
Į1
M.

i

Hi

L b >

I

I!

1

I*

>

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND. FRIDAY.

———• I

YEARLY SUBSCRIPTION 18.00 I
I 
I 
į

' I 
I

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA II BIRŽELIO 1926 (FRIDAY JUNE 11, 1926)

— —

.71DU-KART SANVA1T1NIS LA1KRASZT1S“SAI LE”
, ISZEINA KAS UTAlJNiNK A IK PETNYCZIA.

i

' <1,T , Ir" ' i .

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viao meto |8.0Q
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

JLalazkoB Ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreafll
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

I H 
r

1'-iii

1 
H

No, 47 BNTBHBD AT TUB MAH AMOY CITY. PA/ B NT B HMD AT THB MAHANOY CITY. PA., \
\POBl-OPriOB AB B BOON D ULABB MAIL MATTBH.J

W. D. BOCKKOVTBKI, Pro. A BffTV • ■> Wfm V TV ly IlPi*

P. W. B0CZK0WNK1, B4lt«r 37 METAS 1
ir ' • !»l

ISZ AMERIKOS
PATI GAVO

IN ŽANDA

DAUG ŽUVO
KARESIA IR

NELAIMĖSIĄ

SUDŽE PAGYRE VYRA UŽ 
TAI KAD TOKIU BUDU 
NUBAUDĖ LAKSTAN- 

CZIA PACZIULE.

NUO 1914 LYG 1926 • ANT 
VISO SVIETO ŽUVO 52 
MILIJONAI ŽMONIŲ.

Atlantic City, N. J. — Vyras 
turi tiesa duoti per žandu savo 
paeziulei, kuri laksto po mies
tą per visa diena, praleidžia 
vyro sunku uždarbi, nedažinri 
namo ir nepagamina savo vy
rui valgi, taip nusprendė sudže 
.Joseph Cario, czionaitiniam 
sude.

Lloyd Ashley ir jojo paeziu- 
le likos aresztavoti už susimu- 
szima ant ulvezios. Kada vvras 
stojo priesz slidžia pasako:

” Malonus sudže, asz dirbu 
sunkei per visa diena, bet ma
no pati laksto per visa diena 
po miestą su kitais vyrais. Vie- 
toje prigiidbet man czedyt ma
no uždarbi ir prižiuridi narna, 
tai jiji viską praleidžia.”

Sudže atkirto moterei:
gal mano nuomonia, tai tavo 
vyras gerai padare užduoda
mas tau kelis žandinius,” 
motore prisipažino, kad 
nžmetinejimai yra teisingi. Su
dže nubaudė moteria ant vie
nos valandos in kalėjimą o vy
ra paleido.

Motore pri ’ idėja pasitaisyt 
ir gyventi florinu sii vyru atei
toje. — Keli žandiniai del ne
kuriu moterių yra geriause gy
duole.

PASKUTINĖJE KAREJE 
ŽUVO APIE 127,000 

ŽMONIŲ.
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SENOVISZKI UŽLIEKAIISZKASAMI ISZ SZITO KALNO.

EXTRA! IISZ LIETUVOS
Kaunas—Birželio 7 J 
iszrinktas Lietuvos 
Prezidentu Dakta- 
taras Grinius ir 8-ta 
diena Birželio
sieke. Ta žinia pri
siųsta del “Saules” 
nuo Liet. Pasiunti
nybe Amerikai.

pn-

MS

“Pa-

kada
v v ro

i domu su vyru a t ei-

PAAUKAVO KOJA UŽ 
100,000 DOLERIU.

Cincinnati, Ohio.
McKinley,

Leslie 
32 metu, dirbantis 

Gibson lietelyje, aproiszke, buk 
jisai parduos savo koja už 
szimta tukstancziu 
McKinley pašilde savo koja del 

Ta tom isz 
Daytono, kuris turi tik viena 
koja, bet jisai geidže aplaikyti 
kita 'koja nuo sveiko žmogaus 
ir aproiszke, kad jaigu kas at- 
riiszauktu norėdamas parduoti 
•savo koja, tai jisai užmokės 
jam 100,000 doleriu. Užeina 
klausymas, ar valdže pavėlins 
McKinley’ui parduoti savo 
koja.

•savo koja 
doleriu.

maszinisto James

parduoti

FORDAS UŽDIRBO IN 
SEPTYNIS METUS ARTI 
SZESZIS 
MILIJONU DOLERIU.

SZIMTUS

Detroit, Mich. — Parker 
Rust Proof kompanijos byloj 
priesz Kordo automobiliu kom
panija del vieno milijono dole
riu atlyginimo, tariamai už pa
sinaudojimą jos patentu, Her
bert L. Lester, vyriausias For
do kmopanijos auditorius liu
dijo Jungtiniu Valstijų 
trik to teisme,
n is motus, nuo 1917 iki 

Fordo

Dis
kai! per septy- 

1924, 
grynas V’ordo automobiliu 
kompanijos pelnas buvęs $526,- 
442,951 (526 milionai, 441 tuks 
tantis ir 951 doler.)

Leistero parodymais 
tižiausio pelno Fordo kompa
nija utrejus 1922 metais, 
jos gross pelnas buvęs 
394,894, o netto 
$115,797,361.

Prieszta raudam i betgi Leis- 
1 i ūdiji mams, 

kompanijos 
pristato teismui 
rodanezius, kad per 
septynis metus Fordo kompa
nijos grynas pelnas buvęs ne 
$526,441,951 bet $702,080,001-

tero

s di-

kai 
$15 

pelnas
•)

Parkero 
san.sk ai ti ninka i 

skaitmenis, 
sakytus

Washingtonas. 
karta 
skelbti 
kare žuvusiu Amerikos 'karei
viu, jūreiviu ir ju virszininkit.

Skaitmens parodo, kad per 
ta kara žuvo 121,614 kareiviai, 
5,045, oficieru ir 276 armijos 
geilestingos sesers.

119,568 asmens netetko gy
vasties tarnaudami armijoje; 
tame skaiezinje 114,685 karei
viai ir 4,807 karininkai.

35,191 kareivis ir 2,384 kari
ninkai mirė invairiomis ligo
mis, ir 12,937 kareiviai ir 599 
karninkai mirė nuo sužeidimu 
musziii laukuose.

Laivvno nuostoliai buvo to
ki: 5,352 jūreiviai ir 284 ofi
cierai mirė invairiomis ligomis 
1,193 jūreiviai ir 116 oficieru 
neteko gyvasties del i n vairiu 
nelaimes atsitikimu; 384 jūrei
viai ir 38 oficierai buvo už
muszti musziuose su prieszu.

Armijos nuostoliu skaitmens 
paduodami nuo Balandžio 6. 
1917, iki Lietnns 2, 1921;

Pirma 
oficialiniai buvo 
skaitmens didžiajame

pa- Profesoris James 11. Boasted isz Chicago Universiteto, keli metai kaip kasa aplinkinė
je Armagedlono, kur guli senoviszki miestai isz bibliszku laiku. Ant pavei’kslo matome kai
na ant pustynes Esdraelono, kuriamo 
meeziii adgal.

guli kaulai ir senoviszki rasztai nuo keliolikos szimt-

PASIKORĖ MOTINA IR 
DUKTĖ.

Krivasalis. Linkmenų vals. 
— Pereita rudeni ežia pasiko
rė vietines gyventojos pil. Ro- 
inamienes motina. Mirus moti
nai, Ramoniene tol sielvartavo 
i'ki apsirgo. Galu gale, ilgiau 
ebeiszkesdama ji nutarė nusi
žudyti ir sztai Gegužes 10 d. 
sz. m. ji rasta pasikorusį pir
kioje. Ramoniene paliko vyrui 
du vaiku.
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UZMUSZTAS
PASKUTINE DIENA

RENGĖSI KELIAUTI IN TĖ
VYNĖ, LIKOS SUMALTAS 

PO RATAIS LOKO- 
MOTIVOS.

via i ir 38 oficierai bu v

1917, iki Lietuos 2, 1921; lai
vyno — nuo Balandžio 6, 1917 
iki karo paliaubų.

Nuo 1914 lyg 
ros ir visokios 
svieto paėmė 52 milijonus žmo
nių: 9 milijonai žuvo karesifa, 
30 mil. nuo ligų ir amaro, 5

1926 melu, ka
nčia i mes ant

0 mil. nuo ligų ir
mil. amo bado, 2 mil. nuo dre
bėjimu žemes ir Ikitokiosia ne
laimėsią. •

Pittsburgh, Pa. — Atsisvei- 
savo draugais, kurie 

jam vėlino laimingos keliones 
in tėvynė, nes tai buvo jojo 
paskutine diena darbo Home
stead Steel Works, Jonas Sza- 
lia, 52 metu, ėjo namo links
mas, 
pasimatys su savo mylema pa

valkais, n e u ž I e m i n o 
eidamas per gdležiakeli prisi
artinant lokomotiva, kuri tren
kė in nelaiminga žmogeli, su
maldama jojo kuna po sunkiais 
ratais.

Szalia ketino keliauti in Eu
ropa su savo vyriausiu sunnm 

lavinosi 
sportuose, idant daly- 

bauti lenktynėse kurios ketino 
atsibūti Czeko Slovakijoj.

< <

kines su

52 melu, 
, manydamas kad neužilgio

cziule ir

kuris 
Conn.,

Bridgoporte,

Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖ PASILEI

DUSIĄ MOTINA
NEGALĖDAMADUKTĖ 

NUKENSTI PALEISTU- 
VINGO GYVENIMO 

SAVO MOTINOS 
NUŽUDĖ JAJA.

Varszava. — •Juze Knzik, 16 
metu mergaite atėjus in palici
je aproiszke, buk dvi valandas 
adgal nužudė savo motina Fra
nc Musialione. Kada palicije 
atėjo in juju gyvenimą, rado 
motina gulinezia ant grindų su 
perskeltu pakausziu padaryta 
su kirviu. Sliect va parode, buk 
moti'iia buvo paprasta girtuok
le ir paleistuve,
kviesdama pas save

JT

NAUJO BUDO 
KAINAS

NAUJAS SUKYLIM AS 
LENKIJOJE

BROLIS NEAPKENTĖ SA
VO BROLI NUO MAŽENS 
IR ANT GALO NUTARĖ 

JI NUŽUDINT.

— Katone Ladzinv 
nežinomi piktadariai užklupo 

oinanezio plentu
'kuri baisei subadė

mire in trumpa

Sienini. 1

BALT-GUDŽEI SUKILO NE
NORĖDAMI TARNAUTI 
LENKISZKOJE KARIU- 

MENEJE.

MERGAITE 6 METU PAR. 
DAVINĖJO MUNSZAINE 

DEL TĖVO.
Los Angeles, Calif. — Kada 

palieijautas Simpson, kuris la
bai myli vaikus, nes 
juju szeszis, pareg 
szesziu metu mergaite Janita 
(oulderson, noszant ant pecziu' 
sunku maisza, sulaikė jaja už- 

“ka tu tame mai- 
sze neszi mano miela mergai
te,” 
atriake: 
szainos.

pats turi 
;ejo patogia

klausdamas:

staeziai 
maisza mun-

BUK PALAIMINTA MIR- 
IR ATLIKO 

ANT VIETOS.
Philadelphia. — “Buk 

laiminta mirtis,

TIS; > >

pa-__  4 4

nes tu esi ge
ri a use drauge nu'liudiisio ir nu- 

Su tais žo- 
18

siminusio draugo.” 
tižiais Juozas Shikevicz, 
metu, iszgercs stikleli guzutes, 
paleido in smegenis szuvi ir 
ant vietos atliko.

Sin'ke vieži us atėjus in k bu
ba aitsineszdamas bonka guzu- 
tes, 
ir isztaref'

nuo baus-

ant ko mergaite 
“neszu

Kada josios užklauso ka jiji 
veike ir kur nesza maisza su 
munszaine, kuriame isztikruju 
radosi galonas namines ramy
bes, mergaite atsake, kad par
duoda jaja del josios tėvo.

Pasirodo kad tėvas buvo Ju
anas Coulderson, 52 metu, ir li
kos nubaustas ant 60 dienu už 
tai. Mergaite pasakė palieijai 
kad jaja tėvas už tai baisei nu
baus, kad ji iszdave palieijai. 
Bet sudže prižadėjo mergaitei 
kad jaja apsaugos 
mes.
PALICIJE UŽKLUPO ANT 
PARAPINIO PIKNIKO, PA

IMDAMI MUNSZAINE.
Scranton, Pa. —Slavokn Lu- 

teronu parapije laike savo pik
niką Jessupe. Visi linksminosi 
ir turėjo puikius laikus, bet 
kas tok is pakiezo liežuvi pra- 
neszdamas kad ant pikniko 
parduoda svaiginanezius gery- 
mus. Atvažiavo keli steitinei, 
padare krata ir surado molinu- 
kia munszaines pas Andriu Mi- 
kalika, kuri aresztavojo ir pa
state po kaucija 1,000 doleriu.

Piknikas po tam pairo, nes 
visi isz baimes iszbegiojo na
mo. | : __t, .

užfundino savo draugams 
s tuos žodžius 'nusi- 

szove. Jaunas žmogus nuo ilgo 
laiko sirgo ir neturėjo darbo. 
VYRUCZIAI APSISAUdO-
KITE, IDANT IR JUMS 

TAIP NEATSITIKTU.
Cleveland, Ohio. — Už ta1, 

kad josios vyras jaja bueziavo 
tiktai viena karta ant sanvai
tes, sudže Thomas M. Kennedy 
nubaudė ir perskyrė Francisz- 
ku Nyszka, 24 metu nuo jojo 
pacziute.s, kuri užvedė teismą 
prieszais ji, kad su jaja nepa- 
siolginedavo kaip vyras priva
lo elgtis su savo moteria.

Frainas buvo taip atszales 
nuo savo Onutės, 'kad net gu
lėdavo atrikiriai.
NEDA VE PACZIULEI NE 

CENTO PER 29 METUS.
Middletown, N. Y. — Kada 

Szimal Suvedus likos paszauk- 
bas in suda už nedavimą pi-nigu 
ant užlaikymo savo paezios ir 
keturiu vaiku, pats prisipažino 
su pasisziauszimu: “Esmių ga- 
linczius, nes per 29 metus savo 
vedusio gyveninio, nedaviau 
savo moteriai 'ne cento ir da
bar neduosiu. ”

Sudže Ji nubaudė ant 90 die
nu in pataisos narna ir gailėjo
si kad Szimasine yra jaunesniu, 
nes ji iiimiimstu in Sing Sing 
kalėjime. j . .

1

1NUSZOVE PACZTO 
VEŽEJA.

Szesztokai Mariampoles aps. 
; 5 nakti Išvežant 

Lazdijų paczta isz Šeštoku, 
likos užmusztas paczto vežejaš 
Paszukonis Vincas. Paimta 
150 litu, sudraskyta siuntiniai 
ir keletas apdraustu laiszku. 
Trūksta dalies siustp daiktu. 
Vežikas užmusztas isz užjiaka- 
lio, matyt, bendra-keleivio, nes 7 W 7 7
kulka perėjo per galva.

— Gegužes

c
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Juozoant
Komaru, 
peiliu, nuo ko 
laika.

rf\ ‘ 
neparodo. Tada panaudojo pa- 
licejska szuni ‘‘Billo,” kuris 
jau nekarta surado kaltininkus 
Szuo užėjus ant pedsakio, nu
bėgo in szali kaimicezio in kai
mu Pacyinki. Paskui szuni be- 
go ir palicije. In grinezia inbe- 
go szuo ir pradėjo uostyt visus, 
kurie joje radosi, ant galo su
silaiko prie paezios nužudyto, 
o ilgiause uoste broli nužudyto 
Konstanta Komaru, ant kurio 
metėsi ir pradėjo kandžiot. Pa
licije alplesze iniirszusi szuni, o 
Komaru tuoj aresztavojo kai
po nužiūrėta už nužudinima sa
vo brolio. Sliectva parode, kad 
žadintojas turėjo prie savos ii-

ant

J

Pyrinejimas policijos nieko

Gubernatorius
pil. Aleksavi- 

užpuole

I

Jtankiai
vyrus su 

jerdavo per dienas ir 
Daugeli kartu duktė 

mot imi paliaut u 
gyvenimą, bot

v už

kuriais 
na k t id. 
melde idant 
toliau vesti toki
ant to visai netemino ir praleis
davo [jaskutini skatiku, kuri 
uždirbdavo duktė fabrike, ne
turėdama pati in ka pasirodyt 
o kada* Juze
darbo, rasdavo duris užrakin
tas, prie kuriu 
per kėlės valandas,

sugryždavo isz

turėjo stovėti 
pakol mo

tina su vyrais neprisotino savo 
gyvnlkszko budo.

Tuja diena kada Juze nužu 
de motina, atėjus isz darbo ra
do užrakvtas f/ 
ma ilgiaus

duris ir negalėda
mi kensl i motinos 

pasielgimo, pagriebė kirvi isz- 
dauže duris, iubego in vidų ir 
uždavė kirviu du ypus motinai 
per galva.

Laike teismo, .Juze liudijo 
pro aszaras, kad buvo Knzikes 
nek'galiszku kūdikiu irper sze- 
szis motus sunkei kovojo už sa
vo nekaltybe, nes motina dau
geli kartu jaja privertinojo ant 
vedimo paleistuvingo gyveni
mo kaip josios motina. Ta ja tai 
diena inpuoJus in
nužudo molina ir nieko neatsi
mena kaip tai padare. Daugeli 
lindintoju prisiege apie jiasi- 
olgimejima motinos ir josios pa- 
1 e i st uy i n ga gy v c n i ma.

Ant galo sūdąs nubaudė Ju
ze ant szesziu menesiu kalėji
mo, bot ir laja bausmia mergai
tei dovanojo, 'bet turi būti po 
pa'licijos priežiūra per penkis 
metus. Bobute mergaites pasi
ėmė jaja pas savo.

paszeluma

VARO KUNIGUS 
IN BAŽNYCZIA.

San Salvadore. — Gautema- 
los respublikos valdžia Centra- 

Pa na
rnos), išgujo lauk visus Jėzui
tu kunigus už politikavimą. 
Prie to valdžia korszina isz- 
guiti vispsk įmigus, užsiimam-

nešu’

UŽDRAUDĖ

pi sukruvinta peili. Brolažudis 
galo prisipažino prie žn- 

dinstos, aiszkindamas kad nuo 
mažens turėjo dideliu neapy
kanta prieszais savo broleli ku
ri ant galo nužudo ant meldimo 
jojo paezios’kuri'nuo kokio lai
ko slaptai mylėjosi

<*•>

■'l**

slaptai 
szvogeriu.

Brolažudis likos nubaustas 
ant 25 motu o motore ant 15 
metu in kalėjimu.

su savo

84,000 MOTERIŲ DIRBA 
KASYKLOSIA 

JAPONIJOJ. %
Geneva. — Ant terp-tautisz- 

ko darbininkiszko susirinkimo 
kokis atsibuvo czionais, J#po- 
niszkas delegatas aproiszke su
sirinkusiems buk 84 tnkstan- 
cziai moterių dirba kasyklose, 
o isz t uju 47 tukstaneziai dirba 
giliausiose dalyse kasyklų Ja
ponijoj.

Varszava. — Naujas ergelis 
kilo Lenkijoj. Du ptflkai rekru
tu sukilo artimoje Vilniaus o 
kiti taipgi nerimauja provinci
jose kurias atėmė nuo Vokieti- 
j()S-

Balt-gndžiai Vilniaus guber
nijoj sukiloprieszais valdže ne
norėdami priverstinai tarnauti 
karinmeneje.
nusiuntė in Varszava idant pri- 
siunstu in lenais vaisku ant ap- 
malszinimo maisztininku. Ka- 
riszkas ininisteris apszauke ka- 
riszkas tiesas Boznaniuje ir 
Pomeranijoj, nes tonais kerszi- 
na didžiauses pavojus. Cenzū
ra uždėta ant visu laikraszcziu 
ir uždrausta laikyti visokius 
susirinkimus.
POPIEŽIUS

SKAITYTI KNYGA APIE 
STEBUKLUS.

Kymas. — Popiežius sziomis 
dienomis iszdave uždraudimą 
skaityti 'ne senei iszduota kny
ga apie stebuklus, kokius daro 
kokis tai zokoninkas, tėvas Pio 
isz Pietrelci'iia, Apulia, Italijoj. 
Apsakymai apie nepaprastus 
stebuklus tėvo Pio, prasiplati
no po visa Italije ir daejo lyg 
Ameriko. Kokis tai iszduotojas 
surinko visus tuos apsakymus 
ir iszdave knyga. Ant galo ir 
pats popiežius daginio apie tai, 
n ži l ra u si 1 a m a s k a t a 1 i k a ms
skaityti taja knyga arba jaja 
perdet ant kitu kalbu.
SKAICZIUS BOLSZEVIKU 

LIETUVOJE.
Kaunas. — Bolszeviku Lie

tuvoje esama apie 17,000, nes 
balsu paduota už 

kandidatus
Socialdemokratu

Katalikai 
surinko

f

apie tiek
Bolszeviku 
kantseima.
yra apie 165,000. 
darbininkai 
balsu.

Paskutines Žinutes.

ren-

65,000

Delegate Margarieta Bond- 
A ūgli jos protestavo, 

moteres dirbanezios ka-
field isz 
buk
syk'lose Japonijoj, Kinuosia ir 
Indi jose, yra laikomos kaipo 
gyvuliai, neknrios iszeidavo isz 
kasyklų tiktai viena karta aut 
sanvaites. Melde jiji susirinku
siu delegatu idant siunstu pro
testus in Japonija, kad. už
draustu dirbti motųrims kasy- 
k losią.

Japo-

Japoniszki delegatai Narasa- 
ki ir Mayeda aproiszke, buk
tarp t uju 84 tukstancziu pože
miniu nevalninkiu dirba 1,900 
mergaieziu kurios da neturi 16 
metu. Gailėjosi kad Japonija 
neužveda tiesu uždrausdama 

ežius politika. — Panaszei toki dai-bininkiszka padėjimą 
kaip szįadien daro Meksikas, juju sklypo. , ,,

lojo Amerikoje (netoli I

ežius politika.
♦—* 4 4mM»

11 Carthage, Al o. — Keturi 
darbininkai likos užmuszti eks
plozijoj parako Hercules Pow
der Co.

11 Tokio, Japonije.
nai aresztavojo 300 Koreonu už 
sukūlima prieszais valdžia. Ke
liolika suszaude.

U Berkley Springs, W. Va. 
— Szeszi darbininkai likos už
muszti o vienas mirszta, eks
plozijoj dinamito piesku duo
boje prigulinti prie Berkley 
Springs stiklo dirbtuves.

. ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 404 ir 406 W. 

Centre St., ant viso loto. Atsi- 
szaukite ant adreso:

229 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City Pa.(J.18)

BAISUS ŽMOGŽUDŽIU 
UŽPUOLIMAS..

Vilkininkai, Leipalingio v., 
Seinų apskr. (“V-bes” kor.)— 
Nakti isz 24 in 25 d. Balan
džio, czionai
cziaus Jono namus 
žmogžudžiai, Aleksevicziui per 
pjauta gerkle, piemenukui per- 
girsta galva ligi smegenų szei- 
mininko sesuo supjaustyta, bet 
dar pusgyve nugabenta ligoni
nėj.

Žmogžudžiai kol kas
imti. Užpuolimo priežastis pi- . 
nigu jeszkojimas.

SZEIMYNOS DRAMA.
Kalkinyczioj Geg. 10 d. J. M. 

su savo motinos pagelba puolė 
dobti savo jaunute, lėtutė žmo
na; ja sudraskytu veidu, su
kruvinta, sutarszytais plau
kais iszmete apalpusia pro du
ris in purvyną. Subėgusius 
žmones nelaimingaja gelbėti 
Bažnyczios rysziu pririsztasis 
vvra akmenais mėtydamas vai
ke, sakydamas: “Ji mano, ir 
kan oriu, ta su ja darau P’ Ap
linkiniai sako, kad tos gyvos 
moteries draskymas ne pirmu
tinis urs toji pora vos tik per
eitose užjga venos susi vingia
vo. Vietoj szeimynines laimes 
jaunai žmonelei kankinimu ke
lias in ‘kapus.

DAUGIAU GERIA 
ARBATOS.

Per sziu metu pirmuosius du 
.menesiu iszsvarstyta apie 17 
su puse tukstancziu ‘kilogramu 
arbatos
tuo pat laiku 
tukstanezio kilogr. mažiau.

DIDĖJA RŪKYMAS.
Szimet per pirmus du mene

sius pagaminta apie devynis 
milionus papirosams gilzių, o 
praėjusiais metais tuo pat me
tu tik apie septynis milionus.

TOBULĖJA ŽVEJYBA.
Szimet per Sausio ir Vasario 

men. Lietuvos pajūriuose su
gauta arti szesziu tukstancziu 
kilogramu žuvu arba szimtas 
penkiasdeszimts
kilogramu daugiau, negu pra
ėjusiais metais tuo pat laiku. 
SUGAVO LENKU SZNIPUS.

Balandžio pabaigoje sulaiky
ti Ukmergės apskr. pereinant 
demarkacijos linija du Lenku 
šnipai E. Panceviczius ir St. 
Szocikas, abu kilę isz Lydos 
apskr. Jio gyvendami Lietuvoj 
jau nuo 1923 m. tiekia Lenku 
žvalgybai žinias per Szociko 
broli, kuris gyvena Dukszto 
miestely, ,

o praėjusiais metais 
pusketvirto

tukstancziu

£
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Kas Girdėt
moko grajyt ant sk ripkos, to- 

’ b

Ne tik Lietuvoje keliolika 
kunigu pamėtė kunigysta bet 
ir Lenkijoj panaszei daro. Jau 
daugelis kunigu pamote savo 
dvasiszkas sutonas. Paskutinis 
yra kun. Oraczevski, kuris ki
tados radosi Amerikc. Dabar 
ponas Oraczevski kukis pra
kalbas ir iszaiszkins kokia bu
vo priežastis pametimo kuni
gystes.

Pittsburge tūlas žmogelis pa
pilde savžudinsta isz rapes* 
czio 
savo

kad negalėjo iszmaityti 
vienuolikos vaiku. —O 

kas jam liepe turėti tiek vai
ku?

Ar žinote kad Suv. Valstijo
se sunaudoja tiek elektrikiniu 
lempukiu kiek sunaudoja visas 
likusia svietas. Ir ar žinote kad 
Francuziszkos girrios turi 25 
milijonus margu, arba 1!) pro
centas visos dalies Franci jos. 
Ir kad Kinuose gyvena apie 
12,000 Amerikonu arba keturis 
kartus daugiau taip priesz 
dvideszimts metu adgal.

New Yorko bankuose randa
si daugiau kaip penki milijo
nai doleriu kuriuos žmonvs už- e 
mirszo atsiimti arba negalima 
surasti locnininku. Sumos yra 
nuo keliu doleriu lyg keliu 
t ukstaneziu.

Sztai ka raszo ponas J. Gu- 
dynas, paczt 
t ojas isz 
apie knyga
tu ir Viena:

i i

o instaigos tarnau- 
Veiveriu, Lietuvos, 

“Tūkstantis Nak-

Dėkui jums labai už taip
puikia knyga kuria man pri
siuntė!. Yra tai knyga kuri 
žmogų pralinksmina ir surami
na ir varge esanti. Taipgi ra
mus praleidimas liueso laiko, 
kur ir nuliūdimui užėjus ir ne
pasisekimo darbe ar isz sveika
tos pablogėjimo žmogus gali 
rasti puiku suraminimą. Taip
gi linkiu jaunuomeniai insigyti 
ta puikia knyga ‘Tūkstantis 
Naktų ir Viena’ kurs nevienas 
jaunuolis ar jaunuole nesigai
lės ja nusi'pirkia.“

Mot ere gali pigesniu Indu 
uumalaviot visa savo veidą, ne 
kaip josios vyras laike prohi- 
bieijos gali humaliavot savo 
uosi raudonai.

Amerikonas, Tamoszius Adą- 
mas, gyvenantis nuo kokio tai 
laiko Oldburge, Anglijoj, užra- 
sze visa savo turtą, isznesząnti 
ant .50 tukstaneziu doleriu, sa
vo 
buk “ 
draugas persiskirs 
svietu, likusi pinigai lai buna 
padalinti tarp jojo netikusiu 
giminiu.“

szuniui. Nusprendė jisai, 
kada tasai brangus jojo 

su sziuom

del perėjo per visa Macedonija 
grajydama po kaimus ir mies- 
.tus ir tokiu budu maitinosi. 
Ant galo aplaike dinsta tarnai
tes hotplyje, bet isz aplaikyto 
užmokesezio negalėjo iszsimai- 
tyt.

Mane vargszo kad iszbris isz 
savo vargo, kada aplaike dins
ta kasierkos, bet buvo tai pa
leistuviu urvoje isz kurios, pa
bėgo, |>asiskoliiidama maža su- 

pinigu iszbegiiama .iii Pa- 
Palicije ja ja suome ant

Sztai nelaimingas gyvenimas 
dukters pakarto popo:

Serajeve stojo sude buvusi 
daraktorka mokslaines Natali- 
je Hic, apkaltinta už vagysta. 
Pro verksmus toji mergaite ap
sakė sudžiui savo nelaimingi 
gyvenimą. Toji istorije yra ne
paprasta ir mažai sziandieni- 
niu mergaieziu galėtu ja pa,- 
neszti. Nata'lije yra nelegalisz- 
ka duktė Pravoslaviszko popo, 
kuris laike kares, li'kos pakar
tas Aradze. Per taji atsitikima 
negalėjo užbaigti moksliszka 
seminarija ir apiaikyti kokio 
nors dinsto. Ant galo aplaike 
užsiėmimą ir pabėgo in Mace
donija. Atsitiko, kad karta kir
to per ausi koki ten nuobrodu 
ir nepaklusna vaika kuris in 
kėlės dienas po tam mirė. Bet 
vėliaus pasirodė, kad vaikas 
mirė
Natalija 
menesiu kalėjime ir nubausta 
ant asztuoniu metu in 'kalėji
mą isz kurio tik nesenei likos 
paleista. Po apleidimui kalėji
mo vela negalėjo surasti jokio 
dinsto.

Būdama maža mergaite, isz-

nuo skaudulio galvoje, 
už tai persėdėjo 18

ma 
la. jftja suome

9

Amerikos Istoriszkos 
Dienos.

Birželio 2,1817. Gimimo Die
na George Henry Corliss.

Corliss, Amerikos iszradojas, 
iszrado invairius inžinams pa

ir laike Pbiladel-
Szi m t met i nes Parodos

gerinimus.
phijos
jo vienas inžinas vare visa pa
rodos maszi nerija. .Jis mirė Va
sario 21, 1888.

Birželio 3,1808. Gimimo Die
skundo kokio lai daraktoriaus, 1 na Jefferson Davis. Laike Ci- 

paskolino nelaimingai
ant josios praszymo 80 dynaru, 
vėliaus daneszepalieijai kad ji 
apvogė. Serajevo sudus nubau
dė mergaite ant trijų meųesiu 
in kalėjimu.

Kiek tai mergaieziu panosz- 
tu tiek nesmagumu savo gyve
nime kiek panesze Natalije? 
Senei butu atemia sau gyvasti.

kuris

žino-

isz 
net nuo 

Be tos

Gydytojai ir paprasti 
nes kalba, kad rūkyti nesvei
kas dalykas, kenkiąs sveikatai 
ar net ardas jas, bet ant to nie
kas neboja ir rulko kas tik 
to pasigerjima mato, 
kndvkvstes amžiaus,
priežasties rūkymas turi ir ki
tu blogumu, būtent, rūkas in- 
gauna sayotiszka ir gana 
smarku kvapsni, kuri kai kas 
dvokimu vadina. Visu didžiau 
šia rūkymo blede bus ta, kad 
nemaža pinigu durnais iszlei- 
džiama. Rūkas žmogus viduti- 
niszkai imant, suruko kasdie
na 20 papirosu, tuo budu per 
50 metu toks rūkorius surūky
tu 365,000. Kadangi 20 papi
rosu kartu užilegti duoda
kub. metru durnu, tai visi tie 
365,000 papirosu sudarytu 18,- 
000 kub. metru arba vieno 

tiek pat 
auksztuino ir 18 ’kilometru il-

1

metru arba 
metro platumo ir t i •• -

viles Kares Konfcderetu Val
džios Galva.

Turėdamas tik 20 metu, Jef- 
Davis kaipo antrasis 

armijoj dalyvavo 
priesz Indi jo

nus. 1835 metais atsisakė nuo 
armijos ir apsigyveno ant savo 
pliantacijos Mississippi vals
tybėj, 1845 m. buvo iszrinktas 
Kongreso atstovu, atsisakė 18- 
46 m. ir dalyvavo Meksikos ka- t
reje. Pavojingai sužeistas Bue
na Vista. Pasveiko ir 1847 m. 
buvo narys Suv. Valstybių Se
nato. 1853’ m. prezidento Pierce 
buvo paskirtas Kares Sekreto
rium, ir vėl buvo iszrinktas na-' 
riu Suv. Valstybių Senato, kur 
užėmė svarbia vieta kaipo pie
tiniu valstybių vedėjas. Kuo
met Civile Kare prasidėjo kon- 
federetu kongresas ji iszrinko 
prezidentu. Galima sakyti kad 
jie pieta valstybėms insteige 
viską — armija, laivynu, gink- 
linvczias — kas tik buvo reika- 
linga vesti keturiu metu kova.

Kuomet Generolas Lee pasi
davė sziaurams, Jefferson Da
vis bandė susineszti su konfc
deretu armija vaiku ruošė, del 
ko buvo suimtas Gegužes 10 d. 
1865 m. ir pasodintas kalėjime 
del iszdavystes. Kalėjimo isz- 
buves dviejus metus buvo val
džios paliuosuotas. Jis mirė 
New Orleans, Louisiana 
tylioj, Rugsėjo 6, 1869.

Birželio 6, 1755. Gimė Nath-

l'erson 
leitenantas 
keliose kovose

vals-

■f

turėtu daugiau

gumu debesi. Arisi 365,000 pa
pirosu kainuoja apie 140 dole
riu. Jei tie pinigai butu deda
mi in banka, kad ir mažais 
nuoszimcziais, tai 50 metu am
žiaus sulaukės žmogus butu 
turtingas, neparudaves nuo ta
bako durnu,
sveiku dantų ir pats butu kur 
kas sveikesnis.
CATASAUQUA ŽMOGUS 

SAKO KAD GERAS.
Air. Henry AL Smale J r., isz 

Catasauqua raszo:
bai suvargusiam ,
kožna nak t i po darbnj, kojos 
buvo taip pailsins kad nežino
jau k a daryti.
patarė man bandyti Dr. 
White’s Blood ir Nerve Toni
ka ir viena bonkute tuoj man 
pagelbėjo.“ A” i sos a pliekos 
parduda arba gausite in 
seruose.

i 4 Buvau la- 
padejime

Draugas mano 
bandvt i

Visos
gro-r>

ANT PARDAVIMO.
Trys lotai mieste Shoentown 

szale P*ort Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.
Parduodu lotus ant statvmo 

namu, ir pabaigtus namus
Namai 

turi 171Z*xl50 ilgio, po $4,500. 
Penkis szinitus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, 

iszpopieruotos,
Lotai 

35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 innu/keti o 20 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis,
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa,
MAINIERIUJ JIS PATIKO.

St.
“Noriu 

jumis praneszti apie stebėtina 
pasekme ka aplaikiau varto
damas jusu Dr. White’s Oil of 
Youth Linimenta. Turėjau sun
ku perszalima ir tas liuimentas 
suteikė man greita palengvini
mą.” Gausite aptie*kose ar gro- 
sernose.

rn

su
visokioms vigiuloms.

elektros, 
kambariai ir gėrėtas.

J. A. Žemaitis,

szi luina
8

Žinote

Mr. Andrew Bott isz 
Nicholas, Pa. raszo:

Hale buvo ja imps 
revoliucijos aficie- 
Britai pakorė kaipo

Pradžioje revoliucijos 
1775 metais jis stojo ar-

an Hale.
Nal lian 

Amerikos 
rius kuri 
sznipa. 
kares,
mijon kaipo leitenantas. 1776 
metais pakeltas in kapitonus. 
Kuomet Washingtonas buvo 

apleisti Long Is- 
ir ’kuomet buvo labai

priverstas 
land ’a, 
svarbu sužinoti prieszu planus, 
Hale pasisiūlė save gauti 
Washinglonui 
formacijas.

Apsirėdęs kaipo mokytojas, 
pasekmingai atliko savo už
duoti, bet gryžtant atgal pa
duoti gautas informacijas 
Washinglonui buvo suimtas ir 
Generolas Howe davė insaky- 
ma ant rytojaus ji pakarti. 
Mirdamas, jo paskutiniai žo
džiai buvo: “Tik gailestauju 
kad turiu ti’k viena gyvasti pa
aukauti avo szalei.

Birželio 14, 1777. Vėliavos 
Diena.

Pirmiausia vėliava buvo au
torizuota Kongresu .1777 m.

kuri paminama
Vėliavos

save 
reikalingas in-

“Tik

J )

Birželio 14d. 
kaipo Suv. 
Diena.

Suv. Valstybių vėliava v ra 
treczia seniausia tautine pa
sauly vėliava; senesne už Ang- 

,“ ir Franci-

’ Valst.

Ii jos “ Union Jack 
jos tri-spalve.

Pirma vėliava turėjo trylika 
Žvaigždžiu ir trylika juostu 
del originaliszku trylika vals
tybių, r

Originaliszkos valstybes Inp 
Connec t ic u t, De 1 a w a re,

Alary land, Massa
chusetts, New Hampshire, New 
Jersey, New York, North Ca
rolina, Pennsylvania, 
Island, South Carolina ir Vir
ginia.

1794m. Vermont ir Kentucky 
prisidėjo prie unijos ir žvaigž
džių ir juostu pasididino iki 
penkiolikos. Prisidedant prie 
unijos kitom valstybėm pasi
darė aiszku kad gali buti per 
daug juostų. Tada Kongresas 
1818m. juostas sumažino iki 
trylikos kurios representavo

vo 
Georgia,

Delaware

Rhode

<>

trylika originaliu 
kuomet žvaigždes pridėta po 
viena kiekviena valstybe pri
sijungus. Szis instatymas tebė
ra instatymu ifsziadien.

Pirmiausia vėliava užpleve-
3 d. ant

valstybių

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

savo 1777nl. Rugsėjo 
Stanwix tvirtoves kur dabar 

miestelis Rome
Pirma karta kares laukan isz- 
neszta Rugsėjo 6d. 1777m.

Szi vėliava pirmiausiai už- 
plevesavo ant trylikos valsty
bių Atlant iko pakraszcziais

stovi 1

kur gyveno trys milijonai žmo
nių. Sziadien ji plevėsuoja 48 
valstvbese visam kontinente 
nuo juru iki juru ir 130,000,000 
žmonių reiszkia jai isztikimy- 
be.

Žmones vadina szita vėliava 
Amerikos vėliava, bot isztikru- 
ju ji yra Suv. Valstybių velia- 

yra
“Star 

Stars and 
“ Ar

“ Ana sulaukė ir tos die
važi uoja ant vinezevones. 

miestelin ir eina 
pro didžiau-

va. Vėliavos kiti 
4 4

Spangled Banner
Stripes“ ir 
in i jo j

standard
sign. “

vardai
Our National Flag,” 

M 4 4

Old Glory.
pavadinta 

laivyne
F. L. I. B.

l i

4 4

vėliava
“ ir < < en-

ANT PARDAVIMO.

lietelis su
žemes,
16 ruimu su visom
parsiduoda su gyvuliais ir ma-
szinerijom. Netoli nuo miesto, 

Malianov Cit v

farma 
viskas užsėtu.

45 akrai
Namas 

intaisoin

3 mylios nuo .,
4 nuo Brockton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos. (1.50.

Air. William Con savage,
R.F.D. No.l Box 144, 

Locust Valley, 
Barnesville, Pa.Phone 4022

SU PLAYER-PIANA
Savo namuo.se galima szokti 
senus 1 net uviszkus szokius 
arba dainuoti senas Lietuviu 
dainas kuriuos szirdi siekia, 
kurias kiekvienas isz jusu 
puiukia pagrajins.

PARDUODAME ANT 
LENGVU MOKESCZIU

Pristatome in jusu namus su 
savo trokąis ir duodame dy
kai 24 rolsus, uždangalu 
dyne ir tuninima.

J se-

Cumberland Plejerei . . $385 
Chandler Plejerei .... $475 
Rudolf Plejerei $550 ir $675 
Haincs Plejerei..........$700
Lauter-Humana $725 ir 850 
Pasiusime katalogus dykai. 
lONASLIZDAS

477 S. MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS..
ST. CLAIR, PA.

goja Petrą, kad ne nubertu su 
szilingu; viduje nakties iszple- 
sz<‘ bažnyczios duris ir injojo 
dvileka žmogžudžiu ir pradėjo 
pinigus dalintis: kožnam pri
pila po miera, o vienam nestoja 
pinigais, duoda jam vyresnysis 
ju aiiksojnosta vieloje pinigu. 
Tada visi sako: 
aukso juosta, 
sis ir sako:

m

gerki i- 
su n kaus kvėpimo,

kurtumo, ūži- M

Kazimieras perskaitęs Alici
jos gromatii vėl nurasze jai 
“tu rytoj kai eisi iii bažnyezia 
asz tavo koja priminsiu stovė
damas kairėje 'puseje didžiųjų 
duriu, 
uos,
Nuvažiavo 
bažnyczion; eina 
sės duris, Kazimieras ir užmy
nė jai koja savo koja — ana 
apslobo ir negyva... Parvežė 
namon negyva ir pakavojo to
je dienoje, o Kazimieras duži- 
nojo, jog jau ja pakavojo. O 
ana gulėjo bažnyczioj: Kazi
mieras nusikalė raktus ir nuėjo 
nakezia atsirakino bažnyezia, 
inejo vidun, pasimeldė, paskui 
atjeszkojo jos graba, kuriame 
buvo paguldyta, atidengė gra
bu, o ana atsikėlė ir sako: “ 
zimierai, kaip tuoj mane pabu
dinai — asz taip gardžiai mie- 

o anas atsake jai: 
miegojai, 
Pa.sk i aus

go ja u
“padabok, kaip 
ant amžino patalo... 
nuėjo Kazimieras
A nei jos ir sako jiems: 
siu jums misi i,
tai jums atiduosiu, o jai ne at
minsite,

7

tu

pas tėvus 
“ užduo-

jai atminsite,

lai m* duosiu ir jai kas 
prisipažintu ant to, tai kad da- 
leisife man iszmuszti isz pisz- 
lalieto dvileka kartu, tai tada 

O tie
apsiėmė ir pasirasze taip, kaip 

taip anas

jums parodysiu. visi

Kazimieras norėjo: 
užminė, sako: “buvo žolynas

Iszbahainuoja ir laidoja mirusiuB 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius do) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

Lietuviazkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

618 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

1

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

L. . . ,_____ ' .

Patarnaujame simpatiszkftt, 
.. . . ..

vestuvėms
mandagiai ir pigiai 

Automobiliai 
kriksztynoms Ir tt. 

Bell Telefonas 90 
215 E. Centre St. Shenandoah.

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, 

uis dusulis, 
nosines kataro
mas ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtine pasekme per 
30 melu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per z

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

“man duok 
Uaip vyresny-T 

kas

bus. 
‘ ‘ asz 
ale

!)

t f

i 4

Tuo ja u.s

perkirs isz 
karto grabu, tai tam juosta 

vienas sako: 
ir paėmė karda, kirto, 

tiktai virszutinia grabo
lenta perlcjrlo, o Petras, grabe 
gulėdamas, jau dreba ir misli- 
ja, kas ežia-daryt? Kitas žmog- 
žudis sako: “asz pcrkirftiu!’’ 
Taip tada Petras atsiszauke 
grabe gulėdamas:
vyrai, ko anie mus dauzį^!...

Povylas: “oinje, ei- 
() žmogžudžiai*i‘fiz baž-

4 4

lik per

kelkitės, 
»,

inįe, ei-

visus galus pa- 
Tada 

iszlindo isz grabo ir 
bažnvczia:

l’aip ir 
me... “ 
nyczios bėgt 
mete: pinigus ir juosta. 
Pel ras
pradėjo alioti po 
anas su Povylu ulioja po baž- 
nyczia, vienas vienam galan, o 
kitas kitam, sarmatinasi vie
nas kito. O žmogžudžiai, nube- 

nuo bažnyczios, 
“a,
“ O viehas sako: 

pinigai tai baika, ale juostos

šarma t i naši

šu
tai sako, isž-

Priėjo prie bažny-
ežios 
alc ne daug inkiiszes 
dabos, o Petras 
Imdamas, už kepures 
sako:“
kepure už szilinga.

nusigandęs,

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.
(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimontu karalių “Meizkoa Bal- 
aama."
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Jeitfu negausi tuos vaistus i

užminė, sako: “ . __ v
labai gražus, kaip augo, o kai 
jau užaugo, užkaito ant jo ne 
geras rūkas ir nuvyto, o dabar 
asz radau ji, atgaivinau, ir vėl 
taip gražus 
pirma buvo.“
la diena ir ne inspejo, kas tai 

; pradėjo 'praszyli 
Kazimieras sako: 

asz ne galiu ja neszti, duoki-

ir žalias, kaip ir 
Anie mislina cie-

per žolynas; 
parodyt, 
4 4

te man karieta gražia su sze- 
szeta arkliu lai tada atvesziu. 
Anas viską indave. 
žirnienis nuvažiavo 
si sodino ir
Tuojaus anie visi jiatiko Kazi
miera su žolynu, o isz karietos 
iszeina — Alicija, duktė pono 
ir szito kimigaikszczio snžiedo- 
tine. Visi daboja isz tolo, ne 
vienas prie ju neeina, tiktai szi- 
tas jaunasai: anas prie ju pri
bėgo, nogėjo pasisveikint — 
Kazimieras szove iii ji isz pisz- 
talieto dvylika kartu. Linksmi- *
naši visi ir tėvas tada jau isz- 
dave už Kazimiero, szaneziaus 
sūnaus. Vescile labai isztaise 
gražia; daug buvo svecziu: po
nu ir bajoru ir asz pats buvau, 
midų, alų geriau, per barzda 
varvėjo, o burnoj neturėjau, 
vizoj pinigus vežiojau, kacziar- 
ga irtaisziau; tuncevodami pa
stūmėjo — asz nugriuvau, o pi
nigai pasipylė: vienas szilin- 
gas inlindo iii plyszi ir dabar 
pi’hszau, jai kam reikia, galite 
pasiimti.

I Apie Petra ir Povyla.
gyveno dli 

žmonys, vardai joju buvo: Pet
ras ir Povylas, ir jieji labai bu
vo bagoti, turėjo daugeli pini
gu, ale ne vienas no mate szi 
linga. Viena karta eidami ke
liu ture: “ 
rastume szilinga

o

atvožė

geriau 
o burnoj

Senam amžiuje

ge versta 
stojo ir tarė: 
kada pinigu. 
4 4

tai iszkada: asz eisiu, maž nors
juosta kaip nors pavogsiu isz 
po ju, o jus manės cziomu pa
laukite...“

duru, girdi, kad ulioja, 
galva pa

ne toli diiru
vagi ir

, vagio’
Vagis su- 

| visai nusigandęs, o nuo ten 
griūdamas — bėgti ir nubėgės 
sako: “tai žinot, broliai, musu 
dvileka po kalkei mielai buvo 
pinigu, o .
po szilingai ir da vienam m* so

pa, lai nustvėrė mano kepure,
“te tau.

vagio kepure už szi- 
Ant rytojaus Petras su 

namon

te tau, Povylai 
11

ju pasidalinta tiktai j

atidave Povylui, sako:
Povylai, 
linga.“
Povylu parojo namon ir vėl 
taip gyveno, kaip ir pirma: szi
linga po nedelia turėjo.

. m v v a v-a v « < • <

Alicija in- __
pas levus.

?)

Vada Ka-rp
(TOLIAUS BUS.)
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ogi szilingas! Vienas sa- 
man duok,“

ir nopasidalina.
o kitas sako:

ot kad mes dabar 
;“ betardami 

ir pamate ant kelio pinigą, pil
ėme, 
ko: “
“man duok“
Sutarė: vienas turės viena ne- 
delia, o kitas, kita. Petras turė
damas sumislijes ir sako savo 
paežiai: “
pradėsiu sirgti iki

asz apsimesiu liga, 
numirsiu; 

mane pakayosite, o paskui at
sikelsiu ir iszeisimo isz szito 
szono, tai prie mus ir pasiliks 
stilingas.” ’ 
kavoje ji bažnyczioj. Nunesze 
ji isz vakaro bažnyczion ir piu 
dejo ant katafeliaus, o Povylas 
netikėjo, kad anas teisingai nu
mirė, ale misflja narakei, kad 
tik prie jo szilingas atliktu. 
Atėjo ir tinas bažnyczion, šau

Taip ir padare, pa-

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,358.62

Mokame 3_czia procentą ant ' 
sudėtu pinigu. Procentą pride- ( 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 1 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir , 
jus turėtumėt reikale su musu 1 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis. i

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice^Pres. 
j. E. FERGUSON, Kas.
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Buckeye Grinas Selykylinis 
Ekstraktas yra padirbtas ir 
parduodamas per organiza
cija ka yra selyklin ir apy
ny j biznije nuo 1874 meto. 

I Tas patirimas per 50 metu 
L ineina in iszdirbima jo. Ne 
a yra dyvo jog Buckeye par- 
\ davimas auga didyn kaskart 

kad sziandien užima pirma 
vieta pardavime visu kitu.

\

b

v

m
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THE BURGER BROS. co.
| H' I Sm

In the Malt and Hops Business Since 1Q74_
C *-18 -

I
CINCINNATI, OHIO.

* I /•j**
X

a> 11. »■ .i ii. n win ■ i m i Lin i..............— n ■ .........            ..i..—.......... ....... ..... . ........ ........ . .. ................... . .......... — i ii^i.mn—.i., .i~..i. i,— .ii.ii.— i*..............................

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

------------*-----------------------------------------------

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
—R"” 1 I I ■ ■" —  ................. ..  11 1111 ■"      I m ■ M—Will ■ ■ ■ II——
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LAIŽYBOS.
sene-Kai degtukas užgeso, 

lis, drebėdamas isz susi judini
mo, pažvelgė in langeli. Kali
nio kambaryj spingsėjo balz
ganos žvakes szviesa. Jis sėdė
jo prie stalo. Buvo galima
get tiktai jo peeziai, plaukai 
aut galvos ir ran'kos. Ant stalo, 
ant dvieju kėdžių ir ant sofke- 
les palei stala, gulėjo atvožtos

re-

minutes,

sėdėti.

Praslinko penkios 
o kalinys nei karto nepasijudi
no. Penkiolika metu iszbuves 
kalėjimu priprato nejudomai 

Bankininkas pabarsz-
kino j)irsztu in langeli, bet ka
linis nesijudino isz vietos. Ta
da bankininkas atsargiai nu- 
plesze nuo dura antspaudas ir 
inkiszo rakta in spyna. Surū
dijusi spyna iszdave nemalonu 
griežimą ir durys sugirgždėjo. 
Bankininkas tikėjosi, kad isz- 
girsias nusistebėjimo szanks- 
ma ir žingsnius, tuo tarpu pra
slinko apie trys minutes, o už 
dura buvo tyku, kaip ir priesz 

Pažingeidavo peržengt
kambario slenksti.

Prie stalo nejudomai sėdėjo 
žmogus, nepanaszus in papras- 

Tai buvo griau- 
uziai (skeletas), aptrauki i oda,
ilgais moteriszkais plaukais ir 
didele gauruota barzda. Jo vei
do spalva buvo geltona su at
spindžiu žemes, veidai indube. 
peeziai ilgi ir siauri, ranka gi. 
kuria prilaikydavo savo ilga
plauke galva; buvo taip plona 
ir suliesėjusi, kad nem’nda bu
vo in ja nei žiūrėt. Jo galvoj 
jau matėsi žilu plauku, o žiu 
rint in jo suvytusi veidą, nie 
kas nebenoretu tikėt,

s metu. Mie- 
Ties nuleista jo galva 

gulėjo ant stalo arkuszas (lak 
sztas) popieros, ant kurios bu 
vo kaž-kas smulkiai paraszyta

— Žmogus vertas pasigai 
Įėjimo! — pagalvojo baiikinin 

'^liegair, vaši t, api<

tai.

tus žmones.

k(’turiasdeszimt i< 
gojo...

kad jis

rasit, 
O mani

o-

kas. ^=- 
milijonus sapnuoja! 
galeje yra: paimti ta pus-lav 
ui, parblokszt ji ant lovos ii 
išžioto pasmaugt arba uždu
sinti priegalviu. Sanžiningiau 
sis tardymas paskiaus 
seksiąs jiedsakus jo 
mirties. Vienok perskaityk i nu 
priesz tai, ka jis ežia paraszes 

Bankininkas paeini* nuo sta 
lo popieros lakszta ir perskai 
te, kas seka:

Rytoj, apie 12 valanda p6 
n

nesu 
staigioj

• <
piet turiu atjeszkot laisve 
eise draugaut su žmonėmis 
Bet priesz apleidimu szio kam 
bario ir paregejima saules 
skaitau esant reikalinga pu
rei kszt kelis žodžius, 
sąžine ir akyvaizdoje

ir paregejima 
esant

Grvn;
I )|<‘VO. 

Kuris mane mato, liudiju, kad 
niekinu laisve, gyvenimą, svei 
kata ir visa ta, kas jusu kny 
gose vadinasi aukszcziausio 
mis žemes gerybimiis.
“Laike penkiolikos metu ati

džiai studijavau dabartini gy 
venima. Tiesa, kad nematyda
vau žemes ir 
juju knygų gerdavau aromati
nio vyno, dainuodavau dainas, 
vaikiau miszkuose elnius ir h 
kius, mylėjau moteris... 
skraidanezios gražuoles, kaip 
debesiai, sutvertos burtais ju
su gemaliniu poetu, lankyda
vo mani* naktimis ir sznabžde- 
davo man nuostabias pasakas, 
nuo kuriu man galva apsisuk
davo. Jusu 'knygose užkopda
vau in virszune Elborus’o ii 
Montblanc’o ir isz ten regėda
vau, kaip ryta tekėdavo saule 
ir kaip vakare užliedavo dan
gų, jūres ir kalnu virszunes 
purpura ir auksu; isz ten ma
tydavau, kaip priesz 
perskrodžiant debesius, pakil
davo ir siausdavo žaibai; ma
tydavau žalius miszkus, dir
vas, upes, ežerus, miestus; gir
dėdavau sirenų dainavimu ir 
paprastos piemenų birbynes, 
balsa; paly teda vau sparnus 
gražiu demonu, besirenkaneziu 
m mane, idant disputuot (g’m- 
czytis) apie Dieva... Jusu kny

žmonių, bet isz

)

()r<

mane,

i

Turi szimta metu bet davė sau sugarbinuot plaukus.

I
II

I

Mrs. Margarieta Mitchell, kuriai szi menesi suėjo szimta 
ana diena nuvažia-melu, da vis statosi save už 

vo
pagal naujausia mada (Permanent Wave). Nors toji opera- 

, bet dalai'ke naršei ir ant 
Aržiu Dievui, jau daugiau

kus tai asz,,” 
in Kansas ('ity, Mo., irdavę sau sugarbiniuot i žilus plaukus
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viję buvo gana skaudi del sen i kės 
galo iszreiszke savo nuomone: 
nenesziosiu uzepeziu.”

i i
bet dalai'ke

Dievui ♦

slaugoj i-ram ir rūpestingam 
mui vienos Sesers, kuri tuomet 
prižiūrėjo Kuboje ligonini!, in 
kuria asz buvau patekus. Isz 
tiesu, tamsta! — tarė 'karinin
kas ir jo veidas entuziazmu 
nuszvito — tos Sesers buvo 
mums tartum Dievo siusti an
gelai, kuomet mus visus krau
juose paplūdusius, bejėgius, 
mirsztnnczius innesze in ligo
nine. Toji Sesuo, kurios globai 
as buvau pavestas, rodos nu 
karto ausi Įsojo, 
atsisėdo,
savo pareigu. Ji budėjo diena • 1 . • * • • • •

kunigas tarė:
— A? tai buvo tamstos pa

skutinis aplankymas, 'karinin
ke ? •

asz in 
Tad, 

1 re-

ne
ne karto ne

karto neapleido

in baisiausias 
stebulk- 

deginau

gose puldavau 
bedugnes, darydavau 
lūs, žudžiau žmones, 
miestus, garsinau naujus like 
jimus, užkariaudavau isztisas 
valst vbes...

“Jusu kivgos suteikė
iszminties. Visa tai, ka per il
gus amžius sutverdavo žmonių 
minti, yra sukoneentruota ma- kurie pas 
no makaulėj 1 
\ ietoj.

man

KARININKO
PRIŽADAS

Buvo kapu puoszimo szven- 
Vicnose gražiose kapinėse 

geliu inspudingai plevė
savo invairios vėliavos, su,de 
tos ant kapu narsiu kareiviu, 

guldė galvas už

te.
virsz

ir nakti. Asz dar ir dabar mas
tau — ar ji Ikuomet nors valgė 
ar miegojo. Vienok jinai mane 
iszgelbejo ir asz niekuomet, 
kol gyvas busiu, jos nepainir- 
sziu. Kuomet pasveikau ir jau 
galėjau nors su kriukiu paeiti, 
asz žinoma užsigeidžiau gryžti

Bet priesz grysziaut 
asz jai tariau:

—' Sesuo! asz palieku ligo
nine ir gryžtu in Suvienytas 
Valstybes; asz dėkoju tamstai 
už visa gera man, 
žmogui padalyta. Asz esu Su
vienytu Amerikos Valstybių 
kariuomenes karininkas ir tu
riu kiek intakos valdžioje. Jei 
asz kuomet galeeziau tamstai 
ar ju-su vienuolynui pagelbeti, 
meldžiu praszyti manes kad ir 
dabar. Asz norecziau tamstai 
patarnauti.

— Acziu tamstai karininke 
— jinai man szypsodamosi ta
re — asz nemanau, kad tamsta 

mums 
patarnaujame

namo.

svetimam

savo 
vienoj nedidelėj Į tėvynė. Viduryje kapu stoveji 

Žinau, kad esu iszmin- į kunigas, apie
tingesnis už jus visus.

Niekinu visas jusu knygas 
visokias 

gerybes ir iszminti. 
mainosi, pereina, 
prigaudineja, 
Nors esate iszdidus 
gi ir gražus, bet mirtis mitriu.- 

pavirsziaus ly
giai, kaip laukines peles, o ju 

gimkarte, istorija, jusu ge
nijų nemirybe, suszidsianti al

su že

kuri 
apsitaisė

4 4 

niekiniu

kaip

žemiszkas
Visa kas 

nvksta 
szmefk la.

iszmint i n

d

.pis nuo žemes

su

ba sudegsianti podraug 
mes rituliu.

ė 4 Nustojote proto ir ne tuo 
keliu žengiate... Melą skaitot 
tiesa, o bjauruma grožybe. Ne
paprastai misistubetumete kad 
del kokiu-nors neiszaiszkininm 
priežaseziu ant obeliu ir citri
niu medžiu, užuot vaisiu, urnai 
pradėtu.augt varles ir driež 
liai, arba kai rožes pradėtu isz- 
davinet arkliu prakaito kvap
sni. Asz gi stebėjausi isz jusu, 
k urie iszsi žadėjot e 
del žemes. Nenoriu

(

dangaus
jus šužemes.

prast.
Idant jums veiksmu paro-

susispieti 
| vyrai, apsitaisė Suvienytu 
Amerikos \ alstvbiu kariuome
nes uniformomis. I ž ju stovųjį 
tūkstantine minia vvru ir mo 
turu, kurie gilioji* tyloje klau
su kunigo pamokslo.

Kunigas pakeltu balsu kai 
bėjo in klausytojus apie pat
riotizmo reikszme. Skambiais 
žodžiais jisai gyre tėvynės mui
lo ir vyrus, mirusius už savo 
tėvynė: Klausantiems ne vien;', 
aszara nuriedėjo per skruos
tus. Po pamokslo kunigas isz- 

palaiminimo žodžius — 
Bažnvczios maldos amžinai ra- 
mybei ir garbei tu, kurie paau- 

gelbedami

tarė

kojo savo gyvybe, 
namus ir tevvne.

•Už minios stovėjo, nusiėmus 
kepure, vienas karininkas. Ji
sai buvo vidurinio amžiaus; jo 
uniformos drvžiai nuszke, kad 
jisai buvęs kovos 
buvo g 
gas žmogus.

lauke; tai 
gražaus veido, šimpa!in

Kuomet minia iszsiskirste ir
kunigas priėjo

4 i

mi jiiH gyvenate, iszsižadu ann 
dvieju milijonu, apie kuriuos 
kadaise svajodavau, kaip apie 
rojų, bet kuriuos sziandien nie
kinu. Idant nustot in juos tei
ses, iszeisiu isz czion penkio
mis valandomis ankseziau nu

tilo būdu

pabueziavo in 
ap-

statvto termino ir 
sidaužvsiu sutarti....

Tai perskaitęs, bankininkas 
padėjo ant stalo iszraszyta po
pieros lakszta,
galva ta stebėtina žmogn, 
si verk e ir iszejo isz kambario. 
Niekuomet priesz tai, net po 
didžiausiu praloszimu biržoje, 
nujausdavo tokio saves panie
kinimo, kaip tuo kart. Sugry- 
žes namo, atsigulu ant lovos, 
bet susijudinimas ir 
ilgai jam trukdo ir neleisdavo 
užmigt......

Sdkanczia diena anksti reta 
atbėgo sargai ir pranesze ban

kai]) 
kam- 

la nga 
• per 

pražuvo be

lo vos 
aszaros

kininkui, kad esą mate, 
žmogus, gyvenas tarnu 
bary j, iszsi'k raustė pel
ių soda, skubiai iszbego 
vartus ir 'kaž-kur

Bankininkus tucz-tuo- 
jaus su tarnais atvyko in kali
nio kambari ir insitikino, kad 
kalinys tikrai pabėgės. Tikslu 
paslėpt nereikalingu komenta
ru, paėmė nuo stalo Iszsižadė
jimo pralosztu per kalini lai
žytu ir, sugryžes but an, paslė
pė iszraszyta popieros lakszta 
in nedegama spinta.

— J. Naruszeviczius.

žinios.

M ■

maloniai

* • • jisai 
rank;
misi-

jam atsake pana- 
sustojo

a rėžiau 
kariszku budu pridėjo 

dyt malto paniekinimą to, kuo- prie kaktos ir 
szypsojo.

Kunigas
sziu simpatingumu ir 
su juo pasikalbėti. IN) 'keletos 
žodžiu karininkas tarė:

— Asz manau, tamsta esa
te Kataliku kunigas?

— Taip, asz esu — atsake 
kunigas.

— Asz gi nesu Katalikas ir 
narnami kuomet nors tokiu bū
ti, bet — asz myliu savo tėvy
nė. Asz už ja kraujo praliejau 
bet esu pasirengus, reikalui 
esant ir vėl ja ginti. Asz žino
jau, kad sziandie kapinėse bus 
pamaldos. Kadangi szios kapi
nes yra man artimiausios, tai 
asz ir atėjau pagerbti tu nar
siu vyra ežia gulineziu po že
me.

Kunigas pakele kepure ir 
pagavo ranka.

— Asz pagerbsiu tamsta 
karininke, ir sveikinu jus su 
pagarba! Rodos jus per jaunas 

Civiliniame Kare.-- --  4 v

pasirengęs

dalyvauti
Gal dalyvavote Kubos Kare?—

— Taip! Asz buvau trijuo- 
Prie Santiago 

bueziau 
vienos kojos.
asz ja szlububju.

— Tamsta dar gerai laiko
tės tiek daug iszkentejos! — 
tarė maloniai kuitigas.

— Taip ne vienas pasako 
— tarė karininkas. Už savo 
gyvybe, kaip ir už koja, 
szluba, asz esu dėkingas

se musziuose.
vos-ne-vos netekus

Ir nuo to laiko

nors 
ge-

pagelbeįi. 
sergan- 

visur ii 
musu

galėtumei 
Mes 
tiems ir sužeistiems 
visuomet — kada tik 
slaugojimas ir prastas patar
navimas yra reikalingas. Mes 
nejeszkome jolkio atlyginimo, 
nor tai gera ir kilniu isz tams
tos puses mums taip pasiūlyti.

— Bet sesuo! — asz tariau 
— argi neleisi man ka nors ge
ra padaryti, kad galeeziau pa- 
reikszti tamstai Savo dėkingu
mą ?

— Tamsta, tokiu bud u, no
rite nors kuom pasigerinti! — 
tarė Tswuo‘TUpefc>ing|rr. ” -

— Asz pasiruoszes visa pa
daryti, ka tiktai sesuo norite! 
— atsakiau — tiktai pasaky
kite.

— Jei taip — jinai ture — 
tai prižadėk man, kad, kuomet 
sugryszi namo, 'kada nors už
uiti in Katalikiszka bužu vožia 
ir pabūti ten kelias • minutes. 
Padaryk ^aip trejetą kartu. 
Laika gali sau pasirinkti. Tik
tai tris kartus užeiki in Kata
likiszka bažnvezia, atsiminda- 
mas ko asz tave *prasziau!

— Tai visai nesunku! — 
tariau — bet asz noriu insiti- 
kinti, kad tame nebus jokio ti
kėjimo. Asz laikysiu prižada, 
kad tik tamstai pasigerinti.

— Asz tik tiek ir tepraszau 
— tarė sesuo.

Mudu atsisveikinome, 
gryžau nan'io. Būdamas ex-ka- 
rininku ir g 
gi a i ne nejutau kaip gyveni
mas keletą metu smagiai pra
bėgo. Asz ir pamirszau savo 
prižada. Vienok viena diena, 
besėdėdamas verandoje, paste
bėjau daugeli žmonių,

Visi trauke in 
Asz paklausiau

Atsake, 
kad esą Misijos laikomos baž
ny ežioje, vienas blokas atstu.

Tai Katalikiszka bažnyežia, 
pamaniau. Ir sztai atėjo min
ti n tas 'seserei duotas prižadas. 
Stvėrės savo lazdutes ir kepu
res, pasiryžau ir asz eiti baž- 
nyczion, kad tuo budu išzpil- 
dyti pinnas savo prižado troez 
dalis.

Nuėjau. Bažnyčioje iszgir- 
dau puiku pamokslą, Jcuris 
manyje šukele inihcziu apie 
žmogaus galutini likimą. Jisai 
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Par-

gyvendamas pato-

ežiu pro szali. 
viena puse, 
vieno 'kur jis einas.

einam

padare in mano didelio inspu- 
džio. Kita vakaru vėl nuėjau, 
ir taip iszpildžiau ant ta ja savo 
prižado dali. Ne maža girdėjau 
apie 7

ir taip iszpildžiau antfaja

Kataliku Bažny ežios
mokslą, ir, nors be jokio noro 
būti Kataliku, daug sužinojau 
josios ypatybių ir reikalavi
mu.

Czia karininkas sustojo ir

Tai])! Pa'skutini vakaru 
negalėjau insigrusti 

žmonių pilna bažnyczia. 
nors pradėjau Iszpiklyti 
cziaja mano prižado dali, nein-
stengiau — be jokios savos 
kaltes. Po to atėjo kapu ptto- 
szimu szvente —atminimo die
na kiekvieno (ikro kareivio — 
ir asz ežia, atėjau. Girdėjau 
tamsta kalbant, Teve, ir sztai 
pasakoju tamstai savo istori- 
•’n’

Juodu pradėjo palengva eiti 
vartų link.

— Dar yra anksti, karinin
ke, ir musu klebonija ne per 
toliausia — tari* kunigas. Eiva 
atsisesime verandoje ir galėsi
mu pasilsėti.

Karininkas noriai sutiko 
nes buvo nuvargęs. Be to jisai 
pamėgo szi jauna kunigą ir no
riai su juo sznokejo. Verando
je, patogiai atsisėdus, jisai pra
dėjo kalbėti apie tikyba. Ku
nigas nusistebėjo, rados jame 
ku'Jikiszkio, uolaus budo. NnJ 
rodymu stoka ir Katalikvbes 
neapykanta buvo davusi ’kari: 
ninku i neteisingo supratimo^ 
apie Kataliku Bažnyczia. \rii*- 
nok po biski jisai suprato, kad 
buvo suklyd(‘s 'keliuose dalv 
kuose; gal kiti jam abejotini 
dalykai, irgi butu galima ganė
tinai iszaiszkinti.

Už valandos juodu 
Kunigas meiliai in ji tarė:

— Musu bažnvezia vra ežia 
ant vietos. Gal tamsta užeitu- 
miai ir iszpildytumiai treczia-' 
ja tai seseriai duoto prižado 
daji! Juk rodos buvo prižadė
ti tryš bažnyczios aplankymai, 
ar ne?

Taip, trys aplankymai 
— rimtai tarė karininkas. No
ra jokios priežasties kodėl asz 
nogaleeziau iszpiklyti to pri
žado szitoje atmint irioje dieno
je 
ginsiu savo prižado skola. Kur 
yra. bažnyczia? Asz užeisiu!

Kunigas nuvedu ji per szoj 
nines duris in prezbeterija ir 
paliko.

Gili tyla vieszpatavo 
szventoje vietoje. Mažutėlė 
rausva lempute kybojo prie lu
bų; aukuras užtaisytas balto
mis drobėmis; puodai lelijų isz 
abieju pusiu szventuju duriu 
puosze gražuji szventyklos 
vaizda ir savo maloniu kvapu 

lamonejo szirdi. Visa tai keis-

noriai

pakilo.

Dabar asz visiszkai atsilv-

vietoje.

r

szioje

o*

tai in ji atsiliepe. Jisai niekuo- 
arti 

Instabi

Va-

mot nubuvo buvęs taip 
priu SzvenczJausiojo. 
ramybe pripildė jo szirdi 
gyvas Esimo atjautimas, 
landa, kurios melde tolimoje
Kuboje toji vienuole, atėjo. 
Dievo malone nužengė isz cibo- 
rijos ir paliete ’kilnia kareivio 
szirdi, kaip kad žaibas nutren
ku Šauliu vykstanti in Damas
ku.

Jisai inti'kejo! Praėjo viena 
valanda. Kunigas sugryžo. Ka
rininkas vis dar klūpojo. Vic- 
ndk pamatęs kunigą, atsistojo 
ir nuėjo pas’kui savo naujoji 
draugu. Kuomet juodu iszejo 
isz prezbitęrijos, kunigas pa
žvelgė in 'karininku. Jo gražus 
veidas buvo pilnas šventos 
linksmybes.

— Tėve! — jis tarė — asz 
esu Katalikas! Ar tu mane pa
mokinsi?

Toji gera sesuo žinojo ka ji 
daro, kuomet paprasze 
aplankyti Jezu 
ežioje.

LADIES I ATTENTION! 
4 *

YOUR DRUGGIST
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

savo
mane 

bažny-

K.T.V. — Laivus, 
r *

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHĄNOy CITY 
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Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius dei iaidotuviu, 
tiniu, vepeliju, pasivažinėjimo ir t .t.
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Kur ten W’i Ikes Barriu szale 
Apsivedė zuikis su'kumele, 
Szirdelus

O už jus neužtarc gasjiadoripi, 
Tai kreipki'tes kiek galite, 

“ A spurgos ’ ’ giedokite.
Tai ant

Daugiau vietos neturiu 
Gud bai moterėles, 

Mano seserėles!
EXTRA DIDELIS 

BARGENAS.

A spurgus”
sziadien užrauksiu

tinkama pora, 
ka sakyti 

Ne apie (ai garsinti.
Menkas vyrelis, 

Kaip zuikelis, 
Da jaunas vyrelis, 

Kaip zuikelis.
O tu sutvėrimu, kaip tu 

iszdrvsai
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Jaigu tokia dideliu mergina

>

Užplikai.
Tik juokus padarei,

Kaip su ja ja apsivedei,
Visas miestelis juokėsi

Net už szonu laikosi,
Vos penkios nedėlios suėjo, 

O jau*keles vainas turėjo, 
Pradeda st ūboje musztis,

Net laukan turi ristis,
Ant poreziu ir ulyezios, 

In koza patenka visados.
Milžinas boba, ka nori tai daro t

Tankui savo vyra lauk iszvaro. 
Kele pikniką, 

Vyreli laiko už nieką
JArba nugirdo ta ji žmoguti 

Paguldo in kamputi, 
Pati po tam ka noki tai daro, 

Net duris užsidaro. 
Otų a si leli mažink 

O tu kvailuk,
Szlektai broleli padarei, 

Jog su tokiu milžinu apsivedei.
Asz nežinau, kas tai yra, 

Kad didele boba gauna 
visados maža vyra ?

Po tam ka nori tai su juom 
daro, 

O tankiausia pavaro, 
Per žandus tviszkina, 
Prie visu paniekina.

Geras daigtas, 
Jaigu buna baliukas, 

Bet tankei buna niekas, 
Viena boba pavarė vyra, 

Ba ji iszrado negera. 
Žmogelis kaip'peliukas sėdėjo, 

Iszsižioti visai negalėjo, 
O ka? žmogelis senas, 

Tai jau negeras.
Nežinau katroje tai dienoje 

Badai Subatoje, 
Atsibuvo puikus baliukas, 

O bus pamintas.
Visi vyrai ant baliuko nuėjo, 
Ir net lyg 2 valandai po 

pusnakt sėdėjo, 
O kada namon atėjo, 

In grinezia i nėjo, 
Senukas vyras ant žemes 

su vaikais gulėjo 
Kur pati buvo, tai jau 

užtylėsiu.
Bet jaigu norite pabaiga 

girdėti, 
Turite patys dasiprasti.

O tu, boba netikau, 
Kad tu butum maža pastipus,

>

J

Vaikelius augini 
Ir juos piktini.

♦ ♦ *

Isz vieno ploiso gromata 
gavau,

Nes isz josios nepasinaudojau, 
Savo 'pravardes nepadėjo, 

Tai gromata in gurbą nuėjo.
Akyva žinute buvo, 

Kaip dvi bobos susi roką vo, 
Ant galo vaina pasikėlė, 
Nemažai gaivu perskėlė.

Kas buvo tolinus, 
Nesakysiu daugiau

O kas nori pas mane raszyti, 
Tai turi pasiraszyti.

* ♦ ♦ 

llei jnergicos isz Glennja

>

Žino apie jus kožnas, 
Vaikinu su szluotonis 

nęvaikykit, 
Tai bjauru, taip nedarykit.

Ba kaip kelis iszvysite,
Automobiliu, del Įeidotuylu. kr)k»- T«1 kitu jau neuzlaikysHo
1 * * ••• - — ' a ^4 ' d< A..e ....T-. * a. a vxe.. f.

S20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Bet jaigu su jumis apsieis 
, nepadoriai,

Galite matyte paveikslus 
Paveikslai

Pamatykite visa pasauli per musu 
pui’ u Stereoskopa arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios me
džiagos, 
kaip tikrame gyvenime.
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos 
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir 
Venecijos, teipgi daugelis kitokiu 
puiku paveikslu. Su kiekvienų stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir 
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi 
mes pasiuneziame gero modelio gva- 
rnntuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
lukštuose, kuris rodo laika labai 
teisingai ir užteks jumis per daugeli 
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100 
paveiksliu vertes mažiausia $8.00 
mes parduodame tik už $4.75. Su 
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus 
galite apsaugoti savo namus.
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o 
$4.75 užmokesyte kaip tuos daigtus 
aplaikysite savo namuose. Užgancdi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
preke pigi. Adresavokite sziteip: 
PRACTICAL SALES COMPANY, 

1219 N. Irving Ave. Desk 52 
CHICAGO, ILL.

Pri-

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENJ 
Philadelphia Specialistą 
Vi.o. Kroniazkos Ligos.

I
*

Silpni, Serganti Vyrai ir Motored 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiegd 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katara, užkimimu 
dusuli, galvos užima, pilvo, ktpenuj 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum« 
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa* 
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan*1J

Kožna sanvaite—Seredomis, Kat« 
vergais ir Petnycziomis. Ofisos va* 
landos: 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
Antras Floras* 4 S. CENTRE ST< 

POTTSVILLE, PA’.
GYD1K1S SU ŽOLĖMS

— I 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes Žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkut 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAIT1S, 
25 GiUet Rd.

kataloga. Reikalaujame pardavinėto-*

Spencerport, N. Y,
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ŽINIOS VIETINES
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Isz Shenandoah, Pa.

pripuola

nuri-
jo

— Nedėliojo Szv. Antano.
— Petnycziojo 

Saldžiausios Szirdios Jezuso.
— Daratoje, trijų metu duk

rele Frano Cziginsko, salunin- 
ko po No. 533 W. Pino uli., mi
re Nedėliojo apie antra valan
da lyte. Mergaite radus dėžutė 
piluliu kurias omo tėvas, many
dama, kad tai “kendes,”

22 pilules isz ryto apsirgda- 
ma pavojingai. Ant klausymo 
nžginezino kad pilules nurijo, 
bet kada tėvas nerado piluliu, 
prispyrė 'kūdiki prie prisipaži
nimo, ant galo mergaite pasa
kė kad visas nurijo. Antru kar
tu paszaukta daktaro, bet jau 
buvo per volai ir mergaite mi
re.

užsibaigs 
High 

SchocA mokslą ineje. Tarp t uju, 
kurie užbaigs mokslus randasi 
dukteres ir suuos musu tautie- 
cziu kaip tai: Ona Pasiukevi- 

Edna Jankauskiute,
Stasys Bagdonas, 
Traskauckas, 
ežius, JonasSadanekas, Mikola 
Sana va it is, 

ir

— Panedclyje 
mokslas publi kilioje

ežiu t e,
Ludvikas

Henri kis Ra-

Petras Aukszta- 
kalnis ir Juozas Urbonas, 
szis paskutinis su augszcziau- 
sia garbe. Tikimės kad musu 
jaunuomene nepaliaus tolimes
niam moksle ir lavintųsi to
linus ant naudi'ngu vyru ir mo
terių del labo Lietuvvstes czio
nais Amerike. • ___

— Seredoje buvo Readingo 
pede, bet kas isz to kad sunkei 
dirbanti žmoneliai neturėjo 
kuom iszczystyt pridulkėtu 
gerklių.

— Pennsylvanijos 
College apteikė studentą Pet
ra Kapusoinska titulu “Bach
elor of Science,” užbaigdamas 
pasekmingai mokslą daktaro 
.Universitete Pennsylvanijos.

— Sziadien visi kromai už
daryti po piet isz priežasties 
pus-dienines vakacijos.

— Praeita Subata sztai ka 
musu reporteris užtemino ant 
W. Centre ulvezios. Kokis tai 
nususias mažas Italas sulaikė 
dvi Lietuviszkas mergaites ko
kia 16 metu amžiaus, atkiszo 
dvidolerine binnaszka sakyda
mas: “teik, telk, da for ju. 
Mcrgaicziu akys pražibo isz 
džiaugsmo, bet neturėdamas 
daug laiko, negalėjau stovėti ir 
tyrinėti daugiau, bet tas davė 
Suprasti, kad tai buvo tik para
ginimas ant daugiau ateitoje— 
kaipo slaistas ant nekaltųjų 
paukszteliu. Tokis Italas, kuris 
oenta spaudžia kaip velnias du- 
azia, tiek pinigo nž nieką ne
duoda, nes už tai purei kalaus 
daug daugiau. Lietuvaites sau 
gok i tos tokiu makaroniniu vel
niu kurio jus geidže nutraukti 
hi pragara arba parduoti in ne- 
laisvia paleistuviu 
Mergaites pažystame gana ge
rai, bet del paguodones levu, 
pravardes tuom kart apleidže- 
me.

State

urvoje

— Juozas Kodieczius
612 E. Pine St. iszsikraustė su 
savo szeimyna in DuBois, Pa.

— Ar jum pagedo elektri
kas, prosas, sviperis, skalbia
ma maszina, o gal norite invest 
geresnia szviesa namuosia su 
naujausios mados fikszczeriais 
ateikite arba duokite telefoną 
pas Flo Electric Co., (Florijo
nas Bocjlkauskas),
Pine uli. telefono No. 341—W., 
o atvažiuosiu ant 
jimo.

nuo

• >
♦ > 12 W.

pasikalbę-

— Praejta sanvaitia kun. 
Mikszis suriszo mazgu mote
rystes p. Andriu Slovika su 
pana Marijona Sinko vieži ute. 
Nuotaika neseniai užbaigė 
mokslą

neseniai
4‘Artisto Potogumo 

Filadelfijoj.
— Juozas Jakunas kuris 

iszvežo automobiliniu Adele 
Klemencziuto in Mainersville, 
o kada sugiyžo, sustojo prie 
Frack vi lies ir bandė mergaite 
sužageti nuo ko taip iszsigan- 
do, kad papuolė in nuomari. 
Jakunas liks arcsztavotas.

— Edvardas Alandų ra už- 
musze 8 metu Simą Darovisza 
isz Utica, N. Y. kuris lankėsi 
su tėvais cionais. Kada Mun
durą sustojo ir pakele vaikuti 
net mitinio nes jame pažino 
savo seseruna. Vaikutis stai
ga i bego per kele kada auto
mobilius gana smarkiai bego.

— Franciszka Lulkosznnie
ne, Vincas Gataveckas su p«i- 
cziule ir dukteria Marijona ir 
Viktoras Bajauckas iszvažiavo 
in New Yorka kur sėdo ant 
laivo George Washington isz- 
plaukdami in Lietuva atlanky
ti gimines ir pažystamus ku
riu neinate per ilga laika.

— Bast kasiklosia 
smarki eksplozije gazo, 
apdegino keturis anglekasius. 
viena isz juju labai pavojingai 
Stanislova Kliusevicziu, 38 me
tu isz Prestono Hill. Tris kiti: 
Antanas Vaitkeczius, 38 m., 
Juozas Adamavczius, 46 m., ir 
Mikola Marauckas, 
visi isz Big Mine Run 
trys likos nuvežti in Ashlando 
ligonbutin.

Shaft, Pa. — Poni Ona Sto- 
pulaitiene su vaikais Helena ir 
Martynu sziomis dienomis isz
važiavo savo nauju puikiu 
Nash automobilium in Bridge
port, Ohio ant svodbos pas 
Adoma ir Jurgi Vitlipus kur 
lankysis kėlės sanvaites o su- 
gryžtant sustos Niagara Fails 
ir kitose žymesnėse vietose. 
Laimingos keli(.'ne.s ir linksmo 
pasisvecziavimo.

Frackville, Pa. — Trilekos 
metu sūnelis Slavicku likos pa
taikintas per bole in galva lai
ko loszimo ir ant vietos apmirė. 
Po kokiam laikui atsigaivino ir 
likos nuvežtas namo.

— Povylas Oselskis, 55 me
tu, atėmė sau gyvasti per su
draskymu save su ^žinotu di
namito gulėdamas lovoje. Prie
žastis savžudi'iistos yra nežino
ma. Eksploije sudraskė žmoge
li ant szmoteliu o dalis kūno 
net iszlekc per Įauga ant uly- 
czios. Oselskis buvo paeziuotas 
žmogus, bet kur jojo mot e re 
yra tai niekas nežino. Giminiu 
czion nepaliko.
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ANT PARDAVIMO.
Tuszczias lotas 50 pėdu plo

čio ir 150 pėdu ilgio Girard
ville, Pa.,
Tinkama vieta del namu staty
mo arba ga radžiu. Taipgi par
siduoda 5 geri namai.
ninkas užsiima kitokiu bizniu 
todėl nori kogreieziausia par
duoti. Persiduos pigiai, norin
tieji pirkti atsiazaukit ant szio 
adreso:

prie State Road.

Savi-

Mikas Naudžunas, 
215 — 2nd. Street.

Girardville, Pa.t.49)
ISZPOPIERUOJA IR

MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

C,

A

kilo 
kuri

25 metu,
— visi

— Leonas Kazunas, suima 
p. L. M. Kazunienes, tennis die
nomis užbaigė mokslą aptieko- 
rystes Philadelphia College of 
Pharmacy and Science. Dabar 
prigialbes savo motinai varyti 
bizni po mireziai savo tėvo.

Mount Carmel, Pa. — Ponia 
Marcele De bosai t iene 
dukrelėms Birute 
iszkeliavo in Lietuva ant lai
vo “Litvania,” Birželio 8ta.

Ponia Dc'besitiene su dukre
lėms iszvažiavo atlankyti savo 
sena teveli, brolius ir seseles.

Vėlinamo jai laimingos ke
liones.

su savo 
ir Matilda

Litvania,

Girardville, Pa. — Bovinda- 
masis ant ulycžios pr»ie savo na 
mo, trijų metu sūnelis Frano 
Drulio isz Homesville, arti 
czionais likos mirtinai sužeis
tas per automobiliu, mirdamas 
kelionėje in Ashlando ligonbu- 
ti.

— Rynkevieziaus drapanų 
sztora turės dideli iszpardavi- 
ma visokiu drapanų <lel vyru ir 
vaiku. Siutai vertes $25 ir $35 
parsiduos laike szito iszparda- 
vimo tiktai po $19.50. Taipgi 
turimo naujausios mados 
marszkiniu, 
skrybėlių, kepurių ir to visko 
kas jums reike ant puikaus pa- . 
sirodymo. Ateikite pažiūrėti 
szio didelio iszpardavimo o ne 
tik ka bosite užganadytais, bet 
ir suezedinsite pinigu. — W. 
Rynkevieži us, 233-35 W. Cen
tro ulycia. (t.J.15

Gilberton, Pa. f Subatojc mi- 
po trumpai ligai 
re Ona Zigaontiene 
plaucziu. Czionais 
daugeli metu*. Paliko dideliam 
nuliūdimo vyra, dvi dukteres 
.Ieva Roezkeliene (Roach) 
Frackvillej ir Mare Ambraze- 
vieziene Mount Carnielyj, kai
po ir sunu Vinca namie. Laido
tuves atsibuvo Seredoje su 
bažnytinėms apeigoms. Miszias 
atlaike kun. Bakunas. Kūnas 
palaidotas ant Lietuviszku ka
piniu Shenadoryje. Velione 
prigulėjo prie moteriu drau
gystes ir buvo gerai pažysta
ma szioje aplinkinėje.

Velione taipgi turi dvi sese
les Agota Zigmantiene Hart
ford, Conn.,'ir Jeva Alaburdie- 
ne, Lietuvoje. Paėjo isz Suval
kų gubernijos, Įplaukos para
pijos.

Roczkeliene

naujausios 
sziandieniniu

uždegimo
63 metu,» 

pergyveno

McAdoo, Pa. — Ateinanczia 
Nedelia 13 Juniaus, Teatra'lisz- 
ka kuopa isz Coaldales sulosz 
czionais puiku teatra “Szven- 
toji Agnete” ir komedija 
‘ ‘ Aimerikoniszka Mokslaino. * ’ 
Loszimas bus Szv. Patriko baž
nytinėje svetainėje, ir prasidės 
3 valanda po piet. Inžanga 50c. 
Dalis pelno eis ant naudos nau
jos parapijos kuri czionais tve-

• < <iiiiii eiM »■»!rosi.

Newark, N. J. — Vagonams 
susidūrus Broad St. stoty, bu
vo sukrėsta 'keletas keleiviu, 
tarp ju ir Juozas Zubris, kuris 
pradeda garsėti kaipo smarkus 
beisboles grajotas kliube 
war k
vienas [iety

Bears,
•S.

‘ ‘ No
jum iszsukta 

—V.

Isz Lietuvos.
KAUNE PABRANGO MESA.

miestoUždarius miesto gyvuliu 
skerdykla del netinkamo jos 
skirtam tikslui kai 'kurie mėsi
ninkai sumanė sau isz to pasi
pelnyti ir palkole mėsai kainas, 
buk del to, kad “ 
dykloj esą brangiau atsieina

Pasirodo, 
kad szis mėsininku prasimany
mą turi tikslą tik savo bizniui 

neatatinka tiesai.
gyvulius skersti ne 

brangiau apsieina.
SZUO APDRASGE VAĮKA.

Padainupis, Garliavos vals. 
— Nesenai vieno naujakurio 
Ž. szuo pasiuto ir ių)dras‘|<() Ž. 
sunu. Szuni užmusze ir užkasė, 
bet ikaž-kas patarė, kad sūnūs 
nesusirgtu ta baisia liga, rei
kia pasvilinti szuns plauku ir 
durnais aprūkyti vaika. Szuni 
iszkase ir “gydė” apdraskyta- 
ji sulig patarimu.
VAGIS NORĖJO PASIKART.

Krakes. — Nakti Balandžio 
isz 24 iii 25 Vizbaru k. isz p. 
V. Radvilaviciaus buvo pa
vogti du arkliai 3000 litu ver
tes. Policijos pastangomis va
gis susektas ir sulaikytas Ba
landžio 26 d. Vagimi pasirodo 
esąs Krakių miestelio Žydas 
Bino Kobelskis.
kozoje, jis mėgino pasikart ant 
diržo, bet diržas pakaruoklio 
neiszlaike ir truko. Taip ir ne
pavyko Kobelskiui invykdyti 
savo sifmanyma.
SENAS ISZGAMA NORĖJO 

. NUŽUDYTI SAVO 
PACZIA.

Toniszkiai, Klaipėdos krasz- 
gyventojas pil. 

Junkaraitis mirtinai primuszes 
savo žmona, norėjo iszbegti 
Vokietijon, bet policijos buvo 
sulaikytas.
kivirezio priežastį paaiszkejo, 
kad Junkaraitis santykiavęs 
su savo dukterimi jau nuo 12 
metu jos amžiaus. Junkaraitis 
pasodintas in Szilutes kalėji
mą.
RUSAI GRAŽINS LIETUVAI 

DAR DAUGIAU VARPU.
Yra žinių, kad Sovietu val

džia ketina gražinti Lietuvai 
nedatokliu varpu apie 300 pu- 
du. Bet tas nedateklius surink
tomis žiniomis siekia ne 300 
pudu, bet 130,907 klgr 
( 1 Si . -r m

likti tikybos, kurie visiszkai 
nepristato sziuo reikalu reika
lingu žiniti.

Iki szio laiko Sovietu val
džia Lietuvai yra gražinusi 
66^631 (klgr. varpu.

Maisto” sker-

didinti ir
“Maiste”

Uždarius ji

te. Vietinis

Tszt ardžius szito

’., no-
skaltant Liuteronu — Evange-

«m»4 «

Sziu metu Gegužes men. 28tji 
diena Pasaulines Parodos Lie
tuviu Komitetas apsvarstęs 

Amerikos Lietuviu Dienos” 
m. isz'kilmiu pro- 

“ Amerikos 1 /ie- 
” 28-8-26 iszkil- 

mes sudaro szios trys pagrin
dines dalys: t7

1. Dideliausia ir kuogražiau- 
sia manifestacija; 2. Suvieny
tu Amerikos Valstijų sveikini
mas isz priežasties 150 metu 
nepriklausomybes 
cziojimo;

Dai-

Komitetas
4 4

28 Rugp. sz 
granui nutarė: 
tuviu Dienos

apvniksz-
3. Lietuviu dainos 

taidiszki szokiai ir baletai.
Sdkmi ngesnin m programos 

invykinimui ir patogesnio dar 
bavimosi delei nutarta sutver
ti sekanezias komisijas: L Ma-

Finansu, 3. t )r- 
“Dainos Die-

ir 5. Presos.

n i lest aci jos, 2. 
ganizacijos, 3. 
uos”

Szios komisijos,

su

iszskviT.s 
Presos 'komisija, iszdirba pro
jektus; patiekia juos apsvar
styti Bendram Komitetui ir 
užvirtintus rūpinas ingyven- 
'dinti. Kad intraukti daugiau 
žmonių darban ir labiau supo- 
pularizuoti savo veikimu, nu
tarta; in komisijos kooptuoti 
nauju nariu su sprendžiamuo
ju balsu. Ypacz noriai priim
ti tinkamus darbui tu draugi
jų atstovus, kdrios 'komitetą 
remia stambesnėmis aukomis 
ir kooptuojama susitarus
draugijomis, kaipo j uju atsto
vais.

Kiekvienas isz komisijų ko
mitetas Skiria pirmininką ir 
jam paveda sudaryti komisija. 
Jr taip: 1. Manifestacijos pirm, 
likos Klel\ Kun. J. KauhJkis; 
2. Finansų. — p. A. Užumec- 
kas; 3. Organizacijos ir Presos 
-- Kun. S. Draugelis ir 4. 
“Dainos Dienos” 
ma sekaneziam Bendro Komi
teto posėdžiui.

Kalbant apie 4-ta paragra- 
fa, “ 
maloniai komiteto išzlklausvta 
praneszimai vietos vargoninko 
Į). Modelio, Kun. S. Draugelio

p-

ir 
palieka-

Dainos Diena” klausymą,

Dainavimo

“SESQUI CENTENNIAL” LIETUVIU 
KOMITETO DARBUOTE. 

-----
ir S. Kvietkaus: 1-nias. Varg. 
Modelis pranesze: “
klausimu jau jis yra padaręs 
tam tikru žygiu. Pasekmes ge
resnes negu buvo galima tikė
tis: Jaunimas labai noriai su* 
tinka dainuoti; jau 17 nauju 
vyru insirasze choran ir patys 
nutarė vieni kitus prikalbinti; 
lipas labai geras. Kiti vietos 
vargoninkai irgi pritaria. Phi- 

su 
in

priemiesz- 
.’><)() dainių-

k u.” 2-ras.

kurie 
prielankumo 
Pranok ietis ir

vargonininkais, 
nepa prasti 

pp. St.

ladelphijieeiai 
ežiais sudaro

Kun. S. Draugolb 
pareiszkia, kad nuvykęs Pitts-
burghan A.L.ILK. Susivieniji
mo Seiman kalbėjosi ir su ten 
dalyvavusiais 

pareiszke
y pa c z

L. Semulis.
Pittslmrghiecziams nors ir toli 
bet pasižadėjo isz 
daininku sudaryti chorą isz 4t 
asmenų ir

t 

geriausii

isz Wilkes-Barre
pasižadėjo paraginti mai-

atvykti Philadel- 
phijon ir net konkurse daly
vauti, jei tik jis i n vyks. Varg. 
Stulga i t is 
Pa.,
nierius ir su savo choru dalv- 

‘ ‘ 1 jietuviu Dienoje ’ ’. 
Ypacz pažymėtina yra, kad mi
nėti .vargonininkai pareiszke 
nuomones, kad j u daininkai 
sutiks atvykti “Lietuviu Die
non” savo leszomis.

Garbe Pittsburghiecziams ir 
ten dalyvavusiems vargoninin
kams, kurie savo prielankumu 

Lietuviu Dienos”
sziam reikale tiek pastūmėjo, 
ka pridavė drąsos komitetui 
vėl ji svarstyti ir eiti prie? tei

3-ežias. S. 
Kvietkus pareiszlke, kad jisai
buvo Chester, Pa., ir isz ten 
choras isz 50 asmeniu pasiža
dėjo dalyvauti.

Komitetas iszklauses sziu 
pranėszimu, turėdamas omeny
je, kad Vnrgoninku Sąjungą, 
delei tam tikru tekniszku prie- 
žaseziu, atsisako imties 
uos Die/nos”
mo, bet pažada savo

nutarė im-

vau t i

4 i klausvma

gijimu pasekmių.

ties patys to darbo. Kad para
ginti Amerikos Lietuviu jauni
mą dalyvauti szioje istoriszko- 
je dienoje, komitetas nelauk
damas ilki bus sutverta “
uos Dienos” komisija, priėmė 
sziuos principinius dėsnius 
kuriuos busimoji komisija tu
re ingyvendint: Imas, atvyku
sioms dainininkams duoti vel
tui n'akvyni’; 2-ras. darvti cho- 
rn konkursą su premijomis: 
3-czias. chorvedžiams ir daini
ninkams <lnoti specialus ženk
lelius, kurie pasiliktu ilgiems- 
laikams at mint i; 4-tas. iszleis 
ton knygon, kurioje bus apra- 

“ Amerikos Lietuviu 
iszkilmes, patalpyt’

chorvedžiu ir dainiiiinku-cho- 
ru paveikslus bei /ardus su 
pavardėmis ir iszdalyti atmin 
ežiai. Presos Komisija.

M. Grigaliu-niene, Rnszt-ke

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieriui ja ir iszmalavo- 
ja st ubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. .Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City
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Naujas Mados 
Apsiavimai del 
Diktu Moterų
Dabar nesiranda jokios 
priežasties kad dikta mo
terų negalėtu neszioti to
kius pat apsiavimus kaip 
ir lengvesnes moteres.

Mes teip nemanoe, 
todėl garsiname czionais

“Stdlish Stouts” •k

Padirbti vien tik del diktu 
moterų kurios nesziodamos 
tuos apsiavimus, kojos at
rodo daug mažesnes, pagal 
naujausios mados, yra vi- ' 
gadnos ir nespaudžia kojų.

♦ 
♦

t

Stylish Stouts

f II
1/1

■ /u

r

T"

o

f J 4

Randasi “Stylish Stouts” 
kurie pritiks prie jusu kojų 
nepaisant ju ilgumo 
platumo.

InTYLlSH ST0UT1 
AOutSizesJ TW4O< WARM

TREGELLAS
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.
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APLAIKE DOVANA UŽ
»

Reading
. įmes .

SAVO PATOGUMĄ.
Katre Mokiau ant laikyto 

kontesto patogume Galveston, 
apszaukta, kaipo 
mergina

►

Texas, likos 
patogiause mergina visam 
valstije laimėdama pirma do
vana tūkstanti doleriu ir sidab
rini kielika.

Dubeltavas
Tikietas$4.00

IN

NEW YORK A
Nedelioj 13 June, 11 July

“Dai- 
programo vykini- 

prielan-
kūma bei parama,

‘styiim W-!

r<>
I

iI k

Specialia trclnaa Sobatoa naktį.
Shumokin .....................
M t. Carmel...................
Ashland ..........................
Girardville.....................

I Shenandoah...................
Mahanoy City...............
Tamaqua........................
New York (Liberty St.)

£

MIESTAS SPOKANE PO VALDŽE MERGINU PER VIENA SANVAITE.
Per viena sanvaite merginos mieste Spokane, Wash., turėjo visa valdžia ant miesto: 

turėjo visa administracije miesto, kalbėjo pamokslus bažnycziosia, dirbo fabrikuose ir ant
galo užbaigė viską su dideliu paroda. Paveikslas porstato moteres dirbanezias ant paczto 1 • 1tąją diena. .

. 12:01 
. 12:10 
. 12:47 
. 12:55 
. 12:35 
.. 1:16 
. . 1:45 
. . 6:35

New York (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 
nuo Liberty St. 
(Standard Time).

6:47 vakare, 
7:00 vakare

PalydovuEkskurcijo* su I
$33.75

In WASHINGT0NA, D. C 
28 Juniaus

$47.05
In Bostoną, Mass.

8 July, 5 ir 26 Augusto 
Keturiu dienu ekskurcija. Visi 
ekspensai priskaitant. Apie dau- 
diaugs informacijos raszykite 
pas G. 0. Roper, D. P. A. Wil
liamsport, Pa. f
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