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Isz Amerikos
FORDAS PRASZALINA 

DARBININKUS ISZ 
SAVO DIRBTUVIŲ.

Detroit, Mich. — Fordo auto
mobiliu dirbtuve River Rouge, 
praszalina tusktanezius darbi
ninku nuo darbo, bet tas no- 
ženklina, kad Fordas dirba ma
žiau automobiliu 
liną tik tuom laiku.

Neužilgio Fordas iszleis nau
ja automobiliu isz savo Edge
water dirbtuves Hackensack, 
N.J., su Diesel motoru, kuris 
bus varomas su aliejum, 
tuoniu motonu, V sztamo
bus pigesnis ne kaip sziandie- 
niniai automobiliai.

LAISZKAS ĖJO NET 70 
METU PAS ŽMOGŲ.

Obertin, Ohio. — Septines- 
deszimts motu atgal, likos isz 
ezionais iszsiunsta laiszka del 
kareivio kuris radosi kariuo
menėje Unijos Armijoj, laiko 
Civiliszkos kares. Tik ana die
na vietinis pryczeris aplaike 
ta laiszka del kareivio duk
ters kuri sziadion jau turi 
apie 95 melus.

prasza-

asz-
ir

BEDARBIS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Norristown, Pa. — Puse su
džiovusios bandukes duonos 
gulėjo prie szono lavono Sta
nislovo Bykovskio, 44 metu, 
kada ji surado gulinti ant grin
dų negyva namie Swodesburge, 
kuris nusiszove isz priežasties 
nusiminimo kad negalėjo 
rdsti darbo.

Per tris dienas Bykovskis 
net ir jo pati neturėjo ka val
gyt. Abudu atvažiavo isz Wor
cester, Mass, su vilczia sujesz- 
kojimo kokio darbo bet nesu* 
radd. • ’Karta jo‘pati iazejo at
nešit! jam stiklą vandens, vy
ras tame laike paleido kulka 
in smegenis.

su

AUTOMOBILIAI UŽMUSZE 
9,382 ŽMONIS.

Hartford, Conn. — Apdrau
dimo kmopanija Travelers In- 
surence Co., garsina buk in lai
ka keturiu menesiu Suv. Valst. 
automobiliai užmusze 9,382 
ypatas. Skaitlis ne yra pilnas 
ir ne isz vis steitu, nes jaigu 
butu paduota visos nelaimes isz 
kožno steito, tai skaitlis pasidi
dintu trigubai.

VELNISZKAS 
PASIELGIMAS VYRO.

Burlington, Vt. — Už tai, 
kad jos vyras pasielgineja kaip 
velias, Mrs. B. N. Windsor, gy
venanti kaimelyja Arlingtono, 
užvede skunda ant persiskyri
mo nuo savo “velniszko vyro“ 
ir pasidalinimo viso turto 150,- 
000 doleriu pusiau.

Motero kalba, buk jos vyras 
James, mokinosi hipnotiza- 
vot ir pradėjo isz to. papaikt: 
tankiai laike save už ambasa
dorių jo szetoniszkos didybes 
ir pasirodydavo in szetoniszka 
paredala. Viena vakaru iszgir- 
dau baladosima, norints buvau 
susirgus, bet nūs įdaviau žemyn 
pažiūrėti kas ten trankosi. Ka
da paraogejau mano vyra pasi- 
redusi in szetono paredalus, isz 
began laukan, klykdama isz 
visu pajėgu o jisai paskui ma
ne vijosi ir nuplesze naktinius 
maiSzkinitrs ir kone pasilikau 
nuoga kada mane kaimynai už
tiko.

Sudžia perskyrė motero nuo 
to szetoniszko vyro o policija ji 
uždare in ezyseziu ant pakiltos 
nes pripažino kad jisai yra ne
sveiko proto žmogus.

SUSPAUDĖ GALVA.
Danbury, Conn. — Neseniai 

ežia jaunuoliui sportininkui 
Antanui Zurinskui Uirbnn- 
cziam skrybėlių dirbtuvėj, cle- 
veiteris smarkiai suspaudė gal
va. Jei ne greita pagel'ba, but 
visai sutrynė, tacziau iszgelbo- 
tas. Dabar ligoninėje.
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dalybauti apvaikszczio-1. — Miss Margarieta Young likos iszrinkta “Miss Pioneer
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AGENTAI KONFISKAVO
85,599 GALONUS ALAUS.

Washington, D.C. — Gegu
žio menosyja valdžios agentai 
konfiskavo 85,599 galonus 
alaus Pennsyvanijoj, New Jer
sey ir Delaware distriktuosia, 
aresztavojo 226 ypatas isz ku
riu 168 prisipažino prie kaltes 
mokėdami mažiausia o 150 do
leriu bausmes ir 80 dienu kalė
jimo, 15 troku su alum likos 
paimti.

MUNSZAINE PRIEŽASTIS 
SUMUSZIMO SENOS 

MOTINOS.
Morrisville, Ill. — Ona Bro- 

diene, kuri turi jau 90 metu gu
li ligonbuteje ant mirtinio pa
talo su gniaužtais szonkauliais, 
perskelta galva ir iszmusztu 
dantų ir kitokiais žaiduliais, 
kokius jai uždavė sūnūs ir da
bar uždarytas kalėjime, o jai- •
gu motina mirtų, tai lauke ji 
kalėjimas ant viso gyvasezio.

Atejas namo persemtas mun- 
szaino ir pradėjo muszti savo

>

Kazokai” Kardais SukapojoLenkijos
Kelis Jaunus Lietuvius Valkininkuose

(l

Kaunas. (Elta.) — Sziu me
tu Gegužes 28 d.,

žeide, sudraskė papuoszimus, 
drabužius ir iszsiskirte. Taip 
pat dalyvavo ir Lenku raitu 
strelcu (Sziauliu). Nukenteje 
Lietuviai skundėsi vyskupui, 
bet nusisi lauke užtarimo. Vys
kupui iszvykstant žmones ne
leido iszneszti isz bažnyczioa 
vėliava ir kitu vyskupo garbei 
papuoszimu. Apie 15 vai. Len
ku kariuomenes lydimas vys
kupas iszvyko in Valkininku 
stoti.

Papildomai pranoszama, kad 
vyskupo vizito metu lenku ka
reiviai sužeidė sziuos Lietu
vius: Eidukoni Juozą kardu in 
galva (sunkiai). Czerniauska 
Antana durtuvu in szona (sun
kiai). Czemauska Stasi kardu 
in ranka (lengvai) ir Jankaus- 
ka Juozą (lengvai). Yra ir 
daugiau lengvai sužeistu, bet 
ju pavardes nežinomos.

tu Gegužes 28 d., 18 vai. in 
Valkininkus, okupuotoj Lietu
voj, buvo atvažiavęs vyskupai, 
kuri suti’ko Lietuviu jaunuo- 

‘mene ir apie 200 raitu vyru.
Sutinkant giedojo Lietuvisz- 
kai. Gegužes 29 d., 9 v., buvo 
pamaldos. Traku dekanui pra
dėjus sakyti LenkisZkai pa
mokslą žmones isz bažnyczios 
iszejo. Lenku kareiviai bando 
žmones užlaikyti, bet nepajėgė. 
Vyskupo iszlydeti taip pat bu
vo susirinkę raitu vyru, 
puoszusiu Lietuviu tautiniais 
ženklais. Dalis.raitu vyru buvo 
apsistojo klebonijos kieme, o 
kiti dar rinkosi. Czižoniu kai
mo vyrams atvykstant, Ijonku 
kariuomenes raiteliai, apie 50 
vyru, kurie stovi Valininkuose 
gatvėj, juos užpuolė ir su kar
dais 'kelis vyrus ir arklius su-

pas i-

Covered Wagon Days 
Li n coin o

jime kada tai žmonys kelilavo in vestus rfy vežimais arba 
sibuvo Salt. Lake City, Utah, 2 diena Jujajaus.
Springfield, UI., kuriame dalyvavo prezidentas Hooveris. 3.—Angliszkas niinisteris Ramsey 
McDonald su savo duktere, stovinti prie naminio bromo “Chequers“, kur gyvena. Ten atsi
buvo posėdis tarp Brueningo ir Curtins isz Vokietijos.

NUŽUDĖ PACZIA, 
SUŽEIDĖ SESERE 

IR PATS SAVE.
Janesville, Wis. — Isz prie

žasties nužiurejimo buk ji ap- 
gaudieja jo, pati, Edvin De 
Kalb,’ nuszove ja ant smert, po 
tam sužeidė’ josios seseria ir 
ant galo pats sau szove in gal
va nuo ko randasi mirsztan- 
cziam padėjimo ligobutoje. Ba
dai Dc Kalbienes sesuo prigel- 
bejo ja ant draugavimo su sve
timais vyrais ir važiuoti ant 
geru laiku.

Kada jo vaikai sugryžo isz 
mokslaines, padare jiems pie
tus, kalbėdamas jiems buk ma-

į’ulejo no- bu'k ka tėvas iszaiszkino tai

2.
4 4

— Paszvent i n imas
kuris at

ari tgra bio

4 4 Chequers

_____ 1...J__________ - "■* .-'J. '

VIENAS ISZ DAUGELIO BO- 
BISZKU MUCZELNINKU.
Philadelphia.

1 w V* 14 ' t' I ■jam galva su plaktuku, po tam
Sudaužus

da ji apskundė, Salvatore Bn- 
zetti kalbėjo sudžiui apie jo 
kankinimapper jo prisiegele ir 
privertima gulėti ant ' grmu 
springsu levo ja. Ant užtvirtini
mo savo žodžiu parodo fotogra
fija nutraukta nuo lovos ant 
kurios nieko daugiau nebuvo |

.ĮĮįįmamimB UI * .•.•'-.i-mM-'i*. .||» I II H l|MMl||1l -linu * I linu—I—

Isz Visu Szaliu
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ISZGUJO KARDINOLA
SEGURA ISZ ISZPANUOS, f ‘ 1 j* ’if '

, gan. Sebastian, J^pąnije. — 
• Didele myne žmonių susirinko 
111ll ’.. * f

ant rubežiaus sulaikyti auto
mobiliu ’kuriamo važiavo po
piežiaus siuntinis kardinolas 
Segura, o kuri valdže iszvąre

kaip tik springsai. Sudas gar*' *855 sklypo. Kaidinolas būda-
šiai nusijuokė matydamas lo
va be szieniko ir paduszku. Po
licija rado Buzettienes du vai
kus sumusztus per motina o vy
riausia duktė pripažino sude

Yra

MILASZIRDINGAS KRIAU- 
CZIUS TURĖJO PENKIO

LIKA PACZIU.
Lenk. — • FranasL va va s, 

Pribula likos pastatytas priesz 
suda uz daugmoteryste ir ap- 
sipaeziavo su penkiolika mer
ginu, už 'ka likos nubaustas 
tiktai ant penkių menesiu ka
lėjimo. Prieszais ji liudijo^ mo-

ISZGYDINTAS PER
MIRUSI ZOKONINKA.

Utrecht, Belgije. — Laik- 
raszcziai placzei skelbia apie 
stebuklinga iszgj'dima kuris
atsibuvo Šerminge.^unus tūlo 
czionaitinio daktaro., Hartlin- 
ger, 17 metu vaikinas, nu6 ke
liu menesiu gulėjo olvoje ser
gantis vėžio liga, 'kąri turėjo

ma serga o t uomkart g 
gyva ant virszaus ir vela juos 
iszsiunte in mokslaine. Savo 
szvogerka pažeidė mirtinai, ka 
da toji atėjo iszvežt savo sesėre 
in miestą nesitikėdama 
szvogeris randasi namie.

kad

yra tikra teisybe, nes motina 
ji tankiai daužydavo visokiais 
įnagiais ir liepdavo gulėti tik
tai ant springsu be szieniko ir 
paduszku. Slidžia juos persky
rė.

as pavojui savo gyvastes, val- 
džo nusiuntė Vaiska ant apsau
gojimo jojo gyvasties. Žmonis 
spyrėsi valdžios idant kardi
nolą uždarytu kalėjimo už jojo 
atsiszaukimus prieszais valdže. 
Kardinolas iszvažiavo in Fran
ci jo. •

eres kalbėjo, buk apsįįpacziavo 
su joms isz gailesezio id^nt 
nepasiliktu senmergėms, nes 
tojo aplinkinėje randasi mažai 
vyru.

Paskutine mergina ji ap
skundė. Yra tai gana patogu?) 
vyrukas ir kriaūcziius. Pa- 
szauktos kitos paezios pripa
žino, bu jisai buvo geru vyru 
del-juju ir užganadyjo joms 
visame. Apsivedė jisai su joms, 
kaip pats prisipažino uisz ml* 
laszirdystcs?” — Ka jus ant t o 
pasakysit Amorikoniszki jau
nikei! Argi jums ne sarmatai 

■ I . i , t . .Z—-
ATKERSZINIMAS TURTIN

GOS IR KARSZTOS SENOS 
BOBELES.

Kecskemet, Vengrai — Mies- 
telije Spbotica, turtinga naszle 
64 metu amžiaus Veronika Nn- naudas iszvaro visus žydus isz 
gykalba, insimyDjiB in jauna 
vyruką Kisbari su juom apsi
vedė. Mat bobele sena o vyru
kas turėdamas "0 metu, pradė
jo retai sėdėti prie szono “ 
nu kaulu“ ir su jaja glamonė
tis maloniau jam buvo praleis
ti linksma laika su jaunes
nėms. Bobele dasiprato visko 
ir nutarė savo jaunam vyrukui 
kruvinai ntkerszyt.

Tula nakti kada Kizbari už
migo, sėna boba paėmus isz 
kuknios dideli peili, nupjovė 
jam galva, po tam du kartus] Jono Szaro, užrakydama duris, 
perdure jam szirdi o pati pa
bėgo in girria kurioje per visa 
naktį klaidžiojo. Anksti ryta 
nuėjo in policijos stoti kur per- 
detiniam apsako ka padare. 
Kokia už tai bus bausme senai 
bobai tai laikraszcžiai apie tai 
negarsina.

aut ve*do. Jaunikaiti tankei at
lankydavo senas pažystamas 
zokoninkas isz artimo klioszto- 
riaus, bet nesenei likos užmusz- 
tas per automobiliu. In 'kėlės 
dienas po nelaimei vaikinas 
sapnavo, buk jam mirusis zo
koninkas pasirodo ir dalipste- 
jd skaudanezia veidą. Kada 
jaunas vyrukas pabudo, vežis 
buvo visiszkai dingias nuo vei
do ir dabar yra isveikas ir ne 
jokio ženklo nerifAUda ant vei
do. * •'

BAISI MIRTIS MERGAITES
Zloczovas, Lenk. — Bėgda

ma laukan ir nežinodama, kad 
priemenėje stovi puodas su ver 
daneziu vandeniu, kuri motina 
buvo tonais pastaezius, septy
nių metu Antazijo Viglinskiu-' 
te inpuole ir mirtinai apsiszu- 
tino nuo ko mire in puse 
landos.

P A C Z I ANUŽUDĖ
KŪDIKI 1925 METE; 

PASIDAVĖ.
Reading, Pa.

IRGUBERNATORIUS UŽDRAU
DĖ KOMPANIJOMS ISZ- 
METINETI ANGLEKA-

SIUS ISZ JU STUBU.
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius dagirdos apie baisu pa
dėjimą straikieriu minksztu 
anglių kasyklosia Western 
Pennsylyanijoj ir 'kad kompa
nijos pradėjo iszmetinet strai- 
kierius isz stubu, nusiuntė jom 
sekanti paliepimai
“Paąiprieszinu ir uždraudžiu 

anglinėms kompanijoms iszme- 
tineti žmonis isz stubu, nes te
kis pasielgimas kompanijų da 
padidins ergeli žmonių ir sun
kiau bus daeiti prie sutaikos.l 
Tokia pasielgimas kompanijų 
aukęla daugiau neapykantos 
tarp žmonių ir gali kilti da di- 
desni sumiszimai ir praliejimas 
kraujo. Daugelis isz anglekasiu 
yra alkani ir kenezia didžiau
sia varga. Jau laikąs susitaikyt 
abiem pusėm ir užbaigti taji 
nereikalinga ergeli.“

Gubernatorius taipgi iszda- 
ve paliepima steitiniai policijai 
idant neareeztavotu einanezius 
straikierius isz miesto in imies*

nubaus'tais in kalėjimą ant

Tamoszius 
Murray, 38 metu isz Girardvil- 
les, Pa., kuris 1925 mote nužu
do tonais savo paezia ir keliu 
menesiu senumo sūneli būda
mas girias, po tam pabėgo, ana 'L

va-

motina ir butu visai užmuszes, 
jaigu ne butu atbegia kaimy
nai ir atgynia senuke nuo pa
siutėlio ir atidavė ji in rankas 
policijos. _ ta, jaigu paeielgineja mąlsziai.

I

PRISPYRE ANT
NUŽUDINIMO KŪDIKIU.
Richland, Pa. — Mrs. Owen 

Clark ir jos vyras Mykolą likos 
25

metu prie sunkaus darbo. Mo
tore, prisipažino laiko teismo 
prie kaltes, buk užsmaugė du 
savo mažus vaikus tarp szieni- diena pasidavė Beadinge ir li
ko,, o vyras jos ihdejo lavonus kos nubaustas ant 10 metu ka

ti 
to

i baksus ir užkaso ant farmos 
prispirdamas paezia prie 
darbo, nes isz priežasties be
darbes buvo per sunku maityti 
ir rėdyti vaikus.

AMERIKONAI ISZDAVE 
KANADOJA 266,000,000 

DOLERIU.
Montreal, Kanada. — Pagal 

valdžios apskaityma tai Ame- 
rikoniszki keleiviai isz Suv. 
Valst. praeita meta paliko Ka- 
nadoja 266 milijonus doleriu. 
Tie, kurio atvažiavo in Kana
da su automobiliais paliko 
202,409,000 doleriu o tie ka at
plauko laivu praleido 63,874?- 
000 doleriu. Amerikoniszka 
prohibicija gausiai užsimoka 
Kanadiecziams.

- ■ M, ■ *»«* y

Įėjimo. ”
Murry perbuvo keliolika me

tu Fairview ligonbuteje kaipo 
pamiszelis po tam iszejo ir pa
sidavė. '■

PIRMA ŽYDU VESELKA 
NUO 1492 METU.M f •

< Madrid, Iszpanije^ L*— 
diena atsibuvo ezionais pirmu
tine žydu vinezevone, kokios 
Iszpanijoi ne buvo nuo 1 192 
metu, kada tai karaliui Ferdi-

Ana

sklypo uždrausdamas

per Girine us,

NUTRUCINO KETURIS 
VAIKUS IR PATS SAU 

PERPIOVE GERKLE.
Dagget, Utah, — Laiko stai

gaus papai kimo Mrs. Katre 
Garfield, 43 metu, ūždavo tru- 
cyznos save keturiems vaikams 
o duodama penktam, likos su
sekta per kaiminka ir prispir
ta prisipažino ka padare. Po 
tam nuėjus in skiepą iszgere 
trucyznos ir porsipiove sau 
gerkle mirdama iri trumpa lai
ka. . , .
, . *• * >.•«*- • i.w-iM*-* - 4 4nii4«ii 4 H
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RUBEŽINEI SARGAI 
KANKINO ŽMOGŲ.

Vilnius ;— Ant rubežiaus ar
ti Armėnu, gyventojas Anta- 
nas Szneideris,
tame likos pagriebtas per Lio- 
tuviszkus rubežinius sargus, 
kirto ko’kiu tai įnagiu per gab 
va, užmovė ant galvos maisza 
ir nunesze in koza, kurioje ra
dosi daug visokiu kirminu ir 
žiuridu. Sargai pradėjo ji kan- 
kyti su inkaitusia geležia, 
kumszcziavo veidą, ir laužo 
ranku pirsztus, 
nais 24 valandas, polioije ji isz- 
siunte ant Lenkiszko imbežiaus 
kur ji vėliaus nuvežta in ligon- 
bute. Daktarai peržiurėja ji ra
do du nulaužtus sžonkaulius, 
du isasuktus pirsztus ir tris 
iszmusztu's dantis, o visas ku- 
nas pamelinaves. Del ko teip 
su juom Lietuyiszki sargai pa-

perbuvęs ta-

sielge tai da neisztyrineta

so-

tojo
jiems vestis Iszpanijoi. Ta pa- 
ozia diena likos atidaryta sena 
žydu szkala kuria pastate da 
15-tam szimtmeti. Iszpanije pa 
silikus respublika, davė vi* 
siems laisve tikejimė.

- .... - .r \

BEPROTE UŽDARE 
DEGANOZIAM NAME

SZEIMYNA. 1 *
Neturėda

ma prbto, Katre Tomėczkiute, 
padegė narna savo pusbrolio f N: ' 1 W !L ' L..

PsCzyha, Lenk

Vidurije tame laike radosi 
Szaro visa szeimyna, bet ant 
giliukio iszkapojo duris ir ga
vosi laukan. Mergina inszoko 
in szulini ir pasiskandino. Ug- 
his sunaikino visa narna, 4 ark
lius, 2 karves, 5 .oikas ir Kar
tas.

A

4, .
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Kas Girdėt
Laike susirinkimo Young 

Business Men’s drauguves Dės 
Moines, Iowa, pirmininkas tos 
organizacijos Ben J. Butter- 
weiserr isz New Yorko, panie
kino valdžios administracija ir 
prohibicija. Sake jisai, buk 
“prohibicija” yra arszesniu

* " e M * <3 I Iprakeikimu ne kaip 1 saliunai, 
kurie daug prisidėjo priesz pro 
prohibicija prie sklypo gerbū
vio.

Butterweiser paaiszkino su 
darodymais buk praeita meta 
valdžiai kasztavo užlaikymas 
prohibicijos arti bilijono dole
riu, patrotino daugiau kaip du 
bilijonus doleriu padotkais o 
žmonvs turi užlaikyti taisės 
pasiutiszkas tiesas isz savo ki- 
szeniaus.

prohibicija. Sake jisai, 
prohibicija”

I

4<ge-
ir pasinaudotu isz

— sake jis

<4 ryto-

Gyvenimas žmogui gali pa
daryti nekarta dideli szposa 
kaip tai datyre neseniai Kon
radas Dresh, tūlas grosernin- 
kas isz Ohajaus, kuris per visa 
savo gyvastį dirbo sunkiai, cze- 
dino piingus ant senatvės ir per 
50 metu laike grosersztori. Ne
turėjo jisai laiko ant pasilinks
minimo, bet lauke su vilczia 
dienos pasilsėjimo ir pametimo 
biznio, o tada sau turėtu 
ru laikus”
gyvenimo po sunkiam darbui 
per tiek metu.

Ant galo pardavė bizni, tu
rėjo banke užtektinai pinigu, 
užtikrinta gera gyvenimą lyg 
smert, puiku narna ir kas tik 
jam buvo reikalinga ant gero 
gyvenimo. “Dabar tai pasilsė
siu ir pasinaudosiu isz praleis
tu sunkiu metu”,
savo pažystamiems ir gimi
nėms.

Sztai in dvideszimts ketures ♦
valandas po pardavimui biznio 
biznierius Dresh, staigai sukri
to negyvas.

Kiek tai žmonių panasziai 
gyvena, rūpinasi per visa savo 
gyvenimą, czedindami pinigus 
ant “juodos valandos” su vil
czia, kad ateis diena pasilsio, 
taip amžino pasilsio grabe. 
Daugelis sau mansto, susilaukė 
senatvės, kad jau per vėlu pa
sinaudoti isz linksmybių szio 
svieto, nes užmirszo apie tai ir 
nežinotu kaip praleisti links
mas dienas savo paskutinius 
metu, tikėdamiesi ant
jaus”, kurio gal niekados nesu
lauks. •

Yra tai geras pamokinimas. 
Juk užganadinantis gyvenimas 

. žmogaus yra daryti gerai kas 
diena ir gyvent atsakaneziai 
pagal savo iszgale, draugauti 
su žmonimis, su jais linksmin
tis ir verkti ju nuliudimuosia. 
Juk negali perdėti ant rytojaus 
ka gali padaryti sziadien, nes 
nežinai paskutines valandos sa 
so gyvenimo, nes rytojaus nė
ra!

“New Yorko Trust Company 
neseniai surinko Amerikos laik 
raszcziu skaitytoju statistikos 
žinia. Pasirodo, kad visi Ame
rikos dienraszcziai, vakariniai 
ir rytiniai szviso dabar turi 
40,000,060 skaitytoju, o Sekma-
dieniniai 2Š,000,000. Skaityto
ju skaiezius nuo 1921 metu iki 
1931 metu padaugėjo 36 nuo- 
szimeziais. 1

Dionraszcziu spauda Ameri- 
koja iszsivyste in didžiule in
dustrija, kuri naudoja visus 
moderhiszkus industrijos me
todus Dabartiniu laiku Ameri- 
koja yra 60 atskiru laikraszti- 
ninku grupių, kurios turi at
skirus skyrius visoją Ąmeri-

SAUDE 
r -

' • ? • 77 t?

ISZ LIETUVOS
——* 

LIETUVOJ* DIDELE TRAU- 
” ?■ .1, *' ' ’ * fu, u

■koja ir kontroliuja 300 isz 1,949, 
esamu dienraszcziu. Atskiros 
leidėju grupes leidžia savo laik 
raszczius 77 miestuose su ne-

I ‘ ‘ , t

mažiau 100,000 gyventoju.
Panasziai yra ir su žurna

lais. Ju iszviso iszleidžiama*
120,000,000 arba vęik po viena re ties Jonavos geležinkelio 
kiekvienam Amerikos Jungti- stotim isz Sziauliu parvažiuo- 
niu Valstijų gyventojui.
rikos dionraszcziu
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KINIU KATASTROFA.
Kaunas. Apie 9 vai. vaka
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Amo- jas keleivinis traukinys pasi
tikus dionraszcziu ir periodi- vijo kita prekini traukini Ir 

' 1 ■ * 1 ' 1 K I

niu leidiniu industrija kasmet užvažiavo. Prekinio traukinio 
padaro apyvartos už $2,500,000 
000 ir prie ju dirba apie 134,- 
000 darbininku, kurie kasmet 
gauna $249,995,000 algomis. 
Dienraszcziai atskirai padaro 
metines apyvartos už $1,500,- 
000,000.

Jei dabartine Lietuviu spau
da Amerikoja turėtu koki nors 
savtarpwj susitarimą ir neaik- 
votu savo jogu tarpu savyj už 
“tuszczia maisza” kivirezytis, 
visa Amerikos Lietuviu spau
da galėtu žymiai sustiprėti. 
Bet pamėgink tik apie tai pa
kalbėti!” — priduria “Vieny
be.”

Labai
vyrueziai, bet ar

i
I

— priduria

puikus užmanymas 
Lietuviszka 

spauda laikosi tosios etikietos? 
Žinoma kad ne, vieni kitiems 
prikaiszioja visaip, iszjuoke ir 
užpuola vieni kitus be jokio 
reikalo. — Red.

po vardu:

Kaip kada laikas nuo laiko 
pasirodo sena knyga isztrauk- 
ta isz kokio seno kuparelio ar 
kavones, bet idant kada pasi
rodytu kokia sena Lietuviszka e1
knyga tai, retai kada tas atsi
tinka.

Ana diena ant apdarymo ap- 
laikeme kelias maldaknyges 
tarp kuriu radosi maldaknyge 

“Bromą atwerta
ing Wiecznasit par Atminima 
Paskutiniun Dayktu”. Su spa- 
sabys DysponaVoima mirtan- 
čziu, ant szczieslava smereziu, 
yr ratawovima Dušziu Czys- 
cziuy kientanciu. Teypogi apey 
Artykullus AVieros S. su trum- 
pays Painoksjays, 
days, 
iszrinktays. Per Kunigą Myko
lą Olszewski, Theologa Abso
lut a Kanaunika Begulama BB. 
MM. de poenit:Su Medytacijo- 
mis ant ciejos Nedėlios. AVil- 
niuj, kasztu ir Druku A. Dwar- 
ca, spąudinta 1851 mete.” i ‘.ii**1 * ■ 'i t •* # ' 11 ' > I #

Knyga spaudinta ant tikros 
audeklines popieros ir geram 
padėjimo su visais lapais. Loc- 
nininkas daug brangina ta se
na knyga todėl prisiuntė ant 
apdarymo idant suezedint ant 
tolimesnes gentkartes. Ir jus 
prisiunskite savo senas knygas 
ant apdarymo in redakcija.

e

y r Priklo- 
isz pavoziunu Antkoniu

Ana diena New Yorkinis su-
1 lr I t- ‘ ", « • I , ’ ■ .f

džia iszdavo viroka ant tūlo 
vaiko idant “atsilankytu in ne- 
delinia mokslai ne —- Sunday 
school,,r be pertraukos, perschool,”
szeszis menesius. Vaikas prisi
pažino, kad vėlink sėdėti per 
szeszis metus kalėjimo prie sun 
kaus darbo ne kaip mokytis ka
tekizmo.

6 6 6
GYDUOLE AR TĄBLĘTAI 

Proszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szaltt pirma diona, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moatii del kūdikio szalcsio.
- ■■ - - 1. ^.1 . ■ . - - X _ J

W. TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

r

.oro u:fJOlTA .orClKpuJIZ
Laidoja kanui numirėliu. Paeam- 

do automobiline del laidotuvių, 
krilustlniu, yweliju, pasivažinėji
mo Ir it —Ttlefonaa 506
603 W. MahaM^r Arei lUk. ę|ky ----------- --------------------------- .
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penki užpakaliniai vagonai, 
kurie buvo prikrauti, sudaužy
ti ir du kiti aplamdyti. Kelei
vinio traukinio apgadintas tik 

v xr * • ' .. vgarvežys. Nelaimėj 7 žmones
isunkiau ir keli lengviau 

žeisti.
Nelaimes priežastis iszaisz- 

kinta. Kaltininkas yra Žeimiu 
stoties virszininlias.
atleistas isz tarnybos ir suim
tas. Kiek teko patirti saryszy- 
jo su szia nelaime atleisti dap 
keli geležinkeliu valdininkai.

Del nelaimes ęusiylino ir isz 
Kauno traukiniai.

Ta pat nakti Lietuvoje invy- e <« A S 7 4 'H • '1 e 1

ležinkelio nelaime. TarptauL- 
niam traukiniu terp Pagėgių ir

’ ■ • 7"’

su
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Sztai nesonei užbaigtas sto
757

I t
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yylas pastatytas ant atminties
. ?'» t t < 1 1.7 7^ *7 (ft'1

Jis tuoj ^UVU8^U laivoriu, kurio žuvo
i

jo Karoję Jutlande. Stoyyia 
'pastate Vokietije ir
• Ląboe, ari
I

,»1|U

ii ,W’~ f 4 I
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ko dar kita ne tokia didole gc
- V. . i - . . . i — ' . . j

niam traukiniu teip Pagėgių’ir 
Daugpilio, iszvažiuojaht isz

IT < > ; . . l r •• ' i • « t

Obėliu geležinkelio stoties, nuo 
begiu nuszoko 2 vagonai, bū
tent restorano vagonas ir vie
nas treczios klases vagonas.

GAISRAS NUO AKMENŲ 
SKALDYMO.

Tauragės apskr., Kvėdarnos 
valscz., Sauslaukiu kaime gy
ventojo Zigmo Berlinskio sude
gė gyvenamas namas ir tvar
tas. Be to, sudegė- ir szialp 
daug turto. Nuostuoliu 37,300 
litu. Gyvenamas namas buvo 
apdraustas 9,870 litd sumai. 
Kitas turtas apdraustas nebu
vo. Gaisro priežastis: netoli 
buvo para'ku skaldomi akmens. 
Sprogstant alkmenims, užside
gusios pakulos pateko ant sto-

I v

go ir uždegė narna.

NUSIŽUDĖ KALĖJIMO 
PRIŽIŪRĖTOJAS.

Sziauliai. — Gegužes 11 
1 1 1 1 ii” • y i

I

tojus Feliksas Giybauskas, isz- 
plaukos valtele in Sziauliu eže
rą, nusižudė,

1 k »2 17 ♦ • • • *

isz revolverio. Paliktame rasz-

d., 
sunk, darbu kalėjimo prižiurę-

~ . I ~ ■ •

persiszaudamart

telije savližudys praszo nieko 
del jo mirties nekaltinti, ta- 
cziau policija jo nusižudymo 
priežastį stropiai tyria. Jau ap- 
klausinėta vienas, kitas asmuo, 
apklausfinetu tarpe ir viena pa
nele.

Eina invairiu gandu. Vieni 
esą nusižudėlis daug

skolos pasidaręs; kiti— nusi
žudęs del nepavykusios 
les.

kalba,

mei-

I

JAUNIKIS NUSZOVE VE 
SELNINKA.

Pernai Vasario 25 d., netoli 
Daugu J. Bortkevicziaus buvo 
vestuves. Jaunasis Bortkevi- 
cziius važiuodamas pas savąja 
insidejo kiszenen angana, tar
damas: “asz tuos dzukus pa- 
szaudysiu” ir iszvažiavo. .Pa
kelėj jaunasis pradėjo szaudy- 
ti ir perszove savo pusbroli 
Montvila, kuris tuojau mirė.

Teismo buvo norėta, aiszkin- 
ti, kad Dzūkijoj esąs paprotys 
per vestuves szaudyti ir jaą-

*' 1 1 -.I*.'

!

nasis szaudes. Tacziau proJcu-( 
ratura inrode, kad tokio papro- 
czio nesą.

Kauno apyg. teismas Bort- 
kevieziu nubaudė 1 metus pa
prasto kalėjimo ir priteisė isz
Bortlkeviczliaus Montvilo tė
vams 600 lt.

-

Negalintiems laikyt 
liežuvio už dantų

•T*

Are sau žmogus pūdymą, ant 
kurio buvo daug akmenų. Be
ariant arklas rankose arto- 
jaus sudrėbėjo n noragai atsi- 
musze in ka toki kieto — mato
mai akmuo, bet skambąs ne ak
mens. Žmogus žiuri — o, vaiki
ne! katilas pinigu! Artojas pa

sidžiaugęs trumpai užpelijdsiu 
auksu; užžėrė veleną ir links
mas are toliaus, kaipo kad nie-, 
ko neatsitiko, nes bijojo idant 
jo kas nenužiuretu.

Sulaukė vakaro, 
jauczįus namon, po vakarienei 
sako in savo motore, kuri mėgo

II

vaiki-

’ parvaręs

į į 7 ’’ , , ’f I' /1 ' '• '

Įniko marinio muszio Svietinc-
. ' v1 . . -i ■ i !(, ’
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ti. Kielaus, Vokietijoj.

KOSTAS OLSZAUSKAS IN 
KRETINGOS VIENUO- 

‘ LYNĄ.
Kretinga. — Olszau^kas, at-

rfaves Kauno apygardos teis
me prarastas teises, gryžo Lie-
tuvon in tvarko savo turto rei- 
kalusf Dali turto likviduojąs, 
dali laikinai sau pasiliekąs. 
Niekur isz Lietuvos tuo tarpu 
nemanos vykti. Sutvarkęs, 
kaip esąs suplanavęs, 'savo tur
tus, Kaune nepasiliksias. Sto
siąs in Pranciszkonu vyru vie
nuolyną Kretingoj. Vėliau Ir 
likusius savo turtus
sias vienuolynams. O jo turtai 
siekia keliu szimtu tukstan- 
cziu litu. Amžių baigti esąs nu
sistatęs vienuolyne, tik dar ne
sugalvojęs, ar Lietuvoj ar už
sieniuose. Pirma stosiąs pamė
ginti vienuoly nd gyvenimo Lie 
tuvos vienuolyn'an.

sau

užrąszy-

PAMISZES INLINDO IN
_ ______» • _ iSZULINI IR PRldERE.
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Tauragės apskr, Szilalos vai. 
Lingiszkiu kaimo gyventojas 
Kazys Norvilas, 60 metu am
žiaus, protliszkai nesveikas 

nakties metu
, protlkszkai nesveiikas, 

Gegužes 15 d., nakties metu, 
apsirengęs iszejo isz gyvena
mo namo ir szulinyje prigėrė.

„ I ' •

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Juozukas Rylszevski, 10 
metu isz Larksvilles, prigėrė 
upėje laike plaukimo. Vaikiu
ko tėvas bėgdamas pažiūrėti »
kas atsitiko Su vaiku, likos su
žeistas pavojingai.

— Mykolą Makovskis, 
metu isz Plymoutho, likos skau 
džiai sužeistas No. 13 kasyklo
sia.

38

— Juozas Vaszkonis, 21 
metu isz Ashlely likote mirtinai 
sužeistas Turesdale kasyklosia 
ir kada ji atvožė in ligonbuti, 
daktarai rado, kad žmogus jau 
mirė. , ' A

f Ana diena likos palaido- 
ta pati Juozo Jarmelio, 9 Rposo 
velt uli., Edwardsville su pa-

Vaszkonis

i

maldomis Lietuviszkoja bažny- 
czioja, kurias laike kun. In- 
cziura. Laidotuves atsibuvo isz 
kilmingai.

TOLIMAS GIMINE
* * • *. . * »*■“'' 1 ,

1 ,

— Na, tai Stasis Z. kaip tu
i kalbi, yra tolimas tavo gimi
naitis! ,

— Taip.
■ O kuom jisai yra tau! ’
• Broliu. *
■ Broliu?! O vadini ji to-

♦ ■> !-
Bą, gyvena Ameriką., i

limu giminiu.
RMMI
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daug szenket: eisiu tezianakt
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• * i V . • t « t . . 4.4
F B į i | M

naktigohen bet tu niekam ne-

ežius ant dvaro “posznios.
Boba intikejo.
Jis pasiėmęs maisza, kaip sa

ke, nusivedė savo jauęžins. Bet 
ne in ten kaip sake paežiai vien 
prie savo radinio.

pasąkok, kad pasganysiu jau- 
ntrtiici n 4- /-l rt H i ne* !!

:* 1

Susipylęs pinigus in maisza 
uždejes ant jauezio ir rytmeli
< * 4 ' . " - . * . ■ I IR 1 i ir

ll

idant nieks net

i • 4 • J ‘

anksti šauliai netekėjus parga
beno, namon, L ‘_____ _ ’
ir moteris nęmaitytu. Sumiera-
vo saiku pinigus ir paslėpė

. Į

kluone szalinej.

iJ 4 beno namon,
t

Bemieruojant jam pinigus 
vienas aukso pinigas užstriko 
už lanko, o žmogelis ir nemato 
to, ar gal isz pasiskubinimo ar 
tamsos.

Moteris naudodama saika, 
žiuri, pinigas už lanko instri- 
ges. Iszkrapszczius. pinigą isz 
užlanko, nubėgo pas vyra ir 
szniokszcziodama nuo nuilsi
mo, sako:

— Katu! — pinigus šėmiai 
saku?

Žmogus mislija, dabar, ar

saikct

.. ; < į I. \
paskui vis relkoą pasakyt mo-
toriai; eme ir pasakė.

— Bet tu, sako, niekam, o 
niekam epasakok, nes mums 
pinigus ątis: nesakyk kad ra-
dau tuos pinigus ant dvaro lau
ku, nes ponas atims nuo musu

i» b ' |: 1 K <A " * 'i 'I

ir dar po su’du paduos. Kaip 
nesakysi, tai nupirksiu tau, ka 
tik norėsi, bet jei pasakysi, ' ' ' • '7szpyga apturėsi.

— Moterisžkc prižadėjo nie-

✓

Szakeliu slyvos, pasigavo kar
veli ir ntifeineszes ant stogoji 
kada boba virė vakraiette aUt 
prižedos, papiove karveli lenk- 
J • I V <J i" • f ‘ ’ 1 4 * . H į ” 
mina. Sugryžta namon, o nusi
stebėjus moteris sako:

— Ar žinai ka! Raudonas 
lietus lija, sžtai taisydama ug
nele ant prižedos pakiszau ran- 
kap o kaminu ir va ženklas 
raudono lietaus. *

Nestebetiną — sako vyras,

r 11. <i f r - > LLL! i 4 • ' -77 ' tini ir kraujus nuvarymo in ka-

— Moterisžkc prižadėjo nie-
7 F J . / ■ 11 « 1 ’ e

kam ne murmur netart apie 
pinigus.

• 7 t *

Bet vyras pažinojo savo pa- 
czia ir nebuvo taip kvailiu, 
idant jai tikėti. Nuvažiavo su 
ja netrukus in miestą ant ,tur- 
gaus pripirko jai visko, ka tik 
boba užsimanė, o potam sako.

1 *•’ !— Eime dabar in karezema.
Liope szinkoriui duot degti- 

1 f ' '■ ■ ! ■
nes ir už du auksinus deszros. 
Karczemoja buvo daug žmonių 
ūkininku,
turgaus. Pasiszaukes kelis in 
paszali sako: Pastatytsiu jum 
kvorta degtine, šeskite prie to 
stalo, kur asz sėdėsiu, isžgerki- 
te greit ir su pasiskubinimu 
iszėikito isz karczemos.

Ūkininkai 'besidžiaugdami

»4«*

‘1ir niekam neduoda.
Ponate nusijuokė garsiai, bet 

stigavojo pati Povylo toliaus.
— Bet tu matei ta velnią!

I

Nestebėtiną — sako vyras, 
nes debesiai atėjo nuo Raudo-
nuju mariu. Iszsitraukes isz ki- 
szėnias maszna su pinigais, sa
ko:

h> ‘M 'i'' i ' 1 JI n1 llį 1)1 < iMj1' J1 r' If 'W if T " f1 ‘'■"l <

— Tegąl Įmano Dievas ke
roja ant ranku ir kojų, jaigu 
meluoju; maeziau locnom savo 
akimis, kada atidariau skryne, 
6 zuikis kaip kumelis strikt hz 
skrynios ir dingo.

—- Gal katei*
— Ne, dauggalis pone, no! 

galiu prisiegti apt visu szven-
1' . W

Ponas sau mislija, kaip-
tinybiŲ.

gi gal but skrinioje zuikis, tas 
yra negalimu daigtu. Ar boba

A J 1 .’f ' U » T * < I* i' ’ •

— 'Nuneszk tuos pinigus ir
J* J" #' t "»

prieskrinki.
Pati paėmė ir nunesze. Vos 

skryne atidaro o zuikis skikit
isz skrynios.

Poviliene net atvirto ir katik 
negriuvo iszsigandus. Sako:

— Velnias sėdi prie pinigu, 
o asz necisiu daugiau prie ju.

— Taip^ gerai kad asz bu
vau, jai butum viena, gal ledo- 
kas akis butu iszkabines, ar gal 
va nuneszcs. '

Moteris in tike jo 
grinezioja buvo tamsu, 
atidarytos ir zuikis pabėgo taip 
kad Poviliene negalėjo persi- 
tikrint ar buvo tai tikrai ledo- 
kas, ar zuikis. Kada tik pamis- 
lijo apie pinigus spiaudę ir žeg 
no josi ir skrynios atidąrinot 
jau nedryso, kada nebuvo vy-

kadangi
duris

ro, kuriam kaip tvirtai tikėjo 
velnias pinigus atidavė.

Ant rytojaus iszvydus karo- 
sus ant slyvos sza'kelįu kaban- 
cziu Poviliene jau ilgiau nega- 
Įėjo iszlaikyt liežuvio už dantų. 

I*

Už ta viską kas tik veikiasi q, . T * • (T* • • • *
kaltino pinigus arba piktas 
dvasias, kurios už pinigus kan
kino ja. NL1bego in kaima ir 
eme pasakot kūmutei apie vi
sus stebuklus.

. ' *

Netrukus netik visas kaimas 
bet jau ir pats poas žinojo apie 
Povylo rastus pinigus. Taip ir 
szaukia ji in dvara.

Povylas noroms nenoroms 
nuėjo.

— 'Sako žmones radai pini
gu! — tarė ponas.

— Taip dauggalis pone, be
sidarbuodamas.
k 1 » « > * • K***

— Ant keno lauko?
\ Ii • p i ♦ f t 1

— Pirmiausia ant Dievo, o 
potam ant jusu dauggalis pone.

— Ant mano, tai ir pinigai 
rasti man priklauso.

* s > m n»1 ' . i 1 *

* L
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— Ant mano, tai ir pinigai
s . ’ <1 n ’ * •

— Ne, kas ka ingija locnom
rankom, tas tam priklauso.

1 "' ' r i J
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— Bet tu pav ogiai, man pi

nigus.

susivažiavusiu ant

I .

— Ne. Niekados.
k- ... t n . * * » • 1

— Kaip tai, ar dar nori už-
w v w' i T' Ty l # * - L ' • vkaime papasakojo kad radai iz- 

da ant mano dirvos, kada ariąi.

ginczyt, jai tavo moteris visam 

da ant mano dirvos, kada ariąi.
Neiszpianeis kas bobos»'

ilgo liežuvio klauso.
Ponas nenorėdamas but ne- 

iszmaneliu liovėsi tyrinėjęs mu 
žika ir liepia szaukt in dvara 
ilgaliežuve boba.

— Sakyk, kaip ir kada ta
vo vyras rado pinigus,

— Kada? Dauggalis ponekad gauna dykai visa kvorta!
degtines noringai ant to sutiko asz nežinau ar ' priesz szventa
ir taip padare, kaip reikalavęs 
Povylas.

Žingeidi boba klausia vyro i' * 1 ‘ < i 1 t
kodėl jie su tokiu pasiskubini
mu iszejo isz karczemos, o vy-

’ i •

— Bėga' vytis dvarponi ku-
t' Į

Taip ir nusistebėjo Povilie-

kodėl jie su tokiu pasiskubini

ras sako

Jena ar priesz szventa Ona, bet 
ponas žino kada raudonas lie
tus lijo, tai priesz tai keliom » *

' l*',|

— Ka tu pliauszki! ar pro-
% M / »

dienom. t ♦ 1
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tonetekai ar ka! — jsako po- 
i 4 • ) * « * <■ » - n ♦'nas. • . . i
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— Na, juk raudonas lietus 
lijo, kada debesiai nuo raudo- 
... " j i E ... . .. O ii j> ' , „

*1ris pavogė kiaules.

no, kad dvarponis kiaules va-
i A ■ '*' i “! '** * i v * *

gia-
Povylas įsugryžes namon nu

pirko huo kaimynu gyva zuike- 
įil, kuri Raulu vaikąį maža pn 
gavo ir augino nematant bobai 
uždaro in skryne, nupirko ina-: 
žu karos u ku, priraisziojo prie- v * * ■ , t/

nu mariu atėjo, kaip sake ma- 
’ niszkis.

Ponas mislija, kad boba pa- 
paikus, vienok sako.

— Kas buvo pasakok, 
turi tavo vyras pinigus!

— Turi, bet velnias, 
duok Die1 sugryszt, sergsti ju

V

ar

ne-

papeikus, ar gal tikrai ledokas 
tupi prie pinigu. Bet jis būda
mas liberalu, neliki in tokia* 
kvailystes, tad tur boba pripa
žint už beprote,

* », ■ 4 t | | (

— Ar tikrai žinai kad vi
rus tur pjLgus!

— Tun, nes aą«ja: buvo 
ant turgaus, kada tai — per- 
praszan dar.ggaho pono nega- 
Jiupasik/t.

— Sakyk, sakyk, nes jei ne 
sakysi gausi bizūnu.

— Kad asz nedrystu...
— Sakyk viską, sakyk! 

verte ponas.
— Tai-gi tada, kada buvo 

me karezemoje ir vyrai iszbe- 
go gaudyt vagi, kuris jiems at
gabentas ant turgaus kiaules 
pavogė. Dauggalis ponas atsi
mena ta diena, nes...

— Asz nebuvau ant tur
gaus, kagi galiu ten žinot, bet 
pasakok ka nori pasakyti

— Bet tada mužikai daug- 
gali ponia gaude kaipo vagi ju 
kiaulių.

— Ka! pasiutai boba! — su 
szuko nusistebėjos ir užsirūsti
nęs ponas.

— Imk

nes andai

savo kvaila boba! 
— sako ūkininkui, o ten nesi
gailėk jai rimbo idant nepliauk 
sztu apie nesutvertus daigtus.

Taip gudrus Povylas su pa- 
gelba savo paezios ilgo liežuvio 
apsaugojo rastus pinigus. Jai 
nieks daugiau netikėjo, o Po- 
vvlas pinigus turėjo. t

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutmis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojujė 

Ant Antro Floro, Kline Sxtoro
19 W. Centra St., M&banoy City |
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C CAPITAL STOCK |1?5,00Q.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1623,358.61 *

Mokame 3-cxja procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą Pfide- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

* r i 1 n * c ' t

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

sudiltu pinigu.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVI'ISZKA3 GRABQRIUS Bdi'rtonrew^

331W. Centra St.,’ Shenandoah, Pa-
Nuliudlmo valandoje, antai- 

Jdam gerianti patarnavime, P*- 
laidojime atliekam rupertingal 
ir gražiai ^Busite pilnai užga
nėdinti.

—

jeigu kas pareikalaus mauopa- 
tarnaVlma tai meldUu
tonuoti p pribusiu in ddoimta

Nuliūdimo valandoje, ntal* 

dojima atliekam rupartlngal

'• 'i r

bi ĮMąnvUu te Gte^vp*
Urn.Tta. UI Ui toto-
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mos szaUes žmogus jei nežinai po tuo atbėgo miesto duonke- 
jog tuojaus bus teisiamas vie- pis iv eme aiszkinti jog visame 

kame tik jis vienas kaltas, nes 
darbininkas praszes jo duonos, 
o jis pritrukęs ir negalėjos par’ * 
duoti. Ir darbininkas nuėjėti
in smukle. Ir i'sz tos priežasties

9

9

t

9

t

Ana Meta Turku karaliaus— 
Harun-al-Raszidas — didis poc 
zijos įpyletojas — labai supy
ko ant poeto Abu-Navašo už 
tai, kad dainius iszdryses per
skaityti savo valdovui niekam 
vertas eiles.

O, niekszai, sūnūs tūkstan
ti es nedorųjų suszuko kalifas 
— kuomi tu sumaniai mane 
vaiszinti l Rasit manai, kad 
asz panaszus in turgaus boba, 
kurios ausis papratusios yra 
prie asilu baubimo! Prisie
kiu Allahu, tu mane taip už
rūstinai tomis dienomis,
asz pats nebežinau ka tau pa
daryti — ar inkirsti 4 szimtus 
lazdų arba galva nukirsti!

Abu-Navas, kursai gerai pa
žinojo savo valdytojo būda ta
re:

eina-

UŽ“

4 *

i

visa tai atsitiko. Kiek vėliau 
po duonkepio atėjo malunin-

H r >. • • > «, U %'■

kas ir pleszydamas savo rubus 
k- ' « ' * 71 • l * ' .. < J v ‘ Vt S '1 ■ 4 r-r ■ < ■ # J f

darodinojo, kad tik jis vienas 
kaltas esaę, nes ta nclaiminga- 
ja diena jis negalėjęs pristaty
ti visu miltu ir dėlei to duon-

’ - - u*I kėpiui pritruko duonos. Pas
kui atbėgo maluninko duktė ir 
graudžcL verkdama iszpasako- 
jo, jog tai jos kaltybe,
Ii * . 0 ';j * u" i ' .i !• •

jog

busi nubausta;

visi

nas darbininkas!
■—t Ka-gi tokio padare tas 

darbininkas f
— Toisznyksta vardas jo, 

— jis nakezia iszlaužc vieno 
žmogaus kloti ir pavogė miltu 
maisza... o dabar mos

» ’ l * W ’ 1 ’■

mo prie teisdario.;
Į Norėdamas iszgirsti trisda- 
rio nutarimą. Harun-al-Raszl- 
das seko paskui minios, o d ran 
go su juo ir jo sankeleivei.

Atėjo teisman, rado teisdari 
jau besedenti savo vietojo, o 
prieszais ji stovėjo prasikaltė
lis sargybos apsuptas.

— Ar tai teisybe kuomi 
žmones tavo kaltina! 
•klauso teisėjas.

Viskas taip buvo, — tyliai 
atsake darbininkas. Tecziaus 
Allahui dar geriau viskas žino
ma.

Teisėjas užpykęs net isz vie
tos paszoko szaukdamas:

O, pasileidėli, jeigu viskas 
taip buvo ir tu pats prisipažįs
ti kaltu, tai kam tu dar mini 
Allaho varda, — tegul bus pa
laimintas vardas jo! Tu esi 
kaltas netik vagystėje, bet dai 
gi ir Dievo vardo neužemini- 
me! Tai-gi
sulyg musu szalies instatimu 
teisingumu. Ir sulyg instatimu 
darbininkui nukirto galva.

— Prisiekiu Koranu, tyliai 
tarė Harun-al-Raszidas Džia- 
forui, — teisėjas teisingai nu
teisė. Nes tas žmogus gavo to
ki užmokesti, koki pats užpel
nė.

Tuo tarpu lauko pasigirdo 
szuksmai ir isz žmonių būrio 
iszbcgo žmogus, nuo kurio vei
do varvėjo dideliais laszais 
prakaitas.

Garbo Allahui, jei isz nepa
vėlavau — szauko jis dar isz 
tolo, bet prasimuszes priesža-

— Vercziau lazdomis! Bet 
paliepęs iszperti mane, tu pa
siliksi mano galva kitam kar
tui, o nukirtęs ja gali dar gai
lėtis, ir manyti jogbutu užte
kę vienu lazdų.

— Ak tu, niekszu-niekszas 
— gal tu manai kartais jog asz 
neteisingas, jog ne pagal savo 
darbu gauna užmokesni 
Bachdabo prasikaltėliai 1

Visi net apmirė isz baimes 
laukdami ka atsakys dainius 
isz Mosulos, nes visi žinojo 
drasuji poetą kuris stacziai 
kalifui in akis visa teisybe sa
kydavo.

Taip atsitiko ir sziuo žygiu. 
Nuleidęs akis Abu-Navas ty
liai tarė:

— Tu inspejai, palaiminta- 
sai valdove, nes isztiikruju ma
nau, jog Aachadade visai ne
brangina žmogaus gyvasties!

Iszgirde tuos žodžius visi 
neiszpasakytai persigando, o 
veidas Harun-al-Raszido, ap
siniaukė kaip tamsiausioji 
naktis. — Prisiekiu Allabu, — 
suszuko jis dar labiau surauk
damas kakta — tavo žodžiai ne 
ant vėjo paleisti, ir asz reika
lauju prirodimu:

Ir kreipdamas in didi ji vi
ziriu Dziafara ir Masroro, ku
rie lyg negyvi stovėjo netoli 
jo, tarė:

— Bukite jus abu budinto
jais! Jeigu nors viena szendien 
Bachdado nužudytuju pasiro
dytu nekaltu buvęs — asz vis
ką iszpildysiu ka tPk tas žmo
gus manes praszys. Bet jeigu 
jo žodžiai melagingi bus, tuo
met jis turės paguldyti po kir
viu savo galva.

Ir kalifas, patvirtindamas 
priesaikos žodžius balsu pers
kaitė pirmaji perskirima Ko
rano.

Po tuo visi keturi, persivilko 
kad niekas ju nepažintu iszejo 
isz pilies miestan. ‘ '

Buvo pietų laikas, kuomet 
Bachdade sumažėjo judėjimas 
ir gyventojai slėpėsi nuo sau
les namuose. Labai nustebo vi
si keturi" vyrai iszvyde, tuo lai- 
ku netoli turgaus didele minia 

; žmonių. Stumdydamies ir mo- 
žmones, 

szukdaudami bego in viena pu- 
M-

Haruna-al-Raszidas apsisto
jo.

— Tegu laimina tave dan
gus, — Ikreipesi jis in vieęa bė
ganti, V9W kas tokio atsitiko 
Bachdade ir kur jus visi fku- 
batet

— Matyti, tai tu — sveti-Į nuriedėjo žemen.
• * -m I *
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kiu ir iizvydės atkirsta žmo
gaus galvo, ome verkti,’ pleszy- 
ti rubus, ir musztiės in kruti-* 1 „ ' I
ne.

— * O, teisėjau, žinok, jog tu 
nužudei nekalta žmogų nes tik
rasis prasikaltėlis—asz! Juk 
tai asz pardaviau tam nelai
mingajam raktus ir geležis, 
kuriais iszlaužc jis kieti, nors 
ir maeziau kad tas žmogus bu
vo girtas... Asz neprivaliau 
tai daryti!...

— Isztiesu, tas žmogus sa
ko teisybe prasznabždejo Ha- 
ru-al-Raszidas, nes, jeigu ne
būtu jis pardavės girtam in- 
rankiu tai riebutu buvo vagys-
tęs. Ir jis dvigubai prasikal
to... Jis užsipelne mirti.

„ (.____ . , f , , I .

Teisdarys nuteisė ji nužu
dyti. Bet nespėjo nukirsti ant
rojo kaltininko galva kaip at-" J į" f . i ' J * 1 'bego tretysis, visu geras pa- 
žinstamas smuikininkas.

— Nelaimingas asz! suszu
ko jis, pamatęs nukirstas dv« 
galvas ir apsipylė aszaromi’s.

Sztai du nekaltai nužudyti 
žmones, o trecziaus prasikaltė
lis tai asz vienas! Nes a’sz nu
girdau ji tuo laiku, kuomet 
jis skundėsi alkanas esąs. Ir

r

juodami' rankoims,
II

kas tokio atsitiko

sages
ve, butu labai gerai jeigu savo 
norą palieptume! inraszyti 
instatymu knygoje nes teisin
gumas — dorybe galingųjų, 
Tegul buna taip I... tarė ka-!

iS’iįK *iv» Ilifas ir jo žodžius su džiaugs-
mu atkartojo žmones ir isznc-
sziojo po visa Bachdado.

Ir ta diena buvo didele links- 
mybe, ir per isztisa nakti do
go miesto ugnis o gyventojai 
valgo, gero ir puotavo lyg kad 
po Ramazano ęzveneziu ir gar
bino iszmintingaji Kalifu ir 
garsingąjį poetą isz Mosulos. 
*' Sztai kodėl Bųchdųdo nie
kados nebaudžia mirĮtimi o auk 
szcziausidji bausme — tūks
tantis lazdų. Bot ir lazdų te 
duoda tik szimta, manydami

szcziausibji bausme —jo, jog tai jos Kaltybe, nes ji 
kaip-tik ta diena pirm laiko 
gimdžiusi; ir delei to tėvas 
skubėdamas namon negalėjas jog likusieji devyni szimtai at- į i 2 ‘ t -.-'k i ’ A
sumalti visu miltu ir prista.tyti <
duonkepiu.

Ir tik-ka buvo nutilusi ma
lūnininko duktė, kaip stovinti 
minioje asilu varytojas 'sudavė 
sau per kakta ir lyg ka tai ne
tikėtai atminės balsiai suszu- 
ko:

sieina kitiems nepanorėjusiu 
geruoju ateiti ir pasiimti savo 
dali, kaip tai buvp su nubaus
tu darbininku.

A j > > '4
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Poor Commision”, 
of the Poor” ir panasziai. Gali
mo teisingai sakyti, kad žmo
nėms daugiausia paszalpos tei
kiama per szitas organizacijas. 
Bet ta lengva suprasti kuomet 
atsimeiname kad yra lengvinus 
paiimti pinigu tam tikslui isz 
Itaksu fondu, ir ne bandyti juos 
rinkti nuo žmonių.

Vieszos paazelpines organi
zacijos paprastai teikia page!-’ 
ba pirmiausia Amerikos pilie-1 
ežiams ir tiems ateiviams kurie 
yra czionais iszgyvene per 
daug metu. Nekurios valstijos 
instatymai reikalauja kad ju 
vieszos insteigos pranesztu 
Suv. Vai. Immigracijos Inspek-

4 c Overseer

i

>

i

I

<V

Į

Generolas C. A. De Saussuro
isz Memphis, Tenn.,

' J , .i I .L . 1 u a , ,

— Vardan Allaho, sustoki
te!... Dabar asz aiszkiai ma
tau, jei reikalinga yra kas nors 
nužudyti, tai žudykite' tik riia- 
no viena. Nes tycziomis perstu- 
miau szita moteriszke kuomet 
ji Seredos ryta ėjo per turgu ir 
delei to turbūt kūdikis 
ankseziau negu reikėjo.

Iszgirlos tuos savo szeimi- 
asilas eme bal

tai p, kad net visi 
atkreipė in ji atyda.

— Ho, ho, ho, — susiries
damas juokėsi asilas, — su
draskykite mane in szmotelius, 
jei no asz vienas tik žinau kas 
ežia isztikruju kaltas. O tai 
juokai! Juk mano ponas per
stume szita neszczia moterisz
ke tik del to kad asz tuo laiku 
staiga truktelėjau isz skausmo 
pilve, o taji skausmą gavau fiu- 
įdes Supurusi arbuZa... • Ho, 
ho, ho.. Tuomet Harun-al-Ra- 
szidas, matydamas, kad isz 
žmonių būrio iszeina daržinin
kas kurio daržo augo arbūzai, 
staiga atsegė savo rubus ir 
piktu balsu suszuko ant teisda- 
rio:

PASZELPOS
Paszalpos Maszinerija ir Kaip 

JT n T/n rfntiJa Vartoti.
Ana diena laikraszcziai pra- 

neszc apie nedirbanezia moti
na, kuri bando savo gazu nusi-

gimė
T ► • i t - ' JL J J 

žudyti kuomet negalėjo padėti
. ' » a ♦' '.L • i •

savo maža, serganti vaika li- 
. gonbufoje. Jos susiedai visai

isz Memphis, Tenn., likos isz- 
rinktas kamandierium senu ka
reiviu United Cofedorate Ve
terans, kuris buvo susirinkę 
Montgomery, Ga.
41 i . i| I 4*' # ■ ■* * ’* 1 ' * i

Detroitas. Miestas yra vienas 
turtingiausiu Amorikoja, bot ir 
czionais automobiliu fabrikai 
atstato tukstanezius darbinin
ku. Vieszos Geroves Departa
mentas, Department of Public 
Welfare, stengia kiek gali teikt 
pagelbos darbininkams ir j u 
szeimynoms — ji duoda maiši 
to, užmoka randa, pristato ple

i

J ♦

ninko žodžius 
šiai juokc’j

nežinojo apie jos padėjimą. Ji 
neprasze jokios paszelpos nuo 
paszelpiniu organizacijų ir ne
šusi nesze su vaiko tėvu, kuris 
kitur gyveno7— persiskyres.

Bet tokios tragedijos ner rei
kalingos. Yra kiekvieno prie
derme jcszkoti pagelbos kuo- 
ipet reikalas pakyla. Sziadien 
daugelis tu, kiirie ręikūlauja 
paszelpos praeityje užlaiko ar
ba davo atiku toms paezioms 
organizacijoms.

Kur nedirbantis žmogus ga
li kreiptis kuomet reikalau ja 
paszalpos? ‘
s Kuomet beveik kiekviena 
vieta turi savo paszelpos ipa- 
szinerijas, sunku kiekvienam 
asmeniui {pranoszti ku reikia 
daryti. Apie linkės padėtis, žmo 
gaus pilietystes stovis, kaip il
gai gyveno to ja vietoja, yra laSulaikyk-gi karda supu-

veliau! Asz visai nenoriu kad ,bai svarbus faktoriai praszant 
pražūtu visas Bachdadas delei 
vieno miltu maiszelio ir supu
vusio arbūzo, kuri suede asi
las! Ar-gi tu nematai prakeik
ta avino galva, jog neužilgo 
prisieitu nužudyti ir tavo pati, 
nes mes matomo kad ir tu tu
ri darža, kuriamo auga arbū
zai.

pagelbos.
Pažiūrėkime kas daroma di- • \desniuosia miestuosia szioja 

szalyja. Imkime New Yorka.
New Yorke centralis komite

tas praleido net $8,000,000. ir 
sziadien tas pats komitetas de-

I

O Abu-Novas, — kreipė
si jis in poetą. Skaityk mane
savo skolininku; nes isztrkruju 
neapsiriko darbininkas saky
damas jog Allahui viskas ge- 

I riau žinoma, nes asz manau jog
nėra prįsižengimo kuriame ne
būtu kalti visi Bachdado gy
ventojai, nuo mažo vaiko ligi 
žilo senelio. O jeigu taip yra, 
tai prisiekiu Koranu; mes ne
turime tiesos bausti mirtimi ne 

Ji * ' L » L- 7 * V. • , i 4 /; f • i ,». . ■ > *' , ■ » , Ir J /'

vieno, idant paskui nereikėtų
— 0
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jei nėbucziau albanam davės Į kraujas visu pužudytu krinta

j U

Ant kriksztynu buvau, 
Už stalo su kitais sėdėjau, 
O buvo tai Hamtramkė, 

Visi szauke: 4gertie duokie”. 
Du kūmai ant kart suėjo, 

Pasveikint viens kita pradėjo 
Galvas daužyti, 

Akis sau draskyti. 
Sveteliai po stalu Sulindo, 

O viena net in ceberi inlindo, 
Kaip gyvas, da tokiu negirdė

jau balių, 
Po apkriksztinimui vaikeliu.

vaikas, tapo 
sunkenybe”

. • • V " I f I 4 ' < g' fi >

no ir medikaliszku daigtu kur 
reikalinga. 'Szeimynos, kurios 
kreipiasi prie szito departa
mento turi būti gyventojai De
troito ne mažiaus vieno meto.
; Philadelphia. Philadolphijojv Philadelphia. Philadolphijoj 
centralis komitetas insteigtas, 
kuris veda paszalpini darba 
per egzistuojaneziaš paszelpi- 
nes agentūras. Yra atskirus ko
mitetai “szeimyniszkui” dar
bui, darbams moterims ir mer-

toriams (galima, iszdeportavi- 
mui) vardus visu nepiliecziu 
(apsigyvenusiu ateiviu) 
priežiūroj, jaigu žino kad toki
ateiviai iszgyvene Suv. Valsti
jose mažiaus penkis metus. Jai
gu ateivis, kuris iszbuvo czio- 
nais mažiaus 5 metus gali da
rodyti kad jis, jo žmona arba 

“ visuomeniszka 
nuo priežascziu

kurios pakilo po invažiavimu 
in Suv. Valstijas juos negalima 
iszdeportuoti. Greicziaus iszde- 
portuoja žmogų, kuris serga 
kokia nieszgydoma liga, turi 
koki baisu fiziszka trukumą. 
Taipgi pasitaiko kad kuomet 
szeimyna neužlaike gera rekor
dą atvykus in Suv. Vai., (saky
kime, kad tėvas yra girtuoklis, 
arba tėvai apleido vaikus ir na
mus) tokius žmones gali iszde
portuoti.

Privatiszkos agentūros savo 
tikslams renka pinigu nuo pri- 
vatiszku žmonių. Daugelyj vie
tų, pinigai renkame laike taip 
vadinamu “community chest” 
ripkimu. Privatiszkos paszel- 
pines organizacijos paprastai 
nedaro jokio skirtumo tarpe pi-ginoms ir noyotoiems vyrams, įr Ju tikglas ym

ir isždalinimui drabužiu. Vyrai 
neturintieji namu, gauna dvie- 
jus valgius in diena ir pernak- 
vojima už atlikimą kokio nors 
darbo. Yra atkirus komitetas 
darbui svqtimtaucziams.

Ir virszmineti dideli indus- «! p
trialiszkus miestai stengia isz- 

paszėlpos problema. 
Apart tu komitetu, dar turime 
paminėti svarbu darba, kuri at 
lieka invairids svetimu kalbu 
draugystes ir organizacijos sa
vo tautiecziams. Yra ypatingai

riszti
t

teikti paszalpa visiems žmo
nėms ir ta daugumoj atsitiki
mu stengia atlikti. Bet reika
lauja, kai kada kad aplikantas 
pilietis ir ateivis, butu vietinip 
gyvetnoju nors per metus.

Imtu perdaug vietos paduoti 
suraszuš visu vieszu ir priva- 
tiszku paszelpini organizacijų 
didesniuose miestuose. Yra.pa- 
tarataina ateiviams, kur tik ga
lima, visu pirmiausia, kreiptis

da visas pastangas gauti dau- portuoti isz Suv. Valstijų kai

, _r a. ■ ” prio savo kalbos organizacijų,vo tautiecziams. Yra ypatingai 
svarbus darbas, nes svetimtau- 
oziai nonor kreiptis prio Ame
rikon! szku insteigu, nes jie ma
no kad jaigu kreipsis prio tu 
organizacijų juos galės iszde-

Nes kad nors tos organizacijos 
neapsiimtu tuom darbu, bet ju 
aficieriai arba nors sekretorius 
žino kur gali kreiptis jiems rei
kalingos pagelbos’ Mažesnėse
; j V 7 I
vietose, kur er savo kalbos or-

ginus pinigu. Pinigai mokami
$5.00 inszeimynu galvoms 

diena, trims dienoms in savai-
1 * J r * į t

te— kurie pristaty ti dirbti‘vie

po visuomeniszkas sunkenybes. 
Nesyki mes bandome darodyti 
kad kur svetimtautis praszo

ganizaciju arba žmonių, ge
riausia kreiptis prie vietinio

Isz Bruklino in Larksrunj 
Du sportai atsibaladojo sana^ 

vagun, 
Pas gerus žmonis sustojo, 
Abudu tenais apsinakvojo.

Po trumpam laikui isznyko, 
Tik senus szliperius paliko, 
. Kitus nuskriaudė,Kitus nuskriaudė.

Baksus iszkrauste.
Jaigu in kur tie rakaliai atsi* 

balados,
Tio iszgamos, valkatos,
Duokite priėmimą“ gera,

Szvaistykit nugara. •
Abudu Antanai vadinasi, 

Ant freitu ir troku kabinasi, 
Ba pinigu suvis neturi, i 

In svetimus kiszenius tankiai 
’ * ’ 1 ,, ■■' .' h '* i“; * *» ,f

pažiūri.
Valkatos dideli, 

Apsiginti nuo j u negali.

K

Oj dievulėliau mieliausias, 
Net sutinia mano auses,

Nežilau ir pasenau rūpindamas.
Po svietą žinias rinkdamas.

p II .T w|P'>

In Springfielda pribuvau,
Tenais sporteli radau, 

Gyvena nedorai,
Su mergina viena bad^i.

. Ant vienos kėdės sėda,
* < ,n -

Isz vieno bhudo ėda.
Sportelis be darbo namie

snaudžia, >
Nedyyai kad vargas isz visu , 

daliu spaudžia..
» 7 f ’Flu

Tik jo mylema Keidiitę,

Ant vienos kėdės sėda,
- . ... ji;.

f.-*

daliu spaudžia..

7 ' . / t i v - tszose vietose arba kokiose nors 
nization Society, Association 
for Improving the Conditions 
of the Poor, Salvation Army, 
Y.M.C.A. ir Y.W.C.A. veikia 
isz vieno su szituo komitetu. 
Atstovai kelia szimtu tokiu or
ganizacijų sudaro Gėroves Ta
ryba, kuri stengia suvienyti pa

" ♦ » % *

pagelbos priežastim* bedarbes 
neveik bijotis.

Vientik Now Yorko, Vokie- 
cziai turi centrali komitetą, ku
ris renka pinigus ir dalina sa
vo tautiecziams d ra bužui ir 
maisto. Ne viena Vokiszka szei

* ’ 'I

myna gavo pinigu vientik ran-
lt

Raudonojo Kryžiaus Skyriaus, L _ ___ * . .
į ? 7 ' j ' rij I *1 ■ * > t"' H , : ''"n ■ i* ■ » V _jk iT1
arba International Institute ar-

> 1 ji > ► ■ j —ik <*'

ba Y.M.C.A., ten patars kur
kreiptis. — F.L^LS.kreiptis.

i

Uždirba vargszui duonute, 
Visi pirsztais kvailius bado, 

Savo kaltes jie nemate. 
Žmonys spyrė idant apsivestų^

navo kaltes jie ne
% T ” ’ Sa • 'I

Svietą in piktumą nevestu,
Bot sportas pinigu netuj, 

Norints jeszkojo visuy. ♦
Jau ilgiąus nedaląikysiu,

.. » 4 < i* į ■.» fcl! ' « ‘ P 111 —I A

Nusidaviau toliau,
Ant kitos ulyczios pasukau,
,7" ’ 1 ■ • i Rf ,f' l: ***'*•*'' a

Labai nusistebėjau,

Norints jeszkojo vistą,

Taji szpiceliu gerai pamot 
Nusidaviau toliau,

Skaitykite “Saule”
*________________* * -___________________

i

NfUįįjąs Didelis
Dyvus naujus paregėjau,

iszgamos isz stubos iezvįirtąDu iwg 
Ir s^lūot^ su savim iszvili 
.Užpiltus pakauszius tyre,

dai isz szio komiteto. Norvegai 
Brooklyne dalina pinigus, mais 
ta ir drabužius savo tautior 
ežiams. Človelande, Czckai se-

I 1" ' 1 . / ’niai veda paszalpini darba vei
kiant isz vien su miesto paszal- < ... . . I, • ■ f .* į , 1

Ir szluot^ su savim į
Sapnonuę jau 

Gatavas 
t ► •

rrt, . 4 4 rt r* r* •

Jau užbaigom daryt
I a A M M ' " * 4 * 'gi

160 puslapiu,

» * o * * *

szelpini darbu tarno mieste.
Social Service Exchange pri- ( 
ima visus praSzymusl Szitame 
mieste randame net apie 50 
taip vadinamu “duonos lini
jų”, maisto stočių ir panasziu 
agentūrų.

Ohicągoje. Szitame mieste 
Gubernatoriaus Bedarbes ir | , į ‘.7,7 ,
Paezelpos Komitetas paskyrė 
“Darbo fondą”. To fondo už- 

prisiegos, mes iszpildysime vi- duotis yra pristatyti darbus.

iszpiauti visa miestą...

asz degtines, 'kuri apsvaigino ant musu, nes atkirtus galva / 
jam galva, rasit no galvon ne- nekaltam sunku jau beatitaisiy-

. I • h ii I*1 » r ..i-i « " i ' - ''♦i-' * *

butu atėjusi jam mintis isz- ti padaryta apsirikimą... Ne, 
laužti svetima kloti... ir nieko Abu Novase, matyti kvailisz-

■ I f 1 ’b h

butu atėjusi jam mintis isz- ti padaryta apsirikimą

pikto nebųtu buvę. Isztikruju 
visa kalte puęla ant manes!

ilm... prasznabždejo Ha- 
rųm-al-Baszidas, — sulyg tei
sybes, tai ir tąę žmogus užsi
tarnavo mir(ti, nes kaip pasiro
do, tai jis trigubai kaltesni už 
juos!...

Ir jo galva kaip kopūstas
——— Netrukus

kai surėdytas musu instatimas 1 * 4 * . ' ‘t ••
ir Ąllahui negali būti patinka
mas! Melsk 4abar isz manos 
ka tik nori, nes sulyg duotos •4 i i * ( t ,r I

• * ♦ 1 ' r t 1 . \ *♦
ir Ąllahui negali būti patinka-

* .■■ • ,i ><» v • A t

sa, ka ti!k tu musu praszyri!
Nuleidęs akis žemyn Abu-

Novas tarė:
r— Buk iszgelbotas nuo vl- 

so pkito ir spriąudu bet vaĮdo-
Buk iszgelbetas

I, V*'

1

maisto stočių ir panasziu
pinems draugystėms.

Gubernatoriaus Bedarbes ir
.1 , J2T » ; ■ ♦. T

Chięagos United Charities dir
bant isz yion su <jarbo unijoms 
ir kitoms organizacijoms in-

• •

ir kitoms organizacijoms 
steige per visa miestą net 18/ •

: i ' i ‘ 4. *

skyrių ir paszelpos stoeziu.

Jy ’■ ’ < ; -lL . I p ’ „ f *. j

Privatiszkos ir Vięszos Paszal- 
pines Agentūros.

Galimo padalinti paszalpine 
maszinerija dviejems grupėms 
— vieszas irp rivatiszkas Už
laikyti tas agentūras žmones 
taksuojami. Visos agentūros 
paprastai vadintos—“Depart
ment of Welfare”, “Bureau of T1 r U 1

o 1 "WF rkl M Cl t V A

Stote Hospi-
”, “The

Z M.. I ^fl' ' .wį<

»'i || h

Social Welfare”, 
ft

City Hospital
“County Aid 
tai”, u

City Aid”,

.

Nauja Dideli Sapnoris. 
160 puslapiu, su s ~ 
gyb« nauju pavei
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius *OgU8 ’ 
gali sapnuot. Knygą 
puikiai drueziai apda* 
ryta kietais audeklineis 
hpdafais. Preke su nu* 
siuntiniu tiktai $1.50,

į 1 'V .

W. D. Boczkauakaa-Co.
Mahanoy City,. Pa,
# « » j- ■. rv* v, • , if * F ♦ *

P drueziai apda-

.UzpHtus pakabaus tyreįo, 
Pas savo kaimyną

Kuri priešą visa 
smei^.;

Jo dora motere visaip pą^6?1*
. ■

Moteriai kas tokis in anai ęa-

Kad toji jptf

Motere greit sukrutėjo, J

•Pradėjo sveczius

k/in eižųie^.:
4h ” A

4 Wa^6, >■

. atėjo,.
______ __________ ___________ i_______i

Szluota in pamazgas indėj
Pradėjo ąvecetys

Velnius laukan varyt.
Visiems taip bus, ?

Jaigu prie moterių suks,
Gana jau bus,

Sveikiu gudbai jus. , Jj
v

4



4

t
J

'/h1 /

V

I XT •J t

r *

r

t'

4

*

•».
I.

r

M

■I

1

SAULE* V.b !■ - i ’ik *
4

X T—

ŽINIOS VIETINES
— Panedelio diena buvo 

užbaigimas High School moks
lo ir “Class Day.” Kilo tokis 
sumiszimas, kad policija turėjo 
panaudoti vandeni ant apmal-l

. I* * 1 1 ‘

szinimo studentu, o trys gavo
si nęt in kozaant atvesimo. Ve-Į 
liaus studentai isztepliojo 
kiausziniais namus profesorių 
it daug kitokiu “funiu” pada
rę vieni kitiems. Ir tai vadinasi • ♦ i i
intėligencija ir mokslas! Juk 
pritarėme 
studentu bet

i

pasilinksminimą 
“kas per daug, 

tai szelauk.” Taip pasielgė Ju
niors, studentai kurie kita me
ta baigs High School mokslą. 
Tokia pasielgimas studentu 
yra paniekinimas ir save nuže
mina akysiu viso svieto.

— Nuskendime vaikai Ne
dėlioja senam bniste buvo An
tanukas Leskrtuckas, sūnūs 
Povylo Ijoskaucko ant 307 W. 
Spruce ulyczios, kuris neseniai

Isz Visu Szaliu
GERA PATI IR LAZDOS.
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PREZIDENTO HARDINGO STOVYLAS ATIDENGTAS.
Praeita Utarninka likos ntidentas szitas stovylas ant«at- 

mitie« mirusio Su v. Valst., prezidento Hardingo, kuris randasi 
Mariem, Ohio, gimtino vieta velionio. Prezidentas Hooveris ir 
kiti žonklyvi valdiszki virszininkai dalybavo ccromonijuosia.

— Seredoje likos surisztas 
mazgu moterystes, gerai žino
mas musu dentistas Dr. T. J. 
Tacielauskas •su pana Katre 
Wiernickiute isz Shenandoah. 
Szliuha eme Philadelphijoje.

— Ona Kanczereviczienc, 
65 metu motore, nukrito nuolikos dirtnavotas ir lankėsi in 

parpine mokslai ne Szv. Juozu- trepu namie iszlauždama sau
po. Kiti du vaikai kurie drauge ranka, susidaužė galva ir szon- 
nuskendo buvo Slavokucziai kaulius. Daktaras apžiurėjas
Juozas ir Mikas Rovniakai ku
riu motina yra naszle ir gyve
na po adresu 520 W. Centre St. 
Slavoku laidotuves atsibuvo 
Ketevergo ryta o Lietuvio Pet- 
nyczioja. Graborius Traskauc- 
kas laidojo visus.

— Szia sanvaite Pottsvilles 
sude ketino prasidėti teismas 
Edvardo TraJkauc&o, kuris 
nužudo savo paezia 1925 mete, 
kada toji ėjo Nedėlios ryta in

• bįlžnyczia Frackville. Tras 
kauėkas buvo laikoma;’ nuo ta 
da priglaudoje pamarėliu, bot 
vėliaus buvo piipažvtu sveiku.
Teismas prasidėjo Seredoja ir Poplar uli., isz Shenadorio, li- 
jau džiure.yra renkama. Tras- — ----------------  — ------------

x- 
1
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APLAISTĖ SAVE BENZINU 
IR UŽSIDEGĖ. *

Drohobicz, Lenk.
Mas'karas, 50 metu sziaucziu:,
iszgeres visa bonka spirito, ap
laistė siavo drapanas benzinu 
po tam pridėjo zapalka. Aki- 

MOTE RE B A IR TU GAUSI mirksnije pastojo liepsnojo.
Ant riksmo žmogaus subėgo 
kiti žmonis ir užgesino liepsną. 
Bnisei apdeginta nuvožė in 11- 
gonbutia, kur po keliu valan
dų iro.

?RBA NEKISZK NOSIES
KUR VYRAS PLAKA SAVO

. , * . i • . . . ,•<________ • _____ ■

—i ■ - i
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Praha, Czekoslovaki je., 
Praeita sanvaite ministeris 
Liiūz, vieszindamasis po aplin
kine miesto su savo tarnais,! 
važiuodamas pro kaimeli Kup
li nbuergo iszgirdo baisu ri’ks- 
mtį moteres, kurios bakas pac-

r

po tam pridėjo zapalka. Aki-
* ■ ■ * ■ r i ■ i a r r1 ■ ■i
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Reading 
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senuko namie, paliepė vėliaus 
nuvežti ant gydimo in Ashlan- 
do ligonbuti.

— Aldona Navakaite, East 
Pine uly., kuri užbaigė mciksla 
High School, likos apdovano
ta puikiu ziegorelių paaukauta 
per Liachovicz auksoriu.

Visi miestiszki ugnage- 
siai sziandien iszvažiavo in 
St. Clair dalyvauti

— Albertas Bridickas, ka- 
sierius vietinio banko,- likos 
smarkiai sukrėstas kada jo au
tomobilius pasviro in szali, 
trenkdamas in krūva akmenų 
ant kelio. Karukas sudaužytas • ’ * ‘ i ' r ' * f
bet Bridickas likos tik’ leng
vai apdraskytas.

1 * *• ** 4 ’ • ‘

— 'Policija rado ant ulyczios 
negyva ^<Štagn Barowski, 28 
metu. Velionns buvo benamis o 
mirties priežaste buvo pervir- 
szinis naudojimas munszaines. 
Likos palaidotas ant ubagit 
kapiniu.

in szali

Mt. Carmel, Pa. — Juozas 
Gudelunas, 47 metu, likos bal
sei sumusztas per nežinoma 
žmogų, kuris jam sudaužė žan
du, aki ir lupas. Likos nuvež-iszvažiavo

parodo jc tas in Ashlando ligonbuti kur 
užbaigiant konvencija ugnage- jam tuoj&us padaryta operacl-

*" i > ' •r H •

sini susivieiiijimo isz szesziu, .lc* 
pavietu. Kita meta konvencija 
atsibus mieste Berwick, Pa.

— Juozas Yenczuk, 136 E.
1

New Philadelphia, Pa. — Per 
nukritimą anglių South Penu 
kasvklosia, r ’ likos užmusztas

^„1__  ____ kos aresztavotas Už trenkimą 8ta*Kai Jurgis Vanagaitis, 46
kauckas pasielginejo malsziai in atuomobiliu William Evans motu nnaziaus. Vėlioms paliko
it be jokio ntpesezio ir abejo- ant kampo B. ir \\ . 
nep kas su juom atsiliks.

Terp atsižimejusiu stu
dėntu augsztesniam moksle 
ptrblikineje mokslaineje aplai- 

'kė dovanas po 25 dolerius Al-
1 • J Y'1 M1 * ”■

binas Valinczius, Vera Daub, 
ir Povilas Filer. Studentai isz 
Szv. Charles Boromejo semina
rijos, kurie mokinasi ant kuni
gu aplaike teipgi dovanais o 
terp tuju buvo ir studentai isz

f ’ I

musu miesto kaip klerikas Al- 
binas Neverauckas aplaike auk 
sini medali ir Steponas Pa- 
niszczak likos apdovanotas ' • mA. « - > . ....ąarbe Bachelor of Arts.
PJ '

Isz 166 High School <stu- 
dėntit kurie užbaigę mokslą ir 
gavo diplomus Pancdclije ra
dosi vaikai ir mergaites musu 
tautiecziu:

t
V. Banevieziute, 

Jtifije .feusznauckiute, 
Lauczys, Konstancije Majauc- 
kiute, Aldona Navakaite, Flo
rence Pecziuliute, Irena Szab- 
rinskiute, Edna Stankevicziu- 
tč, Florence

Ona

Mahanoy
1 uli., i>o tam pabėgo, bet likos 
vėliaus susektas. Karu kas su
daužytas, bet nieką nesužeidė.

r tris vaikus, dvi seseres ir vi< r 7
’ na broli.

n

SHENANDOAH, PA.
K. Puszkeviczia, Juozas

Paskutines Žinytes
11 To'kio, Ja po n i je. — Mies

tas Tokio ir aplinkine liko'y 
sinarkei sukrėsti Seredos va-

Biszko, Juozas Kovicz isz mies- k-a ra. Daug bledos padaryta.
to trys banditai, kurie papilde IT Hamilton, Bermuda. — 

Į daug apipleszimu, likos ana die j Vienab isz didžiausiu motori- 
“Fur-

sudege lyg vandens, sto-

to trys banditai, kurie papilde

na nubausti per sudžia Hicks 
ant 20 metu kalėjimo, 500 do
leriu bausmes ir 
kasztirs teismo.

— . Szv. Jurgio Lietuviszko- 
ja bažnyczioja laike antras mi- 
szias naujai inszventytas kun. 
Petras Laumikis isz Filadelfi
jos ir czionais pasiliks už vika
rą. Kun. Laumikis gimė Fila
delfijoj, 30 Gegužio, likos iu- 
szventytas o pirmutines miszos 
laike Szv. Andriejus bažnyczid- 
jtP, Filadelfijoj.

užmokėjimą

niu laivu ant svieto
ness>r
vedamas prastovoje.

11 Lima, Peni viję. — Ketu
ri maisztininkai likote užmuszti 
o įn 20 sužeisti laike musZio

* I',f / f '. -

Talaibje
K Madras, Indije. — Mieste 

Sunadevarapat ugnis sunaiki- 
f , • . k. . , 4, '

no 1,500 namu ir asztuoni žmo
nis žuvo liepsnoje. Bledes pa-

♦ — Anupras Kazunas, dukte
rys Filomeja, 7 metu, Helena 9 

Traskauckiute, ir sūnelis Edvardas, 6
Ona Virbiliute, Jule Venalevi- metu, gyvenanti ant Heights,

‘ cziute, Jurgis Bohina, James turėjo stebėtina iszsigelbejima 
Holloway (motina Lietuve) Al- nuo mirties praėjusia Subata.

► i . - > r * j y * • ”1

Įnirtas 'Kalėda, Petras Kor- Matyt Kazunas susimaisze ka
Ci-.
. 'r- Stasys Mikelonis,seviezius,

Juozas Miliūnas, Edvardai Ri- 
L " ♦ A . ’ « i I1 4 J fl 'l’’J * f f

mas, Albertas Senavaitis, Ed-
1 J ' j , 11 * ■ * »

vardas Tamkcviczius, Stasys
A G i *4L * ' 11 - i ___ ' - t1

’ J

u
-

da prisiartino, Pittsburginis r L • . j . .ekspresas prie Lehigh Valles 
stoties ir sustojo tiesiog ant ge
ležinkelio. Matydami pavoju

Vainoris, granas VaranaviJ vifri in laika ’“szoko isz auto- 
a a a • • * « a a

ežius, Stasys Janulevicziu's,
*. Juozas Jurkeviczius ir Vincas

Simiriszkis, kuris buvo pinpi- 
ninku klasos. Visiems linkime 
kanuplaimingiausios klioties 

' gyvenime ir kad turėtu gerus 
vaisius isz savo mokslo.

• « •' *

— Panedelijo birmavojo 
vyskupas O’Hara Vdkiszkoje 
bažnyczioje. Vyskupui prigel- 
bejp visi katalikiszki kunigai 
isz miesto.

mobiliam, kuris likos sutesz- 
kinta ant szmotu per lokomo-

K k ;iuUtyva.
r1

— James Smith dreivoris 
troko del Anthracite Baking 
Co., likos sulaikytas per bandi
tą ant kelio tarp Trevertono ir 
Tower City, kuris szove in ji 
sužeisdamas in peti. Banditas 
pasiėmęs visus pinigus kokius 
dreiveris turėjo, prasiszalino in 
krumus, i

daryta ant $1,250,000.
1f Turin, Italijo. — Trys 

bombos likos padėtos po na
mais miesto virszininko, kurioj 
sudra'dke dalis namu bet nieką* « '» < ' ' ’ 
nesužeido.

MOTINA SZESZIU VAIKU 
DINGO ISZ NAMU.

Mount Carmel, Pa. —, Dvi, 
sanvaites atgal dingo isz namu 
Jeva Czekapęyiczicne, t4Q mę: 
tu, motina szęsziiu mažu vaiku,
Vyriause duk?ole Alięije/ kurt
i. n'MMlJU ' ' -a, ' . • . • ' 1 ' «• *

je del tėvo, savo broleliu ,ir ser

* * e • H' v

turi vos 12 metu, gaspadiipuų

sueziu su vilczo kad motina ve-
• 1 f <, > i ’I t I

la sugr^ž pas juos. Vyras pra-
nesze 1 

’ ‘ * * 1 ' I' į

bet lyg sziam laikui josios įle- 
autedkta. 

r

apie dingima paezios,
k * 1 ' 1' l|

KVITU knygele Drangyateme del hi> 
mokėjimo pinigu llgoniama. Preke 26e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
•ieriaus nog sudėtu pinigu ant 
•usirinkimu. Preke • - • S5e.

W. D. BOCZKAUSKAS -€O.» 
MAHANOY CITY, ?A,

Preke

jo isz mažos grinezelęs. Palie
pęs sulaikyti automobiliu, inc- 
jo in vidų grinczcles ir paregė
jo vidun nepaprasta regėjimą: 
didelis ir drūtas vyras trauki
nėjo už plauku maža motere, 
szveišdatnas ja ja su lazda, 
priek tam spardino nemilaszir- 
dingai klykianezia moteria.

Ministeris ’kirto rakaliui su I
lazda per veidą. Tarno paszoko

. ’ii .
f

nuo grindų verkenti moteris ir 
su kumsztemis mėtėsi ant ml- 
Testerio, pavadydahs ji ‘viso- 
kels žodžois, kad'neturi? tie&& 
kisztis in veikalu poros. Minis
teris tuo labai nudžiugo, isze- 
mos kelis auksinius pinigus 
duodamas vyrui tarė:

uMuszk ja ja kiek tik in ja ja 
tilps, muszk teip, kad rodos ant 
to užsitarnavo. Kaip man duo
dasi matyt ir suprast, tai ant 
to užsitarnavo. Kitaip ne bu-

* 1
' h

PARSIDUODA LOTAI.

(Graytown) kampinis lotas, 50 pėdu 
ploczio per 135 pėdu ilgio. Persiduos 
visai pigiai. Norintieji pirkti kreip
kitės ant adreso. (June 30)

Ad. Marcinkeviczius,
Ranshaw, Pa.

Szale miesto Port Carbon, Pa.

Box 143,

....... I ■ ——

Lehigh Valley
EXCURSION TO

IIM IMU 

OR BUFFALO
NEDELIOJ 28 JUNIAUS

JKCi „„ In ten ir
• OO adgal

Matykite nauja* American Falh, kur 
puldama* akmuo padare permaina. 
Specialia treinas apleis Mahanby City 
8 valanda Subatos vakara Juniaus 27 
ir pribus in Buffalo Nedelioj 5:05 
vai. ryte. In Niagara Falls pribus 5:15
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Sztai Pigi Ekskureija

In New Yorka $4.00
AR

UP-THE-HUDSON $5.00

NEDELIOJ 21 JUNIAUS ■. ■ c .. t-
Szita ekskureija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.
Speciali* Traina* Subatoa Naktį
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apreiszke preziden-

J'S.
MELDŽE GERESNIO

ALAUS NUO VALDŽIOS.
Kongresmenas L. C. Dyer isz 

Missouri,
fui kad jaigu sugrąžytu geres
ni ai n tai Amerike užstotu ge
resni laikai ir bedarbe pasi
baigtu.

i MOKSLAINEJE.

Nedėlios ryta.. Grįžtant treinas apleis nnvalznii vt t 
m;---- v„ii„ ....1 ’ persKanji r...

— Ka matai ant dangaus 
nakties laike!

— Žvaigždes!

— Gerai, o ar galėtum jais

Niagara Falls 3 vai. popiet, Buffalo 
4 valanda popiet Nedelioj. i

(7&<"Rnute of The Black Diamond

* ity ' f * iRj k (i g

Galetau, bet jaigu persi-
Lelli^Il Valley Railroad 'mainytu ant doleriu ir gulėtu 

ant stalo.tu tau gerjt pati.
' . ■ ' , „ —...........-a-., — „X
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LINDBERGH PASIRENGĘS ATLIKTI KITA ILGA GELIONE.

£Wįjiį

i#

Darbininkai parengineja eroplana North Beach, N. J., isz kur pulkininkas Lindherg- 
has iszleks draugo su savo paezia in tolima kelione po Europa ir Azija. Dienos da nepaženk
linta nes Lind'berghas iszleke s taigai, kaip tai padarę lėkdamas in Franci ja per Atlantiko 
mares. ' ’
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SKANDINAVU-AMERIKQS LINIJA
, ATLANKYKIME LIETUVA 

t,, Renkime Savo Uosta—Klaipėda
■■ r

< t< Renkime Savo Uosta—Klaipėda
f «■ ’ J ’' *

Kaip baladotis pq svetinius kras^tus kuomet del lietuviu yra 
palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe 

New York — Kopenhaga — Klaipėda

Y
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Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos

Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras
Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII”

Liepos 25 (July) Laivu ‘‘UNITED STATES”
II Ą, L. Ląivakorcziu Agentu Koorperuojant, , 

j' , ,, ‘ .
“V f f f ' ■ ' , • , ,

V|pos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City

130 LaSalle St. Chicago, 111.
969 St. Antoino St.

248 Washington St. Boston, Mass.
Montrel, Canada

Shenandoah • 
Mahanoy City 
Tamaqua ..

12:36 
. 1:16 
. 1:45

Atlankykite draugus ar gimines 
Sutverkite partija ir matykite

In Atlantic City $3.75
SUBATOJ 20 JUNIAUS

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Valanda
Mahanoy City ..................... 5:10
Tamaqua .............................. 5:89
Atjunkykite draugus ar gimines

In Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c virsžiaus 
NEDELIOJ 28 JUNIAUS 
Specialia Trainaa Subatoe Mhkfl >' 
Isz 

Shenandoah ........
Mahanoy City .... 
Tamaqua...............
Matykite plakatus apie daugiaus.

valanda
... 2.00
. .. 2:39
... 3:04

16 Dienines Ekskurcijos in 
Szesziolika-dienine ekskureija in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, WilJyyood, ar Cape May.
Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahanoj 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regularlszka treli 
Matykite plakatus apie daugiaus.

ll A > J ’ fl •' fl'

Isz Tamaqua $6.78

JUNIAUS 20, LIEPOS 4,18 
SUBATOMIS

*« Liarf TV I* - a*___ ________ itn;, ir
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus h- pasi- 
įdudot isz pigios ekskurcijos 
Specialiszka Ekskurcįja in

BOSTONĄ $10
Providence $8.50

, Isz Shenandoah 40c extra
JUNIAUS 20-21/

Treinas apleis Subatoj priesz piet. j
Isz valanda
Shenandoah ......................... 11.40
Mahanoy City................... 12:19
Tamaqua ....'..................  12:51

t

valanda
. 11.40

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskureija kreipkitės ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
■1'.—ĮU— 1   1 ' 1

ANT READING GELEŽINKELIO
—i ■■■■ —

I
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PARŠIDUODA GERA FARMA
Isz priežasties ligos locnininko, 

parsiduoda farma Mainsville, Pa. 5 
milos nuo Bloomsburgo, 92 akierei 
žemos su 20 akierais girios, geras 
vanduo, 2 namai, tartai, gyvulei <r 
darbines maszinos, kaipo ir 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. Todėl 
atsiszaukite ant szio adreso:

John Sweet, 337 W. Maple St. 
St.-July 10. Mahanoy City, Pa.

..........  - ■ • ' ----------------- — ~

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar pardudt 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit dęl informacijų dykai 
|n Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
I

50 BROADWAY 
NEW YORK

' f 'Ll' L
in "t flTranifrr^wj*a

DYKAI—Suvis dykai 
dasižinosite savo ateiti 
,ir kokia laime turčsito 
gyvenime, jeigu, pajra- 
szysite tuojaus įndefta- 
mi kelias stempas del 
persiuntimo., AdresaVo- 
kite sziteip:

Practical Sales Company, Desk S. 
1219 N. Irving Ave. ' Chicago, till.

A

K. RĖKLAITIS
— Lietuvlsaka* Graborias .

> *

f

1

Laidoje numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterema. PriflL 
namo* preke*. J
•16 W. Sprncn Str.
Bell Telefone* 149 i 

MAHANOY CITY,PA,
306 Market Stmal

Bell Telefonas 441-J ’j
\ •

1 4 » "!l

I4%

TAMAQUA

*

MM
Ji
iGERI LAIKAI ATEINA!

Matrijolas del milžlniszko St. Nicholas brokerio jau i
u “ t 11 ' ■ ”■ tillužsakytas. *

Tas reiszkia be paliovęs darbo del Mahanojaus, kada tas 
naujas brokeris bus pastatytas.

Preke prapereziu pabrangs ir bizniai pasigerins.
Turėkime vilti. J 1 i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MASAHOT orrv. PA

> J t

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE 8T8T i e
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