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VIRSZININKAS .
i PRASZALINTAS
ANGLEKASIU UNIJOJ KAS 

TOKIS PAGEDO.

yiRSZININKASXJAVO DAR
BA PRIE ANGLINES 

KOMPANIJOS.
f į
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— Frank

VAGIS INSIGAVO IN NAMA 
KARDINO. DAUGHERTY, 

KURI APVOGĖ ANT 
$26,000, O GASPADINE 

ANT $8,500.

KUN. ST. POVILANIS 
MIRĖ 

------ -f-------  
SUŽEISTAS PER AUTOMO
BILIU KELIS MENESIUS 

ADGAL.

Isz Visu Szaliu
ANTRA MOTE 

PLAUKE tAMANSZO 
KANALA.

RISKE PER-

E
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AISUS DREBĖJI
MAS ŽEMES ISZ LIETUVOS

Philadelphia. — Kokis tai 
naminis pleszikas Lester Price 
i nėjo nematant in kardinolo 
Daugherty klebonija ir pama- 

kasa, atidaro ir
josios pinigu, žem

eziugu, bondu ir žiedą, nuėjo 
namo ir visa laimiki paslėpė 
szienike.

Palicije greitai

MIRE AS HLANDO' 
LIGONBUTEJE.

Dover, Anglija. — Antra 
moteriszke perplauko Anglijos 
(Lamanszo) kaiiala. Tatai pa
dare Newyorkiete

VISAS MIESTAS SUGRIAU
TAS, 400 SUŽEISTI, KELI 

SZIMTAI UŽMUSZTI 
ANT AZORŲ 

SALOS.

VALSCZIAUS SARGAS PA
KARTAS; KASOS KNYGOS 

SULIETOS KEROSINU 
IR UŽDEGTOS.

Kauno “Lietuva
isz Pasvalio szitokia žinia:

Pasvalyje szia naktį 
Rugpiuczio, 
cziausbutas. 
ninkama
Likvidavus gaisra rastas 

pakartas

9 9 paduoda

tęs geležine 
iszomo isz

nesutiko
apie pada-

su

Springfield, III.
Farrington, kuris buvo prezi
dentu minksztu anglekasiu II- 
linojaus distrikte, likos prasza- 
lintas nuo drnsto per preziden
tą Lewisa už tai, kad priėmė 
dinstn advokato prie Peabody 
Coal Co., Chicago, aplaikyda- 
mas metines algos 25 tukstan
ezius doleriu.

Farringtonas
Lewis’o nuomonia 
ryma kitokio kontrakto su Uli- •r 
neis anglokasiais ir 
kaso jam duobes, pasiprieszin- 
damas visame. Farringtonas 
svecziuojasi Europoje dabar, o 
kada sugrysz, apims nauja 
dinsta su minėta kompanije 
kaipo ju'ju advokatas.
MOTINA PENKIŲ VAIKU 

APGAVO BANKA.
Wilmington, Del. — Palicije 

ntveže isz Scranton, Pa., Ona 
Reinickienia, motina penkių 
mažu vaiku, už neteisinga pa
siskolinimą pinigu ant savo na-

Trust Co., 
-4>frt»ko. banka
praszo paskolint pinigu ant isz- 
rnokejimo skolos ant namo, 
banka apreiszke Onai kad ant 
reverso turi pasiraszyt ir josios 
vyras kaipo pusininkas. Ant 
rytojaus Ona atneszc reversą 
su vyro paraszn ir aplaike pi
nigu. Po keliu dienu josios vy
ras apreiszke bankui buk jisai 
nepasirasze ant jokio reverso 
ir palicija jaja aresztavojo.
“TAIP PADARYSIU IR SU 

TAVIM, JAIGU MANE 
APGAUDINESI.

Hazleton, Pa. — i 
Zatki, norėdamas i n ha ūgy t sa
vo moterėlė, parode jai ka su 
jaja -padarytu, jaigu ji kada 
apgaudinėtu. Pirmiausia nusu
ko sprandus del keturiu karve
liu, po tam pasmaugė kėlės ka
tes, kurias sugavo ant kiemo ir 
visa ta darba atliko prie akiu 
savo drebanezios moteres sa
kydamas: “ 
siu jaigu mane kada apgaudi- 
netnmei. ” 
metus adgal ir per ta laika su
silaukė du valkus. Zatkiene tu
ri du vaikus po savo pii-mam 
vyrui. Laike teismo, motore 
pasakė buk josios vyras neda
vinėjo jai pinigu ant apsiredy- 
mo, o jaigu nuperka jai pora 
czeveryku, tai turi neszioti 
juos tris metus. Burmistras nu
baudė ji kalėjimu, o jaigu da 
panasziai pasielgs su savo mo- 
leria’, tai ji nubaus ant 100 do
leriu ir puse meto in kalėjimą.
UŽMUSZE KUNIGĄ KAIPO 
SZEIMYNOS ARDYTOJA.
Springfield, Mo. —Kun. Ed- 

, kuris 
Sheridan, 

“gerus 
” “sugryžti prie Die- 

vakar likos užmusztas

mo isM tfcyjlstrbd

visados

> 9

Mikol as

ir tau ta'ip jaidary-

Porele apsivedė du

ward Gilium, 40 metu 
pamokslininkavo 
Mo., ir kvieto visus 
žmones

savo szvogerio K. R. Leffler, 
vietos kontraktoriaus. Jis li
kos užmuztas Leffler namuose 
kaipo szeimynos ardytojas. 
Leffler jau kelis sykius inspe- 
jo kungia, kad jis nesilankytu 
pa jo paezios, bet sugryžes vėl 
rado kunigą Bu paezia. Tada 
^Leffler paatvero pagali ir ku- 
piga užmusze.

Visas
ypacz Mikuczausko

M 
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sueme vagi 
surasdami pavogtus daigius 
kaip: bondu ant ,$8,500, žem- 
cziugU irž $18,000 ir pinigais, 
kaipo ir kardinolo ga<sspadines 
bondu vertes ant $8,500.

t

UŽLAIKINEJO SAVO BU
VUSIA PACZIA IR JOS 

a IVYRA.
Los Angeles, Calif. — Tik 

tomis dienomis iszsidave, kad 
Gibson Gowland, krutamuju 
paveikslu ak toris, užlaikinejo 
savo namuose persiskyrusią sa
vo paezia su josios antru vyru 
Mealiin idant turėti motina ar
ti del prižiurejimo jojo deszimt 
metu sūnelio.

Gowland užvedė skunda 
idant sūdąs paskirtu kita mote
rių ant prižiurejimo jojo sūne
lio, nes motina yra netinkama 
-draugauti su M'\k.U ir ji dažiu- 
reti, nes irž daug laksto su savo 
antru vyru.
DU BROLIAI PRIGĖRĖ 

SAVO MUNSZAINE.
Benton Harbor, Mich.—Ka

da Frank Dimaria, 25 m., ve
dos, ir jo brolis Sam, 17 m 
prigėrė savo munszaino kubi
le, policijai pasiseko susekti 
didžiausia munsziano dirbtuve 
iki sziol rasta Benton Harbor 
apiolinkeje. Vienas broliu pa
aukavo savo gyvastį už kita. 
Vienas ju nuėjo pažiūrėti rugs 
tanezios brogos 75 stainiu ku
bile, 
braunos ir inkrito 
Pradėjus szauktis 
atbėgo kitas brolis, kuris bo- 
bandydamas iszgelbeti savo 
broli, taipjau inkrito in kubilą 
ir abu broliai munszaino bro- 
goje taip ir prigėrė. Spėjama 
kad abu juos prisvaigino rau- 
galo gasai.
NETEKO GYVASTIES 

UŽ SAVO SZUNI.
Waukegan, 111. 

kiszkas kunigas 
Cavin, 88 metu amžiaus, konia 
vjsiszkai apjakes, ėjo atlankyti 
savo mylema szuni, kuris turi 
25 metus, pas szunu daktara, 
kuris ji gydė. Kunigas nematy
damas prisiartinanezio stryt- 
kario, likos pataikintas ir taip 
pavojingai sužeistas kad tuo- 
jaus įniro.
NE NORI PACZIOS KURI 

MIEGA UŽ DAUG.
Milwaukee, Wis. — Nubodo 

Franui Muravskiui kas diena 
liūliuoti ir 
skalbti 
st ubą ir virti valgi, o jojo pa
ežį ule Helena gulėdavo ramiai 
per isztisas dienas ir buvo to
kia tingine, kad ncsi<pratįsdavo 
ir nesiszukuodavo per kėlės 
dienas, todėl Franas sumano 
nuo tokios moterėlės atsikra
tyt ant visados per divorsa ir 
susijeszkoti sau darbszesnes 
gyvenimo drauges. O ęal Hele-

užvedė

••9

Ji pasilipęs prie kubilo 
in kubilu, 
pagelbos,

— Katali- 
Rev. E. W.

maityti vaikus, 
drapanas, daži urėti

na pabus isz savo ilgo miego ir 
supras savo nei'szmintinguma 
ir imsis prie darbo kaip priva-
lo daryti gera pati ir motina.

Alount Carmel, Pa. — Su
žeistas per automobiliu keli 
menesiai adga'l, kunigas Sta
nislovas Povilanis, 38 metu am
žiaus, kuris buvo užomes vieta 
Lietuviszkoje parapijoj po isz- 
važiavimhi kun. Bartuszkaus 
in Lietuva, mirė nuo sužeidi
mu, Utarninke, apie 2 valanda 
po piet Asldando ligonbuteje, 
Ashland, Pa.

Velionis pergyveno Amerike 
apie pustreczia meta, paėjo isz 
Zemaicziu vyskupystes, Kauno 
gubernijos. Buvo tai jojo pir
mutine parapija czionais.

Ta paezia diena atlanko kun. 
Povilanį kunigai Garmus isz 
Braddock, Pa. ir

apėmė

dare Newyorkiete Mrs. Cle- 
mington CorsonĮ Įdvioju vaiku 
motina. Ji “spbytino” vyra, 
viena Anglu plaukiku Franka 
Perksa: juodu kartu iszplaukc 
isz Gris Nez, Frpncijoj, in Do- 
vera, Anglijos pusėj, 
keturiolikos s u y i r szu m 
du plaukimo ir tik už pusan-

Poringa lijo.
siibytino

bet po 
valan-

t ros myliosnuo Anglijos kran
tu Perks buvo priverstas pa
liauti — jis buvo taip paval
gos, kad negalojjo paplaukti.

Pirma moteriizke, parpia li
kusi Lamansza, buvo irgi New

j porplau-

yoVkiete, p-le Gertrude Ederlo. 
Szio menesio 6 diena
plauke kanala nėr 14 valandų 
ir 31 minute. Dabar Corson i e- 
ne tatai padare per 15 vai. ir

Szio menesio 6diena Ji Pui

Lizlionas,
Baisus drebėjimas žemes at'si- 

Visa

kun. Karu- 
žiszkis, kuris apėmė velionio 
vieta po sužeidimui ir nesitikė
jo kad velionis tarp greit mirs, 
nes da kalbėjo ir turėjo vilti 
pasveikimo, bet in trumpa lai
ka *po tam atėjo žinc kad kun. 
Povilainis jau mirė. Priesz mir
ti likos apteiktas Szv. Sakra
mentais per ligonbutes kapelo- 
na.

Badai laidotuves afsibus Su
imtos ryta ant kuriu dalybaus 
vyskupas ir. (langelis kunigu. 
Gaila velionio kad 
trumpam darbavimosi 
Amerike, nelaba mirtis užbaigė 
jojo gyvenimą ir tai isz prie
žasties automobilmus, kuris ji 
sužeido kada kun. Povilainis 
ėjo namo isz miesto.

po taip 
czion

NEATIDAVĖ JAM MYLE-
MOS, SUSZAUDE STUBA.
Kulpmont, Pa. — Szimas La- 

vito, paeziuotas žmogus turin
tis paezia ir asztuonis vaikus, 
prikalbino 16 metu Onute Lu- 
ka vieži ule (o gal Lutkevicziu- 
te) ir abudu iszvažiavo in San 
Francisko, Californija, ant 

gud t aims
Californija 

“gud taims” kur Szimas pra- 
piszkino su Onute keturis szim- 
tus doleriu, po tam sugryžo 
abudu namo. Subatoje Szimas 
atėjo pas Luke vieži us, spirda- 
masis pasimatyti su Onute, bet 
levai isz va re Szima, paliepda
mi jam daugiau nepasirodyt 
juju name. Szimas baisiai su
pykęs, surinko kelis savo drau
gus ir atejas su jais pas Luką- 
viežius pradėjo bombarduoti 
narna, szaudamas in viską. Ant 
galo paszauktas palicijantas 
apmalszino insiutusi meiluži 
uždarydamas ji kalėjimo.
PO 63 METU ATSISKYRIMO 
SUSIRADO SAVO PACZIA.

Sparta, Wis. — Po 63 metu 
atsiskirimo, kada jie neieško ži 
niu vienas apie kita laike civi
linio karo, Thomas Manu, 83 
metu, ant galo surado savo pa
ezia Nancy, 80 metu ir vėl gy
vena su ja linksmai.

Nancy turėjo 
o Manu viena pa-

po tam sugryžo

28 minutes.
VILKAI DAUGINASI 

ROSIJOJ.
Moskva. — Valdže ragina 

medžiotojus ir suszelpines juos 
ant isztrėmimo vilku, kurie 

pasidaugino po visa 
Balt-rusijoj ir Trans-

baisiai 
R(/sija, 
kaukaze randasi szimtai tuks- 
tanezin (uju bestijų kurie pa
daro daug Medes žmonims. 
Priežastis juju prasiplatinimo 
yra ta, kad laike kares no buvo 
kam szaudyt Vilku 6 valdže už- 
draude ūkininkams turėt gink
lus.

Laike žiemos, vilkai užpuoli- 
neja ant kaimu kaipo ir ant 
trukiu. Apie milijonas gyvuliu 
buna pasmaugti ir sudraskyti 
per vilkus kožna meta o kar
tais nuneza ir mažus vaikus 
kaipo ir užklupa ant senesnių
jų žmonių.
KENO TAI BUVO AUKOS?

Bialystok. — Artimoje Zy- 
diszku kapiniu vaikai bovįnda- 
miesi prie taip

Linksmo Kalno

buvo ant Salos Fa vai. 
miestas Horta randasi griuvo 
siuose, 
sužeista o keli szimtai užmusz- 
ti. Vargas ir kentėjimas žmo
ni u n ea p raszo m a s. Portugal i je 
nusiuntė in lenais vai’ska ir lai
vus su maistu ir gyduolėms del 
su žeist uju, kuriu randasi pil
nos ligonbutes.

Tokio drebėjimo zmonys ne
pamena nuo 1670 moto.

Mek'sike taipgi davėsi jausti 
d rdbeji mas žemes, 
mieste Tol na n tcpec, 
provincijoj. Kiek padare Me
des, tai da nedažinota.

Amerikon i szka s 
pranesza in Washingtona, buk 
visi Amerikonai gyvenanti to
nais yra sveiki ir gyvi. Kiek 
padaryta Medes tai da negali
ma sužinoti, bet 25,000 gyven
toju nukentėjo baisiai per ta ji 
di

S

■suvirszum 400 žmonių

6 d. 
vals-

9 
užsidegi* 
Atvykus gaisri- 

gaisras likvikluotas.

ypatingai 
Oaxaca

konzulis

V uz- 
musztas ir pakartas sargas, 
lazerines durv laivo visos už
rakintos. Sudege kasa. Kasos 
knygos ir orderiai sulieti žiba
lu, bet nesuspėjo sudegti. Val
dyba visa aresztuota.

Matoma, Krikszczjonys no
rėjo sunaikinti dokumentus, 
kad paslėpus savo vagystes.
SURASTI DU BRAVORAI.

Klebiszkis, Mar. ap. — Lie- 
21 d. kriminalines 

policijos valdininkams pavyko 
surasti du bravorus gamini
mui namines degtines pas pil. 
Markevicziu Antanu ir Banis- 
kauska Antana, gyv. Sziau- 
lisZkiu km., Klebiszkio vai., 
Mariampolos apskr., ir pas to 
kaimo gyventoja Szalcziu M. 
rastadu literiai namines degti
nes. Bravorai atimti, kaltinin
kai traukiami atsakomybėn.

PIEMENATIE — 
MILIONERE.

raszo

pos men.

gyv.
Klebiszkio

szc,

vadinamo 
” isz k a so isz 

pi ėsk u žmogisz'kns kaulus. Pa-, 
13- 

ir pradėjo

4 4

ebejima žemes.

KIRMĖLĖS UŽMUSZE 
19,808 ŽMONIŲ 

INDIJOJ.
London. — Kirmėlės užmu- 

arba buvo priežastys mir
ties 19,808 žmonių,' o žvėrys su
drasko 1,976. Zmonys praeita 
meta užmusze 41,006 kirmėlių, 
21,064 draskpieziu žvėrių, tarp 
tujų buvo 4,666 lempartu ir 1,- 
629 t įgrisu.

2,5000 NAMAI UŽLIETI 
JAPONIJOJ.

Tokio. — Telegramai prane- 
sza isz Hakodato, ant Hokkai
do salos, buk lenais vanduo už
liejo 2,500 namu o vanduo nu
plovė tukstanezius tonu ryžiu. 
Konia visos upes iszsiliejo nuo 
tankaus lietaus kuris be palio
vos nupuolinejO per kėlės san- 
vaites.

“Robotnik” raszo, kad 
priesz menesi Amerikos Jungt. 
Valstybėse Nabraskos valtijoj 
mires tnilionierus Lukaszevi- 
czius,
Jis inii/damas, palikes 25 mili- 
onus doliaru, kuriu vienintele 
paveldytoja liko jo brolio duk
tė Marijona. Ta 14 metu mer
gaite dabar piemenaujanti vie
name dvare Traku apskrity.
MIRUSIEJI LIETUVOJE.
Centralinio Stat. Biuro ži

niomis, 1925 m. Didžioj Lietu
voj mirė 34,779 žmones (vyru 
— 17,691, moterų — 34,770).

kilusis isz Vilniaus kr.

PROTOKOLAS.

žiu miszke, >» pa-

kuriems net ta 
pavyko susekti -

38 METAS
—' ..........

MISZKO EIGULIS ŽMOG
ŽUDYS. ‘

Sz. m. Liepos30d. dingo be 
žinios Mariampolos apskr. Ixo 
piszkin kaimo gyventojas Mi- 
knszauskas Antanas, 
kaimas, o
gimines, buvo be galo susirū
pinę jo likimu ir, kaip pasiro
do, no be pamato, nes Rugsėjo 
1d. nelaimingas buvo rastas 
porszautas revolveriu Peraid* 

“rūpestingai
slėptas po medžiais.

Tu nusikaltimo vieta tuojau 
atvyko kriminalines policijos 
valdininkai, 
paezia diena
ir sulaikyti kaltininku. Tokiu 
pasirodė Prienumiszko eigulio 
Kilasauskas Jurgis. Pastara
is užmuszime jau prisipažino 
ir yra pasodintas kalėjimam

NORĖJO PAPJAUTI 
ŽMONA.

Radviliszkis. —Nesenai vie
tinis gyventojas, Kastas Jas- 
czemkas, būdamas girtas, pa
ėmė batsiuviszka peili ir norė
jo paplauti žmona.

Bet dėka kitiems piliecziams 
nes pripuolęs 

visu smarkumu 
už ka pradėjo peiliu

kurie atgyne, 
prie žmonos 
nežinia 
badyti.

Kol atbėgo kiti in pagalba 
pejo padaryti 7 žaizdas. Kalti
namasis sulaikytas ir patal
pintas Sziauliu sunkiuju dar
bu kalėjimam

Nukentėjusiai tuojau buvo 
suteikta medicinos pagelba ir 
iszgabenta ligonine. Yra vii- • 
ties, kad dar pasveiks.

Kaltinamasis, užbaigus tar
dymą, 
liuosuotas po kaucija 5,000 li
tu.

Jurbarkas. (“V-bos kor) — 
Liepos 19 d. Klisziu gatvėje, 
netoli pacztos užsidegė namu
kas. Ir greitu laiku ugnis pra
dėjo plėstis. Bet atvykus ug
niagesiams pasiseko ugni su
stabdyti. Rezultate sudege 4 
namai. Priežastis .— girtybe.

isz kalėjimo tapo pa-
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1. pripažinti isz pavieniu 
choru:

Mahanojui pirmo laipsnio,
Newarko antro laipsnio,
Scranton treczio laipsnio.

<1
sklydus žiniai a*pie tai po mie 
ta, subėgo zmonys 
kast tol’iaus su toms pasek
mėms, kad iszkase suvirszum 
dvideszimts žmogiszku kaulu 
tarp kuriu buvo keturi mote- 
riszki be gaivu o vienoje gal
voje'radosi ža id u lis su szmotu 
kareiviszko bagnieto. Manoma, 
kad tai maskolių aukos da 
priesz Švieti ne Kare.
VIRVE NUTRUKO BUDE
LIS NULAUŽĖ SPRANDĄ 

SAVO AUKOS.
Krokuva, Lenkija. — Czia 

invyko nuikaltelio ekzekucija, 
primenanti Ispanijos inkvizi
cijos dienas, 
vienas žmogus 
ki, mirties bausmei pasmerk
tas už užmuszima vienos mer
ginos. Atvestas tieus kartuvė
mis, kur buvo susirinkus dide
le go veda, pasmerktasis, keik
damas, atsisakė prisileisti ku
nigą, 
apsitaisęs juodu fraku, 
kravatu ir baltomis pirsztinai- 
temis, nore jam virve ant kak
lo. Tada budelio padėjėjas, ap
siėdęs taip pat, kaip koks dip
lomatas, isztrauke suoleli isz 
po kariamojo kojų, bot staiga 
nutruko virve. Ilgai nelaukęs 
budelis szoko prie nutrukusios 
savo aukos ir pats savo ranko
mis nulaužo Jclinskiui spran
dą, tuo tarpu kai go veda, tai 
matydama, 
rėkti. Policjai su vargu pavy-

su

Buvo kariamas 
vardu Jelinš-

tuo tarpu kai budelis, 
baltu

Per ta laika 
du vyrus, 
ežia, bet visi jau yra mirė. Ke
letą menesiu atgal ji parasze 
federaliniam pensijos buirui 
praszyma iszduoti jai pensija 
Thomas Mann, kaipo kariavu
sio civilniame karo. Biuras 
pranesze, kad Thomas Manu, 
kuris tarnavo lygiai tame pa- 
cziamo pulke, deuri ir ji nuro
dė,, tebera gyvas ir 
Sparta Wis.
laiszka ir pasirodė, kad tai isz 
tikrųjų yyą jps vyrias. , Dabar 
abus vėl gyvena krūvoj po 63 ko iszgelbeti budelis isz intu- 
metu persiskyrimo.

gyvena
Ji paraszo jam

erne isteringai

žusiosminioB ranku.

UGNYS PADARO ROSIJOJ 
DAUG BLEDES.

Moskva. — Tomis dienomis 
atsibuvo seimas Rusiszku ug- 
nagesiu, kurio savo raparto pa
duoda, buk 1924 mete Soviati- 
neje Rosi joj sudege 120,000 na
mu, o 1925 mete su'dege 146,525 
namai. Bledes* padarytos per 
ugnis 1925 mete isznesze ant 
46 milijonu auksiniu rubliu.

DAINOS DIENOS 
EKSPERTU KOMISIJOS 

PHIL ADELPHI JO J.

Paskutines Žinutes.
11 San Francisco, Calif. 

Mrs. Edna Fuller, 39 metu 
staigai netekus proto, nužudė 
keturis savo vaikus ir pati sa
ve. Vyras atejas isz darbo ra
do visus sustingusius.

1[ Erie, Pa. — Pleszikai in- 
Szv. Patriko Kata-

9

— Asz-

sigavo in 
kiszka parapijos klebonije, isz 
kurios isznesze geležiniu seifą 
ant ulyežios, sudaužė, pasiėmė 
300 dolariu ir žemeziugu, din
go.

11 Hankow, Kinai,
tuoni studentai neteko gaivu 
už iszneszima in padangos di
delio tilto czionais. Darbinin
ku prezidentas Chen Li Ling 
taipgi likos nužudytas.

II Leningradas, Rosije. — 
Du szimtai žmonių nuskendo, 
kada laivas Burevostuik susi- 
muszo su Vokiszku laivu Grai- 
e, plaukdami Marslcdi kanalo, 
laiko ekskursijos. Visi buvo 
Rusai.

I

1926 metu 29 Rugpiuczio in- 
vyko szios komisijos posėdis, 
dalyvaujant sziam ekspertu 
komisijos nariu sanstatui: Pir
mininkui A. S. Pociui ir na
rams: V. Niekui ir J. Czižaus- 
kui.

Komisija iszklausiusi prano- 
•szima kun. S. Draugelio pre
mijų klausymu, sulyg kurio S. 
C.L.K. buvo nusistatęs ir spau
doje paskelbęs premijas Kon
kursiniams Chorams, bet už
protestavus Wilkesbario II ra
jonui priosz premijas klausy
mas paliktas atviras ir paves
ta iszsprensti eksportu komisi
jai.

Antra, pirmutinis pasižadė
jęs konkurse dalyvauti Maha- 
nojaus choras griežtai nusista
tęs už premijas, o Dainos Die
nos komisija priesz premijas.

Tai apsvarseziusi ekspertu 
komisija utare: pripažinti kon
kurso dalyviams I, II, III laip
snio pagyrimo lapus, o kitiems 
padėkos lapus.

Komisija apsvarscziu&i kon
kurso dalyviu klausymu, nuo-
dugniai isznagrinėjusi kiekvie
no choro ju dainų iszpildymo 
akcenlaviima, ritmą, tarme bal
su, sudėripima i^ harmonija 
hrii n« G.Triina'zi m n niiJnrn.

choro ju dainų iszpildymo

sudėripima ifc harmonija 
naLiriina»7iiYin nninro •

2. isz jungtiniu choru:
Philadelphijos pirmo laips

nio,
Patersono ir Harisono antro 

laipsnio,
K ings topo ir Wilkes-Barre 

treczio laipsnio.
Kitiems gi padėkos lapus.
Sziuo posėdis baigtas.
Pirmininkas A. S. Pocius 
Nariai: Vincent P. Niekus 

ir Jonas V. Cižauskas.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

II Pottsville, Pa. — Helena 
Szandis, 
ežios dingo, isz namu pareita 
Subata ir lyg sziam laikui gi
mines jos nesurado..

503 N. Centre ul.v-

II Buffalo, N. Y. — Bandi
tai apiplesze Liberty Banka * 
ant 11,000 doleriu ir dingo su 
pinigais automobiliuje.

U Bareelonia, Iszpanije. — 
Trūkis einantis isz czlonais in 
Valencia, susidūrė su kitu. Ne
laimėjo užmuszta 32 ypatos o 
38 sužeisti.

H Washington, N. J. — Pen
ki tukstaneziai žmonių turėjo 
apleisti savo gyvenimus kada

*

t *

ugnis kerszino isztremimo vD *
su isz miestelio. Sudege apie ‘
.10 BV
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Kas Girdėt
Fabrikantai raszomo atra- 

mento rugoja, kad jiems biznis 
labai nupuolineja, nes žmonys 
naudodami raszomas maszinu- 
kos, telefonus ir telegrafus taip 
daug neraszo kaip kitados ra- 
szydavo.

Praeita meta padirbta raszo 
mo a t ramento už $4,405,715 ku
ri dirba 28 fabrikuose czionais 
Amerike,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU vi

Philadelphia, Pa. —
Cipoli, spėjama Halas, 
dino Lietuvaite, Alice Karve* 
liūtei', dūkto Lietuviu klube 

taipgi Žydolkiu- 
Minia

’Eulas 
iszgo-

Pir-

Moskvoje, ant nlyczins Ln- 
bianskos, randasi muzejns, ku
ris priguli prie Mbskvos pali- 
cijos, bet in kuri labai yra sun
ku insigauti.

Vidduryj tojo baisaus muzo- 
jaus, a*praszineja buvnsis slap
tas agentas ezoreviezaikos var
du Piro, savo knygutėje kuria 
nesenei iszleido po vardu “Pa- 
kutavojn ir prasikeikiu.”
miltinis kambaris tosios “pek
los” talpina savyje visokius in- 
nagius del kankinimo žmonių, 
pradedant nuo garsaus masko- 
liszko knuto ir baigėsi ant ma
šinukes kuri isztraukdavo na
gus auku. Kitoje vietoje po 
stiklu, randasi balta pirsztine. 
Yra tai padaryta isz žmogaus 
skuros, kuri likos nutraukta 
nuo gyvo žmogaus rankos.

Kitam kambaryje talpinasi 
puikios drapanos ciesorienes 
Aleksandros ir marszkiniai Mi
kalojaus 11, perdurti kulkoms 
su dideliais kraujo plotinais. 
Po tam mandiera admirolo 
Kolczako, kuriame likos su- 
szaudvtas. Stikliniam kielike, 
kuris stovi ant stalo viduryje 

randasi spirite szirdis
prezidento
Urycko, kuris likos nužudytas 
per studentą Kaniegeva.

Randasi ir kiti innagiai kan
kinimo, kuriais kankino savo 
aukas czerezviczaika.

Amerikonai szimel iszgere 
“pop” arba saidos 10,002,502,- 
500 puskvortiniu bonkiieziu ar
ba konia du bilijonus daugiau 
no kaip praeita meta. .Jaigu vi
sas tas bonkuteR Rudėti viena 
prie kitos, tai pasidarytu 
szniuras kuris apsuptu svietą 
konia septynis kartus o isz to
šim saidos galima butu pripil
dyt prūdą kuriamo talpintus! 
625 milijonai galonu. Už taji 
“pasaldyta vandeni” Ameri
konai užmokėjo 500 milijonus 
doleriu del 250,000 dirbėju 
(boileriu) tojo sauso sztopo.

Ka darys tieji vargingi Ame- 
rikieeziai, jaigu ne turi geres
nio gerymo? — turi gerti van
deni.

dženitoriaus, 
to 11 metu Steiniute. 
norėjo ta žveri vyra primuszti, 
bet policija ji kol kas išgel
bėjo. Jis gyveno Camden N. J.

— Artą diena Mack Bura- 
szek, pasiėmė vežti taksi J<obu 
namu keleive p-le Maud Davis. 
Pavažiavus truputi jam pasi
laiko žvilgterti atgal ir jis pa
mate savo’keleive tik su skry
bėlė ir auskariais. Žmogus 
uodą turėjo ir nuvožė panele in 
policijos stoti, kur ji prisipa
žino, kad truputi insisznapsa- 
vo ir mane, kad toksikobas, 
tai jos miegamas knmabris.

sale*,
czerezv iczai kos

RENKANT
UŽSIĖMIMĄ

VI 't I

J f

< < NAMINES TARNYSTES 
(CIVIL SERVICE)

> >

DARBAI.
»—,—-

Suv. Valstybių valdžia
i darbda-

Jos klasifikuotoj tnrnys-

yra
pasaulio didžiausias 
vvs.
t(‘j yra suvirsz puse milijono 
vieta.

Ka aplnkantui reikia daryti 
praszyti darbo prie valdžios?

Visu pirmiausia aplikantas 
turi būti Suv. Valstybes pilie
tis. Ateivio insigijimas val- 
diszkos vietos yra labai nepa
prastas atsitikimas 
bus samdoma tik tokiame atsi
tikime kur negalima gauti pi- 
lieczio atlikti būtinai reikalin
ga darba, arba jeigu valdžiai 
reikėtų kokio specialisto ir to-

<»
ateivis

Galima pagirti tuos Lietu
vius kurie seka paskui Ameri
konus geruofc paproeziuose 
kaip, pasielgimu trukiuose, ant 
strytkariu ir kitur, paguodone 
del levu ir senesniu žmonių, 
žodžiu visuose geruose pasiel
gimuose, bid reike juos panie
kint kad seka juos juokinguo
se paproeziuose, o areziause 
bozdžimikavime kokis tankiai 
atsitinka tarp musu Lietuviu. 
Ne karta net juokai ima isz to
kiu bezdžionkaviniu kaip tai 
nesenei at.-it i ko klebonijoj Ma- 
hanojnj, kada atėjo pas kuni
gą tūlas biznierius idant užra- 
szvli kūdiki in krikszta. Kuni
gas užklauso jojo, koki varda 
iszrinko del savo sūnelio? 
jam luina

senesniu žmoni u

Magde 
Vaicziuniene, 41 metu, nuo 
6812 Zoeter avė., užmuszta 
elektriszko traukinio kada ji 
automobiliu važiavo per reles 
ties Stop 11, Bay Village, per 
Lake View kelia.

Su ja važiavęs 
Dapkus sužeistas ir nugaben
tas l igonini t i n .

Policjai pranoszns jos vyrui 
apie moteries mirti,

Cleveland, Ohio. —
41 metu, 

avė.,

1 Zidorius

ant

vi rytos, 
,»

SZl- 
gal

Žmonys Lietuvoje ir Gudijoj 
da vis tiki in visokius burtus ir 
raganystas kaip tai senovisz- 
kuose laikuose tikėdavo. Acziu 
apszvietai kuri apėmė gyvento
jus, sziadion tieji burtai daug 
susimažino.

Simukas prabaszczius para
pijos Lidzkos (Vilniaus pavie
te) a puikine ja kaip karta tū
las gaspadorius atnesze viry- 
tos verszienos in bažnvezia ir 
padėjo prie altoriaus. Kada jo
jo kunigas užklauso, del ko 
taip padaro, jisai atake:
“Matai dvnsiszkas teveli, 

praeita meta atnesziau
afieros žalios jautienos, idant 
man augintusi versziukai, bet 
nieko nepagialbejo, t (slid 
met paaukavau 
bus gilukningiau.

Paduodame taipgi apsakymu 
senu žmonių, kas parodo kaip 
žmonys tikėjo in visokes raga- 
nvstas.

Du gaspadoriai pailsiu po 
kasdieniniam sunkiam darbui 
atsigulė po pavesiu dideles lie
pos. Kada vienas isz juju užmi
go, antras pamate kaip isz bur
nos mieganezio iszejo mažas 
vabalėlis ir nuslinko in žole. 
Antrasis lemi no akvvai kur va
balėlis nuslinko, pakol užtemi- 
no kad pm.išlepo po supuvusiu 
kelmu. Buvo tai duszia(!) inie- 
ganezio.

Kada jojo draugas pabudo, 
apsakė savo kaimynui k a mate 
kada jisai miegojo, o tasai tuo
jau* jam apsako, buk turėjo ne
paprasta uipiia, kuriame mate, 
kad jisai nuėjo po kokiu taii su
puvusiu kelmu ir mate ten pa
slėpta dideli puodą su auksu. 
Po tam abudu nuėjo ant tos 
vietos, kur isztikruju surado 
skarba, pasidalino ir buvo nuo 
tojo 'laiko turtingiausiais ūki
ninkais visoje aplinkinėje.

Da ir sziadion tarp žmonių 
vieszpatauja visokį burtai, už- 

ir raganystes ku
riuos negreitai pames.
žadėjimai

iszejo 
nuslinko

Pagal Rymiszka surasza, tai 
ant viso svieto randasi 312,000 
kata! i k iszku kunigu, isz kuriu 
200,324 gyvena Europoje, arba 
konia vienas kunigas pripuola 
del kožno 1800 gyventoju.

Kas kiszasi auku dovanotu 
del katalikiszku misijų, tai 
Amerikas stovi ant pirmutinio 
laipsnio, nes tik isz vienos Na- 
jorkines diecezijos surinkta del 
katalikiszku misijų keturiolika 
milijonu lyrų 1925, o kur da ki
tu diecezijų aukos?

f

. apie moteries mirti, sužinota 
ie- kad ji su juo negyveno jau ke

turios savaites, ir lik sužinojo 
apie ja dabar. Ji iszsivodc ir 
savo (lukteri, 9 melu. Dapkus 
gyveno pas Vaicziiinus, pasa
kojo Vaicziunas policijai, ir 
kada jis iszsikrausto, paskui 
ji iszojo ir Vaicziuniene.

— Isz Clevelando in 
ladelpbijos Visuotina 
iszkeliavodvi delegates 
K a t a 1 ik i szk 11 D ra 11 g i jo 11 
szio — abi gerai žinomos 
niokos,

kio nesirastu tarpe piliecziu. 
Tokiu atsitikimu yra taip ma
žai kad negalima nei vieno pa
minėti.

Aplikantas turi imti 
isz trijų žingsniu 
meniszkai nueiti in bile viena 
isz 4,000 pacztu kur 
tarnystes” 
pieros laikytos; gali paraszvti 
laiszka skorotoriui 
vice District”’ 
siusti laiszka in Washingtons 
praszant kad jo vardas butu 
padėtas ant suraszo aplikantn 
norineziu imti egzaminus. A’ra 

“namines tar-

viena
— turi as-

“namines
(civil Service) po-

“Civil Ser- 
; arba gali pu

>, in-
1883

kode) ne Joku-

“Lai 
vardas James, nes 

tai gražiai reiszkia Angliszkai.
“James, o

bas? — užklauso kunigas.
“Asz noriu kad butu James 

o ne .Jokūbas, mano šluboje no 
bys jokis Jokūbas, tokia vardas 
t inkamas Liet uvo'je
muocziu, o ne Amerike

3

tarp kai- 
, o pri(‘k 

tam, jaigu mano boba dažinotu 
api<‘ tai, tai man iszdraskytu 
akis. Jaigu negalima apkriksz- 
tyt James, lai veluk tegul lui
na Jonas.”

Kiek tai navai nu vardu turi 
musu Amerikoniszki vaikai ir 
mergaites kaip tai Euzofija, 
E? tora, Racbela, Dola, Violet, 
Grace, Zofora, Blanch ir paibe- 
lis žino <la koki, kad ne pats 
kunigas ne gali dasiprast kuom 
josios apkriksztytos. O del ko 
Amerikonai savo vaikus užvar
dina Vanda, Rūta, Zofija, Ce- 

kitus Slavoniszkus 
kurie pas nok u ri uos 

ir

ei Ii ja ir 
vardus, 
Lietuvius yra per 
negražus?

Vadykite vaikus tais vardais 
kokius aplaike ant švento 
krikšto, o ne kokiais ten per
mainytais ir i szk ra i pyta is var
dais kokiu patys nesupranta.

prasti

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Viso* Kroniazko* Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katarn, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
Inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa*l 
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos Ir patrtlnima laiko.
Rodą Ir patarimas dykan,

Kožna sanvaito—Šaradomis, Kot« 
vergais Ir Petnycsiomis. Ofisos va* 
landosi 9 ryto iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
Antras Floras,

POTTSVILLE. PA.
4 S. CENTRE ST.

)

Phi- 
Seima

nuo
s a r y- 
dai-

ir M.

spoils system’ 
gy-

Commerce, Boards of Trade, 
miestu organizacijoms, Tirol i sz- 
kms organizacijoms, kitais žo
džiais visur isz kur tik bin- 
galima sn traukti paskirtu! 
darbui tinkamiausius darbi 
ninkus. Valdžia stengias gauti 
knogeriausiiis

visur

darbininkus 
Bet gaila kad algos no labai 
dideles, tokiu būdu nepritran 
kin specialistus ir tochniszkiij 
žinovus. Ne sunku gauti stono 
grafin, rasztininku ir panaszii 
darbininku, bet specialistu la 
bai sunku gauti. Ir todėl vai 
reikalavimus. Apart virszmi 
džia placziai turi garsinti save 
notų bndu kartais turi kreip 
lis prie krnlamiiju paveiksi r 
teatru, kad ant scenos pagar 
sinimas Imtu parodytas, ir no 
syki turėjo vartoti langu pa- 
skelbimus.

Kaip tik buna “assembled” 
egzaminas (kaip tai raszt’min
ko, slenografes, knygvedžiu ir 
pan.) aplikantams isz Wash
ington’o pasiusta kortele, 
kuria turi vvkti 
vieta paskirtu laiku.
eziaus, ant aplikacijos formos 
visi reikalavimai buvo isznil- * 
dyti, arba prie jii prislaikyta. 
Buvo sužinota ar aplikantas 
tinkamu metu — arpe 18 ir 55.

Reikalavimai del invairiu 
darbu mainosi. Ne viskas pri
guli nuo teisingai atsakytu 
klausimu. Kaiknrie darbai rei
kalauja raszylo egzamino, kiti 
drbo patyrimo darodymns, ki
ti sveikumo ir drūtumo, 
asmoniszku ypatybių kiti

assembled

si
in paskirta

Anksz-

visiems

ja neturi jokiu rysziu su mo
kykloms kurios veda 

egzaminus,
“civil 

service” egzaminus, ir neuž
duoda egzamino klausymus to
kioms mokykloms.
mokyklų atstovai drausti per
žiūrėti egzamino popieras. In
formacijos kaslink 'tu egzami
nu gautos tik isz United States 
Civil Service Commission arba 
d i s t rikto sekretoriaus. Xe rei
kia mokėti už tas informacijas 
— veltui duodamos.

Visokiu

F.LJ.B.

1

Lietuviszka* Greboriu* 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moteroms. Priei
namos prekes.

6lfl IV. Kprucf Kt..
MAHANOY CITY. PA. 

300 MAKKKT KT .
TAMAUCA, |»A.

A

6 ■tau *

■»*

SKAITYKITE KA RASZO MIKE BORTOS.
V ' ■ J » T t , w V* y f 1 A

*

Kaip tai smagu vėl būti svei
ku, da syki, nes vieniolika gy
dytoju tvirtino, kad padėjimas 
mano buvo pavojingas ir jau 
nebuvo vilties del manes. Du 
daktarai patarė man nusiduoti 
in ligonbuti ant operacijos kai
po vienatinis būdas užlaikymo 
manės prie gyvasties. Bijojau 
kad jaigu niisiduosiii in ligon
buti lai jau mirsiu. Taip buvau 
sergantis ir nu.silpnejas. Skai
tant laikraszcziuose apie dau
gybe žmonių iszgydinti per Dr. 
Mendelsohn ’a, kad ir gyvenan
tis Ohio, isz kur užima dvi die
nas atvažiuoti, ir kainavo šū
vi rsz $40.60, vienok nutariau 
nusiduoti pas ta Dr. Mendel
sohn ’a kaipo
nes jau pat rot i na u 
iszsigydymo ir jaigu Dr. Men
delsohn’as man pasakytu kad 
o pristoeziau ir netrotineziau 
snezedineziau del paezios ir

esmių noiszgydomaR, tada ant |

4

paskutine vieta, 
visa vilti

S. (Ireicziene 
Czižauskiene.

M. Czižauskiene 
kiek anksžeziau, p. Greicziene 
iszkoliavo pereita Szosztadieni 
su Cbicagicte Zofija Sakalio- 
ne, kuri seniau buvo Clovelan- 
diete, Bagdžiuniiife, dabar

Motoru Dirvos

iszvvko

Bagdžiuniiit o, 
“Motoru Dirvos” redaktore. 
.Ii irgi in Seimą važiavo. —D.

16 metuBayonne, N. J. —
Antanas Kuklcnski, 408 Boule
vard buvo pagautas vagiant 
saldainius ir nubaustas $25.

— Jonas Bajor,
fiasiskiin'do 

policijai, kad ji ijbcjp užpuolė 
asztuoni vyrai ir primusze no 
žinia už ka,

— Stopoiias
82 .26tli St.,

35 metu
10 Prospect PI.

Savickas.
gavo
t >

37
30motu, 

dienu kalėjimo, dėlto kad gir
tas būdamas knmszczius prak
tikavo ant žmonos.

Baltimore, Md. — Ona Za- 
votiene nopasiindomavo keis- 

kuris vvko 
apa- 

czioje ir ryte atsikėlus rado,
kad redžisteris liko iszbugny- 
tas per langu, kartu su $1.50, 

Redžisteris

tu . triukšmeliu, 
nakti jos vyro saliu ne

kurio ten buvo, 
vertas $50.

Jersey City, N. J. — Jonas 
ir Ona .Jukeliai, 252 Grove St., 
tapo inskustiin teisina nž pri- 
mnszima tūlo Herszfieldo.

— Antanas Jankauskas. 
174 Thirteen St., mirtinai su
važinėjo
10 motu berniuką, 
isz krautuves namo.

Ju ozą Pilkanskuti, 
kuris ėjo 

Nuvežus
in ligonbuti, vaikas mirė.

LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUGGIST 
RECOMMEND*

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratorios
Lehighton, Pu.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numelrdlu. Pasamdo 
automobilius del Jaidotuviu, krlksz- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t .L 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

I
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13 d i.strik tin i u 
nystos ofisu. Jose galima gaut 
teisingiausias ir goriausias in
formacijas ir darndymns, 

“Na m i nes Ta rn v stos
statymas buvo priimtas 
motuose, praszalinti blogumus 
taip vadinamo “ 
kuri sistema tose dienose 
vavo. Su lyg tos sistemos, ofisu
virszininkai tik savo drau
gams ir giminėms paskyrė vi
sas valdiszkas vietas, 
šaut ar jie galėjo atlikt paskir
ta darba ar no. Bot naujas in- 
statvmas bando tik tinkamiau- 
sioms žmonoms pavesti val- 
diszkusAųotaSujtba darbus.

Sulig szito,pnnjo aklo prezi
dentas paskiria! tris komisi io- 
niorius, kurie privalo sekli in-

* '• val-
. Tik du 
prigulėti 

orio vienos ppliitiszkos parti
jos. j

Sulig akto, Komisija laiko 
vieszus egzaminus sužinoti uo
li kantu tinkamhma. Komisija 
nopaskiria ir nopraszalina dar
bininkus. Tas lieka rankose 
Suv. Valstybių J prezi don t o ar
ba invairiu valdžios donarl- 
montu virszininku. Komisija 
turi vioszai paskelbti kad eg
zaminai bus laikyti,

nopai-

Sulig szito pnnjo aklo prezi-
Ui j •" i <» j

statymo reikalavimus ir 
mdyti tarnystes darbus.

komisi jontarini ‘frali

zaminai bus laikyti, Ouir bus 
laikyti, ir kokioms darbams 
arba vietoms laikyti. Turi per-

. 4 I " « ' ažiūrėti egzamino pa sek m os ir 
praneszti aplikantnms ar pa
sekmingai ar no pasekmingai 
iszlaike egzaminus. Kuomet 
invairiose depart men tuose dar 
binikai atsisako, paleidžia .vie
tas ir panasziai. departmentni 
pasiunezia Komisijos užduotis 
yra pristatyti pasekmingu ap- 
likantu vardus, fotographijas 
ir tumpa apraszvma apie juos. 
Apraszymas neinima spalva, 
rase arba tikojimiszkus ar po
li tiszkus palinkimus aplikan- 
to. *

Tszron k a m u m o lai k a s 
vienas motas nuo dienos užro-

praneszti aplikantnms ar

to.
v ra

gistravimo vardo, bot vardu
visas suraszas gali Imti pail
gintas ant ilginus, 
nyses reikalavimai to reika
lauja.

Kuomo tik bus egzaminas, 
apie tai pranešta tiems tryli
ka distriktamakas in ima 278 
valstybiszkus. apskritiszkus ir 
niiestiszkus Rkvrins. Pranoszi-

jeigu tav

mai tuojau pasiusti in 1.800 
knygynu, 500 kolegijų ir kitu 
mokslo instoigu, 50 radio sto- 
cziu, organizacijoms kain tai 
Y.M.C.A., Y.W.C.A., I.M.H.A., 
Knights of .Columbus, Igik- 
raszczinms, žurnalams
tiems leidiniams. Jeigu reika
linga, pasiusta Chaipbers of

ir ki-

linga, pasiusta Chaipbers of 
t < 7 -

*

‘ I

k i t i 
ar

itmetikoj greitumoir ir teisin
gumo, ir t.t.

Vienas egzaminas
neprilaikintas todėl del kiek
vieno darbo yra tam darbui 
p ri ta i k i n ta s ogza m i n a s.

Dodo Samas turi daug dar 
bu — prižuri visa maišia, ren
ka ir dalina korespondencijas 
dirba pinigus, atspausdina po- 

kasa kana- 
prižiūri gi- 

, pagerina neapgyventas 
žemes oru lekioja, veda viso
kius sveikatos tyrinėjimus, ir 
szimtus kitu dalyku. Ta darba 
nori pavesti tik tinkamiau
sioms darbininkams.

Sziadion valdžia duoda pir
menybe gryžusioms vetera
nams ir snlyg pirmenybes aktu 
isz Kovo 3 ir Liepos 2, beveik 
365,000 praszymu nuo vetera
nu priimti del klasifikuotos 
tarnystes Bet isz 224,000 kurie 
tinkamai perėjo arba iszlaike 
egzaminus tik ‘ketvirta dalis 
gavo darbus. Pirmenybes roi- 

praszalina 
svarszczio

pieninius pinigus, 
lūs, stato laivus, 
rias pagerina

gryžusioms

motu 
reikalu vi-

Bet
pa-

ti.

ir
do-

kalavimai 
ūgio ir 
mus.
Dodo Samas turi darbu kurie 
n oro i k al a u j a ogza m imi.
dol tu vietų prezidentas
skiria žmonos. Dav. paežio vir- 
sziuinkai pirmos, antros ir fre
ezing kliasos pacztu yra prezi
dento paskirti ir Senato užgir-

Taipgi svarbesnes vietos
Washingtone pripildytos pa
skyrimu — tarpe tu vietų ran
dasi imigracijos komisijonie- 
rius invairus sekretoriai, 
sekretorių pagolbiuinkai,
partmentu ir biuru virszinin- 
kai. Kiekvienas departmentas 
arba biuras turi surasza darbu 
kuio turi būti pripildyti be eg
zaminu. Kaikurios vietos rei
kalauja specializuoto lavinimo.

Szitoj kliasoj turimo invai- 
rius agentus kurio parodo 
moksliszkus' budus žemdirbys
tes invairiose vietose, komisi- 
jonieriai kurio veda reikalus 
su Indi joną i s, specialistai val
džių boproeziu ligonbncziuoso 
Washington’e chemikai Wash
ington Filtration instaigoj, ir 
daugelis kitu.

Kaikurios vietos yra laiki
nos, szitoj kliasoj priguli sar
gai, keliu statymo darbo už- 
voizdetojai, telefono darbinin
kai pasamdyti giriu gaisrams 
pasirodžius, darbininkai szvio- 
su stotyse, laikiniai rasztinin- 
kai žemiu ofisuose ir t.t.

Laivyno kopėjai, kavos vy
rai, stalu tarnai, toriolku plo
vėjai, ir pan. darbininkai sam-

Namines Tarnystes Komisi-

J

dyti be egzaminu.

J* 
' 1

I

daugiau pinigu ant daktaru, bet 
mažu vaikeliu, nes trotinau daugybe pinigu, neaplaikydamas 
jokios pagialbos per du metus ligos. Nusidaviau pas Dr. Men- 
delsolm’a in \\ ilkes-Barre, Liepos mėnesyj, ir tas daktaras 
davė man speeialiszka apžiurę jima ir pasako man kad iszgy- 
dins mane in 6 menesius jaigu klausysiu jo prisakymu. Po ke
turių menesiu esmių visiszkai iszgydintas, pribuvo 
svaru ant vogos, 
dėjimo krutinej(

man 11
skilvis yra iszgydintas, neturiu jokio skau- 

) ir pecziuose, viduriai rcgulariszkai veikia, 
kraujas yra geram padėjimo ir atlieku savo darba.

sauvaites ir nuo to laiko sirgau du metus. Acziu 
Dievui esmių izgydintas del mano szeimynos. Nesigailiu kad 
atvažiavau net isz Ohio toki toluma idant iszsigydinti. Pata
riu visic-ms sergantiems idant kreiptųsi pas Dr. Mendelsohn- 
’a in Wilkes Barre, ir jaigu yra viltis, jisai iszgydins. Raszy- 
kite pas ji jaigu sergate ir nelaukite bet nusiduoĮcite tuojau s 
pas Dr. Mendelsohn ’a.

MIKE BURTOS, Ohio.

influenza b

4

tf

Turėjau

Asz gydą visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tluinocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
.Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
1‘raszau atraszyti pas mane kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti. Dr. Mendelsohn

DH. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
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AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
JaiguŽinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Todėl Jus jaueziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI
i i

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užšokimą mum, o mes 

{ Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

I SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 West 18-th St - Chicago, Ill.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

♦—’— ■

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

MERCHANTS BANKING TRUST OO.»

1
f

moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
■k k k a. _ ' X.

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
P in szita Banka o persitikrinsite ir matysiuj^nipiž'
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.... .......—--------------------- --------- ----------------' —
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taip sau mislijo, jaigu isz kar
to nekliudys, tai dovanos kara- 

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.

Apie tai, kaip moczeka-ragana 
pavertė posūni ant vilko.

Vienam žmogui numirė pati 
ir paliko dvejetą vaiku; ber
niuką ir mergaite. Anas apsi- 
ženijo antra karta ir paėmė pa- 
czia ragana. 8zita ragana labai 
savo poveikiu neapkensdavo. 
Viena karta iszsiszauke moeze- 
ka berniuką kletin. lazsiomo 
itz skrynios rykszto ir kaip tik 
ragana *sn szita rykszte susze- 
re Iwrniu’ka, tuojau szitas pa
virto ant vilko ir iszbego isz

r
APGAVO JI.Pasiims dukrelia su savim in Afrika
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PENSIJOS SENIEMS

j , Ik * k- «. ♦ ■ * • 1 M

Labai sunku apakaitliuoti 
kiek yra darbininku sulauku
siu 65 met, kurie negali saves 
užsilaikyti, arba reikalauja 
vieszos paszalpos. Rokuojama, 
kad 1912 motuose, ju buvo be
veik milijonas ir puse, 
kaliszkas mokslas szioms die
noms pailgina gyvenimą, bet 
paseziu aliku sziadienos indus
trijos mažina žmogaus dirban- 
ozius metus. Sziadienos darbi
ninkas sulygintas su savo se
neliu ilgiau gyvena, bet trum
pinus dirba. Daugumas užlai
komu senu darbininku paeina 
no mažiausiai uždirbaneziu 

nes jie negalėjo

M i** i'»t *>
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Lietuvos ūkininkui bosine- 
szant parako isz Vokietijos ant 
rubožiaus Rusu sargyba suome 

“ka ežia neszi?” 
, kad

grasiu bausme, nusprendė gud
rumu iszsisukti.

— Ka ežia neszi tame mai-

josi. Kaip tik szove, ranka su
drėbėjo ir saidokas in szali nu
krypo. Liko karaliene iszgelbe- 
ta nuo smerties. Bet ragana, 
karaliaus moezeka, vi-saip siun
dė karalių priesz paezia ir me
lavo. Nors tai visa 'buvo netei
sybe, bet ,karaliene negalėjo 
iszsiteisint, nes jau Vi'sai baigė
si jai treji metai tylėjimo ir 
ana sau mislino, jaigu asz save 

prasznekixsiu, tai 
tada broli pražudysiu. Ant ga- 

’ lo ragana stojo ant savo ir pri
kalbino karalių, kad sudegintu 
savo paezia. Kaip tik gavo nuo 
karaliaus valia, tuojau ragana 
paliepi* tarnam, kad sukrautu 
dideli laužu, o

ga ta vol usi ant sudegi
nimo. Jau buvo tik puse dienos 
tylėjimo. Vakare užkinkė ark
lius ir pasodine karaliene, nu
vežė ant laužo. Czia karaliene 
parasze ant popiereles kelis 
žodžius pns karalių, praszyda- 
ma, kad ateitu pas laužu, nes 
turi pasakyt pirma smerties la
bai dideli daigia. Karalius nu
ėjo ir pamate, kad atbėgo ko
kis jaunikaitis ir pribėgės pas 
karaliene apsika’bino ja apie 
kakla džiaugsmingai bueziuo- 
dnmas. Karaliene pradėjo 
linksmai
kad ežia jos brolis. Ninsidyvijo 
karalius ir nežinojo ka mi'slyt, 
czia jo paezia kokis svetimas 
bueziuoja, czia karaliene pra
kalba.
ne,
sės karaliau, 
ežia mano 
paverstas ant vilko ir už kuri 
asz tylėjau isztisus trejis me- 

Dabar karaliene viską 
ike karaliui ir apie vaikeli, 

ka<l labai gražus buvo ir kad 
jo moezeka ji pasmaugė. Kara
lius tuojau prisakė, kad tais 
paežiais arkliais atvežtu jo mo
ezeka ir ant to palies laužo su
degintu. Kas buvo ir iszpildy- 
ta. Karalius’su karaliene ir jos 
broliu parvažiavo namo, visi 
didžiai linksminosi 
sau laimingai gyveribį

[TOLIAUS BUS]

gelbėdama

vilko
namu. Jo sesuo, žiūrėdama pro 2* 
langu, mate kaip ji moezeka 
paverto ant vilko ir kaip anas 
tik užbėgo laukan, tuojau ir 

iszb(‘go įlaukan žiūrėti in 
katra puse ami’s nubėgs. Szitas- 
gi berniokas paverstas,

ke, kad

tew- • .

karalienei prisa-

arba
- ■ b'^UL

M
ir klausia, 
Ūkininkas matydamas

ana

bėga, 
bėga ir užbėgo kita tokia boba 
ragana. 'Ta ji atvertė žmogum, 
bet už tai reike dvkai bobai 
tarnaut. O sesuo, insižiurejus 
in kuri szona jos brolrs nubėgo, 
ej<> jo jeszkoti. Ėjo per girres, 
per laukus ir užėjo ji arianti.

Tuojau pažino ir verkdama 
pasveikinus, vadino eiti namo, 
bet brolis jai atsake: “Asz 
gryžt namo negaliu 
tik iszszito lanko iszeisiu, tuo
jau ir vėl pavirsiu ant vilko! 
Geriau tu nueik pas kunigą ir 
paklausk, kas daryt, kad asz 
galeezia vėl būti žmogum ir ga- 
leczia pargryžt namo.” 
nuėjo pas kunigą. Kunigas da
vė tokia rodą, 
nori savo broli 
turi tylėt ir ne žodžio nekalbėt 
per isztisus trejus metus. Jai
gu szita iszpildis, tai brolis ko
kis buvo ir Vėl bus. Sesuo pri
sižadėjo pildyt ir iszejo svietan 
ubagaut. Ėjo, ėjo, užėjo in gir- 
ria, eme tenai ir paklydo. Be- 
klaidinedama iszgirdo szunis 
lojant, tuojau mergaite inlipo 
in rnedj^u: laukui | toliau kas 
ežia bus. Ogi szunis, užuodė 
i vėlimas pėdas, priėjo tiesiai 
prie to medžio, kuriame buvo 
inlipus, o paskui juos seke ir 
t medžiotojai. :Buvo tai kara
liaus tarnai. Pamate anie tokia 
gražia mergaite medyje inlipu- 
sia, pra<lejo ja kalbint, bet ana 
tylėjo. Dave žinia karaliui. 
Atėjo karalius ir pamatęs, kad 
labai graži mergaite, liepe tar
nam, kad ja iszimtu isz medžio. 
Tuojau tarnai iszeme. Karalius 
parsivedė namo, aptaise gra
žiais rūbais ir taip jos gražumu 
pasidabojo, kad nors ana buvo 
bežade vienok nusprendė su ja 
ženvtis. 
dailiu d 
apsiženijo ir labai gražiai gy
veno, nors szita mergaite ne 
vieno žodžio neisztare, bet ka
ralius ja labai mylėjo. Ilgam 
laikui praėjus, karalius iszjojo 
ant vainos, ir prisakė jaigu kas 
atsitiks namie, tai kuogrei- 
cziausia jam duoti žinia. Ilgai 
jam namie neesant, gimė kara
lienei sūnūs.

O, užmirszom 
kyt, kad karaliaus buvo 
czeka ir taippat ragana. Taigi 
kaip tik sūnūs užgimė, tuojau 
ana paėmė ji ir nusmaugus že
mes pakavojo, o karaliui nu
siuntė žinia su pasiuntiniu, 
kad gimė karalienes nei szis, 
nei tas, nei szuo nei kate. Ka
ralius atrasze, kad be jo žinios, 
vienok nieko tam vaikeliui ne
daryti. Kai anas sugryžsz, tai 
žinos kas daryti.

Daug laiko praėjo. Sugryžo 
ir karalius namo ir klausė, kur 
dėjo ta vaikeli; pati nieko ne
kalbėjo, o ragana-moezeka pri
kalbėjo ir primelavo ant kara
lienes sakydama, kad kaip tik 
tok is negražus kūdikis gimė, 
tai karaliene eme ji ir nužudė. 
Labai karalius supyko ant sa
vo pa ežios ir liepe nusudyt ja 
ant smerties. Kada jau po šū
dui laivo karaliene iszvesta 
laukan ant nuszovimo, tai isz- 
ėjo pate karalįua ja nuazauti ir

Medi-

Hi

Karaliene 
szneket, nes pažino

atsake:
nes kaip

i <

Sesuo

kad jaigu ana 
iszgelbet, tai

Ihzmokino ja visokiu 
larbu ir raszyt. Paskui

pirma pasa-
mo-

t u s. 
pas

Matydama tai karalie- 
tare karaliui: “Sz vieši a įi

ma no vyre! Tai 
brolis, kuris buvo

mažiausiai 
darbininkup, 
užteiktinai pinigu uždirbti už
laikyti savo szeimynas ir ne
galėjo sutaupyti, nors truputi 
pinigu senatvėj.

Daugumui, vienintele 
gi a u ūda yra betureziu 
Bet sziadien tie namai yra 
brangus, netinkami, ir eina isz 

Vieton betureziu 
kaikurios valstybes 

dabar svarsto kokios nors for
mos pensijas, 
skaitoma kaipo 
tęs dovana, bet garbingas pri
pažinimas praėjusios tarnys
tes. Proponuota paskirti užtek
tinai pinigu seniems kad galė
tu gyvent tarpe savo draugu ir 
neturėtu praleisti paskuti n ias 
dienas kokioj instaigoj.

Pabaigoje 1925 metu, 
valstybes, Nevada, Montana ir 
.Wisconsin, priėmė senatvės 
pensijos instatymus. Sulig Ne- 
vados instatymo žmogus turi 
būti 65 metu arba dauginus, ir 
turi toje valstybėj iszgyveuti 
nors 10 metu, ir Imti Suv. Vai. 
piliecziu 15 metu. Pensija turi 
būti tokia suma kuri su gavė
jo kitoms ineigoms sudarys 
$1.00 in diena. Montanoj, žmo
gus suvirsz 70 metu gauna 
pensija isz nedaugiaus R-a i p 
$25. in menesi.
žmogų turi sulaukti 70 metu

vartojimo, 
namu,

nors

priė
mimai.

Pensija nebus 
mielaszirdvs-

1 iv u

70 metu 
nedaugiaus

Wisconsin ’e

<1

iž

SO
......

■L ♦

.te y

te '♦.J

'p

:te-

''I

•V
s

H 
p

Si
MB I

L

•s

M

M 
ml 
lįl 11

IO

■1/‘į’-.

I

'b

te

4b A. M

te

t

i •1-

■'^A,te

1' ♦ ■ (

Kada profesoris W. II. 11° over

sze?
— Pasipirkau maišželi aguo 

nu.
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— Kaip tai drysti meluoti, 
juk ežia patsai matai, kad pa
rakas?

— Ar tai parakas?! Oi 
Dievuliau, tai tie bestijos ma
ne apgavo, sake kad aguonos. 
Tai gerai, kad dar nesuval
giau, bueziau supleszytas bu
vęs...

Nu, ir žinoma kazokai palei
do. *

-!
iTai bent arielka, 

Nutručini u ir vilką, 
In viena pleisa užėjau, 

Stikleli namines isztraukiau.
Netrukus pajutau, 
Ir vos nepasiutau, 

Iii kamuolį pradėjo mane 
sukti,

Ir viduriai gurgti, 
Per tris dienas sirgau.

Ir vos atsigavau. 
Tai tau gorymo vietos 

Kur nusitrucija svietas.
Jau kojos in ten liepastalysiu, 

Visiems apie tai pasakysiu, 
Idant namines tokios* negertu, 

O in geresni pleisa trauklu.
Ba ir szuo gala gautu, 

Jaigu lasza tokios guzutes 
paragautu.
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isz Smithonian Instituto 
važiuosiu Mount Bruk kora, vidurį Afriko, pasiims su savim 
16 menesiu senumo dukrelia, kurios’motina mirė keli 
šiai algai, idant jaja prižiūrėt ir linksmytis 
niszkoje pnstyneje kur ketina 
liszku tyrinėjimu.

meno- 
su ja ja Afriko- 

praleist kelis metus del moks

tai parakas?!

kad dar
!■»

11

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

ir pensija nebus daugiau kaip 
$1.00 in diena.
Wisconsin ’e aplikantai
Imti piliecziai ir
tu valstybių per 15 metu. Ki
tos valstybes dabartiniu laiku 
svarsto pensijos 'klausima.

— 1’VL.I.S.

Montanoj ir 
turi 

gyventojai

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis 

is dusulis,
, gerki i- 

sunkaus kvėpimo, 
, ūži-

n 
nosines kataro, kurtumo 
mas ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėti ne 
30 met u.

pasekme per 
Preke, tiktai 25c per 

paczta. Iszrasta ir parduodama 
I ik per

The Hampton Laboratory 
724-73G Mulberry Street 

Reading, Pa.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
Nedelioj 12 September™ 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinna apleis Mahanoy City, 9:50 
aubatos nakti 11 Scpteni. pribua 
in Niagara Failu 7 valanda Neda
lios ryta 12 Scptem, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 12 
September. Grįžtant isz 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
. .no ■' - • "I tWSS-S* I j ' f •|-;te / lKl * '' '' ' -WK#-' ♦ -

Gerinusi™, būdas gyditis su Žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ilgu. 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 Lt 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvon skausmo, galvoj ir. auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztuis apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

M e

namo, 
ir toliau

c

raszyti.

1

Asz \ incas Bakunaa, pribuvau in 
Amerika 1 diena Gegužio (May) 1899 
mete, apsigyvenau Wisconsino Val
stijoj, mieste Sheboygan. Pergyve
nau Amerike 27 metus ir turiu daug 
giminiu ir patinstamu Amerike, su 
kuriais norecziau per laiszkus susi- 

Priklausau prie Wisconsin
Scout League. Grajinu kortom po 
Wisconsin ir Illinojaus Valstijuose. 
Paeinu is-z Suvalkų Red., Vilkaviszkio 
Parapijos Pažeriu, Valstijos Slauno, 
Olszrutu Kaimo. Adresas mano:

Vincent Bakunas, 
Sheboygan, Wis.

(72)
1415 Wis. A ve.,

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS^ 

ST. CLAIR, PA.
lazbalsamuoja ir laidoja mlrusim 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laldotuviu, veseliu. kriksziyniu k 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonas 1878-M.

KVITU knygele Draugystėms del i»z- 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
ntoriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • - 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.< ‘MAHANOY CITY, PA.

/|,H

1

s'I

1

Camel yra rūkytojo ženklas draugiškumo
NAMUOSE, ar kliube,—apverstame ,, dar
bais ofise ar susikimšusioje gatvėje—kur tik
draugas sutinka draugų, jus išgirsite stebu
klingų pakvietimų—pasiimkite Camel!

I
I

Ir kur tik Camel yra uždegamas, žmonės 
sueina krūvon draugiškesniame šusipratimė 
—nes gerumas Camels yra visiems supran- 

' 2 _ i. 1 * Ltarna kalba. į

Camel yra daugiau negu cigaretas. Tai 
patyrimas rūkymo pasidžiaugimo—puikiau- 
sis kokį galima ant šios senos žemės rasti..
Camels susideda iš parinkčiausiy auginamų

„f ■

, M te' ■! te- 1 ' ' ■ ■ ' ' *

Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir šio 
puikus tabakai kopuikiausia sumaišyti, kaip 
pas neivienų kitų cigaretę. Camels niekad 

„ 1 _ J ■ I .
pas neivienų kitų cigaretų. Camels niekad 
nenuvargina skonio, niekad nepalieka eiga-

. b. • - i . — - . 'I - A *' - I J, .

Jokia kitas cigaretas 
. 1 7 | t i

retinio atsidavimo, 
pasauly nepaneši į juos.

į 
1 ’

Kadatik ir kurtik sutiksite draugų, lai ta
proga buna nuolatiniu užkvietlmu prie pil-

* * a a • a * a • a a _ *niausio pasidžiaugimo kokis tik gali paeiti 
('ianratniš cigareto. ' ii

Pasiimkite Camel!
11 ' 4

l

I

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C,
I
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Vienoje vietoje inkurtuves 
buvo, 

Ir muzikantai pribuvo, 
Pargabeno ir alaus, 
Ir da ko dauginus, 
Pradėjo visi szokti, 

Ir seni kojas kilnoti 
O kad ir munszaino

nepavydėjo, 
Tuojaus apsvaigia musztis 

pradėjo. 
Krumpliai ir biles darbe buvo, 
Konia kožnas dalybas gavo, 

Gaspadoris ir gaspadine gavo, 
Jaigu visi, tai ir jiedu 

paragavo.
Norints* ilgai pastenes, 

Bet jau galva neskaudės, 
O ka? puikios inkurtuves, 

Jaigu padaro galvoj skyles.

Pennsylvanijoj, gubernijoj, 
Karczemoj vienoj, 
Latrelis pliovojo, 
Kaip szunelis lojo.

Ant tikėjimo ir Dievo pliovojo, 
Ir jis nieko nebijojo, 

Kad kas in kaili jam duotu, 
Ir gerai pakoeziotu.

Tokiu pusgalviu turime 
visur ir daug, 

Tegul juosius szunes staug.
♦ ♦ ♦

Viena rūtele, • • • ®Dvieju vaiku mamele, 
Pagriebė nuo savo brolio 

60 doleriu, 
Ir iszrunijo sau su kokiu 

nedoru.
Nedyvai, ba niekszas* buvo, 
Kol da in czion nepribuvo.

Tokios tai vra sesutes, fr' F
Lietuviszkos misiutes, 

Ar ne vertos ant kaklo 
virvutes?

i

r i
♦

♦

J;
I
I

* ♦ ♦ 

liti #

Be to, Ida pro szali ne bus, 
Paminėti apie tuosius 

kalpokus, 
Mislina nekurie Lietuviai, 

Kad tai labai gražiai, 
Kaip ant galvos skryblius, 

Tai labai mandras bus.
Nežino, kad nuo skrybliaus 

plaukai slenka, 
Nuo skrybliaus proto ir 

plauku netenka, 
O kas skrybliu ant galvos 

laiko, 
Taji svietas už kiaule palaiko.

Daug tokiu yra ka nenusiima 
kalpoka, 

Su skryblium valgo ir szoka, 
Neguodoja ne dvasiszku, 

Užkviestu svecziu.
Ne dyvai, ba retus plaukus 

r turi,
Ant paguodotu ypatų nežiūri, 

O ypacz kada ant kampu, 
Randasi kuępa žiopliu, 

Neatiduoda paguodones, 
Kada praeina dori žmones.r_.......... ..  .. ...... —

M

DAINŲ KNYGELE, telpffl tinkama

iikaipo eiles Ir dekllamacljos. 92 po**' 
ia, popierini apdarai. Preke 2fte.
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SHENANDOAH, PA.

1

b

— Nesenai sugryžo isz Lie-* 
tuvos ponas S. Kuckaitis, 21 N. 
Chestnut uli., pergyvenos to- 
nai's du metus su savo paeziule 
ir vaikais turėdamas tena is 
vieszbuti. Paeziule su vaikais

<*

vvru
k u-

Ablnvas buvo taip štai- 
niekas 
Valdže

September^.
Ruduo jau po szonu.

— Panedelyje pripuola La
bor Day.

— Lietus sugadino 'mai- 
nieriu pikniką įkuria ketino
sziadien but Lakewood parke, da pasiliko Lietuvoje, pakol 
1 — Panedelio ryta policije 
padaro ablava ant visu paleis- 
tuvingu urvu — viso 23, paim
dami suvirszum szimta 
ir aptersztu balandėliu,
riuos uždaro Pottsvilles kalė
jime, 
gus ir netikėtas kad 
isz jo neapsisaugojo. 
mano visas isztremt isz pavie
to, o tai vis isz priežasties su
deginimo klebonijos Mahanoy 
Plane ir žnldinsta Ringtxme. 
Jau didelis laikas, kad polici
je ėmėsi energiszkai isztremp- 
ti taisės pekliszkas urvas kū
rinėsią jaunuomene ir paeziuo- 
ti vyrai užsikresdavo bjau
rioms ligoms ir užkrėsdavo ki
tus.

neparduos namus, po tam sut 
rgryž in laisva Amerika. Pa* 
cziule negalėdama rimti be 
laikraszczio “Saules,” todėl 
ponas K neką it is užrasze jiems 
hrikraszti idant ne butu nuobo
du o ir vaikai melde idant jiem 
užraf.zvtu laikraszti. Ponas 
Kuckai t is sako, 
geriau gyventi ne kaip kokioj 
kiti > j v i esz pa t y st e je.

negalėdama i

“Saules

la ikraszt i.
kad Amerika

Maizeville, Pa. — 
Kapczinna's, 
if zsilauže

J uozas 
namiepuldamas 

'viena szonkanli.
Daktaras ligoni apžiurėjo, bet 
sziaip jokio pavojaus nesiran
da.

I

— Italas De Francisco ku
ris nuszove tūla Airiszi, norė
jo papiklyt savžudinsta per su
valgymą trinto stiklo Potts- 
villes kalėjime bet in laika li
kos susektas.

— Aplinkinei farmerei ru- 
goja buk nuolatinis lietus pa
gadino a v ižus, rugius ir javus, 
ii z kuriu didesne dalis supuvo.

— Jurgis K inianekas su pa- 
czia kaipo ir Edmundas Ta- 
cilauskas su pana Ona 
Krupinskiute motoravo in Fi
ladelfija atlankyti Sesqui-Cen
tennial paroda.

— Dr. Tacielauckas 
sanvaite ima
la Pennsylvanojos Universitete, 
kur žymiausi dantų specialis
tai mokina dentistus kaip pa
daryti naujausios mados dan
tis ir atlikti kitoki d arba kas 
kiszasi gydymo ir isztraukimo 
dantų.

— Pofesoris M v kola Sla- 
X’ickas, kuris vedė orkestrą 
Shamokin teatre, vela sugryžo 

apimt i 
Victoria

• 4

szia
tolimesni moks-

atgal in Mahanoju 
dinsta vargoninko 
teatre. Tuom laik orkestrus ne 
bus, tiktai vargonai grajis.

— Girdėt, kad inžinieriai 
mano daryti nauja plentą isz 
Mahanojaus in Delana, po tani 
Bujungti su plentu prie tilto ar
ti McAdoo. Butu tai trumpes
nis kėlės in Hazletona kokia 
dvyleka myliu.

— Juozas
36 metu, isz Vulkano, buvusis 
kareivis norėjo padaryti 

fun<‘s” 
gyva st i

Januleviczius,

savo 
draugams “funes” bandvda- 
Ihas atimti sau gyvastį tris 
kartus, bet kožnu kartu jam ne 

nubodo 
žmonirns laukti jo pabaigos 
gyvenimo. Ant galo paszauke 
polici jauta, 
ant pakutos in 
koza.

i 4

pasiseko ir ant galo 
jo

kuris
Mahanojaus

uždare ji

• • 
visi— Sziadien 

bus uždaryti po piet, 
tai paskutine szvente del sztor 
ninku.

— Edwardas Klementavi- 
czius, 42 metu, SS?1/* E. Pine 
ulyczios, aplaiko sulaužima 
trijų s’zonkauliu laike susieini- 
mo su savo draugu pamatyti 
kas yra drūtesnių.
yra kitokios nuomones ir keti
na aresztavoti taji “dranga.”

BROLIAI LIETUVIAI IR 
LIETUVAITES.

Asz Jurgis Pajaujis pra;ne- 
szu kad uždėjau saldainiu ir 
groBcriu sztora, po No. 1339 E. 
Market St., Mahanoy City, Pa. 
Taigi užkviecziu visus apielin- 
kinius atsilankyti ir persitik
rinti kad visko gausite pigiau < 
ne kaip pas senus sztorninkus/ 
nes asz esmių pats senas darbj- 
ninkas ir žinau kad sunku dar
bininkui pragyveąti todėl par
duodu viską pigiau. Parduodu 
ir visokiu cigaru ir cigaretu isz 
Turkijos pargabenti. Ateikite 
kur pigiau galite nusipirkti o 
suezedinsite ant kožno pirki
nio, ir gausite linksma patar

iu Tik nepainirszkite vU> • 
E. Market St. Jueu 

Jurgis Pajaujis.

sztorai 
nes bus

5

aplaike

Poli c i jo

4 4 dranga.

naymuLTik 
to£ 1339 B 
tautietis,

11 ' *

Tamaqua, Pa. —Dvideszimts 
trvs kazirninkai likos areszta
voti per stintinius, ruime ant 
virszaus Indian Garage. Lorn i- 
ninkas Albert Koinaginskis«li
kos taipgi suimtas ir pastaty
tas po kaucije lyg teismini.

Girardville, Pa. — Vietinėje 
Opera House, bus duotas pui
kus koncertas 16 diena Sep
temberio, kuriame dalybaus 
skripkinyke p. Violeta Mockai- 
eziute isz. Mahanoy City ir p. 
Davnaravicziute (Da vendish) 
turinti puiku dramati’szka sop
rano baisa kuri nesenei užbai
gė mokslus New Yorke.

i
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ISZ SKOTLANDIJOS| Ar Jums Patinka 
Szitokia Mada?
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Aguinaldo kareiviai isztikiami del Amerikos.

daline in keletą

ir kitokius pasilinks- 
ir isz tiesu, 
veiklumas

matytis 
ir ant to 

dabartiniu
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Sziadien moterėlės neszioja
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Buvusieji kareivini generolo Aguinaldo nnt Filipinų, turėjo mm diena didele paroda
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ant atminties 150 metu sukaktuviu Laisves Sklypo. Szcszi tukstaneziai tuju karei-
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Maniloje
viii parode Dedei Sam’ui, kad yra isztikimais vaikais po globa Suv. Valstijų.

Chicagos Palicijantai parodo ka jie moka.

5. V

b:;

“Miss. New York” d

* <Mf; *

ir..j,

L. ■<

į

įt X-
■j

>

+

* I

d1 V-1

i /' ’X •
■ i

i j
’ 'M

f

i>
M

A<

fe
>

>

fe 

<į

x<c« 

>

<>

b

■

Si

'.-'b

► '

S

Mryz.

■
- •
JR

fe>. JF z.<

I®’!-'"1- tea''

■

y J

Wį:j

Z

y'AAjįįLji

■/’•x'X/: '<

■
ji

jį .

I įį ■

-
'//.L

:• ■

/

I

■/K 
‘f.

fe

j

M

, Jm

f

a

■

R
I |

. ■•i,-. 

■

$ 
»' -f 

k feįo

*

Ant susirinkimo Chicagini u

M

A

AY2 <
4 F? >

a v I

i
1 ♦
i

I t f
«1

fe“*1” augszcziau keliu 
o kad tieji “blumersai”.neku
riu moterėliu yra gana gražus 
ir nek uric brangus, o juju nie
kas nemato, todėl nutarta juos 
neszioti žemiau keliu kaip ant 
paveikslo matoma. Pana Ag- 
neszka O’Laughlin isz Pary
žiaus yra pirmutine, kuri gei- 
dže laja mada investi tarp 
Amerikon iszk u moterėliu ir 
flaperku, bet užeina klausymas, 
ar jai pasišoks. O gal už keliu 
metu moterėlės prisisavins vy
ru kelnes J* ir 
kriukis — Vyrai ir moteres no- 
szios tuos paežius apredalus- isz 
ko nekarta gali kilti nesuprati
mai tarp poros, nes nekarta vy
ras turėtu sodeti namie kada 
jojo paeziule prisisavintu vyro 
kol ne ji eidama iii miestą.
———-t—h— ~

Ant vakacijos po

blumorsus4 4

o kad tieji
y
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Oraigneuk, Scotlandija. -r 
Dabar isz eiles pripuola kalbė
ti apie didmiesti, nemažai ap
gyventa Lietuviais, Glasgow. 
Tas miestas manau kadx žino
mas kiekvienam isz mus broliu 
Ainerikiecziu, ar nors girdi
mas, nes jis randasi jau pri- 
skaitytas prie didžiųjų pasau
liniu miestu, ir isz lieso, jau 
miestas yra daugumu kuom at
sižymėjus, Ten viso k i susibege- 
liai, ir atsiskyrėliai pirmiause 
randa del saves vieta, 'bet tarp 
mus broliu Lietuviu tai tokiu 
randasi maža dalele.

Ten jau yra Lietuviai iszsi- 
partiju, kiek

viena kitokios pakraipos, bet 
netrūksta ir gudruoliu, kurie 
mano ir mėgina isz kitu pasi
naudoja, sau pragyvenimu tu
rėti, trumpiau ir aiszkiau pasa
kius, mokytu bet nepabaigtu. 
Kaip kitur taip ir tenais kiek
viena partija saviszkai apsiei
na prie saves kitus traukdami, 
ir pagal savo šapeli szokdami. 
Ten' katalikiszka draugija žy
mei jau paėmė virszu, ir dar
buojasi su atsižymejimu viso
kiuose reikaluose daugumas 
suaugusiu, o taipgi ir jaunimas 
po draugei. Užlaiko savo ne
maža ir gražia svetaine, rengia 
szokius, 
minimus 
visko ju
pasiszvent imas, 
sunkiu bedarbes laiku kada ki
tos kolionijos visiszkai apsnū
do, o Glasgow kolionijoj randa
si ir szokiu ir koncertu, nors ir 
recziau kaip visuomet būdavo, 
bet nesnaudže rankas sudeja.

Ten randasi taipgi Scotijos 
vienintelio Iszeiviu Draugo 
spaustuve, kuri dabartiniu be
darbes laiku kritiszkam, pade- 

jokiu giminiu jime stovi. Rodos nemažas bū
relis Scot i joj Lietuviu, bet apie 
savo kelrodi laikraszteli mažai 
kas rūpinasi, ir butu didi geda 
visiem kad atsisakytume nors 

geriau iszgali, sziek 
tiek suszelpti kad nereiktu va
žiuoti in Londoną kaip ponui 
Rankpelniui, ar in Bodvell An- 
glekasiui tad sukruskime drau
gai su greita tavo pagialba, nes 
jaigu da nusitęs ilgiau bedar
be, tad musu laikraszteliui vi
siszkai jau grėsė pavojus. Jai
gu rastųsi draugu 
ežiu geros szirdies, kurie neno
rėtu daleis!i 'žlugt musu sun
kiai uždirbtais penais laikrasz
teliui, bukit malonus pagal isz- 
galejima mum primaczyt su- 
szė'lpt 
tuviai

DeCenescino— Santo DeCenescino, 31 
metu Italas, nuėjo maudytis in 
Creviso prūdeli kuriame pri
gėrė. Santo buvo nevedes žmo
gus ir neturėjo 
szioje aplinkinėje. 

■ »
Minersville, Pa. — Stanislo

vas Zigmantą biznierius, iszva- 
žiavo su szeimvna i 111 
City ant keliu tlienu, bet kada 
siigryžo nerado savo namo, nes 
ugnis sunaikino visa turtą Su- 
batos nakti. O kad Zigmantą 

, todėl negali- 
surasti ir prą-

ziavo su szeimvna *

nepaliko adreso 
ma buvo jojo 
neszti apie nelaime.
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Rūta K. Patterson, 17 metu,

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W; Center St. Mahanoy City

Visit ‘9“™ VISU 
PHILADEbffllA

SESOUI
CENTENNIAL CITY

LENKU DIENA
Nedelioj 5 Septemberio

Rcgulariszkai treinaa iszcia 
Nedėlios ryta.

Iszeis
8:04 
8:45 
8:56
9:24

Isz
Shenandoah .
Gilberton . . .
Mahanoy City
Tamaqua . . .

L
 Grįžtant— Treinas apleis Phila
delphia 20th St. ir Oregon Ave. 
f “ * ‘ 
ddard Time.

Dubeltayas Tikietas $3:50

1:45 nakczia pagal Eastern Stan

isz Shenandoah ir Gilberton
$3.25 isz Mahanoy City ir

Tamaqua

qeadingConipany
Reddiipj^

111 irs
I .. •> l*«

Ainerikie-

mum
už ka mes Scotijos Lie- 

busim didei
Sztai jo adresas, Iszeiviu Drau
gas, 281 Egi in t on Street, Glas
gow S.S. Scotland.

Daug apie Glasgow neturiu 
ka raszyt nes 
ten ne žinau, 
ten daug žinoma nes žinau jau 

gatves, 
•paukszcziu turgu, Redakcija, 
Central Station ir viena resto
raną.

Dabar da nors truputi noriu 
pakalbėti apie mu's Lietuviu 
labai negera pasielgimą. Be
darbe vieszpatauja pas mus da 
nėra pilnai keturi menesiai, bet 
musu žmoneliai taip iszsilavi- 
no ir iszmoko kat rodos moki
nosi kokia pora metu, bet ka 
iszmoko czion pakalbėsim.

Vienas kita visokiais budais 
szmeiszti, a*pkalbet, apjuokti, 
bet tokiais žodžiais apkalbėti

dėkingi.

neperdaugiause 
isz tiesu, mano

netoli pusantros

ir iszrodineti, kad doram žmo
gui visiszkai negalima tokiu 
žodžiu minėti, ne in laikraszti 
dėti,f kur ežia tokiu žmonių 
•protas, ir žmoniszkumas, czion 
tikras barbariszkurnas. Arba 
koki menknieki dagi rd tU* tuo- 
jaus apskusti in instaigas isz 
kuriu gauna paszialpa, kad ko
kiu nors budu kitam pakenkti, 
taip kaip gyvate su savo gyliu 
kitam ingilti, nors isz to jokios* 
naudos neturi bet jam, ar jai
ramiau ir smagiau pasidžiaugt 
isz kito nelaimes, ir aszaru, ak 
jau ir taip vargo invales pri- 
spauaU^hLJueia_
broliezkoj meilei, o czion gata-
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Everett Sanders, sekretorius 
prezidento Coolidg’o, iszkelia- 
vo in Bermuda su savo paeziu- 
le, atgauti savo veikata po sun
kiai operacijai.

vi vienas kita paskandyti, ir 
isz kur draugai ta mokslą ga
vot, ar isz kokios knygos, ar 
laikrasZęzio iszškaitet, to joks 
mokslas no joks laikrasztis, ar 
knyga negali nurodyt, czion 
vien tik isz tamsiu ypatų ple
palai kurie nieko nepaisydami 
visokius niekus pliauszke, nuo 
kuriu iszmi n ti ngesniems' reik 
szalintis, o prieszingai prie ko
kiu pristosi, ir pats tokiu pa
stosi, tad nepainirszkit visi 
szio nurodymo kad tokias su
eigas reike kolabiauso mažint, 
o ne platint, kaip vienas, kitas 
nuo tokiu atstos, kiti taipgi 
matydami .kad nekurie nepri
sideda, 'susigėdo ątsitrauks ir 
nodraugaus su tokiais žmo- 
nims. O laikui bėgant ir pats 
pamato kad nuo ju kiti szalina- 
si, ju draugija nyksta, ir jie 
.susipras ir pradės goresniųęy^. 
vonima vosti./Dieyo duok kad

tad nepaini lūžkit visi

palicijanlu (parodos) kuri 
atsibus 4 Septemberio, rodys k a jie gali padaryti važiuodami
ant niotorcikfiu. Paveikslas parodo viena isz juju perstatymu.

Sergsti Narius Meksi-
koniszko Kongreso.

I

-J

u

szviesplauke, likos iszrinkta 
kaipo patogiause mergaite iaa 
>Jew Yorko, kuri dalyba na pa
togumo konteste Atlantic City.
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Meksikoniszkas kongresas tomis dienomis taip yra užs ikarszcziaves, kad nekarta ky-

p a. a 
Phol<.>

-.7 ' ‘H
V

la tarp ju musziai, todėl kareiviai randasi ant sargybos idant juos apmalszyt. Nesenei trys 
kongresmenai likos užmuszti laike politikiszko mniszimo.

nors dalele ksz tu mano žodžiu 
butu ant naudos žmonijai.

Szkotinskas.

ATSIDARĖ JAM AKYS.
— tUžteminau Stasiuk kad 

tu ant fotografijos isz jaunu 
dienu turi mažesnes akis...

Stasys: — O taip! bn tik ta
da, kada su tavim apsipnezia- 
vau, man akys atsidare visisz- 
Vni *

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

I ANT PARDAVIMO.
r

Buezerne ir groserne, randa
si geroj vietoj,, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi. Atsi* 
szaukit in “Saules0 ofisą 4

j*kai... ■*
^RANESZIMAS,

‘ .. ..........................

Jeigu norite cimentu ap
tverti lota ant kapiniu, ir ki
tokius panaszius darbus at
likti, tai geriausia jumis 
liks ta- darba cimontinis kon- 
traktorius Adomas Butkus.

at-
I ’į1

traktorius ____
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristato anglis. Prekes 
prieinamos. . .
*'—- - 1180’E. Centre St
S.10)

#

Mahanoy City, Pa.

t

Mokamo 3-Ctia procentą ant 
eudStu pinigą. Procentą pride
ri am prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banke nepaisant ar mažas ar

H. BALL, Pre tide n tas
O, W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

didelis.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEOBIAL ’

, —...... . . .. • < J

Patarna«j*tn« almpatiazkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai voatuviaas 
kriksztynoma ir tt. 

Boll Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

BUDROE VAN SERVICE 1

4

111

į 
J 
Ji

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo hr 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA

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.

BeU Telefonas 3414.
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