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ISZ AMERIKOS
A

NETIKĖJO
IN BANKAS

SUNKEI SUCZEDYTI $1,170 
DINGO NEŽINE KUR.

1

GAILESTIS PO LAIKUI.

Wil kės-Bar re, Pa., — Mikas 
Morą v skis, ,per ■daugeli metu 
czedino pinigus idant galėtu 
sugryžti adgal in tevynia pas 
savo paezia ir vaikus ir pasil
sėti ant senatvės, bet didžiau
sia klaida Mikas padare, kad 

-. pinigus laike namie ir netike- 
, jo in bankas. Jojo bankas bu- 
, vo padarytas isz dalies baisi- 

kolinos pampos kurioje laike 
pinigus.

Ana diena atlankė ji Jokū
bas Petnvczia ir iai tame lai
ke, kada Mikas dėjo 50 dole
rine bumaszka in savo banka. 
Ant rytojaus pinigai dingo ir 
nužiūrėjimas tuojaus puolė ant 
Petnyczios, kuri ir apskundė, 
bot sūdąs neturėdamas jokiu 
davadu kad Pėtnyczia pinigus 
paėmė, paleido ji.

Moravskis gyveno pats vie
nas pusiau sugriuvusioje ba
kūžėlėje, dirbo kaipo leberis ir 
czedino pinigus, pats nekarta 
kimšdamas badu ir szalti. Per 
tiek motu czedinimo, dingo ant 
kart 1,170 doleriu. — Pats 
kaltas, nes ant to yra ban'kai 
kurie rūpinasi žmonių pini-

MYLĖJO VAIKUS; 
PAVOGĖ VIENA.

Estella
14 metu mergaite isz

Baltimore, Md. 
(} ross, 
Montrose prieglaudos del mer- 
gaieziu, prisipažino, 
jiji pavogė Tamosziuka

buk tai 
Stan

ton, 8 menesiu kūdiki isz veži
mėlio, kuris stovėjo prie namo. 
Palicijei prisipažino, buk jiji 
labai mylėjo vaikus ir norėjo 
Tamosziuka pasiimti su savim 
bet kada su juom nuėjo ant pa
veikslu, vaikas pradėjo veUkti 

ji teatre, pati nuėjoir pallikm 
namo.

NUŽUDĖ BROLI, SESERĮ 
IR PATS SAVE. 

Tenn.Knoxville, Tenn. — Pirma 
nužudęs savo jaunesni broli po 
tam seseri, sukapodamas juos 
kirviu, Sam’Phillips, 27 metu, 
audėjas czionaitiniam fabrike, 
atėmė sau gyvastį per szokima 
priesz lokomotiva, kuri ji su
malė ant szmoteliu. Kada pali- 
cije surinko szinotelius savžu- 
dintojaus ir nnnesze namo, ra
do tenais baisu regini 
potus kunits'brolio ir sesers.

suka

KRIAUSZES UPES VELA 
TRUKO; 105,000 BE 

PASTOGIŲ.
Now Orleans, La. — Kriau

šiai ant upes Atchfalaya, ar
timoje McCrae, ndtiketinai su
truko, užliedama du milijonus 
akeliu farm u ir 50,000 žmonių 
pasiliko be ipastogiu. Dabar 
per vandeni nukentėjo suvir- 
sznm 150 tukstaneziu žmonių 
artimoje Mississippi upes.

LIETUVAITE GRAŽUOLE 
NELAIME PATIKO.

“Boston
pranesza, kad Ele-

Lowel'l, Mass 
American’’ 
na Tareiliute, metu, kuri 
skaitoma Lowellio gražiausia 
mergina, patiko nelaime, isz* 
vykusi pasivažinėti automobi
liu su trimis Harvardo studen
tais Automobilius trenkė in 
stiApa ir visi savo gražumus 
apsib.rozdijo. , ,
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ILGA KELIONE
PEKSZTI

ISZ MISSISSIPPI
IN SHAMOKIN

ATĖJO PEKSZTI.

Sliamokin, 
visko, namo, drapanų 
ir t.t. per dideli tvana kuris ki
lo pakraszcziuose Mississippi 
Upes, Williamas Altman su sa
vo moterių, kurie apleido Sha- 
inokus 15 metu adgal, 
žinodami in tonais idant 
del i farma, sugryžo pekszti 
ana diena. Ant farinos isz pra
džių viskas ėję gerai ir pasku
tine mokestis ant fanuos buvo 
užmokėta kėlės sanvaites 
priesz iszsiliejimą upes— sztai 
nelaime kilo ir Altmanai in kė
lės valandas.ne'teko visko. Su
mano abudu jeszkoti pagialbos 
pas savo patinstamus Sliamo- 
kuose, o kad neturėjo ne skati
ko, pradėjo 'kelione pekszti, 
kai]) kur paome juosius micla- 
rzirdingi automobilistai ir ant 
gailo atėjo in czionais po sun
kiai kelionei.

Direktorius 
pe vargingus keleivius pini
gais ir maistu.

SNYDER’IENE PRIĖMĖ 
KATALIKISZKA 

TIKĖJIMĄ.
New York. — Rūta Snvder’- 

iene kuri su savo prielaidiniu 
Gray, nužudė savo malszu vy
ra, o kuri ketina būti elektri
kiuota ateinanti menesi Sing 
Sing .kabojime, pasidavė ant 
kalėjimo kuj^gos kaipo katali
ko. Prisidėjo prie josios atsi
vertimo kalėjimo kapelionas, 
katalikiszkas kunigas George 
Murpby.

Priesz tai Snyder’iene buvo 
liuterone. Mat pamaine savo 
tikėjimą, 'kada mirtis dirstelė
jo jai in akis. Snyder’iene da 
vis turi vilti, kad gubernato
rius permainis mirties bausme 
ant viso gyvenimo kalėjimo.

Pa.

kolos

Netekia 
, gyvuliu

iszva- v •
UZSI-

vargszu suszel-

Trumpi Telegramai.
Scranton, Pa. — Dirbtu

ve parako DuPont arti Moosic 
iszejo in padanges, kada eks- 
plodavojo 900 svaru parako. 
Eksplozija buvo galima girdėt 
ir jaust ant 15 myliu aplinkui.

U Flagstaff, Ari z. — Per 
susidūrimą dvieju trukiu ant 
Santa Fe geležinkelio, likos su- 

36 pasažieriai, bet ant
įlinko nieką neužmusze.

London. — Angliję mano 
visus diplomatisz-

rvszius suv

kurst inima Kinu 
ant sukėlimo revoliucijos.

Londonas. — Pagal ran- 
daviszka raparta, parodo kad 
Anglijoje sziame laike randasi 
1,106,400 žmonių be darbo.

žeista
<r

/ 
pertraukti 
kus Rosije už ‘pa- 

gy ven tojus

Vokietijoje turi užsiėmi
mus 95,000 Lenku, isz to skait
liams 85,000 dirba ant ūkiu.

New Youk. — Naujas lai • 
vas “Malolo” kuris iszplauke 
pinna karta i’SK Philadelphijos, 
susirnuszo su kitu laivu 6 my
lės nuo Nantucket.

11 Norfolk, Va. — Szturmas 
nupute grand stand laike loszi- 
mo boles — 1 likas užmusztas, 
o 82 sužeisti. *

11 Manila, Filipinai. — Bai
si vėtra prapute pro czionai's. 
Badai blcdes milžiniszkos ir 
keliolika žmonių užmuszti.

11 Derry, Pa. — 20 darbinin
ku likos sužeisti, .kada virve 
nutruko nuo karuko kuriamu 
važiavo isz akmendaužes Derry 
Glass Co.

Malolo

I
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Isz Visu Szaliu KARALISZKAS
PRIĖMIMAS

F

Sztai ka padaro smarki viesula-ciklonas miosl ui Texas, kada prapute nesė- 
iici, sugriaudamas visa ir sužeido 85 procentą gyventoju. Blodes gyventojai apturėjo ant 
keliu milijonu doleriu.

ISZKASE KŪDIKI
IDANT LAVONĖLI APRE- 
DYT PRIGULINCZIAI, KU
RIS BUVO PALAIDOTAS 

IN SKARMALUS.

LINDGERGH’AS APSZAUK- 
TAS KAIPO NARSIAUSES 

ŽMOGUS ANT SVIETO.

Zagrzeb, Kroacya. — Dnob- 
kasis ūžt eini no ant vietiniu 'ka
piniu ana diena, buk

Jenerolas Kleszinskas 
Aresztavotas

, ■ f ,

Jisai Pardavė Tėvynes Slaptus Dokumentus
Rosijai. Lietuva Pertrauks Visus Ryszius
Berlinas. — 

Kauno danesza del 
ežio “

Telegramas isz 
laikrasz- 

Vossische Zeitung 
Lietuviszkas generolas 
szindkis, likos areisztavotas ta- 

kada atidavinėjo

m

J >
1 buk
Kle-

me laike, 
slaptus dokumentus in rankas 
R u si sz k u
P aisi n n t i n y b e j o. Badai

jau

sznipu Soviatinejc 
genero 

las Kleszinskis jau pardavė 
Bolszevikains apie dvyleka to
kiu slaptu dokumentu, planu Ir 
kitokiu svarbiu dokumentu.
Aresztavojimas generolo Kle- 

inspudi 
a Ii kil- 
puvo.

szinskio iszvere dideli 
visoje Lietuvoje isz ko 
t i didelis politikiszkas 
jus. Dabar Lietuva mano per
traukti visus rvszius su Sovia- 
tine Rosije. —Ledger

(r 
O

ISZ LIETUVOS
VYNO IR ALAUS GAMYBA 

LIETUVOJE.
Praėjusiais 1926 metais 

sinio vvno
vai- 

gamyba Lietuvoje 
veik du kartu padidėjo palygi- 

Taip 1924 
gamyba sieke iki 35. 

) 

va te
pakilusi iki

mis su 1925 metai', 
mete Vyno g
139 litru, o 1925 mete---- 12,52
litru, pernai pagamintu 

gamybaVyniu 
87,569 litru.

Lygiagreeziai su vaisvynio 
gamybos ikilimu sumažėjo isz 
užsienio invežamo vvno ikokv- 
be, būtent 1925 mete ju buvo 
invežta 266.8 tonu 584,300 litu 
sumai, pernai ju importuota 
Hk 110.9 tonu 220,000 litu sm 
mai. Tas faktas aisz'kiai inro- 
do, kad Lietuvoje gaminamas 
vynas gali lengvai atstoti isz 
užsienio už didelims-pinigus in- 
vežama vyną.

!

DEGTUKU IR TABAKO ISZ- 
"DIRBIMAS LIETUVOJE.

Tabako 
metas isz meto didėja. *<>•!<, 
1924 mete buvo pagaminta vi
so Lietuvoje 729,243 kilogra
mai. o 1925 mete — 773,066 
klgr., pernai tie sikaieziai paki
lo iki 874,787 klgr. Pereitais 
metais dirbo viso 11 tabako fa
briką Lietuvoje 'tai Verblovs- 
kio Klaipėdoje, pagamino per-

gamyba Lietuvoje 
Taip

729,243 
mete —

LIETUVIAI NEDALYVAUS Inai 220,591 klgr. tabako. Po .jo
H A CJTD A DDAMAdH • r/ TT______  i r i xASTRABROMOS 

ISZKILMESE. 
Vilnius. '

! )

Laikinasis Vil
niaus Lietuviu Komitetas nu
taręs nedalvvauti su Lenkaisf

ofeialiu i'Szkilmiu rengime prie 
apvainikavimo Auszros Vartų 
Paneles Szveneziausios Pa
veikslo. Lietuviai Katalikai

Szvencziausios
Lietuviai

tik slkvriiim dalvvausia iszkil- • •
mosią. Mal.dininlkams priimti ir 
informacijoms suteikti buisias 
sudarytas ats'kiras Lietuviu 
komitetas.

atskiras

P-
10

Juozapo

GAISRAS N. RADVILISZKY.
N. Rad\uliszkis. —~Balan

džio menesi 22 diena apie 
valanda rūkant
Venclovo dumtrankv mėsa, ki - 
lo gaisras. Sudoge du jo gyve
nami namai. Visa-s jo turta's km 
dogo.

Tik dėka susirinkusiu žmo
ni u darbsztumui ir policijos 
stropiai priežiūrai tapo apsau 
goti nuo gaisro (nors jau ir bu
vo kedetas užsidegė) kiti na
mai, o taipgi dalis rubli ir bal
du iszgelbeti isz doganeziu na
mu.

Nuostoliai 'sieką virsz 7,000 
litu. Atvv’ke buvo Ska i st'kal no t 
(isz Latvijos) ugniagesiai, bet 
gaisras jau buvo likviduotas.

sulindo in

Lygiai tuo tarpu kaip vyno 
gamyba kyla, alaus gamyba ir 
suvartojimas mažėja, nors jis 
ir priesz karą Lietuvoje užėmė 
žymia vieta. Praeitais metais 
alaus pagaminta 7,774,594 lit
ru, tuo tarų kaip 1925 mete ta 
gamyba sieke 8,584,212 litru, o 
1924 meto ta gamyba sieke —
li,797,228 litrus. Pereitais me
tais veike visojo Lietuvoje 13 
alaus daryklų, gi 1925 mete —
15. Taigi mažėjant alaus var
tojimui sumažėjo 
dkaiezius.

♦

ir daryklų

SZVENTVAGIS.
Seda. — Sziomis dienomis 

Vyriausias Tribunolas apelia
cijos instancijoje sprendė by
la Sediszkio Domo Viskonto, 
k a 11 i n a mo sz ven t v a g y s t e j e.

Užpereitais motais Gegužes 
18 dienos nakti nežinomi pikta
dariai a'tpleszo Sedos parapijos 
bažnyczioH langa,
vidų ir iszvoge invairiu szven 
tylu daiktu er 1200 litu vertes. 
Policija tyrinėdama ‘suseko, 
kad bažnyczia yra apvogęs Do
mas Viskantas, kuris po vagys
tes miszke tirpdino sidabru. 
Sziauliu apygardos teismas 
Domą Viskanta nuteisė trejais 
metais sunkiųjų darbu kalėji
mo. Vyriausias Tribunolas ne
radęs palengvinancziu liplin 
kybiu, patvirtino apygardos 
teismas Domą Viskonta nutei
sė trejais metais sunkiųjų dar
bu kalėjimo. Vyriausiasis Tri
bunolas neradus palengvinan
cziu aplinkybių, patvirtino 
apygardos teismo sprendimą.

aplinkybių

t

I

eina Zyvas Kaune su 154,092 
klgr. ir treczia Broliu Salamo- 
nu.

Degtuku gamba užima pirma 
vieta musu chemijos pramone- 
J(1. f t
veike penki degtuku Tanrikai:

Etna”, “ Balkau”, “Tilka’' 
ir “įblektra” Kaune ir 
“(Iran” Jonavoje. Per perei
tus metus visi fabrikai yra pa- 

55,039,900 dežuczi u 
tuo tarpu kai

Isz viso pernai Lietuvoje,

4 4" V “Balkan”, 
itleiktra” 
” Jonavoje.

gamine
degtuku, tuo tarpu kai 1925 
mote buvo agaminta (be elek
tros”,
mete) — 53,530,600 dežucziu, 
o 1924 meto 56,725,100 dožu- 
cziu. Beveik
g: i m y b os t e'k o “Etnai.”

Musu degtukai jau pradeda 
jeszkoti svetimu rinku. Pernai 
ju in užsieni eksportuota 84.7 
tonu 430,200 litu sumai, isz’ku 
rios 
jai ir

kuris i nsi steigė tik 1926

treczdali'S visos 
“Kinai.

400,200 litu tenka Angli- 
30,000 — Vokietijai.

LIETUVYS ANT
EGZAMINO

Atvažiavo kaimietis in Kau
na atlankyti safo sūneli gim 
nazijoj, kada tai atsibuvinejo 
egzaminas studentu Kunigas 
V. užklausė kaimieczio:

— Tėvuk padek deszimts 
litu, asz ir t i cik padėsiu ir už 
klausiu tavęs užklausima, jai- 
gu atsakysi gerai, tai tu pasi
imsi litus, o jaigm ne, tai pra
laimėsi.

Kaimietis sutiko. Kunigas jo 
užklauso:

— Kaip vadinosi Majžie- 
szans szvogeris?

— Kaip vadinosi szvogeris 
Majžiesziaus? Ogi... Ogi... Je- 
tra! — atsako gerai kaimietis, 
ir nudžiugęs tuom, deda vela 
ant stalo litus ir klauso kunigo:

jus užklausiu:
szvogeris vadinasi!

— O ar asz tavo 
pažystu !

Jegamasteli, ddbar asz 
Knip mano

szvogeri *w
- - . t ,

— O ar asz Majžiesziaus 
szvogeri pažinojau? Atsalku 
greitai kaimietis. Studentai 
nusijuokė garsei. Kaimietis su
žėrės litus in delną, pasiūlomo
jo sakydamas: “Pagarbintas’ 
ir iszejo. •

v
J

■ f

s
'ill I

1 r
Bi’

luinu aną diena, ihik nesenei 
palaidotas kūdikis turėjo būti 
isz naujo iszkastas ir vėla už
kasius. Prasidėjo tyrinėjimai 
ir ant galo daejo pedsakiai 
prie motinos, kuri kūdiki pa
laidojo. Motina su aszaromis 
prisipažino, Imk tai jiji atkasė 
savo myloma kūdiki, negalė
dama nnkensti gailesties, kad 
josios kūdikis likos ])alaidotas 
skarmaluose.

Laike laidotuvių motina, ap
leista per savo vyra, neturėjo 
tada irž ka nepirkti kudikiui 
szlobiikes ir turėjo palaidoti 
konia pusnuogi. Bet aplaikius 
darbu ir uždirbus sziek tiek pi
nigu, motina pirko balta szle- 
bu'kia
de ir vėla užkasė. -— Nebūtu 
tai rnotiniszka szirdis 
po smert rūpinosi savo kūdi
kiu.
BOLSZEVIKAI ISZTIKRO 

NETEKO PROTO.
Moskva. — Ministeris ap- 

szvie'to’s iszdave ukaza idant 
dienos ir menesiai butu per
mainyti in tris menesius. Sztai 
Soviatino Rosije daliai* užvar
dins Nedeldieni*— “Lenind ie
na,” 
na,”

ant

m:.

iszkase lavonėli, apre-

jog net

Panckleli — “Soviatdie- 
‘4Rev61uci- 

ir t.t. Menesiai bus
U ta įninka — 

jon'diona,” 
žinomi sekaneziai: Sausis bus 
permainytas ant

Kovas ant
“ Leninmene- 
“S'talinmcno- 

ir t.t. Argi ne pasiutimas
sis,” 
sis” 
bolszeviku!
DAKTARAI NEGALI

SPIRTIS UŽMOKESCZIO 
UŽ GYDYMĄ.

Mos'kva. — Bolszevi'kai mo
ka savo daktarams pagal juju 
iszgale, nes Rosijoj daktarai 
negali spirtis n'žmokesczio gy
dyme ligoniu, tiktai geriausi 
•specialistai gali reikalaut už- 
mokesezio liet no daugiau kaip 
5 rublius už kožna atsilankv- 
ma pas ligoni, bet ir tai turi 
gydyt žmonis už dyka iper tris 
dienas ant sanvai’tes.

Jaigu daktaras nepriimtu 
puse rublians u'ž gydymą ir sa
kytu, kad veluk gydyt už dy
ka ne kaip priimti toki u'ba- 
■giszka mokesti, tai netektu di-' 
plomos ir negalėtu daugiau 
gydyt žmonių. Norints dakta
rai Rosijoj yra apmokami ma
žiausia, o 
mokslą ines 
st mtentais 
mis.
PAGULDĖ BEPROTI IN OE- 
BERI, UŽMIRSZO IR TASAI 

ISZVIRE ANT SMERT.
Harbin, Mandžiurije. —Cen- 

trailiszkoje 'ligon'liuteje czio
nais, iszvi re ant smert Rusiš
kas palicijantas 'kuris tąrejo 
sumiszima proto. Ligonbutes 
tarnas paguldė ligoni in cebe- 
ri, atsuko verdanti vandeni ir 
lame likos paszauktas pas ki
ta ligoni. Tarnas užmirszo apie 
įpirmutini, 
net in valanda laiko, užtikda
mas ji pitsgyvi, o kada norėjo 
isztraukti isz coberio, pamisze- 
'lis nesudavė, nes neturėjo jo
kios janslos ir iszvire ant 
smert. Kada ji ant galo isz- 
trauko isz vandens, visa skūra 
nusmuką nuo jo 'kūno kaip 
pifsztine.

i

r>.
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bet daktariszkos
yra pripildytos

ypatingai inoteri-

pas kuri sugryžo

— Visa biuro pa 
musu Amerikoniszka 

Liinlberga

Parvžiiis.
arbina 

boisa 
šiaušia lėkiotoja ....v 
kuris perioke mares in 33 va
landas isz New Yorko in Parv- 

3,610 myliu to-

(F

kai.'i 
ant

jo nar- 
s\ ielo

žiu, Fra n ei ja
luino. Tukstancziai žmonių ji 
pasitinka visur, ban kieta i yra 
■duodami ant jojo garbes visur, 
pasveikinant i telegramai atei
na isz visu daliu svieto. Pran
ei je ji apdovanojo garbes me
daliu, žodžiu, jokis karalius ne 
ciesorius ne 'buvo taip iszkil- 
mingai priimtas kaip jaunas 
lėkio t o jas Lindbergas.

Snv. Valstijų prezidentas 
Coolidge paliepė szcsziems ka- 
riszkiems laivams jiarvežli 
Amerikoniszka narsu na namo, 
kaipo koki karalių, o kada pri
bus namo kongresas ji apdova
nos garbingiausiu medaliu 
narsaus 
m p.

Lindbergas napriims jokiu 
pasiulinimu rodytis teatruose 
ir kitur, norints jam siūlo apie 
milijoną doleriu už tai, o lai'k- 
ra.‘zcziai jam pasiirlc net po 
tris dolerius už kožna žodi, jai- 
gu paraszytu savo atsitikimus 

mares in taip

!

Valstijų

garbingiausiu
a t s iž y m e j i m o 1 e k i o j i -

nepriims

■perleki m p 'per 
trumpa laika.

Ir nėra ko stebėtis, kad jau
nas Lindhcrgns snjpusze visus 
rekoixlus perlėkime per mares 
in 33 valandas be jokio susto
jimo isz New Yorko per Irlmi
di je ir pasekmingai atlėkė in 
Parvžiu.
LEKIOTOJAS PINEDO

SURASTAS ANT MARIU.
Lizbonas, Portugal i je. — Ita- 

—....... J lekiotojas DePinedo,
kuris perlėkė per keturis skly
pus ir apleido Newfoundland 
Panedelyje lėkdamas in Portu
gal! je, apie kuri manyta kad 
pražuvo, likos surastas per 
laiva ant mariu 200 mvliu nuo 
czionais. Kapitonas laivo ji 
isztrauke isz mariu su eropla- 
nu, kuris turėjo nulužnsi viena 
sparna, lekiotojas nenukeiitejo 
ant sveikatos.
TURKIJOJ lęZDEGE VISAS 

MIESTELIS.
Konstantinopolis. — Derbo- 

ezako miestelyj 'kilo didele ug
nis. Isz 600 troboiu tik du isz- 
liko nesudegu; 
pelenais.
Laike ugnies žuvo penki žmo

nes. Viena moteriszke, ]>ama- 
ezius savo grinezia degant, szo- 
ko in ilgui ir ten žuvo.

Miestelin turėjo triipucziuka 
daugiau kai]) tris tuikstanezius 
gyventoju. Jie li'ko bepastogiu. 
Padėtis sunki.
150,000 DARBININKU 

PRIĖMĖ MAŽESNE 
MOKESTI.

Rymas. — 150,000 audėju su
tiko ant numažinimo mokes- 
tiea deszim'ts procento, o dar
bininkai dii'banti ant laivu, do
ku ir kitur sutiko ant 18 ]>ro- 
cenlo numuszimo'del gero savo 
tėvynės. Numažinimas bus da
limis, o ne isz vieno karto.

1 isz k as

visi kili virto

.i

PASKUTINIOB ŽINUTES.

U Wilkes-Barre, Pa. — I pc 
Susquehanna pakilo ant 21 pė
du, užliedama Kirbys parka ir 
kitas aplinkines.

K Ottawa, Kanada, 
nada pertrauks visus
gyetcs ryszius su Rosije.

— Ka- 
vertel-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Didele Lakunastike
/ S? '

xz
.J -

NEPAVYKUSI
SPEKULIACIJA

Yale Profesoriai Laimėjo Rymo Dovana

•4 M.
AS

’ X

* '• •
X, * , &

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
Kami-(>ntario provincije, 

doj’“. pasiliko nuo 16 Gegužio, 
szlapia, o kas geidžia gerti, tu
ri nuo valdžios iszimti paveli- 
nima, kuris kasztuoja ant me
ta du doleriai. Nuo hivVkdini- 
mo 1 uju tiesu visi bntlegeriai, 
szmugleriai ir kiti pradėjo 
verkti graudus verksmus, nes 
juju biznis dingo ir vietoje už
griebti sau 
džia isz to 
tam
bausme ant butlcgeriu.

Pardavinėjimas pavelinimu 
del gyventoju prasidėjo praei
ta sanvaite, bot dtd atvažiavu
siu keleiviu pradės pardavinė
ti 30 Gegužio, kada tai viesz- 
namiai turės ranjaviszka pa- 
volinima ant 
svaiginaneziu

pelną, dabar vai
pėsi naudos, prick 

valdžia uždėjo didele

pardavinėjimo 
Vai- 

diszki vicsznamiai, arba kaip 
mes vadinamo monopoliai, ra- 
ris tiktai didesniuose miestuo
se, bet ant provincijos gerymai 
bus siuneziami per paczta del 
žmonių arba per ekspresą.

O Suv. Valstijos da vis lai
kosi kvailos proliibicijos ir mi
lijonai doleriu eina in kiszc- 
nius butl(*geriu, >znųigk*riu ir 
politikierių.

gervinu.

eina
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Ana 
Saule? * *

res lak t oriusdiena
aplaike akyva gr<>-4 4

mala isz Gilo Pennsylvanijos 
miesto, kurioje 

ir gi i ria
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Norėdamas pralenkti 
rnvo kilus draugus, Eranas 
I liggins,

VISUS

Iii viena apdraudimo drau
gijos “(Kalifornija” agentūra, 
San Erancisko 'mieste, atvyko 
vienas pilietis, storomis, apglo
busiomis rankomis. Rasztįnin
kąs gi tuo tarpu, neturėdamas 
interesantu, sau ramiai priesz- 
pieczius užkandžiavo ir 
kreipo jokio domesio in atėju
sįjį. Bot kai nepažiinstamnsis 
pradėjo kmnszeziomis daužyti 
siena ir Angliszkai koliotis, t ik 
tada rasztininkas iszkiszo pro 
langeli galva su skrybėlė ir ta
rė : 

i 4

agentūra

ne-

kilus draugus,
14 metu vaikas isz 

T<dedo, Ohio, nutarė padaryti 
didesni lakuna (kito) už visus 
kitus. Panaudojo jisai motinos 
t ris geriausia paklodes ant pa
darinio lakūno kuris vra 19 
pėdu aukszezio o 13 pėdu plo- 
czio. I’rys draugai prigelbejo 
jam ant paleidimo la'knno in 
ora o net keturi laike už vir
ves nes taip smarkiai ji vejas 
trauke in ora.

spausti. Randasi daug ir tokiu 
kurie negalėdami atsilygint su 
skobi, praszo idairt nesulaiky
ti laikraszli — tokiems per
traukėme laika ir turime vilti 
kad atsilygins,

1

kaipa f eitoje
tai daugelis jau padare.

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta laik- 
raszczio kuris sureikalanjakuris 
kožna doleri.

Po knnisztyniu Sharkey pa
suke*: “Baksavaus sulig tam 
ti'kro plano. Daugelis mane,

re i -

per- 
“ti-

s’*
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KREIPKITĖS PAS DR. HODCEN9 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronlszkos Ligos.

Serganti Vyrai Ir Motera*

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis. . y u

• r TH I
Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkites, Gerklinis kosulie, Plautis, 
Sunkus atgavimus kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos peršalimus, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomio). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duolei už tokia pigia preke.

I I

I
f

Silpni,
Ne Serganti bet vingi ka tik pajiega 

dirbti. Apaitaugokiie pavojau*.
I

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
duHtili, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritia ligaii.

Kraujo ir Odos Ligas vinuoae pa
dėjimuose. Litiszkaa vyru ligaa.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Kc t vergą ir Pctnyczia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Flora*,
POTTSVILLE. PA.

O O O
yra tai receptai del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuoza mikrobus. •—* Aptiekoso

Lehigh Valley
EKSKURCiJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 29 MOJAUS

Damned, sir, ko jutus 
kia ? lOlgkitos 'mandagiau!...

“Stop your noise!...” 
trauke jo kalba atejnsis;
kek man, laikas man brangus, 
asz pavogiau sau laika! Buki
te toks geras, paSakiikito man, 
ar jus del manes ežia sėdite, ar 
asz del jusu! Kaip manote?”

“Ko nori, sir?” paklauso 
rasztininkas.
“Well, asz noriu apdrausti 

nuo ugnies?”
“Ka jus norite apdrausti, 

sir?”
“Cigarus — du tuksi mieži u 

cigaru, kuriuos su savimi isz 
Havanos atsivežiau; jus turite 
man tikėti, kad (ai geriausi rū
kymui cigarai ?”

“Kaina? Asz sakiau, sir 
jii'ins, kad cigarai neinkainuo- 
jami; jie kainuoja penkis szim- 
I us doleriu!”

“Well sir, kokia suma nori
te cigarus apdraus’ti?”

“ Kokia suma? Dar jus klau
siate! Penkiais szimtais doje- 
rin.

4 4

4 4

sir?

Nuo kaireses yra Dunbar Dyson, 24 melu ir Georgo Ilol- 
burn, 24 metu, profesoriai isz Yale universiteto, kurie laime-, 
jo Didelia Rymo Dovana už skulptūra ir tepliorysta. Kožna 
dovana yra verta po $7,000 arba $1,250 už mokslą per tris 

Abudu iszkeliavometus Rymo akademijoj ir pragyvenimas.
in Ryma lavintis tolimesniam moksle toje profesijoj

rojo iszvortes akis valdininkas 
in Petra Wilmsa, viską supra- 

“Jus cigarus 
Surukome,

net rukdvkite manes ii- 
iszmokekite man prigu

li nezia suma!”
“Jus esate tikras

mano vaike!
kas. “
mane palik ramybėje! 

4 4

les.
4 4

Bet 
gi ausK

4 S. CENTRE ST.

suprantama!
manes

d(*ge 
ve “ 
rui

tai apdraudimu bejndro- 
privalo Pel- 

500

$5.00 In ten ir adgalios
i
' Ekskursini* treinaa apleis Maha-
, noy City 9 valanda subato* nakti 

o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh Valley! 
Railroad

The Route of The Black Diamond

grįžtant ndgal apleis Niagara

T

('aliforni ja ’ ’
WiiIm’sui iszmoiketi 

doleriu.”
Pasiimi i nio veidas apsiniau

ki* tuomet, kai Petras Wilms’ 
t ri- 

umfiiojaancziai žiurėjo i-n pu
blika. Bet gerbiamas Jack An- 

is nuramino visus ir tose

a<s dogo ISZ

Petras Wilms 
džiaugsmo ir

JOS. P. MILAUSKAS
JI

Lictuviazka* Skvajeris J Palaikymui puikių Jk va i lys, 
atsako valdinin- 

Eik kitur juokus krėsti,
- - p,

Juokai ?! Kas sako, kad asz 
juokauju,?
iszplosze
i sz ra n k 11. .»i v z. ■ << ■ .v į ><.. <. .-z. > -,
ta juodu au't balto, kad jei ci
garai sudegs, asz turiu gauti 
500 doleriu ? A, sir? Ar nepa- 
raszyta ? Ar cigarai nesudegė? 
Ar asz nesumokėjau mokesnio 
sz(*szis dolerius ir dovvniasde- 
.szinit centu?
jus dabar man iszmoketi?

, mos nemokėsime! 
uždaro langeli;

Wilm’as ome rėkauti, daužyti 
siena tol ir taip, kad n<*t pra
eiviai gatvėse pradėjo žiūrėti, 
kas ežia dtslaši; bei galu gale 
du tvirti negrai tarnai paėmė 
poną 
ven. <

! T

) >
popicri valdininkui
‘‘Ar ežia neparaszy-

Petras Wil msas

del
t olian:

4 4

<

Petras Wilmsas ir Dickas 
Cormanas turi sulig ju paežiu 

Cali f o r- 
kadangi

sauvaliszka 
sudegindami ci- 
a'pga udinojima, 

nuteisiu

■  ''  —* •

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus Į 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus. reikalus.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

j plaukų naudok
Š M

i

parodymu sumokei i 
nijai ’ ’ 500 doleri u 
jiedu 
prasi žengimą 
garus o

4 4 A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

I500 
padare

1FZ
Petra Wilmsa 
szi (- m s m e i i e s i a m s 
Ilieka (‘ormana — 
r i fe, 
ma!”

I ’<‘t rui

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

sulig 
Daugelis

kad asz pradėsiu mainytis kir- 
cziais su Maloney 
smjimo.
taip padaręs

Kur randasi tie cigarai?” 
, sir, 'mano na

nuo pirmo 
bneziau

garusSuprantama 
muose.

“Kur jus gyvenate?”
“Adomo g-ve 14; pavarde 

Petras Wilms.
“Well sir, 

draudžiant, 
koki tie cigarai, kokiame sto
vy. Musu inmones inspektoris 
ryt, sziuo laiku, a’tvyks in jusu 
namus. Apdraudimas privalo 
Imti ii(» ilUfži/i’u, ’kaip ‘inetams. 
Be to, privalot e dar užsimokė
ti.”

4 4

J >

Kur jus 
Adomo

sze- 
kalojimo, o 
dviem. Sze- 
nusprendi-

IszbalBamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krikoztyniu ta 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1X7S-M.

n " j

Pasamdo
Bet jei asz

tai Malonev bu
tu gavės daugiau progų laimė
ti. Jis vra (liktas vvras ir

1 Laidoja kimus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniip vc^eliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 VV. Centre St.» Mahanoy City, Pa.

vykdyk i t eDeMeo nenorite
‘ 9 M
” Tai

1 ’et ras

J ?

bot priesz ap
turime apži urėti,

skaitytojas da- 
n(‘sza ir girna kunigą tosios 
parapijos, kad yra geru dva- 
siszku ir niekados nenždrau- 
džia skaitvii žmonioms laik- 
ra.'zczius neiszdavinetus per 
katulikiszkas kompanijos.

Tas prietikis privalo pertik
rini musu skaitytojus, kad ge
ras kunigas nepersekios ir ne
draus žmonis nuo skaitymo 
“Saules”, tiktiri teikis 
gas, kuris neturi czystos sav- 
žines prieszais Dieva ir savo 
parapijomis. Priežodis sako: 
“Trenk in .Gala, tai žirkles at- 
ailiops.”

Jaigu “Saule” garsina koki 
prasižengimą tanp dvasiszku- 
ju, arba apraszo apie koki ne 
padoru pasielgimu juju, kuris 
kenki* visuomenini, tai piktas 
kunigas, kuris turi viena ar 
daugiau'tokiu grieku ant savo 
savžines, mato tame prilygini
mą prie savos ir tuojaus pra
deda gerkliuot priesz “Sau
le” 
tai.

Geri kunigai,^su czysta sav- 
“Snule” neko- 

Sanle” prieszais to-

p raki rt au 
Ur(‘cziame asz 

o kol vil iame
rr

kuni-

k-

priesz “ 
ir kerszina atlyginimu už

zme prieszais 
voja, nes 
kins kunigus ne eių^i — tiktai 
tokius pagiria ir laiko paguo- 
doneje.

Kiek tik kartu kokis kuni
gėlis pradeda paniekinet ir 
keikti “Saule,” tuojaus pabu
dina nužiurejiina savo .parapi
jiniu, kad jojo savžino neduo
da jam ramybes ir randasi pa
vojuje idant kas tokis neda- 
nesztu in ledyste apie jojo dar
belius.

Saule” laikosi szio tikslo: 
“Saule

ja ja skaito, ar tai kunigas ar 
svietiszkas žmogus ir visados 
skelbs teisybe, visus atsitiki
mus koki jie butu, nes ant to 
yra laikrasztis idant žmonioms 

' ' Skelbti ta, kas ant svieto atsi- 
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Saule,

4 i

Kam patinka ♦ > tasai

4 4 \ 
4

tares
Pa i

už ranku ir iszmeto gal-

W’i'lmsui 
('ormanui pradingo 
kur: ju griežtas protestas

ir Diek u i 
visi juo- 

at- 
sirOme iii dvieju policistn ran
kas, kurie jiedu iszvede kur 
reikia.

kurie .jiedu

♦

Jaucziau, kad
Kada ket-

Suprantama, sir — ryt ko
kiame laike? Už ka turiu dar 
užsimokėti ?

Raszt įninkąs skaieziavo.
Penki doleriai keturiasele-

szimt 
doleri

4 4

rnPik

mas iszgelb(‘jo 
Penktame,

19

gali 
kumszcziuoti. Asz maniau, kad 
geriausias būdas ji nuraminti, 
yra ji szi e k tiek numalszinti 
kaires rankos smūgiais.

“Asz taip ir dariau. Isz pat 
pirmo suėjimo asz 
jam kairi* aki. 
pramusziau uosi,
jo lupos buvo prakirstos ir 
krauju tekėjo.
Malonov malszosi. 
virtame awz daviau su kaire in
kuna, o vėl su deszine in žandu 
ir Maloney sugriuvo, asz pa ju
tau, kad esu laimėtojas, 
greitas varpelio snskambini-

ji ketvirtame, 
kirtau du svk su < 

deszine jam in žandu ir to pa
kako. Džimis jau nesikėlė.

Jau priesz kumsztynes. New 
Yorko didieji laikraszeziai 
Sharkiui labai simpatizavo, tik 
keletas stovėjo už Maloney, pa
taikaudami Airiu rasei. Dabar 
ir pricszininkai laikraszcziai 
publikos vieszai atsipraszo ir 
Amerikos spauda vienbalsiai 
paskelbė,kad ju favoritas yra 

Visi drąsiai skelbia 
Stebuklingu Lietuviu Vy

ruku — kandidatu in pasaulini 
bokso czanipiona.’ ’

Sharkey ir Maloney abu ga
vo po $49,228, tai yra didžiau
sia suma novu kada' nors szie

V *

abu boksininkai buvo ant 
kio gavo.

Per trejus metus savo boksą- 
viinosi, Sharkey esąs surinkęs 
$200,000. O per tris kovas su 
Wills, McTigue ir Maloney, 
psas Sharkey surinkęs $103,- 
000.

Sharkey, 
ji: “

didieji

sv-

McTigue* 
surinkęs $103,

DU GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

tinka — ar kam patinka ar ne.
— - ——,

Acziu mieli skaitytojai už E. Maitket ulyozios, o tai del 
atsilyginimą su savo prenume
rata. Daugelis szimtu sugryžo 
vela prie musu milžiniszkos 

skaitytoju, kurie 
džiaugsis prie pabaigos meto 
aplankydami už tai puiku ka- 
Jendori kuri jau pradėjome

Parduodu narna ant 907 E, 
Pine ulyczia (puse loto) ir 90b

to (kad man yra per dididis. 
Szi 1 urna per visa stuba, batrui 

ir žodžiu gerai
ezeimvnos

t

mis, elektriką
intaisytos. Atsiszaukite:

Jonas Traskauckas,
907 E. Pino St.

Mahanoy City, Pa.t.M.31)

✓
I

f

centu už apdraudimu, 
pen k i a sd esz i m t ee n t n 

užraszymui; viso szošzi dole
riai devyniasdoszimt centu.

daugiau ?
sir.”
perbėgo per atėjusio

The Pennsylvania Exchange Bank
(IBuves po vardu Baltic States Bankas)* 

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.* * *

Visas San Erancisko ta die
na kalbėjo 
iszminti teisėjo Jauk 
s ’o.

vol apie KELEIVIU CZEKIAIprota ir 
o Ander-4 ♦ *

.Jack Anders? Kas nepažino 
szio geriausio teisėjo San 
Erancisko mieste1 ir jo apylin
kėse? Ne vienas sprendimas 
teismo be jo, be teisejOj noin- 
vykdavo; daugelis iszgirdo jo 
sprendimą eidavo ar 
ar keikdami savo likimą.

Tas pats teisėjas Jack And
ers, szimidiena nagrinėjo byla 
Petro Wilmso su apdraudimu 
bendrove “Californija 
neiszmokejimo pirmajam 
doleriu už cigaru surukyma.

Californijos

geriausio

Paskutines Žinutes.

Apsauga reikalinga visados ypacz keleiviams. Apsau
gojimui keleiviu turte-pinigu, iszduodam keleiviu czekius, 
kurie czekiai iszmainomi visuose pasaulio dalyse.
Keliaujant Amerikoj, keliaujant in Lietuva ar kitur, at
sikreipkite in mus del czekiu. Kaina stebėtinai maža.

11 Pittsburgli. — Arti Castle 
Shanon kas teikis padėjo dina
mitą ant geležinkelio kuri isz- 
dras'ke ant keliu 
Geložinlkolis 
kasyklas.

11 Wilikes-Barre^Pa. — Pa- 
vietavas 1 akselius Tamoszius 

35 metu, likos nž- 
ant

Siuncziamo pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dustatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu bud u, kubeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

) >
Pasiutusiai

Trumpas szypte-
l 4

4 4

linksmi

Keistas velnias!

a e 
pigiai, 
Įėjimas 
veidą; linksmai pagrobė skry
bėlė ir szvilpdamas iszbego.

” sumur
mėjo rasztininkas ir tose toliau 
nntrauktus prieszĮ)iecziu's.

* ♦ ♦

Praslinkus szeszioms mene
siams sir Peter Wilms vėl pa
sirodo biure; priėjo prie 'lan
gelio, isztrauke orderi ir pada
ręs valdininkui, tarė:

“AIškaitykite man priklau
somus 500 -doleriu; du tukstan- 
cziu cigaru sudegė.

Sudoge?!”
“Ar tai galimas daik- 

ir paenies didele knyga 
vartyti jos lapus.

paklausė valdi-( 4 

ninkas. 
tas?” 
omo vartyti jos lapus. “Bet 
— 'tose toliau valdininkas, ne
radus jokio pažymojimo apie 
gaisro buvimą, ” 
laime mes nieko negirdejome 
kada ir kaip tas atsitiko?”

“Ka?,” nervingai paklauso 
Petras Wilms’as.

“ Dabar asz galvoju, kaip szi 
nelaime galėjo invykti,” tarė 
valdininkas.

“Nelaime? Man nesvarbu, 
kad jus nežinoto^ bot tuoj isz- 
mokokito man 500 doleriu.” 
ežiais. GAr jus turite koki liu
dininką.” ;•

“Kaip sau norite, 
Dickas Cormanas, laike 
sziu menesiu du tukstaneziu 
cigaru surukome; jei taip pra-

apie sziu ne-
./ ■ ■;

asu, ir
8ZC-

keiktfai nebūtu atsitiko, butu 
užteko ilgiau sziu cigaru!”

‘‘Su—su—rukete?’’ pažiu- I

!

) ? deliai
500

už cigaru 
“Californijos” Valdyba pilnai 
buvo užtikrinta bvla laimė
sianti, dėlto nesamdo nei ad
vokato, bet pasiuntė viena sa
vo valdininką. Petras Wilms’- 
as su savim už liudininką tu
rėjo Nata Crukeri, savo namu 
szeimi ninka, 
Dicka (’ormana. Tki paskuti
nes vietos, teismo saloje, 'sėdy
nės buvo žmonių užimtos ir vi
res didelis ūžesys, teisėjui i įl
ojus, nutilo. Petras Wihns’as, 
norėdamas prirodyti-dar, kad 
jo pusei teisybe, papasakojo 
ponui teisėjui savo kalba su 
anuo valdininku, ir prasze 'tei
sėjaus, kad priteistu jam tuos 
500 doleriu. Teisėjas nieko no- 
a-tsako. Natas Crukeris paliu
dijo, kad Petras Wihns’as 1,- 
100 apdraustu cigaru suruko, 
kai Dickas Cotmanais prisiekė 
kitus 900 cigaru oran iszleides. 
“Californijos” Valdybos pa
siuntinys pasako, kad Valdy
ba bu'sianti ipatenkinta teisė
jaus sprendimu.

Mirties tyla užvioszpatavo 
salėj, kai teisėjas pakilo nuo 
savo kėdės ir eme skaityti nu
sprendimą :

“Kadangi apdrAustieji 
garai, 
savininko
j u žmonių insikiszJmu, yru su-j

ir savo dranga

ei- 
du tukstaneziai, sulig 

pranoszifinu, dvie-

9

t

■.i i.

Thomais, 
musztas per

iszimtu pėdu, 
ėjo in skubinos

motu, 
lokomati va 

skerskelio Jersey Central.
ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 familiju, bate
lis, sztoras, didelis garadžius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjime. Geras pir
kinys ir atnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (J20

Jos. Petikunas
' St. Clair, Pa.

Shenandoali, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) ■
331 W. Centre St.,

Palaidoj ima

i 4 i ' ( -i "* ""’Ii

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimo
atliekam rupostingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
doszimts minutu. Telefonas 872.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1» 

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

■ a
V

pinigus ir
Specialo* sąskaitos 4% in metus.

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

Jic visi mėgsta
1D

VISOSE
VAIS

TINĖSE

*

b

IE5Y

•«* u». AMT w«a

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir• vidurių 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

35c.
UŽ

BONKĄ

1

w

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigusnn szita Banką o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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FEDOTKA
UKRAINOS VAIZDELIS

IV.
Saule jau buvo auksztai pa

kilus ir ant lauku ir upes boro 
tukfitnnczius skniseziu spindu
liu. Žvilganti upe griaudžiai 
plan k e ncszilama ant szafiri- 
niu bangn saulines juostas ir 
liūdnas Ukrainos dainų melio- 
dijas.

'Tai mergaites lanTcose dai
navo.

Žalioje laukoj, tik ka nnszio- 
nnUtoj pilna buvo raudonu si
jonu ir baltu marszkiniu. Mer- 

pasidabinnsios karo
liais, raudonoms skepetai t ėjns, 
varto sziena džiaugdamosios 
gmžin diena ir savo darbu. 
Nno pat ryto dainavo apie ka
zokus, apie juodbruvėlius, ir 
apie nelaiminga Manise, ant 
galo apie savo upe, 
w swil ’*
Ii) tartum sparnus turėtu.

Fedot ka grolMlamn savo lan
kos daly, taip pat dainavo, tik
tai liūdniau, griaudžiau. Sijo- 

turejo airksztai pasikiszus, 
basos kojos skendo

szieno pradalgėse. Ant baltu 
marszkiniu auksavo gintarai, 
isz po ilgu, gražiai supintu ka
su ir geltona skepetaite pri
dengtu žiurėjo akys, pilnos ug
nies ir noiszmatiiojarno gilaus 
susimanstymo. 
vaizdu gražiai 
ruožai ant mažo 
reiszko 
mn.

“szezo idv 
(kuri eina in pasau-

na
<> gražios

Liauni jos isz- 
sukesi. Gražus 

veidoant mažo jos
nesu laužoma pasiryži- 

Gražans sudėjimo lupos 
dogo ugnim paslėpto aistrumo, 
raudonuodamos kaip prinoku
sios laukines avietes. Geda ja 
apėmė atsiminus va’karyksz- 
czius Maksimo buczkins, bai
me privsz sziandienine diena 
tvenkė atdusi, baimo.neiszaisz- 
kmama ir blausi.

O tenai mergaites dainuoja 
ir ditdas, atsisėdės ant kupe
tos szieno, barszkinn in lira ir 
tyliai per uosi pritaria.

(’zinlba pnukszfeliai, szoki- 
nejn ipo žole laukiniai arkliu
kai, o upe oszia, plaukia ten 
toli, visados vikri, sznėki.

Fedotka pakelia juodas akis, 
žiuri in upe, o lupos jos žyb- 
czioja baltais dantimis.

— Ei musu upe, tokios no
rą visam pasauly, musu misz- 
kai, musu kalnai, kur rasi to
kius?... Musu 
linksma, kad 
linksmiau.

Rmlnej taip 
nėra 

taipgi 
su-

kad

ir Kijeve 
Ruezieoj 

linksma, bot kaip Dan'dka 
gryž, bus dar linksmiau. Gera 
gyventi Dievo pasauly, 
tiktai Danilka sngryžtii.

Finlotka pradeda dainuoti. 
“Oj zazulu zaznlenko t y 

meni kazala, 
Szczo pryjde moj mylonki, 

ja jelio zdala.
Wže i bory posinioli i

list y opali 
.lak pryido moj sokolik, 

budemo spiwali.
Fedot’ka, kada tavo 

viena

»»

™ Fa,
vestuves? — suszuko

. grebianeziu mergaicziu.
— Kada Dievas duos, — 

suskambėjo atsakas.
Mergaitei insisznekejo.
— Asz girdėjau, kud Mak

simas sziandie ir vėl pirszlius 
atsiims.

— Juk dabar tėvelis tave 
atiduos, norom nenorom, tau 
laikas jau teketi.

— Jis linksmus vaikinas, 
asz pati jo norecziau, tu kvai
la Fedotky, kad nenori už jo 
eiti!

— Ai, taip mylinczio, kaip 
- Maksimas tave myli, asz savo 
. amžy nesu maczius, eik už jo, 

mes paszoksim ant tavo vestu
vių.

— Po velniu su tavim ir ta
vo kareiviu.

Fedot ka 
sziena, gilus atdusiai kilnojo 
jos krutinę.

Tuo tarpu viena mergaicziu 
tyliai suszuko.

— Ei, mergaites, matote

tylėdama grobe

9

t
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WILLIAM PENN LAIKE PAMALDAS SZIOJE BAŽNYTĖLĖJE

Szis maldnamis, kuris randasi Hasten, Md., likos pastatytas lG82ir da yra naudoja-
mas ant pamaldų per Society of Friends. William Penn, ant. kurio garbes valstis Pennsyl
vania likos užvaldytas, laike pamaldas 17(H) mete.

ponas pas mus atvažiuoja.
— Kur? kur? — szauke vi-

ses.
— O ten, matote
— .Jei Bolių, teisybe!
Mergaites grobti insirnojo 

žiūrėdamos iii besiartinanti 
poną.

grebi i 
iii

I

Ko jis nuo musu nori ?... 
koks pui'kus.
Ir juokėsi viena kitai alkū

nėmis kiiniszodamos.
Po valandėlės mergaicziu ei- 

lon in važiavo jaunas tponas ir 
linksmai suszuko vietiniu pa- 
proezin.

Padek Die, mergaites 
— Aeziu, gerbiamam 

nni, — eliorn a'tsake.
Dolko nogiedate? tokios 

gražios mergaites, kaip uogos, 
— 'kalls'jo ponas 
mas kiekviena lyg 
kodą mas.

— Mes

()

's!
po-

peržvelgda- 
kad ko jesz-

jau, ponaiti, giedo
jom, atsake drąsiausiu parody
dama visus dantis.

O kur Damionaitvte? — 
v 

paklauso ponas.
— Merginos atsigryžo.
— Fedolka, eik 

groieziau!
Fedolka pakeli? galva.
— Ko.’

Portas tave szaukia, eik, 
— 'pribėgusios baksėjo in szo- 
nus.

Ftslotka paėjo keletą žings
niu, ponas 
myn,
szy pso josi .

Fedolka, pakviesi mane 
in vestuves?

Per mergaites veidą prabė
go debesėlis.

Xei jokiu vestuvių ne
atsako ir norėjo nueiti.

Kaip tai ?... Tavo Danil
ka sugryžo isz kariuomenes 
t u jo nenori ?

Mergaitei kraujas sudavė in

pas pena,

pasuko arkli pir- 
žinrejo in mergaite ir

Ims, -

o

smegenis, sudrėbėjo nuo 'kojų 
iki galvos.

— Sugryžo?...
nesava.

— Szi ryta, tai tu net neži-
pasnai ?

Szaunus vaikinas, bet tu Fe
dolka szaunesne, gaila tavęs
i 
szes

buvo dvare broli.

szaunesne, 
lel jo, — dadejo tyliai prisiki- 

. »Ji pakele in poną akis, ži- 
banezias neramumu.

— Ar nemeluojate 
lis! kad jis sugryžo?... drebam 
czin balsu ’paklausė Fedotka.

Ponas nusijuokė.
— Ne, teisybe sakau, par

važiavo tavo
mano i

ponai-

I bin ilka sugry'zo Da- I ino

Fedotka atsigryžo.
vežimuSu szieno vežimu važiavo 

Maksimas. Vežimh/lr4rt|4rt po
ni geru gmiadukip J^uomet Ve
žimas privažiavo greta ju 
dvieju ir Maksimas pamate, 
vadeles jam isz ranku iszptto- 
le. Isz lupu iszsiverže nusti'bes 
balsas:

— A!...
Anksti buvo iszvažiaves in 

pieva ir dabar gryžo namo, 
nieko nežinodamas apie Danil
kos sugryžima. Pamatęs gra
žia pora jis baisiai pabalo, 
akyse jam mirgėjo keistos ūg
li v s.
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Alano pažindamas Motiejus 
Laukaitis isz Marijampides 
apskr., Mikali.szkio Vals., Prie
nų para. Sknigos kaimo. Tegul 
at siszaukia ant adreso.

Motiejus Kubiliui,
182 Steuben St., 
Bridgeport, Conn.

fl

...
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nilka.
.Netoli kaimo pricszais ja 

iszbego mažas broliukas Alek
sa, iszpiilfszlylais kaip linai 
plaukais ir isz'tolo szauke.

— Fedolka! Danilka 
važiavo, eik greitai, toks 
nūs, apsirengęs

prieszais

par- 
, szau- 

knip kareivis 
ir lienta Iuri, kai'p Dieva 
dona lionla, eik greitai.

Pagriebė ja už rankos ir bo
x’is kalbėjo 

kaiipo iszrodo 
ka kalba, kur buvo ir nuolatos 
baigė:

rau

sykiu, 
apie
g() Aleksa

1 hiuilka,

ie raudona lienta turi 
pamatysi.

Netoli grinezios Fodo’tka isz- 
ruko isz brolio, 

kuogreieziausia 
nylimaji. 
vartelius, 
ko.

isz

Jau buvo 
kaip Aleksa

norėdama 
pasvei kinti 

pribėgus 
suszu-

Kur eini Fedotka? 
nilka malinu1 su vaikinais, ‘te
nai eik,

Mergaite sustojo ant

Da-

grinezioje jo nerasi.
violos 

kaip prikalta, plaeziai atdaro
mis akimis perveda broli ir ai* 
suodania žiurėjo in ji be žo
džio, tiktai iszdidžiai blakstie
nas sutrauki?, o lupos drebėjo.

Eik in maluna, eik, — 
vaikutis įraukdamas

už rankos.
szauke

Ne, neisiu, — atsukę. 
Ka tu, sukvailėjai ?... 
Keisiu, nenoriu, — ai-nenoriu, —

kirto visu jogu inte-mpimu.
Vaikas sustoji susiniausti's.

, Eedotka?
Danilka parvažiavo, o jinai ne

tikrai su-

) :
Suk valiojai,

nori pas ji eiti. Na 
kvailėjai.

— Jeigu jis malūne, tai asz 9 t 1 ’• • ** su oner-
dideliu lindėsiu tarė

jam nereikalinga, — 
gija ir 
mergaite.

Paėmė greblį ir'pamažu pra
de jb eiti linkui lankos. Tildai 
vietoj džiaugsmo, turėjo kruti- 

skausma. 
l'aip jai buvo skaudu, kad nef 

akiu bego per

ne.| nepakeliama

isz begoaszaros 
flkruosH us

\ ionok rv.h<uvjw ...»v, 
nenorėjo, kad drauges ja pa

gal va 
ir pradėjo dainuoti, vienok ta
me dainavimo jaueziama buvo 
verksmas.

Oj zazulu zaznlenko, ty 
meni kazala.”

Taeziau negalėjo baigti, at
sisėdo po dideliu pakele ąžuo
lu ir pradėjo balsiai verkti. II- 

užsidengus skarele 
kuomet aszaros ap

pergalėjo save

juokiu. Pakele auksztai

4 4

m

nes

Danilka, papra- 
szyk mane in vestuves. Bet 
gaila tavęs, FedoVka, del jo.

Mergaite, jau neklausydama 
pagriebė grobli ir tekina pasi- 
leiilo linkui kaimo. Jos drau
ges pnttru'ko juoku, nes mane, 
kad ponas tik juokėsi isz jos. 
M ergą ft e, nepaisydama to, be
go pasveikinti Danilka, net jai 
kraipo truko.

— Stebėtina mergaite, i— 
maustė važiuodamas nuo pie
vos 'ponas — davus tokiai isz- 
auklejimo ir szviesos, pataptu 
salionu žvaigžde. r

Ir važiavo susimanstes, gal nei lapai nejudėjo. La ūkiniai 
piktas, kad mergaite paliko 
isztikima savo vaikinui.

Bėgdama FodeHka atvira 
burna gaude orą ir pertraukia
mu balsu nuolatos szauke. I

in blizgan-
namus,

*

i

degino.
Bus lietus, o mano szie- 

nas negrėbtas, 
keldamos! isz po ąžuolo. Vos 
tik užėjo ant lankos ir pradėjo 
grėbti, kai užgirdo pažinotama 

, szaukiaiii i:
Fedotka! ko-gi nulbęgai,

asz-gi pas tavo einu, juodbru
vėlė mano.

Mergaite

tare Fedolka

baisa

11114 irpo, 
isz ranku grobli ir pastyra an't 
vietos.

Kas lai, ar mane jau pa
rai rszai ?... Ki kokia tu visados 
graži! — eidamas artyn kalbė
jo vai/kinas karisz'koj unifor
moje. Kepure ant szono ir rau
donas ant krutinės at si žymėji
mo kaspinėlis. Rankas turėjo 
susikiszes in kiszenes. Ėjo di
deliais žingsniais apsiavęs gra
žiais balais, kurie buvo naujai 
n u va'ksnol i ir isz tolo žibėjo. 
Fedolka stovėdama kaip in 
žeme inka.sta, žiurejo in Danil
ka be kvapo ir žodžiu. Priėjės 
apkabino ja 'ir szirdingai pa
sveikinės apsuko keletą kartu 
apie save linksniai jnokdamas.

Fi, juodbruvėli*! kokia 
t u t zauni!... o
liejo, kad tu jau isztekejus. Na 

isZte'kl’jai, tai isz- 
tekejai, ar lai ne tavo valia ?... 
faila man buvo, bet ka ?... t įt

verk t i?... kokis’-gi
Iniežimi kareivis?

paleido

mini žmonos kal-

maniau, san,

< >'
re.jau asz

O ežia dar 
pati, kaiip ir 

Paigi asz ir nudžiugau
mergaite ir tokia 
buvo. T ■
nes tokios kaip tu niekur no- 
maeziau, nors visa pasauli isz- 
važi nejau.

O visgi iszkavlo pas ma- 
uentejai, nenorėjai manos 

žinoti... — žiūrėdama in sužie
duotini ii* juokdamosi tare Fe
el o fk a.

Ka,

ne

j

va, neatėjau! vos 
ansz’lant luoteliu isz 

parplaukiau. Spejes 
I įas'vei k i n t i, SI ė]>onas

neatėjau! 
luoteliurvt ui t

m 1 es'l o I i o 
levuką
in d vara nusi'toso; su ponu pa
kalbėjos ėjau pas tave. Bot isz- 

isz malūno vaikinai ap
spito ir degtine sveikino, o kas 
tokio isZsigerti tokiame atsiti
kime?... tai-gi turėjau būti 

da
nes Alek- 

kad tu lankoje ir kad

bego

ta i-gi 
IszJrukes-gi

1

komipanijoj.
bar pas tave atėjau 
sa sake
iii maluna nenorėjai eiti. O ka 
tu ežia veikei... a?

— Verkiau ta vės, bet tu 
geras, tu sakalėli geras! — ku
pina džiaugsmo kalbėjo mer
gaite glostydama jam krutinę 
ir pilnomis meiles akimis žiū
rėdama in ji.

O asz tavęs nepamir- 
gražia raudona skepetai-szau

1

te ir brangius karolius parve
žiau.

Mano brolis Viktoras Ali- 
szaiiskas isz Kauno redybos, 

apskr.,Rasei n n a pskr., G irkancziow 
parapijos, PaszaqUalkin vien
sėdžio. Virsz 24 melai Ameri
ke ir Angliszka'i vadinasi Vic
tor Alis. Jis pats ar kas ji ži
no tegul įpranesza ant adreso: 

Geo. Aliszauskas
797 Bank SI., 

Waterlmrv, Conn. • 7

ALTRUViENE |
I<aaaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaiaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaial

Bei In Mainersvilles grybu 
jeszkoloja,

Doros pamintoja. , 
Nuduodi szvenfa ypatų, 

O velnei prie tavus prikibia.
Badai tavo protas visai 

iszdžinvo, 
Puikus apsiejiimai pražuvo, 

Žino k i e, kad kas pas ike'll ne ja, 
Tasai greitai nupnolineja.

♦ ♦ *
Užėjo laikai labai geri, 
Paezinojasi kas lik gali, 

Kokia, tik mergiea pasisuka 
Dabar turgus ant szloivin, 
Irani pabuvusiu merginu, 

Kokin lik isz kur atvažiuoja 
T u o ja n s a ps i v y r 11 o ja, 

Nenžilgio kaleina toji ateis, 
Kad senam po smort ne 

’kaip pareis, 
’Puros varga ir nepriežiūra 

turėti, 
Po smort ožkeles ganyti. 
Tai«p, taip, vyrneziai bates 

czion sau nepataisysite, 
daigu ilgai lauksite ir 

neapsi paczi uosite, • 
C) kaip da pinigu nesurinksite 
Tai kaip rudos peles dingsite 

Ba ir ko po velniu laukti 
Ir taip ilgai jaunikauti 
Zokoninkais nebusite, 

Ant senatvės sukirminsite
Merginos jau susiprato 
Nuo vyru rankas krato 

Mat ne nori in nevale 
pasiduoti, 

Kad lyg smort varga turėti. 
Žino, kad isztekejus vargas 

bus, 
Už bile kokio, ne bus medus 
Veluk 'in fabrikus keliauti 
Kur‘sau puikiai gales 

uždarbiauti 
Angliuose del mergų ne vieta 
Czionais paverstos in nieką 
In fabrikus kaip nuvažiuoja 

Tonais jaises daugiau 
paguodoja.

Jaigu vyrai geidžia paezia • 
gaut, 

Turi in fabrikini miestą 
nukeliaut, 

Kur mergina del savos gaus, 
Apsipacziuos ir parkeliaus. 
Oi vyrneziai kidk ten yra

mergų, 
Darbsziu, pinigingu ir

patogi u, 
In puikes leidos iszžiuri,

O paganskos ‘ir iszminti turi. 
Taip ilgai nelaukite, 

Tn Konektika nukeliaukite
Ten mergicu nestokuoja, 

cziame padėjime, kaip kad asz pir- Ant tukstaneziu jllju vokuoja.
Asz tuom bizniu užsiimezia, 

Kelis desetkus pargabenezia 
Tik nežinau !ka daryczia, 
Ir kur jaises patalpyczia. 
Asz kožnam atiduodu ant 

valios, 
Tegul patys in lenais nusi

duoda tai nerugos, 
Ba jaigu kokia ragana 

inteikezia, 
Tai didele neapykanta 

ūžt rauk ežia.
Nevilkinkite mano dobilėliai, 

Mano mylemi sakalėliai, 
Kaii> katro virszugalvis 

nupliks, 
smert jaunikiu 

pasiliks.

sake

pu

Mano pussesere Elzbieta Ju
čaite, 2D metu kaip• Amerike. 
Kitados gyveno Son’th B rook- 
lyne, N. Y. Paeina isz Kauno 

Rasoinu re<lvbos,
vnlscziaiis, Beržinisz- 

Tegnl a'lsiszaukia

III

— Ei, Maksim! Padek Die! 
— suriko Danilka.

— Geros sveikatos! — ai- 
Maksimas diisinanie-ziii 

balsu, pagriovė vadeles ir ome
raginti arklius. Vežimas pra
dėjo greitai eiti, keblumas pas
kui save debesi dulkiu.

— Kas jam yra? — paklau
sė Danilka.

Fed o t.k a tyliojo. .
DaniTka apkabino per

siau Fedolka ir abu pradėjo 
eiti link Damiano namu.

Isz už miszko lankiau gir
deli buvo piktas, tartum dusi
namas dundėjimas, juodas de
besio krasztas kildamas auksz- 
lyn, temdo pasauli, 
artinosi didele audra.

[TOLIAUS BUS]

Lszrode

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

Didele atyda atkreipia pnb- 
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba tretinio veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., be var
tojimo poilio ir operacijos ir 
iszskiriant arsze^nius atsitiki
mus, nereikalauja t retinti lai
ka nuo darbo ar kitokio užsi
ėmimo.

Žmones paprastai mislino, 
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaip tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandicn Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: 

Beverly, N. J.
BratigUs Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invales jums 
padėkoti už stebėtina patarnavima 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbėti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa-

minu buvau.

r

I

J

a pskriezio,
Iv'lme.y
•k i o kaimo, 
ant a^lreso.

Peter Trosmonns
811 E. Pine St., 

Mabanov Cit v, Pa.

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 29 MOJAUS

Tikietas
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

BASEBALL Yankees ir Boston 
New Yorke 29 Mojaus

Eelilgli^illery
Railroad

•BHhials efThs Black.DlaasMMl

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausiai būdas Kyditis su žolema, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
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 sz lapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greicziaus kreipldtee 
pas mane. Asz tukstancziams sutek 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinls, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. Adresavokite szitelp:

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

gai verko 
veidą, o 
džiūvo pasirėmė galva ranko
mis ir žiūrėdama 
ežia isztolo upe, in
skenstanezius medžiu lapuose 
ir mėlyna dangaus taupa pa
lengva nusiramino. Viltis in- 
ejo iii jos siela. Taip sėdėjo 
bent ipora valandų. Saule jau 
buvo pakilus n'etoli pietų ir 
kas kart labiau szi'lde. Pauksz- 
teliai paliovė cziulbeje. Oras 
buvo tvankus. Toli, kur tai už 
miszko pasigirdo griaustinio 
aidas. Medžiai tyliai stovėjo, vim Danilka, kur tik nori, asz

arkliukai czirszkejo, kartais 
rugiuose putpele pravirko, ar
ba vyszniu sodo volunge su- 
szvilpe. Saule bore, karsztns 
spindulius ir visa aplinkui kai-

*

Parvožiai?... a!
Taip. Ir kada karolius 

, tavo užpas tave .atsiimsiu 
žmona pasiimsiu, nori?

— Oi, kaip-gi nenorėsiu?!
— Tris žie

mas, tris pavasarius ir tris ru
delius laukiau tavos ir an't ga
lo sulaukiau. Asz oieziau su ta-

Sudejavo Fedotka.

tavo visa amžių mylėsiu, tu sa
kalėli mano.

Vaikinas glostė jos plaukus, 
juokėsi ir glamonėjo.

Tuo taupu pasigirdo netoli 
ratu brazdėjimas. Danilku ir

i

Jonas Gedminas 
Box 68, Beverly, N. J.

(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-FJectro’ būdas gy
dymo Patrūkimo del szimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nno laiko iszra
dimo X-Ray ir dauginus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas įįsz tu skaitlingu kon- 
ezianeziu, serganeziu ant tos 
nepakeneziamos ligos “Patrū
kimo” asz galiu jus iszgydyti. 
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekasztuos, 
kaip tik paraszymas gromatos 
ar,atsilankymas in mano ofisą 
asab'iszkai. Raszykite, prisius- 
dami už Gc. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima.

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

C8 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, FA.

t i* i •’ V i 'i ■ , v r ' » *

Adresuokite:
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

Juozas Karaszauskas
LIETUVtSZKAS AGENTAS

Apdraudžia namUš, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike. 
137-139 W. OENTRE 8T.

MAHANOY CITY, PA.

Lietuvisslcas Graborius

• K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

610 w. Spruce Rt., 
MAHANOY CITY, l’A.

300 MAUKKT ST..
TAMAQUA, PA.
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Szeszt i nes.
Kasi klos sziandien ne

dirba/ Anglekasiai szvenezia 
Szesztines.

— Vandens kompanija įpra* 
dėjo užvesti vandeni ant West 
Maple ulyczios, kur randasi 
daug tvartu ir garadžiu, o lyg 
sziai dienai ant tos įdyczios ne 
buvo vandens. Tas daug ap
saugos gyventojus ir (locninin- 
kus garadziu laike ugnies.

— Ateinanti Panedelije isz 
priežasties szventes “Deco
ration Day“ “Saules” ofisai 
ir spaustuve 
uždarvti.

— (’i t y Garage ant E. Vine 
ulyczios, pradėjo pertaisinet 
antra laipsni savo garadžiaus 
ant puiki(»s szokiu sales, kuri 
bus viena isz puikiausiu mies
te.

szventes
4 4

C 4

Saules” 
bus visa diena

t Veronika 38 metu pati 
Augusto Juraiczio, 197 Ohio 
Ave isz Heights, mire vietine 
jo ligonbuteje apie 9 valanda 
praejta Suimtos nakti.
t Jonas Bernackis, isz Wi 

lliam Penu, mirė po operacijai 
ligonbutejO Nedėlios ryta. Ve 
lionis paliko broli Juozą ir dvi 
sesutes. Laidotuves atsibuvo 
Seredos rvta.

— Džiovindama drapanas 
darže ant Heights, Sara Rut
kauskiene, puolė isznerindama 
koja. Paszauklas daktarai su- 
tai'se koja, bet poni Rutkanc- 
kiene pagulės lovoje koki lai
ka.

Reikalauja Daugiaus 
Veterinaru.

/

Vyrai, užbaigė veterinarisz- 
kas mokyklas gali labai leng
vai gauti darbo prie valdžios, 
valstijų, ir miestu departa
mentu ir prie Suv. Valstijų ar
mijos. Nuo 1908 metu skai- 
czius vyru užbaigusiu vetera- 
niszkass mokyklas žymiai su
mažėjo nuo 469 iki 129 — 
.1926 metuose. Ir už keliu me-1 
tu biiis per mažai gyvuliu gy
dytoju (arba veterinaru).

*
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Diena Atsiminimo Mirusiu
{Decoration Day)

— Praeita sanvaite visos 
aplinkines kasyklos dirbo pil
na laika, nes taja sanvaite isz- 
siunsta 4,462 karai augliu ar
ba 197,508 tonu. Girdėt, kad 
dirbs pilna laika visa vasara.

— Antanas Dalinskas,
Market ulyczios, llikos sužeis
tas in alkūne Mahanoy kasyk
lose. Gydosi namie.

— Panedelije pripuola 
arba papuoszi

E.

i 4 De
coration Dav” 
mas kapu mirusiu mylemu ypa
tų. Lai gyvi apie juos neuž- 
mirszta ir atsimena už juju 
dusze«.

— Gailės pamaldos už du- 
szia a.a. Juozo Mockaiczio bus 
laikomos Petnyczios ryta (ry
toj) Szv. Juozapo bažnyczioje 
ant kuriu užsipraszo visas gi
mines ir pažinstamus.

— Pradedant su pirmu Ket
vergi! Juniaus, prasidės biz
nierių pusdienine szvente — 
uždarvmas bizniu kožna Ket- 
verga po piet ir trauksis lyg 
paskutinio Ketvergi) Auguste.

— Asisteiftas prokuratorius 
Po’ttsvilles sude, Zigmantas 
Rynkeviczius isz Shenadorio, 
pądekavOjo už taji (liūsta, o in 
jojo vieta užėmė ta pati (liūs
ta C. A. Staudeumeir.

atsiimam

Decora t ion— Panedelyje
Day arha Papuoszimas Kapu 
mirusiųjų ir žuvusiųjų karei
viu ir civilisžkam gyvenime 
žmonių kurie persiskyrė su 
szia Aszaru Pakalne. Neuž-

ir civilisžkam
pe rsisky re

Aszaru Pakalne.
mirszkite sziek tiek papuoszti 
kapus ir savo mdlemuju kurie 
atsisveikino su mumis ant am
žių o mes seksime paskui juo
sius.

ship High School, 
proga 
koncertą, kuri

Diena 2 Jpniaus, Town- 
I u rosime 

i nepaprasta 
parengė pana 

Violeta Mockaicziute (duktė
p. Gegužiu). Bus tai koncertas 
duotas per <p. Mockaicziutes 
studentus idant parodyti mu
su Lietuviams gabumu juju 
vaiku kurie buvo iszlavinti 
ant smuikas' per musu jauna 
profesorka. rUaji vakaru dai
nuos Lietuviu ir Rusnuku cho
rai ir grajis žymus artistas. 
Bus tai tikrai puikus ir artis- 
tiszlkas koncertas ant kurio 

visi tieji,privalo atsilankyti 
kurie mvli muzika.*

VAKARIENE
Rengia Sodalites 2-ras Skyrius 

Gegužio 29. Pobažnytineje
• Saleje, Mahanoy City, Pa.

Lietuviai, Lietuvaites:—
Užpraszomo atsilankyti gra

žiame pokylyje kuris invyks 
augszcziau minėtam vakare. 
Apart vakarienes bus iszpildy- 
ta gražus programas, dalyvaus 
taipgi szokike Maryte Szve- 
džiute (8'metu mergaite).

Programas:
Nuo 8 vai. susipažinimas ir 

pasikalbėjimai.
Nuo 9 vai. vakariene, dainos, 

solos ir t.t.
Po vakarieniai szokiai.
Tikietus galima gauti pas 

Sfldiriiiee narooi L

— Baisui apdegintas laike 
eksplozijos praejta 
Packer No. 2 kasklosia Juozas 
G rubli kas isz Shafto, mire 
Utarninko ryta czionaitineje Ii- 
gonbuteje. Greblikas likos bai 
sei apdegintas ant. viso kūno.

- t

Girardvile, Pa. — Utarninko 
ryta isz nežinomo'S priežastie* 
sudegė Girard brokeris, kuris 
prignhjo prie Hazlebrooik CoAl 
Co., aplaikydama bled(\s aid 
150,000 doleriu o trys szimtai 
darbininku neteko darbo.

Sereda

f 20ta diena Gegužio mire 
Aldanas Bernotą, 80 metu, pa
likdamas du broliu Stanislova 
ir Szimana ezionais ir Baltru 
Lietuvoje. Velionis pergyveno 

suvirszum 40 metu.
nes 
su 

Uurkije ir gerai atsiminė tuo- 
, nes tarnavo asz- 

metus. Paskutines die- 
savo gyvenimo praleido 
Joną Radzevicziu 

vendamas ezionais per 14
I jiidot uves

Amerike
Buvo (ai

< Dili vbavo
senas kareivis, 
karojo Rosi jos

sius laikus 
t uonis 
nas 
pas

f*.

iszgy- 
me- 

tu. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms pamaldoms Szv. 
Vincento bažnyczioje. 
būrelis žmonių 
kapiniu.
dalvbavo
Geczai ir p. Szimauckiene isz 
Scranton, Pa. — Velionio szei- 
myna sudeda karszta padeka- 
vonia visiems kurie dalvbavo 
laidotuvėse.

>

Didelis 
palydėjo ant 

Laido’t uvese taipgi 
szeimvnos Gudinu, 

• 7

ISZ WILKES-BARRE, PA 
APLINKINES.

•>

Yra patrauktas atsako-
Tanskis už už-

Vasario.

mvben Kazvs• • 
muszima Jono Guro 25 diena 

Tauški s buvo labai 
padykes ir nepriėmė niekeno
patarimu priosz blogumus; da
bar yra žmogžudžio krecsle.

— Automobiliu buvo susi- 
muszimu ir sužeidimu keletas: 
sueista Mikas Maliaunkas, 

116 Lackawanna 7
galva.

26 metu,

o?.ii
metu, 
Duryea; jam sudaužyta 
Juozuo Validkoniui, 
127 Pettebpne St., Duryea, in 
laužtai sprando kaulas.

— Mirė ežia gimęs jaunas 
vaikinas, Jonas Šnipas, 21 mo
tu. .Jis iszpuole isz teleono 
stulpo, kur buvo vielų peržiū
rėjimo darbininku. Paliko le
vus, broli dvi seseres ir daugeli 
kitu giminiu. Palaidotas sn 
bažnytinėm apeigom, George^ 
town kapinėse.

— Walter Kupelaitiene, 3 
Phillips av., Breslau, jeszko 
savo vyro per Anglu dienrasz- 
ti: jau asztuoni menesiai ji 
palikes su penketu mažu
kucziu ir nieko nuo jo ji nėra 
girdėjus; jokiu barniu tarp ju 
riebu ve.

s ja 
vai

— Antanas Baltruszaitis, 4b 
metu, ir jo pati 42 metu, su an
num 9 metu, vos iszliko gyvi 
namus 26 Garfield St., Pittston. 
Nuostoliu už namuw $8000. 
$1800 buvo namuose pinigu; 
tie sudegė kartu su namais. 
Yra dar žmonių, kurie nepasi
tiki bankais, tai ir turą dar di
desnius nustolius. Moteris ir 
sunūs nuvežti in ligonbut), ne< 
sunkiai apdege, o vrats tik ran
kas ir biski veidą. Ugnis buvo 
užklupus visus bemioganezius, 
tai prisiėjo <szokti per langus 
nuo amtru lubu. — V.

Suv. Valstijų Žemdirbystes 
Departamento Gyvuliu indus
trijos Biuras pranesza sumažė
jimu veterinarkszku kolegijų 
pastaraisiais mdtais ir kad 
mažaiaus vyrru jeszko votori- 
nariszku violų. Tas Biuras ra
gina jaunus vyrus apsvarstyti 
szita nžsiomima nes atlygini
mas ’ne blogass. Pradine a'lga 
yra $1,860 in metus.

Kadangi szioms 
valdžia reikalauja veterinaru 
poržiurefli mėsas, kontroliuoti 
gyvuliu ligas, ir kitose tarnys
tėse, ateitis veterinarams yra 
geras. Vimilik Gyvuliu Induss 
(rijos Biuras samdo 1,350 
veterinaru ir kas • met net 10 
nuoszimGis’isz tu atsisako

pripažint u 
v et o ra n i s z k 11 kolegijų 
Valstijose. Stoti kolegijon rei
kia pristatyti diiploma isz pri
pažink os augsztesnes mokslo 
mokyklo arba lygaus mokslo. 
Kad nor reikalavimai 
si bet beveik visos 
reikalauja augsztesnes mokyk
los užbaigimu. Bet daugumas 
moksleiviu 
mokyklose turi daugiaus mok
slo, kai kurie lanke kolegijas 
nuo vieno iki keturiu motu.

Moksleiviai 
r i as 
g«

Yra vienuolika

dienoms

(J

inaino- 
kolegijos

vetcrinariszkose

užbaigė kaiku- 
svotimu szaliu kolegijas 

ali imti valdiszkus 
nūs.

egzami-

Pripažintos kolegijos Suv. 
Valstijose ir Kanadoj yra:

Alabama Polytechnic Inst i- 
tide, College of Veterinary 
Medicine, Auburn, Alabama.

Colorado Agricultural Coll
ege, Division t of Veterinary 
Medicine, Fort Collins, Colo.

Georgia Slate College of Ag
riculture, Division of Veterin
ary Medicine, Athens, Ga.

Iowa State College, Division 
of Veterinary Medicine, Ames,' 
Iowa.

Kansas State

oge,

Agricultural
College, Division of Veterin-

Medicine, Manhattan,ai’v
Kaus.

Michigan Stale College, Di-

Manhattan

Sciencevision of Veterinary 
Lansing, Mich.

New York State Veterinary 
College at Cornell University, 
Ithaca, N. Y.

Ohio Slate University, Col
lege of Veterinary Medicine, 
Columbus, Ohio.

Ontario Veterinary College, 
Guelph, Ontario, Canada.

Texas Agricultural and ACe- 
chanica'l College, Dept, of Vet. 
Med. and Surgery, Collegeand Surgery 
Station, Teras.

Universe de Montreal, Ec-
ole de Medicine Veterinaire 
Montreal, Quebec, Canada.

University of Pennsylvania
School of Veterinary Medicine 
Philadelph ia, Pa.

Washington State College, 
College of Veterinary Science, 
Pullman, Wash.

Kaip pirmiau buvo minėta, 
pradine alga prie Gyvuliu In
dustrijos Biuro yra $1,860 in 
metus. Po trijų motu alga pa
kelta iki $2,100 in metus, dar 
po trijų metu iki $2,400. Tos 
algos lieczia taip vadinama 
‘fjunior grade.”
laipsnio darbo algos pasiekia 
net $7,500 in metus. Pereitais 
metais net trys egzaminai lai
kyti paskirti tinkamus veteri
narus Biurui. Net 241 veteri
naras emc tuos agzaminus, bet 
isz tu tik 187 pasekmingai isz- 
lai'ko egzaminus. Kitas egza
minas bus laikytas szita mene
si.

Ang'sztesnio

Panedelije, 30 Gegužio pri norėtumei, kad apie tave gerai 
puola Decoration Day arba pa- kalbėtu, nes gal rytoj jau bus
puoszimas kapu mirusiu.

Ant vienu kapiniu vartų, ant 
kuriu silsisi žuvia 
švieti neje karėje yra 
toblyczia su paraszu:

o kuom mes

'kareiviai 
teikia 

‘‘Praeivi 
atsimink,kokiu tu sziadien esi 
ir mes buvome,
sziadien esame, tokiu ir tu bu- 
si.”

Tai yra balsas mirusiu: Jie 
buvo, kokais mos esame ir mos 
busime tokei, kokeis jie yra. 
Argi ne teisingas iszsitarimas?

Kol ant szios žemes esamo 
gyvi, tol turime laiko įklausyti 
ka jau mirusioje mums
Kada patys silsėsimo prie ju, 
tada jau bus pcrvolai.

O ka sako mums mirusioje>
Kaip buvo pirmam žmogui, 

kada jisai mirė taip bus ir 
mums. Su kuom jisai gyveno 
per visa savo gyvenimą,
burna — daugiau neatidarys 
kad jau daugiau nesijudina... 
pagedo... iszirzta.. pavirsta in 

Tada jisai pirma, 
karta pajuto kas yra... Mirtis!

Skaitytojau, atsimink, kad 
ir tavo amžius isz tavo kūno 
kalbos, kada tu gulėsi pagul
dytas žemojo, mirusis tarp ini

s a ko

savo

pelenus...

rusiu. Dėlto gyvenk taip, kaip> /

American Veterinary Medi
cal organizacijos rekordai 
aiszkiai parodo, kad skaitlius 
moksleiviu musu veterinarisz-%. 
koše mokyklose yra per mažas 
užimti visits vietas. Drx John 
R. Mohler, direktorius Gyvu
liu Industrijos Biuro sako, kad 
vientik valdžia gales pasam
dyti visus moksleivius, kurie 
lunko tas kolegijas.

Gal viena priežastis sumažė
jimo skaieziaus nori nežili tūp
ti g. 
toks
Ii u. Per pereitus kelius metus 
visoki t rokai, automobiliai, ir 
traktoriai užimu viela arkliu 
ir daugelis jaunu vyru tiki kad 
nėr tiek daug 
darbo.

Vyrai užbaigė velerinarisz- 
kas mokyklas gali gauti darbo 
prie Armijos veterinaru tar- 

vak l i sz k o j t a ri i y s t e j,

koše ii\ žemdirbystes kolegijo

organizacijos

gyvuliu gydytojais yra ne- 
abelnas vartojimas ark-

veterinarams

nyst.es; vakuszkoj tarnystėj, 
kaipo mokytojai veterinarisz- 
kose ii\ žemdirbystes kolegijo
se; pienininkystes kompanijo
se, ir invairiose ukese.

Apie fcderalius egzaminus 
galima gauti informacijų isz 
Civi‘1 Service Commission, 
Washington, D. C. . F.L.Į.S.
-- J---|■--- -----

ANT RANDOS.

Didelis 'sztoras’ su namu del 
gyvenimo ant Ogdon St,t Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, kanikas eina pro

ardville

duris. Kreipkitės ant adreso: 
E. M> Maginius,

109 Main St., 
Girardville, Pa.

- ~~J7 ~r ' *' " 1 ..... r*
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KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenŲ 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER &
Vaizbuieuklla uireg. 8. V. Put. Ofise, y 

žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
Vglxbaženkll« *

‘N
■

■*a> ■»<!. 1 / if

per volai.
O kada einame atlankyti ka- 

myleftiuju ir 
k a

ap 
Jie

Kožno k a ežia 
mum*amžiu jie

pus savo
v a i k szc z i o j a m o juos, 
mums sako?
palaidotas 
pranesza.

Atsimink skaitytojau, ar no 
retumui kad tieje, kurio lanko 
tavo 'kapa, 
laikytu tave 
pasileijdoli,

už tavo gyvenimo 
t 

kazir- 
Zinokie,

ir mirsi, tai

ir pragaras
nonų-

Tie

kad jie yra

rints ji grickai buvo

ko i po gi Ut nok Ii 
veidmaini.

ninka ir taip toliau, 
jai nepasitaisysi
ir tavo amžių panaszios szmek-
los tave kanky-s, tavo sąžine ta
ve amžinai skirs 
tave žudys ir niekados 
žudys.

Bot yra ir kitu kapu,
kalba visai ka kita. Juosie pa
laidoti pasakoja, 
mirė su Dievu susivienija ir 
dabar gyvena pakajujo, o no- 

“ raudoni
kaip kraujas, tai vėliaus pasto
jo balti kaip sniegas.”

Atsiminkime taja diena pri
guli n cz i a i, eiki me a tl 11 nk y t i 
kapus savo mylemuju, 
puoszkime juju kapus žiedais

e i kimo
pa-

ir sukalbėkime kelis poterėliu" 
už juju duszeles ir amžina at
silsi.

Kaip Dievas Sutvėrė 
Redaktorių.

(Japoniszka apysakėlė.)

Dievas sutveręs žmonis pa
misimo sau, kad tai Indu labai 
gerai, idant kožnas isz juju sa
vo darbu uždirbtu ant savo 
gyvenimo ir nebūtu sunkenybe 
vienas kitam.

Nevilkindamas, paliepė arka, 
nioh?ms idant tuojaus suszauk- 
tu visus žmones priosz dnngisz 
k a sostą.

Kada susirinko visi, buvo 
perimti akyvimu tuoin paszali
kimu, tada Dievas paliepė at- 
neszli dideli maisza, kuriam*, 
radosi visoki amatai, darbai ir 
profesijos, kuriuos pradėjo da
lyt tarp žmonių. Ir tokiu budu 
vienas pasiliko krauezium, 
malorimn, sziauczium, aptieko 

būti vela daktaru arba 
kupezium ir t.t. Neužmirszo 
Dievas ne apie inspotojas ai oi 
ties, bobdaktares, szokikos, ar 
tistes ir kitas patogiu luomo 
sutvėrimus, sutvertos del pa
žaidimo o ir užtrucinimo mal- 
Rzaus gyvenimo vyrams a rd 
szios

rimu

i

v v rams V 
aszaru pakalnes.

Dievas savo nepabaigtojo 
gėrovėje ir iszmincziai, padaro 
taip, kad visi buvo užganady 
tais ir viskas užsibaigė di
džiausia toisingysta.

Kirs turėjo gera liežuvi ir 
puikia kalba, pasiliko advoka 
tu, kas turėjo narsumą, likosi 
kareiviu, kas galėjo greitai 
bėgti, likosi Ikasierium; kas 
guodojo teisingysta — slidžia; 
kas nušlijo triubyt, pasiliko 
profesorium muzikes; kas mis 
Įėjo miegot — sargu; kas mo
kėjo daug katbet — kupezium; 
kas mylėjo saldainius 
komiku; kas mylėjo daug pri
žadėt 6 mažai dalaikvdavo 
duota žodi — ministeriu; kas 
mylėjo paneles — likosi arlis- 
tu-malorium; kas naudojo grei
tai plunksna — literatu; tas ka 
mylėjo daug poteriauti— kuni
gu ir taip toliau lyg 
galui.

Tokiu budu Sutvertoja's da-

cu-

paežiam

JAUNI LEVUKAI PADOVANOTI
PREZIDENTUI COOLIDGE

1

MJo o keturiu menesiu levukai likos ana4 4 4 4ir Hannah
diena padovanoti del prezidento Coolklge per majora miesto

South Afrika. Levukus phtalpino in vaistiniJohannesburg, 
zooiogiszka darža Rock Creek Parke, Washingtone.

Vizos Mokescziai -
Blanadžio Men. 1927

ir Egzekutyviu Insa-

Balandžio .16 d., Valstijos 
Departamentas pranesze, kad 
sulyg Akto isz Vasario 25d., 
1925m., 
kymu isz Gegužes 15d., 1925m.
Amerikos valdžia užbaigė abi- 
szalini sutarti su Belgija vizos 
mokeseziu reikalu. Tnom pre
zidentas autorizuotas sumažin
ti arba visai užbaigti vizos mo
kestis niiQ neiinimigrantu atei
viu kur tik svetimos szalys tei
kiu panaszias privilegijas Suv. 
Valstijų paežio stovio pilie- 
cziamM.

Nuo laiko kuomet aktas in* 
ėjo galen kelios sutartys pa
sekmingai užbaigtos. Kelios 
szalys netik neims mokestis 
bet nereikalaus vizų — ka Suv. 
Valstijos nedaro.

Kaikurios szalys iszduoda 
perėjimo arba

, .wfcj---------- • «M»>

Nauja Pirmininke
Moterų Drauguves

9

Mrs. J. F. Sippel isz Balli-
mores, Md., likos iszrinkta pir
mininko General Federation

Womens I'lu'bsof Womens t’lu'bs Amerike 
kaipo ir pirmininko Daughters 
of I ho American Revolution.

lino savo malonia, pakol ne isz- 
dalino visa maisza. Neužmirszo 
ir apie tuos, kurie kietino pa- 
kutavoti už daugeli grieku tai 
tuosius padaro mokytineis, te
lefonistėms, siuveczkoms arba 
poetais.

Po iiszdalinimui visko, Die
vas norėjo siunsli žmonis na
mo, kad sztai isz po Dioviszko 
sosto atwiliepe kokis tai grau
dingas balsas'kokio tai žmoge
lio:

— O man, 
kokio amato arba profesijos’

Sutvertojas giliai užsimena
te

Po teisybei

Dievo neduosi

apio
n r

užmirszo 
žmogų, kuris isz netycziu, 
tyczia pasislėpė už sosto, idant 
klausyt, o gal kritikavot žmo
nių darbus.

— Gerai, — atsako Dievas 
— bet jau ikožnam iszdalinnu 
darbus ir profesijos. Kaip ma-
tai, maiszas jau tuszczias, vis 
ka iszdalinau, tau niekas nepa

Ka asz tau duosiu tu 
mano vargsze?

Po trumpam dūmojimai Die
vas apsidairo ant visu žmonių 
kalbėdamas in juos:

— Kaipo geri Dievo vai
kai, turite visi susidėt ir duoti 
szitam žmogeliui ’koki Barba 
arba profesija, nes kitaip kils 
didelis skandalas.

Žmonelei pradėjo zurzet, bet 
negalėjo pasiprieszint Dievo 
valei. Bet kožnas — kaip tai 
paprastai buna pas žmonis ka
da ka au'kauna priverstinai — 
nutarė szirdije atiduoti 
sziausia savo dali.

Taip tai advokatas 
savo dali pleperystes 
vystės, artistas savo

si liko.

ar

zas, kuviiNJ daug pigesnes. Per
važiuoti per Didžiąją Britani
ja kainuoja $1.00. Ir tas pats 
su (‘zekoslovakija, Franci ja ir 
Lenkija. Norvegija iszduoda 
“transit” viza už $1,00 ir Spe
ciale “'turistu” 
pos ir Rųgpiuczio menesius už 
$2.70. Vengrija ima $2.10 už 
perėjimo viza, Lietuva $2.00 ir 
.Jugoslavija tik penkesdeszimt 
centu. Holandija duoda perėji
mo viza del asztuoniu arba ma
žiaus dienu už dyka. Danija, 
Norvegija ir Sz vedi ja pavėlina I

y

viza del Lie-

atidavė 
ir apga- 

pag(‘idau- 
jema, kareivis narsumą, virsz*- 
ninkas puse savo bėdos, visi 
mokyti po truputi savo mokslo 
poetai davė jam užtektinai sa
vo fantazijos ir karsztunio, 
inspetojai davė jam truputi sa
vo žinystos ir taip toliau.

Galite patys dasiprasl kokis « • v e v L •

darbu if?profesijų’
— ą Ir ka tu dabar veiksi

oze kepsnis pasidaro isz visu tu 
....... i

Ir Ka tu dabar veiksi 
mano vargsze su tais .spirgu- 
ezois! — nulindęs užklauso 
Sutvertojas stovinezio žmoge
lio.

— Duosiu sau rodą — atsi
liepė apdovanotas su nusiszvp- 
siojimu.^ Pasiliksiu rudakio 
rium idant atsimokėti visiems 
savo geradejams už ju naulliū
gas dovanas!

Isz tojo buna pamokinimas, 
i žmonykS ru- 

.vsc j goja ant redaktorių, tai tegul
- Amerikos ■naturalizuotus pilie- ,.nd jnigu sziadipn

uturistu” vi-
•y

tose sžalvse Įežius, kurie gimė 
inyažiuofi be pasporto ir be 
vizų. Bet turi parodyti pilie- 
tystos ir gimimo certifįkalus.
■ ........................... .

sau atsimena, kad patys tame 
kalti.

"T
ANT RANDOS.

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

Ant antro floro Kllne Sitoro.

Geras sztoras su gyvenimu 
ant 62 N. Nice ulyczios, Frack
ville, Pa,\Gera vieta del biznio 
ir gyvenimo. Atsiszaūkite ant
ros durys nuo vietos o gausite 

(M.3I19 W. Center St. Mahanoy City visas informacijos.
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