, ant kurio visos firmos 
nusitiki, dabar gresia visoms 
beveik fabrikoms pavojumi... 
Su visokiu darbu turiu 
laikyti.

Ir matydamas, kad darbiniu- 
kai vienas ant kito žiūrėjusi, 
bijodami gryžti namo, bijoda
mi bado, kuris ju nuo rytdie
nos jau laukia, fabrikantas pri
duria plonesnių balsu:

— Neesu visai egoistas, 
vierykite man..« Mano padė
jimas toks baisus, kad gal dar 
baisesnis ir už jusu paežiu pa
dėjimu. Per asztuonias dienas 
patrotinau 50 inkslancziu do
leriu. Nūnai sulaikau darbu 
kad su manimi nebutu kas 
arszesnio. Juk tai prapultis ne 
turint nei prakeikto cento už
mokėti vekseliams, kalbu in 
jus kaipo prietelius ir nieko to
kio neslepiu. Rytoj gal atva
žiuos valdininkai, 
mano kalte. . / Arne tiesa! 
MeM kovojome iki paskutiniam 
galui. Norecziau ir labai jums 
padėti bedavoti per visa ta 
laika, bet pats nežinau kur tu
rėsiu galva priglausti; neturiu 
net szmoto duonos del pasida
linimo su jumis.

isztiesia darbininkams 
ranka. Darbininkai tylėdami 
jam ranka spaudžia. Per kiek 
laiko jie da stovi žiūrėdami 
in visokiais nbeznynas, su ku
riomis fabrike dirbo. Tos no-j 
czynos jiems dabar nereikalin
gos kitais rytineeziais tuo pa
ežiu laiku jau cypė pielyczios, 
kūjai baladojosi; dabar tos vi
sos noczynos miega; jos apsi
klos dulkėmis, surudis ir dru- 
nes. Dvideszimts, trisdeszimts 
szeimynu ateinanezia nedelia 
palieka be duonos.

Kelios moterys, kurios taip
gi fabrikoje dirbo, stovi nuliu- 
dusios ir apsiverkusios. Vyrai 
stengiasi parodyti savo budo 
sylas. Taigi jie daro linksmus 
veidus, sako kad Amerike nie
kas badu nemirsžta... Pds- 
kui matydami, kad fabrikan
tas iszeina per duris savd ka
binetan (ofisan), darbininkai 
suspausti skausmu, vienas pas
kui kita taipgi iszeina isz fab
riko laukan, iszeina kaipo isz 
kokio numirėliu namo. Maszi- 
na fabrikoje pasilieka kaip 
koksai szkeletas, Bus varg'aa, 
bus ir badas...

.. ft
Darbininkas paliko ant uly-' 

mina nnf hmilrn naatno. I

bet tas ne
Ar ne

Ir

Dar

nias dienas mindžiojo bruku 
jieszkodamas sau darbo ir nie
kur neranda, fcina nuo, vienu 
duriu in kitas, apieravoja savo 
pOczius, savo rankas, apiera
voja savo sveikata ir sav:v vi
sa už arsziausia, sunkiausia ir 
bjauriauia darba. Visos fabri
ku durys priesz ji uždarytos.

Tada apietavojasi dirbti už 
puse cienios. Niekas negelbsti. 
Dirbtu kad ir kelis cėntus, kad 
tik kur galėtu darba gauti. Ne
laime! Bedarbe vai-puojn ir 
varpai bnžnycziu boksztuose 
Panypka surakino vi šoke pra
mone, o paezedos pinigai neži
nia nei kur pasikavojo.

Priesz asztuoniū dienu pa
baiga viskas užsibaigė,
bininkas iszeme paskutini savo 
bandymu ir palengva gryszta 
SU tuszcziom rankom, apimtas 
vargo. Lietus lyja; ant ulycziu 
purvynas, oras drėgnas, o ežia 
jau vakaras. Eina darbininkai 
per lietu ir net negirdi ir ne 
jauezia, khd jam lietus per 
akis teka. Nejauczia nieką, 
apari bado ir-da eidamas vie
tomis susilaiko, bile tik vėliau 
pareiti namo. Susilaiko ant 
upes tilto; vanduo buszuoda- 
mas plaukia, tik prie pilioru 
susilaiko vandens baltos piltos, 
o paskui atrūkusios plaukia 
pavandeniui. Darbininkas pa
silenkia žemiau ir jam baisu 
pasidaro. Paskui piimislina, 
kad tas niekis, ir einą toliau.

Lietus perstojo. Gazas lan
guose krautuvių dega. Kad 
kur iszmuszus langa ir paėmus 
kokia sauja brangiu daiktu, 
užtektu gal ant ilgo. Restora
nu kuchniose kūrena pcczius 
ir per retas fi ranka s (užlaidas) 
matyti žmones, kiirie valgo... 
Paskubina žingsnius, iszeina 
in priemiesti. Paskui apsilen
kia tuczczins fabrikas.

Pati su vaikais ryte verke, 
taigi žadėjo jiems vakare nors 
duonos parneszti; ir kad su
džiovusia pluta. Nedrysta da
bar namo eiti, pati su vaikais 
gali ji pavadinti melagiu tai 
laukia, kol ateis visai naktis. 
Eidamas vis mistiną apie tai, 
kaip ineis ka jiems pasakys, 
kad tik priduoti kantrybes. 
Vienok negali ilgiau iszbuti be 
valgio. Jis pats dar kentėtu, 
bet pati su vaikais per silpna.

Limai jam atėjo ant mislies 
ubagavimas. Bet kaip tik pro 
ji praeidavo koksai ponas ar 
ponia ir kada norėdavo priesz 
juos isztiosti ranka ir praszyt: 
almužnos, jaute, kad petis jam 
suakmėnojus ir praszneketi ne
gali. Sėdėjo be jausmu ant trl- 
tuaro, o ponai su poniomis ei
dami nusisukdavo nuo jo, ma
tydami, ant jo veido bada Jiez
ną ir mislydami, kad girtas sė
di.

NAUJAS ISZPANU
AMBASADORIUS

I
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kaip suaugusi moteriszke; var-' 
gns ir veidas jos suraukszlejo | 

Jos ka- 
rankos

i'

m
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Son oi’ Salvador de Mddari- 
aga, Iszpaniszkas rasztihinkas 
ir autorius likos paženklintas 
ambasadorium in Suv. Valsti- 
jas i n v i e t a ka ra 1 i sz k o 
nio.

siunti-

net gavo kosulį.
Nieko savo vyrui nesakyda

ma, ji pati iszejo darbo jiefez- 
koti. Bet bedarbe buvo užpūo 
lūs kaip vyrus, taip ir moteris, 
Girdėjo naktimis verkiant ir 
aimanuojant tokias pat nblai- 
mingas moteris kaip ji patikli 
timose stubose. Vienos badu 
numirė, kitos mirszta, dar ki
tos serga.

Ji ant laimes turi jgera vyrn 
vyra negirtuokliaujanti. Butu 

, butu laiminga
kad nė ta prakeikta bedarbe 
Visur, kur tik galėjo, skolino 
eme ant bargo: kalta duonkė 
pini kalta mėsininkui. Szalia 
ju krautuvių jau bijosi ir pasi-

Po pietų aplaHke savo

viskas gerai

rodvti.
seseri, kad pasiskolinti nors 2(' 
centu. Bet ir tenai atrado tok 
varga kad pradėjo net raudo 
ti; abidvi seserys ilgai suriką 
binusios verke. Pąskui iszelda 
ma žadėjo jai atneszti szniotėl' 
duonos, jeigu jos vyras parei
damas parnesz.

Vyras Uegryszta. Lietus lyja 
ir ji turi eiti kieman po pasto
ge. Szaltis vis labiau ja peri
ma. Apima ja nekantrybe. Ne
paisydama ant lietaus vėl isz
eina ir per purvyną skubinas 
ant galo ulyczios ar kartais ne
pamatys, ar nesusitiks parei- 
nanezio savo vyro. Niekur nei 
jokio szeszelio nemato. Suszla- 
pusi pasuko namo, tai vėl sus
tojo ir apsidairo. Nuo perszla- 
pimo visa dreba.

Praeinantieji ja alkūnėmis 
stumdo. Moteriszke traukias 
szalin, bile tik in praeivi, neat- 
simuszti. Vyrai žiuri jai in 
akis. Visas tas didis slaptingas 
miestas purvyno pilna ulyczia 
mirganti mieste žiburiai, kai 
kur karietų dundėjimas, 
viskas jei rodosi ja

6

in.
Darbininko pati iszejo ’lau

kan, palikus stuboje mieganti 
vaiku. Ji sunykus, su perkeli
niu rūbeliu, per kuri szaltis ja 
visa perima. O ulycziu smar
kus vejas puczia ir jai visus 
kūno sąnarius laužo.

Stuboje jis jau nieko neturi: 
visus daiktelius iszpardavc.
Asztuoniu dienu bedarbes už

teko, kad Visus stubos kampus, 
isztusztyti ir visus daiktus pus 
dykini parduoti. Vakar padare 
paskutinius isz materaco plau-

tas 
nori nu

tverti ir inmesti dumblam Yra 
alkanas, tai yra visa locnybe, 
mato, priesz save duonkepio 
krautuve ir tuojaus atsimena 
apie vaika mieganti stuboje.

Ant galo sutinka vyra, bet 
ne bet persivolkanti pasuspa- 
riais. Pribėgo tuojaus prie jo 
ir žiuri neramiai.

Na ir ka? -— klausia už
kimusiu balsu. t , j; 

Tasai nieko neatsako, nulen
kia galva. Tada ji bėga pirmyn

■( iszbalūsi kaip lavonas, 
j' j,1 • .jiįę 1 4 ‘i r* * V:* i '* ■ J t I f ? 1 ‘
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ir ja visa sbdŽiovino; 
lianczios kojos basos: 
iszbalusios. Misliua.

Niekad ji neturėjo.jokiu 'Zo-| 
bovu. Negali eiti in moksluinc 
ne^ neturi czevei'ykaieziu. Ka-I 
4a buvo mažesne atmindavo, 
ja mdtina po kiemą po laukus 
liasivadžiodnvo/ B^t1 tai buvo 
seniai. Paskui jie pm'sikrauste 
kiton vieton ir nuo to laiko j u 
siūba kaipo kas užkalbėjo, ji 
niekad jau nebuvo ližganaditi- 
tay visada bada kente.

Mistiną mergaite ir negali 
Nuprasti, ka tas ženklintu. Ar
gi visi žmones konezia bada? 
Juk ji bandė prie to pripranti 1 ,l"' i , j?ir jokiu budii negalėjo. Jai ro
dosi kad ji per maža ta viską 
suprasti, reikia but suaugusia. 
Jos motina turbut supranta ta 
slaptinga daikto, kuris nuo

Jei tūl’etu
daikto, 

vaiku slepiamas, 
sziek tiek drąsos, pasiklaUstli, 
kas taip tuo svietu valdo, kūd 
žmonos turi kęsti bada, varga.

Priek to pas juos stuboje 
taip neszvaru.

Žiuri in 
nuogas sienas, 
rakandus ir in visa tos pasto
ges yarga, kuri bedarbe vis da 
labiau didina. Savo naiviszku-

i ' * ■ i ■ t L. i

me mislina, kad gražus szilti 
pakojai su daugybe brangiu, 
žibaneziu rakandu, kuriuos ka
da tai maeziusi, apie kuriuos 
sapnavosi; uždaro akutes sė
dėdama, idant Vėl ta viską pa
matyti persapnuoti: ir per plo- 
mis savo blakstienas molo že- 

‘I 1 1

ruojanezias nuo aukso sienas: 
artinasi rodos ji palei viena 
siena. Bet staiga per langa pa- 
puczia smarkus, szaltas vejas, 
kad mažyte pradeda smarkiai >■ A ' '"W'U < y
kosėti: Turi aki^'pilnūk aszaru.

Kadoi'se bijojosų kada pasi
likdavo viena, bet dabar jai 
vis viena, 
vakar dienos, 
but iszejo kur nors duonos pa- 
jeszkoti. Szita misi is ja pra
džiugina. Suraikys savo szmo-. 
toli duonos ant mažu, mažiau
siu szmoeziuku; valgys pama
ži, viena paskui kita. Bovysis 
su wav o duonele,

Motina ineina, tėvas uždaro 
duris. Mažyte žiuri in ju ran
kas su dideliu žingeidumu. O 
kad ilga laukia jie nieko nesako 
ji savo giedaneziu balsu antri
na:

skylėta langu 
in

, m 
sulūžusius

bet dabar 
Nevalgo iiiėko nuo 

tai motina tur-

Vyrai mieste Skrantuosia bent, 
Tokie vyrai sztant,

Bet kaip kurie nežino kas yra
I ' •

trj,
0 statosi už save labai kitri.

Kaip pūvyzdyii sztai ve.
Vienas sportelis eidamas gatve 

Susitiko lėta vaikinuku
Kuris turėjo po pažaste pain- 

tuka.
Sporiclis jo užpinidyt prasze

A . .

c<
Už to vargszo graszi.

<D kad ptlūdyti henbrejo, 
Sportelis piktumu sudrėbėjo, 

Apsidairęs da paklausė, 
Drožė vaikinui in Ausi.

fVargszas isz dideles iszgasties, 
Paleido pundeli isz po pažas- 

, ties, 
Tada tasai isztvirkelis proto 

nuturėjo;
Paelnes pundeli ėjo kaip 

tįtrytkaris,
Matyt ji pristojo pats velnias, 

Tam pundeli rado kelnes,
Jau pasirėdžius in darba nuėjo, 
Tada pirsztais badyti visi pra

dėjo.
Tuojaus pažino, 

Keinius ano vaikino.
lynesi sportelis, bet ant niek, 

Visi supranta vis tiek, 
Keblias per trumpoš iszžiuri 

kaip pbleda,
Ipdrtoliš h no visu tnrejo geda, 
?ie juokai jam tliojaus nubodo, 
Tuju kelnių daugiai! nerodo.

Jaigu tokiu- triksu neapliausi1, 
Kur tu merga gausi, 
Jau tave visi žino, 
Kvailiu pripažino, 

Na ja,

i >'

Vaikiniu.
t
** * *

Badai tas buvo Binghamtonc, 
Tu mano pone

Suvie. Valst. Valdžia 
Sugražins Ateivius, 
Kuriems Reikalinga

+ » . 1 ' !14 , A

Viesza Pagelba

— Asz esu alkana^ asz esu 
alkana. ,

Tėvas tuno tamibme stubos 
kampe, spausdamas su ran
kom galva, sėdi prislėgtas var
go sunkenybe ir jo peeziai dre
ba nuo vaitojimo. Motina susą
la ikydaiiui nuo ašzArii eina pa
guldyti mažyte. Apkloja ja vi
sokiais rikarmalaiis, koki dar
stuboje užsiliko, bako jai, kad 
ji butu gera ir kad spakainei 
miegotu. Bet vaikas kurio dan
tukai klaba nuo szalczio, o ug-

tu mano pone,
Tik isz tu sportu ir juokai, 

Pridirba visokiu darbu niekai.
Sztai vela vienas din£o, 

Iszvažiavo in Bingo, 
Mergink ant ledo paliko,

Sii kita sutiko.
Nuo draūgu kelis dolerius pa

ėmė,
In beda visus draugus instume 

Bet giliukio isz to neturės 
Ba pekloja titsedes.

Svetimi pinigai Ant gero no 
.. . eina, .

Jaigu be slinkaus darbo tio 
ateina, 

Jaigu paskolintu pinigu neati
duosi,

Tai po smert su baisia ragana
■szoksi,

>

Isz tu sportu ne kas,
I ' 1 !

Valkiojasi per dienas, 
Edvardsvileje, 
Pensylvanija;

Lietuviszka kalba užmirszo, 
O ir poterius pamirszo,

( Vhsario 16 dienu, Immigraci- 
jos Virszininkas prftnesze, kad 
Suv. Valstijų valdžia valdžios ( 
iszlaidoms sugražins in savo 
szaly, bilė ateivi, kuris iszbuvo 
szioja szalyjn mažiaus tris me-' 

priežaseziu,. 
kurios invyko po inleidimu 
“pitpuble in beda arba reika
lauja vieszos pagelbos”. Tii pa
siūlyta sugrąžinimą autorizuo
ja Immigracijos Akto isz 1917 

“Jog Im
migracijos Virszininkas turi 
teise vesti derybas užlaikyti ar 
ba pagelbėti tokius ateivius, 
kurie gali papulti bėdon arba 
kurie reikalauja vieszos pagel
bos ir juos praszalinti in savo 
szali bile kada in tris metus po 
atvažiavimu, iszlaidos aprupin 
tos.” Tas aprūpinimas buvo ir 
beveik užmirsztas — sakoma, 
kad nebuvo užtektinai pinigu 
paskirta tam tikslui.
Ka Reikia Daryti.
. Ateivis pats turi pareikszti 
borą būti iszsiustu namon ir tu
ri pasiusti tam tikra aplikacija 
Speciale blauka yra pagaminta 
tam tikslui. Imigracijos Biuras 
mano kreiptis prie paszalpiniu 
organizacijų -— vieszu ir priva- 
tiszku — kad jos iszdalintu szi
tas blankas ir ateiviams pra- 
nesztu apie szita pasiulyjimu, 
paaiszkindamos visa procedū
ra kad ateiviai pilnai apsipa- 
žintu su pasiulijimu.

Galima tas blankas gauti isz 
areziausio imigracijos ofiso.

Ateivis pats ‘turi gauti pas- 
porta arba atnaujinti savo sena 
pasporta. Bet • jaigu• jis negali 
užmokeit pasporto kaina, netu
rėdamas pinigu, tai gali pra- 
szyti pinigu tam tikslui nuo 
Imigracijos Ofiso. Imigracijos 
Tarnyste neapsiiina prižiūrėti 
arba užlaikyti aplikanta priesz 
aple.idima savo vietos vykstant 
in iszvažiavimo uosta, bet kuo
met jis atvyksta in iszvažiavi
mo uosta jis bus nuvestas in 
imigracijos sulaikymo stoti ir 
tenais prižiūrėtas valdžios isz
laidoms pakol nuvestas ant 
laivo. Imigracijos ofisu virszi- 
ninkams, per visa szali, buvo 
praneszta kad jie taip sutvar
kytu szitu ateiviu atvažiavi
mus in uostus, kad jie labai 
greitai butu pasodinti ant lai
vu.

Kur tik bus galima, paszal- 
pines ir kitos organizacijos pri
sidės prie ateiviu atvežimo in 
iszvažiavimo.uostus. Kur tas 

If 1 ’ * I

neinvyks tai ateiviai keliaus su 
tai vadinamoms “deportacijos 

kurios kas sze- 
savaitems prasideda 

vakaru valstijose ir povaliai 
keliauja in Atlantiko kranta 
renkent deportuojamus atei
vius pokeliui. Jaigu atsiras už
tektinai szitu sugryžtaneziu

tus ir kuris delei 
invyko po

mėto, 23-ta dalis: —

partijoms 
szioms

darbu ir per ilga laika nedirba, 
bet jie turi atsiminti kad atei
viai, knrie taip sugražinti Jn 
savo szalis niekuomet negali 

t sugryžti atgal in Suv.Valstijaa. 
'Teisybe, kad laikoma, kad to- 
Į kie ateiviai nėra iszdeportuo- 
' jami ir ne automatiszkai sulai
kyti nuo sugryžimo. Bet jaigu 
sugryžti, butu skaitomi ne-pa- 
rinktines kliasos ateiviai, arba 
paprastieji imigrantai. Jaigu 
Lenkas szitaip iszvažiuoja tai

* ’ > į*

I tegul ir atsisveikina su Suv. 
.Valstijoms ir taipjau Italu, 
Vengru, Czeku, Slovaku ir ki
tais.

Gyventojai szftliu, kuriu 
kvdtos yra labėi mažos ir yra 
daug aplikantu del vizų ta pa
tys žino, ir gal todėl jie nepra- 
szys szios valdiszkos pagelbos. 
Bet vistiek pirmieji prasžVto- 
jai buvo trys Angldi. Ir kaip 
tik t n ateiviu szalies kvOtd 
buvo padidinta o Ateiviu 
tiek daug atvažiuoja.

Kad nors ir kvota pasiūlytu

If I

• • su

szaliu

no

keblumu, galimas daigtas kad 
jie nebus vol inleisti nes buvo 

visuomeniszkos sun- 
Kiekvienas atsitiki-

skaitomi “ 
kenybes.” 
mas bus atskirai sprendžiamas 
bet vistiek su jais labai varžiil
ga i elgsis. Bet szitas pasiulyji- 
mas yra didele pagelba tiems 
ateiviams kurie nori apleisti 
Suv. Valst.

Trans-Atlantiko laivu kom
panijos irgi turi pliana pagel
bėti nedirbanezius ateivius, ku
rie nori “aplankyti arba gyven 
ti savo szalyje, pakol darbo 
padėjimas czionais pagerės.
Tos kompanijos siūlo treczios 
kliasos — iszvažiavimo ir su- 
gryžimo bilietą labai sumažin
toms kainoms. Bilietai pirkt 
po sziuo pasiulyjimu yra geri 
ant dvieju metu, bet keliant in 
ir isz tu szaliu turi invykt pa
skirtu laiku kaip tai nuo Vasa
rio 1 diena, iki Balandžio 30 d., 
arba nuo Rugp. 1 d., iki Rugsė
jo 30 arba Spalio 1 d. Treczios 
kliasoš bilietas in Anglija ir at
gal kasztuoja apie $125 ir išž 
New Yorko in Vokietija apie 
$145 ir t.t.

Ateiviai kurie pasinaudos 
szioms mažoms ratoms, turi at
simint kad nors laivu kompani
jos bilietas yra geras ant dvie
ju metu, bet sugryžimo leidi-
mas geras tik metams. Teisy
be, kad sugryžimo leidimo lai
kas gali būti pailgintas bet tik 
kuomet yra gera prie&istis.Bet 
turi būti gera priežastis.

Sugyžtantiej apsigyveno at
eiviu, turėdami neiszbutus su
gryžimo Įėjimus dabartiniu 
laiku ne
* * VisUpniU.llXiB44A.Ui5 D UJIAV11J WO 

bet jaigu bedarbes padėjimas / 
vis egzistuos arba arsziaus tap-

11 •

- F.L.I.S.
■p*' ..i. '*•* ’

J^akyti inleidimo kaip 
eniszkos sunkenybes”,

tu tai negalima spėti kas žo
liaus bus. - ---------

K. RĖKLAITIS
__ Livtuvisakaa GraboHw

Laidoja numiraliut pa- (X 
gal naujausia mada ir 

jF mokslą. Turiu pagalbi- jr 
X. ninke moterema. PrM- Zx 
[f f Gamos prekea. Į f
II > 616 W. Spruea Štr^ . V 

Bell Telefonai 149 U 
H MAHANOY CITY, PA. | 

306 Markai Street F 
JI Bell Telefonas 441-J Jk 
S raMAOlIA FAi'C

...... ............. .. ■ " 1 1 ■ ■■ f 1 _» 11

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIŪB

ins knitinukeje dega ■ vtg lą- )aikrn8‘zc2.iu8 ki8Z(i. nteiyu jiems bus pavesta atski-

Stovi ant kam$u aiit praeiežiu' 
iszsižioja. (

■ Kada Airisziukęs praeina, 
Tuo jaus prie josios prieina, 

K®!*.
“Teik mi tu, bai gali; 
‘f Kandi ai ju bai sottb 

uPor mi j u kom.P

biau staiga ingauna dnasa. Ap
sikabina motina už kaklo ir pa-

, . 4 .'1 ‘ A
.i ■

Mama tegul man mama
*• * / v 1 l f 1 ■ *

, I *

tylomis klau»ia
, M

' .* T

pasako; dėlko mes esame ajka- 
hitMli'
Įj *

'.r

9/ t
* į

I

>7

r I GAlim,

i

I
IŠZ GAILESOZIO. I

niuja neszioja,

i' .»« x

Kada Airisziukes praeina

Verju. going mai geli
^cik iru iii, bai gali;
. 11 Ii i#* M ’*•* •< it * b ’’ ’ 1 į* "

% , ' i

Stuboje mažyte nemiega. Isz 
kus: nupirko žydelis pedliorius budo ir žiuri ramiai iii mirga- 
Pankui vėliau tas pat žydelis tanezia mažoj lemputėje azvie-1 ežią 

moteraco audeklu; sa. Atsisėda paskui ant kampo slūgine? ,paėmė ir
• ’ i ■ • v ' i'"' w r *

nebuvo kuom net skylėto Bingo skryneles, kuri jai tarnauja

/Ml

O tu iszgama, ne- ginoma nuo tokiu avinu nusi
kelia kaip palaidojai savo pa- ’ ’
Ii

Uoszvė:
K

i T? A, ! I 1 juoke,

ras karas arba karai.
Laivo transportacijos atei

viams, kurie bus sugražinami, 
sulyg szito nąujo insakymo bus 
nupirktos inaigracijos aficieriu 
uostuose. Kur reikalinga Suv. 
Valstijų valdžia užmokės traus 
portacija nuo iszlipimo vietos 
iki ateivio namu arba paskuti
nes apsistojimo vietos.
Ar Toki Ateiviai Gales Atgal

.f'

v

P o szendlion jau buezioji Savo draugėms apie* tai papa- Sugryžti in Suv. Valstijas?

Žentelis:—
, | sakpja.

Tegul mama ne Ant saviszkiu visai nežiūri, pasiitaudoti szituo nauju insa,-
I VM

I

I
» | | į.

Kad nors daug ateiviu gales

l

/

Laidoja tranui nutnlraiHu. Pmm> ] 
io autom'obiliua dal laidotuvių I 
cnksztiniu, vąšeliju, pasivatinijl ; 
mo Ir Lt —Telefonus 
603 W. Makaaoy Avoi MaM. Ch^ 

a

uždengti. O szaltis, peritnan- per lovų ir užsimislina. Septy- pyksta, juk isz feniloscžio no- Ne jokios paguodones del ju kymū, ypatingai labai daug at-
Iežios, ant bruko. Per asztuo-* tis vejas vis dar puto. Ji pati iii u metu mergaite iszrodo žiuhlika dardu!

X

j Į, a

b neturi. •eiviu'kurio sziadien negali rast

6^
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. Isz Visu Szaliu
— Sziadien Readingo kasy

klų pede.
— Ketverge pripuola kata- toja Viktoria Szukaitiene, kuri 

liku szvente “In 1 
girnių Vieszp. Jėzaus0.

rlszti mazgu moterystes froze!
T* f ' i b ........ - --

■f Sirgdamas daugiau kaip 
penkis įpenėsius, sena gyvon-

/
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PRANESZIMAS ISZ 
GRAND RAPIDS, MICH.

Grand Rapids, Mich. — Ger
menų ir Gerbamos! Yra dau
gumui žinomas agentas J. F. 
Margelis kuris patarnauje sau- 
žiningai del visu. Jis užlaikė į 
saldainiu krautuve. Parduoda j 
lotus, namus,

41 * į j | | i J *r Ii

ant namu apdraudžia nuo ug-
' i H fniės namus, rakandus, automo-

14 ŽUVO, 4,000 BE PASTO
GES, 1,000 NAMU SUDEGE
Tokio Japonija. — Keturio-Dangu Želi-*

; j., r

Praeita Sereda likos su-' mirė praeita Sereda namie. Ve-1
T / T™--’ Hone prigulėjo prie SzV. Jnfgio

^inkėVicziute, 614 W. Pino uli.'
su George BnYch isz tt/Rail-' ()nu, sūnūs Joną ir Juozą, <h i ka Hot Springs, 
road uli.J Szv. ^Juozapo hažny^ 
cįioja.

tu, 1234 E. Market uli., likos
sužeista per paszolusi automo- jaus laidojo, 
bilista, kuris pabėgo ir neda- 
.žinota jo numario. Motore likos 
nuvežta in Ashlando ligonbnti 
ant gydymo.

— Seredos rvta Szv. Juo- 
zapo bažnyczioja atsibus gai
lios miszios už duszia a.a. Juo
zo Zabliacko, kuris jau silsisi 
J>o žemMia keturis metus.Szei
myna užpraszo visu pažystamu 
atsilankyti ant misziu.

pergyveno mieste 33 metus gy-
vonanti ant 206 E. Llyod uly., HkAžiupniu žuvo ugiicsia kelio-

f h “ f ■ T S' 1 *4 Ir' ) •'

sia|riett6sia, ir padare blodes 
ant tViju fnilijonu doleriu ‘ Bk- 

' pnraiii.jos. I’nliko vyra, dukrola1 <liiW«u*la ugnis kilo Yamann- 
I « • * m • Tfu $3tnV»i 1^1 fv<3 4 I *jr# 1« t l>
seseris ir du brolius. Laidotu-1 ž>'v<> *«*“"•» žmonis, 300

none*'prigulėjo prie Szv. Jnfgio I

Iszh i kavoje

v

į '■ '

f

•"

■ :

Si

<■>
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09 i.h

I
maine Framas *I

I

Qna Plusznicne, 53 me-
ves atsibuvo Panedelio ryta sn 
bažnyt inems apeigomis.
boriu.s Rėklaitis isz

Grh-
Mnhnno-

105 
S. Grant uly., likos sužeistas in 
krutinę Knickerbocker kasyk- 
losia. Gvdosi namie.

Pranas Janczionis,,

1 h oteli u sudege ir apie 200 žmo
nių sužeista ir 4,000 žmonių 
pasiliko be pastogių. Teipgi 
sudege 800 grinezeliu, pacztas, 
policijos stotis, mokslaine, 
banka ir rotuže. Kituosią vie- 
tuosia sudege 200 namu.

mokslą i ne

• r 'J
■<4

i

BRIEDŽIAI NEGALI PASISLĖPTI NUO EROPLANU.
Szcszi medžiotojai iszlekc isz New Yorko in Utah ant medžiokles briedžiu su taja pa

r"

K

I

i* ■ * " f '|| * *' 'di * '■ f f ''•? 'u* "

biliuš, užraszineja laikrasz 
czjus. Priima skelbimus, už-: 
laiko visokiu knygų, siunczia į

i

pinigus in Lietuva ir ini risas J 
Szalis pacztu ar telegramų.

sėkmė kad medžiokle buvo pasekminga kaip matome ant paveikslo. Kaipgi vargingi briedžei Parduoda laivakortes ant ge-

200

suvir-

Ar Žinot Kad...
* -Palestina yra apie 

myliu ilgio ir 60 myliu ploczio 
a beina i.

Amerike randasi
szum 14,000 milijoneriu, kuriu 
ineiga ant meto yra nemažiau 
kaipo po 100,000 doleriu.

Didumas penkių didžiau
siu ežeru Ameri'ke yra: Super
ior turi 31,820 keturkampines 
mylės; Huron 23,010; Michigan 
22,400; Erie 9,940; Ontario 7,- 
540. Gilumo turi ežeras Super
ior 1,266 perlas; Michigan 870; 
Huron 750; Ontario 73.’ 
210 pėdas.

PRANESZIMAS.

1 o Erie

- Lietuviams fermeriams, kam 
reikalinga stalorius nauju trio- 
<bu pastatyti arba senas patai
syti. Taipgi pataisau ir veži
mus, fomiczius ir kitokius 
(laigtus .Tai aLsiszaukit ant ad
reso :

fomiczius

Mr. Jos. Šimulis,
Box 38 R.F.D. No 1, 

Green Lane, Pa.

Reading • 
v lines Jz

►

Sztai Pigi Ekskurcija 
IN NEW YORKA $4.00 

AR 
UP-TBE-HUDSON $5.00 

; NEDELIOJ 24 MOJAUS 
Matykite plakatus apie dauginus.

Matykite dideles manevras U.S. 
'kariszku eroplanu. Speciale ek
skursija per viena diena
IN NEW YORKA $4.00 
SUBATOJ 23 MOJAUS

Yra tai stebėtinas reginys kada 
da matėt. Sutverkite partija ir 
važiuokite. Matykite plakatus apie 
ekskursija. « 
danginus informacijų apie szita

ANT READING GELEŽINKELIO

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
W ■ ■ ■ ■ • i i ■ i

Jau tižbaigriLi daryt
; Nauja Dideli Sapnorlu.

160 puslapiu, su dau- 
ųauju paveikslu,

t

■J

' J
I „

H
I *

*P’F» I I

iszaiszkina visokius sa
pnų* kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
lyta kietais audeklinei* 
apdarais. Preke su du- 

r siuntimu tiktai $*1.50.į Biuntimu tiktai $1.50.
j f - r* t* %

■ Oi ui" H"—...... ..
W. D. Bocxkau^kas-Co,

| Mahanoy City, Pa.

— Ignotas Balczius, 55 me
tu, naszlys, gyvenantis ant 
12Vij N. White uly., likos aresz- 
tavotas už sužagejima savo 15 
metines dukreles, kuri dabar 
yra neszczia. Iszgnma tėvas li
kos uždarytas Pottsvilles kalė
jimo lyg teismui. Kaimynai 
praneszo apie tai vaiku drau- 
guvei kuri aresztavojo nelaba 
tęva.

gyvenantis

Vilkaitis,f Juozas Vilkaitis, mirė 
Snbatojo pas Urszulc Ancere- 
vieziene,
Velionis sirgo koki tai laika, 
buvo kareiviu IszpanisZkoje 
karėjo ir prigulėjo prie Moose 
d raugu ves.

26 W. Cherry uly.

Pauline Puzienet Mrs. x UU.IJIU x 
mrie Snbatos ryta po trumpai 
ligai, namie ant 421 E. Center 

gyvenouly. Velione kitados 
Ringtone. Paliko keturis bro
lius ir kotures seseris.

Tamaqua, Pa. — Antanas Ar 
kuliu, užmusze automobilium 
Emilija, 8 metu dukrele Tamo- 
sziaus Mitclielio. Nelaime atsi
tiko prie Arlington mokslainos. 
Arkulinas pasidavė policijai ir 
pastatytas po 2,500 doleriu be
los.

1

susirgo jos

Cleveland, Ohio. — A.M. 
Praszkeviczius buvo iszvažia- 
viks in Wilkes-Barre, Pa.,parsi
vežt savo szeimyna, nes Prasz- 
kevieziene su dukrele iszvažia- 
vo ten priesz keliolika dienu 
kadangi smarkiai

: tėvas. Praszkeviczius iszvažia- 
vo automobiliu Bal. 30 diena, ir 
ta pat diena pavakare pasiekė 
vieta, padarydamas 426 mylias 
kelio. Uoszvl atrado gerėjant, 
ir gryžo atgal vėlai.

Sako bedarbe Wilkes-Barkes 
apielinkej netokia didele kaip 
Clevelaride, bet vist'iek pusėti
nai jaueziama.

— Pranas Kirncaitis,
13424 Kelso Ave., turėjo opera
cija Szv? Alekso ligoninėj, nuo 
“tumor”. Po operacijos jau 
taisosi. — D.

nuo

Luzerne, Pa f Panedelio x*y- 
ta buvo laidotuves Agnieszkos 
Aukstinaltienes, su pamaldo
mis Szv. Kazimierio bažny- 
ezioje.

I

ant treczicį

Chicago. —Czionais nusiszo- 
ve Juozas iPauksznis, apio 50 
metu amžiaus,gyvenos ant 2335 
So. Leavitt -..St.,
auks z to, amato battduvis. Nusi
žudymo priežastis, spėjama, 
bus jo neiszgydoma liga kuria 
jis sirgo jau dveji metai. Kū
nas padėtas pas grabofiu La- 
chavcziu kur invyks koronerio 
tyrimas. i • —N.

Skaitykite “Saule”
* ♦ ♦ .

9.*

gal pasislėpti nuo k nik u isz debesiu.
> f ,

...... .. ■ — ! .......................... .

NEMORALISZKAS GYVE
NIMAS TERP VOKISZKU 

MOTERIŲ.
Redaktorius 

raszo Įnik-

, parūpina pas- 
padaro davernastis

F,<

skaito-

KETURIOS MOTINOS VIE
NOJE SZEIMYNOJE.

Paryžius. — Francuziszkam 
laikrasztije ‘ ‘Figaro’ ’
me: Tula motoro isztekejo už 
vyro turėdama 16 motu am- 
žiaus. Po metui laiko susilanko 
dukreles. Dukrele dagyvenus 
17 metu teipgi isztekejo už vy
ro, daejus 19 metu, teipgi susi
lanko dukreles, kuri tam pa
ežiam meto k a ir josios motina 
isztekejo už vyro o in du mo
tus po tam teipgi susilanko 
dukreles, kuri teipgi isztekejo, 
o vaisei tojo apsivyriavimo 
buvo sūnelis, po tam dukrele 
kuri tebvriam laiko turi M*
szis metus o josio.s motina turi 
27 metus, bobuke 46 metus, 
prabobuko 66 metus o prapra- 
bobute 84 metus. Toji senuke 
da gali dasilaukti būti prapra- 

jeigu

szo-

bobuke 46

jauniau.se 
t ošia

prabobute,
anūkėlė iszteketu

metnosia ka ir 
isztekejo už vyro ir pasiliktu 
motina.o tada turėtu 95 metus 
amžiaus ir

9 1

Dukriuk, 
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DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ
MUSZE 400 ?M0NIU, 51 
MIESTELEI SUGRIAUTI 
Erivan, Armenije. — Pagal 

naujausia apskaitima, tai pas
kutiniam drebejime žemos, pra 
žuvo 400 ypatos o in 8,000 su
žeista. Penkesdeszimts vienas 
miestelei ir kaimai sunaikinta 
ir ko,ne 6,000 gyvuliu užmusz- 
ta. Bledes iszuesze kone ant 
dešimts milijonu doleriu.

------------------------- ---------------------------------------------------

ROSI J OI DIRBA 3 DIENAS 
PO 7% VALANDAS ANT 

DIENOS.
Moskva. — Nuo Panedelio 

visi fabrikai ir kitos dirbtuves 
po visa Bosija pradėjo po tris 
dienas ant sanvaites ir 7^2 va
landas ant dienos. Lyg sziolei 
dirbo po kotures dienas ant 
sanvaites ir 7 valandas ant die
nos. 1

1

riausiu laivu 
portus, 
taipgi pas ji možna užmokėti 
visokes bilas gazo, elektriko, 
telefono, vandenio ir kitbkes 
bilas, iszraszo American Ex
press Co., money orderius, žo
džiu atlieka viską greita’ir 
Teisingai. Reikalaut prisiėjus 
malonėkite visados užeitia pas' 
J.F. Margelis, 509 W. Leonard

Juokai VI
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rasztije, buk tenai tinuosia 
kliubuosia darosi bjaurybes 
terp augsztosniu moterių, ku
rios lankosi in tuosius kliubus, 
kur susirinkdavo ant “pageri
nimo lytiszkos nedorybes ( ?). 
Buvo tai tik apmuilinimas 
akiu policijos, nes moteres pa-1 eitu paredke.
steigdavo kanuobjauriase. Teis Į — Na, Magduk, — paszau- 
rnas areszlavotu atsibuvo
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DIRBO PER SUNKIAI.
Vienas isz musu aplinkiniu 

farmeriu nuvažiavęs in Alen- 
towna ant fero ItinksminOsi ge
rai, palikes paežiu namie triu- 
saytese ant u'kes idant viskas

ANT ULYCZI0S.
- O kaip tavo ponhl

dien Jonai ?

"f J,R "i JĮ

szen-

H<*

ne*

1

Ne kas, ponuli.
O kas jam kenkc?
U-gi daktarai tvirtina, 

jog turi vandenine liga,
tai melagyste, ha kaip asz ma
no ponui jau dvideszimts szc- 
iszis metus tarnauju, tai da ne

mano
ponas iszgertu norints viena 

— alsia- stiklą vandens.

o ir Vokietijoj verda labai, nuvargęs. Ar karves jau karta ne regėjau idant

už ke farmeriis, in savo paezia 
uždarytu duriu. Dabar visam kada sugryžo namon. — Esmu 
Berlino 
kaip puode ir lauko su nekan
trybe tolimesniu tyrinėjimu. 
Po karei Vokiszkos 
ant tikrųjų pradėjo įsi lįst 
priežasties stokos vyru. Paną-
szei darosi ir Francijoi kaip ir 
kituosią sklypuosiu kur mOte- 
res labai isztvirko dorybėje. 

"1" 11.. . .11 ..........
STUCZKINE KIRELE 

SMEGENYSIA.
Tuiisbruck, ^iroluft

czionaiS' staiga,] miręziu 
veczka Argelo Kappi,

iszmelžtos
— Te i p senei jau, 

ne nutraukdama akiu
re

Str., telefone, 84990.
Extra Geras • Pirkinis. —• 

Parsiduoda namas su krautve. 
per 30, m., iszdirptas biznis 
yra ant bizniavos ulyczios tar
pe Lietuviu. Du blokai nuo 
Lietuviszkos bažnvezios. Par-* 
duoda ar mainys. Jei kas turė
tumėt akvata in bizni tai ma
lonėkite atsiszaukti ypatisz- 
kai ar laiszku sziuo adresui

J. F. Margelis, 509 W. Leo
nard, Str. Grand Rapids, Mielu 
Telefone 84990. (3t.

mot ores ko pati
isz , nuo savo darbo.

— O arklei jau nukinkyti 
ir paszerti ?

— Teip.
—- Vi'sztos uždarytos? 

. v

— Teip.
— Malku prikirtai ant ry

tojaus ?
— Teip.
— Dyselis nuo vežimo jau

* M i re 
siu- 

gyve- 
nanti pas kupeziu Legno. O
kad priesz mirti siuveozka tu
rėjo koki ten hesupratima su 
kupcziuin, kaimynai buvo to
sios nuomones, kad Legno jaja 
nužudė. Aresztavojiinas Leg
no ir tyrinėjimas daktaru, li
kos davėsi a priežastis mergi
nos mirties.

Sztai pasirodo, kad siuvecz- 
ka mirė savo tnirezia isz prie
žastie^ tyrinėjimo StucZkines 
kirmėlės smegėnyso. Legno li
kos tuojaus paleistai ant liuo- 
svbes. 

v

Yra tai labai rotas atsitikimas 
idant galvojo rastųsi tokiu kir
mėlė, nes paprastinai stūczki- 
nes kirmėlės randasi viduriuo- 

• v _ siu žmogaus.
—■ ■ —___________ ______________________________________ , ......

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c

L

KVITU knygele Draugystėm, del Ka- 
.ieriaue nog 
n u.i rinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
MAHANOY CITY. PA

sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25e.
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SZVELNUS ŽMOGELIS.
* , I. , .

Kaimuotis guli lovoje 
gautis, su kepure ant galvos.

Pati:— Ko tu Vincai kepn-
galvos, gule-r>

ser-
I

Matai duszele,

pataisytas? •
— Te i p.

Na tai gerai, — pabaigė 
iszsemtas farmeris, atsidusias
— duoki man dabar vakarie- 

Eisiu tuojaus ant atsilsio. 
Toji farrneristia mane «uvis da- 
baigs ir in grabu intrenks.

no.
rn

JONIENE IR KRISZTA- 
PIENE. ’

Joniene: — E git kaiminkele, 
asz ir bažnyczelei sziandien bu
vau. Visus darbus mecziau ir 
nuėjau... Szitokia diena!.. Die
vas 'žiu, ar besulauksim didžio
jo Ketverge kitu metu ? Nors gi 
pasimeldžiau... Ir kas per gra
žumas buvo. Kunigėlis Jezuse- 
lin palaido jas pamokslu pasa
kė... ’

Krisztapienc: — Tai Jezuse- 
li palaidojo?

Joniene: Palaidojo, palaido
jo,.. asz pati maeziau. .

Krisztapienc 
jam dangų., nemaeziau ir nepa
žinau...

Dieve duok

re užsidojei ant
damas lovoje ?

Vincas:—
K ! « ii ii f l» 4

kaip-gi asz galetau pasveikinti 
poną daktara, kaip jisai ateis 
mane atlankyti 

Ir

kepures ?
riet orėdamas

8 
F

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62
MEILES BEPROTSYTE.

Ii

Ji: — Dabartiniuose laikuo
se juk nepasilieka žmones be- 
procziais isz meiles!

.Jisai: — Keistas klausymas; 
argi tiek daug žmonių apsives
tu?

Mokame 8-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
l Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar malas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre..
J FERGUSON. Virė-Pre. ir Ke.
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PIANO\^OLO

Qontainin^ a choice t 
collection of the most 
popular Lithuanian 
piecu * * * * • •

TIK IŠLEISTA.
Kaina 75c.

11 rn 

'fry! Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIU3 

(Bell Phone 872)
331 W. C.ntr.StM Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnąvima. Pa
laidojIma atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Rusite pilnai užga
nėdinti.

Iss Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tela- 
fonuoti o pribusiu in deszimU 
minutu. «*“ Bell Telefonas 871
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Szi Albumą Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas ’

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

* PARODA 14SENOS GVARDIJOS” NEW YORKE.
Ana dica sena kareiviszka draugove žinoma kaipo “Sena Gvardija” New Yorko atei

to, apvaiksztincjo savo 150-metines sukaktuves. Po parodai atsibuvo pamaldos ant Gover
nors Island.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 1
* * A 1 • ■ • *1/ 4 ' ’ta » ♦ - * ,IL 1 " '*1 1 ,k’

MAHANOY CITY, PA
MEMRER GF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Jeigu gaunate mokėt czekiais
•**•**> J < i 1 1 T ■ J

banka, o mes ta czeki užmokėsime.
atneszkite czeki in szita f

Visada ^noringai norime visiem? patarnauti.
VIRSZININKAI 

D. F. GUINAN, Pres.
•i 

r “ ‘ "T 
JAS. A. DOLPHIN, Sec. 
WALTER I. HINCH, Treas. 
HARRY KcKERNŠ, Asst. Treas.
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KLERKAI 
GEO. BASTIAN

1

■» iGEO. BASTIAN 
MISS. NORKEWICS n 
MISS. KELLER 
MISS. PTASZNIK
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DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUV1SZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People's Trust Co., Banko name ir adaraa kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Šaradomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 84 Water St., adaraa kas vakaras 7 Iki 9 valan

dos. Šaradomis visa diena buna adaraa.
 Telefonas, Tamaqua 638

X—RA Y GAS I

Pottsville 9-R-f

jauniau.se



