
I 11*1
f'M*

9

r; /'
■ r

V A

THE LITHUANIAN SEMT-WEEKLY SAULE (SUN)J( 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
^STABU8im> m ItM. YEARLY SUBSCRIPTION

Advertising Rates on Application,

"’RADY

L 25 1927

»ITY UF ILLI

•4 i
4 J1 , rf. " i ** •** *** ClMlfrpU

. -....... ..  '» . ■* t

r v ■
Į7S

1

i.

DJJ-KABT SANVAITINIS LAIKRAiSZTiS
i • e ■ • e i ee e mm* «mBB»<b» .o mm <

1“SAULEI
JfiZJHNA KAS IffiABNINKĄ Įfl CM^ZĮA,

PUBLISHED BT
I W. D. BOOZKOWSKI - 00.,
| MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

A r •

A ' n s l»»-

F
CKruMrata Kaaztuoja: Amerika ant rl*o meto *1.01*, 

BBftPpje ir Liotuvpje f4.00 ant xJm
v m

I
I

'f /

-t

Išropoję ir Liotuvpjo f 4.00 ant xUfi vMi 
■

Mlaakda Ir Pinkui Visada alaskite tik Imt fcrfd ĮfluTI > ,

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

I

No. 58 / INTIBID AT TH« MAHANOT CITLPA, \ 
PI (rom-ornoB ab bboomd vlabb maal jiAT¥jsR.J m m

MAHANOY AND A STS.. 
'I 1 *

- - , ... —■1 ■' ■ " —

W. D. BOCXKOWSKI, pm. B

ISZ AMERIKOS
ŽUDINSTA

ISZ MEILES
NUŽUDĖ MOTINA 5 VAIKU 
SUŽEIDĖ JOS DUKTERĮ 

PO TAM PATS SAVE 
NUSIŽUDĖ.

Haverhill, Mass. — Edvar
das Doyle, 45 metu, formalias 

fabrike, prikibo 
prie naszles Gena va i tęs Barsi- 
liere, 47) metu, motinos penkių 
suaugusiu vaiku. Kelis kartus 
alėjas in stitba priverti nėjo 
moteria idant už jojo tekėtu, o 
kad paskutini karta staeziai 
atsake kad nemano už jo teke
ti, isztraukes revolveri norėjo 
in jaja szaut, bet tame adbego 
21 metu duktė Beatricije, gin
dama motina nuo insiutusio 
meilužio. Doyle uždavė ypa 
merginai per galva su revolve
rio rankena. Motina klykdama 
iszbego ant kiemo, het Doyle| 
jaja pasivijo, paleisdamas in 
jaja kelis szuvius, po tam pats 
in save. Kaimynai adbegia, ra
do du lavonus o st ūboje gulin- 
czia be žado sužeista (lukteri, 
kuria nuveže iii ligonbuti.

Doyle buvo persiskyres nuo 
savo pa ežios su kuria gyveno 
nesutikime per kelis metus.
ISZ NETYCZIU PERSKELE 

MOTINAI GALVA.
Saint Clair. Pu. .— Iszcjus 

ląirk^p ’k«« ten

czevervku

nuo 
Dovle uzda ve

riksmas lauke, Paulina Pretti,' 
vos žengo per slenksti, kad 
sztai likos pataikinta per dide
le vini (spa?k), su kurioms pri
kala sztangas ant geležJnkeliu. 
Vini mote josios sunns Harry, 
21 metu, kuris murzosi su ke
liais draugais, perskeldamas 
motinai galva taip baisiai, kad 
turėjo būti nuvežta in ligonbu
ti ant operacijos.
ATVAŽIAVO BE DOLERIO, 

O SZIADIEN YRA 
MILIJONIERIUM-

New York. — Kada George 
Keru, iszlipo isz laivo 1888 me
te ant szios laisvos žemes, at
plaukdamas isz Štutgarto, Vo
kietijos, turėjo kiszeniuje tik
tai 82 centus, bet sziadien gal 
yra turtingiausiu ateiviu mies
te. Ana diena pardavė jisai sa
vo mėsininkisZka bizni už de- 
szimts milijonu doleriu ir da
bar gyvens privatiszkai.
NUŽUDĖ VYRA ANT

PRASZYMO PACZIOS.
Chicago- — Petras Szerys, 

31 metu, prisipažino palicijai, 
hi.k 22 J u niaus, jisai nužudo 
Juozą Czecza, gyvenanti ant 
474 Farnsworth uli., Aurora, 
III., ant praszymo jojo paezios, 
turinezios 40 metu. Petras pri
sipažino kad buvo Czeczienos 
prielaidiniu ir jau per visa me
ta motere ji prikalbinėjo idant 

' nužudytu josios vyra.
tolinus sake kad pirma gerai 
iszsigere namines po tam nu- 
szove Czecza kada tasai mie
gojo. Nelaba motere taipgi li- 
koy aresztavota. .

KŪDIKIS NURIJO 
KRYŽELI.

Detroit, Mich. — Dvieju me
tu Evelina Seliifskiute, 3043 
St. Jean Ave., likos nuvežta 
ant operacijos, nes bovinda- 
maai su mažu kryželiu,-kuri jai 
motina buvo padavus, nurijo ir 
užkliuvo gerklėje.

Tuo jauti padaryta ant jos 
operacijų ir kryželi iszeme.

AMERIKOS KARIU- PER ŽANDA 
MENE UŽMUSZĖ 300
500 NIKARAGVIECZIU UŽ
KLUPO ANT 200 AMERI- 
KONISZKU KAREIVIU, 

KURIE NARSIAI 
ATSISPYRĖ.

Manaqua, Nikaragna. —Pra
eitam mnnaryje raszeme apie 
szi atsitikima, bet tada tele
gramai nedanesze aiszkesniu 
žinių apie taji muszi, nes tele
gramai buvo nutraukti. Dabar 
žino pribuvo per eroplanus, 
buk (asai užklupimas ant 200 
Amerikoniszku kareiviu 
7)00 pasi'keleliu Ocotale
baigė kruvinai del pasikelcliu 
kuriu užmuszta 300 ir daug su
žeista. Isz Amerikonu likos už-

M i kolas Obelski 
; Roulette, Pa. ir da du kiti.

Pasikėlei i u generolas Saudi- 
pabego in kalnus palikda

per 
užsi-

muszti isz

no 
inas savo kareivius ant karisz- 
ko lauko. Amerikoniszki ero- 
planai metinejo bombas ant 
pasi keleli u, isz kuriu viena už
musze 40 ant vienos vietos. Pa- 
sikeleliai matydami krintan- 
czes
ginklus ir 
Miestas 
kapines.

Nicaragvos prezidentas pa- 
dekavojo Amerikonams už ju
ju narsu atsižymejima muszyje 
ir apmalszinima pasi kolei i u
kuriu buvoflu kart daugiau ne 
kaip Amerikonu.

Du mire‘nuo Karszcztu 
BALTIMORE J.

Baltimore, Md. — Du krinti- 
ežiai pasimirė nuo karszeziu 

Vienas, Antanas Jaude-
gis, 47 metu, rkito ant ulyczios. 
Jis gyveno po No. 672 W. Fa
yette St. ir yra Lietuvis, 
tras Harry Levin, 38 metu, pa
simirė savo krautuvėje.

— Nuo karszeziu 
.Jonas Triszka

bombas isz oro
bego in

isz rodo kaip dideles

r
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ISZ VISU SzaliuįMire Romunijos 
Karalius Ferdinand

UŽ PLAUKUS
PACZIULE DAVE 

NUBABYT PLAUKUS, 
VYRAS DAVE KELIS 

PER ŽANDA i

Washington, Pa. — Tieji ba- 
byti moteriszki plaukai yra 
priežastim daug szeimyniszku 
nesutikimu tarp poru — neku- 
riems vyrams patinka trumpi 

kitiems ne, kaip tai 
J.

plaukai o 
parodo ana diena Grover 
Ca rr.

Carr ’o 
miestą ir

innuėjo 
nukirpti 

kada

#

ATRADO URVĄ 
RAZBAININKUL.

VAIKUTIS ISZDAVE BAN-
DA RAZBAININKU UŽ 

BJAURU PASIELGIMĄ 
SUJUOM.

— Sierai ūkas, ku-Moskva.
ri prisisavino banda razbainin-

r. W. B0CZK0WM1, B41Ur m 38 METAS

ISZ LIETUVOS

patiks

kad net

pamote yra 
-kalnus.

ežia.

An-

viso 130,000 
paskirstytu

apsirgo 
, 72 metu am

žiaus, gyvenas ant S. Regestei 
St. Jis buvo nuvežtas ligonbu- 
tin, o paskui in namus.
PADOVANOJO DARBININ

KAMS $130,000.
Newton, Iowa. — Skalbia- 

muju maszinu fabrikininkas F. 
L. Maytag, minėdamas savo 70 
metu gimimo sukaktuves, pen
kios szimtams savo darbininku 
sutei'ke dovana, 
doleriu. Ta kurna
jiems pagal tai, kiek kuris me
tu jo fabrike dirbo. Vienai dar
bi n i rikei, Anna Griebei, kuri 
dirba (kompanijai jau daugiau 
kaip trisdeszimt metu, teko 
1,650 doleriu.
UŽDARYTA KALĖJIME UŽ 

NUŽUDINIMA MYLEMO.
Mount Carmel, Pa. — Ange

lina Lachrocchi, 16 metu mer
gaite isz Kulpmonto, kuri du 
menesiai adgal nuszove ant 
smert savo mylema Tony Po- 

Szeryę 4ppelo, už tai, kad nenorėjo ja
ja vesti, likos uždaryta kalėji
me. O kad mergaite randasi

metu

Jaigu nebūt u tuojaus jaja nu- 
veim in ligonbuti, tai kūdikis

i
butu tylres. ♦

i i1

niibnbvtu
bet sudžc iszaiszkiiid

moterėlė 
davė sau 

puikius ilgus plaukus, o 
sugryžo namo, mane kad vyrui 

trumpi, garbiniuoti
plaukai, bet moterele pabludo 
savo nuomonėje. Vyras pare
gėjus trumpus plaukus ant sa
vo pa cz i ules galvos, pasiuto isz 
piktumo, pagriebė už trumpu 
plauku ir (lavai pyszkyt pa- 
cziulei per žandus, 
krauju apsilaiste.

Už 'keliu valandų Groveris 
jau stovėjo sude. Tėvas kalti
ninko taipgi prisiege kad jisai 

prieszininku 
plauku,
kad ir jojo pati davė* sau uu- 
babyt plaukus ir tame negalė
jo pasiprieszyt. Ant galo už
klausė moterėles ka turi dary
ti su josios neužganadinaneziu 
ir barbariszku vyru? Motore 
atsake, idant ji rustai nubaus
tu, nes jau priesz tai tankiai 
atlaikydavo žandinius be jo- 
kfor priežasties.

“Szeszis menesius in kalėji
mą!” — suszuko sudže ir Gro
veris likos nuvestas in kalėji
mu per palicijanta.

Paskutines Žinutes.
mi Ashland, Ky. — Per Che

sapeake '& Ohio truki likos už
muszta visa szeimyna Aleko 
Patton — szeszios ypatos, ku
ri? trenku in juju automobiliu 
arti Morehead.

II Tamaqua, Pa. — 'Bėgio- 
dama aplinkui ugni,ugni Onute 
Vaikio, 7 metu, uždegu ant sa- 
Mės szlebukes ir likos baisiai 
apdeginta. Likos nuvežta in 
(Joakfale ligonbuti.

1l Cumberland, Md. — Max 
Kleinstub, 42 metu 
vo pa ežia Ida, 3 
pats save, del to kad jojo pa
ti pradėjo ji nekenst kad jisai 
negalėjo uždirbti ant josios pa
rodu.

11 Yoik, Pa. 
Bear, 22 
puolė per Įauga nuo antro'laip
snio. Josios 9 metu sesute Pau- 
limy stovėdama ant ulyczios 
pamate puolanczia sesute ir 
pagavo in lai'ka ant ranku.

H Kansas City, Mo. — Bai
si viesulą kuri prapute per 
ezionais, užmusze devynis žmo
nis ir apie Įiusantro szimto su- 
žeido. Bledus' daug padaryta.

, nužudo sa- 
0 metu po tam

Eleonora
menesiu mergaite isz-

f *■

motiniszkam padėjime, todfcl 
prieteliai stengėsi jaja iszgau- 
ti isz kalėjimo ir patalpyti 1L 
gonbuteje pa’kol neužgims kū
dikis.

ADGAVO KALBA ISZ 
PERSIGANDIMO.

Chester, Pa. — Keturi metai 
adgal Mare Lyons, 32 inetu, 
neteko kalbos nuo operacijos. 
Ana diena motore prisižiurine- 
jo lekiotojui kaip jisai su ero- 
planu iszdarinejo visokius 
szposus, o ’kada pasileido že
myn staczia-galva, mot ere staL 
gii sukliko ir pradėjo kalbėt ir

iszdarinejo

Brooklyn, N. Y. — 
Szebedis (Shepherd), 
laimingai
Subata lai’ke didelio lietaus. 
Jis buvo Karaliaus galiūne ant 
kampo Ainslie ir Rodney Strs., 
kur laike szturmo patvino skie
pas ir pradėjo eiti vanduo nei 
virszun. Tenai buvę Szebedis, 
pasako: “Leiskit mane, asz 
nersiu — asz moku gerai nerti, 
ir pažiūrėsiu, ar negalėsiu siur- 
paipu atkrapsztyti.” Na, h 
kaip nore, taip nelaimingasis 
isz skiepo vandens ir neiškilo. 
Tada tik visi suprato, kad blo
gai, pradėjo jo graibyti, bet 

t -V.

pasimiręs

Petras 
yra ne
pereita

Leiskit mane,

Na

sziadien visis^kai pftflYtiteHi/)B|jau/huvo perveluJm o< ,

ku ir vargsta plakdavo ir ker- 
szindaVo mirezia, ilgiau nuga
lėdamas nukęsti kankinimu ir 
paniekinimu iszdave 12 in ran 
kas policijos. Tarp juju radosi 
sena boba ir dvi jaunos mergai
tes. Keturis Tfizbainiu/kus tuo- 
jaus suszande o vadas matyda
mas kad nepabėgs pats sau 
padare mirti. Toji banda papil
de nemažiau kaip septynioli
ka žudinszciu alpinkineje mies
to Mesk vos.

Sioratukas buvo priverstas 
dalybaut i.
nes ji naudodavo kaipo privi- 
liotoja del Keleiviu ir kitu ku
riuos manydavo nužudvt. Vai- 

V k •
kinkas antltidk buvo iszmin- 
tingas kad nužudytu kapus pa
ženklindavo ir parode polici-

l

isosia žudinstosia,

neiszdavt

17 ir 19

jai kur nužudinti buvo paslėp
ti. Jojo pravardes 
idant draugai banditu ji nenu
žudytu.

Merga i t (‘s turi 'po
metu ir jeis nubaude* tiktai ant 
penki n metu, nes ir josios pri
verstinai buvo laikomos raz- 
ba it link u ktiifm Vr H<ma boba.
MERGA NUŽUDĖ SULEN

KĖJUSI DIDŽIŪNĄ 
RADZVILA.

Paryžius 
4K

Francije. (•, : ............. ■ Pa
reina žinios, jogei tenai Birže
lio 18 diena nežinoma merga in 
selino koteliu, 
mi(‘gojo k įmigai ksztis Leonas 
Radzvilas, ir indurusi jam iu 
szlauni su hypodermiszka ada
ta, inleido kunan trucyznos, 
nuo kurios tuojaus Radzvilas 
pasimirė.

Radzvilas buvo vienas -seno-
; Lietuvos didžiūnu, dabar 
tik sulenkojos, bet ir pilnas 

Lenkijos pilietis. Jis buvo di
rektorium Monte Karloje lo- 
sziku namo, praleido gyvenimą 
adventurornis, ir kada i si a i t ė
vu buvo net Meksikon iszvary- 
tas už palaida gyvenimą.
AMERIKONO D VASE AT
LANKO SAVO SENOVISZ- 

KA GYVENIMĄ.
London. — Dvasu Jono Sin

ge rSargent, kuris mirė du me
tai Chelsea name, kuriame tu
rėjo "Savo darbviete nes užsi
iminėjo malorysta, dabar at
lanko taja vieta konia kožna 
nakti. Tame name dabar gyve
na szeimyna Alfredo Orr, ku
ris taipgi yra Amerikonu ir ap
sigyveno Įname savo mirusio 
prietclio. Orr’ai konia kožna 
vakara girdi žingsnius Sargen- 
to,’kuris atydarineja duris; szc- 
pas, rodos kad ka jeszko, nes 
aiszikei matyt, kaip popieros 
buna dedamos isz vietos in vie
ta per nematomas rankas. Ka
da szeimyna susėda vakare 
nrie stalo, tai nematomos ran
kos prislenka krėslą prie sta
lo ir rodos atsisėda prie ju bet 
krėslas yra tuszczias. Kada 
Orr’ai karta pasako i u savo 
nematoma sveczia: “kaip tau 
einasi Jonai I” tai dvase aplei
do kambarį ir garsui sutrenkė 
durimis.

kur kambaryj

ves 
ne i

11 York, Pa. -— Ant farmos 
Mrs. J. C. Trout, antis iszpere- 
jo aneziuka su keturioms ‘ko
joms. , . , (

*įr >

i

B

Buka re.1 zt, Rumunije. — Ka-
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Mirė praeita Se- 
redos ryta. 61 m. 
senumo. Per ilga 
laika sirgo vėžio 
liga. Jo 6 metu 
senumo anūkas 
užėmė jo vieta. 
Mirusis karalius 
paliko paczia, 2
sūnūs 3 dukteres

UŽ VIENA LITĄ PARDAVĖ 
- KARALIŲ.

Birželio menesio
atvažiavęs pirktis

diena, 
grūdu in 

Kauna, kaimietis nuo Žemai- 
cziu puses, Nemuno 
pardavinėjo paukszcziu kara
lius — arelio vaika, kini tūlas 
Žydukas už viena litą ir nu pil
ko.

Kaimietis areli

gatveje

radęs lan
kiame miszke, su keturiais are 
bais lizde, kuriuos jis dabar ir 
pardavinėja.

Gaila novyti taip reta Lietu
voje paukszti.

br

metu. Priesz mirti

todėl nasledniku pasili-

ralius Rumunijos Ferdinandas, 
mirė 2:17) valanda-Seredos ry
ta. Turėjo 61 metus ir karalia
vo per 13
atidavė sostą savo anūkui Mi
kniui, nes sunns Karolius isz- 
bego in Pa ryžiu su savo myle- 
ma iszsi'žadedamas karaliszko 
sosto,
ko jojo sūnūs.

Prie mirsztanczio karaliaus 
radosi jojo pati Mare, kuri ne- 
senei lankosi su sunum ir duk
teria Amerika ir kitos kara-

fv*lisz'kos gimibes.

Po piet fortecos iszszove 101 
szuviu ant garbes naujo jauno 
karaliaus Mikolo 1. Jisai gimė 
25 
na yra karalaite Graikijos ka
raliaus.

Amerika apgailestauja szia-

ir džiaugėsi isz naujo 
karaliaus Mikolo.

Bet tikrais valdytojais Bu- 
ui uniszk osklypo bus 
karaliene Mare ir vyriauses 
ministeris Jonas Bratiano, pa
kol Mikolas daeis in metus.

Oktobęrio, 1921, jojo moti-

dien 3(),Q00 Rumunu 
draug

4 .

1
p. X

r
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Naujas Romunijos Karalius 
naszle Kuningaiksztis Mikolas 6 metu 

vaikutis, 
raliaus, dabar valdys Rumuni
jos karalyste.

anūkas mirusio ka-

NUŽUDĖ SAVO
JAUNA PACZIA

SAVO UOSZVIA UŽKASĖ 
GYVA IDANT PRISISA- 
VYT SAU VISA TURTĄ.

Bilgarai, Lublinas. Gyven
tojai kaimo Bisczos, baisui per
siėmė žudinsta jaunos moteres 
29 metu Katrės Guiduliones.

Lavonu josios surado kama-

Bilgarai, Lublinas.

roję szale grinezios su perskel
ta galva kokiu tai nežinomu 
ynagiti, nupjauta ausin ir per
skeltu žandu. Tyrinėjimai pa
rode kad žudinsta turėjo papil- 
dyt josios vyras Mikola, 27) me 
tu. T 
kos papildyta žudinsta, 
.a * «« a •

Tuo paežiu laiku kada li- 
‘ •, S,,.VP 

tingu budu dingo isz grinezios 
Marijona Macioka, 

motina nužudytos

UŽDRAUDĖ VODKA TU- 
RUKHAUSKE.

Tu rukhauske, 
Bosijus vai-

Moskva. — 
žieminėje daliję 
džia uždraudė pardavima vod- 
kos del tenaitiniu gyventoju ir 
tai isz svarbios priežasties. Te- 
naitinei gyventojai, kurie mai
tinosi isz žuvavimo ir gaudimu 
žvėrių in slaistas, pardavinėjo 
brangius kailinius už 
vodkos.
apie tai, nuvažiavo 
jsztyrinet ’u taji padėjimą 
virsz minėtu uždraudimu. Kas 
parduos jiems vodka, bus bau 
džemas mirezia.

bonka
V i r sz i nin*ka i d ag i rd o 

in tenais 
su

Guidulo 
noszve, o 
moteres. Isz pradžių nužiūrėji
mas puolė ant uoszvos, buk tai 
ji turėjo papildyti tuja baisia 
žudinsta. Bet velidus surado ir 
josios lavona tvarte užkasta 
galva žemyn.

Negana ,kad uoszves 
buvo sudaužyta, bet ir gerkle 
buvo baisei perpjauta su dal
giu. Guidula abidvi moteres 
nužudė idant užgriebt visa tur
tą sau nes mylėjosi su kokia 
tai miesezionka, )curlai priža
dėjo su -, jaja apslpacziuot. 
Abudu likos uždarytį^lejim«*(

galva

ta sau nes mylėjosi su kokia

I

ŽINUTES ISZ LIETUVOS.

JoTIO,
Juozo,

apie 
K a r<> 
byla.

kariuomene, 
isznagrincjes 

nubaudė: 
Leopoldu

3 NUTEISTI SUSZAU-
DYTI; RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS DVIEM 
DOVANOJO GYVYBES; 
VIENAS SUSZAUDYTAS.

1927 mete Birželio 27 dime 
Karo teisinas isznagrinejo
la Makausko Antano, Bloszne 
lio Leopoldo, (^žebelio 
Lirikos Jono Pecziulo 
Makausko Juoz Ir Makausku* 
nes Ancles, kaltinamu teikimu 
invairiu žinių Lenkams 
Lietuvos 
Teismas,
pripažino kaltais ir 
Antanu Makausku, 
Blozneli ir Juozu Pecziuli mir 
ties bausme suszaudant; Cze- 
bcli Jonu — 15 metu sunkiųjų 
darbu kalėjimo ir Makauskio- 
nė Anele — 4 metu sunkiuju 
darbu kalėjimo. Kiti du isztci 
wntL .

teistieji mirti padavė Respu 
bli'kos Prezidentui praszymu < 
dovanoti jiems gyvybe. Respii 
blikos Prezidentas Makausko 
Antano praszyma atmetė ir 
bausme vakar ryta invykdyta, 
o Blozneliui Leopoldui miįlies 
basumo pakeitė 15 melu sun
kiųjų darbu kalėjimu, Perzii’

20 metu sunkiu-

A

Ii ui Juozui 
ju darbu kalėjimo.

Kariuomenes Teismas 
metu Birželio 27 ir 29 diena na 
grinejo byla mokytojo 
drono vado majorio 1 
marnackio Leono, ūkio vody 
bos vyriausio lieutenanto Buto 
Andriaus ir ūkvedžio virszi- 
niriko tarnautojo puskarininko 
Kiulkaiczio Ant. Teismas, su 
sipažines su nusikalstama me
džiaga, nusprendė 
ūbiems karininkams karinink 
laipsni ir nuteisė Pae- Ponia r- 
nacki L. dviem metais ir Butą 
A. 1 Vj metais siinkiuju darbu 
kalėjimo; b o Kiulkaitis isztei- 
siutas.

SZIIl

i eska- 
Pac-Po-

, id imt i
(I

o Kiulkaith

GIMIMAI, VEDIMAI,
MIRIMAI, LIETUVOJE.

1926 metais visoje Lietuvoje 
gimė 32,724 berniukai ir 3(1 931 
mergaites; viso abieju lycziu
— 63,655; mirė per Ino - metus
— 17,792 vyrai, 16,7)8S molo 
rys; viso — 34,380. Tokiu bu 
du 1926 mete gyventoju 
augo — .14,932 vyru 
moterų; viso 29,275.

Palyginant 1925 ir 1924 me 
tus yventoju prieauglis toks:

1925 m. 1924 m. 
Gimė, abieju lycziu

63,743 63
37,179 35,423

Priaugo ab. lycz. 26.7>64 *282
Gyventoju s'kaiczius

pri- 
ir 1 1.343— Mosėdžio valscziuj Prel- 

gavos, Burkiu ir - Vindeiįiu 
kaimuose susektas slaptas deg
tines varymas.

— Mosėdžio valscziuj Lik- 
sudes kaime vienojjaunimo va- 
karuszkoj szokiu metu invyko 
pėkztynes, kuriose sunkiai su-

Jandauskas.
• Lietuvoje 1925 ifiete Sausio 1

— Darbėnų miestelyj, pi
liete Amalija Vegneriene, bu-

megino nu
durti peiliu savo yyra Henrika

bot jai pasisekė ji

^61
Mirė ab. Įvožiu

žalotas pilietis 
Kaltininkas suimtas.

— Darbėnų miestelyj,
1 • j A 1 • • — “

? 371 
visoje*

p:-

dama pasigen usi,

Vagnori, 
tik nesunku sužeisti.

— Kaunas. Buvęs Lietuvos
1 »prezidentas, Stulgjinskas, ap-

■sirgo džiova. 1 I •

diena buvę — 2,203,312 abieju 
lycziu; 1926 mete Sausio 1 die
nai — 2,229,876 ir 1927 metu 
Sausio 1 dienai — 2,259,151 as
menų, kuriu 1,180,203 moterys 
ir 1,078,948 vyrai. Vedybų už
fiksuota buvo 1924 mete — 
17,590; 1925 meto — 17,111 ir 
1926 mete 19,066. •" A
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IH KONZULU:

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

• Washington, D. C.
f

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

Lithuaniah Consulate, 
608 So. Dearborn StM phlcago, DI.

Kas Girdėt
Neabejotina, kad jaiglt Eu

ropa butu sausa o Amerikas 
tai visi Europiszki 

(lekiotojo i) lėktų
szlapias, 
aviatoriai 
isz Europos in Amerika.

Sovietai apskaitė buk Komi
joj randasi 350 bilijonu tonu 
augliu, daugiausia ant svieto. 
Kalnuose Altai randasi dau
giau kaip 250 bilijonu tonu. 
Anglis yra panaszus in 
sylvanijos kietas anglis
szevikai t uju augliu mažai isz- 
kase, nes ne turi ant to pinigu, 
inaszinu ne geležinkeliu.

Penn-
BoL

Skulkino paviete, Pennsyl- 
vanijoj iszeine pavelinimus ant 
žuvavimo suvirszum szeszi 
tukstaneziai žmonių. Jaigu isz 
tuju žuvininku kožnas pagau
tu po viena 
juju pasiliktu? 
davė užtektinai žuvvtems 
maisto, todėl nelabai bus go
dus ant •kirmelaieziu žuvinin
ku.

suvirszum

žuvyte, tai kiek 
Tankus lietai 

užtekt inai

m norse (da
do-

l’ula Najorkine 
žiiiretoja ligoniu) aplaike 

milijono doleriu, kuria 
» savo testamente mi

rusių milijonierius 
žiūrinėjo ji per daugeli mene
siu jojo ligoje, faji dideli pa
likimu norse neprieme ir ati
davė yelionio paežiai.

Tokia suma pinigu užverstu 
>a ne vienai merginai ir su 

juos priimtu, bet 
ako kad t uju pini-

va na 
jai palike

Norse pri-

rp

gf
mielu noru 
szita norse 
gu nereikalauja.

O gal velionio paeziule ne
turėjo tiek mielaszirdysles 
kiek toji norse turėjo? Milijo- 
nieris už tai norėjo atsinio’ket 
merginai už josios gera szirdi 
ir priežiūra.

tiek

Moskvoje žmones labai susi
rūpino ir dabar ketiiia imtis 
prie voilkos nes 
stokas alaus. Vienas bravoras
Moskvoje sustojo, 
dirbinės ant didesnio, 
bravoras tiktai 
dienos po 50 tukstanezius galo
nu alaus kas neužtenka del isz- 
troszkusiu bolszeviku.

tonais didelis

nes ji per-
O 

padirba
lik usis

ant

civilizaei- 
savo keliones

k įmigai kszczi ule

Profesorių Le Bou žiaunas ir 
tyrinėtojas 1 ndusu 
jos, po ilgu metu 
atsivežė daugeli visokiu seno- 
viszku atmineziu isz Imli jos. 
Tarp juju buvo visoki užbūri
mo akmenukai ir stovvleliai ir 
kiti dalykai, kuriuos Le Bou 
iszdalino tarp savo draugu ir 
prieteliu- Vienam isz savo prie- 
teliu dcputantiii ('arnotui, pa
dovanojo stovyleli isz jaspiso, 
perstatant i
Narayani, puikiai iszdroszla. 
('arnotas labai 'gėrėjosi taja 
dovana, bet inteikdarnas jam 
dovanelia Le Bou apsakė jam 
pasaka apie taji stovyleli kad, 
“kas ji apturės — aplaikys ka
rūna, bet vėliaus dings netikė
ta nurėžia.”

(’arnotas nusijuokė sakyda
mas, kad jisai nesitiki aplaiky- 
ti jokios valdžios ne karimos ir 
nesitiki valdyti Franci jos. Bet 
in kelis menesius vėliaus, 
Franci joj kilo nesutikimas ir 
permainos. Daug in ta laiku 
persimainė ir isztikruju (’arno
tas likos iszrinktas prezi<lentu 
Francuziszkos rapublikos ir 
kaip jau visiem yra žinoma, li
kos nužudintas kelionėje in 
Lvona.

Dievaite Narayani nedavė 
isz save szandyt ir pranaszavi- 
mas iszsipilde.

y 
d

į
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APVAINIKUOTI AMERIKONISZKI LEKIOTOJAI.

MALDOS GALYBE
* , '4l i

Istoriškas Apraszymas Isz 
4-to Szimtmeczio 
Krikszczionybcs.

■ ■ ' ’ i ■ ■"

Suglebimu Praplytimas. 
i i .

P(‘i(\jo i'sztisi metai. Užslin
ko kaitrus vasaros pusiaudie
nis. Pas Komėmis vasara buvo 
keista metu dali's. .Jie kalbė
davosi, jog toj metu dalyj vai- 

, gerai mo

Prie kiekvienu

kuriu 
vie

lų 
paskir

1

Kada Amerikoniszki lėkio tojai Maitland (ant kaireses) 
ir llegonberger atlėkė pasekmingai isz San Francisco in Ho- 
niliilu, likos priimti per tenaiti nius gyventojus isžkilmingai ir 
apvainikuoti pagal papratimu tenaitiniu gyventoju. Yra tai 
pirma karta svietineje istorijoj idant eroplanas pasekmingai 
pertektu Pacifiko mares in taip tolima szali.

darbininkas dirbantis 
prie ardymo senos geležkelio 
stoties Southern Pacific, Oak
land, Kalifornijoj, atrado ble- 
szine kuria spyrė su koja,'o 
kad bleszinc nudavė jam sun
ki, todėl ja ja almusze ir rado 
joje 800 visokiu auksiniu pini
gu po 5, 10 ir 20 doleriu. Se- 
niauses pinigas buvo nuo meto 
1872.

mfulas MALDAKNYGES

Balsas Balandėlis arba
ii

576

Kiniszki 
ant

Kada 
užklupo 
klioszloriaus Kai-van-chee, 
do lenais dan

pusi keleliu i 
'katalikiszko

ra- 
g dėžių pamalia-

votn baltai. Perimti akyvumu 
kas jose galėtu rastis, pradėjo 

daifzyti. Buvo tai avilei 
laši prast kad 

nes
hego kaip nuo didžiausiu ar- 
motiniu kulkn.

,puses 
bieziu. name <
Kinczikai ilginus nelaukė

Galite

prezidenl as 
p. Smetona lankėsi Panevėžyje 
ir Marijampolėje, tai daugelio- 
se vietose prezidentas gere 
valgė su kaimuoeziais,
savo prezidentą tiesiog neszio- 
jo ant ranku.

Kada Lietuvos

ir
'k uric

ANT PARDAVIMO.

Farma 8 akeriu, 5 minu los 
nuo Lakeside. Apie 2,000 visz- 
tu, 1,20(1 kiaiisziniu inkubato
rius, J(X) pėdu1(H) 
t vartas, 
ir szaliinir.

visz11 uyczia,
50 vaisingu medžiu, 

Taipgi prisideda 
ir 1924 meto Fordo automobi
lius. Viskas už $4,400. Yra tai 
geras pirkinys. Kreipkitės ant 
adreso: (J.29

901 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 31 LIEPOS 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz. Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Yankees ir Clevehtnd 

New Yorke 31 Liepos

LeUilgphj^aney 
Railroad 

eftlM Blcuk
— - - - . ------
C

kietais skurincis 
....... $2.00 

Mažas Naujas Aukso

... .$1.50

...........$1.50
katalikiszka

No. 185
Mažiui Sznltinclifl Dievo Myli.stu.
Naujausis spaudimas su Officium su 
dad^jimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvoncziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztnis skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais 
apdarais .

No. 187
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai....

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. . . .

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygcl lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkfczti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-khy- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžinus. Puiki maža knygele, 250 
puslapiu, baltos celluloides apdaro- 
Ilsis, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele dpi dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

Kanticzkos arba giesmių 
paprastais kietais apdarais

............................ $1.00
Gyvenimas Szv. Marijos

kai būdami sveiki 
kindavosl.

pabaigos 
mokslo metu, atsibūdavo isz- 
kilmingi mokiniu giminiu mo
lt y k I oso su'si r i n k i m a i, 
a k i ve i zd oje jauni k a i c z i a i
szai laikvdavo etkzaminus. 
bažnyt i nes mokyklas, 
tose dienose atkakdavo ir vys
kupai su kunigais.

rrai|> tatai atsiliko ir szimet 
Patriarcham ’

D i jo n i zas 
privalo su’sirinkusiems pasaky- 
ti prakalba ir tos prakalbos le
mai a turėjo pats 
Kalbos tema t a jis 
“Gražus art i st iszki darbai
szvent vnos tarnavime.” Jau 
isz t (/s temos ant galvio galima 
aiszkiai suprasti, kad vaikas 
savo seno idealo nepametęs. 
Keik žinoti, jog lokiu antgal- 
viu kalba trylikos metu vaikui 
yra gana 'sunkoka, bet isz 
trosios 'puses supraskime, 
tuomet vaikai jaunesni pradė
davo mokyt ies, negu musu ga
dynėje, o priegtam Dijoniza'S 
turėjo ingimta prie mokslo pa- 
sza ūkimą.

Tarp pakviestu ton iszkil- 
mingon szventen svecziu buvo 
vienas žmogus, kuris visus nu
stebino. Juo buvo to laiko gar
sus kalbėtojas Marius Vikto
rinas. Jisai iszgirdes apie Di
jonizo nuo mokyklos atsisaky
mo, per visa laiko 
norėdamas sužinoti 
juom naujo dėsis.
lankiai pasakodavo 
nau's sugiebuma, 
užkvietima noriai 
afejo pasiklausyti Dijonizo pir
mosios kalbos.

Jau patsai kalbos užvardi- 
nimas Vi'ktoriilu nusli'bino. Jis 
nesiti'kejo isz vaiko burnos isz- 
girsti, ka iszgirdo isztikruju. 
Dijoniza's kalbėjo 

, gryna

o mokykloje.
toj iszki Imybojc

i szsi rinkti, 
isz'.si rinko: 

art i st iszki 
tarnavime.

an- 
jog

t ei ravosi, 
kas su$

Furius jam 
savo sti-

Delto ir jis
priėmė ir

$1.50
• No. 191 
knyga, 
Broke ...

No. 193
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . ,25c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kuu. Pilauskio, su 
nekurois naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu

1 Oc

Maldele 
Veido 

Jėzaus Kristaus.........
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY. PA.

Viesz.

PAS1SKAITIMO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nodatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerikc — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

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

Klausimas Sav-

••• •••

Skaitykite “Saule”
❖ ❖

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-Czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus 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, 
del. žmogaus kuris dirba ir ezedina.

• • * • . * f k

Yra tai saugiau ir geriau 
’ , Dekite savo

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

i,,, ............................................................... .... i... ... i. ■ .....  y ......

I

aiszkiai žv- 
Lotyniszka kal- 

alima sulygin- 
kalba. Visu 

klausytoju szirdis taip sujudi
no, kad patsai Viktorinas, pri
slinkęs prie Dijonizo tėvo, pra
bilo: Eloquentiae 
nihil addi potest (Tai yra kal
ba,
Tėvas, iszgirdes tuos Vi kt ori no 
žodžius, isz džiaugsmo nesura
do žodžiu atsakymui. Be maž- • 1 » 
ko akiveizdoj visu susi rinku
siu Viktorinų neapsikabino ir 
nepabueziavo. Bet ir archidi- 
.jakonas Damazas, kaip susirin
kimo pirmsedis, nemažiau laja 
kalbu stebėjosi. Jam labiausia 
patiko jaunojo kalbėtojo auk- 
szta ir iszmintinga mintis, o 
ypacz kalbos turinys ir turtin
gumas žodžiuose

dinezia 
ba. Kalba buvo 
t i su

<r;, rV’

Cicerono

iron u s y c u i

goresnes už ja negali būti).

psi'kab i no ii

gumas žodžiuose. Tankus ir 
apstus ranku plojimai Dijoniza 
labai užganėdino. Užbaigus 
kalba Damazas in Dijoniza at
siliepė:

— Vadiniesi Purius Dioni
sus Pbilus, bet vieton to žodžio 
Philus (drangas), privalai va-

Phil oca 111 s (d i *a uga s

užganedino.

diuties 
graži).

Jaigu-gi paskui savo gyve
nimo Dijonizas ta jam duota 
varda ir prisisavino, tat prisi
savino ne delei ten kokios tusz- 
tybos, bet su tikslu atminimo 
to, kuris jam ta varda paaufco- 
jo.

Antra diena Damazas pas 
save pasivadinės Dijoniza pa
klauso pas ji :

*■ * ’ 11 v

— Parodyk man pavet'įsle- 
liim, kūrins ligi sziam laikui 
nutepliojai.

— Ar galėjau, gerbtinas te- 
ve, savo pažadus laužyti ? Pri
sipažinsiu, kad ne* syki mano 
apguldavo pagundos, tacziailR A a a .. **nuoju visuomet atsikratyda- 
vau.I

t

savo žodi gal(\jai uzl 
suteptai, pertai visa szita va 
Racija galėsi tiems darbams pa

Tavo nusivešiu po 
bilijotelkon.

galėsi iszmokti puoszti knygų 
apdarus su invairiais aukso pa
veikslais.

Dijoklecijonas savo 
riszkuoju paliepimu 
Krikszczionin szventas knygas 
naikinti, tatai daugybe ju buvo 
sudeginta. Negana, kad degino 
knygas, bet, ir visokius 1 
t inius užraszus. U’acziaus po 
piežiai su tuo nenusimindavo. 
Laike tu persekiojimu visuo
met darbavosi, kad vieton pra
žuvusiu knygų pasiliktu kiti 
nauji rasztai. Juk ir patsai Da
mazas, ginies 305 mete, 
karjera pradėjo nuo knyga per 
raszinojimo. Panasz’uli dirbo ir 
jo tėvas. Knygynas ir arebi- 
vas, tuokart budamu viename 
paeziame buto, ome apseziai 
augti visokiais rasztais irlkny * 
gomis, o vis raszytomis no ki
taip, kaip ant pergamino.

Dijonizas labai nusistebėjo, 
kuomet su archidijakonu pir
mu sykiu inženge popiežiaus 
biblijotekon. Iszilgai buto sie
nas ant plaeziu lentynų gulėjo 
volumina, tai yra susukti triu- 
belose visokie rasztai. Kožnas 
rasztas buvo gražiai ir gabiai 
apvyniotas pergaminu; toliau 
buvo sudėsi v tos visokio turi
nio knygos, ant kuriu rnigaru 
buvo paraszyti raudonu dažu 
užvardinimai. Czia buvo ir 
Szv. Kaszlas ir szv. Szvent i uos 
tėvu laiszlkai, kaipo isz Saulė
tekio, taip ir isz Saulėleidžio. 
Tolinus Niceos susirinkimu ak
tai, laiszkai atskalūnu, 
Kataliku tikėjimo mokslą is;> 
juokdavo ir tampydavo.
linu vėl Graiku ir Lotynu rasz
tai, Isz Alelksandr-ijos miesto 
tuotarpu buvo parojęs vienas 
siunt inys
kiti susukti rasztai su visokiais 
gražiais paveikslėliais. Dijoni
zas paskutiniais rasztais ir pa
veikslais negalėjo atsidžiaugti. 
Aut spintų buvo iszdestineli 
garsiųjų szvent y nes raszt įnin
ku paveikslai su paraszais 
apaezioje. Tonai buvo szv. Ig
natius ir Justinas, Ireneus Ori- 
genes, Tertulionas, Ciprionas, 
Lectaidius; paskui ju vėlesni 
mokiniai; Euzabius, 
Bazilius, 
tinas, Hieronimas 
kitu.

A t.s:kirioj didejej 
dirbo librarlai (knygų perra- 
iszytojai), kuriu skaitlinių ir 
mums žinomas Dijonizas turė
jo ineiti. Viens anų aukso rai
domis rasze psalmes, kits 
Apasztalu laiszkus, trecziais- 
gi Iszganytojo gyvenimą. Kiti- 
gi volei piesze kentėju pavei ks
lus ir kitus Vieszpaties iszpa- 
ži n tojus, idant paskui butu įga
lima juos pridėti prie Actą Ma
ry trum. Damazas Dijoniza per
statė Valentinui, k u lis tuokart 
toj hiblijotokoj ir dirbtuvėj bu
vo vyriausiu pridabotoji!. Tai 
buvo senelis geros szirdies ir 
nesutepto gyvenimo. Ta vieta 
turėjo užemes daugiau dvide
šimt metu. Buvo vienok gar
singu tepliotojum ir 'klasikos 
literatūros žinovu. Acziu 
darbsztumui ir tvirtoms 
koms, jis ta biblijoteka padare 
gana turtinga.

Dijonizas pirmose dienose te
galėjo in darba tik prisižiūrė
ti. Valentinas jam viską aisz
ki no ir ji mokino. Vaikas jam 
labai puolė szirdin.

Vėliaus Dijonizas

siszvesti. 
piežiails fonairr

Barba 
i nsake

>

vo užpyje fin žejueBįifi,\ idant

’ g * * W- * •

bažnv- ha. Mil,

savo

yrn.kziaip perstatytas:' stovi 
vergas ir rankoj laiko degan
čius szakalius. Szalęp jo sta
las žaidimui ilgais žiemos va
karais. AukszUri kabo Ii ežy na
su kuriaja apie Naujuosius Me
tus Saturnalijų tea t rali szk i pei 
statymai buvo laikomi. Viskas 
buvo tinkama su žemiau para 
szytomis eilėmis.

Priegtam pridėjo didesniujii 
kentėju surasza, ciesoriaus gi
mimo diena jr ta savo nauja 
kalendorių, savo pirmaji dai-

, paaukojo seneliui Valenti
nui. Ant apdaru nupiesze vai- 
tuty ant kuriu buvo isztiesla." 
brangus kauras; isz abieju pu
siu variu stovėjo du gmiiu.szu. 
Valentino, lege feliciter! (Va
lentine skaityk laimingai). Sza 
lop toblyczios smulkus para- 
szas: Furius Dionisius Philo 
calus titulavit (Furius Di.joni- 
zas draugas graži). Tasai (lai
bas jam buvo gana daug laiko 
užemes. Sudedamas per Nau 
juosius Metus dovana, ant vir- 
szaus prirasze: Valentine, 
vas florea! Valentino, 
floeras in Deo! Valentine 
vas gaudeas! (Valentinai, 
venk sužydinezia sveikata! Va
lentinai, gyvenk ir linksmin
ki es!)

Totkiu bildu jauasis Dijoni- 
zas savo tikruoju darbu ir pasi- 
szventimii sutvėrė pirma 
K r i k s z c z i o n i s z k a j i kalendorių, 
pirma surasza szventuju, 
riuos pirmais
Krikszczionys garbino.

Lygia dalimi tuo paežiu lai
ku Damazas norėjo Dijoniza 
iszmokinti ir

gyvenk

sutvėrė

kurio

n«fo-

tai buvo knygos ir

su 
fenai buvo szv. Ig-

Antazas, 
Ambroziejus, A ilgus 

ir daugybe?

svetaine,;

to 
spo-

jau eme 
dirbti. Tsz pradžių dirbo mažus 

. daiktus.
Pirmutiniu jo ranku darbu 

(354 mėto) buvo -sutaisyinas 
metinio kalendoriaus su szven- 
temis ir Lotyniszkomis poezi
jomis. Poezijos buvo stabmel
džio Auzonio. Prie kiekvienu 
kožno monesio eilių, buvo nu- 
pieszos tam tikra paveikslėli. 
To Dijonizo darbo septyni la
pai net ligi sziu dienu B'ruksė
lio didžiojoj hiblijotokoj užsili
ko, tik, žinoma, nekurie kopi
jose ir labai jau sutoAsztoso. 
Pavyzdžiui Gruodžio menuo

vi-
vi vas

v:-
gy-

kn- 
szimtinecziais

tuonu apsaugoti nuo fitabmel- 
džiii kentėju palaikąs. Dama 
zas tat tasias paslėptas skyles 
atjeszkojo. Kentėjai buvo p 
laidoti labai prastuose ir 
leistuose graliuose.
padirbdino naujas katakumbas 
ir įsiklojęs murmulu, kentėju 
grabus sudėjo su didžia szlove. 
Kožnoj

K -

ap- 
Damazas

katakumboj paliko 
orui ineiti ir iszeili langeli, o 
viražui langeliu 
iszpuosztos jo patu 
tomis eilėmis. Prie tu visu dar
bu ir pertaisymu Damazas pats 
dalyvaudavo.

Paskui vela buvo pradėtas 
darbas Kaliksto kalakumbose. 
Czia ypatingai Jmvo atnaujinti 
dvi kolypczi: viena popiežių 
amžinojo atsilsio pradėjus nuo 
III szimtmeczio, o antroji szv. 
Euzebiaiis. Didžiausiu gi Dijo
nizo užsilarnavimu — iszradi- 
mas naujojo raszto, kuriuomi 
raszydavo ant visu grabu. Isz- 
pradžiu ne vienas mokslinin
kas to raszto nesuprato, perlai 
visada turėdavo dirbti patsai 
Dijonizas. Damazui pritariant 
Dijonizas Komoj inkaro dirb
tuve, kurioje buvo dirbami 
grabams ir szventynems tie 
pa ra szai. Uždelagi jo mokykla 
per ilgus laikus žydėjo savo

sienos bnvd
?s suraszv-

buvo 
szvent vnems

žydėjo

I

norėjo 
kitokio darbo. 

Jisai -pageidavo, kad Dijonizas 
butu namu statytojam ir dro
žėju. Tame laike popiežius Li- 
berius buvo užimtas Szv. Dievo 
Motinos bazilikos statymu. Pa- 
staroji bazilika ilgoka laika 
net ir varda turėjo Basilica Li- 
beriana, bet, vėliau ana eme va
dinti St. Maria Major. Pasku
tini varda gavo todėl, kad vi
same Kome isz visu ant szloves 
Szv. Marijos M. szventyniu ji 
buvo puikiausia ir didžiausia. 
Ja dirbo tuksiančiai darbinin
ku kelis metus. Didysis auku
ras kabojo ant keturiu stulpu 
isz virszaus uždengtas balda
kimu. Drožėjai dirbo sakyklas, 
vyskupo sostą ir 
viszkas.

Dijonizas tat privalė lanky
lius po visas dirbtuves. Archi- 
dijakonas ji perstatė bazilikos 
statytojams ir drožėjams, ku
rio jaunikaiti meiliai priėmė ir 
numylėjo. Nesy'ki paskui pats 
stverdavo skaptuku ir drožinė
davo -puoksztes. Ir tasai dar
bas turėjo didžia verte.

Praėjo du metu. 
Libėrius numirė, 
sostą užėmė Damazas, 
musu Dijonizui 
džiaugsmafi.

Damazas buvo didžiu moks
lu mylėtoju, o priegtam garsiu 
poetu. Buvo didžiausiu kentė
ju szlovintojumi. Užemes szv. 
Petro sostą savo norams galėjo 
padaryti užgana.

Pirmiausia praplatino archi- 
va ir knygyną. Prie knygyno 
namu pristatė isz abieju szonu 
dvi svetaini. 0 szv. Hieronimas 
jo naujai pastatyti svetaini pa
sižadėjo prikrauti invairios ru- 
szies turtais. Tolinus insteige 
gražia szventyne vardu szv. 
Laurino, kuri pagal jo noro Ir 
ligi sziu dienu vadinasi: Szv. 
Laurino ir Damazo szventyne.

Prioszai Appijos vartus, pa
lei Domriciliaus kapinyno, pa
stato antraja bazilika, kurioje 
savo dvidoszimt metu amžiau.- 
toturinezia seserį Irena palai- 

pasiszventusi 
V iesz*i>acz i am me rga i t o, 
gražu gyvenimą. Toj paezioj 
bazilikoj ir patsai Damazas bu
vo palaidotas;

Ypatingai darbavosi katy- 
kumbu papuoszimu ir jam dar
bo tankiapsta^pats Dijonizas

Naujuoju rasztu pirmiausia 
buvo papuosztas Enzebians 

rabas ant Kaliksto kapinyno.
310 metuose Komos i m perą 

torius Euzebiu buvo isztrėmės 
ant Sicilijos salos, kur in t rum 
pa laika tasai szlovingas vyras 
ir numirė. Jojo inpedinis, po
piežius Milciades, vieszpatau- 
jant ciesoriui Konstantinui Di 
džiamjam, Euzebiaus palaikus 
pargabeno Komon ir palaidojo 
ant Kaliksto kapinyno. Dama
zas Euzebiu jau gerai pažinojo 
ir atmine jo isztrėmimą ant Si
cilijos alos. Velesniai Barbarai 
la koplyczia sugriovus panai
kino, tacziaus dar ir šsdandien 
jos pamatams galima stblieties, 
kaip ji Damazo buvo atnaujin
ta.

Ant iszpažiutojaus
biaus grabo Jnivo pJšlalyta 
puiki toblyczia. Prie juiraszi- 
Dijonizas pridėjo dar ir ant 
galvi: Damasus Episcopus Fe
cit (Padirbdino vyskupas Da
mazas.)
b 1 veži o szonu buvo V
sekantis paraszas:

Damasus Pa p pa e Cult or At- 
que Furius Aamator 
sius Philocalus Scribsit
viską padirbdino karsztas po
piežiaus Damazo garbintojas 
Furius Dionisius Philocalus).

Tais laikais Komos 
lankydavo garsingieji
kaipo tai: szv. Hieronimas, sz. 
Ambroziejus, szv. vysk upas Zo- 
no isz Veronos, Rufinas isz Ak- 
vilejos, Paulinas isz Noli, szv.

Antiochijos ir 
u«.uS m v... Furius Dijonizas, 
būdamas nuolatos su popiežiu
mi su visais tais vyrais susipa
žino ir sutikime gyveno, 
kurie tu szventuju vyru

<rS

Euze-

dojo. Irena

vargonams
Toliau isz abieju to- 

iszkaltas

Dionl-
(Ta

miestą 
v v ra iPopiežius 

Tėvo 
Dabar 
didis

o szv.

buvo

vadinasi:

ved e

golbedavo. Knygynas buvo at
naujintas, o bazilika, kurioj jo 
kūnas buvo sudėtas, sunaikin
ta.
Dioklecijpno persekiojimu lai

kuose kasojai kelias skyles, 
einanezias in katakumbas, bu-

, 't *

Epi fanas isz 
daug kitu.

(

y (>- 
d a r 

ir pas jo tęva viesznagincjosi. 
Dijonizo tėvas su savo sūnumi 
buvo užganėdintas ir labai 
džiaugėsi ir no syki pats sau ir 
kitiems kalbėjo: “Nors musu 
geni i ja drauge su musu sūnu
mi turės pražūti, bet tasai sau
les nusileidimas visa pasauli 
savo gražumu apszvies ir musu 
žuvusi gentija visu szirdyse 
paliks amžinai. ’ ’

— :Toliaus bus:—
--  --4 ■ - _ - --- -

|) Lfatuviaikaa Graboriua 

r K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa- 

i gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorams. Priei
namos prekes.

UIS IT. Nnrace Kt.,
■ AH1N0Y CITY, FA. 

r uos MAUKKT ST., 
TAMAQUA, FA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviškas

* Dentistaa Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sitoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

I
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ISZMINGZ1US IR 
KARALIUS.

I 

I

Senovėje viesaimtavo 'kara- 
litts Aleksandras Makedonie
tis. Jis buvo žinomas visam 
tnolaikiniui pasauliui. Apie jo 
karo žygius dalijas dainavo. Ji 
vadino Didžiuoju. Jo karalys
tėj© gyveno žmogus vardu Dio- 
ginas. Kai kurie vadino ji isz-
* • a a « a . a « aminezium, kiti keistu žmogum. 
Jjs gyveno statinėje ir visas jo 
turtas susidėjo isz lazdos, 
krepszio ir seno apsiausto. Tu
rėjo jis ir puoduką, bet kuomet 
karta pamate vaika gerianti 
vandeni su rieszkutemis, tuo 
met nutarė, jog ir jam puodu
kas nereikalingas ir ji sumiv 
sze. Karalius Aleksandras už
sidegė pamatyti ta keista žino- 
gu: prisartino prie Dioginor 
metu Dioginas gulėjo szalla 
savo statines ir gėrėjosi saule.

4 ‘ Asz Alek sand ra s M a k edo- 
nietis,

44

Puikiu palvdovn Ivdinuis 
Tuo

Asz Aleksandras 
“ tarė karalius.

O asz Dioginas, 
minezius.

Aleksandra nustebo. Jis bu
vo visu tiesiog garbinama 
priesz ji visi buvo nusižeminę, 
bet nidkas ir niekuomet nero
do jam tiek szalto kraujo, 
sztai priesz ji žmogus suply- 
szusiame apsiauste, kuris nei 
mažiausios domes in ji nekrei
pia, rodos nemato.

44Ar tu manes nebijai!“ pa
klauso Diogino.

44O ar tu piktas!“
4 4 Ne, asz geras,’’ 

ralius.
Tad kodėl turecziau tavęs 

”, ramiai atsake Diogi-

> > atsake isz-

Ii

atsake ka-

4 4 

bijotis 
nas.

Aleksandra nustebino szis 
keistuolis. Jis visai buvo nepa- 
naszus in žmones, wu kuriais 
riszo Aleksandra artimos 
ži ntys, 
vanoti.

“Matau 
tarė jis, 
l’raszyk ko nori, viskas 
iszpildyta.“

“.Pasitrauk in szona. nes ki
taip užstoji saule; daugiau

pa-
Nutarė Diogina apdo-

Į

H

BALTRUVIENE
IHI

••

I rt

Po szimls grybu karszczuu 
dideli, 

st ūbos iszciti negali 
O bet po svieteli turiu

Ne isz

AMERIKOS BANKI
NINKĄ VIMAS.

(Dalis I)
Valstijų žmones savo 

pasitikėjimu liaukoms parodo 
pavedant joms net pen'kias-de- 
szimts 'bilijonu*doleriu depozi- a w * i

dž|ald/ batikos temoku s/Jios 
ruszies depozi tori u czelkius ur
bto kitus ;pinigiszi<us rcikaluvi- 

i iAk ...XiLliKi-.!
pinigu ban'koje apdengti
kilis sutnas.'

Suprantama; kad baiikieriai 
nelaiko virszminetus penkias-

ruszies depozi tori u czelkius av

intis jeigu tik turi užtektinai
4 • * ' • '1 i • tto

ktulą, bu. jokio pi'amtszuuQ,.,pa--U- 
siiinsti ’.pcržinrotojuH in bile 
kairu banka, jie atydžiai per
žiuro \ __  ____
mato ar banku gerai ir teisiu- u . a 1 R"' J! 'I 11 * i. ii *

visus bunkos reikalus ir

Nosinis Kataras Ir Asthma 
arba Dusulis.

. ■

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis k ogu lis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, katarlszkas 
kurtumas ausyse, Užymfta galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos ' skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme p^or 80 metu, 

prisluskite 
pinigais ne stempomis)!. Iszrasta Ir 
parduodama vien tik par

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

PARSIDUODA >UIKI 
FARMA.

Bronkitcs, Gerklinis kosūlia, Plautis

KRE1PK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kronisskos Ligos.

gai veda ęavo reikalus.
Valstijų bankos taipgi yra 

po aszlrios valdiszkos priežiu- 
ir <po kontrole i n va iri u 

valstijų paskirtu tinkttmu afi-
deszimts bilijonu doleriu savo 
bankose. Jie investina pinigus 
už augszcziaiisius nuoszim
czius. Bankos aht ranku laiko 
užtektinai pinigu 
visus
|)iidgai tai indeti kad bile ka
da gali būti iszmuinyti vėl in 
grynus pinigus.

Visos batikos $uv. Valstijo
se, apart keliu szimtu priva- 

užtvirtino pri-
' H ' i • -i <

ros
P(or 

PREKE 25c. (užmokeetj' ‘ltais- Dauginus žmonių paveda 
savo pinigus ir finansiszkus 
reikalust biiuRorns Su v. Valsti
jos© negu bile kitoje sznlyjo, 
pasaulyje. Yra net 47,000,000 
taupymo depozitoriu sziose 
szalyso ir milijonai bizniszku 
depozitoriu.

Banku savininkui yra szini
tui tiikstancziu akcijonieriu, 
nes pereitais keliais motais 
daugelis žmonių pirko banku 
akcijas. Kailkurios didžiules 
miestu bankos turi nuoipenkiu 
iki szesziu tukstnncziu akcijo- 
nioriu, kiton pusėn, mažesnėse 
vietose, vietiniai, biznieriai ir 
kiti valdo vietines bankas.

Yra apie 28,000 banku Suv. 
Valstijose ir ju kapitalas ir 
pervirszis dasickia apie $7,- 
500,000,000. Tuos pinigus su
daro akcijonieriu indeti pini
gai ir dalis bnnlkti pelno kuris 
pridėtas prie kapitalo fondo 
kas met. Tito dideli kapitalo 
fondai' apsaugoja depozitorius 
nes bankos akcljoineriai ne
gauna nei centą kapitalo ir « • * * . ‘ « •' S ■ . * ' * e I

taupymo depozi toriu

t lik s t a ncziu 
pereitais

augszcziaUsius
>4 iszrnoketi

reikalavimus, bet kiti

cieriti. Jos turi irgi prisilaiky
ti prie lautiszko bankinin'kavi- 
mo i.nstatymu ir rcgulaciju ir 
turi iszduoti vicszus raportus 
ir taipgi gali būti peržiurėtos

I

I

Silpni, Serganti Vyrai ii* Motera*
be jokio .praneszimo.

Sziandinnos Amerikos ban- 
kininkavimo sistema paslmo- 

patyrimais szios

j Ne Serganti bet visgi lea tik pajiege 
dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketvcrga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

f

Gera, puiki farma akieriu 
žemos, visa užsėta, ’2,000 vai
singu mc<lžin. Labtfi tinkama 
vieta del Lietuvio nės arti' kai
mynai gyvena 
vieta, (leri 
(dekt rika,

tiszku banku 
volėmis, 
nuo valdžios arba valstijų ves
ti savo bizni. Yra 8,000 tautisz
ku banku, tai yra bankos ku- 

gavo įprivoles nuo federa- 
valdžios Wash'ingtonc, ir 

20,000 , valstiszku banku ir 
(rust“ kompanijų, kitais žo- 

insteigos kurios gavo 
įprivoles nuo invairiu 

valstijų valdžių.
Visos tautiszkos bankos tu

ri vesti savo bizni sulyg asz- 
triu reikalavimu 
banku akto ir Federates Rezer
vo Sistemos, kurie Suv- Vals
tijų Kongreso priimti ir-prezi
dento užgiri i. Lai’kas nuo laiko 
pataisymai pridėti prie aktu, 
kad pagerinus visa bankinin
ką v ima.

Sulyg szitu aktu bankos ga
li vartoti indetus in bankas pi
nigus tik kai kurios kliasos in- 
vestmentams ir paskoloms, 

skolas ir atmokėti depozi- Taipgi bankos turi taip laiky
ti knygas kad bile kada tikrai 
autorizuoti vieszus aficierial 
gali jas peržiureti ir matyti ka 
jos veikia. Kelįs sykius iii me
tus kiekviena tautiszka banka 
szio'je szalyje ttir'i iszduoti pil
na savo biznio-prisiegta rapor
tu valdžiai ir visuomenei, ra
portas atspauzdintas laikrasz- 
cziuose. Taipgi Su v. Valstijų

’ ■ M , . 1

arba gavo leidimus visa užsėta

r los 
les

t < 

tižiais 
savo nuo

banku

Pavyzdi n 
su ir he nuobodi 

locna 
vanduo 

arti geru 
market u. 1*4 mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga pm* farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis 
R.P.D. No. 1 Orwigsburg, Pa.

kino nelik 
szalies banku bet ir garinusiais 
Anglijos, Vokietijos, Italijos ir 
kilu szaliu banku ipatyriniais.

, sonoviszkose dieno-
Graikijn ir Ilalijli tirrejo 

taip 
change 
gai permainyti iii kilos szalies šluboj- Lygus kolei 
pinigus.

Senoviszkamc tIlymc prasi
dėjo iszsipletojimas kas szia
dien yra svarbiausias moder
ni szko bankini n kavinio užduo
tis — priimti pinigus nuo 

del saugaus ipalaiky- 
padkoliiiant tuos pinigus 

biznieriams, pakol žmones vėl 
pareikalavo. Biznieriai turėjo 
mokėti nuoszimczius už tuos 
pinigus. Ir Rymiocziai invede 
ezekiu idėja. Savo bankose lai
ke visokiu biznierių pinigus ir 
kuomet vienas žmogus norėjo 
skolas užsimokėti jis tik imda
vę paraszyta insakyma. bankie- 
riui 'kad perkeltu tiek ir tiek 
pinigu nuo jo rokundos kitam.

Rymo bankininkavimo sis
tema iszsi.pletojo per visa Eu
ropa kur invairios szalys ko 
nors naujo ir gero pridėjo.

— F. L. L B.
II.I.I ■ *1 mini II mi II ■* I     !■■■■—1*0—

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

M

foreign ex- 
vienos szalies pini-

vadinama
J y

U budi ūkai 
telefonas

Antra* Flora*,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

lakstyti, 
Ir naujienėles rinkti.

Na ir pradėsiu: 
Moterėles tiktai jus szt/il

Buvau nesenei ant
į Arielkinio Kabio,

Tai net vemt pradėjau, 
Kaip in viena grinezia inejau
Nežinau ar lai buvo kopūstai, 
Ar taip koki smirdalai gulėjo, 
Kad tai.p bjauriai smirdėjo.
Ar žinote rūteles, ne tik ’ 

•kampus upszvarykite, 
Bet ir save gerinu 

apsivaldykite, 
Ba motore ncszvari, 

Tai kaip kiaules pavidalu turi.
* * ♦

Ka maezina, vyru kaltvt 
negali 

l’ioji visados buli, 
Nokurioms boboms kaili 

reikė lupt, 
Ir kaip kada gerai užskust., 

Jaign vyra nuo saves pavaro.
Boba, 

Nelaba.
Kas vaiku iszsižada ir su kitu 

iszdume ?
Boba, 

Nelaba.
Kas vyra nudangina — su 

kitu užsibostina?
Boba, 

Nelaba.

Fp

tautiszku žmonių 
ino,

(t.f.

JOS. P. MILAUSKAS
Liet uviszkaa Skvajaria

pervirszio pakol visos kitos 
liaukos pareigos neiszmo-ketos, 
inim/int depozitoriu pinigus ir 
visas kitas skolas. Tokiu budu 
Suv. Valstijų banlkos turi $7,- 
500,000,000 iszrnoketi savo vi
sas 
toriams.

Bankos depozitai yra dvieju 
rusziu. Didesne dalis depozitu 
yra taupymo depozitai, žmonių 
indeti pinigai, už kuriuos pini- 
g,,S depozitoriai gali bile kada isz- 
siimti szituos indetus pinigus. 
Antros ruszies depozitai yra 
ezekiu rokundos (checking ac- 

žo-

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
" "' ■■■■ ~ 1 s■ ■■■ i ■■ ■

Mokame 3-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.

mokama nuoszimcziai, ir

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pr«i.

J. E. FERGUSON, Kas.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

e
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniUj veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

•».

Pasamdo
derinus
susirinkimu.

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

neturtingas,’’ 
jokiu turtu neturi, 

bus

esi
4 4

counts) depozitai, kitais Iždo Departamentas gali bile

taip užstoji saule; 
man nieko neteik.“

To jau Aleksandras nemanė 
iszgirsti.

Iszminczius gi tese:
“Sztai, siūlai man turtus, 

kuomet asz už tave esu turtin- 
Man pakanka suply- 

szusio apiausto, statines n 
krepszio. O tau mažai visos ka
ralystes. Tavo visas gyveni
mas — tai nuolatinis pavojus, 
tau rupi kokiu budu valstybes 
sienas praplėsti. Asz savo lui
tais esu patenkintas ir man 
nieko nereikia. Pagalvok, da 
bar, kuris isz mudviejų turtin
gesnis.“

Aleksandras giliai 
te.

• • • 
K* # » i » O ' > 4 t ' 1 >

Steitb Ohajuje, 
Apygardoje vienoje >

gesnis.

susimas

— Laivas.

6 6 6
yra tai receptas Jei 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio. 

Užmušt* mikrobu*. — Aptiekose

GYD1KIS SU ŽOLĖMS^ 
Geriausias būdas gyditis sa žolėms, 
nea Žoles yra tai tyriausias vaiat*s 
gamtos surėdytas ir tik toki ▼aisUd 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nea žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokia liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, streno 
Ir poezio skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, ramatizmo ir 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma- 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyeo 
užima, bemieges, szlrdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonejuslo kata
ro,’ balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume Įsa viręs 
minėtu ligų, tai grolcsiaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstanczlams sutel
kiau sveikata su savo ganioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviMkus tkolonijų. Adreoa vokite ari taip: 

M. ŽUKAITIS,
ISfliUet&L Spencerport, N, X*

* e e • • e • dBaisiai apszviesti vaikinai, 
Taip kaip be proto pusgalviai.

Kada merginos savo kotus 
pasideda, 

Tai in rankoves akmenų 
sudeda, 

Oka, kad sveika protą turėtu,
Tai tokiu triksu nedarytu. 
Geriau kad karsztas plytas 

sau in klyną sukisztu 
O jus ^blankai, 

O psziajukai!
* * * 

daigu kitokio spasabo 
nepana udosite, 

Tai mergeles niekad jaunikiu 
neturėsite, 

Susitarė kdlios sen v vos 
merginos, 

Kad padaryt balių ir iržkviest 
vaikinus.

Jau nuo pats ryto, 
Ant vieno atryto, 

Susirinko merginos, 
Iszrodant gražiai visos, 

Gert visko turėjo, 
Tiktai nieko valgyt neturėjo.

Riksmo irlkliksmo buvo 
i-nvales, 

Klausant, rodos katros 
pasiust galės. 

O buvo tai miklos (merginos, 
Su kojom dasieke skryblius 

vaikinams;
Da visko czionais sziadien 

neraszysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

• ■ !'% '■ ii i ’ 1 - i i Sh th

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

(Bell Phone 872) s331 W. Centro St., Shenandeah, Pa.
, • - - ■

•i

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in 
deszimts minutu, Telefonas 872,

f

modeminis
<4 i F

stato
Camels pirma

H '

amžius

į’''

MM7, R.
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Apdraudžia namus, 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. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu £M prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu- kriksstyniu tf 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1375-M.

FARMA ANT PARDAVIMO.

smagi

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma,
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Win. Kunsavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

t.f.

Lehigh Valley
EKSKURCUA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 24 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursinis treina* apleis Maha
noy City 9 valanda sukatos naktį 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Fall* 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

'■"» ....'' ’
KANTICZKO9 arba giesmių knyga, 
papraataii kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKAS.CO. 
MAHANOY CITY, FA.
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ŽINIOS VIETINES
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— Petnyezioj pripuola Ma
rijos Magdalenos.

— Sz.iandicn Airisziai turi 
savo metini iszvpžiavima’ arba 
pikuinka Lakewood parke*

— Po musu pavietu inspek- 
' toriai peržiūrinėja visas Rea

dingo kasyklas, bet kokiam 
tikslo, tai nežino. Bosai iszve- 
džioja inspektorius ir dumia 
paaiszkinimus kokius jieji rei
kalauja.

— Angline kompanijų pa- 
visiems gyventojams 

Bukmauto peezes idant apleis-
Hope
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.Garnys paliko drūta ir

MHy "j*. L

* __

sV.eika, sūneli del Antanu Site- 
viczity414 W. Railroad Str.

—ą Kam jum važiuoti in Flo
rida pamatyti auganczyi pai- 
nappliu, kendilopu ir arbūzu, 
jaigu -tieji vaisiai yra augina
mi an V farm u kės Stoney Point 
pas J )na Buszkevicziu kuris 
gyvena} po (»26 W. Ceti Irę ui i. 
Jonac .*4 kad ant jojo žemes 
augt n, oraudžiai ir banenes, 
kati tik turėtu tuos nuslžius.

ISZ JSHENANDOAH, PA.

— (Kazimieras Litnievskis,
37 met n, 429 u. New York st r.,

tn kuogreicziausia stabas ir I likos p ^rszautas per ranka, ko
posijeszkotu sau kitur gyveni
mo vietas, nes mano isz ten 
kasti angli. Žmoneliai perkasi 
sau stubeles ir mažas farmukes 
artimoje La k e wood.

— Miesto valdžia lazdavo 
nauja ukaza idant visi auto
mobiliai parkuotu ant vidurio 
ulvezios ant strvtkario kelio. 
O kada dabar strytkarei susto
jo eiti per miešta todėl bus pa
rankiau ir ulycze ne taip grei
tai susidilys. SvecZei lai neuž- 
mirszta apie szita nauja palie
pimą miesto kuris 
nuo szito Ketverge.

Keli vaikai insigavo iii 
Karczaiis'ku ant E. Ma- 
Ave., apvogė ant keliu 

doleriu ir kitokiu brangenybių 
ir keliolika kvortų iiogu- Vai
kai likos arcsztavoti in kėlės 
valandas vėliau.

— Li'higli kasyklos nedir
bo sziadien (Ketverge) kaipo 
ir Readingo bet dirbs Petuy- 
ezioje. Paskalai eina buk visai 
nedirbs kita snnvaitia. 
laikai, jaigu
tiktai viena ar dvi dienas 
sanvaites, o žmogus su szeimy
na vos iszsimaitina. Gud taims, 
dingo ‘i>o Ikarei!

prasidėjo

narna
Imnov♦

Blogi 
kasyklos dirba 

ant

da stojo1 apginime moteres .Juo
zo Kamtviczo, kuris atėjus pa?. 
Litnievf*iki pradėjo rodyt re
volveri :Ui kuriuom ketino jaja 
nuszauti., Litnievskis norėjo at
imti nuo jojo revolveri ’kuris 
iszszove pataikindamas jam in 
ranka.

— SaJiuninkas Juozas An- 
tanaviezius, AV. Coal str., stai
ga) apsirgo ir turėjo būti nu
vežtas in’ Locust Mountain li
gonini! ia.

— Per nukritimą augliu 
Gilberton .kasyklosia likos pa
vojingai sužeistas in peezius 
Mikola Sabalauekas
kev Run ir nuvežtas in 
but ia.

Ah’ksamlra

isz rl’ur-
ligon-

Kalvaitis t 
iszkeliavo su szeimyna in Sc 
attic, Wash., 
ant gero.

kur apsigyvenu

Wilkes-Barre, Pa. — Szia va
sara Luzernes paviete prigėrė 
upeje dvyleka ypatų. Praejta 
sanvaitia prigėrė czionais Jur
gis Presta, 15 metu, kuris mau
dėsi arti Pettclxme kasyklų Al
dono ir Aleksa Gulis 
isz Pi 11 stono, kuris 
arti Falls.

‘23 metu 
maudėsi

LAKE SIDE
PARKE*

KETVERGO VAKARA, 21 LIEPOS, GRAJIS JAN

GARBER SU 20 MUZIKANTAIS

INŽANGA IN SZOKIU SALES TIKTAI 50 IR 75c.

KETVERGO VAKARA, 28 LIEPOS, GARSINGA

GOODRICH SILVER TOWN CORD ORKESTRĄ

Levine’s Didelis 
Pigus Pardavimas 
Isz priežasties jog musu sztoras 
yra dabar pertaisomas ir padi
dintas, todėl parengėme dideli 
pardavima visokio tavoro 
labai

UZ

Numažintas Prekes
Szitas didelis pigus pardavimas 
prasideda SUBATOJ 9 valanda 
ryte. Daugybe visokiu bargenu 
kurias galima matyt sztoro lan- 

Ateikite o suezedinsite
pinigu ant kožno pirkinio.
gose.

4

LEVINE'S VARIETY STORE
107 W. CENTRE SI. MAHANOY CITY

SAULI,
" ‘ i-■ ■■ ■ ................ ...... '4'- -i » I ! ■!! . ............ ...

■ »

Kaslink^tiltkimu auku “Ge- 
menieno ana diena iszkeliavo (liu Dienoje” dar nepamirszkit 
ant vakaciju pas ponstva Nog- ir to jog yrh skiriamos penkios 
nūs in Gary, Indiana, kur sve-. dovanos dol1,tū kurio daugiau- 
cziuosis kėlės sanvaites.

— Nedėliojo ant ekskursi
jos iszvažiavo in Atlantic City, 
N. J., sekanezios ypatos: Ona 
Gražiene, 1 
Paulina Puzaukiene, Helena 
Kukaicziute, 1_____ ___ T_
cziute, Mare Deltuviene, ir ki
ti. Praleido linksmai dienele ii 
iszsimaude mariose sugryžo 
visos linksmos žadėdamos vela 
nuvažiuoti.

.14. i.**.i' ■ ——.........................

Pottsville, Pa. — Poni Sic- Į 
a a a « « a 1

l’cofile .Gražinto,

Izabele Kukai-

Ashland, Pa. — Stasys Bal- 
cziunas, 45 ntetu sužeidė bal
sei ranka Lalkeside parke kada 
uždarinėjo automobiliaus du
reles. Likos nuvežtas in vieti
ne ligonbute.

taI se surinks pavieniai anku 
diena.

| Taigi Lietuviu Labdarybės 
Ųraugijos, pildomasai komite
tas, ir veikenezioji Finansine 
komisijo, meldžia vardan Lab
darybės. praug;ij(k\.yiHOs 
tuvisžkds visuomenes be skir
tumo,, toti in bendra frontą ir 
prigclbet,; idant szita “Geliu 
Diena” rengema Liepos 30, 
nusisektu ko laimingtause.

Taigi praszoma visu Lietu
viu be skirtumo susirinkti in 
virszmiiietus susirinkimus ir 

mielaszirdvstw

diena.

jadaryt ta 
darba.

Jonas Lukaszeviczius, 
Veikianczios Finansų Komi

sijos Pirmininkas.
Lietuviu Labdarybės 

Draugijos Ine. 
Worcester, M ass.

Girardville, Pa. f Panedch- 
je likos palaidotas .Juozas Stū
mikas, kuris mirė General li- 
gonbuteje, Filadelfijoj. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis Szv. Liudviko bažnyczioje.

Forest City, Pa. — Muse vaudainas turbut paslydo it in- 
miesteli nesenei atsibuvo “Old 
Home Week” kuriame dalyba- 
vo daugelis žmonių o ir musu 
Lietuviai linksminosi su ki
tais. Bet ant nelaimes tūlam 
Lietuviszkam biznieriui patiko 
nelaime nes pamėtė savo bam- 
biliu ir užmirszo kur paliko. 
Norints policijų jeszkojo visus 
bet negalėjo surasti. Biznierius 
vėliaus atsiminė kur ji paliko 
nes atlankęs tūla vieta, 
tankui lankydavosi ne tik die
na bet ir nakti, turėdamas ap
leisti taja vieta labai staigai ir 
tai per užpakalines duris, 
miražo, kur buvo palikes 
szina bet vėliaus atrado ant 
“kalnelio.” Buvo jam ten per 
C 4 
leidimą nabagas užmirszo visai 
kur buvo “parkiaves” 
liu.

Chicago.

A

Chicago. — Antanas Lacz
kunas apie 9 niėtu amžiaus, žu
vavo ant tra'Ofti'upėj. Bežu-ant trapf tL upe j.

krito in vandeni. Sriaunus Cal 
umetupesvanduo ome ji neszti 
ir vaikas pradėjo skėsti, 
gelbėti szoko jo paties

Tėvas
Charles Laczlknnas 
prie 51 E. 100 PI.

kur

uz- 
ma-

“kalnelio.”
karszta” todėl per greita ap-

band)/-

Worcester, Mass. — Worces- 
terio Lietuviu 
Draugija Inkorporuota, 
cester, Mass. Laimingai gyvuo
ja AVrocesterio Lietuviu tarpe, 
ir szelpia pavargėlius ir nelai
mes isztiktus Lietuvius, kaip 
tai naszles, naazlaiczius, sene
lius, ir vienu žodžiu palengyl- 
na gyvenimą visiem nelaimin
giem.

Dabar Draugija kiek 
susidrutinns, nori platesni 
žingsni padaryti. Labdarybei: 
draugija turi insteigti1 
glauda ir Ūke, 
vieta priglaust savo tautos pa
vargėlius, ir nelaimingus.

Todėl Lietuviu Labdarybės 
draugija, atsiszauke prie visos 
Lietu viszikos visuomenes,
idant visi be skirtumo pridėtu 
savo jėgas ir priduotu stipry
bes jėgas prie bendro darbo, 
pagelbėt sukeltie pinigiszka 
“Vaju” idant virszmineta tik
slą galėtu atsiekti. Taip pana- 
sziai kaip ir kitos tautos pasi
stengė ir turi savo prieglau
das ir taip toliau.

Tuomet nereikėtų žiūrėti iii 
svetimtautiszkas akis idant su
simylėtu ant musu naszliu, 
naszlaicziu, seneliu ir kitu ne 
laimingu pavargėliu 
Lietuvisžkos tautos.

Todėl pranesza

Labdarybės
Wor-

nors
nori

Prie-
idant turėtu

visuomenes

>

WMAi *• 'W

kas metas kalnus idant praleist kelisJ !Oregon’o “Camp Fire Mergigmos iszvaziuo.ia m
menesius ant szviežio oro. Pa-menesius ant szviežio oro. Paveikslas parodo jaises atiduo

LAVINASI ANT SZVIEŽIO 
ORO IDANT BUTU 

SVEIKESNES.

Ji 
tėvas 

gyvenos 
pa

stvėrė vaika irbande priplauk
ti prie kranto, bet geras plau- 

’ kikas nbeudamas, pats ome 
skėsti.
bandė gelbėtis.
pagelbos, bet vanduo ji neszt 
tolyn upe. Tuo tarpu ant upes 
kranto susirinko daug dalyva
vusiu iszvažiavime Kensingto- 
no Gedimino draugystes žmo
nių, atsirado ir virve, kurios 
betgi neinstengta numesti iki 
^kestaneziojo, toeziaus su i rin
kusiu tarpe neatsirado ne vie
no,kuris butu szokes skęstan
ti ji gelbėti. Tik vienas svetim
tautis szoko vandenin ir bandė 
skęstant i ji gelbėti, bet jis bu
vo silpnas ių skestaneziojo isz- 
traukti negalėjo, — vos pats 
iszplau’ke. O tuo taupu skęs
tantis nepaliovė szau kės pagel
bos, bet ant įkrauto esantieji 
nieko nedarę, tik apgailestavo 
skestaneziojo padėti.

Skęstantis Laczkunas ir jo 
sūnūs • paskendo. Paszaukta 
policija ir ^ugniagesiai, kurie 
darbavosi tris valandas iki su
rado ir isztrauke tėvo lavonu. 
Bet vaito lavono ikisziol dar 
nesurasta. Tėvo ’kūnas nuvež
tas pasg raboriu. Vieta, kurioj 
jie paskendo, yra gana gili.

Czia patmut kranto buvo ir 
vaiko motina, kuri pamažinsi 
nelaime apalpo. Apalpo ir kita 
moteris. Jięms. suteikta pirma 
pagelba. Visi buvusieji įszva- 
žiavime iszgirde apie nelaime, 
nusiminė ir iszvažiavimas pa
kriko. ■

Velionis Charles Laczkunas 
paliko nuliudime moteri ir dar 
dvejetą vaikucziu — sunu ir 
dulkrele. • * — N.

Paleidęs vaika vienas 
Szatikėsi <jis«

u

EASTON ŽMOGUS 
UŽGANĖDINTAS.

lt

musu

Lietuviu 
Labdarybės Draugija, 
visikai visuomenini jog renge 
“Geliu Diena” 
Liepos 30 1927.

Dabar 
merginu, vaikinu, moterų, vy
ru, kas tik gyvas meldžiama 
prisidėt, prie szito brangaus 
darbo.
Del užregistravimo darbinin

ku yra szaukemi du susirinki
mai visuomenisžki Pirmadieni 
Liepos 25, 1927. Vakare ta pa- 
cza diena bus susirinkimai sc- 
kaneziai, vienas Szv. Kazimie
ro pobažnytinej svetinėj, o an
tras susirinkimas Auszros Var
tų po bažnytinėj svetainėj ta 
paezia diena idant darbininkai 
turėtu proga isz visos apie lin
kės susiregistruoti, isz kalno 
priėdarbo, iv» susiformuot tin- 
kama4varka.

Lietu-

Sesztadiem

reike darbininku,

dant garbe vėliavai, užtekant saulei.
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Mr> E. A. Brotzman, 945 Lin
coln St., Easton, Pa., raszo: 
“Vartojome Dr. White’s Oil of 
Youth Linimenta musu szei- 
mynoje su didele pasekme, to
dėl patariu visiems taipgi var
toti ta linimenta visokiuose 
reikaluose kur linimentas yra 
reikalingai.”
Biir arba tiesiog nuo First Na
tional Laboratories, Lehigh? 
ton, Pa.

(Parsiduoda vi-
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Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti azia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekliniais apdarais.

Preke tiktai $1.50

W. D. BOOZKAUSKAS CO 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽYMUS FRANCUZISZKAS 
SVECZIAS.

Nesenei pribuvo isz Franci- 
jos generolas Francois F. G- 
Passages atlankyti prezidentu 
Suv. Valstijų Coolidge ir mies
tą Washington, D. C.

JACK DEMPSEY
Muso tautietis

JACK SHARKEY 
angelskai žinomas kaipoJuozas Žukausku.-

Jack Sharkey, stos in kuinszt ynos .• u Jack Dempsey szi va
karu (Ketverge 21 Liepos), New Yorke. Pasekmes kumsz- 

“ Saules”
(Ketverge

tyniu bus patalpyta kitam nnmvrije.
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DIDELE UGNIS KURI PADARE DAUG BLEDES ATLANTIC CITY.
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Paveikslas parodo didelia agni kuri kilo ant Board Walk, prie mariu, mieste Atlan- 
Bledes padaryta anttie City, N. J. ,kuri sunaikino kelis lietelius ir daugeli mažu sztoru.

keliu milijonu doleriu o keliolika svecziu vos iszsigelbejo gyvais i; z deganeziu lieteliu.
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TWAOf HAWK

APSIAVIMAI DEL 
DIKTU MOTERŲ

Yra tai speciali apsiavimai
padaryti del diktu moterų ir 
ncsziodami tos apsiavimus 
placzios kojos iszrodo daug 
siaurosnios. Rasite musu sztore 
keletą naujausiu madų ir yra 
isz ko pasirinkti.

Szitie apsiavimai vadinasi 
“Stylish Stouts” 
spaudžia jusu kojų ir smagiai 
nesziojasi. Diktos moteres ku
rios negali rasti sau tinkamu 
apsiavimu, ateikite in musu 
sztora o busite užganėdintos.

ir visai ne-

TREGELLAS
Shoe Store 

33 EAST CENTRE ST. 
MAHANOY OITY, PA.
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PREZIDENTO OOOLIDG’O PYRAGAS.
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Kada prezidentas Coolidge ana diena apvaiksztinejo sa
vo 55-mctines sukaktuves gimimo dienos, Mrs. John Halley 
isz Rapid City, iszkepe jam py raga arba kaip tai vadina 
“birthday cake.” Prezidentas Coolidge suvalgė pusėtina 
sumota tojo pyrago o likusi iszdalino sveeziams ant atminties.

birthday cake. Prezidentas Coolidge suvalgė pusėtina




