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SUDEGE LIETUVISZKA 
BAZNYCZIA.i

I t

LIETUVISZKA SZV. TRAI- 
OES BAŽNYCZIA SUDEGE. 
BLEDES PADARYTA ANT 

30,000 DOLERIU.

AVilkes Barre, Pa. — Ugnis 
'kuri prasidėjo nuo gazolines 
žibutes kuria naudojo darbi
ninkai, buvo priežaste sudegi- 

Lietuviszkos S 
bažnyczios, praeita 
Ugnis prasidėjo po pastogių ir 
greitai prasiplatino. Ugnago- 
siai pribuvo isz viso miesto ir 

valandų sunkaus 
darbo pasiseko liepsna užge
sint. Bledes padaryta ant 3(1,- 
000 doleriu.
NĖRA KO STEBĖTIS KAD 
PAMĖTĖ TĖVO PASTOGE.

Shamokin, Pa. — Už tai, kad 
apleido pastoge savo tėvo, pa- 
siimdama su savim jauniausia 
broleli, Valcrije Jurevicziute, 
likos aresztavota ant paliepi
mo savo tėvo ir sugražinta ve
la namo.

Laike perklausymo pas skva 
jeri, pasirodė, kad mergaites 
motina mirė nesenei, palikda
ma szeszis mažus vaikus isz ku
riu vyriauses turėjo 15 metu. 
Ant Valerijos pccziu pasiliko 
visa -Kuii-kerrybo namines gas- 
padorystes, prižiūrėjimo vaiku 
ir aprūpinimas’tėvo, kuris tan
kiai pasigerdavo ir muszdavo 
vaikus. Mergaitei nubodo tokis 
gyvenimas ir nevalninkysta,

nuo

m o Praicesv. T___
Ketvergą.

po dvieju

Valcrije Jurevicziute

nevalninkysta 
nutarė apleisti namus, pasiim- 
dama mažiausia 
darba kitur ir 
lyg tam laikui, pakol josios tė
vas nedažinojo kur jiji dingo ir 
su pagialba palicijos priverto 
sugryžti namo. O kad neturėjo 
da szesziolikos metu, tiesos ją
ją priverto ant sugryžimo.

broleli 
buvo

gavo 
linksma
i

APSZUTINO SAVO KŪDIKI 
ANT SMERT.

MotiniszkaNew York.
meile del savo kūdikio ir stai
gus netekimas proto, pastūmė 
Mrs. Rozalije Raio, 26 metu, 
motina keturiu vaiku 
dėjimo savo 16 menesiu sūneli 
Franuka in puodą verdanezio 
vandenio, laikydama ji ant pe- 
cziaus, apszutindama ji ant 
smert. Po tam darbui nubėgus 
pas savo seserį ant virszaus pa- 
szauke:”Asz ka tik apszuthiaa 
savo Franuka. Nuszutvk ir tu 
savo kūdiki.”

Sesuo pagriebė in glebi savo 
mažiuleli, nes mano kad nuo 
josios sesuo atims kūdiki ir pa
darys su juom kaip padare su 
savo, iszbegus laukan paszau- 
ke palicijanta, kuris adbego ir 
rado Rozalije skiepe kalba At 
poterius. Motere nesenei su- 
gryžo isz pamiszeliu prieglau
dos.

26 metu 
ant in-

apszutindama

Cot-

Ji si i važi-

LIETUVIS UŽMUSZTAS 
AUTOMOBILIUM.

Chicago. — Prie 61 ir 
tage Grove Ave. automobilio 
likos užmusztas Leo Polonis, 2 
metu, 849 E. 61 St.
nėjo Mrs. Una McGavin, kuri 
buvo pabėgusi, bet likos suim
ta kitiems pastebėjus jos lais- 
nio numeri.

Septyni vaikai, kurie žaidė 
ant saidvoko, 
prie Berteau ir 
gatvių, susidurti dviem auto
mobiliam ir abiem užszokus 
ant saidvoko. Abu automobi
listai tapo arosztuoti už neat
sargu važinejima,

tapo sužeisti
Central Park

. A AtaA.

'ft W. n. BOCKKOWRKI, Pres. & Mfr
F. W. BOCSKOWBKI, Filler
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PAGELBA ANGLIJOS KETINA UŽPULT ANT 
LIETUVOS, 0 PO TAM ANT ROSIJOS.

27 Aug.— Bosija tikisi kares ateinanti rudeni.
Lenkija rengėsi užpulti ant Lietuvos*” toil) sako

Ji lauks gal iki Rugsėjo kada

MOSKVA
toil)(i 

isz randaviszku virszininku.
Jaukai bus apvalyti. Kada sumusz Lietuva su pagelba An
glijos, tada ketina užpulti ant
nes Europos iszrodo kritiszkas ir 
I jonkai 
kares ir lenaitini laikraszeziai placziai

Kosi jos. 
svarbus, 

nepripažinsta ta žinia už tiesa

atsilikus kare.

UŽGRIAUTI
KASIKLIOJE

BAISI E K S P L O Z IJ E 
UŽGRIOVĖ NELAIMIN

GUS, TIK ASZTUONI 
ISZSIGIALBEJO.

44 LAVONUS JAU ISZGAVO

prie 
praeita

Clearfield 
Ketverge

moteres ir vaikai 
laukdami 
apie savožinios

Clymer, Pa. — Baisi cksplo- 
zije gazo kilo minksztuju ang
lių kasyklos^ Clymer No. 1, ku
rios priguli 
Coal Corp.,
po piet, kurioje žuvo 44 anglc- 
kasiai.

Didele myne žmonių subėgo 
prie sza ft o, 
verkė stovėdami ir 
nors kokios 
mylemus.

Salaveiszid arm i jo atvažiavo 
isz Johnstown’o, suszolpti liku
sia# szeimynas ir tuosius, ku- 
rie/stengesi atrasti savo drau
gus. 4

Clymer No. 1 kasyklos buvo 
žinomos kaipo labai ] 
gos kasyklos kuriose 
<.laUg.
jo dirbti tiktai 
nems lėmpukems.

Apie du metai adgal artimo- 
kasyklose Stamford,

baisi eksplozije kurioje žuvo 
keturiolika anglekasiu taipgi 
per eksplozije gazo.

Vėliaus: — Tik asztuuni an- 
glekasiai iszsigialbejo, 44 ne- 
laiming 
isz kasyklų, daugelis isz juju 
likos sudraskyti ant szmote- 
liu. Nelaimingi paliko 112 sie- 
rateliu irpaczes. Dangiaiisc žu
vo Slavoku ir Lenku.
LIETUVAITE SUDEGE NE

LAIMĖJ SU M0T0R- 
CIKLIU.

Sheboygan, Wis. 
Akleikauskas, 16 m. 
gan high school mokine, snde
ge ir Mary Janesky, 15 m. ir 
Charles Starr ga mirtinai liko 
sužeisti ir apdeginti, motorci- 
kletai, kuria ja visi trys važia
vo, atimuszus in stovėjusi ant 
kelio automobili. Nelaime at
sitiko ant 17-to vieszkelio. Mo- 
torcikieto pramuszo automo
bilio gasolino tanka ir degan
tis gasolinas apipilė visus tris 
važiavusius inotoreiklete.

Chris Marks ir Guy Tuttle, 
kurie važiavo automobiliu, ir
gi labai apdegu bcgelbedami 
susidaužiusuis inotorciklėtoj.

VIRSZ 4,000,000 ORGANI
ZUOTU DARBININKU 

AMERIKOJ.
Washington, D. C. — Darbo 

departmento statistikų biuro 
surinktomis žiniomis, 
ko darbininku organizacijos
im i jos turi 
isz kuriu
Amerikos Darbo Federacijai, 
o 
klausomoms unijoms.
skaieziaus apie 202,000 orga
nizuotu
Kanadoj.

pavojin- 
i radosi 

gazo ir darbininkai turė
si! cleklriki-

>

v ienas

Padėjimas del ryjf-
Nepaisant kad 

bet Bosija visgi tikisi 
raszo

—I ia rrisbur

Biura rados 
nio pobūdžio,

se kilo

iszsigialbejo, 
u lavonai likos iszimti

y

- Mary 
Sheboy-

Amari

4,443,523 narius,
3,383,997 priklauso

1,059,526 piklauso nepri-
Isz to

darbininku gyvena
Mi.

apie netikėtai
g News

156 nacionali- 
isz kuriu 107 

priklauso Am. Darbo Federa
cijai, o 49 veikia nepriklauso
mai.

Namu budavojimo darbinin
ku unijos turi 1,123,825 narius 
daugiausia ju turi karpenterin 
unija 376,400, elektros darbi
ninku 140,000, painteriu ir de
koruotoju 125,000 ir mūrinin
ku ir plasteruotoju 103,600.

Metalo darbininku
turi 279,225 narius, isz kuriu 
130,000 pri k lauso 
unijai.

Transportacijos unijos, pri- 
klausanczios Am. Darbo Fede
racijai, turi 454,200 nariu, o 
nepriklausomos, ju tarpe ir 
geleži nkelieczi u 
daugiau 700,000 nariu.

Paszto darbininku unija turi 
193,631 nari. z

IAV.AV sakosi turinti 30,000 
nariu. \ *

unijos

maszinistu

turi 454,200 nariu 
’ *’Ubrolijos turi

VYSKUPAS UŽDRAUDĖ 
KUNIGAMS TURĖTI AU
TOMOBILIUS NES PAVO

JUS PER DIDELIS.
Newark, N. J. — Nuo szia- 

dien katalikiszki kunigai turės 
samdyti automo’bilius arba va
žiuoti strytkariais, jaigu uores 
kur važiuoti, bet savo locnu au
tomobiliu negales turėti pagal 
nusprendimą vyskupo J. J. O’
Connor isz Newarko diecezijos. 
Tik tiems kunigams pavėlinta 
turėti automobilius, kurie gy
vena užmiestyje ir
miesteliuose, kuriu parapijonai 
yra iszsklaidyti po visa aplin
kiniu ir pas kuriuos reike grei
tai nuvažiuoti laike -pareikala
vimo.

Vyskupas sako, kad kunigai 
dideliuose miestuose yra pavo
juje savo gyvasties (o gal ir 
del kitu priežaseziu) važinėda
mi automobiliais, nes daugelis 
kunigu likos užmuszta ir su
žeisti visokiose nelaimėse.

mažuose

PO VESEILEI IN MENESI 
LAIKO.

pa rd uo tumei mane, 
mano mylimasis?

— Niekados savo
me.

ežiu ?

be k 1

Ar

gyveni

Ne už tūkstanti doleriu?
Ne, no!
No už szimta tukstan-

E, geriau apie tai nekal-

Ne už milijoną doleriu?
nuo krėsloJisai paszoko

sza ūkdamas:
— Kur tasai kvailys, kuris 

už tave duotu milijoną dole
riu? *

MUSU TARNAITES.

— Ko poniuto verki — kal
ba tarnaite in savo ponia — 
kad tamistoles vyras eidamas 
in darba tave nepabueziavo... 
gana jku gana.;. — juk ir mano 
nepabueziavo, o asz nieko isz 
tonędarąu. • ____ _____

ISZ LIETUVOS
prancsza 

žjnoma 
Chin i jos nelaime > > su-

užliedama , Tsaoczau ir 
daugiau kaip

kiX'l trūkimas
vietose,

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

700 KAIMU SUNAIKINTA. 
POTVYNIO.

Pekinas. — Internationaline 
szelpimo draugija 
kad Geltonoji upe, 
kaipo “
are damba ties Czili-Szantungo 
siena, 
sunaikindama 
700 kaimu Szantungo distrik- 
te. Daug žmonių prigėrė.

Nors smulkesniu žinių truks 
ta, bet manoma,
isztiko tose puczioso 
kur panaszi nelaime buvo pe
reitais metais, kada sunaikin- 

1,300 kaimu, 
prigėrė ir 700 'ketvirtainiu my 
Ii u plote javai liko iszplau ti. 
Svetimu szaliu inžinieriai ra
gino tuojaus pataisyti, dambas 
ir pilymus, kad panaszi nelai
me dangau 
Bet Chiniccziu valdininkai at
metė paturima, tcezaus pasky
rė pinigu pabudavoti silpnas 
krestines dambas, 
bar ir truko. Laimei dabar upe 
nebuvo tiek pakilusi kiek per
nai, bet visg nuostoliai turbūt 
yra labai dideli.

ta 5,000 žmonių

nebeatsi kari otų.

kurios da-

SŪNŪS NUŽUDĖ MOTINA.
Ufraombe, Anglija. — Czio- 

nais i n vyko baisi tragedija, 
kur suims nužudo savo 
sei’ganczia motina ir 
save nusižudo.
i n vyko sztai delko:

tragedija 
tikra 

patsai 
Žmogžudyste 

: Moterai 
Zeriff. baisiai skaudėjo koja. 
Ji niekur negalėjo rasti pagel- 
bos ir neturėjo ramios vietos. 
Tad sūnus matydamas moti
nos kancžias negalėjo iszlaikyt 
ir nusprendė, kad ja paliuo- 
suoti nuo tu kaneziu imžudy- 

Bet nužudžius žinojo 
, par-

damas.
kokia bausme ji laukia 

nusižudo.
taip ir

taigi ir 
Kaip motina 
buvo Katalikai.

pats save
sunus

JAUNIAUSES VYSKUPAS 
ANT SVIETO.

London. — Jauniausiu Ka- 
talikiszku vyskupu ant svieto 
yra kunigas Jokūbas Leen 
Airiszis. 
<r

kunigas
Turi jisai 30 metu 

imes 1895) ir likos inszven- 
tytas ant kunigo 1920 mete. 
Yra vyskupu Port Lonis, Szv. 
Maurya salos, ant Indijos ma
riu. “
GERAI KAD TOKI SZYKSZ- 

TUQLIAI MIRSZTA.
Manchester, Anglijo. — Gy

vendama smirdanezianj kam
barėlyje per 30 metu ant pus- 
treczio dolerio per sanvaite, 
nes tiek lazduodavo ant mais
to ir raudos, Mrs. Margarieta 
Delancey, 74 metu, įniro ana 
diena palikdama turto ant 250. 
tukstaiicziu doleriu. y

Nepaliko jokio testamento, 
todėl du giminaieziai užėmė jo
sios visa turtą. Szyksztuole 
nieką ncinsilcisdavo in savo 
gyvenimą. Paslėptus -pinigus 
rado po visa josios varginga 
kambarėli, kuriuos czedino per 
25 metus, 
tėvas mirdamas paliko savo vi
sa turtą susidedanti isz 50 
tukstaneziu doleriu.
NUSIŽUDĖ UŽ VALENTINO 

MIRTI.
London. — Pana Peggy 

Scott, 26 metu patogi mergina 
dagirdus kad Valentino mirė, 
kuri pažinojo gerai ir nekarta 
su juom draugavo, nuėjus in 
savo kambarį atome sau gy
vastį per nusiszovima. Mergi
na labai gailėjosi taip staiga 
mirezia Valentino kad atome, 
sau gyvasti negalėdama susi
ramini isž gailosezio.

74 metu

nuo tada, kada jai

I

NUŽUDĖ TUKSTANCZIUS 
ŽMONIŲ LAIKE SAVO VAL

DYMO SU PAOIALBA 
CZEREZVICZAIKOS.

London. — Su mirezia krau- 
jagerio Dzieržinskio, nudžiugo 

svietas, nes jisai buvonesvisas
priežaste nužudinimo tukstan- 
cziu žmonių,
yra baisus, kaip profesores 
Miclgunov apskaito ir paduoda 

i'szleistoj knygutėje po 
vardu: “ 
sijoj.”

Taigi

o tasai skaitlis 
kaip

savo

12,000 
355,260

■ 70,000 palicijantu, 
locnininku, 

193,650

Raudonas teroras Ro-
I

, nuo Novemberio me
nesio 1923 meto tasai krauja- 
geris paliepė nužudyt 28 vys
kupus, 1,279 dvasiszkus, 6,000 
profesorių ir daraktorių, 9,000 
daktaru, 6,500 aficieriu, 26,500 
kareiviu,

žemiszku 
inteligentu, 

darbininku, 850,000 mužiku ir 
kitu. Nekuriems tasai skaitlis 
nuduos milžiniszkn, bet buvo 
tai darbas visu Rusiszku cze- 
rezviezaiku, kurios maudėsi 
žmonių kraujuose per tuos ke
lis metus.

Kokis* tai Rusiszkas raszti- 
ninkas apskaito kad Dzieržins- 
kis paliepdavo 
penkis tukstanezius 
per 'diena, aiJba pusantro mili
jono per mota.

kurios

nužudyt po 
žmonių

amerikonai geriausi

paliepdami szo-

MEKANIKAI.I _ f

Pa ryži ujo ?kas diena randasi 
daugybe keleiviu isz visu daliu 
svieto. Amerikonai pasamdo 
automobilius,
fenams parodyt sau didžiau
sius budinkus ir žymiauses vie
tas miesto.

Priesz Katedra Notre Daine, 
szoferis pradėjo kalbėti kelei
viams viską, ka apie jaja žino
jo, o ant galo idant nustebint 
svetimžemi pridavė:

Ir... ar žinai misteri pa
togios katedros už-statymas

emo kelis szimtmcczius?...
— Ar taip! — atsake Ame

rikonas — pas mus daugiau ne
užimtu pastatymas tokio bu- 
dinko, kaip szeszis menesius.

— Priesz Luvrą Ameriko
nas klausė:

— O tasai budinkas?... Kaip 
ilgai ji stato?

— Daugeli metu, 
daug — atsake szoferis.

— E, pas mus pastatytu in 
30 dienu!

Prie Garbes Bromo, Ameri
konas vela klausė:

— O kaip ilgai szita omo 
ipa statyt?

Szoferis isz piktumo vos no- 
plyszo ir net ant visos gerkles 
paszauke:

— Nežinau, bet tik tiek ga
liu misteriui pasakyti, kad va
kar važiuodamas pro szita vie
ta, nemaeziau nieko, no vieno 
akmenėlio, 
stovi!

(Tasai bromas likos pastaty
tas apie szimta metu adgal. —
Bed. *)

metu labai

kur sziadion jisai

MUSU VAIKAI.

— Labanakt, mano mylo- 
mas vaikeli, miegok gerai ir be 
jokios baimos.Jaigu ir paimtau
nuo tavos žvake, tai prie tavos 
pasiliks aniololis.

Mamyte, ar no bultu go
riau, paimti anioleli, o palikti 
man žvake? * .

’ _________

Ylų kaime »

SURADO GYVA PALAI
DOTA.

Alsėdžių vals- 
cziuje, policija ūkininko Sra-
gausko tamsioje kamroje rado 
geležinėmis grandimis, kurios 
sveria apie 12 klgr., prikalta 
prie sienos nepilnaproti Joną 
Lukosziu. Paaiszkejo, kad jis 
tokiu budu buvo kalinamas 
nuo 1916 metu. Sragauskas, 
pirkdamas ūki isz Jono Lnko- 
sziaus brolio Juozo, pasižadė
jo jam laikyti ligi gyvos gal
vos nepilnaproti. .Jonas Luko- 
szius dabar 60 metu ir vos in- 
stengia va ik s zczi o t i.

SZMUGELIS SPIRITU.
Nesenai prie Jonavos sulai

kytas Žydas, vežas nelegalu 
spirta isz Ruklos spirito vary
klos. Po to buvo susekta visa 
nelegalio spirito paitda vi nelo
ju organizacija, 
aresztuoti.

Kaltininkai

ATSITI-

A Ivy., 
Sziais metais

NEŽMONISZKAS 
KIMAS.

Žideikonys, Jezno 
taus apsk.
Liepos men. isz 20 in 21 d.
nakezia pas uk. Kaži Gimželio- 
ni atsilanko žmogžudys. Gru- 
želionio sūnūs buvo iszvykes 
in Kauna. Namie liko tėvas ir 

Duktė su marezia 
gulėjo svirne. Mieganczias už
puolė žmogžudys (luvjęsjcziaus 
pasislepes svirne).’ ' Duktcri 
subadė peiliu: szona, ranka ir 
koja. Pasielgęs nežmoniszkai, 
piktadarys pabėgo. Kada be- 
go isz svirno, mate marti, bet 
pažinti negalėjo. Kaltininkas 
nepagautas. Ligonis patalpin
ta Alytaus ligoninėje.
Tokiu atsitikimu tenka daug 

iszgirsti, ypacz sziais metais.’

moterys.

unjęsjcziaus

niekam

nos.

NETIKĖTAI SUGAVO VAGI
Papile. — Birželio men. ta

po pavogtas Papilės klebonas 
Jarulaitis: iszcmes Įauga in- 
lindo in miegamaji kambarį va 
gis ir iszcmes isz drapanų jam 
paežiam ten pat miegant, at
sirakino stalcziu pasiėmė apie 
3000 lt. ir kokiu ten brangios 
atminties dalykėliu,
nejuntant vėl iszsineszino pro 
Įauga. Vėliau vėl tapo apvog
tas Tryszkiu klebonas, jam 
iszi kambario iszvogta drapa-

Sztai isz 15 in 16 d. Lie
pos men. vėl apvagia Papilės 
vargoninka Kreiczmari jam 
paežiam kambaryje bemiegant 
pro langa inlindcs vagis; isz- 
neszta drapanų in 1000 litu ir 
mandalina. Vagiu 
nepasiseko policijai 
nor ir visos 
daromos. Viekszniu valscziuje 
užsidegė valdiszkas miszka 
18 d. Liepos, ir nusiskubino 
Viekszniu policija iii gaisro 
vieta; ten begesinant ugni, po- 
licistas pamate einanezius vy
ra su moterim, kuriuos pasi
vijęs poreikalavo dokumentu, 
vietoje dokumento, 
iszeme isz kiszeniaus braunin
gą ir szove in policista, bet 
laime kad negalima buvo 
iszauti. Tuokart mėgino bėgti, 
tuo tarpu policistas szove ir 
sunkiai sužeidė in strėnas. Pa
sirodė, kad jis yra Uosis, kilos 
isz Papilės ir gyvenas Sziau- 

moteris kokia tai Kin 
czienb i»z Mažeiliiu; rasta pas 
juos Akmenos kleb., ir Pap., 
varg. drapanos. Spėjama, kad 
pirmiau buvusios visos vagys-

jokiu bujdu 
surasti, 

pastangos buvo

vvriszkis

liuose

tęs (lasziiiin ir kitokiu daiktu)
, nos jistai vis Uosio darbas,

papiliecziuoso*turi giminiu ir 
buvo matoma, kad lankosi.

nukirto

BAISUS PLESZIKU DAR
BAS PASVALIO SAVI

VALDYBĖJE.
Kaunas. — Naktį isz 5 in 6 

Rugpiuczio užpuolė pJcszikai 
žmogžudžiai kirviu
sargui Krasauskiui galva, pa
ti už apikakles pakabino in 
gembe pr dura, paskui iszple- 
sze valscziaus kasa, kurioj 
Rugpiuczio 1 dienai buvo 7000 
litu, visus valscziaus doku
mentus apipylė žibalu padege. 
Pastebėjus ugni subėgusiems 

žmonoms pasiseko gaisras už
gesinti ir iszgelbeti sargo la
vonu. Dokumentą,
kasos knyga ir pasu spinta, 
sndege. Sargo lavonas taip pat 
buvo apipiltas žibalu ir api
piltas žibalu ir padegtas.

Tsz Biržų skubiai iszszaukti 
valdžios organai.

iszskynis

KOVA SU VENERINĖMIS 
LIGOMIS.

Sveikatos dopartmentas ruo- 
szia kovai su venerinėmis li
gomis instatyma, kurio numa
tomas priverstinas ir nemo
kamas veneriku gydymus. Pri 
žiūrėti, kad venerikai butu 
gydomi, bus pavesta savival
dybių sanitarinėms organams. 
Savivaldybėms tam reikalui 
numatoma paszalpa po 10,000 
lt. sumai kiekvienai.

KAS IR KIEK INSIKURE 
PIRMA MENESI.

Kaunas. —Kredito instaigu 
ir koperatyvu inspekcijos ži
niomis, per Liepos m. inregis-
traotos naujai insil&ru^os: 1. 
gamintoju bendrove, 3 pieno 
perdirbimo bendroves, 1 darbo 

5 Lietuviu smulkaus 
kredito d-jos, 1 Lenku sm. kre
dito d ja, 1 žemes ūkio d-ja, 1 
taupmenų skolinamoji kasa ir 
kelios sziaip koperatyvinio 
pobūdžio instaigos. Tuo tarpu 
inspekcijos žinioj yra: 460 var- 
totju, 59 gamintoju, 6 staty- • 
bos, 337 pieno perdirbimo ben 
droviu, 
kulturiniu 
apdirbimo, 4 saviszalpos ben
droves, 2 kiaulių auginimo 
d-jos, 363 Lietuviu, 10 Vokie- 
cziu, 104 Žydu, 2 Lenku ir 1 
Rusu smulkaus kredito H-ju, 
137 žemes ūkio d-jos, 15 taup
menų skol, kasu, 15 savi t. 
kred. d-ju, 11 taupm. skol. b- 
viu, 77 akciniu ir pajinu ben
drovių, 9 akciniai bankai, 3 
bank, namai, 1 bank, kontora, 
91 pilnu bendrovių, 83 svetim- 
szaliu bendrovių, 
firmos bei instaigos 
draudimo d-jos, 3 sodu vaisiu 
ir daržovių gamybos b-ves ir 
bitininku d ja.

Be to inspekcija per Liepos 
menesi revidavo visa eile ko- 
peratyviniu bendrovių.
LABAI LAUKTA GAMTOS 

DOVANA.
Vaszkai. — Szioj apylinkėj 

daugiau menesio kaip nelijo. 
Visa laika buvo saule ir vejas, 
nuo ko žeme visai iszdžiuvo, 
suplylszo ir visi augalai, ypacz 
linai ir daržoves, no tik susto
jo augę, bet ir gerokai prany
ko. Kai kurie ūkininkai del 
per didelio žemes iszdžiuvimo 
nebeinstenge judyma suarti; 
buvo net girdžiuw daugumos 
nusiskundžiant blogais metais.

Dabar po vaisingo Liepos m 
22 d. lietaus, kuris ir pastaro
mis dienomis protarpiais užli- 
jo, viskas kaip isz naujo atgi- 

Vcl y ves n vsi s va sa ro j u a 
nai ir daržoves stebėtinai grei 
tai pakeitė isz rhusvos in tam
siai žalia spalva taip, kad yra 
vilties neblogo derliaus su
laukti. » • • !

Ūki nikai džiaugiasi sulaukė 
tokia eramtos dovana.

artele,

me.

8 darbo arteles, 11
9 linu ir semen u.

kasu,

(

8 invairios
2 savi t.
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Kas Girdėt
už pridėta daba al^os nekelia,

*
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Pagal nuomone G. F. Byrę- 
n’o, misijonieriaus, tai Europo
je yra didelis stokus misijonie
riu daugiau, ne kaip del juodų
jų gyventoju Afrikę yra. —
Prisiduotu ir czionais Amerika 
keli tukstaneziai misijonieriu 
atversti nuo veidmainystes ne
kuriu prohibicijos užtarytoju.

Badai bonka seniausio vyno 
ant svieto randasi muzejui Spe
yer, Anglijoj. Toji bonka vyno 
turi 1,600 mdtu senumo. Yra 
tai didele Rymiszka stikline 
bonka, kurioje randasi maiszy- 
mas isz vyno ir medaus. Taji 
buteli surado grabe tūlo žmo
gaus, kuris mire 3(H) metu 
priesz Užgimimą Krist ūso.

įnirusioLaidotuves mirusio akto
riaus Valentino atsibuvo tikrai 
karaliszkai, žmonių susirinko 
apie sziintas tukstaneziu ati
duoti jam paskutine garbe. Pa
liko jisai apie $75,000 kurie 
pripuls jojo broliui ir seseriai 
Italijoj.

Valentino uždirbo milijonus, 
bet dalino saujoms del savo pa- 
žinstamuju.

Szie žmones dabar skaitomi 
turtingiausiais ant svieto: 
Fordas turis puse biliono do
lariu, Rockfeller su 450 milio- 

Amerikos iždo 
kuris turi apie 

150 milionu, o paskui szie, ku
rie turi po szimta milionu ar 
daugiau: VVostministcrio kuni- 
gaiksztis Anglijoje, Basil Za- 
karof, 
Rockfeller,, 
Mitsui ir Iwasaki, 
kunigaiksztis Barodo.

nu,
Rėk rotorius,

ant

Mellon,

St i n nes naszle,
Japonu baronas 

ir Indusas

Percy •F

Birželio menesi Amerikoje 
77 bankai uždare savo duris. 
Žmones buvo padeje in juos 
apie 41 miliona dolariu. Gegu- 

mene^y subankrutino 66v • - - - - — —

Z1O 1
bankai su 16 milionu dolariu.

Francijoj yra tabokos mono
polija ir taboka apdirbama ir 
eiga retai dirbami valdžios ta
bokos dirbtuvėse. Per metus 
Francijoj valstybiniu eiga retu 
surūkoma 10,(MX),000. O paežiu 
pasidarytu eiga rot u Prancū
zai per motussuruko ,000 ei
ga retu.

Nub tflfoi m. Liepos men. 1 
d. iki 1926 m. Gegužes m. 31 d. 
in Amerikos Jungt Valstybes 
invažiavo isz Lietuvos 607 as
menys, isz ju 371 Lietuvis, isz- 
važiavo in Lietuva 362 asme
nys.

Finant kvota tuo laiku at> 
nekvotos irvyko 368 žmone 

in Rveczius 613 žmonių.

Vienas Chicagiotis gavo isz 
Afaksvos laiszka, kuriame pa- 

apie 
gyvenimą Sovietu kraszto sos 
tineje.

Laiszkas (raszytas Rusu kai 
bn) kuri patalpino 
nos”
Liepos m. 2 d. 1926, 
antspaudas rodo,kad jisai isz 
Maskvos iszejo Liepos menesi 
23 d. Jame tarp kitko sakoma: 

tn jusu klausimus ka ga
liu praneszu:

fabriku pas mus nedirba, 
dangi trūksta žaliavų (med
vilnes, verpalų, metalu ir k.k.) 
Kaip ilgam laikui nedirba fa-

, o bo-
Dabar

“liga” 
Ekonomijos

duodama indomi u žinių

isz Chicagos,
“ Naujin
tu ri data 
o paszto

4 <

Teisybe, daug 
ka-

• •

— Ji 
roži-

brikai, pasakyt sunku 
darbiu baisiai daug, 
pas mus nauja 
vadinasi *
mas.’ Ji rciszkiasi tuo 1. kad 
daugybe tagiautoju ir darbi
ninku atleidžiama isz darbo 
Sovietu instaigose ir trustuo- 
se, kadangi triadai ir instaigos 
nepadengia savo iszlaidu;
mažina visokias iszlaidas, net 
ir tokias, kuriu negalima ma
žinti.

4< —

4

darbininku, kuriuos atleidžia, 
perdupdama kitiems drau
gams, kurie nėra atleisti, bet

9

taip kad dabar vienas dirba 
už du.

41 CzervoncaB 
kainuojamas, 
kiek .jisai yra, vertas

yra 
tiek 

-i 10 
rubiu arba apie 5 dolerius. Bet 
del to, kad kainos ežia visam 
kam tokios auksztos ir jos

czionai 
žinoma,

K * f "

nuolatos vi kyla, tai supranta-
* I _ 1,1 * I1

ma, kad czervonco vertė žema 
ir enpaliauja ėjusi vis žemyn. 
Pas mus baisiai brangios kai
nos ir maisto produktams, ir 
manufaktūrai.”

Kai del važiavimo in Rusi- 
kad
V ' <

I i 
ja ir atgal, tai prancszu, kad 
dabar tai kainuoja brangiai.

Važiavimui in užsieni ežia 
reikia gani i užsienio paspor- 
ta, už kuri ima 110 doleriu 
(220 rubliu) isz Sovietu tar
nautojo ir 165 dolerius, 330 
rublius, isz privaeziu asmenų 
taip, kad tatai 
giai kainuoja.”

Tai tau Bolszevikiszkas ro
jus Soviatu Rosi joj.

165 dolerius

baisiai bran-

Geriausi dalykai gyvenime 
yra: Teisin'gysta ir Alielaszir- 
dysle. Du arsziaiisi yra: Užvy- 
dejimas ir Arielka. Tuos du 
paskui inius 
Scott Workman, 
Ohio, ka lai užvydejimas ir 
arielka padaro. .Jisai gere daug 
mirnszaines, po tam nužudo sa
vo mot (‘re, 
vo kūdiki.

Tasai žmogus neturėjo ma
žiausios priežasties būti užvy- 
dus savo moteriai, pagal kai
mynu pripažinimą. Jojo nelai
minga pati turėjo devynis vai-

Vyras gere daugiau, už- 
provino po kelis kartus revol
veri isz kurio paleido in mo
tore dvidcszimts kulku.

Kada palicije atėjo žadinto
ju suimt, tasai užsidengė su 
dviems mažais vaikais, szalik
damas in palicije kad in ji 
szautu. Su kita ranka laike 
bonka inunszaiiics ir da dau-

Bet toji munszaine
Kada

t..__
geriausia iszrodo

fermeris isz

A riolka.

kada toji žindo sa-

kus.

tasai

giau gere, 
prigial bėjo 
Workmanas buvo

policijai.
pusėtinai 

girtas ir paaukavo bonka kai
mynui, palicije szoko ant jojo 
ir suome.

Ant nelaimes prohibicije ne
gali užbėgti munszainei, kuria 
gali kožnas dirbti, o ypatingai 
isz komu, kuria parduoda po 

už galonu, v u z
tnncziai ja ja daro, 
ma visur pirkti tiktai ne fer- 
sztoriuose.

50 centu 
12|Xj centu

arba po 
kvorta ir t liks

it u ri a gali-

EXTRA —EXTRA —EXTRA

Ar norite tikrai pasinaudo
to gera auksine proga, tai ežia 
yra, tik pasiskubink it. 80 akru 
geros žemes, 10 akru puikus 
sodas, ligus laukai, gera 6 rui
mu stuba ir kitokį budinkai 
tik už $16.00.

40 akru, 20 dirbamos, 20 gi
rios, tik 2mies in miestą, $700.

80 akru geros žemes ir geri 
budinkai, 11 galviju, 2 arklei, 
tik $4,500.

100 akru geros žemes ir geri 
budinkai, gyvuliai ir padaiga. 
Preke $4,800.

90 ak m geros žemes,
»>

y

geri 
arkle i,budinkai, 13 galviju 

javai, viskas už $4,350.
Visos minėtos fannos parsi

duoda ant lengvu iszmokojimu 
ir visi randasi arti miesto.

P. D. Audrokus, 
Pentwater,t.70 Midi.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV13ZKA3 GRABORIU3 

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

lazbalmunuoja Ir laidoja mirnaluv 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraacziaualu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu b 
kitiems paslvažinSjlmams.

Bell Telefonas 1878-M.
W? TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LJETUVI3ZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY f v *i r * i

Darbas tu tarnautoju ir La|<joja kanUa nameireliu. Pasamdo
automobilius del laidotuvių, kriksa- 
tlniu, vesaliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
920 W. Coatra St. Mahanoy City, Pa.

b

RENKANT
UŽSIĖMIMĄ.

mainu kurias jie prižuri bo-
, sn-

Pirmas straipsnis užvardin
tas “Renkant Užsiėmimą” lie
te plieno industrija. Szitamc 
straipsnyje imsime dauginus 
specializuotas metalo industri
jas. Isz daigtu pagamintu isz. 
metalo, maszinorija yra svar
biausia. Vyrai kurie dirba 
maszinas vadinti maszinistais.

' ' I

J’adaryt maszinas reikia turėti 
maszinu i n ran kilis, tpols. Teki- 
las (lathe), lygintuvas (pla
ner), raliavimo ir 
(milling and drilling) 

v ra

gręžimo 
maszi- 

nos yra keturi pamatiniai ir 
svarbiausi inrankiai. Yra tri
jų grupių darbininkai kurio 
operuoja szias masziuas.’ 
maniausi darbininkai 
raukiu ir u

Su
yra in- 

“ Die” darbininkai, 
juos ^eka “all-round

Die
” maszi

nistai, kurie apsipaŽiue su sza- 
pos visoms maszinonis, maszi
nu operatoriai arba specialis
tai netoki sumanus kaip virsz- 
mineti. Sziu darbininku inran
kiai yra mažus plieno szmote- 
liai, kurie laikyti maszinu in- 
rankiais, kuriu asztrus galai 
formuoja metalo medžiaga.

Vaikas, kuris nors tapti pa
sekmingu maszinistu, inrankiu 
ar “die” dirbėju privalo būti 

drūtas ir
kas. Turi užbaigti nors asztun- 
ta mokyklos 
naturaliszkus 
gabumus.

Sziadien labai mažai 
turi pasimokinimo kursus ko
kius senovėj turėdavo. Kur to
kie kursai randasi, vaikai turi 
pasiraszyti po sntarezia kad 
jie pasiliks prie los kompani
jos per keturius metus, per 
kuri laika kompanija žada juos 
mokinti vartot maszinu inran-

su-

“die 
sveikas,

>)

cnergisz-

kliasa ir turėti 
mcchaniszkus

szapu

jie( pasiliks 
jos per

kius ir užmokėti paskirta 
pinigu. Daugelis maszinis

tu pramoksta dirbdami invai- 
rioso fabrikuose, vienoj varto
jant gręžimo maszina, kitoj 
dirbant prio lygintuvo, kitoj 
prie raliavimo masziuos, 

operuoti visas

m a

maszina,

pa-
kol iszmoksta 
maszinas ir lada tapsta suma
nus. Maszinu specialistai netu
ri daug progų žengti pirmyn. 
Kuompt gerai operuoja lygin
tuvą jis tapsta užveizdetojo pa- 
gelbininku arba užveizdetoju, 

ran-
arba 

bet jeigu paezioj szapoj 
maszinistas

sumanus 
maszinistas

dasi “all-around” 
ta pirmiau pa stums 
“all-round” maszinistas turi 
visokiu progų tolinus sekti jo 
darba. Jis gali tapti inrankiu 
arba “die” darbiniku, 
d e toj n pa geibi n i nku 
veizdetoju.

K a slink

užveiz- 
arba už-

maszinistu algu, 
sekanezios algos buvo moka- 

Clevclando 1924 m. 
uždirbdavo nuo

Spc-mos
cialistai uždirbdavo nuo 40 
iki 85 centus in valanda, “all- 
round” maszinistai nuo 60 
iki $1.00 in vaanda.
dirbėjai nuo 60 iki $1.00 in 
valanda, ‘‘a:,,

maszi nistai nuo 
Tarankiu

nuo 
die“die” darbininkai 

nuo 60 iki 90 centu iii valanda, 
pastatytoje!, (kurie stato nau
jas maszinas) 
$1.25

Tarpe iszdirbyszciu, kurios 
samdo maszinistns, inrankiu ir 
“die” dirbėjus, yra tos kurios 
gamina automobilius ir auto
mobilio dalis, elektriszkas ma- 
szinerijas, inžinns, metalinius 
baldus, krautuvių ir ofisu in- 
taisas, szriubus, m u toros, skal
bėjus (washers), nitus, peczius 
inrankius ir t.t. Yra daugelis 
iszdirbyscziu kurios samdo ma- 
szinistus, padaryt, pastatyt ir 
pataisyti specialūs maszinas. 
Pav. maszinistas turi padaryti 
pastatyti ir visuomet pataisyti 
spaud i namoja maszi na, 
vyras kuris ta maszina operuo
ja yra spaudintojas, kuris pri
guli prio kitokios ruszies dar
bininku.

Yra daugelis vaiku kurio 
nori dirbti automobiliu iszdir- 
bystej. Automboiliu iszdirbys- 
te yra viena isz augsztai spe
cializuotu modemiszku iszdir
byscziu, ir todėl yra daugelis 
darbininku instaigose kurios 
gamina automobilius. Daugelis

nuo $1.00 iki 
in valanda.

bet

veik autonwitiszkai atlieka 
vo darba ir reikalauja mažai 
sumanumo nuo darbininko ku- 

Automobiliu 
fabrikas* panaszus in maszinu 
szapa, su maszinistais, i n rau
kiu dirbėjais, ^allTound” ma
szinistais ir maszinu opęrato- 

Trys i n vairi os ruszys

ris jas prižiūri.

riais. 
darbo /r atliktos automobiliu 
fabrikuose, tai yra m-aszi na vi
lnas invairiu daliu, surinkimas 
invairiu daliu ir peržiūrėjimas 
viso darbo. Fabrikai kurie ga
mina pavidalus (bodies) ir 
automobiliu dalis samdo labai 
daug visokiu darbininku. Ku
rie produkuoja automobiliu u s 
sparnus (fenders) ir

no .arba, clektriszktt degintoju 
kuris su tarpi na “ fuses* ’ ir su
jungia medali.
lieka daugeli darbu, jie sntarpi 
na nauja metali ir sujungia su 
senu, arba gali sujungti dvic- 
jus szinotus plieno in viena ib 
t.t. Darbininkas kuris apsipa
žinęs su metalinis ir yra 
chanikas gali pasimokinti aco- 
tylino suliejimą in trumpa 
laika. Cleveland gclžkeliu 8za- 
pnse suleid(‘jai uždirba 78 cen

clektriszkn clęgintoju

Suleido,jai at

me-

“sheet 
metai” dalis, tie samdo labai 
daug “punch press” 
riu, kiti kurie produkuoja 
automobiliu pavidalus samdo 
medinio darbo ir sheet metai 
darbininkus, tepliorius ir ap- 
muszi neto jus.

Kaikuriose automobiliu fab
rikuose dabas taip specializuo
tas kad ima nedaugiams do- 
szimts dienu darbininkui isz- 
mokti darba kuri jis 
likti. Vidutine alga del 
tos 1922 metais automobiliu 
iszdirbystcj Cleveland ’o 
ras automobiliu iszdirbystes 
miestas Suv. Valstybėse) buvo 
$29.20. Pradetojai automobiliu 
fabrikuose, 18 metu ir suvirsz, 
paprastai uždirba nuo 45 iki 
55 centu in valaiida.

Dar yra vienas užsiėmimas, 
nebuvo paminėtas, tai 

automobiliu mechaniko. 
Prityręs automobiliu mechani
kas turi tuoj žinoti kaip patai
syti visas automobiliaus dalis. 
Automobiliu mechanikai auto
mobiliu fabrikuose samdomi 
pabandyti inžinns priesz iszga- 
benima isz fabriko. Bet daugu
mas tn mechaniku dirba gazo 
stotyse ir automobiliu 'patai
symo szanosė kur turi labai

kiti kurie
operato-

turi at-
sa vai-

(ant-

kuris 
yra

symo szapose kur turi 
daug goru progų.

Ima apie tris arba keturis 
metus tapti automobi liaus
mechanika/ilginus* jeigu* dai- 
bininkas nori0 su daugiaus ne- 

“ ; ju 
i ntorosin-

. • 1 ......■

gu viena dali apsipažinti. 
darbas invairns ir i___

bet paežiu laiku labai ne- 
szvarus, nes darbas turi būti 
atliktas neszvariose vietose, 
tankiai turi įgilti ant, pecziu ir 
palysti po automobiliuni pada
ryt reikalingas pertaisas. Dau
gumas darbo atlikta ant’iau- 

ir todėl tok i s mechanikas} 
turi būti labai sveikas dakosti 
visokio oro. Mechimikas kuris 
gerai žino viską ir turi truputi 

gabumu gali insi- 
dirbti gera vieta. Arba gali sa
vo bizni užsidėti. Vyras kuris 
nori pradėti savo szapa reika
lauja tik už $3,000 inrongimu.

Pradėtojas norintis pasimo
kinti užsiėmimą uždirba nuo 
271/* centu iki 50 centu in va
landa. Pabaigoje koturiu me
tu jai viską pasimokina vadin- 

” arba pamo- 
automobiliaus inekani- 
Ir alga nuo 70 iki $1.00 

ip valanda. Pamokintas darbi
ninkas retai be darbo kad 
nors rudeni ir žiema ne tiek 
daug automobiliu vartojima, 
ir duugelis szitu darbininku ne 
tur darbu.

Senoviszkose dienose kalvis 
buvo typiszkas metalinis dar
bininkas. Vis randasi daugelis 
kalviu bet ju skaiezius neau
ga, nes sziadien kalviu darba

fra s y

nes darbas turi 
neszvariose

ko

bizpiszku

tas “journeyman 
k intas 
kas.

vartojima

garu

atlicka kalėjai (hammerman) 
ir sulęidejai (welders). Kalė
jai in'kaitina nietai ir taip su
formuoja kaip seniau kavis 
darydavo, l)el vartoja
varinta pla'ktiika. Ju sufor
muotas plienas labai drūtas ir 
vartojamas del sunkiausio dar
bo.

Vaikas kuris nori sekti szita 
užsiėmimą turi paskirta laika 
isztarnapti arba būti pagelbi- 
ninku nuo 2 iki 4 metu. Pra
dine rata kalviams ir kalė
jams yra nuo 40 iki 45 centu 
in valanda, (Valandine alga 
yra nuo 55 iki 80 centu in va
landa. Prityrė kalėjai uždirba 
apie $1.25 už valanda.

Suloidejai dirba su acetali-

tus in valanda.
Katilu darbiu i itk a i dirba su 

slinkiu geležiu ir pieninėms lėn 
totems kurios iszeina isz * 
ing įhills.” Jiopiauna, 
niuoju IT pritaiko lontelcH, for
muojant 'katilus, kubilus ir 
maszinu dalis. Ju darbas labai

Jie* pjauna
< < roll- 

for-

kubilus

1 • U* M f | i - y* r ilis už piestu ir e^iG gvpljtu rėkt, 
bet jo riksmą niekas negiruejo/' * 
nes buvo aprūkyti. Užlipo ir 
anos ant piestu ir traukia sene
li lauk. Kamavo, kamavo jos 
szita senoli, ’bot ant galo per 
dideli praszyma, 
nekirpo, tik prisiekdino, kad 
kolei gyvas gyvens, nesakis 
niekam, kad anos yra raganos 
ir vaikszczioja naktimis po die- 
nadaržius avims vilnas karpy- 
damos. Iszcja mergos nukarpė 
visom avelėm vilnas, ir iszkir- , 
po kaktas kryžiszkai. Paskui 
iszmclže karvėm pieną, parėjo 
namo. Ryte atsikėlė rado ble- 
des padarytas, bot kats ta pa
dirbo, nedasižinojo, nes sene
lis, bijodamas smerties, raganų 
neiszHlave.

(TOLIAUS ‘liusj

lis už piestu ir c^ia gvplįtu riek 
bet jo riksmą niokžs negiraej r.' negirdejo/ *

Lictuviszkos Pasakos.
Ih — ■—.1 -

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

Nežinodami ka's daryt, vy
resnieji kara'hiiczi'ai apskundė 
savo broli karaliui, kad jisai 
žino viena labai gražia panele, 
kad jai lygios ant svieto neesą. 
Paszauke karalius jauna kara
laiti pas save ir sako: “Na, kad 
pri'statysi tu man tokia paijcle, 
asz tau puse karalystes atiduo
siu, o jaigu ne, tai bus blogai !M 
Nora kas daryt su tokiu kara
lium ■— reikė eiti. Eina karalai- 

ir
pažinsi ama vilką. Pasilakė 
anas vilkui kur ir ko eina.-Vil- 

“ Dabar eisimo abu
du. Paimk staldli, vyno buleli 

” Nuėjo abudu pama- 
pasistato skaleli, uždėjo 

ant jo vyno buteli ir suknia, o 
patys abudu palindo po stalu. 
Neilgai trukus, atėjo trys pa
neles maudytis: viena graži, 
kita gražesne, treczia gražiau
sia. Nusivilko anos ir pradėjo 
maudytis. Iszsimaude, viena 
priėjo prie Stalelio, atsigėrė 
vyno ir nuėjo vilktis rūbais. 
Priėjo ir kita ir ta taip pat, at
sigėrė vyno ir nuėjo. Priėjo ir 
ta, kuri buvo gražiausia, atsi
gėrė vyno ir puadejo suknia 
mieruotis'. Kaip tik suknia ap
sivilko, tuojau vilkas ja pagrie
bė, užsisodino ant savos, liepe 
sėstis ir karalaicziui. Užsėdo 
karalaitis ant vilko, o panele 
isz baimes net apalpo. Paskui, 
kada atsikvotėjo, labai jai pa
sidabojo karalaitis, o karalai
cziui ana, kad anie susitarė že- 
nytis. Karalaitis paprasze vil
ko, kad nune'szlu jo tėvo kara
lystėn. Kada pribuvo namo, ra
do ieva seneli, tik ka gyva, ku
ris ji pamatęs labai pradžiugo 
ir iszkelc didele linksmybe. 
Karalaitis su szita panele apsi- 
ženyjo ir gyveno sau laimingai. 
An’as-g.i karalius kaip nesulau
kė’ sugryžtant karalaiezio, pa- 
szauke jo brolius ir užimelagin- 
ga skundimą liepe tarnam už- 
lupt negyvai.

Apie dyi raganas, kaip anos 
ėjo aveliu kirpti.

Vienas senelis, pargryžo va
kare isz karczminos ir at'sisedes 
po langu žiuri laukan. Lauke 
gražu, szviesu, menuo paezioj 
pilnatyje szvicczia. Be'žiureda- 
mas, pamate, kad inojo in kie
mą dvi merginos viena neszasi 
žirkles avikavpcs, kita skaline- 
li, ir. eina tiesiai in dienadarži. 
Akitydamas tai senelis, suriko 
pro Įauga: “Ko jus ten einat?” 
Tuojaus anos sifgryžo ir eina 
grinezion. Priemene buvo ažu- 
szauta su mediniu velki, bet 
jam nieko nekliuvo ažuszavi- 
mas. Inojo tiesiai ir eina grin
ezion. Atsidarė duris ir inęjo 

“O, kur-gi jus, mergy
tes, dabar nakezia vaiksztine- 
jat ?” tarė senolis. Mergos tuo
jau užpuolė ant senelio ir sako: 
“O-gi, argi tu mu's pažysti?” 
“Pa'žystu, 'dukreles, — tarė se
nelis, 
sziadien 
kvatierki iszgerom...
szio's merginos’,

r i““1** *-v'
ilti s .kojiu i

sunkus ir turi turėti stiprius 
nervus dakosti baisu triuksz- 

Pagclbininka kuris sėdi 
katilo viduje su sunkiu mete
lio szmotu laiko gala nito vie
toj, kuomet isz lauko kala, t li
rų ypatinga i triiikszniinga ir 
karszta darba. Ima apie ketu
rius metus kaipo pagclbininku 
pim negu žmogus tapsta kati
lo dirbėju.
szios grupes yra nuo 13 iki 15 
doleriu in savaite, augszcziau- 
sia 50 ir virszaus. Pradine al
ga vaikam yra 30 centu in va
landa ir senesniems nuo 40 iki 
50 centu in valanda.

“Sheet metai
, formuoja lengvesnes 
ir cino lenteles. Daugelis kitu 
dalvku kurios

ma.

ri-, ypatinga i

Mažiausia alga

darbininkai
geležies

“shcet-metal 
darbininkas rankoms atlikda
vo dabar atlikta neprityrusiu 
dabininku vatojant “punch 

dalvku
va lojant 
Tarpopresses”.

“punch press” padalytu yra 
dino puodukai, laikrodžiu ma
žus rateliai, plieniniai plunks- 

galai ir daugelis kituir

kas tarė:

ir suknia.
re n;

jau liežuvio H

'i

vel susitiko savo 
vilką.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentistas Mahanojujo. 
Ant antro floro Klinc Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

C
*i

uos
daigtu.

Kaikuriose szapose darbi
ninkai in kelias valandas gali 
pramokti savo darba. Kiton 
pusėn, “sheet metai” darbi
ninkai kurie daro ofisams bal
dus isz “sheet metai”, duris 
ir langu rėmus isz metalo, ku-

savo darba.
sheet metal”

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
Nedelioj 12 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalioa 
Treinai apleis Mahanoy City, 9:50 
subatos nalcti 11 Septem. pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Neda« 
lios ryta 12 Scptcm, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 12 
September. Grįžtant isa Niagara 
Falls 3 vai popiet o isz Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond
‘ - -

(i

rie dirba metalius automobi
liams, privalo būti daugiaus 
palavinti ir turi mokėti labai 
szvariai užbaigti darba. Tapti 
prityrusiu darbininku lavini
mo laikas 
Padėto jas užd i rba 
centu in 
tos). Sumanus 
darbininkas
dirba $1.25 valanda. Vidutine 
savaitine

yra keturi melai.
l nuo 31Yt 

valanda (unijos ra- 
“sheet metai 

Cleveland ’e
y ?

iiz-

alga vyrams yra 
$24„ .1922 metais, ir moterims 
$13.15. — F.L.I.B.

PAIESZKOMA.
Pajeszkau Pranciszkaus Pa- 

lipanto paeinantis isz Praniu 
Kaimo, Pakrojaus Vals., Pane
vėžio Apskr. Apie 18 metu kaip 
Amo r i ko, 
Pennsylvania, 
ji žino

vvrams

gyvenogirdėjau
Jaigu kas apie 

meldžiu praneszt arba 
tegul pats atsiszaukia ant ad
reso.

I

i

3

’ (t.68
Al ar i joną A ta vieno

'1442 Washington Av0., 
Grand Rapids, Alich.

K

vidun.

—
' V. LADIES! ATTENTION!

YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS\\4

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

CAFITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.02

Mokamo 8-czia procentą ant j 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 1 
ir 1, Liepos. Mes norim kad ir ( 
jus turėtumėt reikalą su musu 1 
banka nepaisant ar mažai ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G, W. BARLOW, Vice-Pre«.
J. E. FERGUSON, Kaa.

j

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

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.
GYDIKIS SU ŽOLĖMS

— kaipgi nepažinsiu; ir 
su jusu teveliu pus- 

” Tuojaus 
visus iniegan- 

czius apniko žmogaus taukais,
kad lyg dienai nenubustu, o 
szita senoli gvoltu verte, kad 
liežuvi su žirklėm nusikirptu. 
Nusigando senelis ir omo atsi
klaupęs ju praszytis, kad ne
kirptu, bet jos traukia jam isz 
burnos ir kerpa. Užlindo sęne: ’ 25 Gillet Rd.

Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistus 
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 užlaikomo 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 LL 
po 60c. Nuo nervu isz.gasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata^ 
ro, balt-Jiges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
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^ 
ma, įjuslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais pov $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus lictuviszkus 
kolonijas. Adrosavokito sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
Sponcorport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
„Ii

moka 3-czia Procentą už jus u sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augą didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
I;;   ....... e—-- „, 
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Tai buvo liūdnas pakvieti
mas, kuri Labdaringosios 
Draugijos agentas gavo 
diena — pakvietimus in

bet szvaria miesto

kuri
ta

ne
turtinga, 
dali. Ten viename name mirė 
moteris.
savo jaunu vaikiuku, užlaiky 
dama save ir ji: jinai ne kiek 
nesikiszo in kaimynu reikalus.

Ant ežia jau rloviaezio stalo 
gulėjo dar neužbaiki:is gražus 
siuvinys. Nors visuose kam
bario paroduose matėsi netur
tas, vienok visa ko parinki
mas rodo tikrai gera skoni.

kuris 
sėdėjo kampe, ■“ veido bruožai 
rode jo gimties kilnumą. Jisai 
buvo rimtai užsimąstęs. Gar
biniuoti plaukai krito jam ant 
kaktos; jo akys buvo parau
dusios nuo verksmo.

— Tas kūdikis — sznabž 
dėjo vienas isz kaimynu dar 
nieko nesupranta.
tik szeszcriu metu ir 
uis veliones vaikas.

— Eik szen, mano vaikeli! 
— tarė labdaringosios Drau
gijos agentas.

Vaikutis palengva pakilo ir 
prisiartino prie agento, 
isztiese jamj ranka, vaikutis g» 
ramiai padavė sava; 
ežiu laiku savo melsvas akeles 
pakele auksztyn ir tiesiog žiu
rėjo in malonu nepažystamojo 
veidą.

— Mama mirė — tarė vai
kutis rimtai. Ji taip nenorėda
vo palikti mane viena. Dabar 
jau asz nieko neturiu.

Szvelnus vaikuczio balsas, 
jo gražus, rūpestingas žvilgs
nis, pagavo agento szirdi.

— Kuo tu vardu, mano 
vaikeli! — jisai paklauso.

— Antanas Matas, ir asz 
jau szeszeriu metu, 
va s, irgi mires.
stojo, tartum kokio naujo 
szirdies skausmo suspaustas.
Labdaringos Draugijos agen-

Ji gyveno viena su

siuvinys.

Vaikuczio,
gera 

nusigandęs

Žinai, jis
vienuti-

— jis tarė, 
nevedes,

Kataliku BAžnycziĮoje szeszeri 
metai atgal. Kunigas paklauso 
ka agentas mano daryti su 
vaikucziu.

Ponas Benjaminas Brown 
atvirai prisipažino, kad jis
pats mano rūpintis vaikuczio I 
ateitimi. !

— Matai, tėve 
Asz esu senbernis, 
vienok pirma karta savo gy
venime nesulaikiau savo szii- 
dies, ir tai del to vaikuczio. 
Asz noriu ji, noriu paimti ji 
savo globon, pavesti jam savo 
namus ir padaryti ji laimingu

— Bet — tarė kunigas — 
kokiu budu (ai invvkdinsi? 
Argi negyveni senbernio kam
bariuose!

— Taip — tarė ponas 
Brown. Bet asz noriu szi vai
kuti turėti!

- Tamsta negali jo
tuos

v

TABOKINE KARALIENE.
Pana Sara Olga Brooks isz

met, niekuomet negaliu tams-
tai atsimokėti.

— Tai, tai - ' r

imti 
in tuos senberniu namus — 
atsake kunigas Apie tai nega-
Ii būti jokios kalbos, pone | fiifton, Ga., yra pasirodžius in 
Brown.

, ncatsiszauke, bet jokia Drau- 
kad tokioms

f

jokios kalbos,
Tiesa, niekas jo <^nr szlebia padaryta vien isz tabo-

tabakokiniu lapu. Dalybavo 
parodoje Atlanta, Ga. O gal taigija nesutiktu,

aplinkybėms esant
pas tamsta. Argi pats tamsta I j0 Jevn, n<‘s ir jiji turėjo szlc- 

bukia isz vieno la«po, tik nežino 
kokis tai buvo lapas — ar ta-

jis eitu yra (ikras parodas koki neszio-

, to nematai!
— Asz noriu ji turėti

tarė ponas Brown. Asz noriu I bokiuia ar palminis.

Szi s
J 

tuo pu

ji auklėti, duoti --------------------------
jam gyvenimo pradžia, ir 
teikti progos kolcgjj()s| jautėsi neapsakomai 

gas ir 
vairiu dalyku papasakoti de-

ji globoti,

. mokslą.

Mano te- 
Asz — ir su

tartum kokio

tas buvo geraszirdis žmogelis, 
neužkietino jo 

ir mažasis vaikutis, 
turis aiszkius szvelnaus auk
lėjimo ir geresniu dienu po
žymius, ypatingai ji patraukė.

Ar norėtum eiti su ma- 
szi vakarai Perdaug

Jo pareiga 
szirdies,

nim szi vakarai 
skaudu ežia tau vienam būti. 
Rytoj asz atsivesiu tave pa
matyti motinėlės.

atsakymoVietoj atsakymo mažutis 
apsikabino agento kakla ir ra- 

jo prisiglaudė. 
Agentas jaute savo szirdyje 
tikra meile prie vaikelio ir 
džaugte džiaugėsi, 
vaikuczio szvelnus veidas pa
liete jo vyriszka barzdota vei
dą.

1 mini prie

kuomet

— Tai eisi, Antanuk?
— Taip! — jisai atsako. 

Jo akys tartum juokėsi toje 
valandoje, kuomet jisai savo 
rankove brauko nuo ju asza- 
ras. Jis nusitvėrė savo naujojo 
prietelio rankos. Dvi ar trys 
esanezios moterys paroiszke 
savo priturima. Ponas Brown 
tare keletą žodžiu palaidoji
mo reikalu, nes sužinojo, kad 
nėra veliones ne pažystamu, 
ne gimines, kuris ja palaido
tu. Vargsze motcriszke, maty
ti save ir savo mažuti vaikeli.

Ponas Brown sužinojo taip 
pat, kad ji buvo Katalike. 
Tad nors pats karsztas Pres- 
beterijonas, vienok sutvarko, 
kad ji butu palaidota Katali
ku kapinėse su visomis Kata
liku bažnyczios apeigomis. 
Net pats aplanke kleboną su
žiūrėti, kad visa tai butu at* 
likta. Jisai sužinojo, kad An
tanas yra vienatinis savo mo
tinos sūnūs. Kokiu budu jo 
motina liko neturtinga, niekas 
nežinojo. Ji ne ilgai buvo gy
venusi tojo apylinkėje ir, ma
tyti, buvo kilnios gimines ir 
gražaus auklėjimo.
dar aiszkiau pasirodė isz po-

Jisakys žibėjo it žvaigždes.
it laiinin- 

turejo tilksta nezius in-Tamsta, teveli, turi 
man patirti kokiu budu asz ji

’ I dei Benjaminui. Ryszulys bugaleeziau pasilikti. Asz sakau
kad jam atidaviau savo szifdi. vo perži'ul.cta!f) ’ jr tikrai buvo 

Kunigas negalėjo nenusi-| gerĮl „latyt vaikuczio džiaugs- 
mas.

Taip, Sekmadienis 
madieni szeszis ilgus 
agentas ji lanke.
augo iii gražu jaunikaiti. Savo 
dedei Benjaminui jis visuomet 
buvo meilus ir atsidavęs;

jam
Sesers pranesze, kad 
nepaprastai dievotas ir uolus.

Sztai jau Antanas dvylikos 
metu. Dede Benjaminas, kurio 
meile prie Antano ne kiek ne
sumažėjo, pradėjo mastyti 
apie kolegija.

— Bet ji turi būti, KatalK 
kiszka — prisiminė jis.

negalėjoKunigas negalėjo nenusr 
szypsoti isz agento nuoszirdu- 
mo.

Tikrai, 
i užsipelnai ji turėti

pone Brown, 
tamsta užsipelnai ji turėti, 
kadangi taip nepaprastai esi 
prie jo prisiriszes. Asz žinau 
viena būda. Nusivesk ji in Ka
taliku Naszlaicziu Narna, ir 
pavesk ji gerųjų Seselių glo- kitokio vardo

■ ~ -. . r . i £bai su ta sutartimi, kad kaip|n 
tik jisai bus tinkamas eiti ko- 
legijon, tamsta turėsi pilna

in Sek
inėtus 

Vaikas isz-

.118
neturėjo, 

jis yra

tamsta 
j() laisve ji paimti ir ten pasiusti. 

Bet ta kolegija privalo būti 
Katalikiszka — atsimink tai, 
nes vaikuczio tėvai buvo Ka
talikai ir jisai pats yra kriksz- 
tytas Kataliku. Jo motino mi
re mano parapijoje, ir 
priederme tai prižiūrėti, 
tamsta nenorėtum ardyti jo 
tikėjimo!

— Niekuomet, 
tarė agentas. Kokiu pats ne- 
bueziau, bet teisybe myliu i r | įj08 vienuolijos.’ Dede Benja- 

minas patsai apmokėjo visas 
rubu ir mokslo iszlaidas.

Metai slinko. Antanas buvo 
labai dėkingas vaikinas, 
laiszkai, 
riai, buvo vienatinis jo dėdės 
Benjamino džiaugsmas. Su pa
sididžiavimu ir viltimi ponas 
Brown seko savo mylimo vai- 
Brown soke savo mylimo vai
kelio pažanga. Protarpiais An-, 
tanas iszreiszkdavo apie 
džiaugsma, kuri rasdavo savo 
tikėjimo.
jis pareikszdavo norą, kad ir 
jo geradejes žinotu ka 
apie viena tikra j i
Bet dede patraukdavo pecziais 
ir tardavo: Užteks man būti 
goru Presboterijonu.
Atėjo mokslo užbaigimo die

na. Dede Bejaminas irgi atke
liavo pasidžiaugti savo auklc-

pradėjo

Visa tai

mano
Juk

teveli!

Da
viau kunigui žodi ir turiu ji 
laikyti.

Isz szito galima spręsti ko
kis garbingas žmogus buvo po 
nas Brown. Ir invyko, kad An- 

| tanas buvo pasiustas in viena 
pietine kolegija, vedama gar-

laikau. Asz priimsiu tamstos 
paturima. Ar neduotumei man 
laiszkeli paliudijimui in Nasz
laicziu Narna!

— Duosiu —tarė kunigas.
Taip ir invyko. Kuomet An

tanuko motina buvo palaidota, 
ponas Brown ji nusivedė in 
nurodyta Naszlaicziu Narna. 
Antanukas nemažai praliejo 
aszaru, kuomet sužinojo, kad 
jam reikės skirtis su savo ge- 
radeju, kuri visa savo kudi- 
kis»ka szirdimi jau mylėjo. 
Pono Brown szirdis buvo tar
tum kalavijo perverta. Vienok 
gerosios Seseles ir szirdis ir 
rankas isztieso verkianeziam 
vaikucziu i.

— Neverk, Antanuk 
re ponas Brown.
Asz Sekmadienyje tave atlan
kysiu ir lauktuvių atnesziu 
visa traukini ir paveiksluota 
knyga.

Antanuko veidas nuszvito.
— Ar taip? Tikra traukini 

su švilpuku ir skambalu !
— Taip, visa ir dar didele 

knyga.
Valio! — suszuko Antanu

kas juokdamasis. Skubinkis 
Sekmadienyje, dede Benjami
nai, skubinkis! Ir palikdamas

Jo
siuneziami regulia-

iszreiszkdavo

Karsztais žodžiais

nors 
tikėjimą.

tą* 
Buk vyras.

ji taip besijuokianti ir ranka klausimas: 
mosuojanti, ponas Brown isz-1 —

tipiu, Jauno vyro iszvaizdoje 
matėsi kas tai prakilnaus, 
skaistaus ir visiszkai nesu
prantamo,
Brown paome baime, nors jis 
priežasties nežinojo. Po iszkil- 
miu Antanas su dede Benjami
nu iszejo in kolegijos soda pa- 
sivaikszcziot. Dede Bejaminas 
pagyre , ji už jo gera mokslo 
pasižymėjimą. Galutinai atėjo

taip kad poną

mosuojanti, ponas Brown isz-1 ~ Ka manai daryti su su
keliavo. Jam buvo palengvin- Į vimi toliau, mano sunau ? 
ta, vienok jie , troszko kokiu
noru budu pasilaikyti Vaikuti 
sau.
‘ Jisai savo prižada iszpilde;
Sekmadienyje atkeliavo Nasz- 
laicziu Narna su dideliu ryszu- j J *•' j- A *
liu, kuriame buvo paveikslupiern, kurias paliko. Taip ju 

buvo jos jungtuvių liudijimas 
ir kūdikio gimimo metrikai.

liūdi*
Anglu Į plaukai gražia suszukuoti; jo

** t f

"Buvę dar ir popieroa, 
janezios vaiko krikszta

" Iitjjit! /i* h , r»1 * 1

knyga ir traukinys.' Antanu
kas džiaugsmu netvere. Jisai 
buvo labai szvariai parėdytas,

Antanas sustojo. Imdamas 
savo pasavinto tėvo ranka, jis 
pažiurėjo jam tiesiai in akis 
ir jo aikys prisipildo aszaroms.

— Dede Benjaminai! Mano 
gyvenimas, nors ir ilgiausia, 
būtu per trumpas atsidėkoti 
už visa ka man esi padaręs.
Mano szirdis plyszta, kuomet 
mastau apie tamstos prakilnu
ir gausu geruma. Asz niekuo-

I

j
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— Tai, tai tarė,dede“ r i
BenjamĮnas skhbįai, giliai su- 
;Tu 
pats, Antanuk esi man goriau- i 
sis atlyginimas. Mano didžiau- 
sis gyvenime džiaugsmas, 
sziais tavo mokslo metais, bu- 
yo tavo meile ,dėkingumas ir 
kartu pasisekimas. Bet tikras .. 
tavo gyvenimas dar pryszakyj. 
Kokis jis bus!

— Dede Bpnjaminai — ta- Į 
re rinitai jaunikaitis — diena 
ir nakti maseziau apie tai pas
kutiniu du motu. Taigi m 
staigus mano sumanymas. Gal 
tamsta apvilsiu, nes in tai ki
taip žiuri nei asz. Asz manau 
būti kunigu, ir melsiuos už Ji 
su alsivertjma.
Ponas Brown nubalo. Jis pa

žvelgė in Antanu ir, 
atsisėdo ant szalia esanezio 
suolo, netardamas ne žodžio.

Negalima nupieszti vaizdo, 
kuris seko. Vienok jis buvo te-. 
siamąs sekaneze diena ir daug KANDIDATAS ANT GUBERNATORIAUS OHIO,
sunkiu valandų tuo laiku buvo Sztai Myers Y. Cooper isz Cincinnatos, kuris bėga ant Rc-
pergyventa. Pagaliau Antanas Į publikoniszko tikieto ant gubernatoriaus Ohio valstijų. Ji-.sai 
gavo leidimą sekti savo szir- 
dies troszkima. Nors jam labai 

kad užgavo 
taip skaudžiai savo geradeja, 
vienok kartu ir džiaugėsi. Nu
tarė, kad jisai pasiliktu ir pra 
dėtu mokslą seminarijoje. Po 
keliu dienu ponas Brown, isz- 
bales, nusilpnėjęs, atsiveikino 
tyloje su Antanu ir iszvažiavo 
traukiniu in Žiemius. Antanas 
pastebėjo, kad jis ne karta ne- 
atsigryžo atgal.

♦

Praslinko keli metai.
sztai vakar tik vakar — ponas 
Brown atsilankė pas mane. Jis 
turėjo savo rankoje fotografi
ja.

judintas. Nekalbėk taip.
M A a _ *

bis atlyginimas. Mano didžiau-

sopėjo szirdis,

gija

Taigi

bejėgis,

Jjra kontraktoris statymo nam u ir yra vedos 28 metus.
. * 

' » It * >1 i I' Ir: ■' ■ m _ .
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— Tėvo Aleksandrai — ji; 
sai tare su kokiu tai iszdidu- 
niu savo balse. Asz noriu paro 
dyti tamstai savo sunn, Anta
nuku. Pereita Szesztadieni ji
sai buvo iszvestas kunigu. 
Savo pirmąsias Miszias laike 
Sekinadicnyj ir jas laike užt s

mane. Jis prisiuntė man szia 
fotografija.

Asz pažiurėjau in ja. 
matėsi auksztas, liesas vyras, 
skaiseziu akiu, 
dovis kunigo rubus. Buvo ma
lonu in ji žiūrėti. 
Brown taip ir pasakiau, 
veidas net užraudo, ir asz bu
vau užtikrintas, kad žodžiai 
skambėjo jo ausyse it graži 
muzika.

— Turi kuo džiaugtis, po 
ne Brown — asz kalbėjau to
liau. Ir jis laike pirmąsias mi- 
szias už tamsta? Tai jau dabar 

kad tamsta
Buk

Joje

atviro veido,

Asz ponui
Jo

nera pavojaus, 
liktumai ne Katalikas, 
tam pasirengęs.

Jis nusiszypsojo.
— Asz manau, 

sakai tiesa 
spyriausi.

>

Bet

kad levas 
nors ir ilga laika 

Asz buvau tartum 
prislėgtas, kuomet sužinojau, 
kad jis nori but kunigu,
dabar jau suprantu ir džinu- 
giuosii. Savo anvstovose asz 
daug, teveli 
tamstos drabužio Kataliku ku 
nigas yra Dievo kilniausis k u 
rinys. Teveli, duok man kokia 
knyga skaityti. Asz noriu su
žinoti ko Kataliku Bažnyczia 
moko.

Daviau jam knyga 
Tėvu Tikėjimas.^’ 
dėjo ja perskaityti.

Jisai sugrysz, brangus skai- 
Molskimes, 'kad tai 

butu no už ilgo. Jungdami sa
vo maldas su jo sūnaus maldo
mis, galime tikėtis, kad dan
gus neatidelios atsivertimo 
malones sziam geram žmogui.

Savo apystovose
, esu matos žmonių

4

“Musu
Jisai priža-

tytojau.

Jisai tikrai paszvento savo gy-
venima prakilniu ir pasiauko- 
janeziu gerumu vienam apleis
tam naszlaicziui.

— Palaiminti gailestingie- 
ji, nes jie laimes gailestingu
mo! K.T.V. — Laivas.

1 1 , j • M
« ** *• "• • f

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St- 
Mahanoy City,, Pa.

K.T.V.

Ofiflo valandos
1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakare.

net suderėta

puse 
puse isz kitur.

Gave

Montkarmu moterėles, tegul 
susitarė kaulus gerai apdaužo

Tiems, ka neteisingai jaises 
apšmeižė tegul dinus sudaužo, 

Ypatingai tiems, ka in sve
timas st Ubas landžioja,

Ir liežuvius apie .moterėles 
po miestą .neszioja,

Karsztu vandeniu snukius
i aplickit, 

Mėlynus akulorius ant akiu 
o uždekit.

Jaigu da karta taip padaris, 
Tegul man duoda žinia 

gaspadorius,
Ir vardus visu sura'szo, 

Tiesiog pas mano paraszo.
Kumui Taradaikui paduosiu,
Visu vardus svietui lazduosiu

O tada apie jus nemeluos, 
Geriau moterėles paguodos.

* ♦ *

Vienam mieste atsibuvo 
svodba puiki,

Ant kurios gere ir szoko, 
O ir sporteliu tenais buvo, 
Bereikalo tenais užkliuvo. 
Kais tenais‘buvo, tai vajai, 

Priek tam pasiliejo ir kraujai,
Kas daugiau buvo, dabar 

užtylėsiu,
Pakol daugiau neparegesiu. 

♦ * ’ ♦

Chicago kriksztynOs buvo, 
O ir pesztynes ten atsibuvo, 
Bet vyrai moterėlės atskyrė, 
Niekas j uju darbo nepagyrė.

Tai vis ant kriksztynu, 
No apsieina be baladyniu.

* * *

Badai nekurios Mikado bo
beles kvaitulį gauna

Su sportoliais nuolatos 
įsobrauna, 

Apleidžia namus,
Ir savo vaikus, 
Nedažiuri vyru, 
Ne burdin'gioriu, 

Pasigeria per diena

*

$

Pas 'savo kūmutes suoja, 
Pribusiu in ten vėliaus, 
Ir duosiu joms daugiau.

♦ * ♦

Dideliam miesto buvau, 
Daug ten riksmo užtikau, 
Ant pasilinksminimo ten 

buvau, 
Juoku užtektinai maeziau.

Kelios moterėles buvo girtos, 
Bet ant kojų tvirtos,

Sesers baisiai nesutiko, 
Ir,už nieką baisiai susipyko. 

&vdai seitmorgo kvaitulį gavo, 
’Rmika rnnknln linirnvoĖonka rankoje lingavo.

J

Motoro 'szliura nusimovė, 
Ant kaklo senmergei užmovė 
Su kūdikiu isz miesto iszvare $

O moterei medali už tai davė.
♦ ♦ ♦

isz Szenadorio 
savo supcli,

Atvožė iii Džiorzia kaip 
avinėli,

Idant apsppacziuoti, 
Už moteria i'szuluoti.

Bet vai ki neli ui Blancziuke 
nepatiko, 

Džiozei ilgai nepasiliko, 
Baisiai persigando josios, 

Tosios kvailosios.
Nori uis vakaru'szkas iszkele 

Ir žąsuku prikopė, 
Bet jaunikiui‘paeziuotis 

atsi norėjo, 
Kada jam protas in galva 

atėjo.
* * *

Kas ten Ashlande pasidarė,
J

♦

Vienas tevdlis

*

Kad man akis atidarė 
Buvau apie taja vieta 

užmirszus 
Visai pambszus.

Ana diena groinata gavau

J

f

Kurioje akyvu žinių skaieziau, 
Apie viena fain moterelia, 

Lietuviszka balandėlių.
Bet ar tai teisybe, nežinau 

In tonais nukeliavau, 
Ir apie jaja dažinojau. 
Ant tolinus paliksiu, 

Pakol jaja nesutiksiu.Pakol jaja nesutiksiu.

f
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Isz Lietuvos^
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PRASZVILPE VALSTYBES 
PINIGUS.

Telsziai. — Isz artimu kun. 
Vilimui žmoni n pricbz rinki
mus in Seimą ir dabar nese
nai teko girdėti sztai ka: per
nai Kauno Juozapiecziu drau- 

sumainiusi nusipirkti
Szancziuose namus. Buv.e jau 

30,000 litu. 
Visuotinasis susirinkimas nu
tarė ta suma skolintis 
isz valdžios,
Kreiptasi in ministeriu kabinė
ta. Ponai ministerial buvo tiek 
geri — davė 15,000 litu ne pa
skolos, bet paszalpos.
pinigus Valdyba ir jos pirmi
ninką kinu Vilimas sumanė 
pirktis automobili — ir nusi
pirko. Pirmiau tuo už valdžios 
pinigus pirktu automobiliu 
vežiota po 
bet rinkimams artinantis už
dėtas kitas viražus ir pradėjo 
važinėti paisai kun. Agitato
riai važinėje ir vežiojo pudus 
“literatūros” 
visai parbaigė.
SUDEGE VISOS TROBOS.'
Miczionys, Debeikių vai. — 

Liepos isz 16 in 17 d. nakti 
apie 12 v. nežinia isz ko užsi
degė vieno gyventojo gyve
namoji troba. Esant sausam 
vėjuotam orui ir tankioms so
dyboms, gaisras nudegino tri
jų gyventoju visus trobesius 
su visu turtu 
Trobesiai neapdrausti, 
guma gyventoju nakvojo lau
ke. . . (< r»
NUBAUDĖ SZMEIŽIKA.

Mariampoles Taikos Teisė
jas Liepos 21 d. savo sprendi
mu nubaudė 3 savaitemss ka
lėjimo Kalvarijo lyderi ^ai;go-

pirktu
Kauna limonadas,

kol automobili

t

vieno

ir gyvuliais.
!)au-

ninka Andriu Banioni už in- 
žeidima laiko rinkimu in Sei
mą susirinkimo pirmininko p. 
Žebertavicziaus laike d-ro Gri
niau paskaitos.

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas: 

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-^J.'
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TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO 

Laivu ESTONIA 
21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)

Lietuviai, kurie mano atlankyti 
savo gimtąją szali arba mano 
grižti namo, prisidėkite prie szios 
ekskurcijos ir valiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamus dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tai, 
kuriuo važiuojant iszvengsit visu 
neparankumu ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvengsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Lalvakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117 
IN ABI PUSI ..........

. Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA .. $142.50 
IN ABI PUSI

Sutaupysite $30.00
“Revenue Tax” ir “Head Tax” 

atskirai.
Sekantis Iszplaukimas Laivu
LITUANIA 12 SPALIO

ESTONIA 2 LAPKRIČIO
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York
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PAAUKAVO DIDELI 
MUZEJU CHICAGUI.

Julius Rosenwald, Czikagi- 
nis biznierius, paaukavo tris 
milijonus doleriu ant muzejaus 
kuris ta’lpysis Fine Arts name

K I „
Jackson parke.

PARSIDUODA NAMAI.
„A , ,

Idant užbaigti reikalus po 
mirusiam Phillip Coffee, pai- 

visi 
■ f

namai,siduoda sekanti
Mnhaiioy City, Pa.

34-36 W. Centre St. 
ŽO0-2O2 E. Centre St. 
825-827-829 E. Pino St. 
1231 E. Mahanoy St. 
1121-1123 E. Pine St. 
105-107 Catawissa St.
208-210 E. Muliuupy St. 
1023 E. Centre St,1023 E. Centre St,
Kreipkitės ant adreso: 

Mrs. Selma Coffee,

t. 70.
36 W. Centro St., 

Mahanoy City, Pa.
i

t

$190

... $270

i
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Seredoj 1-ma diena Sep
tember-Rugpiuczio.

— Readingo kasiklos pra
eita suhata nedirbo.

— Straikas anglekasiu isz 
New Bostono ir Morijos kasik- 
lu užsibaigė ir anglekasiai gri- 
žio prie darbo praeita subata.

— Daugelis pasinaudojo 
ekskursija važiuodami in F*ila- 
delfije ant Lietuviszkos Die
nos, kuri buvo pasekminga.

— Pana Sofijo Rutkauckili
te, “Saules” knygvede, lanko
si szia sanvaito Filadelfijoj 
pas gimines ir pažinstamus.

— Prohibicijoš sznipai da 
vis trankosi po musu aplinki- 
nia l>ct be jokios pasekmes. 
Skulkino pavietas gana sausas 
ir galima visados troszkuli už- 
ganadint.

— Neužilgio užbaigs užlie
ti ulyczes B ir Linden nuo 
Spruce ulyczios, o tada turėsi
me daugiau geresniu keliu del 
automobiliu, 
f

rele eidama nuo savo kūmos 
namo, inpuole in upelnka užpa
kalyje High School. Ant giliu
ko du vyrukai eidami namo 
mate atsitikima ir iszgialbejo 
moterele isz juodos maudynes. 
Moterėlė apslobo nuo namines 
kurios už daug ragavo pas kū
mute.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Girardville, Pa. — Lietuvisz- 
kas Szv. Vincento bažnytinis 
koras, mano važiuoiti in Cam
den, N. J. kur giedos in rekor
dus del Victor Talking 
Machine Co. Viso važiuos apie 
80 koristu ir pagiedos tris dai
nas. Koras taipgi dalybavo 
Lictuviszkojc Dienoje Filadel
fijoj.

— Darbai pas mus geri ir 
dirba pilna laika. Žmonelei gy
vena malsziai ir sutikinti?.

S

Ana vakara tula mote-

— Graborius Sakalauckas 
likos patrauktas in Pottsvilles 
sdda’n’nt džiiįres Septemberio 
menesyje.

— Buvusia szerifas Joe 
Wvatt važiuodamas namo su
sidūrė su kitu automobilium 
arti Mentzers kalno. Abudu 

smarkiai susi-

ailHa’n’rtt 'dži tires Septemberio

Omaha, Nebr. — Musu aplin
kinėje atsibuvo nesenei kon
toras arba lenktynes, kas ki- 
szasi szvarumo namo, vaisingu
mo medžiu ir puiku lauku. 
Kontestas buvo laikomas del 
visu. Su garbe reikė praneszti, 
kad pirmutine dovana tame 
konteste laimėjo musu tautie
tis Andrius Balkus ir jojo pati 
Ona, kaipo szvariausi ūkinin
kai visoje Omahoje. Bet poni 
Balkuviene nesibijojo kad in
spektoriai ineitu ir in vidų stu- 
bos, nes nepasidavė ir savo vy
rui szvarume, nes ir už savo 
szvaruma stuboje aplaike pir
ma dovana. Dovana aplaike 25 
dolerius aukse. Lai jiems buna 
garbe už tai, o Amerikonai te
gul žino kad Lietuviai nepasi
duoda kitiems su szvarumu ir 
kitus gali pralenkti užlaikime 
namo ir u kės.

szerifas

antofriobiliai 
daužė.

— Visos pa rapines moks
lą ines bus atidarytos 7 diena 
Septemberio. In 
mokslaino
daug daugiau vaiku, 
kines mokslaines teipgi 
darys utarninke 7 Sept.

— p. A. Slapikevieziene isz

szimet
Lietuviszka

lankysis
Piibli-

atsi-

Minersville, Pa. — Antanas 
Peczkaitis, 45 metu likos už- 
musztas ant vietos per eksplo
zija gazo Buck Run kasyklose, 
o jojo bode Franas Szinkovi- 
czius likos apdegintas ir likos 
nuvežtas in Pottsvilles ligon- 
butia. Peczkaitis paliko paezia 
ir kelis vaikus.

Tamaqua, Pa. — Varydamas 
automobiliu būdamas girtu, 
Adolfas Želonis, likos areszta- 
votas ant kelio .tarp Barnesvil- 
les ir Tamakves ir uždarytas

tomobiliu

Gary, Imi. lankosi szioje apie- Pottsvilles kalėjime po $1,000
linkeje pas gimines ir pažins- 
tamus.

y * uiii—t —m — ~
LIETUVIU DIENA

PHILADELPHIJOI.

— Suvirszum 15,000 Lietu
vi it J ($iH ba vn' pa rodo je

4

“Lie-
A i ”■ ~

tuviszkoje Dienoje” Filadelfi
joj Sesqui Centennial parodoje, 
Suhatoje. Szv. Juozapo bažny
tinis koras patiko publikai la- 
bhi ir aplaike pagyrimą nuo vi
su. Daug žmonių pribuvo isz 
Bostono, Baltimore, Chicago, 
New York ir visu daliu Penn- 
sylvanijos. Ta paezia diena lai
ke apvaikszcziojimus Vokie- 
cziai ir Vengrai.

11:30 valanda
•buvo iszkilmingai priimtas pa- 
aiuntinis K. Bizauskas per A- 
nierikos Rear-Admirola T. P. 
Magruder isz Navy Yard ir isz- 
szauta 15 szuviu ant jo garbes.

12 valanda per pietus buvo 
paroda visokiu parėdytu Lie- 
tuvitzku flotu, nuo 19tos gat
ves ir Parkway iki Sesqui.

12:30 popiet buvo, parengti 
pietus del Lietuvos Ministerio 
Rusiszkoj pavilijonei.

3:15 popiet pribuvo milži- 
niszka Lietuviu paroda ant 
vietos Sesqui.

‘3:30 popiet pribuvo Lietuvos 
Ministeris ant vietos Sesqui.

4 iki 6:30 prakalbos, koncer
tai ir t.t. Auditorium saloje.
*'8 vai. vakare Lulu Temple 

shleje, buvo koncertai atvažia
vusiu choru. Kaip rodos tai 
choras isz Mahanoy City ge
riausia padainavo už visus ki
tus chorus.

ANT PARDAVIMO.

priesz piet

kaucijos. Steitine palicije ji 
aresztavojo.

Stoughton, Mass. — Szia vi
sa sanvaite miestas daro eile 
parengimu, paminėjimui mies
to 200 metu sukaktuviu. In isz- 
kilmes yra pakviestos visos 
mieste gyvenanezios tautos. 
Nors Lietuviu sziame mieste 
nedidelis skaiezius gyvena, bet 
jie veda pavyzdinga gyvenimą, 
kuris yra pavyzdžiu kitoms 
tautoms. Szbai Rugpiuczio 23d. 
buvo surengta paroda, kurioje 
ome dalyvuma visos tautos. 
Lietuviai turėjo tris flotus, ku
rie vaizdavo Lietuvos praeities 
istorija ir savo puikiu parengi
mu ir pasirodymu, kur vado
vavo antraja parodos divizija, 
atkreipė in save visu atyda. 
Reikia pasakyti, kad Lietuviu 
fintai buvo pavyzdingiausi vi- 

parodoje. Ma rszuo jaut 
, apstojusiu

žmonių minios szaligatviuose 
nesigailėjo Lietuviams aplodis
mentų.

soje 
miesto gatvėse

Pirmasis flotas vaizdavo ke
turis buvusius Lietuvos kuni- 
gaikszcz., kuriu prieszaky ant 
szirvo arklio jojo geležiniuose 
szarvuosc Vytautas.

Antras flotas vaizdavo Kri- 
viu-Kriva’iti su vaideliutemis 
prie deganezios amžinos ug
nies. Szis flotas parodo Lietu
va dar stabmeldystes laikuose.

Treczias flotas buvo Lietu
vos aunu 'ir dukterų vaizdas. 
Lietuviams vadovavo koletas 
raitu kareiviu ir puikus benas.

Flotai buvo parengti tauti
nėmis spalvomlis ir su atatinka
mais paraszais, kur kiekvienas 
žiūrėtojas paskaitos suprato 
reikszme. Szis Lietuviu pagro

ti namini daigtai, taipgi ban- dymas labai daug atkreipė
Lovos, karpetai, szepa ir ki-

a, stalai, krėslai ir kitoki 
dorini daigtai.

L7P«

Mrs. Selma Coffee, 
36 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

miesto dome in save, pasiro
dant, *kad Lietuviai ir-gi yra 
kultūringi žmonos, moka gy
venti ir branginti įgy venimo in- 
vykius lygiai su kitais.

Jorsey City, N. J. — Marti
nas Stancviczius, nuo* 
Grovo St., 
žmona ir vėl ji apleido. Jis sa
kosi, kad begyj dvieju menesiu 
jau antru

,350 
raportavo, kad jo

i kartu ji iszmiklina 
kojas pabėgdama nuo jo. Pir-
ma karta sugryžo pamaeziusi 
laikraszcziuose kad ji jcszko-
ma.

phieago. — Vytautas Rama- 
szauskutis tapo l. 
važiuojant motorcikliu. 
skersgatvio, i------------
gauti kita vaika, kuris važiavo 
dviraeziu, 
mobili visu
numestas per kolos pėdas. Kai
riosios kojos blauzda-kaulis 
sutrintas, krutino sužeista ir 
taip visas sunkiai apkultas. 
Tėvas, brolis Kazimieras ir se
sute Onyte labai apgailestauja 
Vytautą. Pase'kmcs tos nelai
mes negalima žinoti. Jis yra 
gydomas namie.

Patartina 
liams būti 
jaut motorciklius, nes daug ne
laimiu pasitaiko del greito va
žiavimo.

— Joe

sužeistas be- 
, Prie 

nenorėdamas už-

atsimusze in auto-
smarkumu. Buvo

jaunuo-visiems 
atsargiems varto-

paskilbesSzaltis, 
Ch'icagos butlegeris, kuris yra 
kaltinamas John Folly nužu
dymu, pakliuvo in policijos na
gus. Begin keliu savaieziu jis 
gyveno prie Half M och ežero 
(Tomahawk, Wis.) Ten su sa
vo bieziuoliais jis vede labai 
platu gyvenimą. Kas nakti kel
davos puotas, in kurias suva
žiuodavę daug vyru ir moterų. 
Jo vasarnamyj tapo rasta bacz- 
ka alaus ir daugybe tuszcziu 
degtines buteliu.

Kartu su
Frank Koncil, 
kaltinamas Foley nužudymu, 
Peter Kazinski ir Nick Kra
mer. Tai vis Chicaigos gengsto- 
riai. Visi jie buvo gerai apsi
ginklavo. Bet 'detektyvai Wil
liam Schoemakorio vadovauja
mi juos taip urnai užklupo, jog 
jie neturėjo progos pavartoti

Szalcziu gyveno 
kuris irgi yra
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ganti. IszĮmdintas, jis bandė 
isz pagalves isztraukti revol
veri, bet tapo sulaikytas.

Visi suimtieji tapo atgaben
ti in Chicaga. Czia jie bus ati
duoti teismui.

gi str nota 747,904 automobi-
—

PRANESZIMAS.
——.

f '■

Passaic, N. J. — Juozas Pnu-
9 ' 4 *>

likauskas ir Juozas Sossal su
si gi nezijo kas yra savininkas 
lunez-ruimio ant Passaic St. 
Vienas sako, kad jis turi puse, 
o kitas sako, kad jis tora pri
žiūrėtojas nakties laiku. Daly
kas atsidūrė teisme, kur tuoj 
pasirodo, kad isz $1,058, ku
riais nuosavybe i n vertinama, 
advokatai ir teismas suvalgys 
apie $600, boto receiveris nori 
savo dalios.

liai. Kaip atrodo tai sziais mc* 
tais bus virsz 800,000.
mobilistai mokeseziais vaisti
ni umokojo ežiais metais $11, 
473,104,35. Szinis motais nau- 

—N. ju ogzaminaciju gauti leidi
mus buvo 98,734, isz kuriu 70, 
542, gavo leidimą, 
spenduoti.

Auto

o kiti su- 
________________ —B. 
ANT PARDAVIMO.

Du bed-room siutai, 
vaiko lovele, karpetai 
namini daigiai,. Kreipkite ant 
adreso.

Knapp’s
Mabanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

viena 
ir kiti

S. Main St.
It.)

I i S /1, ,11 i. ■

Jeigu norite oimentu 
tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis 
liks ta darba cimentinis kon- 

Adomns Butkus.

ap-

at-

traktorius
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis. Prekes 
prieinamos. .

1136 Fl. Centre St.,
S.10) Mahanoy City, Pa.

i1

Naujas 7 ruimu namas. Ci- 
mentinis skiepas. Ant lqto. 
Parsiduos už prieinama preke 
nes locnininkas pirko bizni ir 
turi iszsi k raustyti. Kreipkitės 
tuo jaus pas: *

Ant. Leskauskas,
939 E. Mahanoy Avė,, 

Mabanoy Cįty, Pa.t.69)
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W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Worcester, Mass. — Klemen
tas Barba ra vieži us, 14 m., sun
kiai apdegė pereita savaite. 
Jis žaidė prie tuszcziu gazolinu 
tanku. Jo draugas ar jis pats 
užžiebė gazoliną degtuku; tan
ka ekspliodavo, ir vaiko drabu
žiai užsiliepsnojo. Klementas 
numirė volai sekmadienio va
kare.

— Pranas Bat/blis, 51 Har
lem St., pasekmingai perėjo 
Massachusetts valstijos advo
katūros kvotimus. Worcester! s 
dabar bus vienu Lietuviu ad- 
v o’k a t u t u r t i n gesn is. —A.L.

•Kitas

> apde-

Boston, Mass. —Lynne Juo
zas Janulis, 9 metu vaikas lai
ko rankoje dinamitą.
vaikas paliegę ir dinimitas nu
trauko Januliui ranka 
gino veidą ir galva.

— Statistikos parodo, kad 
Bostono girtuokliavimas kas 
metas didėja. Policijos statis
tikos rodo, kad per pereitu 
metu 8 menesius Bostono už 
girtumą buvo suaresztuota 
52,451 vyrai bei moterys, arba 
da daugiau negu tuo paežiu 
laiku pereitais metais.

— Su Rugpjuczio menesio 
1 d. Mass, valstijoj buvo inre-

laiku pereitais metais.
v

Skaitykite su atyda ka raszo p. Rose Russ, 153 % 
Tompkins St., Pittston, Pa. apip josios isz- 

gydyma, kuri per 8 metus buvo gydoma 
per 12 daktaru.

>J

I į 
į
Iii

Buczcrne ir groserno, randa
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi. 

“Saules” ofisą.szaukit in
Atsi-

Patarnaujame slmpatiazkaf, 
mandagiai >r pigiai. 

Automobiliai veBtuvtma 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

A
H

Lietuviazkas Graborlua .

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagoltii- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

Al fl W. Kpriirn Kt..
M AII ANOT CITY, PA. 

30fl MAKKKF ST .
TAMAQUA, PA.

k

Sirgau per 8 metus ir buvau 
gydoma per 12 daktaru, pakol 
nedažinojau apie Dr. Mendel
sohn’a Wilkes-Barre’jo, Pa. 
Apsirgau ant influonzos, po 
tam ant uždegimo plaucziu. 
Pasilikau labai nervuota, ne
galėjau dirbti ne miegot, netu
rėjau apetito prie valgio, turė
jau dieglius skilve, ir turėjau 
užkietėjimą viduriu per keletą 
dienu. Turėjau svaiguli galvo
je, skausmą paežiuose ir szo- 
nuose. Sirgau ant moterių li
gos, mislinau jog mirsiu. Ken
tėjau didelius skausmus, taip 
nusilpnino mane toji liga jog 
mislinau kad mirsiu. Rūpinau
si apie palikimą mano vaiku.
Tūlas kaimynas, kuriam dak
tarai sakydavo jog jisai neisz-
gyvens keturis menesius, pasa
kė man apie Dr. Mendelsohn’a 
kuris ji iszgydo priesz keturis 
metus ir iki sziai dienai gyvas, 
taip asz jo iszklausiau ir 'pra
dėjau gydintis pas Dr. Mendol- 
sohn’a, ir po szcsziu menesiu 
gydymo pribuvo man 13 svaru

ant vogos, kraujas pasitaiso ir gerai jaueziuosiu. Žinau ka 
kentėjau ir patariu kiekvienam serganeziam idant kroip-

A • -M . B Am. A A A Atusi pas Dr. Mendelsohn’a ir netrotintu vilties apie iszsigy- 
dyma. Szirdingai dekavoju Dr. Mendelsohn’ui 
Barre, Pa. ROSE RUSS

153 Vį To m p k i n s S t., 
Pittston, Pa.

■ 1 J -------- . —, _ — . m i -į -į nim

A»z gydu vi.Hus ligoniuH patsai ypatiszkai; noturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate Jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mano, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mane kokia sanvaito laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galčtumot atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti. Dr. Mendelsohn

DR. MENDELSOHN

a.
isz Wilkes-

IAnt antro floro Strand Teatro.
12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
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MILŽINAS KURIS M ANO PERLĖKTI PER ATLA NTIKO MARES.
Rene Fouck, Francuziszkas lekiotojas ir padirbėjoRene Fouck, F rancuziszkas lekiotojas ir padirbėjas szio milžiniszko aeroplano Sikors

kis stovi prie tojo milžino. Abudu bandys perlekt Atlantiko mares isz New Yorko in Paryžių 
neužilgio, be jokio pasilsio. Jaigu Sikorskiui pasiseks atlikti t a ja orine 
25,000 doleriu dovanu. Aeroplanas turi tris didelius motorius.25,000 doleriu dovanu. Aeroplanas turi tris didelius motoriu

»

Asz Vincas Bakunas, pribuvau in
Amerika 1 diena Gegužio (May) 1899 
mete, apsigyvenau Wisconsin© Val- 
stijoi, mieste Sheboygan. Pergyve
nau Amerika 27 metus ir turiu daug 
giminiu ir palžinstamu Amerika, su 
kuriais norccziau per laiszkus susi- 
raszyti. Priklausau prie Wisconsin 
Scout League. Grajinu kortom po 
Wisconsin ir Illinojaus Valstijuose. 
Paeinu isz Suvalkų Red., Vilkaviszkio 
Parapijoj Pažeriu, Valstijos Slauno, 
Olszrutu Kaimo.

Vincent Bakunas, 
Sheboygan, Wis.

(72)

Adresas mano:

kelione tai laimes
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PAGAVO DIDE LE ŽUVĮ.

įiAidAi.i,i

Pulkininkas William Mitchell ana diena York Harbor, 
Maine, pagavo milžiniyzka žuvi sverent 800 svaru vadinama 
“tuna.” Turėjo nemažai darbo per dvi valandas laiko pakol 
užtraukė jaja pasekmingai in savo laiveli. Szale žuvies stovi 
Mitchell ir jojo pati o klupojant, kapitonas laivelio.1415 Wis. Avė.,
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WASHINGTONAS NE TAIP SAUSAS KAIP NEKURIE SAU MISLINA.
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Sztai ka prohibicijoš agentai 
konfi'skavo paežiam Washing
tone, D. C. in laika trijų san- 
vaieziu. Yra tai samogonkos, 
i'sz kuriu didžiausia talpina 
savyje 750 galonu munszaines. 
Visas samogonkas sudaifže.
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