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ISZ AMERIKOS
SUKAPOJO KELEIVI
KAIMUOCZIAI SUPJAUSTĖ 

NEPAŽINSTAMA ŽMOGŲ 
ANT SZMOTELIU, PO 

TAM INMETE IN 
GRABE.

Mexiko City, Mex. — Kai- 
muocziai isz Santa Maria Chi- 
conocoac, kaimas netoli Lake 
Texcoco, kėlės dienas adgal nu- 
szove mūrininką, kuris ėjo pro 
kaimu nakties laike, sukapojo 
jojo lavonu ant szmo'teliu po 
tam inmete in 
sudraskymo.

Palicije gana stengėsi iszty- 
rineti kaltininkus idant sužino
ti del kokios priežasties kai- 
muocziai nužudė nežinoma 
žmogų nekaltai, bet lyg sziai 
dienai juju nesuseke, nes nie
kas nenori juju iszduoti palici- 
jai.

grabe del szunn

nužudė

27 ANGLEKASIAI UŽ
GRIAUTI KASYKLOSE; 

KELIS SURADO.
Barre, Pa. — Dvide-Wilkes 

szimts septyni aiiglekasiai li
kos užgriauti per eksplozijo 
gazo Peach Orchard kasyklo- 
sia Parsone, praeita Subata. 
Keturis iszgauta negyvus, o li
kusieji likos sužeisti ir apde
ginti ir nuvežti in ligonbutes. 
Priežasties eksplozijos nedaži- 
notn. - , -

Užmusztieji yra:
I* '*1'"

Antanas
Urban ir Motiejus Lasnik isz 
Kingstono,
ežius isz Pains; Andrius Perzel 
ir Motiejus Kabinta isz

Petras Jutkevi-

Wil
kes-Barre; Juozas Vitkauckas 
isz Parsono ir Urbono bode. 
Urbonas paliko paezia ir vie
nuolika vaiku.

Viso .dirbo deviniolika angle- 
“rabinimo pileriu” 

Du
kasiu prie
po Mill ulyczia, Parsone.
neiszejo in darba Subatoje, o 
du apleido darba kelias miliu
tas priesz nelaimia, 
sziandien yra gyvi!

todel visi

stojo priesz sudžia

PROHIBICIJE SZITAM 
ŽMOGELIUI NIEKO 

NEAPEINA.
Haverhill, Mass. — Czionai- 

tinis didžiauses girtuoklis yra 
badai Ambrazas Jarvis, kuris 

jau 98tu
kartu, aresztavotas už girtuok- 
lysta. Jarvis turi 64 metus ir 
dabar turės laukti net trisde- 
szimts dienu, pakol vela turės 
proga pasigerti. Vakacije pra
leis Lawrenco pavietavam ka
lėjimo.

ir visoje Pennsylvanijoi

MIRĖ TURĖDAMA 122 
METUS.

Gettysburg, Pa. — Kejcah 
Kuff, nigerka, seniause moto
je visam Adams paviete, o gal 

, mirė
praeita diena, turėdama 122 
metus, 6 menesius ir 22 dienas. 
Motere gimė czionais 1803 me
te, pergyvendama visa savo 
araži Gettys/burge.

visa

LENKIJOJ SZULERIAI 
PARDAVINĖJA VIZAS 

PO $1,000.
New York a s. — Ellis Island 

saloj sulaikyta atvykusiu try
lika Lenku imigrantu, idant 
isztyrus ju vizų tikruma.

Konsularinai agentai Lenki
joj mat pranesze imigracijos 
vyriausybei, kai! ten susekta 
netikru vizų dirbėju sanmoks- 
las, imas isz noriheziu patekti 
Amerikon emigrantu po 1,000 
doleriu už padirbta viza.

iIatPbh.)

DIDELIS NAMAS
TURES 81 LAIPSNIUS, 813 

PĖDAS AUGSZCZIO IR 
KASZTUOS MILIJONUS 

DOLERIU.

viražunes ui y-
1

Detroit, Mieli. — Praeita 
Ketvergą prasidėjo darbas ant 
statymo czionais augszcziausio 
namo ant svieto, kuris turės 81 
laipsnius nuo
ežios, o stos prie Washington 
Stato nlyeziu ir Park-Place.

“Boksztas Book,” 
narna užvardino bus .873 pėdu 
augszczio, arba 
pėdu daugiau
Wool wort h namas m) ėst e New 

turės 23
Frantas namo turės 

])loczio ant State 
12(1 pėdu ant Wash- 

180 pėdu nuo Park 
isz plieni-

J

kaip t a ji

koma szimta 
kai t? <ra rsusr>

laipsniusYorke ir 
daugiau. 
225 pėdas 
ulyczios., 
ington ir
Place. Narna statvs 
niu bailkiu; konkreto, granito 
akmenų, murmuro ir plytų.

Kada ji pabaigs, tai nežino 
bet Book

1 
sako kad darbas eis 

spa rėžiai. Kiek kasztuo’s tai ir 
nežino, bet galima sakyti, ne
mažiau kai]) puse bilijono do
leriu.

NUŽUDYTA APGINDAMA 
SAVO VAIKUS.

Newark, N. J. — Kovodama 
baisiai idant apginti savo du 
vaikus, Margarieta Stanton, 36 
metu naszle, likos nužudinta 
per žmogų, kuris gavosi in vai-

1

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA Ui PETNYCZIA.
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Isz Visu Szaliu
GERAS

PAMOKINIMAS
NORĖJO ATKERSZINT SA

VO PACZIAI, BET PATS 
PAPUOLĖ IN BEDA;
BRANGIAI UŽ TAI 

UŽMOKĖJO.

Vietinius. — Apgavima 
v o pa ežiu les

s sa- 
kasztuoja bran

giai, jaigu nori suilaikyti josios
liežuvi kaip lai atsitiko vie
nam turtingai Austrijokui ku
ris lankėsi su savo pacziulia 
Italijoj.

Pacziule kupeziaus meldo sa
vo vyro idant jai nupirktu Ita- 
liszku szilku ir kitokiu papuo- 
szu nuvežti namo, nes Italijoj 
daug pigiau ne kai]) Austrijoj. 
Moterėlė prispyrinejo savo vy
ra labai sakydama kad szilkus 
gali gerai paslėpti ir rubežiniai 
sargai juju nesuras.

Važiuojant namo, 
virszininkai, atidarė kuparus, 
dirstelėjo in vidų, nieko nepa
judino ir nuėjo pas kitus pasa- 
žierius jeszkoti kontrabandos.

Kada 
szalin, motere pradėjo duoti 
vyrui szunepoteriu, kad jai ne- 
pavėlino pirkti szilku. Vyras 
norėdamas pamokyti ir nugaz- 
dyt savo pacziule, nuėjo pas 
inspektorių, davė jam gera ky-

SU

akcizo s

virszinin'kas 
mot ere

nuėjo

ku kambarį- norėdamas juos szi, praszydamas idant padary
nužudinti kada tieji gulėjo lo
voje.

Motina radosi kitam kamba
ryje su savo 14 metu dukrelia; 
iszgirdus kliksma vaiku, nubė
go l , _ ,

Prie duriu susitiko su kokiu 
tai vyru, kuris paleido in moti
na du szuviu, bet neanksczian 
pirm negu motere žudintoju 
apdraskė gerai ir nutraukė jo
jo surdota kuriame radosi 
marke kupeziaus isz Miami, 
Floridos. Palicije isz visos ap
linkines jeszko jojo.

tu kita krata 'k u pa re ,-pacziu les.
Motore kimia kožnam kupa- 

re buvo paslėpus daugeli szil- 
ko ir kitokiu nio'teriszku pa- 
puoszu. Inspektoris atejas prie

pažiūrėti kas jiems atsitiko, kupnru pradėjo daryti isz nau-

SKUPUOLIS MIRĖ ISZ
BADO, TURĖDAMAS 

200,000 DOLERIU.
Philadelphia. — Hugh Mo

nahan, locnininkas apie dvide- 
szimties namu, kuriu verte yra 
200 tukstaneziu doleriu, mirė 
isz bado o jojo sesuo Margarie- 
ta, 58 metu, taipgi mirszta li- 
gonbuteje nuo tos paezios prie
žasties.

Kaimynai
per keliolika dienu, pranesze 
apie tai palicijai, kuri pribu
vus, iszlauže duris surasdami 
Monohan’a negyva ant grindų 
o seserį mirsztanczia. Maisto 
siūboje jokio nesurasta tiktai 

supuvusius pomaran-

nemato senuku

keturis 
ežius.

Darbus mete

POŽEMINIU GELEŽKELIU 
STRAIKAS.

New York. — Czia prasidėjo 
požeminiu gelžkeliu I.R.T. sis
temos streikas.
motormonai ir sviezmonai, rei
kalaudami didesniu algų, 
nurodė, kad per visa laika nuo 
didžiojo karo darbininkai pati
kėjo kompanijos pasakoms, 
buik ji biedna, ir isztikimai jai 
dirbo. Kompanija atsimokėjo 
darbininkams, suorganizuoda
ma ”kompaniczna” unija, su 
kuri daro kontraktus, kuriuo
se apie algų pakėlimą 
kalbos.

Miesto valdžia daro žygius 
palengvinti publikai nesmagu
mus
Kompanija gi žada paleisti in 
darba skebus.

nėra

jo krata, 
Koks tu per

o motere szauke: 
“Koks tu per virszinin'kas! 
Juk karta peržiurėjai mano ku
parus ir vela 
daryti krata!”

A'nt ko inspektoris atsiliepė: 
Poniute,

isz naujo atėjai

privalai būti atsar-
gesno su vyrais, o ypatingai su 
savo vyru. Tavo vyras paisai 
tave man iszdave kad tu 
szmugleriuoji szilkus. Dabar 
eisiu pas ji idant jis užmokėtu 
už a'kcyzia.”

Vyras keike ir iszsikalbincjo 
bet nieko nepagialbcjo. Ne tik 
ka turėjo užmokėti paprasta 
akcyze, bet da ir didelia baus
mių už szmuglerysta, o motoro 
neteko szilku.

man

PANAUDOJO SZESZIS BU- 
DUS IDANT NUŽUDINTI 

SAVO PACZIA.
London. — Sudas davė per

skyrimą del Cecilijos Mary 
House, kuri prisiege ir padavė 
sekanezias priežastis del ko ne 
nori gyventi ilginus su savo 
vyru, kuris bandė jaja nužudy
ti szesziais budais, o tieji yra: 
1. atsuko gaza kada jiji miego
jo; 2. inpyle truciznos in kava, 
kuria iszgere; 3. norėjo apverst 
luoteli su kuria plauko idant 
pati nu^kenstu; 4. laiko josios 
galva po vandeniu kada jiji 
maivdes-i; 5. smaugė, pakol jiji 
neteko pajėgu; 6. norėjo isz- 
mest per Įauga. Sudui užteko 
tiek priežaseziu, duodamas mo- 
terei perskyrimą ir abudu kū
dikius po josios apgloba.

PAMISZELIS NUŽUDĖ 
19 ŽMONIŲ.

Kairas, Egiptas. —Kokis tai 
sergantis žmogus,
karszt-lige, iszbego isz ligon
butes, laikydamas rankoje ilga 
peili, su kuriuom nužudė devy
niolika žmonių ant ulyczios. 

kylanezius isz straiko. Kareiviai turėjo pamiszeli nu- 
szaut idant užbėgti skerdimą 
žmonių, ,

sirgdamas

DVI-GALVIS
KŪDIKIS

VIENA GALVA ANT KAK
LO, KITA ISZAUGO ISZ 
PETIES; TUOJAUS MIRĖ.

Krokavas. —- Miest iszkoje 
ligonbutejo czionais varginga 
darbininke pagimdo nepapras
ta kūdiki su dviems galvoms; 
viena radosi kai]) paprasto kū
dikio, bet antra buvo iszaugiis 
isz peties, kuri 'neturėjo burnos 
ne ausu. Tuojaus po pagimdi- 
nimo, 
rimas
kūdiki in

ISZ LIETUVOS
ARESZTUOTAS SZIAULIU 

MIESTO IR APSKRITIES 
POLICIJOS VADAS.

,u vedama kvota 
“Sziauliu Nau- 

Redakcija, bombos, Bir
ai' o s z t u o t a s S z i a u 1 i u 
apskrities policijos 

ir gili
nu-

Sanryszv 
del mestos in

t

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto *8.00 
JCuropoje ir Lietuvoje |4.00 ant viso mettf

LalazkoB Ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adfelKI
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY OITY, PA.

W. D. BOCZKOWKKI, PrM. A l(r
r. W. BOCZKOWHK1, K4IMr

fe 37 METAS

♦

t

>

I

I

I

I

I 
i 
; I

I

J

I

i'

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

RUMSZISZKIECZIU KOVA 
SU KLEBONO SAUVALE.
Kaip ankszcziau buvo “L.Ž.” 

pranešta, Rumsziszkiu klebo
nas kun. Jureviczius skubotai 
pradėjo kirsti parapijos misz- 
ka. Dabar iszaiszkino, kad tas 
miszlkas pusdykiai buvo par
duotas pirkliams ir be žinios 
Miszku d-to'kertamas. Iszkirs
ta jau apie 12 ha. Parapijonys 
rimtai susirūpino ir 6-VI1 apie 
100 nuvyko miszkan ir parei
kalavo kirtimu sustabdyti, bet 
pak viesta poliai in pasiprieszi-

■
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Pottsville, Pa. — Važiuojant 
Nedėlios diena arti McKings- 
boro B. Trindelis, Edv. Limer- 
auckas, D. Savu kev i ežiu s, 
Kleofasas ir Albinas Pacentai, 
turėjo stebuklinga iszsigialbc- 
jima nuo srnert. Automobilius 
varomas per D. Savnkevicziu 
nusiverte in pakalniu ir konia 
visiszkai sudan'žvtas bet niekas 
nei i kosi sužeistu tik mažai li
kos apdraskyti.

]). "I

1

j i ein i 
želi o 2 d 
miesto ir 
vadas Pa sz-k e v i cz i u s,
k luotu kareiviu sargybos 
gabentas in Sziaulin sunkiųjų 
darbu kalėjimą.

Kriminalai! kas diena 
trau'kia nauju žmonių, 
sztai nuovados virszininko pa- 

rasztvcdvs ir

Žmones labai susirūpinę, 
, o misz-i nsi* 

kai])žmoniųtasai nepaprastas su t ve
lia k ta ra i indėjo 

ant toli-
mirė, 

alkoholiu 
mesnio tyrinėjimo.

' i

NUBAUSTAS ANT
1,000,000 DOLERIU

UŽ Ą1PGAVYSTA.
Berlinas. — Ivonas Kutisz- 

ker, Riisiszkas knpczius, likos 
nubaustas per suda ant milijo
no doleriu ir penkis motus ka
lėjimo už apgavyste. Kutiszkor 
apgavo vaistini banka ant di
deliu šuniu pinigu su pagialba 
melo. Nežino ar Kutiszkor atsė
dės savo bausmia kalėjimo, 
randasi ant mirsztancz.io pati 
lo.

nos
i-

ARKLYS STOJO APGY
NIME MOTERES.

Praga. — Daružkinis Jonas 
Bartosik, pragerės visos dienos 
uždarbi, pavojas namo, gavo 

1 )a cz i u les jjz u ne po te ri u. 
Vyras iszejas iii t varta o pas
kui ji pati, klegėdama be pa
liovos. Vyras tai]) insiuto isz 
pik t ūmo, 
peili, szoko prie paezios, per
pjaudamas jai baisiai ranka.

Sztai atsitiko .kas nepapras
to. Arklys atsistojo ant užpa
kaliniu kojų, suklupdamas ant -Y. savo ])ono.
prislėgtas per 
greitai atsikeli

parėjas namo
mu)

kad pagriebęs ilga

Žveriszkas vyras v 

arki i, negalėjo 
o tuom kart 

motore iszbego laukan 'szaukti 
pagialbos ir tokiu badu arklys 
i.y.gialbejo ja nuo mirties.

DAUG ŽMONIŲ NUKENTE 
PER DREBEJIMA ŽEMES.

Samarang, Java. — Tuks- 
taneziai žmonių neteko pasto
ges po drebėjimui žemes kokis 
czion buvo ana diena ant Su
matros salos. Du miesteliai li
kos sunaikinti ir daug žmonių 
užmuszta. Vaklže nusiuntė in 

daktarus
prižiūrėt sužeistus. Trukiai su
stojo ėja. Sunaikinti miestai 
yra Padang ir Paudjang. Blc- 
des daeis ant milijonu doleriu.

tonais paszialpa ir

KAIP LENKU KARININ
KAS PAMOKINO TAKSI 

SZOFERI.
Varszava, Lenkija. — Var- 

szavoj, vieno-s gatves kortoj, 
stovėjo žvilganezia uniforma 
pasirėdęs karininkas, kapito
nas Stavilkovskis, s'tiprus Pil
sudskio rėmėjas. Arti pro szali 
važiavo taksi. Karininkas szo- 
ko ant maszinos pakopos ir 
ome szoferi muszt'i. Buvęs ežia 
pat policininkas suome abudu, 
karininku ir szoferi. Policijos 
nuovadoj karininkas aiszkino- 
si, kad szoferis 'su savo maszi- 
na mažne suvažinojos ji. Szofe
ris gynės, kad tai netiesa. Ka
rininkas, rėkdamas, pavadino 
ji melagiu. — Tamsta pats me
lagis, — atsake szoferis.

Kap. Stavilkovskis, atsimi
nęs, kad jis yra armijos oficie- 
ras ir u«zliachic,M
revolveri ir szoferi ant vietos 
nudėjo — pamokyti, vage, 
uchlopa,” kad daugiau ne- 
drystu pries2taraut “szliach- 
cicub”

iszsitrauke

dejejas Vongrys,
kiti, kurio vardo
czi'aus insnlkymu iszpleszo du 
lapu isz szniuruotos sandeliu 
knygos; mat, norėta sudeginti 
sandelis ir iszlyginti truk- 

brauuingu

kurie

ir
stamuju bombų ir 
ska i ežius.

Policijos vado pareigas lai
kinai eiti pavesta II nuovados 
virszininkui.

irstėsi
Valtis

Jule Zaveckaite 19 metu
— nu-

NELAIMINGI ATSI
TIKIMAI.

Kalvarija. — Gegužes 30 d., 
Ori jos ežere linlksmai 
valtyse 6 žm. jaunimo,
apvirto (del iszdykavimo) ir 
visi (Ekskursantai panėrė van
denin. Penketas buvo iszgelbe- 
ta, o 
isz Skersabalio 'kaimo
skendo, jos lavonas tapo suras
tas tik in treczia diena.

Ta pat diena pasikorė Ciba- 
vo km. Jurgis N. 26 metu; prie
žastis —- neiszgydoma 
liga.

viduriu

UŽTVIRTINO.
Kaunas. — Buv. Prezidentas 

p. Stulginskas 8-VI-12 vai. 30 
min. oficialiai atsisveikino su 
diplomatiniu korpusu ir 
sulariniais svetimu 
atstovais.

kon- 
valstvbiu 

v

MOTINA GYVA KŪDIKI 
PAKASĖ.

Kvėdarna. — Gegužes men. 
30 d. nuo Kvėdarnos miestelio 
puse kiliu, rastas truputi ap
kastas moteriszlkos lyties kūdi
kis. Žmones pamate labai išsi
gando, ome žiūrėti. Pasirodė,

Isz-
Pasirodė 

kad kūdikis dar gyvas, 
trauke isz žemes nunesze prie 
vandens nuplovė, ir kūdikis

Tuojau buvo nu- 
nesztas in Kvedaruos bažny- 
ezia ir pakriksztytas. Kūdikio 
motina surasta; pradėjus poli
cijai tardyti prisipažino, kad 

paka-
I 

kūdikis abu 
yra policijos priežiūroje.
PAGERBIMAS ŽUVUSIU 

KAREIVIU.
Kaunas. — Prezidentas Pa- 

gurbe žuvusiu už tėvynės lais
ve. Birželio 9 d. 12 vai. Respu
blikos Prezidentas d-ras K. 
Grinius ir Seimo prezidiumas, 
dalyvaujant Seimo atstovams, 
kariszkai vyriausybini ir di
deliai miniai žmonių, uždėjo 
vainikus ant paminklo žuvu
sioms, 
eme
Skaitlingai susirinkusioji pub
lika szauke Prezidentui valio.

BLOGA RUGEPJUTE.
Roikiszkis. (“ V-bes” kor.)— 

Szioje apylinkėje žem’kencziai 
javai blogi, del vėlyvo pasiso- 
jimo. Vasariniai javai nugelto
navo nuo sausumo. Vietomis 
jau ketvirta savaite kaip lie
taus nėra.

atsipeikėjo.

vietojo pagimdžiusi ir 
susi.

Kaltininke ir

Po to Prezi|dent'as pri- 
Ikariuomenes pavada.

PASIKORĖ.
Birželio 5 d.Rokiszkis. — 

rado pasikorusi jauna vaikina
Žiburta.

seniūnijų Linden, N. J. —

no.
nes bažnyczia griūva 
kas parduodamas pirkliams.
9-VT.| „ szaukiamas 
ingaliotiniu susirinkimas.

PEILININKAI.
Szakaliszkiai, Javaravo vals. 

— Sziu metu Gegužes men, 24 
d., (Igliaukos peilininkui) pil.

Juozas Vo-
Prusiszkiu

Levas, Motiejus, 
.’ J?yV'km. Mikaliszkio valscz., Vikto

ras Rainys gyv. Asiukles km. 
II. Gudeliu valscz., ir Vladas 
Naujokas gyv. Živovodes km. 
Mikaliszkio valscz. Visi penki 
ankszcziau iszvardinti pilie- 
cziai ginkluoti peiliais, brau
ningais ir akmenimis užpuolė 
praevius, Prana ir Juozą Ro
džius ir Antanu Kicza, suskal
do jiems galvas, rengėsi pil. 
Kedžio szeimyna iszpjaut, ir 
trobas uždegti. Baisus 
elgimąsi
UŽPUOLĖ ANT TRŪKIO.
Kaunas. —Vėl užpuolė trau-^y0 žveriszka darba, bet pali-

kietaieziai

pasi-

Lietuvos 
Vycziu kuopos isz New Jersey 
ir New Yorko atsibuvo didelis 
iszvažiavimas 27 diena Birže
lio in Progress Club Parka. 
Buvo tai puikus piknikas su 
puikiu programų. Pirmiausia 
vedėjas apreiszkc kad iszeis 
dainuoti Harrisono koros, bet 
vardo nepaaiszkino. Merginu 
k ras padainavo neblogiausia, o 
ir daugiau dainavo.
buvo neblogiausia. Buvo ir ke
li kalbėtojai. Lietuviszki ir 

visiems pa-

Muzika

kalbėtojai.
Angliszki szo»kiai 
tiko.

Frackville, Pa. — 
iszgama

Kokis 
miestiškas iszgama Dan 
Smith nuvedės deszimts metu 
mergaite Elzbieta Petraucku 
už senos Luteroniszkos bažnv- 
czios, norėjo su ja pasielgt 
gyvuliszkai ir butu iszpildes

cijcĮ nuo senei, ji turėjo ant 
akies ir užklupo ant jo in laika 
ir iszveže in pavietava katėji
mą.

t

begins.

kineli. — Birželio 23 d. 8 vai. 
nežinomi piktadariai A. Pane
munes apylinkėj užvertė akme
nimis siaurojo geležinkeliuko 

Garvežys, maszinisto
Eiginano valdomas, del to nu- 
szoko nuo begiu. Bekeliant gar 
veži in begins, kažkas pradėjo 
sz.aūdyti ir perszove maszinis- 
tui Eigmanui ausi. Eina tyri
nėjimas.
KASDIEN AUKAS RYJA.
Jau kasdien Nemunas ir Ne

ris pradėjo reikalauti sau au
kų. Paeiliui per tris dienas at
sisveikino su gyvybe trys žmo
nes.

Szesztadieny,
besimaudydamas su 
ties Karmellitais prigėrė stu
dent. Rosenbliumas. Tik inejes 
in vandeni velionis pateko in 
kažkokia duobe ir

Birželio 5 d. 
draugu

pagriebtas 
sroves eme skėsti. Ten pat bu- 

žmoniu tuoj buvo isz 
bet kol 

nugabeno ligoninėn, dingo vi-

vusiu 
vandens isztrauktas

sa viltis atgaivinti.

kare, Vilijoj prigėrė

Nors jam nedavė

Sekmadieni Birželio 6, va
jomis 

Stankūnas Lietuvos Koopera
tyvu banko buhalteris, 24 metu 
vaikinas.
nusikosti jo draugas karinin
kas su kuriuo jis kartu maudė
si, liet atgaivinti jau nepavyko.

Pirmadieni po pietų Nery 
maudėsi dvasines seminarijos 
auklėtiniai, IV. kurso klieri
kas Szimonis, isz Pagiriu, Uk
mergės ap. pateko in smarkia 
srove ir jau daugiau negryžo. 
Nežiūrint draugu didžiausiu 
pastangų nepavyko net rasti 
nelaimingojo lavono.

Vakar parycziu ties buvusiu 
Eiguliu tiltu taip pat rasta 
iszplautas in krauta nežinomo 
skenduolio lavonai.

Ar del sziu auku drąsuoliai 
liks atsargesni! Vargu, lenda 

muses, iii

negryzo.

ir lys, tur but, 'kaip 
nuodyta medų.

NE VISKAS ATPIGO.
Dauksziai. — Pas mus vis

kas pigu: javai, gyvuliai, net 
ir krautuvėse pirkiniai pinga, 
bot bažnytiniai dalykai: krik- 
sztai, vestuves ir palaidojimai 
no kiek neninira.

’l

I

— Jonas Humbert, 62 metu 
likos užmuszta.s per automobi
liu kuri vare Demardo Pusiter, 
kuris nemato savo aukos pakol 
nepasivijo kitas automobilis- • 
tas ir nepadavė in rankas po
licijos.

— Vaikai inerzinia baisiai 
sztorninka Tonv Vannis mes
dami in jo sztora fajerkrekius, 
Tony pagriebė revolvery pa
leisdamas kelis szuvius in vai
kus pataikindamas viena isz ju 
Nikaloju Malick, 22 metu in 
kakta nuo ko miro in trumpa 
laika. Vannis likos aresztavo
tas.

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Malecki, 9 metu, susižeidė 
sau ranka baisci per eksplozijo 
dulinio patrono. Likos nuvež
tas in ligonbutia.

— V. Locker, F. Zaleski ir 
J. Horn iszvirto isz motorcik- 
liaus kada greitai apsuko kam
pa Fifth ulyczios. Visi gydosi 
namie.

— W. Klingerman, 56 me
an susibarė su Albertu Miller 
savo burdingieriu apie žūva vi
lna. Daejo prie to kad burdin- 
gierius paleido szuvi in gas- 
padoriu užmuszdamas ji ant 
vietos. Abudu vyrai buvo gori 
draugai. 

Saint Clair, Pa. — Orinis 
szaftas prie Wadesvilles 'kasy
klų užsidegė nuo fajorverku, 
bet žmonys užtėmi no liepsna 
in laika ir užgesino.

— ■■■ I

Montello, Mass. — Automo
bilis sužeidė Broniu Solliiuka, 
13 m, amžiaus, Liepos ketvirta 
diena.

GUODOT1NI SKAITYTOJAI!
Laike bedarbes po visa Amerika, 

laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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Mokslineziai surado daugiau 
kaip dvideszimts sztanin lau
kiniu medžiu ir kitokiu nnguo- 
liu, auganezin pustyUesia Li
berijoj isz kuriu galima už
dirbinėti guma. Dabnr Ameri- 
koniszki kapitalistai mano nu
pirkti milijoną akeriu žemes 
ant kuriu augins
medžius del iszgavimo gurno.

laika 17 valandų, nes “pavėlino 
regulariszka truki. Toji kelio
ne jai kasztavo Septynis tuks- 
tanezius doleriu. Vyrns ponios 
McUormick atvažiavo paskui 
ja ja kilu trukiu. Del ko norėjo 
taip greitai spgryžti namo, da 
1 n i k ra sz t i n i n k a i ne i sz t y r i n e j o.

tuosius
4 4
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Dabar iszsidave, buk
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Ar prohibieijo Amerike at- 
nesze žinonim ka gero ir ar su
teikė koki naudingumai Taip 
mums nekurie reformatoriai 
bubnino, bet pagal pripažinimą 
\V. B. Wheeler’o, vada prohi- 
bicijonieriu, iszdave sklypas 
daugiau kaip 35 milijonus do
leriu ant josios užlaikymo, ne- 
pridodant prie 
sznipu.
prohibieijo uždėjo žmonim ant 
sprando priverstinai apmokėti 
agentai per didelius pramo
ninkus, kurie buvo tosios nuo- 

kad jaign žmonims 
atims abi ir arielka, padarys 
isz juju geresnius darbininkus. 
Bet po szesziu metu iszbandy- 

prohibicijos, 
pergalėjo viską. Dabar tieji 
pramoti inkai 
persitikrino kad pabludo savo 
viltyje ir daugiau ne nori mo
kėti agentams pinigu, o tuom 
kart gyventojai kyla priesz 
valdžia už iszdavima milijonu 
doleriu ant užlaikymo prohibi- 
cijos kuri yra bledinga visam 
sklypui o girtuoklytfta baisiai 
platinasi visur.

Bunelis Amerikoniszko biz
nieriaus sitsižiedojo su dnktere 
tūlo fnrmerio. Priesz•nuvažia
vimą pas savo mylema, jojo tė
vas davė jam szitoOdn rodą:

Mano su na u, žinai, kad
man rupi labai tavo gerove. 
Privalai turi ingai apsipaozinot 
nes tai vra biznis. Pareikalauk 
nuo savo noszvio nors 20 tuks- 
tnncziu doleriu, jaign jisai yra 
geru žmogum, ‘bet jaign jisai 
kada sėdėjo kalėjimo, tai rei
kalauk nuo jo mažiausia 40 
tukstaneziu doleriu.”

Sūnelis iszklanse tėvo geros 
rodos ir iszvnžiavo. Ant ryto- 
jaus tėvas aplaike telegrama 
nuo sūnaus su užklausymu:

Mano mvlemos tėvas likos
pakartas szeszi metai adgal. 
Kiek man paliepi dabar pra- 
szyti pasogo?”

'Tėvas nieko neatsako ant te
legramų.

4 4
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Pagal vėliausia apskaitymu, 
tai Kinnosia randasi sziadien 
663,666,995,000 žmonių. Mies
tas Pekinas turi keturis mili
jonus žmonių, o Shanghajuje 
yra pus-szeszto milijono.

t vni
Suv. Valstijosia randasi sep- 

pagalmilijonai 
cenzuro surasza.

szunu,

pagalSztai artvmo meile .-F *
K rišt ūso mokslą. Kaušuose mi
re vyras Katrės Hubele, palik
damas savo mot oria ant 75 
margu lauko su kviecziais ir 20 
margu su avižais. Buvo tai ta- 

, da, kada visi kaimynai buvo 
užimti savo darbais ant lauku.

Bet nebuvo taip užimti idant, 
neprigialbetu savo kaiminkai. 
Ana diena fmsirinko isz aplin
kines 38 žmonvs su maszinoms 
ir apie ketvirta valanda vis
kas buvo nuvalyta nuo lauko.

Kaitnininkiszka dvase pri- 
giaIliejimo vieni kitiems kaip 
kada užgesta. Dideliuose mies
tuose, kaimynas savo kaimyno 
nepažysta ir

“Kaip einasi f 
nas gali mirti ir būti palaidotu, 
bet jojo kaimynas apie tai nie
ko nežino ir nesirūpina.

kilu
nesako viens in 

m »» Kaimv-
■

Mokslineziai negali suprasti 
priežasties drebejimo žemes 
konia visose dalyse svieto ta 
paezia diena, koki atsibuvo ke
lios sanva'ites adgal — viso bu
vo septyni drebėjimai žemes in 
laika 60 valandų.

Kasztas iszanginimo 
lyg 18 metu yra žemesnis ant 
90 doleriu ne kaip iszaugini- 
mas mergaites — pagal tyrinė
jimą tūlos aseknraeijos kom
panijos kuri sako buk, iszaligi
nimas mergaites kasztuoja $6,- 
167, o vaiko $6,077. Iszmaritini- 
mas kožno kasztuoja $2,500.

Daugelis musu szeimynu isz- 
duoda mažiau ant iszanginimo 
vaiku.

vaiko

Turcziai gali sau ant visko 
užtekti. Da žmones neužmirszo 
kad trūkis, kuris gabeno kar
dinolus in Chicaga ant Katali- 
kiszko kongreso, kasztavo mi
lijoną doleriu, bet dabar nusi
stebėjo, kada poni C. H. Mc
Cormick, pati prezidento Har
vester Co., užkalbino specia- 
Jiszka truki New Yorke ir pati 
juom važiavo in Chicaga, in

Daugelis musu skaitytoju at
silygino puikiai už laikraszti 
užmokėdami skola, bet dauge
lis užmirszo tai padaryti, todėl 
buvome priverkti tokiems laik- 
rafizti sulaikyti, 
konia už visa

o buvo kalti 
mota, praszyda- 

ini palaukti laike 
Laukėme,
laukėme. Lai dabar

bedarbes, 
lankome, ir... nesu- 

nerugoja.

sziuNuo Liepos 1d., sziu motu, 
ineis galion naujos kvotos emi
grantu, kurie bus inleisti Ame
rikon. Lietuviams Ikvota turė
tu būti 344, bet szi meta 
kvota bus kiek padidinta 
bu iki 400, ar 500. Kurie norėtu 
savo gimines parsitraukti isz 
Lietuvos, dabar laikas yra pa
daryti prisiruoszimus.

Latviu gales atvažiuoti per

ta 
ga 1 ii S

'mota 142, Ixmkn 5,982 (ju kvo
ta bus vienok sumažinta), ICs- 
tu 142, Rusu 2,248.

Kas 
sviete, 
150,000 kūdikiui, 
100,(XX). Taip kad kas diena in
žmonijos upe insilieja

24 valandas 
vidui iniszkai, 

o

visam 
gims! a 
mirszta

žmonių
szia li

no-

džiūti,

50,000 
nauju gyvybių. Pradžioje dovy 
nioli’kto szimtmeczio 
buvo apie 900 milionu, 
dien gi yra 1,850. Didysai ka
ras, influenzas, epidemija 
didelis badmetis Kinijoje, 
permaino upes didėjimo.

Bet vra ženklu kad tas dide- v
jimas pradeda mažėti, kad upe 
pradeda, taip sakant,
ar stoviniuoti. Gali būti, kad 
iszradimas maszlnu ir atradi
mas nauju žemiu bei jn užėmi
mas ir užpildymas, iszszanke 
spartesni žmonijos priangiina, 
negu kad gamtiszkai reikėtų. 
Todėl tai per paskutini szimta 
motu žmonijos skaiezius ir pa- 
si dvigubi no.

Statistikos isz visu krasztu 
rodo kad bnltveidžiu tautos ne
auga tokiais szuoliais kaip pir
miau.

Anglijoje, Francijojo, Vokie
tijoje ir Amerikoje skaiezius 
gimimu mažėja. Nemažėja tik 
Rusijoj ir Italijoj, bet yra ir 
ten ženklu,'kad ir ten gyvento
jai nosidaugina kaip daugino
si 25 metai atgal. .Juoveidžiai 
ir kitokiu spalvų tautos, nors 
gimimu skaiezin turi augszta, 
bet mireziu skaiezius' neduoda 
jiems /dideliu prieaugliu.

Gali būti, kad žmonija jau 
pasiekė laipsni, kur gyventoju 
skaieziai apsiliks maždaug ant 
vienodos sumos.

REIKALINGA, VYRAS,

kuris norėtu dirbti ant for
mos prie namu. Darbas ant vi
sados, žiema ir vasara; kurie 
negali diTbti mainose ar dirb
tuvėje, lai atsiszaukia:

Frank Bartažejus
Ulster, Pa.R.F.D. No. 4

(t.56

IMIGRACIJOS
PROCEDŪRA

ATEIVIAMS
VETERANAMS

——— 
Sulig Akto isz Gegužes 26d. 

1926 mete.

poProceduros reguliacijos 
Ateiviu Veteranu Akto (Pulr* 
lis No. 294) imignicijos aprū
pinimu buvo priimtos. Sekan
tis iszdestymns lieczia tik atei
vi vetenma. Reguliacijos del 
inloidimo jo žmonos ir nopilna- 
mecziu vaiku bus vėliaus isz- 
destvtos.

Militnres Tarnystes Reikala
vimai.

Turėti teise praszyti nokvo
tinio (nopriskaityto prie kvo
tos) stovio, ateivis veteranas 
turi pirmiausia iszpildyti se- 
kanezius reikalavimus:

1. Turėjo tarnauti Suv. Vals
tybių armijoj, laivyne, arba 
jūreivystes 
corps).
mijoj, kad nors pulkas surink-

, su- 
a rba

laivyne, 
(ma r i ne

Tarnyste ai i jautu ar
skvriui

tas Suv. Valstybėse, pa v 
rinkto Lenku Legiono, 
tarnyste Y MCA, arba kitoj pa- 
n a szi o j organizacijoj, neduoda 
veteranui nekvotini stovi.

2. Turėjo tarnauti Suv. Arals- 
tybiu armijoj, laivyno arba jū
reivystes skyriui, tarpo Balan
džio 5, 1917 ir Ixip’kriczio 12,

Tarnyste po paskutine 
diena neduoda veteranui no- 
kvotini stovi.

3. Privalo būti isz tarnystes 
garbingai paliuosuotas.

4. Neprivalo Imti palinosuo- 
tas kaipo 
niūkus” ;
lystes. ”

5. Turi būti tinkamas pilie
ty st e j.

1918.
veteranui

• “r 
arl«i del

sąžiningas prieszi- 
“svetimszn-

Laikinis Nckvotinis Stovis.
Kongreso suteiktos nekvoti- 

nio stovio privilegijos atei
viams veteranams, 
morns giminėms, tesis tik per 
vienus metus nuo dienos kada 
Ateiviu Veteranu Aktas i nėjo 
galen. Iszduvimas nekvotiniu 
viza sulig szito akto sustos vi
durnakti Gegužes 25 d., 1927 
m. Bot.kadangi viza turi insta- 
tymiszlka galia dar keturiems 
menesiams, 
kurioje ateivis gali invažiuoti 
in Suv. Valstybes sulig szio 
akto yra Rugsėjo 25, 1927.

darodvmas

privilegijos
ir ju arti-

paskutine diena

1. Geriausias 
kad veteranas priguli pvie 
nokvotines imigracijos kliasos, 
sulig szio akto, yra teisingas 
turėjimas paliuosavimo certifi- 
kato. Jo pnsportas parodys 
kad jis yra to certifikato savi
ninkas.

Jeigu paliuosavimo Corti-o
AaJ

fi’kato, kita iszdnota cęrtifika-
• ofi-tą isz Adjutant GeneraPs 

so arba isz Bureau of Navi
gation, U.S. Navy.

3. Jeigu negalima gauti tu, 
veteranas gali pristatyti tiik- 
rus dokumentus' isz Veteranu 
Biuro, arba kito panaszio szal- 
tinio.

4. Jeigu negalima pristatyti 
raszyto darodymo, 
konsulas tiki, 'kad veteranas 
priguli prie szios kliasos, kon
sulas gales praneszti atsitiki-

Valstybes Department u i 
su visoms reikalingoms infor
macijoms, ir Departmentas su 
pagelba tam ti'kru szaltiniu 
patikrins 
tarnyste.

Garbingas pnliuosavimas at- 
spauzdintas ant baltos popio- 
ros. Jeigu ateivis apleido tar
nyste del kitu priežaseziu, ne 
garbingu, jam duota mėlynas 
ar geltonas certifikatas. Mėly-

gauti tu

bet jeigu

ma

veterano m ii i ta re

“San žiu i ugi prieszininkai ” 
ir tie kurie paliuosuoti del 
“svetimszalystes” neturi gar
bingo paliuosavimo ccrtifika-
tu. Kareivio paliuosavimo re
kordas turės visas reikalingas 
informacijas.

Paliuosavimas nuo kaikuriu 
imrnigracijos aprūpinimu.
Ateivis veteranas — bot ne 

jo szoiinynos nariai — gali Im
ti inleistais in Suv. Valstybes, 
kad nors jis, jaign ne del tar
nystes szioj szalei, nebūta in- 
leistas sulyg 
to sekcijos 3czios. Sekantieji 
ateiviai veteranai nebus inleis- 
li.

Imrnigracijos Ak- 
3czios.

1. Sergantieji pavojinga 
užkrecziama liga 
vos, 

o

a r
apart džio-

•»5.

1

Po lyga m i st a i,
3. Nedorus žmonos
4. Kontraktuoti darbininkai, 

Kurie pirmiaus iszdepor-
tuoti arba neinloisfi laiko vie
nu metu,

6. Kurio atrasti kaliu kokiu 
prasižengimu, inimant morn- 
liszka nedorumu, arba kurie 
pripažysln papildymu to prasi
žengimo.

Kiton pusėn, sekantieji gali 
būti inleisti jaign yra Suv. 
Valstvbiu veteranai.

1. Silpno proto, 
o

liai,
3. Džiova sergantieji
4. Asmenis su fiziszkais iru- 

kimiais,
5. Asmenys, kurie gali tapti 

pagelbėt i

inimant 
arbaJ

. Ubagai, valkatos, girtnok-

•I anarchistai ir
Pa-

visuomeniszkos sunkenybes
6. Piniginiszkai 

ateiviai,
7. Pasislepeliai, ir
8. Nemokslini.
Bet veteranas turi sutikti su 

kitais imrnigracijos akto aprū
pinimais. Pa v
k om i m i s ta i noi n lai d žia m i. 
ežiu budu, ateiviai veteranai 
nėr paliuosuoti nuo aprūpini
mo kuris sako kad ateivis, at
vežtas in Aleksįka, arba kita 
artima szali, kompanijos, kuri 
neprisilaiko prie Suv. Valsty
bių regulaeiju kaslink ateiviu 
peržiurojinio, turi laukti dvie- 
jus metus pirm negu gali pra
szyti i n leidimo.

Deportavimas ateiviu inleistu 
po sziuo aktu:

Ateivis veteranas inleistas 
po szitno instatymu, vėliaus ne 
gali būti deportuotas karpo vi- 
suomeniszka sunkenybe 
priežakeziu
priesz i nleidima.

“del 
egzistuojaneziu 

Bet ji lieczia) y

visi kit’i imrnigracijos instaty- 
mo 
i Iri

asme-

depo r t a v i m o a p r u p in i n i a i 
to laiko kuomet tapsta 

Amerikos piliecziu.
Laivu kompanijų atsakomybes

Aktas aprūpina kad “
nis” (Laivu kompanijos, ir ki
ti nosziotojai) jieture^ užmokė
ti bausme isz $],()()() del atga
benimo in Sny. Valstybių uosta 
ateivio veterano, kuris butu 
neinleidžiami|s jaign ne del
szio akto aprūpinimu. Tolinus 
nutarta kad jaign ateivis vete- 

konsulio priskaitytas 
prie nekvotines kliasos bet 
imrnigracijos aficieriu sulaiky
tas laivu kompanijos nebus at
sakomos.

ra na s

Sugražinti mokeseziai.
Ateivis veteranas neturi mo

kėti “head tax.”
Taipgi nejuri mokėti de

li ž vi'/.a. Inįcroszimts doleri
fiinga temyti kad Kongresas 
nori suteikti tolesniu palengvi
nimu. Senate, p. Wadsworth 
(S 4419) ir Atstovu Bute, p. La 
Guardia (II.J. Ros. 271) ir p. 
Tilson (H.R, Į2659) invede by-
ias sulyg kuiiu ateiviams ve
teranams, ir ju szeitnynoms, U. 
S. Shipping Board laivai teiktu 
sumažintas atvažiavimo ratas.mis reis^kia pnlmosavimą be 

garbes, ir geltonas paliub?,avi
ma su negarbe. Savinin'knR gel
tono certifikato negali būti 
priskaitytas prie nekvotinib 
stovio kli'asos. Molyno cortifi- 
kato savininkas gali būti ptb 
.skaitytas prie nokvotinio sto
vio kliasos* ti'k po pilnu iszty- virsamineta Utilyka.

L ■ ' J

rinejimu jo rekordo.

Senatorių Wpdswortli ’o byla 
raportuota 'Senatui Birželio 17 
ir perėjo. Atstovo Tilson’o by
la, kuri panaszi virszipinetai, 
prielankiai niportuota Butui 
Birželio 16, ■ ir gal Kongresas 
priesz Birželįo 30 <1. svarstys

• • ■ ■ ■'

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

Kaip vienas ponas priesz
smerti pinigus su slyvom 

praryjo.
Buvo vienas labai bngotas 

ponas ir turėjo luokariu vardu 
Jurka. Apsirgo viena karta po
nas, ir 
mirs, labai gailėjosi pinigu kad 
kam kitam neliktu. Szaukia 

‘‘Jurka! Atncszk 
skiepo žalia skrynele 

irslvvu torielka! Atneszus luo- 
kariui, liepe ponas jam iszoiti 
oran. Jurka iszcjes isz tos ka
marėlės, uždaro duris ir žiuri 
per rakto skylele, ka ponas 
veiks. AI a to kad ponas atidaro 
skrynele, kuri buvo pilna auk
siniu pinigėliu. Bacmo 
pinigėli ir nuo torielkos slyva. 
Isz slyvos kauleli iszeme, o jo 
vieton indojo'pinigėli ir prari
jo slyva. Taip viena po kitu ir

Paskui 
Jurku ir liepe 

kad atneszln raudona skryne
le su ta taip pat padare. 

Dabar liopo atneszti molyną 
skrynele. Isz tos, rijo, rijo pi
nigus, bet neinveike. Kas liko, 

isz skryneles, at klojo 
paklode ir iszbarstes pinigus 
patalan, vėl užklojo marsžku. 
.Jurka viską mate. Ta padaręs 
ponas visiszkai smortelnai ap
sirgo. Susirinko susiedai ir gi
mines, mislydami kad ka nors 
ponas mirdamas paskirs, o po
nas szi taip visiems pasako: 

Niekam nieką nepalieku, lik
tai vienam Jurkui palieku sa
vo patalus.” T

matyt lama.s kad jau

hiokariu: 
man isz

surijo visus pinigus, 
paszauke vėl

lo.

iszeme

visiems
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sinesze lopeta ir iszkase gilia 
duobe. Dabar’Sugryžo namo ir 
paemes viena maisza pinigu 
nuneszes duobėn supylė. Par
ėjo namo atsineszli daugiau pi
nigu. Bevaikszcziojant jam isz 
namu in miszka, ir isz miszko 
namon, pamate susiedo bernas 
ir Seko paskui seni. Kaip tik 
senis namon, tuoj szitas bernrts 
priėjo prie duobes ir pamate 
kad puse duobos raudonųjų. 
Nėr kur dėt pinigus! Bernas 
ilgai nemislydamas, tuoj nusi
movė kelnes, užriszo abu galus 
ir eme pilt in jas pinigus. Pri
pylė pilnas kelnes ir iszgirdo, 
kad senis vėl atbraszkina mai- 
szn pinigu. Bernas tuojau in
lipo oglen ir kelnes insinesze. 
Atnoszes senis visus pinigus 
supylė duobėn, apsidairė ar 
nemato kas: paemes lopeta už
kasė ir su kojom aptrempe. Da
bar atsistojo senis,

U !u !u !u!
a t si -

viena "

Pa pasakos ir nu
mirė. .Jurka isz patalo pinigus 
susirinko sau. Liūdnai visi nu
lydėjo poną bažnyczion ir pa- 

Visi isz 
parojo namo, tik 

liko bažnyežioj: 
mat truputi buvo insigeros, o 

kaip atsisėdo 
a n t' ‘ k u o 1 o/ f a it d o j u! ik i" u žm i g(>‘. 
Nakczia pabudęs, iszgirdo kad 
braszka bažnyczios durys. Du- •F •/

ir i nėjo ponaitis, 
grabo ir sako, in 

Jurku žiūrėdamas: — 
imk kryžavani! Nusiimk kry- 
žavani! Nusiimk kryžavani!” 
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ne asz uždėjau 
siu!” “Kad liepiu, tai nuimk 
tarė ponaitis, 
bus” 
kryžių, 
graliu, 
barzdos ir 
elne k ra t y t,

dėjo ant katafeliaus. 
bažnvežios *

vienas Jurka

nodamiogojes,

rys atsidarė 
Priėjo prie

4 4 Nusi-

Nusiimk sau, atsake .Jurka,— 
, ne asz ir nuim-

“Kas ’bus, tai 
mislino Jurka ir nuėmė 

Tada atidarė ponaitis 
poną už

T 
iszsitrauke

paemes už kojų 
o pinigai isz pono 

burnos byrėt. Tolei krato, lyg 
visus pinigus iszkrate.
ponaitis tarė:

Tada
Na, Jurka, tau4 4

pinigai, o man maiszas!” Taip 
pasakęs ponaitis, užsimėtė nu
mirėli ant pecziu ir iszejo isz 
bažnyczios. Jurka užvože gra
bu ir lauke ryto. Atėjo ryte za
kristijonas, ir rados Jurka 
kruvoj pinigu, nubėgo tuoj ir 
pasakė kunigui. Kunigas alė
jas apžiurėjo, ir pasakė: 
bažny ežioj, 
priguli!”
surinkt ir nuneszt pas ji. Ne
gavęs Jurkus pinigu, parėjo 
namo. Ant rytojaus pakavojo 
in žeme dyka grabu. Vakare, 
kunigas užsidegęs szviesa, 
linksmai sau skaito pinigus. 
Tik iszgirdo, kad pabrazdino 
in Įauga ir sako: ,xwhw..v, 
atiduok Jurkui pinigus!” Tsz- 
girdes szituos žodžius, kunigas 
taip nusigando, kad visas 
drėbėt pradėjo ir paszaukes za
kristijonu, liepe nuneszt Jur
kui visus pinigus. Gavės Jurka 
daug pinigu, pasiliko ponu, ap- 
siženijo ir laimingai gyveno.

Apie viena sziksztuna, kuris 
pinigus miszke kavodamas 

užkeikė.
Buvo vienas labai szyksztus 

senis, kuris labai daug pinigu 
turėjo. Būdamas jau labai se
nas ir nenorėdamas, kad kam 
jo szitio pinigai tektų,

/lino juos miszke pakavoti. Nu- 
F. L. I, B. ėjo nematom kitu, miszkan, nu-

■*

ir

“Kas 
tai bažnycziai ir 

I j i e p o zakristijonui

užfiidegos 
sau

4 4 Klebone

kad

sumis-

imsi szitu pinigu, kolei neatsi
ves! su savim ta, kils tau yhi

Pamislino sauvierniauses. 
žmogus: “ 
niauses tai pati.” 
abudu su paezia ir kaip tik 
pradėjo kast, tuojau iszkase 
dideli katila pinigu. Bekasanl, 
taip hpeme miegas szita žmo- 
gn, kad niekaip negalėdamas 
iszlaikyt, tarė paežiai: “Tu 
ežia pasaugok, kad kas pinigu 

’ °
Ir atsigulęs pas

) J

na, kas-gi yra viet- 
Nuejo

asz truputi

riszkes, tarė:

a t si st ujo 
krankszte ir suriko: 
Kiek tolumo mano balsas nu
eis, tiek gilumo tegul mano pi
nigai nueina!” Tiktai szliopt! 
ir isz lok e kelnes isz berno ran
ku ir nuėjo skradžiai žemes. 
Senis parėjo namo, o bernas 
iszlipes isz egles erne kast pi
nigus kuriuos senis 
užkaso, 
skvle isz kiauros žemes rado. 
Ir liko bernas ir be pinigu ir be 
kelnių.
Apie viena sziksztuna, kuri 

sūnūs apgavo.
Buvo vienas labai turtingas 

irszyksztus žmogus. Tas per 
visa savo gyvenimą nevalgo 
nieko kito, kaip tik po szmote- 
li duonos ant dienos ir vande
ni gerdavo 
krovė ir
V 10 1)11 
nieko neduodavo nei pavalgyt 
soeziai, nei gerai apsivilkt. 
Pradėjo szi t as szi kszt imas sir- 
ginet ir bijodamas, kad jo su
nūs nepagriebtu pinigu, vis no
rėjo juos pakovot, bet sunūs 
rodos numanydamas, vis sau
gojo tęva. Viena karta, sunūs 
nuduodamas kad eis laukan ' | „ < Z / 4 J t, t * « ‘ I 4 J' * i t * * » i
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kuriuos senis nesenei
bet vieloje pinigu tik

ir vis tik pinigus 
krovė.

šonu
Turėjo savo 

kuriam taippat

•dirbt,’ nuėjo klojimai! ir pasi- 
kavojes žiurėjo, ka tėvas dirbs. 
Tėvas lukterejas, tuojau pasi
ėmė pinigus ir ojo klojimam 
Simus tuojau inlindo in sziau- 

. dus. Atėjo senis, inlipo sznli- 
nen ir iszkases duobele, supylė 
pinigus ir užkasės ture: 
uores szituos pinigus paimti, 
tai tik tada paims, kaip atnosz 
devynes galvas žmonių!” 
nūs atsiliepe isz po sziaudu:

Gal ožkų galvas?” 
atsake senis. “< 

“Žmonių!” “Ožkų!” 
taip ginezijosi tėvas su snnnni, 
bet ant galo negalėdamas pri
veikti tėvas, o vėl bijodamas, 
kad kas neiszgirstu, sutiko, sa
kydamas: 
ir ožkų!”
nas namo. O ’Simus, tuojau pa-

iiu-

4 4

niu!” 
‘Žmonių!

4 4 kas

“Žmo- 
Ožku!” 
’ Ilgai

o vėl bijodama

“Na, jau tegul bus 
Ir parėjo sziksztu-

sižiezijo nuo susiedo pinigu 
nupirko devynes ožkas ir, 
kapojęs ju galvas, iszsikase tė
vo pinigus.

Apie viena žmogų, kuris su 
paezia pinigus kasė.

Vienas žmogus eidamas nak- 
czia per miszka, pamate pini
gus degant. Tuojau insižymejo 
vieta ir atsineszes isz namu lo
peta, eme kasti. Jau buvo be- 
iszkases katila, jau ir skambėt 
pradėjo, bet žiuri paskui, kad 
tai butą ne katilas, tik akmuo. 
Ir kalba sau: 
do daigtas ?

Na, kas-gi ežia
Tartum buvau

4 4 

r t______ ______
jau užkasės ir vėl nėra!” Ant 
szitu
miszko balsas:

Boba tai

nenusinesztu 
prisn usiu!” 
kelmą užmigo. NeuŽilgio atei
na pas žmogaus paezia labai 
gražus ponaitis ir atsinesze 
vienoje rankoje lazda, o kitoje 
kapaeziu. Priėjės prie inote- 

“ Matai, koksai
tavo vynas negražus ir senas. 
Imk szita kapaeziu ir nukirsk 
jam galva! Dabar tu turi labai 
daug pinigu; isztekosi už jau
no ir gražaus vyro.”
girdėdama, eme ir paklausė 
szito ponaiezio. Paėmus isz jo 
kapaeziu, kaip kirto seniui in 
kakla, bet toje minutoje ponai
tis pakiszo lazda, ir boba vie
toj •senini in kakla, kabarkszt! 
in lazda. Lazda sudavė seniui 
per kakla, senis eme ir pabudo. 
Tik nusijuokė ponaitis ir pra
puolė, o drauge prapuolė ir pi
nigai. Senis nesuprasdamas, 
kas ežia darosi, dairėsi aplin 
kui ir klauso: “
Atsake jam balsas:
tu pinigu, dėlto kad neatsive
dei kas yra tau vierniauses. 
Pati nėra tau vierna,dėlto kad 
norėjo tau galva nukirst. Reike 
tau atsives! szuni!” Ir negavo 
žmogelis pinigu, už paezios.

Tolinus bus.

* >kas czi<a yra!
“Nepaimsi

EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 18 LIEPOS 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 va k.

(Eastern Standard Time)

Lehl^li^allc^r 
Railroad.

•IhalUala cfTha Black.Dl«iBM»dl

i

jo žodžiu, atsiliepė isz 
“Tolei tu nepa-1

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Ficho ir Jucngst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to nžgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

N

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,868.61

Mokame 3.czia procentą ant 
sudėtu pinųpi. Procentą prida- 
dam prie justi pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW. Vice-Pro.
J. E. FERGUSON, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^ 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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del žmogaus kuris dirba ir ozedina.
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Baisi Naktis,

— Tamsi,

vau 
liant.
m nose

artinasi

Jonas Panichidinis pabalo, 
sumažino lempoj szviesa ir su
judintu balsu pasakojo: 

nepermatoma 
migla buvo užgulus nnt žeme®,
kuomet asz nakezia priesz Ka
lėdas 1883 m. gryžau namo isz 
buto savo prietoliaus, kuris 
sziuo laiku yra miros, pas kuri 
mes visi buvom susirinkę pa
tirt spiritizmo seanso (iszszali
kimo dvasiu). Skersgntvai, ku
riuos man reikėjo pereit, buvo 
lamiaž nonpszviesti ir asz bu- 

priverstas patnmsej ke-
Gyvenau Maskvoj, na- 
valdininko Trupovo,

vienoje, isz gatvių, kuri ran
dasi tolimiausioje miesto da- 
lyj. Mano mintys laike tos ke
liones buvo labai paniurusios 
ir prislėgtos..

‘ * Tavo gy ven imas
vakarop... Daryk atgaila”....

Ta paniurusi nuomone buvo 
pasakyta in mano seanso metu 
per Spinoza, kurio dvasia 
mums pavyko iszszan'kt. 
sziau 
ekerka no tiktai, kad pakarto
jo, bet dar (dadejo: 
nakezia.” 
tizma, bet mintis 
net atsiminimas apie ja verezia 
mane liūdėt. Mirtis, gerbiamie
ji ponai, yra neiszvengiama, 
v ra kasdieninis re»iszkinvs, bot • • 
tuo ne mažiau mintis apie ja 
yra baisi žmogaus prigiincziai. 
Tecziau anuomet, kai buvau 
apsuptas nepermatomos tam 
sybes, kuomet priesz mano 
akis sukosi stambus lietaus la- 
szai, o ties galva gailestingai 
dejavo vėtra, kuomet apie sa
ve nemaeziau nei gyvos dva
sios, negirdėjai! jokio žmogaus 
balso, tuomet, sakau, užviesz- 
patavo mano dvasioj beribine 
ir nesuprantama baime, 
esu liuosas nuo bet kokiu prie
taru, bet nepaprastai skubinau 
ir tiesiog net bijojau atsigryžt. 
Man rodosi, kad jeigu tik atsi- 
grv’sziu, tai tame pat akimirks-

kurio
Pra-

pakartot pasakymu ir

“šiandien
Asz netikiu in spiri- 

apie mirti,

Asz

nyriSZVytftf liiirfW^mr-kTI.
Paniebidinis giliai atsiduso, 

atsigėrė vandens ir toliau trau
ke:

— Ta beribe, bot jums, po
nai, suprantama baime, neap
leido mane net ir tuomet, kai 
asz jau buvau i nsi ra goži nos in 
ketvirta Trupovo namo au'ksz 
ta, atsirakinau duris ir atsira
dau savo kambaryj. Mano ku
kliame buto buvo tamsu. Vejas 
staugė kamino ir krosnyje, 
barszk indą mas in dureles kaip 
ir praszydamas insileist in szil- 
ta butą.

— Jeigu tikėt Spinozai — 
nusiszypsojau — tai tarp szios 
vėtros staugimo ir niūniavimo 
reikėsią sziana'kt numirt. Visgi 
nesmagu, kas bus, ar nebus!

Užbraukiau degtuką.. Stipri 
vėjo sriove perioke per stogą. 
Tykus niūniavimas persikeito 
in pikto prioszo kaukimą. Kaž
kur žemai pradėjo trasžket per 
pus n aplos zta langine, gi dure
les mano krosnies gailestingai 
sucypė del suteikimo pagelboR.

“Bloga tuklioj naktyj žmo
nėms neturintiems buto
pats sau pagalvojau. Bet nebu
vo laiko panasziom svajonėm 
atsiduot. Kuomet ant mano 
degtuko buvo insidegusi siera 
molyną liepsna, mecziau žvilgs
ni per kambarį kur mano akim 
pasireiszko netikėtas ir baisus 
reginys.... Kaip gaila, kad ve
jas neužge.c-ino mano degtuko! 
Gal luicziau nieko nematęs ir 
plaukai nebutu ant galvos pa- 
sisziansze. Suszukaii no savo 
balsu, puoliausi in duris ir mi- 
sigandos' ir nustebės, 
kiau akis.

Viduryje
stovėjo karstas.

Mėlyna degtuko liepsnele 
neilgai teszviete, bet tiksliai 
i nsi žu roja u ir pažinau karsto 
jszVaizdn... Maeziau rožių spal
vos, žibanti, kaip nuo žariju 
virszu, maeziau kryžių isz auk
sinio galiono virszuj pastaty-

užmer-

mano 'kambario

bet pamenu
Tai bu-

buvome iszvydo per trumpa 
valandėlė. Taip atsitiko ir su 
mano karstu. Maeziau ji tik
tai per sekhUfla, 
smulkiausias jo dalis.
vo karstas ant žmogaus viduti
nio ūgio, o sprendžiant isz ro
žių spalvos,
jaunai panelei. Brangus ant
vožas, apaezia, bronzines a k la
bos — visa tai liudijo, kad ve
lionis turėjos but pnMtnrincziu 
žmogumi.

Iszbegau, kai]) kulipka, isz 
kambario ir, nieko neapšisto- 

bet jausdamas tiktai 
nusirl-

Panchidinas’ nuszluoste szal- 
ta prakalta, kuris pasirodė ant 
jo iszblyszkusio veido, 
atsiduso ir tese toliau:

— Užpakojevo namie neuž- 
Pabeldes in jo duris ir 

kad jis nesąs na
mie, sujeszkojau rakta nuo bu
to ties durimis, atsirakinau ir 
inejau in kambarį. Numocziau 
szlapia szvarka 
pamaželi snsijvszkojau
pa, ant kurios atsisėdau, idant 
pasilsėt. Buvo tamsu... Už lan- 

szvilpe, jiaprasziau ji pakarto! paskuti- 
nionoto- 

Rzvirply.

tikau.
i nsi tikri nes,

buvo paskirtas

damas, 
noiszpasakyta baime,

giliai

me) saves ir 
kana*

— Kasgi tamstai pasidarė ? 
Esi atsimainęs ir baltas, kaip 
drobe!

— Ak, leisk man tamista, 
atsikvepi... Labai džiaugiuosi 
isz to, kad tamsta sutikau, jei- 

? .° 
Prakeiktas spiri

ami rdč man 

tamsta, kad

gu ta isztikruju tamsta esi 
ne szme'kla.
tistinis seansas...
dirksninis ligi tokiam laipsniui
insivaizidink sau,
sugryžes mimo, savo bute pa 
maeziau.. karsta!

Savo ausimis

J

■
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Mvio reikalai drueziai silsi ūba
vo. Insiskolino ligi ausu. Ryt, 
arba greieziausiai poryt, atei
siąs antstolis ajiraszyt kilnoja- 
majai turtą, o tas galutinai 
pražudysias ne liktai jo ir ma
no teviszko, bet dar mesiąs sze- 
szoli in musu gera varda, kas 
yra brangiausia už viską. Va- 
kary'kszczianie genezių pose* 
dyj sutarėme paslėpt visa, kas 
yra vertesnio ir brangesnio.

uoszvio turtas 
(jis esąs, 

žinoma, 
mieste

o tas
su

Namai

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

namu, ir pabaigtus namus 
visokioms vigadoms.
turi 17^2x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, 

iszpopieruotos, 
kambariai ir gėrėtas.

sziluma 
8 

Lotai 
35x150 ilgio $K0(), kampiniai 
po $1,000 — 100 inmdketi o 20 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestu in visna 
aplinkines. Afsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St.

elektros,

vertesnio ir 
Kadangi mano 
susideda isz karstu 
kaij) jau tamsta yra 
savin’fnkas ] 
karstu dirbtuves), taigi suma
nome brangesnius karstus pa
slėpt. Taigi dėlto kreipiuosi in 
tamsta, 
szydamas suteikt pa^elbos, ap
saugot mano turtą ir 
Tikėdamas, 
slopi musu turtą 
tamsiai, 
■ka rsta, 
užlaikyt tol, kol nepareikalau
sime sugrąžinimo. Be pagolbos 
pažystamu ir priotelin pražū
sime. Tikiuosi, kad neatsisaky
si t man szios malones, tuo la
biau kad karstas prabusiąs pas 
tamsia neilgiau savaites. In vi
sus tuos, kuriuos skaitau musu 
geriausiais ir isztikimiaiisiais 
draugais, iszsimiežiai) po viena 
karsta ir pilnai 
szi rd i ilgumu

Žinote ■i
netikėjau ir

go vėtra gailestingai
Už krosnies atsiliepi* 
n i sz k n i cz i i’szk i a n t i s

pradėtu skambiu
kojosant laiptu buvo tamsu, 

pynėsi in szvarko skvernus ir 
nuostabus daiktas, kad asz no- 
iszsisukau kojų ir noUusilau- 
žiau sprando... Atsiradęs gat
vėje, atsirėmiau in szlajjia ži
binto stulpą, ir pradėjau nusi
ramini. Szirdis musze, kaip 
plaktuku ir asz vos-ne-vos at
gavau kvapa...

Viena isz klausytoju i n suk o 
lempos knata ir pasislinko ar- 
cziau in pasakojanti, kuris to
liau kalbėjo:

— Nebuczian taip nusiste
bėjos, užtikdamas savo bute 
gaisra, vagi, o net ir pasiutusi 
szuni... Lyginai nebuczian tai]) 
nustebės jei lubos Riigriutn 
grindys inhižtu arba sienos su
irtu.. Visa tai buvo naturalisz- 
ka ir suprantama. Bet isz kur 
galėjo asirast mano kambaryj 
karstas? Ir tai brangus kars
tas paskirtas matomai jaunai 
aristokratei! Ir kur imasi to
kis puikus karstas vargingame 
mažo valdininko bute?

Ar karstas yra tuszczias, ar 
slepia savyje lavonai
yra toji be laiko persiskyrusi 
su sziuo pasauliu turtuole, su
dedant! man pomirtine vizitą? 
Baisi ir 
slaptis!

Gal ežia ne stebuklas,
— galvojau.

sau to
Jog durys nuo buto 

buvo užrūkytos,
durų buvo pašieptas 
žinomoj tiktai dviem 
draugams. Mano drangai negi 
galėjo mano toki szposa pada
ryt. O gal laidotuvių tarnauto
jai ta‘karsta bus per klaida in 
mano kambari innesze. Galėjo

[Tžbrauk iau degt u ka 
nei kiek ne

n i us žodžius.
— Paregėjau, sakau tams

tai, tikra karsta! — tarė dak
taras, sėsdamasis nete'kes jogu 
ant laiptu. — Asz nesu baiksz- 
tus,
gastu

pirmosios

kaipo priotelin, pra-

Kuom

neiszaiszkinama pa-

4 4

piktadarybe”
Niekai]) negalėjau 

aiszkint.

bot

i

►.H

o rakta^ nuo 
Vietoje, 

mano

tau nuo laiptu. Koridoriuje ir Kremliuje 
rytmetinėms pamaldoms (jut- 
rinai).
bet šviesa manos 
nuramino. Prioszingai, baisi ir
neiszpasakyta baime ant ma
nos naujai užvioszpatavo.. Su- 
szaukau, pasvirau ir nežinoda
mas, kas su manim darosi, isz- 
bogau isz kambario...

Mano dranga kambary isz- 
vydau ta-pat, ka ir pas save— 
karsta!

Mano draugo karstas buvo 
beveik du kart, didesnis už ta,

Tam- 
pr id a ve

porai- 
spiritisti-

dejuodamas, 
apiedūktam i 

manimi regėtus.

koki užtikau pas save, 
sus apmuszalas jam

bet ir pats velnias 
, kuomet pp

niam seansui susidurtu patam- 
sej su karstu! tikrai porsigas- 
tn!...

Veikdamas ir 
papasakojau 
k a ratus,

Valandėlė žiūrėjome in save 
iszpus'tomis akimis ir atviro
mis nuo nusistebėjimo burno
mis. Pagalios, idant insitikrin- 
ti, kad nesame pasidavė halu- 
cinacijai, pradėjome viens ki-

dar daugiau paniurusios isz- ta gna iby t.
— Mums ūbiems 

— suszuko daktaras
vaizdos. Isz kur gi sziezia tas 
karstas atsirado? Nėra jau nei 
mažiausios abejones, 
akin prigavimas!...

Aiškus dalukas, kad mano 
dirksniai ir kad tai haliucina
cija. Visur, kur tiktai asz neke- 
liaucziau, mane persekios re
ginys ateinanezios mirties. Te- 
cziau asz nustojau 
inpuolu in kaž-kokios 
“ karstomam ja,
mano iszkrikimo nereikia toli 
joszikot: reikėjo tiktai 
mint sau spiritistini vakaru ii’ 
Spinozos pranaszfivima....

“Neteksiu proto! — pagal
vojau persigandęs griebdama
sis už galvos — Dieve Visaga
li! Ka ežia bepradet” ?!..

Mano galva apsidrumste, ko-
>

vejas perpilto 
o asz ne t ure-

kad tai

skaudal 
— mato

mai, kad nemiegame ir vienas 
kita matome ne sapne. Lyginai 
yra faktas, kad karstai,

sąmones, 
ruszies 

gi priežasties

prisi-

ios linko in žeme... Lietus pyle 
kaip isz kibiro, 
mane ligi kaulu, 
jau nei szvarko, nei kepures. 
Neturėjau drąsos sugryžt. in 
Upakojevo butą juos atsiimt. 
Baime mane drueziai laike sa
vo szaltam prieglobstyj. Plau
kai man pasisziauszejo ant

ku
riuos mudu mateVa — nebuvo 
akiu a]>dumimas, bet tikreny
be. Ka. ežia dabar bepradet. ?

Pabuvus tai]) kokia valanda 
a'iil szaltn laiptu ir visai]) be
galvojant ir bosaprotaujant 
apie sziuos invykius ir jn prie
žastį abudu baisiai iiuszalova 
ir galutinai nutarėme 
baimes nusikratvt. I 
tu namu kiemsargi, 
drauge su juo in daktaro butą. 
Inoje in kninbari, 
žvake ir tikrai 
karsta, balta szilkine 
ga apmiiazta ir padabinta auk
so kasnykais arba kutosais. 
Sargas dievotai persižegnojo.

Dabar ^alirila
— atsiliepe

1 žūt but 
Iszbudine 

nuėjome

užsižiebem 
iszv vdomo 

medžia-

ihsitik- 
iszblvszkes

man
vienu tiktai gyvenimu apsirik- Kal'’0R: Pcr wida s™lt,’K

arba bent iszsi-

t i ir innesze karsta in mano bu
tą. Tecziau kam nėra žinoma, 
kai tos ruszies tarnautojai ne- 
iszeina isz buto, kai negauna 
užmokesnio 
gert ?

“Mano dvasios iszpranasza- 
vo mirti — galvojau.
nepasirūpino jos ir mano kars
tu?”

Netikėjau ir netikiu, gerbia
mieji ponai, in spiritizmą, bet 
tokis aplinkybių susibėgimas 
galis ir filosofą isz kelio isz- 
vest.

— Ar

prakaitas, nors norėjau tikėti, 
kad tai butą 
Ka bedant?...
patraukimas arba mirtis isz 
persiszaldymo. Ant laimes atsi
miniau, kad kaimyniszkoj gat
vėj gyvenas mano geras pažys
tamas, jaunas daktaras Pogos- 
tas, kuris drauge su manim da
lyvavo spirit istiniame seanse 
(perstatyme). Nusikreipiau in 
ji... Tuomet dar nebuvo apsi
vedęs su turingo pirklio dukte
ria ir gyveno penktame auksz- 
te namuose tiesu patarėjo Ka-

haliucinacijos. 
. Manes laukia 
arba

rinti
daktaras, drebėdamas visu kil
nu, — ar'karstas yra tuszczias, 

talpina savo viduj 
nabaszninka ?

Po ilgam,
mani dvejojimui
si lenke ir

ar gal... savo

daiktu ras pa- 
isz bai-

nu-
antvoža...

Iv-

basz-

Bet-gi tai visa kvailvbe PĮ^ko- Pogosto buto mano 
, dirksniai iszlaike dar nauja 

“ bandymą. Einant laiptais, isz-
ir asz esu bailus, kaip kiszkis dirksniai iszlaike dar nauja

inkalbinejau.— pats sau
Tai buvo akiu prigavimas 
ir daugiau nieko! Begryžda- 
mas namo, buvau labai paniu
rusiai nusistatęs, taigi nėr ko 
stebėtis, kad mano ligoti diik- 
sniai neatsispyrė priesz priga
vima.

_  girdau nepaprasta triukszma.

Matomai, tai turi but 
akiu apdumimas!
kita galėjo but? Lietus tyszko 
man per veidą, o
ežiai draskė mano szvarko 
skvernus ir kepure. — Baisiai 
nuszaulau ir perszlapau. Rei
kėjo eit, bet... kur? Sugryžt 
in butą — tai reiszke antru 
kart karsto regėjimą, o tasai 
reginys mano jogoms buvo ne
pakeliamas. Nematau aplink

Nes kas-gi

veida 
draskė

vejas rus-

Iszkalno bego kažkas tekinas, 
smarkiai tuksėdamas batais ir 
trankvdamas duris. •/

— Skubiai. Gelbėkite! — 
iszgirdau siela perverianti 
riksmą. — Sargo! Pagalbon! 
Skubiai!

Už valandėlės iszvvdau be- 
ganezia in mane tamsia žmo- 

su lankstyta

siela

gysta szvanlco ir 
ine cilinderyj....

— Ponas Pagostai! — siT- 
szu’kau, pažines man pažysta
ma daktaro. — Tai tamsta? 
Kas tamsta pasidaro? Pogos- 
tas apsistojo ir konvulsiszkai 
griebė mane už rankos. Buvo 

save nei jokios gyvos dvasios iszblyszfkes, sunkiai kvėpavo ir 
drebėjo, kaip apuszes lapas.ir negirdint jokio žmogaus bai

so, jeigu paailikcziau pats vie
nas prie karsto, kuriame tik-

Žiurėjo klaikiomis akimis in 
visas szalis, o jo 'krutino nera-

riausiai gulėjo lavonas ga^ mini bangavo...
Gatvėj 

pasilikt, kur smarkiai lijo ir 
buvo szalta, irgi negalima.

Nutariau praleist nakti pas 
savo prieteliu UpOkajeva, ta, 
kuris kaip Tamstos žinote, ne
senai nusiszovo kambariuose 

j pirklio Czerepovo, gyvenan
tys, nežiūrint to, kad juos meslcrio Mirusiu gatvėj. iszrodai

IMhmB' ii 111 .u

fa. Tai daiktai, gerbiamieji po-
ligi, kurie užsitvirtina atmin-

leczian proto netekt. — Ak, tai tamsta 
Panichidinai ?...
kuroziu balsu. Bėt ar tai isztik- 
ruju tamsta esi? Tamsta ėsi 
iszblyszkes, tarsi isz karsto 
pakilęs... Gal ežia taip-pat ha-

A A* —. M _ * * 1

ponAS
— paklauso

V

liucinAcija, kliedėjimas? Die- 
^6 mano... 

••e
kaip tanista baisiai

garbe, 
kad padėsi

J 
mano brangus, 

kuri malonėk priimt ir

pa- 
siuneziu 

viena

pasitikiu j u 
prakilnumu 

szirdies bei užuojauta. Tamsia 
J ) 1

ir

o musu prietelius, 
savininkodirbt lives

mylintis Jonas Czoliustinas.
Po tam nuotikiui tris mene

sius teko gydytis nuo suirimo 
diiksniu, 
karstu
žentas, apsaugojo ir savo gar
be ir turtą. Sziuo laiku jau jis 
esąs savininkas laidotuvių ju
stai gos ir d rang 
min’klu ir'karsto nžraszu
del i. Jam rėk a lai vesti sekasi 
vidntiniszjkai, taigi asz kas va- 

gryžtu namo,

užlaiko pa- 
san-

karas, 'kuomet
nuolatos bijausi, ar nepamaty
siu priesz mano lova balta, 
marmurini
ba kata fa la (morus).

— J. Naruszeviczius.

mano
karsto autkojų ar-

t « ' o »1

W. Szncideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patornaujatno slmpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

pigiai supranta-
t

suspaudęs 
mos ir abejojimo iddntis,
trauke nuo karsto
Pažvelgėme in vidų ir insitil 
rinom, 'kad karstas yra 
ninka ?

Nebuvo jame jokio 
ninko, bet užtat 
karste laiszka sekanezio turi
nio:

< < ■*

gal yni žinoma kad mano UOSZ- 520 W. Centra St. Mahanoy City. Pa.

nabasz- 
at radome

Mylimas daktaro! Tamstai

/ '

B

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY,

/rtUfeei.A..'.; X’<v

Laidoja kunus n u meitėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, krikar
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.

Why You Should 4

BuvJBuckeye
Kada perkate Buckeye, gaunate 

pinigo verte, nes yra tikrai sudarytas 
per kompanija 
kimu.

Bet kad padarytas gerai,

su 50 metu pasise- 
Kožnas pakelis ar bleszino 

Buckeye yra parduodama su gva- 
rancija.
da niekad nebuvo sugražinta.
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Kur velnes negali, tėn 
boba siunezia, 

Ant sprando žmonių ja ja 
užsiiinczia,

Idant kvailius in pagunda 
vestu,

Velniui greieziau juosius 
pavestu.

Vienoje vietoje panasziai 
atsitiko, 

Ragana dora vaikina atitiko,
1Idant prie grieko ji davesti 

Liepe kitam szpieliui pas 
save atvesti;

Kad isz krajaus gromata 
del jo turi,

Tegul pribuna ant nieko 
nežiūri,

Ba naujienos puikios, 
Nuo jojo mylemos.

Vaikinelis nieko pikto 
nesitikėjo,

Greitai pas laja boba nuėjo, 
Gromatos nerado, tik geryma, 
i t lur/irzaidz c?V l !•/I rz 1 11 1z 4 i Ir vr i/sv-io ??

m

Iszgerk szirdžiuk tik viena. 
Vaikinelis supratęs josios

m i orius,
Jog boba mistiną apie niekus, 

Iszsprudo per duris, 
Suglaudęs ausis.

a,

Oi tu Filadelfijos ragana 
Neturi sarmatos i^zgama, 

Jog prie klieriko kabiniesi 
Ir szventa save vadiniesi.

Nori ji in pagunda investi, 
Busi už tai sunkiai nubaust
Ir in dugną peklos inmesta.

Kad in pagunda vedi klieriką, 
Pasiszventusi Dievui 

vaikinuku;
Jaigu nepaliausi,

Kita karta daugiau gausi, 
Smala tave apipils, 
Ir gerai apdaužys.

♦ ♦ ♦

Isz Springvalles radio gavau, 
Tuujaus in tonais pasirengiau, 
Ant dypo nubėgau ir sustojau, 
Gerai taji dalyku apsvarseziau.

Visu tonais nesuvaldysi u, 
In talka Taradaika 

papraszysiu,
O kada abudu in tonais 

pribusim,
Ant visu narsiu užklupsim. 
Eisim kur daugiausia 

musztyniu atsitinka
Kur sporteliai galvas daužos, 

Kur karezemos geresnes už
a uzas.

O tu Mikai su Jonu,
Petrai, Szimai, duokit pakaju,

Ba jau laikas susivaldyti 
Ir apsimalszyti.

Kurna savo palikau, 
Ant vieno stryto užėjau 

Kur bobeles neapsimalszina,
Visus ant namines vadina, 
Prie'baro atsistoja geria, 

O kaip katra ir vemia, 
O labiausia viena isz Leona 
Ka tai buvo kukarka pas 

viena poną, 
Geriau bobele apsimalszyk,

Juoku svietui nedaryk, 
Jaigu da karta pakliūsi in 

mano nagus, 
Jau *per vėlai gailėsiesi už 

savo griekus, 
Jaigu da karta apie tave 

iszgirsiu, 
Varda tavo visiems pasakysiu.

Karczemose per dienas 
nosodek, 

Veluk namie prie vyro sodo k 
Blinda ant vyro nemesk, 

Bjauru papratimu pamesk.
>

>

Neužilgio vela pribusiu 
Ir koeziosiu, 

O tada stenėsi, 
Karczemose nesėdėsi. 

Dabar eisiu savo kurna 
pasitikti,

Ilga kelione da atlikti, 
Ba tolinus turime iu svietą 

’ į f « važiuoti, 
Savo darba daboti.

1 < važiuoti,

*

Shenandoah, Pa.
GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausiafl budaa gyditis nu 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 kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile 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 auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelio. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstanczlams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolemo 
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 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y,25 Gillet Rd.
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ATTENTION!LADIES!
i YOUR DRUGOIBT
i RKCOMMKRDS

' ROYAL PURPLE

PILL8

Dr. T. J. Tacieiauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje. ’t

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City
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TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

KTRADE MARK)
*err'1

Meszkos Balsamas
KBEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus diegliui 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visa 
linimontu karalių '‘Metzkoa Bal>

Jeigu negausi tuos vaistui 
pas vietini aptickoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 85c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isc« 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah. Pa.

I*”

KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialists 

Vitos Kronisxkos Ligos. 4

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiogo 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepanti, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrtintma laiko.
Rodą Ir patarimas dykan.

Kožna sanvaito—Šaradomis, Kot- 
vergais Ir Petnycslomis. Ofisos va
landos: 9 ryto iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 3. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
Antras Floras,

į
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I Tieje ka turi 
Uogauje ant kulnu.

— Musu pavieto Juniaus 
menesije atsibuvo 223 vineze- 
vones. Yra tai daug mažiau ne 
kaip kitosia motuosia, o tai itz 
priežasties atlaiko.

— , Dinamitinis fajerkrokis 
eksplodavojo rankoje Miikolo 
Fatalaviczo isz Park Place, ku- 
Ws baisiai sužeidė jam ranka. 
Li’kos nuvežtas in Szenadorio 
ligonbutia.

t Juozukas, devyniolikios 
menesiu sūnelis Antanu Dulin- 
sku, 418 E. Market uli.

SZV. PRANCISZ- 
KAUS SESERŲ 

VIENUOLYNUI 
AUKOS

Į

■

iii

sku, 418 E. Market uli. mire 
nuo uždegimo plaucziu. Laido- 
tuve atsibuvo Scredoje.

— Ziegorninko Juozo Stan- 
kevieziuas naujas namas ant 
224 E. Centro ulyežios jau pa
baigtas ir musu progresivisz- 
kas biznierius neužilgio insi- 
k raustys.

— Kokis tai girtas bambi
listas trenke in karuka kuria
me važiavo Antanas Klemen
sas isz Filadelfijos, ant Vulka
no kalno.
numari laisniu isz kuriu pasi
rodė buk girtas 
pirko karuka nuo
liauc'ko isz Mount Carinei ir 
badai gyvena Centralijoj. Kal
tininkas bus arės žinotas.

Ant gilnkio pneme

bambilistas 
.Jurgio Ali-

■ Isz Shenandoah, Pa.
Ponas

ip

■

Mateuszas Stik- 
lakis su savo paežiuiia ir duk
teria iszvažiavo in Clevelanda, 
Ohio, atlankyt savo szovgeri ir 
pažinstamus, o isz tonais va
žiuos pas savo broli Vincenta 
Stiklaki in Monongahela, Pa. 
Kelione užtruks keliolika die
nu. Gryžtant namo atlankys di
desnius miestus kaipo ir Fila
delfijos paroda.

— Juze
IIO1/** N. Ca then ne uli., 
sužeista szluotkocziu per galva 
per savo kaiminka, 
kirto merginai pakauszi. Prie
žastis bando buvo kaiminisz- 
kas nesutikimas. Mergaite ap
skundė kaiminka.

— Už keliu dienu Pennsyl- 
vanijos geležinkelis iszbandys 
nauja lokomotiva kuris degina 
alieju ir dirba savo elektriką 
ant varvino.

Dambrauckiute, 
likos

I
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kuri per-

Szvento Juozapo Parapijoje, 
Mahanoy City, Pa., aukavo:

Po $100. didžiai gerb. Kun. P. 
Czesna.

Po $10.00 K. Pangonis ir D. An
tanaitis.

Po. $5.00 gerb. Kun. J. P. Brien. 
Dr. Tacielauskas, 
V. Jusaitis, 
V. Boczkauskas, 
V. Lapinskas, 
V. Juodeszka, 
M. Arlauskiene, 
P. Kubertaviczius, 
O. Budrcvicziute, 
G. Petkevicziene, 
C. Kinkuviene, 
O. Szukauskiene, 
K. Ptasznikas,
J. Aleksandraviczius,
K. Litvaitiene, 
Mrs. Guinan,
I. Minelga,
M. Szerksznys,
J. BudrikisO

O. Valaicziute,
P. Sabaite.
Po $4.00 J. Czisarik.
Po $2.00 J. Neverauskas, 
J. Kriyas, 
J. Zableckas, 
M. Paserpskiene, 
A. Valentanaviczia, 
M. Vaiskia, 
A. Lenkauskas, 
J. Služelis,
A. Lieguviene, 
M. Kuzmickas, 
J. Balczius, 
M. Lapinskas,
M. Izdona,
E. Mociejunas,
N. Lipp,
P. Zaveckas,
J. Mociejunas,
K. Žalnieraitis,
J. Vizgirda,
E. Kiniauckienc,
K. Juszkeyicziene, 
M. Farney,
M. Blusienc, 
P. Mockaitis, 
O Druliene, 
V. Januleviczius,
B. Rinkeyiczius, 
J. Novakas,
M. Staszaitienc, 
J. Danielius, 
M. Aleksandravicziene.

Po $1.50 M. Tamosziunas, 
J. Szlupesys,
O. Sabiene.
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savo
Lokomotiva eis 

in Shenadori per statu Broad 
kaina per Frackville, 
ibzbandymas bus pasekmingas 
tai naudo ja tarp t uju miestu.

— Berta Czeniockiute, 
metu gyvenanti ant W. Poplar 
ulij pulllama perplesze feau 
lupas. Dakaras susiuvo žaiduli.

— Keturi pusberniai V. 
Sapp, P. Kniszczak
szeviezius ir C Bele, likos 
aresztavoti po pusiaunakti no
rėdami padaryti “funiu per 
iszszaukima ugniagesiu likos 
in laika susekti ir aresztavoti. 
Už tokius “funius” kaltinin
kai yra baudžiami po 50 dole
riu ir kalėjimu.

ANT PARDAVIMO.

Jaigu

r* 
/

M. Kur-
ir C Bele,

padaryti

fu n i u s

yĮ

Moderniszkas 10 ruimu 
mas, 220 W. Pine St. Visos vi- 

Galima tuojaus insi-

na-

;»i 1 gįj

r r-

gados.
kraustyti. Kreipkitės ant vie
tos. (Jy.27.)
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS 

ir BUFFALO
NEDELIOJ 11 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
•ubąto* nakti 10 Liepos ir pribus 
In Niagara Falls 7 valanda Neda
lios ryta 11 Liepos, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai Nedėlios ryta 11

Po. $1.25 A. Haley.
Po $1.00 J. Cziginskas, 
S. Pagiegala,
S. Mažeika, 
A. Tamalionis,
T. Ancerevicziene, 
S. Kubilius,
M. Aleksandravicziene, 
V. Boczkauskas, 
A. Mockaitiene, 
P. Boczkauskas, 
J. Strielkus, 
M. Januleicziene, 
M. Kralikiene, 
A. Balinskas, 
P. Szarakojis, 
A. Kaminskas, 
M. Brazinskiene, 
M. Abramaviczius, 
J. Jurkszys, 
S. Rutkauskaite,
J. Dzimida,
P. Jurkeyiczia,
K. Marczilohiene 
J. Krasauskiene, 
P. Jenkertas,
J. Moliuszis, 
M. Andruliene, 
P. Baronas,
V. Jakubonis,
K. Bendoris, 
J. Ubaras,
P. Desinskas, 
J. Litvinas, 
S. Pangonis, 
V. Rimaviczia, 
M. Buszniauskieno, 
M. Abraitis, 
P. Maliszauskas, 
P. Gustis, 
J. Surkus, 
J. Nevulis, 
J. Setaviczia, 
J. Augustaitiene, 
J. Grigaliūniene, 
M. Jurkevicziute, 
J. Jonayiczia, 
M. Žardeckaite,

9

K. Tininis,
J. Kiniauskas, 
B. Krukieno, 
P. Joczys,
K. Svinkunieno, 
M. Sinkovicziene, 
O. Klimcziauskiene, 
S. Palubinskas,
J. Liutkauskas, 
J. Bendinskas,
O. Ardlckiono,
P. Staszaitienc, 
P, Poyilaitis, 
A. Kisielius,
S. Hubert, 
M. Budrevich, 
A. Aleksandravicziene, 
J. Ilaughney,

• J. Doczkus, 
O. Szerksznieno,
M. Seivcrtiene,
N. N.'"
A. Vaitkunas, 
M. Retkevicziene,
L. Mickeviczius,
M. Rudis,
S. Vilkauskas,
N. N.
J. Zinkeyiczius, 
A. Liutkauskas,
O. Valentiene,
K. Palaima,

.. V. Supranaviczius, 
J. Andruszkeviczius, 
J. Peczkaitiene,
J. Žernauskas,
K. Urboniene, 
R. Dumkuviene,
P. Stoczkoniene, 
A. Zaborsky,
O. Agurkiene, 
V. Valinczius,
A. Bagdanaviczius,
J. Jurczukoniene,
R. Tiszkevich, 
V. Bonceyiczia,
K. Dorasaviczia,
O. Dulinskiene,
P. Juodeszka, 
J. RadUiuniene, 
V. Anceraviczia, 
O. Szukauskiene,
A. Rutkauskiene, 
J. Dulskis,
M* Dumczius, 
J. Mikelionis, .
T. Valosziuniene, 
F. Kvackis,
E. Matuseviczione,
B. Skaudiene, 
J. Kristapaviczius, 
J, Kyederiene, 
J. Dulskas, 
J. Sink, 
A. Traskauskas,
I. Brazdžiūnas, 
0. Grady,

•K. Grigiene,
O. Budrevicziene 
M. Budrcvicziute,
J. Navakas, 
J. Budreviczius, 
A. Petkeviczius, 
A. Racziute,
O. Racziuyiene, 
J. Kalėda, 
A. Alanskas,
A. Cziginskas, 
V. Luckus, 
J. Žagarinskas, 
J. Luckus,
P. Buneviczius, 
O. Mineikiene, 
M. Velavicziene, 
J. Baukus, 
O. Alenskiene, 
V. Szerksznys,
B. KĮilius, 
Z. Petroseviczia, 
J. Alenskas, 
J. Kiniauskas, 
M. Mačuleviczius, 
J. Miliauskas, 
J. Anceraviczia, 
J. Karaszauskas, 
B. Varanayicziene, 
E. Baranauskiene, 
J. Beczalis,
S. Visockiene, 
V. Szimonis, 
M. Straseviczia,
L. Mantini,

- M. Jenkertiene,

M
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O. Czorkoviczicne,
M. Matulaitine,
J. JuHzkeviczia,
J. Petroazauckaa,
A. Stuczkiene,

, P. Marczelonin, A lt ' «A. Pundinaa, 
M. Geležiuto, 
M. Szationo, 
M. Labutis, 
P. Szupionas, 
A. Lazauckas, 
O. Bcrcziuniono, 
M. Raiteliene, 
M. Kvietelaitieno,
J. Valukonis, 
M. Banioniene,
K. Šablonas.
Smulkiais surinkta

I

f t .If

$200.25

Viso labo $619.001:

Už gera szirdi ir aukas vi
siems labai aeziu.’ Dėkingos,

Szv. Pranciszkans Seserys.
•Sura’szas aukuotoju isz kitu 

parapijų, ‘ bus sokancziam 
Saules’’ numeryje.

bus
i 4

MOTERE REKOMENDUOJA 
JI.

Summit

Galite pirkti

Mrs. C. Kershner, 
Hill, Pa., sako kad vartojo Dr. 
White’s Blood ir Nerve Toni
ka ir aplaike gera pasekme. 
Ji visada nanpiose laiko Dr. 
White’s gyduoles del greito 
pareikalavimo.
visur arba nuo First National 
Laboratories, Lehighton, Pa.

KLIUBU IR DRAUGIJŲ 
DOMEI.

Kliubai Ir draugijos 'kurie 
sutinkate ateinaneziam žiemos 
sezone surengti vakarą ir pa
kviesti Magika Joną Czekana- 
V711 11 rl rf*1 11 l-r 1 ii a
daryti, 
iaiszkais žemiau paduotu adre
su :

Gen. Manager, J. Amorski, 
5353 So. Turner Ave.,
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SESQUI-CENTENNIAL LIETUVIU KO
MITETO DARBUOTE

MAHANOJAUS OHORUI NE 
UŽSILEIDŽIA ELIZABE- 

THIECZIAI — DALY
VAUS BENDRAM 
CHORE IR KON

KURSE.

MANIFESTACIJŲ 
KOMISIJA.

PARSIDUODA DVARAS.

NEW-NEWARKIE0ZIAI, 
YORKIEOŽIAI, IR BR00K- 

LYNIECZIU KATALIKU 
VADAI PAREISZKE NE 
TIKĖTO SIMPATINGU

MO AMERIKOS LIE
TUVIU DIENAI.

Presos
Kun.

Sziuo turi garbes 'kreiptis 
prie visu be skirtumo partijų 
ir pažiūru, o ypacz artymes- 
niuju Amerikos Lietuviu kolo
nijų bei organizacijų praszy- 
dama, kad jei kuri nors malo
nes suruoszti manifestacijai 
vaizdeli — flota, apie tai pra- 
nesztu manifestacijos komisi
jai: viena, kad gautu atatinka
mu nurodymu, jei bus reikalin
gi; antra, kad ncsuruosztu 
tuos paežius.

Amerikos Lietuviu Diena in- 
vyksta Ph i ladelph i joje,
ežia buvo paskelbta Amerikos 
nepriiklausomybe;
phia buvo pirmoji Amerikos 
sostine; ežia 
klausom v bes
Amerikos Lietuviu Diena 
vien Philadolphiecziams darys 
garbe, bet visiems Amerikos 
Lietuviams! auksztins 
tauta ir kels jos varda pasau
lio akyse. Taigi visus kvieczia- 
me in bendra darbo.

Kiekviena 'kolonija manifes
tacijoje gali turėti savo pa
veikslą — suruoszta flota, jei 
ne chorą (ai dainininku-iu bū
reli; jaunimas iszpildyt tautisz 
kai pasirėdęs tautiszka žaisli 
ar szoki. Kiekvienas kolonijos 
vardas turi but užraszytas ant 
floto ir bus nufotografuotas 
eisenos metu.

Tolymesnoms kolonijoms ne

Parsiudoda puiki ūke su vi- 
reikalingais padarais. 

Naujas namas su 9 kambariais, 
randasi sziltas ir szaltas van
duo, dideli porezei. Dvi banios 
in kurias galima sustatyt apie 
100 gyvuliu ir pasidėt paszaras 
Didele dar nauja saila, szeta 
60x20 del padaru pa aidėjimo, 
pieninyczia, visztinyczia, kiau- 
linyczia, padarai, traktierius 
inžinas, maszina del lieji
mo aodo (power sprayer), ve
žimai, slajos, dubeltavas plū
gas, a'keczios, trokas, automo
bilius, maszina del žoles pjovi
mo, lentų ir malku piovimo, 
grebialka, tederis konam so-

sais 4

nes

loni.jas Philndel-

skamba nepri- 
Bet 

ne
varpas.

maszina

t ilk simpatinguma 
Lietuviu 

bet ir pasižadėjo

musu

dyt. Žemes yra 230 ak. 100 ak
ru gražios juodos žemes ant 
kurios auga gerai tabaka ir 
visokį kiti augalai, 
sodo isz kurio yra ineign ant 
metu vidutiniszkai $4,000, tai 
yra svarbiausias dnigtasant. 
ukes, sodas isz kurio ateina 
lengviausia pinigai, tos obeles 
dar tik 20 metu senumo. Dabar 
yra užsodyta daržovių apie 
$1,000 vertes, ant vietos szieno

10 akru

J

Yra vilties, kad

I Liepos. Grįžtant apleis Niagara 
Falls 3 vai popiet o iss Buffalo 
3:16 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paesiu sta
cija kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Rauta of The Black Diamond

J. Dereszka 
I. Pangonis, 
F. Pangonis, 
V. Pangoniene, 
A. Pangoniene, 
D. Baneviczia,
K. Janusz kieno,
J. Burneckas,
J. Žilionis,
J. Rutkauskas,
J. Paliokas,
A. Budginas, 
V. Kavaliauskas,.

j ' < ■' r“’in į i

J. Kalinauskas,
J. Bleizgys,
J. Petroseviczia,

<•

V. Žagarinskas,
W. Hylan, 
J. JenCzius, 
J. Szukaitis, 
Mrs. Calnon,
C. Sakalauskas, 
J. Patiackas,
R. Dapkiene, 
V. Vasiliauskas, 
M* Lakanavicziene,
S. Paulauskas, 
J. Meldažis, 
A. Balcziunas,
N. Vabalas, 
M. Norkunieno,
O. Kunckiene, 
A. Urba, 
J. Digrys, 
M. Pociene, 
A. Pauliukoniene, 
A. Janulevicziene,
P. Kerelevicziene, 
J. Pakaszius,
J. Czebatorius, 
J. Navalskis, 
J. Lubinas, 
J. Kristapayiczia, 
M. Hutnyan, 
P. Laskauskas, 
R. Žilinskiene, 
A. Katackas, 
V. Subaczius
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D. Steponaitis, |n
J. Malinauskas,
A. Žabarauckas, T 1 f 
H. Simonaitis,

i i*

-1 xi. ajij

priszienaujama apie 100 tonu 
apriez kitu augalu.
lalftii gera ant kurios auga do
bilai, teka szaltiniai, gyvuliu 
galima iszganyt kiek tik turi. 
Yra apie 2,000 kortu malku, 
daugybe pusziu ir klevu del 
darymo sirupu ir cukraus. Ūke 
randasi prie Vaistinio plento, 
netoli nuo geriausiu marketu. 
Viena maile nuo sztoru, bažny- 
czios mokslainiu. Ant tos ukes 
buvo laikoma 100 gyvuliu, 
2,000 visztu, paszaras ant vie
tos. liet, sziandien yra gana 
isz vaisiu gyvent jai nenori ki
tu ko užsiimt. Czia parduoda 
ne koki agentai bet pats savi
ninkas už puse prekes kiek 
verta, kas pirmesnis tas lai
mingesnis. Priežastis pardavi
mo szeimyniszka
Greitu pirkimu gali paimt už 
$12,000, trecza dali inmokeda- 
mas arba mainydamas mieato 
namu, o likusi skola ant leng
vesniu iszmokescziu ir nuo- 
szimezio:

Anton. Orentas,
Cor. Cottage ant Chestnut St.,

Athol, Mass.

Peszczia

Organizacijinos ir 
Komi s i,j u Pi rmi n i n ka s, 
S. Draugelis, pradėjo lankyti 
artymesnes ir stambesnes ko- 

Amerikos Lietuviu
Dienos informacijiniais ir or- 
ganizacijiniais tikslais. Sz. m. 
Birželio 28 d. aplanke Newai- 
k’a. ir turėjo pasi'kalbejima su 
vietos visuomenes darbuotoju 
žymiausiais vadais. Vadai pa- 
reiszke ne
Sesqui-Centennial 
Komitetui, 
pasirūpinti aktyviai dalyvauti 
iszkilmese.
Newarkiocziu dalyvaus choras
ir suruosz viena f lota.

Sesqui-Centennial 
Komiteto instruktoriumi suti
ko būti vargonininkas Stan- 
szauskas. Jis prie pirmos pro
gos suszauks vietos organizaci
jų susirinkimą ir 
dalyvavimo bujus.

Birželio 29 d. atlankyta Eli
zabeth ’o 
Pasinaudojant 
Povilo atlaidų diena, 
po miszparu padaryta choro 
susirinkimas. Choristes-ai Ses
qui-Centennial Lietuviu Komi- 

Chicago, III. toto atstovą sutiko dideliau- 
siais aplodismentais ir 
atydžiai iszklause jo praneszi- 
mu visi vienbalsiai nutarė:

Magijos Stebuklus 
isz anksto kreipkitės
4 4

ANT PARDAVIMO.
J--------

Trijų luįni namas. Lotas 
25x125 pėdu. Geras biznavas 
namas su sklodu ant kito galo 
loto. Randąsi 200 bloke ant E. 
Centre St. 
tas.

Geras investmeu-

James II. Kirchner, •'I '
Record - Ame rica n O f i so.,

Jy.16) Mahanoy City, Pa.
— —Į     ,  - -4- -  .    T

NAKTINIS SARGAS UŽ
GANĖDINTAS.

U

iszMr. Andrew N. Frantz
Summit Hi 111, Pa. raszo jog pa- 

dieglius 
niekas jam

gauna rumatizma ir 
sanaruose ir kad 
nepagelbsti kaip Dr. White’s 
Oil of Youth Linimentas. Ta li- 
nimenta galima pirkti visur 
arba nuo First National Labo
ratories, Lehighton, Pa.

ANT PARDAVIMO.- ..
8 ruimu namas, geram padė

jimo po No, 719 E. Market St.,
ant czverties loto. Kreipkitės 
ant adreso: (J.13

718 E. Centro St., 
Mahanoy City, Pa.f I

ANT PARDAVIMO.

Mūrinis namas del dvioju fa- 
miliju, ant Walnut St., Ash
land, Pa. Geram padėjimo. Tu
ri but parduotas tuojau's. (J.13 

Mrs. R. Reeso
Girardville, Pa,

ANT PARDAVIMO.
135 A St. F

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukito ant adreso. (t.45

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

Thė Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

___ Reading, Pa.

tik per

Reading, Pa.

Lietuviu

apsvarstys

Lietuviu ’kolonija, patogu važiuoti su papuofztu 
Szv. Petro ir 

vakare paruoszime troka ir pavešim
troku, taigi mes sulig reikalo

labai

jungtiniame1. Dalyvauti 
Amerikos Lietuviu Dienos isz- 
k i Imi u chore;

9 Da 1 yvau t i k on k u rse.

ir tautiszka i s

Tad nekurie

3. Mergaites pasižadėjo dai
liai iszmokti tautiszka szoki 
“Noriu Miego”
rubais pasirodė iszpildyti ma
nifestacijos metu.

4. Pasistengti suruoszti vie
na isz flotu, kuriuds nurodys 
manifestacijos komisija.

Instruktoriumi ežia palikta 
vargoninkas V. Juszka.

Birželio 30 d. ir Liepos 1 d. 
lankyta New York’as ir Brook 
lyn’iecziai, kaipo didelio mies
to gyventojai, ypacz ju; jauni
mas pripratę prie invairiausiu 
pramogų ir patogumu vargu 
benorės nauju pramogų jesz- 
koti. O, kaip sakoma, nevisa- 
da ir ne visur Amerikos jauni
mą tėvynės ir tautos idealas 
priveda prie pasiszvontimo ir 
pasiaukojimo.
Brooklyn’o veikėjai 'kalbėda
vo, kad vargu bus galima dau
giau ko nors pasitikėti isz 
Brooklyn’iecziu. Bet dabar gy
venimas parodo suvis prieszin- 
gai; visi kunigai ir kiti Kata
likai veikėjai pareiszko didelio 
pritarimo Amerikos Lietuviu 
Dienai. Ir isz szio viso rajono 
dalyvaus arba 2-3 chorai, ar 
viens jungtinis Brooklyniecziu 
choras; szio rajono Lietuviai 
suruosz Ameriks Lietuviu Die
nos isžikilmes gražu paveiksią 
kuris jiems labai pritinka — 
Amerikos ir nepriklausomos 
Lietuvos Laisves sveikinas per 
platųjį vandenynu. Galutinai 
isz ežia tikimasi susilaukti isz- 
kilmiu programos gyviausios 
ir svetimtaueziams indomiau- 
sios dalios iszpildymui artis
tes gražios Lietuvaites tau- 
tiszkai pasirodo ant scenos 
auditorium szoks tautiszkus 
szokius ir baletus. Tam darbui 
vadovaus ponas Vaiczkus, pa
sikvietęs talkon viena isz New f
York’o baletistu technikos
isadirbimo delei.

Presos Komisija. ’• •
■ t

atvykti

(i

manifestacijoje suirute.

kolonijai, kuri gali 
vien tik su savo paruosztomis 
figūromis.

Kas dailiausia paruosz f lota 
ar iszpildys1
tautiszkus szokius gaus premi
ja. Taigi visi in (darbai Laikas 
ruosztis!

Manifestacijos Komisijos 
Pirmininkas,

Kun. J. Kaulakis.f (lt.

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau sesers vaiko Vin

cento Surdoko, yra kilęs isz 
Lietuvos, atVažiavos in Ameri
ka jau 16 metu ir jokios žinios 
neturiu. Taigi mylimas gimi
naiti meldžiu laiszku • atsi- 
szaukt arba kas žinot meldžiu 
praneszt už ka busiu labai dc 
kingas. 
adreso:

Europe — Lithuania.
Suvalkų Redybos, Marianipo- 
les Apskriczio, Krosnos Vals., 
Kaimo Krosnos, Juozui Vilke
liui. (lt.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

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

Atsiszaukit ant szito
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu tr 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-14.
< 
(»

tol

Piaczios Kojos
gali

Iszrodyt Siauros
Viskas kas reikalinga idant 
jie iszrodytu siaurus yra pora 
“Stylish Stouts” apsiavimai; 
tikro ilgumo ir platumo.

“Stylish Stouts” jus žinote, 
yra padirbti vien tik del diktu 
moterų. Neverže kojų ir koja 
iszrodo daug siauresne.

TREGELLAS
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.
ICTYUSH STOUT 1.............

^.■■■■HAOutSizesJ ........
.... ............................. — —■■■■■!   -d,-— ,

Lietuviukas Graboriue

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Pritinama prekes.

616 W. SPRUCE ST1L. 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

4 Reading
. |męs .

k

$4.00
1N

NEW YORK A 
NEDELIOJ 11 LIEfy) 

Specialia trelnaa Subatoa naktį.
Shamokin ...................... 12:01
Mt. Carmel........................ 12:10
Ashland.............................12:47
Girardville.........................12:55
Shenandoah.......................12:35
Mahanoy City............ .. 1:16
Tamaqua.............................1:45
New York (Liberty St.) .. 6:35 
Now York (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis Now Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, 
nuo Liberty St. 7:00 vakare 
(Standard Time).

Dubeltavas 
Tikietas

• s • « s s •

S

Ekskurcijos su Palydovu 
$47.05 

In Bostoną, Mass.
5 ir 26 AUGUSTO

Keturiu dienu ekskurcija. Visi 
ekspensai priskaitant. Apie dau- 
diaugs informacijos raszykite 
pas G. O. Roper, D. P. A. Wil
liamsport, Pa.
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