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GENGSTERIAI SUĖMĖ SA- 
VO DRAUGA, SUPIAUSTE 

IR UŽKASĖ GYVA.
Kansas City. — Lucian Cus- 

coti, kuris prigulėjo prie geng- 
steriu išduodamas nekurias ju 
slaptybes policijai, likos nužu
dytas baisiu budu per tuos rū
kalius. 9

Gauja ji suome, nupiove jam 
jam rankas ir būdamas da gy
vu inmete ji in duobia ir gyvu 
užkasė, dvideszimts myliu nuo 
miesto. Toji gauja badai papil
de daug žudinseziu ant savo 
priosz kurie iszdavinejo ju dar
belius policijai. Keli nužiūrėti 
gengesterai jau likos suimti ir 
kvoeziami per policija.

GLEN ALDEN STRAIKAS 
PRADEDA NYKTI.

Scranton, Pa. — Norints ežia 
tukstaneziai žmonių nedirba 
isz priežasties iszszaukimo ne- 
legaliszko straiko, bet keturios 
kasyklos Baker, Stours No. 1, 
Diamond ir Halstead dirba La- 
kawannos paviete, bet Luzer- 
neje Gllen Alden kasyklos ne
dirba.

Fred Derby, miesto burmis
tras persergejo straikieriemi, 
kad jaigu. sukelt n kokius mai- 
szaczius, tai iszzszauktu vais- 
ka ant apsaugojimo žmonių ku
rie geistu dirbti.

United Mine Workers Virszi- 
ninkai nuvažiavo pas guberna
torių Pinchotta melsti valdisz- 
kos paszelpos, del angliakasiu 
kurie geidžia dirbti. Manoma, 
kad strąikas ilgai netesis ir už
sibaigs.

LIETUVIS SUPIAUSTE 
MERGINA.

New York. — New York’e 
iszeinas laikrasztis “The Sun 
paduoda tokia žinute:

Kazimer Grazeies, Lietdvis, 
geležies darbininkas, 34 metu 
amžiaus ir stiprus kaip jautis 
atėjo sziandien 4 vai. po pietų 

, in blondes ir gerai . iszrodan- 
ezos slaugęs (norses) Betty 
Vanguist, 27 metu amžiaus, 
kambari. Jie abu buvo seni 
draugai.,

“Bėki su manimi! 
vo insikarszcziaves 
darbininkas.

“Negalima 
moteriszke.

“Gerai, tai tu su jokiu asme
niu daugiau nebebegsi!”

Tai isztares, darbininkas isz-
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I
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KIEK PER VIENUS METUS 
SUIMTA, KONFISKUOTA 

IR NUBAUSTA.
I

Washington, D. C. — Fedo
ra lis Prohibicijos Biuras pa
skelbė savo veikimo metiniu re 
zultatus. Per pereitus metus, 
kurie pasibaigė Birželio 30 die
na, buvo teigiu fedoraliniuoso 
ir valstijų teismuose <lel prohi- 
bicijos laužymo 66,189, isz ku
riu 59,089 gavo bausmes.

Isz nubaustuju 30,108 gavo 
kalėjimą ir pinigines pabaudas 
sumdja viso $5,607,331. Fede- 
raliniai tesmai szledo 6,178 in
junctions.

Prohibicijos agentai padare 
62,902 aresztus; pagavo 8,261 
automobili,. 67 laivus, 21,373 
degtines viryklas, 27,834 fer
ment orius (raliginimo prietai
sus); 5,002,229 galionus alaus; 
1,833,276 galionus spirito; 291,- 
582 galionus vyno, apie 4,076,- 
014 svaru ir 142,785 galionus 
degtines darymo ir alaus viri
mo materiolo, ir 330,818,559 ga
lionus brogos.

Pabaudų uždėta 36,341 kiek
viena vidutiniai po $154. Kalė
jimo bausmes vidutiniai kiek
vienam po 224 dienas.

.Trenton^ N . New Jersey 
valstija nusikalto septynes dc- 
szimtis milijonu kartu per me
tus! Valstybes gynėjas Forman 
ąpskaitliavo, kad viename tik 
Trenton miestely,]’ yra 3,000

, >

M

reikala- 
geležies

atsake jauna

’ ‘ • sitrauke kišenini peili' ir dūrė 
i »■
• ‘i kla. Jbs szauksiriai sujudino vi- 

’ sa narna ir šukele triukszma 
kaimynesteje. • Subėgus žmo- 

: nems, Gražeies palikė mergina, 
gulinezia ©nt grindų ir pradėjo 

■ bėgti laiptas Žemyn in gatve. 
; Ji vijosi policininkas Dan Shee 

. hy, kurs utrejo gerokai suszilti 
kol ’bėgli Bucziupo.

Nelaimihgoji mergina nuga
benta in ligonine, kur jai su- 
sųteikta pirmoji pagelba. Jos 
kaklle rasta 7 žaizdos. Žiaurus 
pąsikesintojas patalpintas in 
kalėjimą ir laukia užtarnautos 
bausmes.

panelei Vanguist tiesiai in ka-
- - • T* . T • Y* •
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PENNSYLVANIJOJ PASILIKO VAGIUM IDANT 
PIRKT DUONOS VAIKAM.
Camden, N. J. — Policija su

ome koki tai Moti ėjų Zeglinn, 
ralio Cenzo biuras skelbia, kad kuris pavogė ziegoreli. Apgine

11
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ATSIMOKĖJO UŽ
GERA SZIRDI

DU VAIKAI PALAIDOJO 
APLEISTA SENUKĄ, KU- 

RIS JUOS PRIĖMĖ IR 
PAVALGYDINO.

Negaledi l • I imiPittsburgh. — 
pribūti in laika priesz mirti ju 

tėvo !!“tėvo” du vaikai isz Cannons- 
burgo, Pa., pasrupino jo laido
tuvėms' idant atsimokėti

1
e*

ARGI
BUTU TIKTAI 62,734 

LIETUVIAI?
Wrtšhingtį)n, D. C. — Fede-(

]

per 1930 metu gyventoju sura- ju sūdo, buvo jo pati, kuri pa- 
szyma Potisylvania sžteite ežia sirode taip geru advokatu, kad 

1 jos vyra paleido ant 
lliusybes, o policijjantas ir žmo-

gimusios'baltosios rases isz An sudžia
, .. nr.n „SJ

I

• •

TĖVAS KUNIGU,
SŪNŪS KLERIKU

tėvu •už.Siraszo 359,401 a
- 377,728, Vokie- nys, kurie klauso meldimo mo-

ghi
rnuo, Italu
czju __ 376 681, Lenku 349,380, teres
Airiu — 223086, Skandinavu,
Norvegu, Szvedu ir Danu —-1 szelpiino. Pati vyro apsako su-
38,720, Czekoslovaku — 224,- džiiii buk jos vyras nedirba su-

T

taip susijudino graudu
mu, kad sumetė 29 dolerius su-

Šzvedu
ijam 

už padaryta geradejyste penki 307, Austru
47,617, Jugoslavu — 57,906, darbo negalėjo surasti. Daejo

p

103,407, Vengru virszum metas laiko ir jokio
metai atgal.

Rdbortas Andersonas, 65 mc- Kusll 154,143 (netikėtina), 
tu priėmė pas save du pabėgu- LIETUVIU— 62,734, Graiku

— 8,946, Kanadiecziu — 27,551sius vai'kus Juozą ir Joną Du
bųlskiiis, kurio pasako jaift kad jr jsz visu kitu tautybių — 98,-

Senukas 
sūnūs 

s.
prisipažino

yra sieratukais isz Cannons- 
burgo, neturėdami ne cento ir 
buvo labai iszalkia. 
juos priėmė kaipo savo
ir per tris metus rūpinosi jai 
Ant galo Juozas 
kad jo motina da gyva ir keti
na pas ja sugryžti. Jonas pasi
liko pas Andersoną, o kada tas 
apsirgo, rūpinosi ir dažiurejo ji 
'caipo savo tęva, o kada senuką 
nugabeno in ligonbuli, Jonas 
.ikos riusiunstas taipgi namo.

Abudu vaikai dagirde apie 
mirti siivo “tėvo” nukeliavo in 
Pittsburga palaidoti ji prigu- 
ineziai.

4 4 NEDUODADVASIOS”
GYVIEMS RAMYBES.

Detroit, Mich. — Dvi mylios 
nuo miesto randasi mūrinis pui 
^£us namas, kuriamb žmonys il
gai nepagyvena, norints randa

saliunu, ir visoj valstijoj yii’32į hibai pigi ir po keliu,dienu tu
10,000 saliunu. Jei tik kiek- 
vienas galiūnas parduoda po 20 
stikleliu per diena, ir pasidaro 
ro 200,000 nusikaltimu per die
na arba po 75,000,000 nusikal
timu per metus!
, Paėmus visas 48 valstijas, vi
soj Amerikoj per vienus metus 
mažu mažiausia iszeitu po 3,-

ri iszsikraustyt.

304.

ABUDU INSZVENTYTI TA 
PACZIA DIENA.

ŠUKELE SUMISZIMA
m jį*

DAUG SUSKALDYTU 
PAKAUSZIU.

- •

London. — Penkcsdeszimts 
tukstanezei bedarbiu Glasgovc 
susirinko ant rinkaus Salt 
Market tiksle laikimo prakal-

Tame atvažiavo palihijc 
užklupdama ant minios bedar
biu. Kilo smarkus musziai, gai
vu daužimas ir daug likos 
aresztavotu. Apie 30 sužeistu 
likos nuvežta in li'gonbutes o 
kitus pasiėmė su savim bedar
bei. Visi .aplinkinei kromai !•- 
kos apiplesztais ir langai isa- 
daužy'ti.

atsitiki-
bu.

prie to, kad visa.szeimyna ne
turėjo ka valgyt per kėlės die
nas. Ąnt galo vyras atjas in ko- 
kia tai kancelerija paėmė gu
linti ziegoreli. Zeglinas pasakė 
sudžiui, kad ilginus negalėjo 
žiūrėti ant vargo savo paezios 
ir septynių vaiku ir isz despe
racijos sumanė vogt. Sudžia 
teismą iszmete ir paliepė porai 
eiti namo.

< 
Visos tautės turi
Lietuviams tokio 4 ‘ zstofo 
netrūksta. Tik tautiszkai gyvi 
ir sąmoningi pasidavė Lietu
viais. O tokiu skaitline beveik 
visas szimtas tukstaneziu.

Su tuo Cehzo Biuru turi but 
kas nors bloga. Viena, jis tur
būt daugiau miega negu dirba, 
nes per pusantro metu negali

Isutvarkyti surinktos medžią- milijonieriai, sustare paaukaut

h

4 '
slapuku

” irgi

MILIJONIERIAI MANO SU- 
SZELPTI BEDARBIUS.

KeliolikaPhiladelphia. —-

gos. Antra,'jo skelbiamos atei- savo mlijonus, apie penkis bili-
viu skailtinės yra aiszkiai abe- jonus doleru, idant pradėti vi-

Pennsylvaniajotinės vertes.
yra Lietuviu apgyventa valsti- darbius.

• •

sokius darbus, 'kad suszelpt be- 
Tai kalba generolas 

ja. Tokie miestai, kaip Shenan- Butleris. Tolinus jis sako, kad
doah, kur Lietuviai gali net jaigu bedarbe greitai nepasi

baigs, tai jjc revoliucijos Ame- 
rike neapsieis, todėl milijonio-

ąrb^ 
kaip Senintomis, Philadelphia, 
Pittsburgh, turi nemažiau kaip 

r* T • 1 <• • Z~\. 1 ** ♦1

als i žy-

Lyons, Francije. — Czionais 
atsitiko nepaprastas 
mas kokis labai retai kada at
sitiko. Ta paezia diena tėvas 
aplaike kunigo szventinima o 
jojo sūnus aplaike tonsura ar
ba pirmutini kunigiszka szven
tinima.

Pulkininkas Sollin,
mojas avietinėje karėjo, nete
ko paezios kuri mirė isz gai- 
lesczio ir todėl instojo in semi- 
narije mokytis ant kunigo. Po 
inszventinimui turėjo pirma* 
miszes vietinoje bažnyczioje. 
Naujei inszventytas kunigas 
yra tėvu szesziu vaiku ir nasz- 
liu, isz kuriu vienas isz jojo su- 
nu dienoje primicijos aplaike 
pirma szventinima.

Kada

savo majoru’iszsirinkti,

V •

ITALAI ISZGERE 500,000 
BACZKU ALAUS PER 

META,
Rymas, Italije — Pagal val

džios rapartus, tai Italijonal 
iszgerę per meta puse milijo

LINDBERGHAI TURĖJO 
NELAIME, VOS 

NEPRAŽUVO.
Ilonkow, Kinai.

Lindberghai ketino apleisti 
Kinus ir iszkilo in ora, staigal 
juju eroplanas nukrito in Yang 
• Z’» i.pe ir sugedo. Abudu likos 
isztrauktais isz vadenio per 
valdiszkus laivui. Po keliu die
nu pasilsio ir pataisimo ero- 
plano Lindberghai bids in to
limesniu kelione.

hd brtczku "ėldlfš, 6 Vynd 22 bi- '' I Pa '

Ii jonus baczku arba ant kpžnos
i A, Apie 5,000

Szcimyna b ■ • f ■ • \ ■*
Diimbrovsku nežinodama kad 
namo dvasios daro piknikus in- 
sikrauste. Ant rytojaus kada, 
vyras nuėjo in skiepą atsineszt 
anglių, nematoma ranka szvys- 
telėjo jam su pieno bonka per 
peczius, po tam peczius pradė
jo szokinet kazoku iszle'kdamas

600,000,000 nusikaltimu prięsz laukan pairdamas visas.

įufeįpažyt .a.u szeimyna. Uoszve 
paguldžius vaikus i h lova, pa:

po 15,000 Lietuviu. ’O kurgi 
Plymouth, Edwardsville, Ma- 
hanoy City, Wilkes-Barre, Pitt
ston ir visa eile kitu, kur gyve
na tukstaneziai kasyklose dir- 
baneziu Lietuviu!
Musu manymu, Lietuviu skai- 

czius Pennsylvanijoj bits ar- 
cziau 600,000 negu 62,734. Cen
zo Biuro miegalai arba tyczia 
mažina ateiviu skaiezius, arba 
tingi surinkti tiesinga statis
tika.

ri{ii ąujucjo, nes jiems lengviau 
pradėti visokius darbus ne 
kaip viskp netekti.

DVI LIETUVES UŽMUSZ- 
‘‘ TOS PER TRUKI.

Syracuse, N. Y. — Mrs. Juo
ziene Mažaitiene, 44 metu ir jos 
duktė Map-Ludvika, 17 metu, 
likos užmusztos kada j u auto
mobilius, kuriame važiavo li
kos pataikytas per Syracuse- 
Oswego pasažierini truki ant 
Rockaway Beach skorskelio.

galvos pripuola pa 100 'kvortų 
ant meto. Valdžė turi isz to ge
ra pelną, žmonis užganadyti 
ir sklypia vieszpatauja malszu- 
maS. ■

5,000 SZTORNINKAI
UŽDARE SAVO BIZNIUS.

Santiago, Chile.
visokiu bizniu likos uždaryti
per locnininkus už tai idant 
locnininkai namu»* numažintu 
randas. Visi spyrėsi numažini
mo 30 procentu randos'. Neku
ria sztorninkai norėjo atidaryt 
bizni, bet kiti privertė juos ant 
uždarymo su plytoms ir szau- 
dimais.

Kaunas.

NUBAUSTA UŽ 
SZNIPINEJIMA.

Sudas nubaudė 
motere Danilevicziene už szn*-
pinejima del Lenkijos apie 
Lietuviszka kariumene. Sudas 
nubaudė ja ant szesziu metu 
kalėjimo prie sunkaus darbo.

didelis sportininkas Ir

prohibici ja |I i
a

I . r » ' i

20 VAIKU MOTINA GAVO 
DIVORSA.

• į ' I 1 1 ? lt J ■

Providence, 1^.11 — Ištekė
jusi 15 metu amžiaus ir dabar 
jau 20 vaiku motina, po 23 me
tu szeimyninio gyvenimo Mrs. 
Regina Lapieerre, (38, 
perskiras, pasiremiant, kad vy
ras nepajėgia iszmaitinti.

įgavo

Antra naktį pradėjo dvasios . PASIUTĘS ITALIJONISZ- 
; KAS BARBERIS.

Trenton, N.‘J. — Pristumtas 
juto^cad kas tokis traukė ja už prie didžiausio paszelumo, kad
andaroko, uoszve iszbego lau
kan klykdama kaip senas For
das, Naktimis prasideda visokį 
cypimai ir baladojimai, kaip 
kada duodasi matyt po stubą 
kokie tai tamsus szeszeliai. 
Žmonys dagirde apie tuos nak
tinius apsireiszkimus, apstoja 
narna, kad net policija turėjo 
žioplius iszvaikyt.

jo pati, su kuria apsipaeziavo 
tiktai keli menesiai atgal ir 
geide nuo jo persiskyrimo, Ca- 
millie Fiore, 23 motu, bai^beris, 
nuejas pas jos tėvus melžti kad 
motere sugrvžtu pas ji, bet ka-

T i • • J • 1 • .

Paskutines Žinutes

SPORTININKAS LIPTON 
MIRE.

London. — Praeita Petny- 
czia,
locnininkas dideliu plantacijų 
arbatos Indijoi, mirė. Velionis 
turėjo 81 metu, buvo'nevedias 
ir labai milaszirding'aSr Pribu
vo jisai in Amerika turėdamas 
17 metu bet vėliaus sugryžo in 
Angliję ir sulaukdamas 40 mc- 
th pasiliko milijonierium. Tu
rėjo jisai po savo valdžia in 
10,000 darbininku. ‘ (Time isz

ISZPANIJE PANAIKINO 
MIRTIES BAUSME

Madridas, Iszpanije. — Vai-* K
Washington, D. C. — In 

laika trijų dienu valdže isz
siunte atgal įn Europa 161 pa- 
miszeliu, 
462 kitus prasižengėliu^, kurio 
yra netinkami czionais gyven
ti.

‘ ‘ A * If t
238 kriminalistu ir

dže panaikino mirties bausme 
už civiliszkus prasižengimus^

■ * L1’ . iJ

bet redikalai, socialistai ir fc- 
deralistai spyrėsi kad ir už ka
riškus prasižengimus butu pa
naikinta mirties bausme, 
valdže ta atmete.

bet airisziu szeimynos.
da toji atsisakė, nuszove ja ant 
smert, pažeidė pavijingai jos 
motina, tęva ir seseria, po tam 
pats sau paleido szuvi in sme
genis.

ISZŽUDIMAS VISOS
SZEIMYNOS PBR BROLI.

Kaime Osni-

Brooklyn, N. Y. — Mrs. 
Margarieta Pine; duktė aficie- 
riaus a’tsiveže su savim isz Pa
ryžiaus 90 nauju szlebiu, o kad 
tai buvo už. daug del vienos 
motęres, todėl muito virszinin- 
kai uždejp $5,600 taJcsu ir baus 
mc» ’ ♦ 1 i

VARGINGA MOTINA PAR
DAVĖ SAVO DU VAIKU.
Bialogrddas, Rosije. — Ant 

rinkaus įSubotiooje atėjo įsu-

- I

Luck, Lenk.
cze likos iszžudyta visa szeimy- 
na: Melina Cainliehe, sūnūs 12 , 

vargus ir įszdžiuvus varginga metu ir vyras Atanąs Metecz-

TAIP KARSZTAI KEIKE, 
KAD PATI ISZSZAUKE 

UGNIAGESIUS. .
Nashville,' Ky. ~ Minnie

30,000 MOTERIŲ MIRSZTA 
KAS METAS LAIKE 

GIMDYMO.
Washington^ D. C.

metąs Suv. Valstijuosia mirsz- Bąrton, pegaledamA toliaus 
ta apie 30 tukstaneziai mote
rių laike gimdymo kūdikiu, 
kurios neturi prigulinezios dak 
tariszkos priežiūros, o ypatin
gai tosia vetosia kur negalima 
greitai dasiszaukt daktaro. Isz 
to skaitliaus galima butu isz- laukan, davė signola isz doža- 
gelbet nuo mirties mažiausia 
dvideszimts tukstanezius jaigu 
butu geresne priežiūra. Tosios 
kankytojos del gyvaseziu kitu 
mirszta noringai, be jokio ru- 
gojimo ir pašvenezia gyvastį nuo karszczio užsimokėjo baus- rakalis su jos dukrelia nuo pir- 
idant užgimtu kiti. — O ar vai
kai, yra dėkingi motinoms už 
tai!

* Kas Nashville,' Ky.

klausyti karsztu keiksmu susi- 
dedanezu is/ peklos, sieros, žai- 
bU> ir tam panasziu, kuriuos jos 
vyra* Jim apmetinejo ja, mote- 

, rele geisdama ji apmalszy t nuo 
i tu karsztu keiksmu, iszbego

tęs ant kampo iszszaukdama 
Ugniagesius. Ugniagesiai atva- 
ŽiAvo, bet neradę ugni, nu'pysz* 
kejo atgal, bet policia paėmė 
motere ir jos vyra, kur abudu

A • •

MAISZE VINUTES SU MAIS 
TU DEL SAVO PAOZIOS.
Chicago. — Czionais randasi 

visokiu budu vyru, bot gal vie
nas isz nieksziausiu yra kokis 
tai Ilenrikis Stauffer, kuris pri 
verstinai norėjo idant jo pati 
valgytu vinutes sumaiszytas su 
maistu. Pacziulo užvede skuii* 
da ant persiskyrimo nuo Honri- 
kio už tai, kad nuo keliolikos 
metu privertinejo ja idant val
gytu vinutes su maistu idant 
greięziau ja iszvaryt isz 
svieto.

Ta pati norqjo padaryti tasai

' i>, "» ■■ » ' ' p," * 1 V' ' ' \ 1

Ar Žinote Kad...
:. y - • J,..

Suvienyti Valstijai part 
gabeno isz už^ubežio 192& mete 
szilku verties už $38,851,118 o

r X
*

iszsiunte in kitus sklypus už
$20,377,385.

motery vesdama ąž, rankutes ka su kuriuom gyveno ant vie- 
jf I / 1 *■ j? * ' 4 I i «• 1 * *m a A V . a , - -— —.m A a A a Aketurių metu mergaite, o antraketurių uietu mergaite, o antra ros. ,Po žudinętai likos ,padeg-

6 meensiu senumo laike ant tas nąmąs, bet in laika.-subego . i 1. -I. V * f* 1 A
ugnagosiai ir pasieęke isznesz- 
tį apdegusius lavonus. PolicI- 
je prądejo tyrineti ir užejo ant

Iv.

ranku. Laikas nuo laiko szauk- 
dama: ‘4iĘa$ nojęi pirkti mano 
vaikus!”. '........... ..

Pasirodė,, kad prie tp’ nepa- 
.prasto pardavimo motore likos, 
prispirta isz didelio bado. At-; 
sirado žmonis kurie už mer
gaite užmokėjo 300 dynaru o 
už kūdiki davė 40 dynaru. No
rints palicije prisižiurinejo ir 
buvo liudįntojais tojo kupezia- 
vimu gyvųjų tavoru bet nepa- 
siprieszino. Nelaiminga motina 
atsisveikinejo su aszaromis su 
savo vaikaįs.

pedsąkįO; Fędoro Czinilę, bro-
Ii iju?ąįytoątmot«res> kuri pri
sipažino prie Žudiustoi.už ne- 
suprantima kuris kilo Lvtp se
sers ir brolio uz 
turto.

Czinilo panaudojo kirvi ir 
peili kuriuos policija vėliaus 
surado su kruvinoms marszki- F 
neis žudintojaus. Žadintojas li
kos uždarytas kalėjime lyg 
teismo. ’id

palaimima/
JĮ ■! . .

* - Praeito meta apliedo di
desnius miestus 1,257,000 žmo
nių apsigyvendami ant farmu.

■ ‘ ■ i •

• Pinigine ir gamtiszka 
verte Argentinos 1928 mete bu-

; vo 15 bilijonu doleriu. ’

szio

ną©. Dabar Minne sako, kad pa- mutinio vyro. Sudžia davė per- 
naudos viedra vandens ant sa- siskyrima moteriai ant tu pu
vo Jimuko kada pradės keikti, matu.

t
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Nuo kokio, tai laiko* linksmi
na mus banki (iriai, valdiszki 
virszininkai ir politikieriai, 
buk geri laikai jau “sztai už 
kampo,” darbai visur pradėjo 
kurtet ir geri laikai arti
nasi. Bot lalkraszcziai skelbia 
buk Philadelphijoj, Chicago, 
Clevclande. Bostone ir kituosią 
d i dėsni uosi a miestuosia tuks- 
tmiežiai, žmonių randasi, bę dar 
ho ir neturi vilties gauti jokio 
užsiėmimo ir kada tie 
kai” 
rai žino, kad permaina turi ūž
ėti nes taip visados negali būti 
bet tuom. laike apie dcszimts 
milijonai žmonių Amerikc ne 
turi daėbu, laukdai kaip iszga- 
vlmo geresniu laiku. Ta vilczia 
maitinasi zmonys daugiau 
kaip du metai laiko, o kaip il
gai tas padėjimas tesis,, tai, nie
kas negali inspeti.

Ne tik ezionais Amerikc pa- 
naszus padėjimas, bet ir ant vi
so svieto. Anglijoj randasi in 
szeszi milijonai žmonių be dar
bo ir tas pats kitosia sklypuo
sią. Jaigu .greitai laikai nepa
sigertos Amerike, tai galima 
susilaukt dideliu 
kraujo ir visdkiu 
Žiema bus sunki 
žmonių.

sėtai

“geri lai
užeis, tai nežinia. Visi ge-

zmonys

praliejimu 
sumiszimu. 

del milijonu

Laikas gydo visus musu žai- 
dulius, bet 'kas isz to, jaigu ko- 
nia kožna valanda atnesza del 
mus proga aplaikymo nauju 
ža i dūli u.

Kanadoja tūlas Indijonas in 
laika k eturiu menesiu pardavė 
ketures paezias del savo drau
gu. Ųž kožna aplankydavo du 
svarus arbatos, kelis svarus ta
bako ir pyplke. Indijonas aisz- 
kino, kad jam bobos buvo per 
didele sunkenybe ir nutarė nuo 
ju atsikratyt. — Vėl, randasi 
daug vyru ir tarp Lietuviu, ku
rie savo bobelkas atiduotu kam 
už dyka, kad tik kas imtu.

Priesz žmogų, kuris karta 
prigavo musu iszti'kimysta, už- i 
darinekime drucziai duris mus 
namo, kam mes atidarinejome 
lyg galui duris priesz vilti, no- 
rints mums ne viena karta jau 
prigavo!

tavo

pri

no

tokios ir

sokiu vigadu idant tau butu ge
riau ; nevalgo, idant tu būtumei 
sotus, nesirodo idant tave ne- 
surupyt, žodžiu, myli
kaip. Gaili prisiege, o. tu, ar galė
tum apie meile užmirszĮi?

• 0vyre!
Atsimink priesz Dieva

siegą,/) nortots tavo, pati ant 
visokiu paniekinimu tylėtu — 
Dievas tave kada paszauks ant 
sudo>!

Mylėk savo paezia! Bet
tik tada, kada tau patinka, jo* 
skaistus veidelis, žibanezios

* I " " * " )

'akutes ir baltas kūnas, bet su 
visa tavo dvasia mylėk ja lyg 
smert tavo arba jos.

I\o, taip susiraukei ?
Gal nori pasakyt skaityda- 

mas szi Straipsni — “
tokios negaliu mylėt.”

Bet mylemas vyre! — Nema
nyk sau, kad kitos moteres yra 
patogesnes... 'kad tavo motore 
netikus...

Juk tu gana gerai žinai' — 
kodėl tos kitos žibanezios aku
tes, skaistus veideliai, raudonos 
lupeles savo patogumą neteko.
— Kasgi goriau gali' žinoti* ir 
del ko... jaigu ne tu?

Būdama tavo nevalai rike ir 
tavo* vaiku, suvyto jau tas pa
togus kūnas tavo paezios, din
go szv i esa isz tu ži'baneziu aku- 
cziu, iszbalo raudonos lupeles
— o tu* dabar ja apleidai ir nie
ko apie ja nesirupini?

Kaipgi iszsitcisysii
* •

Dieva už tai ?
Mylėk paezia savo; kaipo di

džiausia skarba nuo paties Die
vo duota tau. Mylėk ja,, pada
ryk ja laimingač nes tai yra va
lia Dievo.

• O gal iszkalbi jai jos kaltes ir 
prasikaltimus? O ar tu esi

priesz

Amerikas turi už daug gazo
lino ir todėl kožnas, kuris tik 
gali stengėsi jos sudegint ka- 
n uodą u ginusia, pirkdamas sau 
automobiliu idant 'turėtu kur 
degint ta. gazoliną. Isz to daro
si 4:‘džioi raidai”, kurie prasi-

i

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

—
— Rugsėjo 28-ta žaidžiant 

futbole sUnflciąi sužeistas Vin
cas Leonaitis, 1 metu,. 35 Gilli
gan St., Wilkes-Barre, Szv. 
Marijos auksztosios mokyklos 
mokinys.

— Choras 
maskaradu balių parapijos* sve 
taineje Wilkes Barre Ketverge, 
Spaliui 29 d*. Parsziukas, lydėt- 
ka, žąsinus;, gaigalas ir gaidys 
Jiu.s duodami dovanomis už " ■ t i' H « '' : * *
^rakinusius maskarado parė
dus.

Ik t 'l

Wilkes-Barre,

rengia* dideli

Prakeiktas
1

Deimantas
" ** L

..................................... . šv:E .

Lordas En£ielntoniw su ne
t -

M&
T’ **

sirižt... Tegul sau guli, bet....
’ Žvilgtelėjo da karta nedrą
siai in deimantą ir pradėjo 
triustis .szluostydamas dulkes

J n dvi dienas veliAu lordas 
Enfiolstonas būdamas drau-

. 1 1 « 1 1 •

. J - .

■nuo daigtu.
J į ’

apykantą, o podraugjr su jaus- gystej geriausio savo prietclio
.lt * I

ma ne padovanot, no iszmest, 
kadangi tada da bąi8csnjst pra
keikimas puola ant ’gimjnęs, 
arba ant savininko. Drauge su 
aplaikymii kaipo, palikimą dei- dar epilogą, 
mauto, kiekvienas gimines, un
naris tampa linkusiu prie be
protystes ir nors,butu iszmiji-

kimai abudu musu ponui...
Ant to galima butu ir už

baigt i stori jo 4 4 prakeikto dei
manto, bet galima ežia pridurt

4

j. 
mo!

mu kokio tąi džiaugsmo žiūro*- 
jp in stovinti prie slcpksczio 
apdriskusi vyra.

Ateini tiesiog isz kalėj i'
ll žk lau.se jaunas lordas.

- — Taip milordui. Teistogai.. 
tai asz už bereikala tomaiszy-

. * « : A| - * • » > 'A-1 J (

tas in ta istorija. Ant mano tei
singo žodžio nekaltai....

man
~ Visiems Wyoming klo- : 

nio Lietuviams gerai žinomas 
Viktoras Gudaitis, kurs pir
miau dirbo* Dureyos banke už 
kasicriaus padėjėja, pereita 
savaite gubernatorius Pinchot 
paskyrė ji banku egzaminato- t 
rium (Junior bank examiner) 
su alga $2160.00 metams^ 1 
--Pereita Subata, Rugsė

jo 26rta invairiuosc nelaimin
guose atsitikimuose terp su
žeistu randasi szios Lietuvisz- 
kos pavardes: St. Žicdalis, 22 
m. amžiaus, 694 Chestnut St., 
Warrior Run. Sumuszti peeziai 
ir kojos. Padėtas* Nanticoke 
State ligoninėn. Juozas Mete- ■ 
leviczius, 24 m., 8 Martin Str;, 
sužeistas puolanczio akmens 
Truesdale kasykloj.

Sekantieji žmonis mire szio- 
jo aplinkinėje:

t Edvardas Kaupinis, 19 1 
m. gyv. Luzerne, Pa. Mire Rug- ' 
sėjo 20-ta General ligoninėj.

Rugsėjo 24-ta po gedulo pn-

,4 fiiMi 'I

Kliuhe besijuokta isz Enfiel
stono, ypacz isz jo apsirikimo, 
isz jo tikėjimo in burtus ir ru- 
peseziu; kalbėto kad dvide- 
szimtam szimtmctije nieks ne
privalo jau tikėti to burtus.

1 , Enfielstnas in tris metus vė
liaus apsipaeziavo ant pikto 
/‘deimantui.”* ,

—r, ,^a, kaip — užklausė ma
joras Enfielstoho, kada tasai

I po szliubui su savo moteria 
isz keliones aplink 

• ar jauti ant saves 
prakeikimu deimanto? — Juk 
gyveni ir esi laimingu?...

Lordas atsiduso, ir atsake: •
— Esi jaunikiu, drauge, ir 

nesupranti kokios kanczios 
ant svieto... Pasakysiu tau 
tiktai, kad prakeikimas slogi
na mane labai. Ne esmių lai
mingu nuo trijų metu, nuo va
landos mano apsipaeziavimo...

i.

majoro, kalbėjo in ji: . t į tingiausiu nežįnants pats kode!
— Na ka? — klausė majo

ras. Ar jau atsiskiriai 
keiktu, deimantu?”

Tuom lai k da ne,, bot
kaip rodos bus tas netrukus... Sužieduotine jo vėl nęnor tekę t

-*• Ar negaioeziau žinot ko,- už jo kol neatsiskirs su 
kiu budu?

— Pavogs ji...
Majoras pažiurėjo in

1

su 4 <

ne,

prar
tiki in burtus. Ir musu lordas 
Enfielstonas, kuris ketina pa- 
cziuotis, negali atsikratyt nuo 
tikėjimo in burviszka galybe.

kai k t ir deimantu.
< * ’t r l!

k ,

4 4

i i
1.1 j

I
I*'1 ipini-

už-
9 9

’ / ' * J F .

—. Kapgi atsiskirt? — 
klauso Langham As.

— Ar asz žinau? Enfielsto
1 Ai « " 1 S ” . '•*

nas tvirtina kad jam ji pavogs, 
bet asz netikiu in tai, 
si rastu toks žmogus.

Toks žmogus atsrado,
Enfielstonas apsiriko, gaujas 

nusi- tarnas ex-vagis kasdien buvo 
pats vienas knyginyczioj; kas
dien 'glamonoj^pi su bilzgan-

e

vis- 
tick! Atsėdėjai penkis metus nusistebejes. 
už vaigyste? Ar taip? Kalbėk 
prietcl atvirai.

— Taip! — atsake apiply-
szelis kalinis. — Taip stoyi ant 
popieros,. kuria man davė di
rektorius kalėjimo siusdamas I t ’
pas jumis, milordai. Bet pra- 
szau malones milordai apdova
not mane szilingu ir paleisti.

Lordas pasukinėjo su 
galva, žiuredaams in apiply- 
szeli, ir po tam tarė:

— Ne, m ano brolau, tavęs 
neleisiu!
valdžios kalėjimo, 
tave*atiduotu, kaipo bausta už j 
vagyste. Del ko tas?... Tai ma- : 
no dalykas!.... Asz noriu turėt 
toki žmogų savo namuose, kai- diev! 
po tarna. Direktorius atsiuntė 
tave man, idant iszbandycziau. 
Mokesties gausi, ant lęencsio 
du svarus szterlingu. Ar tinki? stebėjo, iszgįrdos kad ir

Ex-vagis žiurėjo in lordą kai 
po in papai k usi žmogų, 
liaus pradėjo kalbėt:

— Ar asz tinku? — Ar asz 
Ne suprantu I... Mel

džiu milordai, ar nesijuoki isz 
nelaimingo.

Nemoku meluot, 
teisybe -— atsake lordas.

— Atleisk man pone, nees- 
miu vertas tos malones ir truk-

— Gerai, genp

pasu k i riejo

Tamtyczia prasziau 
idant man

o ira-

lordu

— Na taip, gali tai geriau
sias butu būdas, bet kaip-gi tu 
galėsi tai padaryt, idant atsi
rastu vagis ir tau nežinant pa- 
vogtu deimantą? •

Lordas
szypsojo.

— Patirsi, priešei,kada vis
kas bus pabaigta. Pirmfo nepa 
sakysiu ne žodžio, bežinau gal 
ta reikalą rasiu sugryžes namo 

sziandien
Ir. žinai

reiszkancziai

ja ir ąt likta , — 
treczia diena... ..., 
czau labai užganėdintas..

— Bet. kas tas “treczia dio-
na ? ’ ’

1

sugryžo 
svietą

Nesupranti 
pasakysiu vėliaus.

1

I

idant ši

bet

maldų Szv. Onos bažnycziojc. nor,u
palaidotas szv. Marijos kapuo-

.seventas? Ai- tu be kalcziu? — (SG> 
f Marcinkeviczienc, 36 m., _

amžiaus, 63 Mechanic^ alley, 
Plymouth;1 Pa. Miro Rugsėjo 
•23-czia Mercy ligoninėj. Palal-

Geriau stebėkis dideliu kantry
be tavo paezios, kad ji tave my- 
(1L— norints tu turi užtektinai 
yisokiu 'kliueziu.
. Padarykie jai linksma gyve
nimą kiek galėdamas iszvežkie 
ja pas tėvus, oikie su ja in teat
rą,. iszvažiuok in parka szven- 
tadieni ant szviežio oro ir dau
geliais kitokiais būdas gali pa- 
saldyt gyvenimą tavo pri.siege- 
los ir drauges tavo gyvenimo.

Nesivalkiok ant balių, kriksz 
tyiui, veseiliu ir 'kitkoiu zobo- 
vu ir pasilinksminimu be savo 
paezios. Atmink kad tavo my- 
lema paeziule butu netik namie 
bet ir arit ulyczios tinkamai ap
rėdyta kaipo ir tu pats esi. Ne- 
apkalbekie ja priesz kitas mo- 
teres. Visur ir visada atsimink 
— kad tu it pati tavo prigulite

4 :‘džioi raidai”, 1 
deda gana linksmai, o baigėsi 
ligonbuteje;, kur daktarai turi 
nemažai darbo, susiu.vinet gal
vas. Kas geidžia pirma degyt 
gazoliną, turi sau pirma gerai 
apdratavot galva, priesz insi-į 
vertima 44tin ližes” kur in gra- 
be.

Žmogus atsargus ir iszmin- 
tingas, tai statosi su tais ku
riems negali iBztiketi i 4 * ‘

■ .......... f 11j
Mylėk savo paežiai
Vyraa savo paežiai* prisiege t *

prie altoriaus. t ar tai sude ar 
pas skvajeri, isztikimysta, pa
klusnumą ir iszpildyma savo 
privalomu. *

Vyre!
Matai, kad pati tave myli. 

Isz meiles del tavęs nę tik ap
leido tėvus bet ir savo pravar
de permaino už tavo, pasilikda
ma visa tavo — su duszia ir 
kunu. Matai kaip ji del tavęs 
dirba ir geidžią padaryti tave 
laimingu. Tankiai iszsižada vi.

kalbi

įlota Rugsėjo 26-ta Užduszincs stn žodžiu del padokavojimo.
pamaldos atlaikyta szv. Kazi
miero bažnycziojc, Plymouth.

t Juozas Sinkeviczius, 45

Ant gatves szalta be skatiko be 
nieko... o tu milordai tokia ma
lonia nori mane.apdovan.oti.ali!

m.,. 29 Lynch lane, Wilkes Bar- j Lordas imsi juoko, matyda 
re,

I 
duszia ir kimu Dievui, todėl vi
sur ir visada bukite kaipo vie
nas.

Tegul ątsiszaukia gimines 
Jurgio Kuczin^kio, kuris likos 
sužeistas per automobliu Chi- 

"m V * 4
cage ir ten mirė ligonbutejo pa
likdamas sziėk tiek turto. Gi
mines rasze mums in redakcija 
bot j u adresas kur užsimėto ir 
nesurandame. Reikalas svar
bus, todėl- greitai ėtsiszaukite.
f 

1 PASAKĖ TEISYBE.

Mokytojas aiszkina vaikams, 
kad yra nesveika bueziuoti gy
vulius ypatingai papūga >

— Girdėjau apie atsitiki
mus, kad bueziavimas papūgos 
pasibaigė mirezia.

ypatingai papūga

“ « > i

— Teisybe ponas profeso
riau, atsiliepe Onute — mano 
teta, taipgi ir bueziuodavo ąa- 
vo papūga ir vargingas pauk-

f .

sztelis pastipo. •

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raaaymo, del EibtuviMku Taiku. 15c

v W. D, BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHAftOY CITY, PA.

4
f

Pa.. Mirė Rugsėjo 24-ta 
Mercy ligoninėj nuo 
ligos.

f Pranas-Vincas Sznipas, 
sūnūs Vinęo ir Veronikos, 739 
N. Walnut Str., Luzerne. Mire 
Rugsėjo 24-ta nuo bronchitinio

M. Kaszuliene, 38 Coxe 
Str., Korn Krest. Mire Rugsė
jo 24-ta. Užduszines pamaldos 
atlaikyta szv. Kązįmįęro bąž- 
nyezioje Plymouth. Palaidota

V e 'If.

plaucziu uždegimo.
t

szirdies

• 
parapijos kapuose, Mjihlcn- 
burg.

ji Antanas Grintseviczius,

mas susijudinimą yargszo ir 
spindanti jo. veidą dekingyste 
ii’ džiaugsmu, i . . ,

i Prispaudė knipkuti nuo var
pelio ir atbėgus veik tarnui ta
ro:

— Sztai', Jonai, tas žmogus, 
apie kuri tau sakiau. Pasakysi

i s n
ežiu deimantu;,langai ir durys 
buvo atidaręs iki galui, bet cx- 
vagis visai nemislijo apie pa
bėgima su deimantu; dirbo kas 
dien teisingai pildydamas sa
vo- pareigas.

Enfielstonas sielvartavo...
— Privalai, Jonai, para- 

Bet gint; ji prie vagystes, privalai 
pažadint jame apetitu.

— Pasistengsiu — 
Jonas.

Vienkart
džiaugsmu

jau 
bu-

!
nieko...

Dabar su

Jonai >

atsake

ISZ LIETUVOS

kalba apie 
ta. ’ ’

kur su

CARO SŪNŪS ALEKSIEJUS 
LIETUVOS UNIVERSI

TETO STUDENTAS?
Panevėžys. — Gana keistai 

skamba; bet taip prancsza 
4 4 Musu Krasztas’ ’ Panevėžy, 
ten sziomis dienomis apsialn- 
kes nors ir ne puoszniai, bet 
gana padoriai apsirengęs žmo
gus ir pasivadinės buvusio ca
ro Nikolojaus II sunum. Jam 
esą metu 30, sausas, 'aukszto 
ūgio. Su savim nesziojasi dėžu
te, kurioje randasi visokios re
likvijos, 
aki viena, 

I •

antpccziai. Jis sakosi, kad tai 
esa paežio žuvusiojo caro ant- 
pėcziai. Pats nuo mirties iszsi- 
gelbejes paskutine diena priesz 
caro nužudymą ir dabar keliau
jąs incognito po valstybes, ku
rios ankszcziau inejo in Rusi
jos imperijos sienas. Jis ren
kas medžiaga kažkokiai kny
gai, bet nenoris kad apie ji kas t *,

bet taip 
Musu KrasztasEnfielstonas 

iszvydo isz kito 
kambario, kad naujas 
pakelia stiklą ir

tarnas 
su linksmu

Persiskyrė. Lordas nuėjo na
mo, o. majoras in, kliuba;
rado daug.pažinstamu. Ir misi-

.czia
prakeikta deiman-

ižiurcjimu'in deimantą glosto
i — Pasakysite man. tamis- 
tos — kalbėjo jaunas Langha- 
mas, kuris nuo seniai , buvo

4 4

nuo

« 4

si
jonas su savo ponu taip pa

sislėpė ir tūnojo būdami tvir- 
ex-vagis deimantą

dina
terp kuriu traukia 
tai rusu karininko4 4 prakeikta.”

Szitaip! matos kad nie
ko nežinai apie deimantą — at
siliepe Midlesonas.

i

— Tas vaikijozas nieko ne
* 1 1 * »

žino, nes ar jis kuom interėsuo- 
jasif— užtėmi jo laibas ilgako- 
ponas majore.

.Betgi... betgi... mik- 
cziojo jaunas Langhamas neži
nodamas kaip isztcisint 
nežinysta. • 

' i, Ir

— Tylėk gi tamista, ponas 
Langham — pertrauke majoras 
nepradek bartis su* ponu Bar- 
celaju, tacziaus paklausyk, kad 
ir tu. žinotumiai istorija pra-

Sz^ai jį: 
Deimantas Enfielstono

Į 
i betgi...

savo.

jam ka turi daryt ir pamokysi kcikto doima,Uo 
ji darbo. Tuomtarpu tegul kas- ;«.Deimllntaa nnficlstono yra 
dm naptnusm ir įdulkina vogt(ta

liu deimantu kad isz vagies 
ranka dažniausia patenka vėl 
to'rankas vagiliaus. Vienas isz

jį darbo. Tuomtarpu tegul kas
117

knygyną.
Ant rytojaus anksti ex-vagis 

trilįsdamas knyginyczioj, kląu- 
se pamokinimu Jono.. . o1 ju, ir net vėliaus* arba priesz ne

I

23 m., 761 Sq. Main Str.,. Sugar ■ 
-Notch, Pa. Mįre Rugsėjo 26da. 
Laidotuves i vyko, Rugsėjo 30- 
ta su užduszinemis pamaldo
mis szv. Petro ir Povylo baž- 
ny ežioje, 
puosei.

t I Ik

t Antanas Kazakoviczius, 
33 metu,
•General, ligontooj nuo plaucziu 
uždegimo. ; .

Ona Morkeliunaitc, 18 
m., isz West Pittston. 
Rugsėjo 27-ta. — G.

— Eidamas, ant, PennsyL 
vanijos
Sobolevskis, 52 mętu, mire npo 
sužeidimu kokius- aplaike* per 
lokomotiva, Nantiko ligonbu- 
tojo. Nelaime atsitiko arti 
Markamakvos.

Palaidotas par. ka

mirė Rugsėjo 28-ta

Ai

sę pamokinimu Jono.

— • Pirmiausia reikia nudul- 
kyt dulkes, po tam szluostyt vi
sas tas b ranges smulkmenos! — 
kalbėjo Jonas. —Isztikro man 
stebėtina kad ponas^ lordas 
taip užsitiki jaibkam. Juk

* f 1____ f

sziam kambaryja randasi labai, tntokui* Enfielston da Indi jose
(brangus daigiai. Paveizdąn, 
szis dejmantas po stikliniu ant-

seniai patirta, kad tas deiman
tas atgebena nelaimes- Enfiels- 

’geneziu Enfielštonu sentėvis, 
įjis' Barcolay. — Apsakyk jam 
pulkaunikas Enmanta isz In^i- 
tonu. Tiespanasziai jau pulkau-

r ** XI

- Na bent karta... pa-

vožu, kasztuoja tris tukstan 
ežius svaru szterlingu. _ ,

• Ir parode naujam draugtar,
1 niui deimantu gulinti ant juo

būnant pasakota, kad tas kurs 
ta deimantą turi, tur but neini- 
mingu. Ir tikrai! Tsz trijų En-

'I - 'r . » p1 / i į • ■ t " t

Mirė dos aksomines paduszkaitės po v « , * r .

drauguveje —- kas tai do istori- tais kada
jA tos brangmenes, jaigu ja va- pasislėps in kiszeiiiu... bet apsi

riko. Deimantas ir ant ryt gulė
jo toj. paežio j r vietoj.
^ Gailaus tūla nakfi Ehflėlšto- 
nas iszgirdo tykus keno tai 
žingsnius; kas toks ėjo to kny
gyną.... ...

mislijo- su džiaugsmu Enficls- 
donas — dabar jau- bus... Eina 
tikrai.... z
Ūmai iszgirdo riksmo, szauk- 

;sma pagelbos ir triukszmaė
Enfielstonas su žibintaitia UI' fJ ' ' ■!

rankoje nubėgo in knyginycze.
Czia ant grindų gulėjo jo isz- 

tikimas Jonas o ant jb krutinės 
su pakeltu kumszęzia klūpojo 
naujas tarnas. < \

— Kas czia yra!'— suszu- 
ko nusistebejes Enfielstonas.

— Szis latras, pone, norėjo 
pavogt deimantą, ka kasztuo- 
je 3,000 svaru sZteringu. Tas 
anas tarnas Jonas... Bet su- 
Igavau vagi. Nevisi vagys sėdi 
kalėjime..,

Tr doras ex-vagis su trium- t 11 J

fuojanezia iszvęizda atpleszes 
•kumsezia* Jono, iszemo isz jo 
'rankos blizganti akmenėli ir 
nunesze ji ant jo vietos.

— Kaip galėjai tai daryti? 
— užklauso lordas Jono.

■Norejąu paimt ant saves 
. idąnt tik užganc- 

vaįtojo Jonas

dar nciszaiszkinta
yra, 

vėliaus

placziau raszytu.
Kas jis isz tikro toks

.žmogui jis. sakėsi, esąs Lietu
vos universiteto studentas. Bet 
užkalbintas Lietuviszkai teat
sake kelis žodžius ir tuos pa
ežius painioja. Isz Panevėžio 

Į manas važiuoti in Utena, Uk- 
į merge ir Kauna.

'GĄSDINĄ ŽMONA 
PASIKARDAMAS

! 4į Rugsejo-5 du, apie 12 vai. Žas- 
Ii u. . vaL, Seny Miguezionlu 
kaime savo namuose, antauk- 
szto, pasikorė ant vjrves to pa
ties kaimo gyv. Veželis Jonas, 
sun. Petro 28 metu amžiaus.

7 | i » a T 1 i I 1

Manoma, kad Veželi^ nusižudė 
dėl nesantaikos su savo žmona.

« ' * ■ * > * , '
I1

NEPAPRASTAS 
BARAVYKAS.

, Ui i T * i 11 ' ‘ ♦ % ■ '

Sziaulenai (Sziauliiu ap.) — 
J. Petrauskas apylinkes misz- 
(ke ties Auksztakulnio vienkie- * 
miu rado nepaprastai dideli 
baravyke. Kotas stebėtinai il
gas — 33 cm. Visas baravykas 
svėrė 650 gramu. Tai retenybe.

VILNIUJ DAUG PAMES- 
. 11 "•< iŠ * ■

<

^Vilniuj paskuti-

mingu. Ir tikrai! Tsz trijų En- 
fiėlstonu, kurie turėjo ta dei- 
manta ne vienas nepasimjre 
kaip reikia; pulkauninkas nusi- 
suko sau* sprandą nupuldamas 

!nuo arklio laike m’edžiokles; 
broli jo, ktiris ingijo deimantu,

*1 *

r
stiklu.

♦ 
t

geležinkelio, Petras temas matydamas deimantą* nužudinta, sūnūs; o dede datyiv 
rieszuczio didumo, blizganti, ir ‘ 'v ' * ,l< ‘ . v

I '■ ’ Įį!

Mano Dieve!' — stebėjos

i

ta viąką 
dint poną!

• •

f

I

s

Tete ar teisybe, 
kad1 žmones paeina nuo bež
džionių t ’

Tėvas:— Asz tikrai no, bot 
tu kvaily I j

’ Vaikas

i

*
*»

bot tas latras....
Latras nusiazypsojp- užganc- 

(dtotąs.
Taigi darodžiau savo

;pataisakalbėjo . tarnas.. 
Szimta syk galėjau deimantą 
pavogti, bet niekados skriau- 

, doa. tam kas mane iszgelbejp* 
isz vargo ir, žmogumi padare.

Ir dedamas deimanto ant 
i padu sakai tęs, kalbėjo glamo- 
ntai to ji;:

—• Giiiok czia sau ramia:,* 
o kiek tik bus mano galėjo dn^ 
bosiu teves ir žieduosiu niekam 
paimt tavos. Tarnausime iszti-

'tinio musu Enfielstono isz. bai
mes idant deimantas neatgft-i ' i • •metant ugninius

Kaipgi įgalima* patikt tokia bentu jam nelaimes; prarado
spindulius^

.. 4 - |r Ik {

i ■ ' . • • i i. *

brangmenej juk tai kožna gun
do... (

— Ė, kasgi ten ja imtu. Juk
/ ■- '•

tu draugėj kaip manau netari
noro vel delei vagystes kentėt 
kaljime nelaisve. >'

1 ’— Tepaima pirma mane 
Velniai, ne^u asz turocziaii pa-

Tepaima
JL

i

f
,1

i J- '

y

protu ir pats sau gyvastį at
ome: ■

- Tsztikro juokinga! Ži-f

nant bledinguma* to akmens
laikyt ji prie saves!1 Kodel jo 
'neatiduoda kam?

4 — Taip gėrai atsakai, vai-
(kine, bet matai kad jo ne'gali-

L.
*■ ’/t

, TINUKU. 
I 1 4

Vilnius. *l 1. * 
niuoju metu labai daug randa
ma pamestu vaiku. Prieglau
doj ir tolygus vaikams-gelbėti 
namai pilni pamestinuku^ Ne
sant vietos kambariuose, vai
kai* guldomi koridbriuose.
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nesivaidykite, .
Jaigu greitos pataisos ne bus, nio sūdo!
i Tada koczolas darbe bus.

< 4» ❖ ,4*
Jaigu turime peri ori u vyru,

/ Tai jau atsirado ir mergų,

mmX

Bow
K
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mo slapcziausios gėlos.
Pamėto pakinkius ant,veži

nu* ir tyliais žingsniais artinom 
r in sedinezius vyrus. Už kokiu l

Ji M (T

■i n i; sziurpiu balsu paklausė:
— O tau kas darbo, 

mano kula?
' Žydbernis lyg sumiszo, lyg 
'nostigebo urnai atsiliepti,
i Klimka* tose tuo paežiu tonu
• *■ —■ Asz tan^ neprikaiszioju, 
kad tave žydai kur inmanyda- 
mi stumdo... kad tlv patvo- i
riais dulineji ir isz kareziamos 
ibažnyczia pasidarei... j 
tau darbo del manes. .'.

Žydbernis pamate^.
Klimka juokuoti negalima Ir 
tuoj atkreipė kalba kitaip.

— Argi asz juokiuosi Isz 
'tavos,
jam. — Tik neusprantu, kaip 
tu taip szeimininku užsiloidl... 
kokia teise turi jis tave musz- 

įti ?
Klimka tylėjo. Py k is ir

jautrumas vienu kartu apėmė

1:2

I

f M

*i f•H

Užtriubyk ant paskuti*!*
' ■ i
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in ji’ taikoma.
mintimis! nuo
nuskridęs,
jungen su visatai su si tuo kės, 

tos 
bc-

nebusiu...

slaptasis jausmu
sveikatos veiksnys slap-

X

toliTuomet, 
žemes-pamates 

dvasia ankszton

nejusdavo savo vienatve, 
szemoS, bepraszvaistes, 
szvieses vienatve, kurt likimo- 

' rusezios rankos jo daliai skirtu- 
buvo. Pajautu paversmis nutil
davo, mintys padausiu žvib 
gan ežiai s takais vaiksztinojo 
ir tikrenybes užmnrsza garnį- 

.nos, gyvenimo nuoskauda ne
bejautė..... . ii

Gera buvo Klimka taip ne-
F

byliai szneketis su visata; jau
ku daros erdves vieszpatijon 
dvasios skaudulius nukėlus Ję 
nors trumpam svajbniu metui 
žianria tikrenybe užmirszus.

— Iszeisin...
ehsiu, kur žmones apykantoje 
gyvena...

Kartojo 
bei
eziausiaja jo troszkimu minti.

— Lszejsiu... nebusiu..
Kureziu skardu atliepe sui

rusi, nuskausta jo sielą. 4 . '
O tuo tarpu tikenybe keldi

no kita, rustu klausima: .
—* Kur desies?... Ka be

veiksi! a,. * K
Instinktas, lyg saves sutau

pytai! besirūpindamas, sznyp- 
sztelejo karszcziuojaucziai są
vokai :

— Sugry*szi in Matus...
Lyg kirmino inkastps, pa- 

szoko, atsisėdo ant akmens,
nesuvok tina i pabraukė ranka Tiktai kartais sziltutis min- 
por veidą, lyg inkyriasias min* «
tie nubraukti butu norejes. 
Szalto šiurpulio vilnys nubė
go visu kunu. ••

— Vėl tau pragaran!...
Ir isz to pragaro baisenybių 

iszkilo staiga susisielojęs, su
si rupines, liustas Magdžiukcs 
paveikslas.

—. Ko dabar tai reikia?
Szuktelejo sau jis, bet tuo 

atsiliepimu visgi neinstenge 
nuslopinti anos sziltutes sro
veles, kuri isz kažkokiu gelmių 
iszkilo ir užliejo sustingusia 
szirdi. • ‘

Neisztikimomis, abejo aki
mis pažvelgė savin^ papurto 
galva ir, lyg idaus jegu kelia
mas, atsistojo, pažvelgė Matu 
sodybon ir pamažu nuėjo lau
kais sąvokos gaudyti..

Tiktai volu vakara pasuko 
in Matu viensėdija ir lėtais, su
stingusiais žingsniais lipo kal
nu auksztyn. Staiga, pro me
džiu tankyne subalavo kažkas 
ir iszgirdo baisa:

— Jonai!... Jonai!...
Priėjo pamažu. Už statiniu 

Magdžiuke padavė valgio su
vynioto popieriun ir greitai 
greitai tarė:

— Alkanas... suvalgyk... 
ir eik gulti... eik, Jonuti, gul
ti...

ties atgaiszes sudrumsdavo ta 
ramybe; tarytum, kokios ln- 
dieves liepimo pasigaudamas, 
minėjo senove, ana netolima ir 
tokia bjauria, apglermejusia 
senove..,, . v

B

Tuomet tai isz tos ramybes 
prasiskverbdavo gaszlus no
ras, kad ta senove niekados 
daugiau neatsikartotu, kad ji 
vien nepamenamas sapnas bu
tu kad senųjų žaizdų nebekfr- 
szintu... Kaž koks slaptas 
jausmas meldes tai dangaus 
mėlynei ir praszes užmarszos 
nuožmioj praeieziai, žiauriai 
tikrenybei — isz. užmarszos vi
somis pastangomis manos nau
ja rytoju susitverti, apkautos 
daugiau isz žmonių susilaukti 
ir eiti savo būtybes taku tenai, 
kur ji jaunybes svajones vadi
no: — visu gyviu sandoron bei 
apykantom..

smar-

trijų žiganiu sustojo. ir„ utka
kliai insmeiges akis in žydber-j
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Kaitri darbymeczio saule 
gausiai žeria svilinanczius 
spindulius žemen. Nuszutes, 
iszblyszkos dangus tylėjo ne
gales apsiaustas. Tiktai vaka
rais, kuomet rasa nukrisdavo

žeria 
žemen.

Vos suskubo Klimka pasku 
tiniu padraikiu vežimu kloji
mai! invažiuoti, kai besiniauk- 
ste« lygsziol dangus, pradėjo 
plektr žemei inkipais,
kiais lietaus cziurkszliais. Isz- 
verto padraikęs prie szalines, 
iszkinke,- arklius ir ibzstumc 
vežimą pasziuren.

Darbo neteko vyrai sėdėjo 
prie kuliamos maszinos, kitoje 
klojimo puseje, nuoszaliai nuo 
sziaudu, ir rūke pypkes.

Mato visa diena nebuvo na
mie. Isz pat ryto kažkur buvo 
iszejes. Darbymecziui jis buvo 

viena nuolatini 
nereikėtų

nusisamdęs
isztroszkmjios žemes gaivinti, jdarbininka, 

nuolatos bėgioti bejeszkant
pasipuoszdavo miriadais mir- žmonių.
jis ingydavo rugiagėlių varsa >

I

kad

ganeziu akucziu ir taip insn- J Buvo tai dan jaunas vaiki-
kiai kalbėdavo in iszdvaaia 
Klimkos siela.

Visa diena po spinduliu kai
tra prastovoje^ vakare iszves- 
davo arklius laukan ir nerisz- 
davo ju, tiktai supaneziodavo 
ir paleisdavo laisvai nuszie- 
nauton pievon. Pats gi pavirs
davo koion pakrūmėn, ar parK 
kin ir insmeigduva akis neisz- 
matuotn dangaus žydren.

. Iszkilnua dangaus skliautas, \ — 
neužmatomame tolyje užsive- 
rias, apgaubdavo pavargusi 
pasauli ir gundindavo, vilio-
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Vyrai knygas pardavinėja, 
O mergicos po spykyzes slan-
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NEPATIKO TOKiA KELIONE VERBLUDUI

-p /kineja.
Gere net riaugezioja, 
Pasigėrė strapaliuoja. 
Katra pinigu neturi,

Tai vyrams kalbinami ir in akis 
žiūri,

Praszo kad užfundytu, 
Munszaines stikleli duotu.

Tankiai saliuiininkas iszmesti 
laukan turi,

Ne viena net nuo trepu nupuola 
Ir net in diezia atsigula, 

O ir da žvengia visu gerkle,
Kad niekas nepakėlė;

Tai tokios paneles, 
Monfkarmu mergeles.

❖ ❖ ❖

Pittsburgo privirė bobeles 
szainos,

Net kelis galonus ant vešeilios, 
Bet kas tolčs inskunde, sznipai 

atėjo,
Namine lauk iszliejo.

Aresztavojo bobele ir kelis 
vyrus, 

Užstate belos po penkis szim- 
tus,.

Nežinia kaip prova iszeis, 
Gal bobeliai sėdėt pareis,

Mat tai biznis no kas,
* 0j tas munszainas.

♦ £•

zo-

i

mun i <

Maida baltas verbludas, kuris likos atvežtas in San 
Francisco isz Kairinio žverinyezi'aus. Verbludas iszgabentas 

ji. Pyko už tai, kad svetimas Fišz laivo ir nusiunstas in žverineziu kaipo draugas del kito 
jog jis [balto verbludo kuris tonais randasi nuo keliu metu. 

A.,.. .............. ..
— Asz ir negeriu.
— Kaip kas iszmano... 

Tai kuriu velniu tu ežia 
pamokslus sakai? — 

kiu jokiu užuojautos žodžiu in Lsziurkszcziai paklauso Klimka.
Žydbernis patylėjo valande- 

bet 1c ir Staiga atidengė savo slap-

žmogus primine jam, 
neteisiai skriaudžiamas. Jautri 
nos tuo paežiu metu, tuo, kad 
tas, visi/, stumdomas ir nieki
namas žmogps, kad jis gailėjos I — 
jos, kai ne vienas szeimynisz- man

i

4 l 11

ji neprasitarė.
Norėjo kažka pratarti,

nieko nepasake, apsisuko ant. I ta ja minti:
vietos ir nuėjo. — Asz, mat, už toki darba

Vakare, arklius naktygonen | nedovanoeziau.
Klimka paleido virve isz 

franku, prie kuriost klūpodamas 
Klimka deptelejo. in ji ir trum.- Į arklius riszo atsietojo, 
pai atsako: ( tiese ir suszuko iirji:

— Kaip sau nori. L —. Eik tu. namo, kol svoi-
Tszjojo abudu. . • ]<a's, ir nemokyk manes, kas?
Atsigavhsi po lietaus žemo man daryti.

lengviau alsavo ir dar mulo- ' — Tai ko tu,ežia dabar 
niau kalbėjo in Klimkos siela, sznkauji? •
O mintys neramios buvo. Lyg — Asz tau sakau, — su- 
koks jodą, szvaistes jos po su-1 sznypste insiutes -Klimka, — 
v&rgusia galva, skundės tai eik tu po velniu, nes jei prade- 
tyliai nakeziai, kam jas šnža- siu kerszyti, tai nuo tavęs pra
dine isz išmaus snaudulio, vėl | dėsiu... 
blaszkytis verte, kuomet kam 
vėl blaszkytis verte,

inas, vidutinio ūgio, bet gyve
nimas jau suskubo padaryti isz 
jo bedrovi alata, pasztuka, ir 
jaunais savo metais bodejos 
darbo. Tiktai sunkiomis die
noms užėjus imdavos jo. Visi 
ji pažinojo ir visi ji vienu .var
du vadino — žydbernis.

Pamatęs Klimka betriūsianti 
prie pakinkiu, garsiai tare In 
kitus bernus:

Į

Ot, Matui gadyne, kad 
kula tai kula Klimka, o tas tik 
Jlaižos... • ,

Klimka pakele galva nuo pa-41 ▼ 444V <

davo Klimka nesudrumsta sa-įkinklu ir karszcziojancziomla 
'akimis pažvelgė in žyidbemi.

vedant, priėjo prie jo žydber
nis ir pasisiūlo draugo eisiąs

iszsi-

T

SU

ir nemokyk manes
n

i
> HM

Pririszo arklius, 
kuomet sermėga ant pecziu ir nuėjo 

taip gera, buvo nutilus ir nuri- szalin nuo žydbernio.
pins. Atsigulė pakrūmėn ir palei-

Žydbernis kaip tik tuo metu -do shkirszintuju mineziu va- 
prabilo in ji: džius. Ūkanotos, kruvinos tos

— Ei, Jonai Jonai! ar ta: mintys buvo. Tasai valkata su- 
Mato duboje pasaulio galas!... kele jame isznauję tai, kas to-

Klimka nieko neatsako. Jo kiu- dideliu trusu, tokiomis 
vidujine kova nesuvoktinal .sunkiomis iszgalemis buvo nu
skribę jam, kad tas žmogus slopinta, nutildyta ir užmigdy- 
kažkokioS' indioves siunezia- ta. Viena po kitos veržes gal-

> * * I« »

mas, kad netrukus-jo Visas gy- -von ir tyczipjos isz visu> jo pat 
venimas suirs, atsimainys, kad siryžimu ir isz ano giedro 
baimingi dalykai artimiausio- džiaugsmo, kad jau niekas 
mis dienomis invyks.

i O žydbernis tese: drumste, isz szlykszcziu praei-
— Kad man szitaip, eieziau ties nasrų kyszojo nuoskaudom

viską po biosu sviedęs placziai szmekla ir szau'kes ji pnsity- 
ji pasauli ir tiek. ' r

Neiszkėnte Klimka ir aitriai 
užklausė: > .• 1 4 J ■ . I

— Toli mat ta nuėjai:— nuo
žydo duriu ligi kareziamos. 

' Žydbernis nepasijuto užgau
tas. Jis jau paprato, kad .visi L 
ji pravardžiuotu ir nesijautai- krie vaistu klijentui) sako: 
no žmonių liežuviu nepakan- 
drumu. * purtyk. .

užsimetė

Žydbernis kaip tik tuo metu do stikirszintuju mineziu

f

siunezia- ta. Viena po kitos veržes gal-
* I dr

r
1 ne“ 

atsikartos. Lūkuriavimai susi-r *

cziojimo balsu:
—• Mulkiai viską nptyli...

Vaikai kersztyti nepajėgia...
__ j i \ įj ■’ y

—: Toliam bus. t—
. < ■

NESUPRANTA
Aptiekorius duodamas bon-

'U ‘

< 1 *

* J

>

Viename pleise, po pėdei 
Pasielgė kaip žveriai, 

Szinkoris net laukan įszvare 
Tada, girtuokliai susitarė: 
NlAUQgilino įn >»nania 

Kur buna mergina, .
Isz pradžios staugė kaip vilkai 

Iszrode biauriai labai.
Ne trukus ėstis pradėjo, 
Viens kito pesigailejo, 

Langus iszbpldc,
■ Galvas sau suskaldė, 

.r • • i* r i|

Ir sziadien ne*kurie vaitoja 
Molinus brilius neszioja, 

Jau kur ženteliu daug sueina, 
Be musztynes neapsieina, 

Juk ir szunis ėdasi, 
Kada ant svodbos randasi. 

«:* ❖ ❖
'Kad jus mergeles protą ture- 

t • tumete,
Tai naktimis bambiliais nesi- k « valkiotumėte, 
j Lakant — nustokite, 

Mamules klausykite, 
Ba dziovaž kožnos varda

i * užraszysiu,
. Visam svietui iszdainuosiu.

>

franką Dievo
• Buvo tai 1812 mete Francuzai 
po Napoleonu 1 gaspadoriavo 
ant gero Ispanijo. Jaunas kapi
tonas K. insilauže su savo kom- J 4ponija in kliosztoriu Kapuci
nus ir apsistojo kaip reike.Tar- 
pe zokoninku ir Žalnierių netru 
kus stojosi sutaiką. Buvo tai 
diena Kuczios priesz Kalėdas; 
svetingi zokoninkai nepavydės 
jo Žalnieriam atsilsio po var
gui, o eidami in bažnyczia ant 
poteriu, paliko Žalnieriams ge- 
rymo kad galėtu gerai gomu
rius atvilgint. Vynas Iszpanisz- 
kas tuojaus inkaitino kaktas. 
Negana to ka zokoninkai pali
ko insiverže da in skiepą ku
riame bosai stovėjo su vynu, 
pasigėrė invales ir da in savo 
manierkas insileido. Jau tai 
žmoguja yra, tokia būdas, ypa
tingai kad pervirsz užsigėrė, 
tai norint smertięs bijo, o vie
nok isz numirėliu nieko sau ne
daro. Szitose szalyse yra papra-

Tame būdami gyvi zokonin
kai bažnyczioja, iszgirdo laru- 
ma po bažnyczia visi leidosi in 
skiepą pažiūrėt, nes turėjo/ stv 
gryžt, ba Žalnieriai insigeria 
griebėsi už szobliu ir meteli 
ant zokoninku.

Kapitonas prisileides pilna 
kriuža vyno gere o ka ne iszgo- 
re iszpyle ant galvos lavonui 
kardamas:

— Dabartės asz tave krik- 
|sztinu!

Netrukus apsimalsžlno,.
koninkai su azaromis akyse su
dėjo iszjnokta lavona in graba.

♦ * ♦
Tarp kalnu pakalnėje stovi 

koplyczaite. Aplinkui vieszpa- 
lauja tykumą, tiktai pavasa
riais bitukių balsai buvo girdė
ti.

Toji vieta neszioja varda: 
Užkerota ugniaviete.” 
Volei užėjo žiema o po drau

gei ir szventos Kalėdos; daug 
laiko ir metu praėjo nuo to Ka
lėdų 1812 meto,’kada Žalnieriai 
lėbavo skiepuose zokoninku 
Kapucinu. O tas jaunas drąsus 
kapitonas jau numiręs; priesz 
tris menesius likos kūnas jo su
dėtas po szi^a koplyczele skie
pe, kaip isislužijas jenarolas K 
Ar mirdamas susivienijo
Dievu to nežinome. Vienok gali 
nuanyt jog tokio budo žmogus 
tai vargiai szaukesi kunigo 
priesz smert. Buvo tai Ilginai 
nalkties laikas priesz Kalėdas, 
tykumą vieszpatavo aplinkine. 
Tame sūdąs Dievo artinasi ant 
numirusio jenarolo.

Laike, kada visose szalyse 
buvo girdėti balsai varpu szau- 
kenti ant maldos ir spingsojo 
vargingiausia grinezele szvie- 
sos, o tikintieji skubinosi in 
bažnyczia, slinko krūmai koki 
tai paveikšliri, ’ tiėsidį; link 
koplyczeles. Buvo tai vagiai, 
ka nusidavinejo apipleszt lavo
na jenarolo K.

In kėlės dienas, apie szimta 
žingsniu nuo koplyczeles, užti
ko gyventojai aplinkine sudau
žyta graba, lavona pastatyta 
prie medžio,
ves ne žiedu o ir knipkiu ant 
mandieros, ir da kūnas ant juo
ko, ypatingai veidas sudrasky
tas. Buvo tai in 50 metu nuo <o 
laiko kada szandijo po bažny
czia Kapucinu isz lavono zoko- 
ninko Iszpanijoj. Ranka Dievo 
saugoja numirusius, o nelaime 
tiems ka juos pajudina ir szan-

timu balsamavot kūnas numi- dija isz ju.
Žmones cieloja aplinkineja 

žinojo apie piktadaryste jene- 
rolo laike Iszpaniszkos vainos 
ir apie iszjuokima lavono it pri 
pažino jog tai Ranka Dievo. >

ne turėjo ant sa-

vq ramybe, kalbėdavo jam ne
suvokiamos prasmes balsais, ^Kažkas jo krutinėję stgraHojo, J 
jautrino iszdVasia jo siela ir 
kažka tolimo, is& žilos senovės 
pfrisimenanezio, skelbe...

k Kartais rodydavos jam, jog 
klusni jo ausis girdi kažkokius 
flfnabždefeius, lyg kad slėpinin
ga paliausiu byla, tam tyczia
i

nusiskundė ir k ar sztomis krau
jo vilnimis metes įeveik nurl- 
‘musion galvon. Neapsakomai 
skaudu pasibarė, kad svetimas 
žmogus, kiszas in jo nuosava 
reikalą, kad toks pastumdėlis 
iszdrysta juoktis isz jo gyveni-

I

relių ir laidot sausuose skie
puose, idant sudžiūtu. Tas pats 
buvo ir tam kliosztoryja. Ž 1- 
nieriai atmuszę duris būdami 
skiepe in kita pertvara, kur 
gulėjo kuinai numirusiu zoko- 
ninku. Gulėjo tikyboje apvilkti 
abituose, laukdami priskelimo 
ir paskutinio sūdo. Isz pradžios 
Žalnieriai nusiminė paregeja la 
vonus nes tas neilgai buvo, ba

DAŽINOJO VARDA.Viena mergįca man sake: 
Asz už Lietuvio neteksiu1, 
Su Angliku apsivyniosiu, 
Ba Angli’kas daug penesnis,

Už Lietuvi geresnis..^ 
Jau badai, žinau Anglika 

viena, 
Paėmė už paežiu mergina, 

Lietuvaite, 
Mdkyta mergaite, 

Bet ne ilgai su ja- gyveno 
Szalin nuo jos riuvandravo;

J

f

't

—Mano vaikeli, — užklausė 
daraktorka mažo vaikinelio, — 
kaip tavo vardas!

Priesz duodanį/gerai pa-

0 kad ir tiek tebueziau Žmogus, parėjės. su yaistals 
nuėjės! —> atsake jis. — Bet namo, kaip ims purtyt savo- 
asz. laisvas, nįekeno nevaržo- serganezia. paezia, kad, toji isz 
mas, — ir insmeigdamas akis skausmo suklyko nęsavo baku, 
ip Klimka pridūrė — ir nįe- Subėgo kaimynuos., įr ome 
kas manos nedrysta pirsztu szaukt;
pajudinti. 7

; j — O per szv. Joną kam kai- darai?! Serganezia topteriszke 
Ii Zapyszkio pramusztįgalvial| ir krato!, Kas tau pasidaro*

... Ar jau

■v- I . „ ■

kaip ims party t savo

ir nie-| Subėgo .kaimynuos, ir
L i '

Į

/

>

Lakant nuo tokiu Angliku,
Ba no viena ant juoko jau 

paliko, f A ❖

tuojaus svaigulis nuo gerymo . — Turiu tau paraszyti ji. 
pridavė .drąsos*. O buvo tai* pu
siau-naktis ir viražui bažny- 
czioja atsiprovinejo taip vadi
nama 4 ‘ piemenines miszios. ” 
Tame užėjo ant Žalnierių jau- ■ 
nas kapitonas pilnas drąsos ir 
gerai insitraukest paszauke ' 
baisiu balsui: ’

Pabudinkim dabar mes
viena isz tu ka galvos nuskus- virszaus o ant veido davėsi ma- 
tos!

Ir parode su pirsztu ant vie-

— Del ko ?* Juk asz da gc-
I

piemenines miszios.

rai girdžiu! Kaip tavo-vardas!
— Veluk <ne sakysiu.
— Ar gal sarmatijiesi f

. — Bet, bet... • •
— Na tai • sakyk, ne galiu 

czionais laukti visa diena, ba 
turėsiu tave nubausti. . » *

Vaikinukui akys iszoko ant
❖ ❖.

tJus Hazletono mergeles pasi -
i ■ • 1 -1Del Dievo szverito! Ka j. taisykite,, t

Uždirbo; — lyg tyridedamaft įTu taip ja mylėjai 
atliepe Klimka. : J paszolai! .

— Per szv. Joną?
tamj mat, visaip- pasitaiko;..
Negerk, nieks tavęs nepaju-1 rai papurtyt, . nusiminęs tai

re yyrisžkis. <’dins...

f""’1"—' Gir-’ -H Tai, ui kad man aptle- 
koAus liepa priesz duodant gc-

4 ii i į

t

' * it * *

Nuo naktinio - spaoieriaus susi- nu isz negyvu zokoninku. Žal- 
valdykit, 

įBa kaip da karta dažinosiu,

tyt ženklai skausmo kada pru* 
dėjo kalbėt:

— Ka-ka-ka-ka-ka-Kazys!
Tai mano pirmas vardas, d ma-

ji

nieroms to tiktai reikejp,. pa
state tuojaus viena zokonin- no pravarde tai-tai Pup-pup-

I 1 ♦1 J ’

pup-pup-Puplinksas! Asz nie-
- - — - — —. t* •

kiszka iszdžiuvusi lavoną prie
stulpo inspraude jam m isz-lkad ne mikezioju, tik kaip iaz- «wi 1 . • t... « •

i’T**" TTH r '

Ipriverczia ir inirszina mane L
» . Ik

Tai ih kaili gerai duosiu.
/

moteriukes mi- džjuvuses lupas gala cigaro, o^tfcriu savo varda ir pravardė ir 
tingu iiodarykit,

Kaip vyrai in darbus nueina
f ■'

; I » 1 *

❖ ❖I

Ędvardsvilles <i
I i ' 1

❖
t

t K

ant peoziu pakabino triuba ir tada, kada mano kas prie tą 
tarė kapitonas:

I

*

I
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ŽINIOS VIETINES -
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marszkiniu

Seredoje pripuola baž
nytine szvente Szv. P. Marijos 
Rožanoziavos.

— Victinios
dirbtuves dirba gerai ir pri
iminėja danįĮiaJ' darbininku.

• Vincas Jancžditis ran
gu pažeista 

galva automobiliu nelaimei
* ' • % * t k 11Į • e 1

----------------------------------------  --- ------------------ ___j 

LU .------, . h .--------- •

sužeistai* ir randasi ligonbute-

— Ępadingo kasyklos No. 1 
szaftą^ , Maple Hill, pradėjo 
dirbti Subatoja. Praeita san- 
vaito kasyklos buvo užlietos 
pėr vapdeni išz senu kasyklų.

— JJiibatos ryta atsibuvo 
laidotuves a.a. Vincuko Neve- 
raucku, 12 metu sūnelio Juozu 
Neverausku, su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioja. Lai- 
dotuvesia dalybavo misziu pa
tarnautojai prie kuriu Vincu
kas prigulėjo ir visi vaikai pa
rapines mokyklos kaipo ir dau
gelis giminiu ir pažystamųjų.

-n-. Miesto randasi daug 
szeimynu kurios reikalauje su- 
szelpimo, nes žiema turės pra
leisti dideliam varge. Butu ge
rai isztyrineti padėjimą tuju 
vargingu szeimynu ir jeises 
suszelpti.

— Kas tokia pavogė auto
mobiliu prigulinti prie Juozo 
Szvenkonio, 717 E. Pine uly. 
Vėliaus likos pavogtas ir Ri- 
chardso automobilius, kuriu 
lyg sžiam laikui nesurado.

I

A

daši Hgon^utejė
p j, * M11 _ . .Ja LL. %. • 11

su Ludviku Statkėvicziu isz
Šlienąčlorio, kuris telpgi likos
> v ’♦ L /• ’ < J ’ < V k:- ,

Praeita Subatos ryta, po 
ilgai ligai mirė vienas isz musu 
senu gyventoju Vincas Žerdec- 
kas (Sandusky), 714 W. Centre 
uli., pergyveno* Mahanojnj 
iipie 50 metu. Velionis pribuvo 
isf Lietuvos jaunu vyruku ap
sigyvendamas mieste kur pra
leido visa savo amži. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo Lietuviszkos 
parapijos ir keliu draugyseziu. 
Paliko dideliam nubudime pa- 
czia, tris dukteres. pati Jono 
Ancerevicziaus, pati Juozo Szu 
kip, mieste ir pati E. Arbuckle 
isz West Union, III., viena sunu 
Edvardą isz Brockton, Mass., 
du brolius ir seseria Lietuvoje, 
broli Joną New Philadelfijoj, 
kaipo ir keturis anūkus ir du 
pra-anukus. Laidotuves atsi
bus Seredos .ryta su bažnyti
nėms apeigom*. Graborius Rėk 
laUjs užsiėmė laidotuvėms.

' - s, . r* ii » i Tr

— Vėla atsibuvo rodhauzi- t • * ’ 1) *
ne tragedija, tuom kart ži

1 ♦ i • et m* s
ne tragedija, tuom kart zino- 
moja vietoja “The Cornfields 
arti Quakake, apie treezia va- 
landa Subatos ryta, kur likos 
nužudyta motere ir vyras per 
nežinomus gengsterius.
aukos yra Katre Mates, isz 
Chambersburg, N. J. žinoma 
kąipo “Kitty”
dala, 22 metu abudu mirdami 
Cąaldale ligonbuteje, treczias 
Frank Moto, 19 metu isz Car
bondale, Pa., likos mirtinai su- 
žeistas. Zudinsta papilde du ne 
žinomi Italai; kurie atvažiavo 
irtrodhauze užlipo ant virszaus 
roijos ko jeązkotlami pradėjo 
szaudyt su aukszcziau minėta

arti Guakako, apie treczia
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ir Franas Va-

o^os ko j’eĄ$kodami pradėjo

pasekme. Locninink&s rodhan- 
zey ir kiti likos uždaryti kaleji-

a di H ff f ** a c

ihę }yį tblinfesnio tyrihejimo.

—- Moterėlės
per visa szla sanvaite nužemi-
nom preke ant visokiu valgo-

• h

ir kūmutes

* • f

meiliszko susi-■ Laike “ 
ginezinimo” terp paeziules lr 
Frano Moliszio, 314 E. Center 
uly., kilo gineziai, paCziule me
te in Franuka stiklinia pelenu 
torielka su taja pasekme, kau 
sužeidė Franui galva ir rapka,. .
Daktaras turėjo indeti jam net 
dvylika stieziu. Moterelo liflcos
uždaryta ant atvesimo in koza, 
bet vėliaus likos paleista ir ve- K

eina malszoi antla viskas
Molisziu franto.M<<

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Ona, 44 metu, mylema pa
ti Jurgio, Daukszo, kuri nese
niai persikėlė in Shamokin, Pa. 
mire nuo szirdies ligos. Velio
ne paliko vyra,
motina, brolius ir seseris.

kelis vaikus,

Buenos Aires, Argentina. — 
Terp stoties Retiro Belgrano 
tapo traukinio suvažinėta mer
gina Lietuvaite Emįlija Rup- 
lyte, kilusi isz Biržų apskrities. 
Velione paskutini laika tarna
vo c. Bino 1822, Bs. Aires.

Spėjama, kad Emilija Rup- 
lyto del nesutarimo su savo su- 
žiedotiniu pati krito po trau
kiniu. Policija veda tardymą.

ir jiems beritant

Worcester, Mass. — 74 En- 
dicot St. besikraustydami Len
kai Chester Rachula ir John * / 
Glatjcy isz Lietuvio Jono Pla
toko namu,
apvalu stala, staiga nuvirtę Isz 
trecziojo aukszto su visomis 
gonkomis žemyn. Gladky susi- 
muszes nugara, o Rachula da
bar szv. Vincento ligonbiiteje.

Abu Lietuvi skundž.) te.s? 
mui ir reikalauja $7,000. —V*

Plymouth, Pa. f Gerai v:- 
siems žinomas Motiejus Kve- 
daraviezius, 472 W, Main ulyu<u ex. 1V«1UP, IT. x.xuui ... y .,

« k -»

miro 20 Sept Velionis gimė 
Lietuvoje, Slabados parapijos, 
Maslanscziskio kaimo. Paliko 
dideliam nuliudimo motere su 
vaikais. Laidotuves atsibuvo 
su pamaldomis Szv. Kazimle- 
rio bažnyczioje. Velionis por 
daugeli metu buvo skaityto- 
jum “Saules“ kuria labai my
lėjo ir platino.

Duryea, Pa. — Pana Aniele, 
duktė ponios Veronikos Ivasz- 
kienes, 101 Dickson uli., užbai
gus pasekmingai su garbe vie
tine High School, diena 1 Ok- 
tdberio instojo in State Hospi- 
ta, 'Nanticoke lavintis ant nbr- 
ses. Vėliname jai gero pasise
kimo, nes pana Aniele yra gabi 
mergate ir pildys savo profesi
ja užganadinaneziai.

Orwigsburg, Pa. — Pas mus 
žymu farmeri Juozą Mraza ir 
svetinga paeziule, Nedelioj lan- 
kesi ponstva Jurgiai Kriaucziu 
nai su vaikais, F.W. Boczkaus- 
kas su paeziule isz Mahanoy 
City, ir p. And. Paliucis su pa
ežiu ir dukrelia isz- Shenan
doah. Svetelius apvedžiojo po 
visa farma ir net reikėjo stebe- 
tistis isz buroku kurio svėrė 6 
lyg 10 staru/morkos nuo 6 lyg 
10 svaru, ridikai ropės ir kitos 
daržoves puikiai užaugo o ka 
jau bulves, ta visi aplinkinei 
miesteliai pirkinėją nuo farme- 
rio Mrazo.

I

mu tavoru, Neužmirszkite kur'
, . Iateiti, o mes jums užganadysim 

Aplaikeme 
daug naujo ir szviežio tavoro, o 
tai pas B. Sklera, 601 E. Pine 

I ' *1 i

kanpojeriausia. Aplaikeme

u ly ežios.
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ISZ LIETUVOS
'U'VsŠU <L' 
SAULfl.

/

UŽ 50 LITU LEIDO LANGUS 
ISZKULTI

Puszaloto vai. (Panevėžio 
ap.) N. kaime pas viena ukii'E ' 
ninka susirinko keli kaimynaį \

f

i"!

v •

ir gurksznojo aluti. Eje pof 
knima keli grioviakasiai suuo
dė alų, suėjo vidun ir išzmel- 
do i«z ūkininko du kibiru
alaus. Iszgere pradėjo triukgz- 
mialiti dr daužyti uflciniUko tfo^miahtiir daužyti ūkininko tfro*
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bos Jangus. Isz jn pradėt h »teiV c
kalanti užmokėti nuostolius. 
Szie atsake, gali užmokėti. 
Ūkininkas pareikalavo 50 litu 
ir sutiko leisti baigti daužyt). 
Grioviakasiai (norėdami save 
parodyti) sviedė ūkininkui Oo
litine ir baigė “tvartyti” lan
gus. Ūkininkui langu remontas 
kasztuosias apie 40 litu. Tokių 
budu liks ir pelno... Gal aįystt 
moka... ?

į’

____ __________ .

PASIKORĖ ANT. PINIGU.
(' 1 ** I? >' -Į. *"

Isz Sasnavos (Marijamp. ap.)
gauta žinia, kad ten pasikorė 
visiems (žinoma pinigu skolin
toja ir vekseliu davėja Eidu- 
kiene. Pasikorė ant paezios 
nuvytos tolkos ir szalia pasidė
jo vekseli. Žmonis kalba, kad 
ji buvo labai didele szyksztuo- 
le.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
|r sustabdo Malaria in tris dienas. į 
* 666 Mostis del kūdikio szalcsio.
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NEDELINE EKSKURCIJA

In New Yorka $4.00
Nedelioj, 11 OKTOBERIO v ‘ t „ r •• • • » n • <

Gian* proga pamotyg Anjorikoa 
didinusi miestą ar atlankyti glmi- 
didŽiausi miestą ar atlankyti gimi
nes ar pažinstamųs. Važiuokite.

Speciali* Treinaą Subato* Naktį 
Isz ’ valanda
Shenandoah ... .........................12:35
Mahanoy City .....................  1:16
Tamaqua .............................. 1:45

• ••••••••o

Viena Dienine Ekskurcija
Kolumbo Dienoje

Iii Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00

PAnedelije, 12 Oktoberio
Ant regulariszko rytmetinio treino 

Isz Ryte
Shenandoah  ......... .... 5:30

.. 6:10 f
. *. ’ i ’ ■»

Mahanoy City.........
Tamaqua . .............. .. 1:45

Teipgi Ekskurcija in Now Yorka 
ta pati diena per Kolumbo Diena

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte >
Isz Mahanoy City................ 6:10
Tamaqua ............... 6:39

In Bostoną $10.00
In Providence $8.50
.1 • ... . " I \

«

..........................................................---------------------------------------------------------------------■-

Wm. Traskaiiskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t L —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avaj Mab. City

Pabaigoj Savaitės, 10-12 Oct.
Ant Treino, Laivo ir Boso

Šzi ekskurcija buvo parengta del 
juso parankumo. Gera proga atlan> 
kyt| patinstamus ar gimines.

T

t *

Ant Treino, Laivo ir Boso

f'h.'.
V

• ..-.......i.""' - ■

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
ISZ SHENANDOAH $3.50 ... 

ARBA

Iii Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 26c. virsziau. i

NEDELIOJ 18 Oktoberio
» • . • ;vssflseaBeaev-aaeaEsaaaBeaannBair
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Atkreipk dSmceį į naujq, ypatingq . 
skvetų- pakelių viršuj. Vieną jo dalį

*

prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėšk,
kitą jo dalį. Labai paprasta. (>rcit.
Žip! Ir viskas. Labai ypatinga! Pake-
lis įvyniotas j nepetšlampamą Cėllo*

* ? * ■ *' _ _ _>* 7 f Į i T • »A "I ■ ♦ —

foninę popierq, per kuris} neįeina dulkė, šlapife*1'

mm*, ligų perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsau
gota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų būt daligiaų 
moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas Humi- 

' • dor pakelis — taip lengvai atidaryti. Ponios — iis

A 
A .

-A

v

Vi 
b

A

LUCKY įkvelai — apsauga jūsų piritų nagams.

♦ i Ju *

/'T '

* Pagominta iš geriausių tabakų — viso
derliaus grietinės — LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigarelai apsaugoja jūsų gerklę per tą išimtiną 
e. m w a. m m m. f *> ,$ $

b

naudojami Ultra-Violctiniai Spindulei — procesas, 
. kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan

čios ypatybės, kurių, naturališkai; yra. kiekvie-
' fl x' " 111 1Sname žaliame tabake, sic kartumynai ir erzinan

čios ypatybės pašalinamos iš jūsų LUCKY 
STRIKE, jų juose nėra.

seoJ
■Afth, yi r. > '’f

“SPRAGINIMO” procesų. “Spraginimo** procese
• ' ■ ., ** y. i

kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan-

“Jie išimti — todėl ju ir
Nęųuostabu, kad LUCKIES visuomet palan

kus j&eų gerklei.
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įClCARETTES

(f

Tf

$1931, The American Tobacco Cn., Mfri.

MUSU MOTERĖLES.
■ r*1 ■ ■

— Turėjau ne senei nelai
me. Vejas impute mano ^paezei 
skrybėlė kuri"’ inp'u'olb ‘vienam
v   1 ♦ ♦ t ' A-ičl'V

J' I *

f *1 1 ' 1< 1 W » ''

žmogeliui in įki o 
jau užmoketiĮlO vfob^

— Tai da nįeko. $Lsz einu 
ulyezia su sajvbiiphcZe priesz

ž’ka ture-
XV uvm; ;r 
: nĮeko. A

sktybeleųia kuV 'irkroma su i
mano paezei
skrybėlė o man tas kasztavo 25
dolerius. 1.1.

t. HipuoW in aki

N

i

K. R E K L A I TIS
Lietuvisskas'Graborius . 

f >1
>/ Laidoja numirėlius pa* (č 

gal naujausia mada ir . 
iF mokslą. Turiu pagelbi-
L. ninke moterems. Priei-
I narnos prekes. 
I 516 W. Spruce S3 

j « aa ■ — -* A LA
U MAHANOy C|TY,JPA 
| 306 M^ket Strefei
L Bell Telefonas 441-J 
9 TAMAQUA. 
------------ -—rrr*

Bell Telefonas 149

306 Market Street

- PA.
H jį
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Jūsų Gerklei Apsauga ~ prieš knh6|imus—prieš kosulį 
Neperšlampamas Cellophane Užlaikote 
“Spraginimo” Skoni Visuomet ŠviežiuC

t

ATSUK RADIO'--
~ 7.’

Orkfilret gricifa hfk- 
lieug Autreiitfif. 
KftvirleJieui ir Sri/a- 
iienį, tukirt per N.

B. ę. redict tiuklg.

Lucky Strike

JlimĮt vdkdfd Nu 
B. ę. rgdio tinkinu

* į

IN LIETUVA
SU DIDELE RUDENINE 

' EKSKURSIJA POPULERE
Skandinavu Amerikos* Linija

Greitu ir Patogiu Susisekimu per 
KOPENHAGA ' in KLAIPEDA

Isz New Yorko 15 Spalio (Oct.)

Laivu Frederik Vili
.Visi kurie rengiatės ar manote ke
liauti dabar,in LIETUVA ir norite 
turėti smagia ir nebrangia kelione 
VAŽIUOKITE 15 OKTOBERIO

SU RUDENINE EKSKURSIJA 
IN KLAIPEDA

nes treczios klases abipuses keliones 
prekes nuo 15 Spalio bus pakeltos. 
Nupigintos 3-czios Klases Laivakortes 
ISZ NEW YORKO IN KLAIPEDA: 
In viena puse ....................... $ 94.50
In abi pusi................................ $150.00
Revenue ir Pagalves mokeszczlai at
skilai. t Del informacijų kreipkitės 
pas savo agenta arba t|esog in
Scandinavian - American Line
27 Whitehall St. New York, N. Y.

. ’ f *.

/L. *
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAįritafoY.oiTY; pa. ■ ■ I fe •> 

MEMBER OP T>f» FEDERAL RESERVE SYSTEM
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Kapitalas . ..................
Pervirszis ** ••••••• t

r1 i .u .

Statement of the Ownership, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 24, 1912.

Of the “Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for October 1st 
1931.
State of Peąnsylvania
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
the Business Manager 9t the “Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caplion, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form,

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: ,
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa.

Editor: F. W. Boczkowski, 
>13 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
Business Manager: W. D. Boczkowski, 

; 338 W. Mahanoy SL
Mahanoy City, Pa.

1

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

I

" k

ui .1 .

iOl
l<

Nuliūdimo valandoje, šutei- 
i
■II

kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai

Busite pilnai piga-
I .1

H

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa-j 
A ♦ B n w e ' a • .

I

ir gražiai* 
nčdinti.

tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 
■.....  . I,I|FI.>

--- -----------------------------------j—.... ■

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje . 

<^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City1L--.. ............ ... - .
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2. That the owners are:
W. D. Boczkowski,

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowski,

336 W. Mahanoy SL Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold- 
erS owning or holding 1 per cent or

I more of the total amount of bonds, 
mortgages^ or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI. Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 3rd day of October 1931.

t" .----- '
CAPTTAt STOCK $125,000.00 J

SURPLUS IR UNDIVIDED >
PROFITS $623,358.62 C

utį

$200,000 
250,000 

69,000

$519,000

A

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- 

* ka nepaisant ar mažas ar didelis.

• ■ I
Isz viso .........

DIREKTORIAI
■ 1

i
• į

v i*. .i (
*

f

D. F. GUINAN, Tres.
JAS. A. DOLPHIN, Sec.
JOHN, J. MORAN,. Solicitor.

a. ■■■* ■■ ka * a. a !*

JOSEPH MACIEJUNAS
i j' V * , f>

' ■ '■

f

4"' "Ji ANTHONY DANISEWICZ

[SEAL]

LEON ECKERT, Vice-Preu,

Wm. R. MILLER 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON 
GEORGE OLIVER

■■■«■ Illllllll II >■

CIJAS. S. PARMLEY 
Notary Public

My Commission expires March 7 1933

1 Skaitykite “Saule"
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Prei.irKM. f




