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ISZ AMERIKOS! PAGAVO DVASIA
-------  LIETUVIS PAGAVO “DVA

SIA” 
LISTAIISZSZAUKE ISZ

GRABO.

LAIVAS APSIVERTĖ
t

27 EKSKURSININKAI PRI
GĖRĖ KADA LAIVAS NU

SVIRO IN SZONA.

KURIA SPIRITUA-

1
Lincoln parko, kada ekskursi- u* 
nis laivas “ 
ant Michigan ežero, staigai už
ėjo smarki trumpa vėtra. Zmo- 
nys norėdami apsisaugo! nuo 
Ii t aus ir vėjo, nubėgo 
puse laivo, kuris 
szona ir daugeli žmonių ir vai
ku inpuole in vandeni. Kliks- 
mas ir riksmas buvo neiszpn- 
sakytas (uju ka radosi vande
ni je ir ant laivo.

Aplinkinei laivai tuojaus at
plauko in pagelba skestan- 
cziam laivui ir pasiseko kai 
kurie iszgelbet, bet nuskendo 1 
mergaites, 9 vaikai, 10 moterių 
ir vienas vyras. Tikisi da dau
giau surasti, 
y pa tos.

Chicago. -— Puse mylios nuo

Chicago. — Juozo Olszauc- 
ko pati buvo labai užimta dva
siomis, kurias spiritualistai ro
dydavo “r bnžny-

Favorite” plauke

in kita
nusviro in

— Viso žuvo 27

30 SENATORIAI UŽ 
PERMAINYMĄ 

PROHIBICIJOS TIESU.

Washington, D. C. — Sena
torius Edwards, demokratas, 
isz New Jersey, apreiszke, buk 
Irisdeszimts senatorių pataria 
idant prohibicijos tiesos butu 
permainytos, nes t<4ų^ pasiu- 
tiszka prohibicije noužilgio 
pragfflflZjs Vals4’1 jes ir ju
ju gyventojus.

Jau laikas, 
musu tiesu darytojai Washing
tone ir permainytu taisės tie
sas, nes nuo kada josios likos 
invykdintos, (ai žiulinstos pa
sididino po visa sklypą* Pa
ežiam mieste Detroite aręszta- 
vota 118,519 žmonių už gir- 
tneklysta, o žudinstos pasidau
gino ant 225 arba sakant tri
gubai tiek kiek 1919 mete. O 
ka ežia kalbėt apie kitus mies- 
t us.

tiszka prohibicije noužilgio

kad susiprato

KARALIENE MARE
KETINA VELA PRIBUT 

IN AMERIKA.
Washington, I). C. — Daži

nota czionais, buk Mare, nasz- 
le karaliene po mirusiam Ru
munijos karaliui Ferdinandui, 
mano vela at lank vt i Su v. Vals- •r
lijęs, bet szi karta ne kaipo 
karaliszkos kilmes ypata, tik
tai kaipo prasta motoro. Mare 
iszsitare, jaigu surastu tinka
ma Amerikoniszka boisa (žino
ma su pinigais) tai pavėlintu 
savo dukreliai Ileanai iszteke- 
ti užjojo.

STASYS KUZNA
* UŽMUSZTAS.

Methuen, Mass. — Liepos 21 
diena palei Jackson ir East 
gatves, važiuojant apie 50 my
liu in valanda susidūrė du au
tomobiliai. Viena automobiliu 
valde tūlas Albert Thibodeau,
o kita Jonas Szinkonis, kuria
me važiavo** Julius Szinkonis, 
Petras Bagdonas, Stasys Kuz- 
na ir Steponas Penkauskas. 
Snaldargnaa buvo toks smar
kus, kad Kuzna buvo iszmestas 
isz automobilio laukan, jam 
perskelta galva ir net czevery- 
kai nuo kojų nulėkė ir tapo ant 
vietos nžmusztas. Kiti tame 
automobilyj važiavusieji tapo 
sužeisti. Tik Szinkonis ir Pen- 
kauskas liko nesužeisti. Sulyg 
policijos praneszimo , tai Al- 

(t>fĮĮ>prt:TWJ>Q<leau buvo girtas ir
f as buvo nelaimes priežastimi.

The Temple” 
ežioj, 61 West Randolph St., 
Garrick teatro trobesyj, 13-mo 

“bažnycziosaukszte. Szios “bažnyczios” 
kunigas yra tūlas asmuo, kuris 
raszo ant savo vizitinės korte- 

Rev. C. IL Tompson, D. 
padėjėja yra kun. 

Elzbieta Allen Tomson, jo pa
ti.

Kaip jau minėta Olszausko 
žmoni užsiinteresavojo dvasio
mis. Jie gyvena ant 5706 S. 
Morgan St r. Jam tai iszrode 
tik juokas. Jis sumanė iszkelti 
tas dvasias aikszten. Taigi jis 
atlankė szia bažnyczia kartu 
su žmona ir draugu. Kai dva
siu rodytojas pasiūlė publikai 

, ar nėra ,i:okio 
()1 sza usk a s pasisiūlė

les: “ 
D.”, o jo

Kai jau viskas
Olszauskas

apžiūrėt i 
“fake.” 
eiti in komitetą peržiurejimui.

Na, pažiurėjo, viską temijo, 
niPko tokio, kur butu slepiami 
kvietakai, rodomi, kai szviesos 
užgesinamos,
buvo peržiureta 
prisiminė, kad jis dar nepaživi
rėjo po krasia, kuri buvo kaip 
kokia skrynute. Taigi jis mėgi
no pažiūrėti kas ten yra po ta 
krasia. Tuo momentu ji apspi- 

kunigpto kokią |leszinitis 
“dvasiu” rodytojo draugu. Ki
lo sumiszimas. Sumiszime ap
versta kede, Kvietku po ja ne- 

rod vine
nedygo”.

Olszauskas 
pažiūrėti. Ir pagalios paskuti
ni karta jis buvo pereita Ne- 1 1 1 * * d * 1 • • •

Bet tame dvasiu 
kvietkos jau “

Da karta buvo

ra.
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BANDYS ISZKELTI $850,000 
AUKSO ISZ JURIU 

DUGNO.
San Francisco, Cal. — Lai'k- 

raszcziai pranesza, 
foru i jos mieste San 
organizavo naru 
kuri szia vasara bandys iszkel: 
isz juriu dulgno $850,000 aukso, 
kuris guli lenai nuo 1865 meto, 
kuomet nuskendo

Brother Jonathan
Laivas 

Amerikos

kad Cali- 
Diego susi- 

ekspedici ja.

ridi tenai nuo I860 meto 
garlaivis 

“Brother Jonathan” su 200 
pasažieriu. Laivas veže tuos 
pinigus Amerikos armijos al
goms. Be to, ant laivo buvę 700 
keisu .degtines ir 1,000 keisu 
szampano. Gėrimai buvę supa
kuoti taip gerai, kad tikimasi 
juos rasti czielybeje. Laivas 
yra nuskendęs Pači tiko

y i

czielybeje.
nuskendęs Pači 11 Ko ma

rtuosią, netoli Californijos pa- 
kraszczio, ir jo vieta esanti tik
rai žinoma.

PROHIBICIJOS
NUŽUDĖ SAVO DRAUGA.
Hagerstown, Md. — Regi

na Idas Walters, 36 motu, pro- 
hibicijos sznipas, prisipažino, 
kad tai jisai savo dranga Hun- 
teri Stotler, nužudė, o ne mun- 
szaineriaij kaip isz pradžių ji
sai pasako.

Sliectva parode, buk tai pa
dare isz kerszto, 
gas Stotler,

SZNIPAS

nes jojo drau- 
buvoStotler, buvo susineszes 

meiliszkam ryszyje su jojo pa
ežiu ir už tai nutarė jam atsi
mokėti kada radosi kalnuose 
jeszkodami slaptu samogonku. 
Walters prisipažino, buk iszli- 
pes isz automobiliaus atkiszo 
revolveri in savo dranga kal
bėdamas: “dabar tave nuszau- 
siu už (ai kad fu paveržei nuo 
manės paezia!” 
ji keturis szuvius.

dabar tave nuszau-

ir paleido in

MIRTIES BAUSME 
ŽMOGŽUDŽIUI.

Pereitais melais Rudeni, pas 
Sziaulenu vidseziaus, Liepisz- 
kiu kaimo gyventoja Antanu 
Uoli tarnavo Ona Dalangaus
kaite. Po kiek laiko jiedvieju 
santykiai pasidarė artimesni, 
ir Dalangauskaite liko nesz-

10,000 žuvo
TVANUOSE

BLEDES PADARYTA ANT 
6,000,000 DOLERIU-

RUMUNIJE
GINKLUOJASI

NORĖJO N U Ž U D I N T I 
PRIMIERI.

NERAMU.PAVOJINGAS 
MAS VISAM SKLYPIA.

39 METAS 
------  1,1 "-^3 

100,000 ŽMONIŲ 
ŽUVO I

ŽEMESDREBĖJIMAS 
SUGRIOVĖ DAUG 

MIESTU.

TIK VIENAM MIESTE 
ŽUVO 10,000 ŽMONIŲ.
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Dalangauskaite liko 
czia.

Liolis tarnaite nuvežė 
gydytoja padaryti aborta, bet 
gydy 1‘ojas, a (si saike, 
naitepradėjo reikszti pretenzi
jų, tai Liolis prusiule jai 1,000 
litu ir karve,'kad ji tik nusira
mintu.
giau ko reikalavo.
rado Dalangauskaite užsmaug
ta ir peiliu perdurta. Tardy
mas iszaiszkino, kad tai pada
re Antanas Liolis, norėdamas 
atsikratyti inkirios tarnaites.

Antanas T/iolis dabar karo 
teismo liko nuteistas 
bausme.

PAVOJUS DA VIS 
GRASINA.

pan

Kai tai-

Bet tarnaite dar dau- .J * Netrukus

mirt ies

KIEK YRA GYDYTOJU 
LIETUVOJE.

Sziuo metu visoje Lietuvoje 
yra inregistruota medicinos 
gydytoju 476, dantistu 278, me
dicinos felczęriu 353, akuszeriu 
270, gailestingųjų seselių 152, 
masažistes specialistes 8. Be to, 
iszs'tojo Lietuvoje yra 48 ligo
nines su 1756 lovomis ir trys sa 
natorijos Varėnoj, Birsztono ir 
Kulatavoje.

Shanghai, Kinai. — Deszimts 
tukstaneziu žmonių žuvo dide
liuose tvanuose per iszkylima 
upiu.Chang Chow, Hsien ir Fu
kien d i strik I nose. Vanduo už
liejo ploti ant szimto myliu ap
linkui. Bledes padaryta suvir- 
szum ant szesziu milijonu do
leriu.

Vanduo da vis kyla ir kaip 
rodos padaris da daugiau ble
des ir nelaimiu.

Iszkylimas upiu buvo taip 
staigus, kad žmonis pagavo be 
jokio persergėjimo, o 
tam ir 'neturėjo kur bėgt

Varna, Bulgarija. — 
mitine bomba likos surasta 
kancelarijoj vyriausio ministe- 

, nes 
iii lai ka

Dinn-
rn

Liepos nie

prie k 
nes 

visur yra lyguma. Sziimtai tuk- 
staneziu žmonių pasiliko be 
pastogių. Ūkininkai neteko 
visko o ruge-pjute likos 
nuplauta.

Žmones neturi ka valgyt ir 
in ka apsi rodyt, 
vaikszczioja konia nuogi. Val
džia ne sztant visu suszelpti ir 
meldžia kilu 
idan't susimylėtu ant t uju ne
laimingu.

Ūkininkai
visa

nekurie

vieszpatyscziu

rio Bratiano, bet netruko 
ja ja surado sargas
Taif) pranesza laikrasztis “N 
vi ui.”

Užsikeisejimas ant gyvas
ties Rumunijos premierio ju
stume visa Rumimije in dideli 
neramumą. Vaiskus likos su- 
mobilizavolas kaipo ir 
vai. Visi valdiszki 
dirbtuves likos užimtos per ka
ri liemene.

Visas rubežius likos sudru- 
tytas ir apstatytas kareiviais, 

po mireziai karaliaus 
Ferdinando, iszgama sūnelis 
kuris randasi Paryžiuje 
džia atimti sostą nuo savo sū
naus Mikolelio, o kiti vėla tam 
prieszinasri, todėl Rumunijoj 
dabar susitverė dvi partijos.

Girdėt kad karaliene Mare 
kėlimą instoti in kliosztori isz 
gailesezio netekimo savo vyro 
ir karaliszko sosto.

Mat,

London. — Tik dabar svie
tas dažinojo apie 'baisia nelai
me kokia patiko, 23 Gegužio, 

ka- atitolintoje provincijoje Kan
su, Kinuose, kur drebėjimasli-

r ežer
ini ma i ir

rszgama
irei-

Kinuose, kur drebėjimas 
žemos sulygino su žeme dauge
li miestu, miesteliu ir kaimu, 
kuriuose žuvo gal daugiau 
kaip szimtas tuks'tancziu žmo
nių.
Misijonieris Buddenbrock, isz 

misijos Lanehow, prisiuntė pil
na apraszyma apie tenaitine 
baisia nelaime, kuris apraszi- 
neja, buk miestai Sisiang, 
Liangcliow ir Kulang, likos vi- 
siszkai sugriauti akimirksny
je, 
prasti kas atsitiko. Tik vienam 

pražuvo

buk

kad žmonos negalėjo

Liangcliow

ll

Sll-
■||1

JI

I-
I

mieste 
daugiau kaip deszimts tuks- 
taneziu žmonių, o miestas Tu- 
mentse likos visas užgriautas 
su gyventojais per nuslydima 
didelio kalno.

O kad provineije Kansu, ran
dasi atitolintoje dalyje Kinu ir 
telegrafu tonais nesiranda, to
dėl isz pradžia negalima buvo 
daži'iioti kiek žmonių žuvo toje 
baisiojo nelaimėjo.

Drebėjimas prasidėjo laike 
misziu keliolikose bažnveziose 
Sisiange* Kliosztoryje radosi 
daug žmonių tame laike kurie 
pražuvo draugo ir perdetino su 
daugeliu vaiku kada bažnyczia 
sugriuvo. Kunigai dalino pas
kutini sakrainonta mirsztan- 
tienis. Ne vienas namas nepasi
liko cielybeje — kožnam name 
radosi po viena ar kelis lavo
nus.
l a ik e ja Užmūryta
KAMBARELYJ ISZEIDA.

MAS IN DARBA, KAD • 
KITAS NEPAVOGTU.

Moskva, Rosije. — Viduram
žiu laikais dievobaimingi ricio- 
riai, kad apsaugojus savo žmo
nos isztikimybe, iszkeliauda
mi isz namu uždėdavo joms 
“meiles juosta.” Tai buvo si
dabrinis lankas sn spvna, ku
rios rakta ricierius laikydavo 
pas save. Dabartinėje Sovietu 
Rusijoje kartkartėmis irgi pa
sitaiko atsitikimu, kurie labai 
primena viduramžius.

Ana diena Maskvoje Kaza- 
niaus stoties rūsyje, kur gyve
na invairus kriminaliniai gai
valai, buvo rasta užmūryta 
moteris. Ja užmūrijo pavydu
lingas meilužis, kad garantuo
tu sau josios isztikimybe.

Pasirodė, kad tai mergaite 
nesenai atvykusi isz kaimo 
Maskvon. Ji suėjo in artimus 
santikius su vienu Totorium 
darbininku Komunistu. Pasta
rasis buvo labai pavydulingas, 
niekur savo meilužes neiszlels- 
davo ir iszeidamas in darba 
kasdien užmūrydavo ja maža
me kambariuke, palikdamas 
t iik J&yle, kad ji neužtrokszln. 
Sienoje gi jis nupieszdavo kry
žių, kuris, jo nuomone,.turėjo 
apsaugoti meiluže nuo visokiu 
nelaimiu. Pavydidingas Komu-I • 1 _ 1* J._ 1 •
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iVISAS MIESTELIS 
ZIEMCAI ISZDEGE.

Varszava, Lejjkįje. — Isz 
Vilniaus pranesza, buk netoli- 

, visisz-

■ || r

J|‘!mas miestelis Ziemcai 
kai sudege ir badai keli žmo
nes žuvo liepsnose. Miestelis 
susidėjo isz 400 namu ir ne vie
nas nepasiliko.

Lenkai sako, buk

i

DALGE PO KAKLU.
Dar Vokiecziams esant 1918 

metais Lietuvoje,
nėšio viena nakti Szikunu kai
mo, Utenos apskrities gyvento
jo .Jono Paszkevicziaus žmona 
Marcijona Daszkeviczione, isz- 
ejus oran,

J
gyventojas isz Toins-

Si beri jos, atvažiavo in 
melsti s'ovia'tu val-

i
atvažiavo

miesteli 
pa'dege pasikeleliai kuriu Vil
niuje daugelis randasi

SENUKAS 113 METU 
MELDŽIA VALDŽIOS 

PASZIALPOS.
Moskva- — Andrius Jukoff 

113 me'tu 
ko,
Moskva, 
džios paszialpos arba motinos 
pensijos.

Senukas turi 54 vaikus isz 
kuriu seniauses turi 81 metus, 
dirba spaustuvėje ir mokina 
vaikus gimnastikos.

Jukot’f gimė 1814 mete, Už
baigė daktaro mokslą 1841 ir 
likosi felezeru Ruriszkojo ka
ri umeneje. Dalybavo karojo ipo 
Sebastopoliu 1854-55 metuose 
ir Lenkiszkam pavstaniuje 18- 
63, po tam sugryžo namo kur 
lyg sziam laikui pergyveno.

New York.
nik, 78-25-tos ulyczios, 
nubaustas

czyscziu

, kurie 
kovoje ne tiktai su Lenku val
dininkais ir palicije bet ir su 
kari umene.

syki jis sugavo 
. Bet sugavimas jam 

brangiai

deldieni. Szi 
“dvasia ” 
pusėtinai brangiai kainavo. 
Panedelyj reporteris matėsi su 
Olszausku, ir szis nusiskundė, 
kad szonkauliai dar tebeskau
da.

Dalykas buvo toks. Olszaus- 
kas su savo draugu nuėjo baž- 
nyczion paskutini karta 

pažiūrėt i.

dvasia

“dva
siu” pažiūrėti. Nudavė tikis 
stebu'klingu kunigu ir jo drau
gais. Na, pradėjo szviesos tem
ti. Viskas pasidaro tamsu. Tr 

Tik stai
ga... stipri elektrikines lempos 
szviesos srove! Tr nuszvieczia 
visa dvasia nuo galvos iki ko
jų! Visi susirinkusieji, apie 20(1 
ypatų, pamato, kad “dvasia” 
yra ne kas fleitas, bet kunigo 
Tomsono pati.

“Bažnyczioj” kilo sumiszi- 
mas. Pasigirdo szauksmai Dva
siu rodytojo kunigo pagelbi- 
ninkai pripuolė prie p. Ol- 
szausko ir pradėjo ji galabyti. 
Jis isz truko isz ju nagu. Leido
si bėgti. Tie vytis. Pasivijo. 
Sugavo, ome spausti. Tas rėkti. 
Užėmė gerkle.

Olszausko draugas nubėgo 
policijos szaukt. Pagalios pasi
rodė ir policija. Ir kunigas su 
draugais ir Olszauskas nuėjo 
stotin. Czia greitu laiku iszdy- 
go pora reporteriu.

Olszauskas rengiasi traukti 
tiesman kunigą Tomsona, jo 
žmona ir ju pagelbininkus. 
Kaltins užpuolimu. —N.

NUSKENDO JAUNAS 
KLERIKAS.

Wilkes-Barre, Pa. — Piuszas

VYRAS SU KUMSZCZIA 
PACZIULE SU SKAURADA.

Jonas Govoro- 
likos

ant 90 dienu 
“czyscziu” ant praszymo pa- 
cziules, kad su ja nemanda'gei 
pasielginejo. Kada paeziule 
stojo sude su skundu turėjo 
pu i kės pamelinavuses akutes, 
bet ir Jonas turėjo puikei nu- 
krosinta veideli, nes paeziule 
gindamasi nuo Jono aptaiso 
jam terla su skaurada. Na ir 
isz to kilo tas, kad abudu rado-' 
si sude.

nuo

in
n li

jo.

ausz- 
iszejo jeszkoti 

an? 
pamate pulką

a rėžiau

pasi rode “dvasia”. Žinios isz Lietuvos.

,Balnu-

ŽMOGŽUDYSTE DEL
■f PANELIU.
Smilgių yalscziaus, 

ravos kaime, Vasario 2 diena
pas Antanavicziu vakarėlyje 
susimusze pil. Edvardas Sodzc- 
viezius su Jurgiu Montvilų del 
paneliu. Montvilas griebės kuo 
la drožė Sodzevicziui galvon, 
kuris ant vietos krito negyvas.

Kariuomenes teismas Mont
vilai davė deszimti metu kalė
jimo.

pastebėjo, kad nuo 
ratu numauti tekiniai. Prižadi
nusi savo vyra apie tai jam 
pranesze. Aryras iszejo ir 
girdo tik nuvažiuojaneziu bil
desį. Nieko nelaukęs sodo ant 
arklio ir leidosi vytis. Paszkc- 
vieziene nesulaukusi iki 
ros savo vyro,

Už trijų kilometru
vieszkelio ji 

’žmonių ir žandarus, o 
priėjus pamate savo vyro lavo
nu su perplauta gerkle. Vagys, 
matyti, ji sugavo papiove. Ap
žiurėjus namus, pastebėta, kad 
iszvogta tekiniai, avinas ir dvi 
dalges isz pa szi u ros. Ta naktį 
žmones, mato važiuojant vėlai 
link I >aszko v icz i a u s 
vagilius Czivylius.

Vokiecziai, pa- 
, rado

žinomus
Intarimas

jiems prilipo,
daro ju namuose krata 
paslėpta kruvina dalge, ir te
kinius, o vogiuose papiauto 
avino mesi. Czivylai gavo sosti 
in kalėjimą. Bet užeje Bolszc' 
v i kai suimtuosius greit palei
do. žmogžudžiai vaikszcziojo 
laisvi. Bet, matyti, jaute pri- 
kaisziojima,
Jurgis Czivylis Kaune

i

KARO LAUKO TEISMAS 
PANEVEŽYJ.

Birželio 22 diena Pancvo-

A. Telisza, jaunas klerikas isz 
Baltimore^ nuskendo 
Harvey’s Lake besimaudyda
mas. Nelaimingas vaikas buvo 
in ežia atvažiavęs ant vakaci- 
jos ir už keliu dienu jau ketino, 
^ryžti atgal in Baltimore,.;

ežere

l 4
žyj prie 4 pėstininku pulko in- 
vyko karo nagrinėjama eilinio 
Gonucho Segalavicziaus bylu. 
Pastarasis buvo kaltinamas už 
tai, kad vare prieszvalstybine 
Komunistu naudai agitacija 
kariuomenes tarpo, platinda
mas Komunistine literatu ra, 
pritaikinta kareiviams, ir kur
stė prie to darbo ‘kitus. Karo 
teismas nusprendė nubausti ji 
mirtimi. Nuteistasis padavė 
pasigailėjimo praszyma
publikos Prezidentui. Prezi
dentas mirties bausme pakeitė 
20 metu sunkiųjų darbu kęlei 
jimu.” ,/.hl

nes 1924 metais 
nusi

nuodijo. O Jonas Czivylis buvo 
vėliau suimtas policijos. Dabar 
jis buvo teisiamas Panevėžio 
apygardos teismo ir gavo do- 
szimti motu sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

roo-

jimu.”

.KIEK ISZKIRS MISZKO.
Ateinancziais įlietais žemos 

ūkio ministerije numato isz- 
kirsti isz viso 2,500,000 kitme- 
teriu misz'ko. Miszko medžia
gos bus duota: mokykloms 100, 
000 kitmetoriu, 
einantimes in vienkiemius 500, 
000 ktm.; prekybos ir pramo-* 
nes reikalams 455,000 ktrp. Ir 
likusioji medžiaga 1,145,000 
ktm bus parduota isz varžyti- 
niu, .......................... ‘

ūkininkams

SURETEŽIAVO 10 M E T U 
SŪNELI PRIE GRINDŲ, 

BE MAISTO PER 28 
VALANDAS. ‘

Varszava. — Ant skundo 
kaimynu buk name Jokūbo 01- 
szyko, kas tekis szauke pagial- 
bos idant ji iszgialbet, nuėjo 
palicijantas in namus ir atida
ręs viena kambari, rado jame 
deszimts metu Viaduką Vrzos- 
ka, prirakyta lenciūgais už ko
jų prie grindų. Vaikiukas no
rėjo atsikeli, bet tuoj sugriuvo. 
Palicijantas sudaužės retežius, 
nuvožė silpna vaika drauge su 
nelaba motima ant palicijos, 
kur daktaras apžiurėjas vai
kiuką pamate, kad vaiko kojos 
buvo baisiai nu'bružytos nuo 
lenciūgu, kūnas pamelynaves 
ir baisiai sumusztas o nuo žai- 
duliu turėjo didelius szaszus.

Jau nuo kokio tai laiko nela
ba motina pasielginejo su su^ 
uoliu 'nemielaszirdingai, bet isz 
kokios priežasties taip darytu 
su vaiku nuo savo pirmo vyro 
tai nežino.

Nubaudė vaika totlel, kad 
jisai neaplaikydamas valgio 
nuo motinos praszo kaimynu 
idant jam duotu ka valgyt. Mo
tina už tai insiuto ir laiko ji be 
valgio ir gorymo per 28 valan
das.

LENKIJA BIJO ALKANU 
MINIU PUOLIMO PER 

SIENA, IN LENKIJA.
Varszava. — Badas pasi- 

reiszke Minske, Kijeve ir 
Charkove, Rusijoj. Visos mais
to sankrovos liko apgultos mi
niu susirupinusiu žmonių. San- 
krovininkai 
slėpti visa savo tavora.
Minske gyventojams liko isz- 

dalintos duonos ir miltu kortos, 
bet.pats miestas neturi užtekti
nai miltu, kad užganadyti žmo
nių reikalavimu.

Žmones už maisto trukumą 
kaltina valdžios prisiųstus ka
reivius. Per kelias •savaites rau
donoji armija dare manevrus 
palei Lenkijos siena, 
Diepro ir Dniestro upiu. Jie ir 
iszpinke visa maisto perteklių.

Lenkijos valdžia bijo kad 
badas atvarys in desperacija 
inpuolusias mynes žmonių in 
Lenkija. Tas susirūpinimas li
ko dar labiau padidintas žinių 
isz Ploskirovo, kur kareiviai ir 
gyventojai priėmė rezoliucija, 
praszanczia Maskva insakyti 
jiems “eiti in Lenkija ir likvi
duoti balta ji terorą.”

Varszava bijo, kad jei vei
kiai nebus atgabenta maisto, 
tai alkanos mynios patrauks in 
Lenkija, kad ten gauti sau 
maisto, ne nelaukdamos Mas
kvos insakymo.

Badas
Minske,

gi stengiasi pa-

prie

vienu

nistas atiduotas teisman.

IPersije. 
mirė

U Teheran, 
Daug žmonių mirė ir 
3,000 serga ant koleros kuri 
aplinkinėje.

11 Varszava, Lenkije. — 
Szcszi pleszikai insikase in

apie

• •

valdžios spaustuve po kasa ku- 
. ■ «L f H. . . K J. . * .

rioje radosi milijonas zlotu su

tikslu apipleszimu. Du likos 
užmuszti muszije su polieije.

1i Abbeville, Francuzije. — 
Du laivai susidūrė arti Bon- 
kongne ant kuriu radosi daug 
Amerikoniszku ir Angliszku 
keleiviu. Sužeista ap*it ‘JOįsa- v« • i n I > 44 įzieriu. i d iH
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ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

h

F 
r I

ib.' ▼ »
Lithuanian Consulate, 

21 Park Row, New York, N. Y.

nmrgiiin negali aplaikyti įtins
ta prie telefono, jaigu turi nu
kirptus trumpai plaukus arba 
dabinasi su kokiais papuo- 

, czionais 
žmones tiui daugiau mauda 
mo ir visados kalba “plis.

kokiais 
sza i s. A me r i k e ? We 11

ISZ SKOTLANDIJOS
<Į "V* h ’i i i, 'f

1 f

(Dnnesz.a musu skaitytojas Saules)

’r‘ H v# *
. h SAULE

krasztuose
■■F

kaip 
ir kitur

gu- 
y y

I

t 
į p
I

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt
Kurila asztuoni tukstaneziai 

ypa(u mirė nuo vėžio, Londo
ne, Anglijoj praeita meta, pa
gal sveikatos raparta. Vėžio li
ga Anglijoj baisiai platinasi. 
Daktarai nežino ka'daryti, nes 
gyduolių priesz voži da nesu
rasta.

A meri ko fabrikuose 
ryku, vienas žmogus nepadar 
jokiu ozeveryku. Prie 
czevoryko randasi apie 150 vi
sokiu operacijų, pakol padaro 

Kožnas darbinin
kas padaro ant savo maszinos 
t ik po viena “operacije.” Kiek 
galima padirbti ozeveryku, tai 
priguli prie didumo fabriko, 
maszinu ir kokius czovervkus 
dirba. Nekurie fabrikai iszdir- 
ba nuo keliu szimtu poru cze- 

10 tukstaneziu. 
kuris dirba

czeveryka.

ve r v k ii 
Fa bri kas, 
kiaušius ir brangiausius 
rykus,
diena kaip 800 poru. Tie 
tvs darbininkai dirbdami

Iv i r

oze ve
li 

kožno

Craigneuk, Scotlandija 
Liuduos pas mus žinios, kuriu 
net visiszkai norą noro raszvli 
bei ka darysi l verkdamas kak
ta neisztaisysi taip ir ezion, ar 
Ii mina ar linksma, varyk savo 
pradėta darba ir atliktas kriu
kis. Matau kivip ant delno kad 

raszymas novisiein pa- 
— bet ka darysi, kad kam 

ne
reikia. Bu

•>

Du szkeletai (žmonių kau
lai), kurie paeina da nuo 7,000 
metu adgal, likos surasti urvo- 
je ant salos Madion, Javoje.

'Eieji žmonių kaulai turi su- 
virszum po septynes pėdas ir 
kaip pasirodo tai už gyvasties 
tieji žmones turėjo būti milži
nai mažiausia asztuonin pėdu 
dvdžio.

'l'ula naszlele, likusi po mi
rusiam milijonieriui, kreipėsi 
in suda idant priverstu admi
nistratorių josios turto, iszmo- 
keti daugiau mokesties del jo
sios 16 metu sūnelio, nito 12 
ant L5 lukstaneziu doleriu nes 
sūnelis negali užsilaikyt ant 
12 tukstaneziu. Priek tam

negali užsilaikyt 
t ukstaneziu.

naszlele pareikalavo .500 dole
riu ant užlaikvmo szunes.

Priek

Japoniszkos merginos dir- 
szilku audiny ežiose, 

szimt u
banezios

• skait liuje asztuonin 
tukstaneziu, sako kad 20 cen
tu ant dienos užtenka joms ant 
pragyvenimo ir yra užganadin- 
tos, bet kas kiszasi locnininku 
fabriku, tai yra kitokios nuo
mones, kurie yra tosios nuo
mones, kad merginos uždirba 
už daug ir ketinaaiiiniuszt pre
ke, nes sako, kad merginos už- 
dirbanezios |>o tiek ant dienos 
iszdyksta ir pasileidžia, kas 
kenke visuomenei ir tėvynei.

Kaime Paldivoje, ant salos 
San Sebastian, yra papratimas 
lenailiniu gyventoju, kad se
neliai 80 diet u, apvaikszt ine- 
ja savo gimimo diena su szo- 
kiais ant ulvcziu. 'Toki szokiai * 

anresca.vadinasi i t ! y

valdiszku 
skaitymu, tai Vokietijoj praei
ta meta iszgerja 559 milijonai 
stiklu alaus, arba konia du mi
lijonai daugiau ne kaip 1914 
mete. O kad Berline yra apiif 
keturi milijonai gyventoju, to
dėl pripuolė ant kožnos galvos, 
arba geriau sakant, aut kožnos 
gerkles po 139 stiklai (kupe- 
liai). Gezuntait! Bet mes Ame- 
rikiecziai tojo džiaugsmo netu
rime.

Isz vėliausiu a p-

i

Valstijos

tik pui- 
czeve- 

daugiau nepadaris per 
pa- 
pi-

gesnius ezeveryk u s gali pada
ryti aid dienos po 3,()()() poru.

vra augės

orlaivi pradėjo
Sakoma, kad už or-

ežia

Amerikoje pradėjo skraidyt 
oru kap. Stepas Darius, Liotu- 
vvs lakūnas. Jisai Ir
Amerikoje, bet buvo parvažia
vęs Lietuvon ir tenai tarnavo 
oriaivininkn tarnyboje. Dabar 
jisai atvyko Amerikon ir nusi
pirkęs 
laks t v t i.
laivi jis niokojęs net $17,0(H). 
Brooklvno “ Vienvbi• •• 
sza, kad pereita savaite jis at
lėkęs savo orlaiviu isz Chica- 
gos in New Yorka, ir toj paly
ginamai neilgoj kelionėj turėjo 
nusileisti du kartu, viena svki 
Clevelande, 
sylvan i joj.

prane

O

, viena 
'kita svki Penn-

’ Boston, Mass. — George 
Taylor, barberis, likos areszta- 
votas už nužudinima Stelos 
Pomikala (Kale). 'Taylor buvo 
pabėgės isz kariuomenes ketu
ris kartus. Žudinsta atsibuvo 
Sallisburg Beach, 6 Juniaiis.

Pereita savaite, isz Ketvirta
dienio in Penktadieni, Kalva
rijos paszto virszininko žmona 
iszgere acto esencijos. Bnvoacto esencijos
atgabenta Mariampoles ligoni 
nen, bet ta pat diena mirė. Nu-
sižndžiusi del szeimvnines 
santaikos.

PAJESZKOJIMAS.

lie

Asz Anna Marzwick pajesz- 
kan savo vyra Peter Marzwick, 
jie apleido mane 16 d. April su 
dviems ' 
•)o
300 doleriu. Jis 
amžiaus,

vaikais, i r

y

7 menesiu 
menesiu, irgi paliko skolos 

yra 30 metu 
tamsiu rudu plauku 

rudu akiu, turi raudona plema
ant barzdos, geru dairiu pilnos 
burnos, tamsaus budo, sveria 
195 svarus, 6 pėdu augszczio. 
Jaigu kas pranesz apie ji gaus 
$5? nagrados. (t.64nagrados.

Mrs. Anna Marzwick 
Sagamore St.,
Pittsburgh, Pa.

OO: )

FARMA ANT PARDAVIMO.

mano 
t i k s, - 
ir nepatiks reik kęst kad ir 
smagu bet piipirit 
vau pirmiau visuomet prielanr
kus vietiniui jaunimui ir toli
mesniam reikalui prisiėjus vi
suomet isztardavau ju puse pa
laikydamas, bile t ik 
kokiu nors bmlu patraukti prie
Liet uvystes, bet kaip priežodis 
sako: “juo kate glostyk, to da 
daugiau puczesi, 
ezion, juo nori užslėpti ju (jau- 

‘s, luom jie 
visuomenei

sut i kt u

— taip ir

iiimo) blogas pusi
vieszai
kas jie do vieni ir kaip jie toli-

pasirodo

Suvienytos Valstijos dau
giausia padirba džiovytu vai
siu, arba 60 procentą daugiau, 
ne kaip visam sviete. 'Tik pa
ežiam valstvie Kalifornijoj 

visu 
h

va 1st y je 
iszdžiovina 90 procentą 
vaisiu Su v. Valstijose-

Mete 1926 iszgerta Lenin
grade, Rosijoj 9,648,765 viedru 
svaiginaucziu gerymu.

Paryžiuje likos atidaryta isz- 
kelme rožių ant kurios suvež
ta 8,255 visokiu gatunku t uju 
žiedu.

Kapralius William Attenbo- 
rogh isz karaliszku raiteliu 
Anglijoj, stato save už didžiau
sia drutuoli ant svieto kas ki- 
szasi pakelinejimo visokiu sun
kenybių. Jisai lengvai pakelia 
su viena ranka 416 svaru.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 

Turi but parduota

arti Mahanojaus

linksma
upeliuke.
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

t.f.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

ll no savo prigimties tai 
nuo Lietuvystes, 
priverstas atvirai in

“Saules”
mdlsdamas 

skaisezios szviesos spinduliais 
mus iszlantejusi jaunimą ap- 
szviestu ir iponas gerbiamas 
Taradai'ka atsihmkias ant vie
los dalyku isJlirlu, o savo pa
mokinimais su kurna susitaria 
taipgi mus jaunimui gerai už- 
fundvlu kad turėtu net. cziau- 
dėti. Priek tam mdldžin atleis
ti i r neinsižeisti iba ne 
ne visas kaltint
Yra dalele ir doro jaunimo ka 
nuo savo tautvstes nesi'tolina ir i1
nesigėdi i vieszai, kokiu yra pa
sirodyti. Tas yra pagirtina ir 

toki ar tokia 
geriau pagerbia laikydami 
protinga sutvėrimą, bet mus 
jaunimas visiszkai 
in tai atydos,. pasistat 
akvse sveliiritaucziu t''
cziausia ir 
menta ir . 
prask jaunume gerai kiekvieno 
svdlimlanczio 'nuomone, n'ors 
su tavim rodos akysi1 draugam 
ja, bet už akiu visiszkai apjuo
kia, kuris nesiszalina nuo savo 

visados mažiau J
pajuokia ir laiik'o už protinga 
bet tokius kurie nuo savo ski
riasi, o prie kilu netinka, tai 
laiko už draugus Tik 'toki ku
rie taipgi nesavo protu gyve
na, ir nežino pats kokiais esą.

Priesz keletą molu pirmiau, 
kaip buvo malonu pažiurėti 
kaip 'iszvicn mus jaunimas su 
suaugusiais žai'džia, ar zoka ar 
kitaip kaiip linksminasi, bet 
dabar — 'jau visiszkai kitaip. 
Jau visiszkai nenori kad suau
gusieji su jais iszvien įlalybau- 
tn, skiresi sau vieni, bet kad 
tai butu vieni 'lai da puse bė
dos, bet jungėsi su svetini'taii- 
cziais, visiszkai savo paniekin
dami. Pasitaiko szokiu vaka
ras, ir Lietuviu, ir Angliju, o 
nueik pažiūrėti ir isz lieso, nu- 
sistdbosi panna'tes Anglu szoky- 
je veik didesne puse. Samdo 
nuo Angliju svetaine ant szo- 
kiu ir trauke visokiais budais

I

prie szokiu pas save, kad tik 
vietiniu Lietuviu svetainei pa
kenkti. Kur ezion protas tokiu 
nealpszv'iesfu gudra-galviu, jau 
aiszkiai parode kaip veidrodi 
praėjusia gavime. Per gavėnia 
parsamde Lietuviu jaunimui 
susitverusiam isz keletos ypa
tų amt savo naudos, žadėdami 
kad per gavėnia szoks-i't tai ir 
po Velykų gausit svetaine ant 
szokiu. Taip ir buvo. Per ga
vėnia kas įpirma'dienis szoko, o 
po velyku jau iszgrausz, jau ir

, nes

naši 
vra 
esu

savo

biama 
raszyt i,

luom ir 
ger- 

redakcija pa
kai! savo

Tas 
sve't imtaueziai 
geriau

t ant ystes

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ežia knyga 
ir ji turėtu rasjtis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50Rosijoj baudžiama visus tuos 
'kurie kalbu su telefoniste ne 
kitaip kaip “tovariszka” arba W. D. BOCZKAUSKAS-CO- 
“piliete,” o Vokietijoj jokia MAHANOY 0ITY, PA.

f

MAHANOY CITY, PA.
Įp Ip III 4l|Utol i

-

j

svet imliose 
jaunimas darbuojasi 
net jaunimias savo laikraszti 
leidžia, koks H ai yra ipasigere- 
jimas ir mus molinai 'Tėvynei 
isz to džiaugsmas, liet ipns mus 
isz gana didelio barelio jauni
mo, lik miaža dalele kurie pa
milo savo tania ir del jos pasi
rengia visuomet darbuotis. At
sirado i'szi.virkilsiu ipns mus 
prieszu Lietuvystei kurie jau
nimą dikeziai klaidina, patys 
klejodami. 'Tik atsargiai klai- 

'dintojei kad nepapullnme't in 
beproeziu na'mns, o po laikui ir 
klaidintojai ir iszik'lydi’s jauni
mas kad neaimanuotumet su 
aszarom, 
ko pagalvokit gerai 
szlektu gaivalu neklausykite, 
o pratinkites įprie Lietuvystes, 
prie raszymo, skaitymo, o svar
biausia nors prie gero Lielii- 
viszkai susi kaibejrmo, kad ne
prisieitu parvažiavus in rTevy-

jeszkPti vertiką del susi
kalbėjimo, pagalvokit ar luom 
kart, nebūt, verkimas padėji
mas, o ar ankszcziau, ar vėliau 

nes szaūkia

ne o

y

neaimanuot umet 
vereziau kol vra lai- f*

, ir tokiu

tas turės invykti, 
mus Tėvyne Lietuva pas save

Gryžkit visi mano 
jus viso 

ir galima 
t n įkils

ti, 
panudy

. ----- s- Turėtu pasistengi
visus ir

pasirengęs.

u z
bet

nekreipia 
o save 

už pras-
neapszviesta cle

an t (pajuokos. Su

y jaunimu

ta

tardama: “ 
sunelei, Užteiks del 
Lietuvos duoneles,” 
užtikrini kad neilgai
parsiszauks ypatingai isz Ško
tijos. Nenoriu daug pranaszau- 

su laiku ir daugumas tai 
s, kad pavojus

Dabar da keletą žodžiu noriu 
tarti ir del suaugusiu kurie tu
rėtu taipgi geriau su jaunimu

Su
augia savoj svetainėj, prie ka- 
zvru ar kilu kokiu žaislu duot 
jauniem gera pavyzdi nevarto
jant szlektu ir bjauriu žodžiu.

Taipgi svarbiausi- suaugusiu 
priederme ne vien suėjus tik 
kuzy ravimu užsiimti bet riin- 
tai pakalbėti apie priauganti 

mokslai nes baigan-
czius ir pabaigus juos visokeis 
budais pralyt prie Lietuvystes, 
o kaip isz jauno pradėsit pra- 
tyt su laiku iszaugs geri Lietu
vei, ir draugijai nauda atnesz, 
nebus pavojaus apie svetaines 
praradimu, o po draugei bus 
nauda ir džihn^Sih’as rrevyniy 
isz geru tauliccziu.

Duok Dieve kad tas invykln, 
isz ko ir asz nors jau ir senat
vei tureczia nemaža
ma.

Prieraszas: 
meldžiu ir kitu 
szi mano
dintijuom pasitikiu kad ma
no tie žodžei per vienokius ir 
kitokius laikraszczius, pasieks 
ir mus Škotijos 
jaunimu,
nemaža nauda.

džiaugs-

Nužemintai 
laikraszcžiu, 

apraszyma at spaus

1 Jot uviszka 
o gal isz to butu ir 

Szkotinskas.

BANKININKAVIMAS
AMERIKE

t

szioje szalyje

ir Lietuviu
pradėjo
Morris, Finansų

nnkentejo neturėdama centra
lizuotos iv stiprios liankavimo 
insteigos kuri konlriolnotn pi
nigus, kuriuos dabar iszleido 
neatsakomos bankos, bet. 1816 
m. Antra Ban'ka Suv- Valstiju 
instoigta pagerinti padėjimu, 

visokios polit irzlios 
komplikacijos uždare antra 
banka .1836 m.

Kuomet Civile Kare prasi
dėjo matyta, kad tautai būti
nai reikalinga tureli kokia 
nors bankininkuvimo sistema 
po viesza priežiūra kuri pagel
bėtu finansuoti karu ir atlikti 
kilus valdžios užduotis. Tuo
met 1863m. tantiszka banki- 
ninkavimo sistema organizuo
ta snlyg instatymu, 
federalius czarterins bankoms 
kurios padėjo paskiria suma 
užregistruotu Suv. ' Valstijų 
bonu Iždo Departamente, kai
po užstatas del banknotu, ku
rias tos bankos pavėlintos isz- 
leisii, įeitais žodžiais, tos bank-1 
notos vartojamos kaipo pini
gai. Už ta visiiomeniszka pa
tarnavimu pavėlintos uždirbti 
viduiiniszka pelną.

Svarbiausios pasekmes szio 
i (įstatymo buvo iszplatinti per 
visa szaii bankininkavimo bil
du ir banknotu cirknlaci jos 
vienoda sistema. Valstiju ban
kos in laika priverstos apleis
ti leidimą banknotu. Su orga
nizavimu taut iszkos banku sis- 

iszsij)letojimas t virto, 
modernisz'ko bankininkavimo 
prasidėjo Suv, Valstijose. Tau
tiszkos ir vaisiiszkos bankos 
tapo saugesnes ir geresnes ir 
žmones pradėjo su pasitikėji
mu žiūrėti in bankas.

1914 metais susiorganizavo 
Suv. Valstijose Federale Re
zervo Sistema.
saugoja 
bankos 
nei patarnauti. Snlyg instaty- 
mo visos tautiszkos ban'kos 
privalo prigulėti prie Feilera- 
les Rezervus Sistemos ir bile 
vaisiiszka banku gali prigulė
ti jeigu tik prisilai'ko prie pa
skirtu rėgulaciju kasliuk vedi
mo bankos biznio.

Sžiadien ta Federales Rezer- 
vOš Sistetmi oĮjefuoja dvylika 
banku invairiose szalies daly
se. Banku ir biznio ekspertai 
Washingtone valdo tas ban
kas, bet isztikrnju, tautiszkos 
ir valsliszkos ban'kos (nariai) 
kiekvienos rezervo bankos vra 
tu banku savininkai, ir tos 
I )a n k < >s i sz re 11 k a sa v o i Ii re k t o- 
rius. Szitie nariai (bankos) de- 
pozituoja savo auksu 
batikose ‘kur lai’kyta kaipo visu 
nariu 
narvs 
t i pinigu jeigu reikalinga (lan
giaus pinigu savo depozito
riams. Rezervo banka, tokiu 
builu, patarnauja kaipo banka 
bankoms laip-pat kaip bankos 
patarnauja žmonėms-

Szita ivzervo sistema taip 
sustiprino bankininkavimo sis
tema Suv. Valstijose kad Ame
rikos bankininkavimo sistema 
yra stipriausia visame pasau- 
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DRABUŽIU
PRAMONE

bet vel

t < anos

lyje.

uždari?

banknot u

duodant

Kad nors Sriv. Valstijų ga
la vai-padarytn drabužiu pra
mone prasidėjo priesz 96 metu, 
sunku spręsti kimo pradėta. 
'Tradicija sako, kad industrija 
pradėta New Bedford e, Mass* 
aehiisolts valstijoj, kuomet jū
reiviai vykstant bangžvejaiili, 
apsirungdavo naujais drabu
žiais, reikėjo jiems labai greit 
pristatyti tuos naujus rulms. 
Bet jiems mokant labai angsz- 
las kainas kriaueziai slenge 
kiiogreicziausia pasini i. Vio- 

k ria uczi us

Ta sistema ap- 
bankas, tokiu būdu, 

gali geriaus visuome-

rezervu

paprasta apsauga. Bilo 
(banka) gali pasiskolin-rt

ban-

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

tiem, puiki farma 75 akieriu 
visa užsėta, 2,000 vai-

to-

jiem svetaine reikalinga 
svetaine užlaikoma AirisziU, ir 
da mus jaunimas nesupranta 
kaip juos ant pajuokimo laiko- 
Tad suaugia nesnauskit,
kiom isztvirkusiom nepasiduo
kit, o kaip bendrai darbuosites 
tarp savęs nosididžiuodami, 
iszgyvensit ir svetaine iszlai- 
kysi't, nors prieszu ir turėda
mi.

Kaip yra malonu pamaežius

Dalis 2
Pirma banka 

1781 metais Robert 
Direktorius

laike Amerikos Nepriklauso
mybes Kares. Pati Suv. Vals
tija valdžia ir žmones sudėjo 
pinigus kapitalui. Buvo orga
nizuota kaipo Banka Szianri- 
nes Amerikos, Philadelphijoj, 
suyg Suv. Valstiju Kongreso 
iszduoto ezarlerio. Priėmė de
pozitus, davė biznieriams ir 
valdžiai paskolas ir snlyg
kos turto iszleido pinigus. Vė
liaus szita banka gavo czarte- 
ri isz Pennsylvanijos valstijos 
ir kahpo valstijos banka iki 
sziai dienai veda bizni.

Vėliaus kitos valstijos isz- 
įlave bankoms czarterins. Taip 
gi Kongresas iszdave iszskirti- 
na czarteri centraliai btuikinin- 
kavimo instoigai kuri žinoma 
kaipo Pirma Banka Suv. Vals
tijų, kuri buvo valdžios finan
sinis agentas, iszleidžiant 
banknotas po valdžios užveiz- 
da ir atliko kitus vioszus ir 
biznio darbus. Bet tos bankos 
ypatingos privilegijos vede 
prie pavydę ir kuomet jos 
czartoris iszsi baigė 1811 me- • i j m vtais naujas neiszduotas. Per 
sekanezius kelius metus szalis

r v

f ’i
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ome
T^jpei|ru aį 
rumii. ’ 1870m 
liaus pagerintas 
Worth maszina, 
greitai

vieta sępoyiszku žirkliu. 
18 sto- 
dar to-

žemes
singu medžiu. Labui tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena ir ne nuobodi 

Geri budinkai, locna 
telefonas, vanduo

y

vieta.
elektriką,
stuboj- Lygus kolei, arti geru 
market u. 1^> mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma imt kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

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

(t.f.

I

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

19 W. Center St. Mahanoy City 
i • t . i. - iii .
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pasini i. 
mis Kriaiiczms nuolat turėjo 
gal a va i-padaryt n s 
jis tiek pinigu už/lirbo, kad ki
li neužilgo sek e jo pavyzdi.

Szios szalies ankstyvose die
nosi? žmones gamindavo drabu
žius namie. Kuomet Alexander 
Hamilton, 1791m- pagamino 

Iszdii byseziu Raportu 
jis pranesze, žmones namie ga
mino beveik dvi-trecz dalis vi
su drabužiu. Moterys 
davo siuvėja syki arba du sy
kius in metus. 'Tos siuvėjos vis
ką apsiudavo. 'Toms dienoms 
žmonėms gyvenant ant ukiii 
jiems buvo labai sunku vykti 

kaip žmones szia- 
namiė vis-

dralm žilis

7<)m. Kirpiihar
■su Fenno & 
kiiFi turėjo 

sukant i cirknlariszka 
rateli. Szita maszina kirpo net 
dvi deszi m t s-ket nus storum us 
malarijos ant syk ir teisingiau 
ir greieziau kirpo.

Vartojant tuos visus iszradi- 
mus bzdifbojai sziudien gali 
gaminti net szimtus kosti ūmi 
in tiek laiko kiek pirmians ome 
pasiūti tik Viena- Vienas in- 
rankis per visus melus neper- 
shnaine, tai krlauczio prosas, 
nes 'nieks negalėjo pagerinti 
jos forma, kad nors elektriką 
ir gazas sžiadien inkaitina. Bet 
paprastam prosymui garo pro- 

maszina placziai varto-

maszina

savo 11
1791 m-

y > 
y

sanid v-

r r

iii miestus 
dien daro, ir lodei 
kas buvo gaminama.

Miestu ponios mėgdavo k ne
puikiausiai apsirengti ir todėl 
parsitraukdavo savo drabu
žius isz K n ropos. Priesz 1776m. 
Londonas vedė 
1776m. 
centras. Siuvėjos vieton 
suknių parsitraukdavo vėliau
sioms madoms aprėdytas lėlės 
išz Franci jos. Ponios pasirink
davo savo madas nuo lėliu. Per 
Irisdeszimts metu siuvėjos par
sitraukdavo tas lėlės isz Fran
ci jos. Toms dienoms mados bu
vo labai brangios ir puikios.

Kad nors 1831 m. kriaueziai 
lai ke 
bu ži u 
m. 
siuvamos

ša v o

madas, bet po 
Paryžius buvo madų 

graži u
buvo

in
s,

rj 
H
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Industrija žymiai iszsivysti- 
jo. 1860m. 6,000 darbininku 
produkavo net už $7,000,000. 
moteriszku drabužiu. 1900m. 
84,000 darbininku produkavo 
net už $160,000,000. Paežiu lai
ku verte vyru gatavai-gamiut u 
drabužiu padidėjo nuo $80,- 
000,000 in metu)’. Bet ir ■darbas 
žymiai persimainė. Senovisz- 
kose dienose vienas vyras pa
siūdavo visa kostiumą kuomet 
sžiadien prie vieno kostiumo 
prisideda pieszejai, kirpėjai ir 
(langelis siuviku kurie visi už
baigia tik viena dali kostiumo.

Kad nors szitos indiistiijos 
darbo aplinkybes buvo labai 
blogos ir algos žemos bet szia- 
dien tas
invedimii darbo unijų. Amal
gamated Clothing Workers of 
America turi 37 skvrius su 
125,000 nariu. Moterų Garment 
Workers’ I nion organizuotu 
1900m. turi 87 skyriirs ir 100,- 
000 nariu. Pereitais
drabužiu iszdirlieja'i susiorga
nizavo, pradedant Clothing 
Maniifaclurers Association of 
New York. Turi 31 nari ir visi 
nariai gamino vyfiszkns dra-

viskas j lageriu t a su

metais

pradedant

ai avai-padary t ils dra- bužius. New Yorkas vra szios 
industrijos centras. Tris-de- 
szimts penktas nnoszimtis visu 
vyrAzku drabužiu Suv. Vaisii- 
josfr** pagaminta New Yorke- 
Chicago antroj viętoj, Roches- 

ga mindama 5

industrija tik po 1846 
žymiai iszsivystijo kuomet 

maszinos i s z r a s t o s. 
Priesz iszradima siuvamu ma- 
szinu darbas būdavo iszdaTin
tas siuvėjams invairiose sza
lies dalyse ir kadangi ju dar
bas buvo nelygus tuos drabu
žius negalėjo parduoti turtin
giems žmonėms. 1849m. New 
York’o iszdirbejai invede siu
vamas maszinas savo szapose. 
Pirmieji moterių drabužiai bu
vo isz laukiniai drabužiai nes 
nerėikejo juos taip gerai pri
taikinti. įMoteriszkus drabu
žius’ pradėjo gaminti tik devy
niais metais vėliaus vvriszku-

Pirmi gatavai-padaryti dra
bužiai buvo nelygus ir gamin- 

neg- 
lau-

ti sziauru jūreiviams ir 
rams, kurie dirbo pietų 
kuose. John T. Martin, kuris 
pradėjo sziadienos garsia Ro
gers Peet & Co. firma, New 
Yorke, gamino tuos drabužius 
negrams. 1845m. Brooks Bros., 
pradėjo pardavinėti drabužius 
jūreiviams New Yorke.

Kita isz pirmųjų drabužiu 
firmų buvo Browning, King & 
Co., taipgi New Yorke. Laike 
Ci v i les Kares szitos firmos ne
spėjo iszpildyti visus orderius. 
Jos vartojo siuvamas maszi- 
nns. Bet ir pradžio ir maszinu 
siuvimas nebuvo pasekmingas 
nes diegsniai tankiai truko. 
Bet su

diegsniai tankiai 
sunėrimu diegsniu ta

beda užbaigta. "
Kitas pagerinimas buvo jun

ta rijos kirpime. T 
vartojamas kaipo pi ūkia

unijas peilis,
, už-

r

centras.

i
ter ^ketvirtoj
nuosziml i.

New Yorkas pagamino net
moteriszku$760,000,000uz

drabužiu 1924 m.
1923m. audimo fabrikai ver-

—F.L.l.S.t i $5,500,000,000.

EKSKURCIJA 
in New Yorka
NEDELIOJ 14 AUGUSTO 

$4.00^/to^ Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

Baseball Giants su Phila.
New Yorke 14 Augusto

Lehlgh^Mley-
Rallroad

JOS. P. MILAUSKAS
Lieluviaxkaa Skvajaria

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3jczia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
sumh kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Asz gerai pamenu, kaip vie
na karta dar būdamas kūdikiu 
asz važiavau pro sena viensėdi
ja, kuri r tatai buvo tiksliai 
žinoma — esą prisilaikydavo 
aitvaras. Toji viensėdija gulėjo 
atskirai, negražioj vietoj, 
plokszczin ežero krantu,
link aukszta balta gyvenamą
jį narna sodno nebuvo: riogsojo 
du-trys iszpurte medžiai. Vie
toves, invaranezios didesni 
nuobodumą, man neprisiejo re
gėt. Bet, matomai, czia ūkis 
buvo gerai vedamas. Visi tro
besiai buvo erdvus ir stipru?*, 
o laukuose javai tokie ankszti 
ir tankus užaugdavo, kad asz 
ju ir lig sziol neužmirszan.

Pažymėtina toje viensėdijoj 
buvo tvarka, kuri visur czia 
vieszpatavo. Asz pamenu, mes 
važiavom pro ja išžioto, idant 
inkainavns, kaip gerai buvo 
Užkastos grabes, lygiai nuties
ti keliai ir tvarkingai pastaty
ti mediniai tiltai. Smigdavo in 
akis gražios dažytos valtys, 
prie pat kranto siūbavusios 
ant ežero bangu, ir begalinio il
gumo įkalbamieji tilteliai, toli 
insidavusieji in ežerą.

— Taip, esą, aitvaras isz- 
reiszke noro, idant jie skalbtu 
savo skalbinius giliame vande
nyje, o ne brastoj prie krantu 
•— tarėm mes.

Niekam ir in galva neatėjo 
abejot tame, kad viensediecziai 
tikėjo in aitvaru, ne tame, kad 
viensėdijoj viskas esą nusista
tė taip, o ne kitaip, tiktai pasi- 
dekojant aitvarui.

Isz baimes priesz
viensėdijos 'kieme nesivalkiojo 
ne vienos skiedreles, nesimato 
jokio sziaudolio, arklides buvo 
užlaikomos neblogiau, kaip sa
lonas, o laukai primindavo sod
no Ivsves.

Tasai aitvaras gy veno vien
sėdijoj visais laikais, ir isz vi
su laiku apie ji esama invairin 
istorijų. Czia asz noriu papasa
kot viena isz ju, (;) vyk usia 
priesz du szimtu metu.

Buvo tamsi ruderr’

ai t vara

naktis.Buvo tamsi 
Gausus lietus tekėjo ^er pilkas 
rastu sienas — tais laikais na
mas dar nebuvo apmnsztas 
lentom, ne nudažytas — pute 
žiaurus vejas, ir szakos lauki
niu obeliu medžiu atsiremdavo 
in stogą.

Siaucziant darganai 
pelėda. Jinai turėjo lizdą tarp iszsigandusi 
sparu didžiajam aukszte, 
buvo papratusi tenai inlekti 

paežiu 
kraigu. Bet jinai dar nesuspė
jo atrast lango, kaip ja nutvėrė 
vėtra, perpūto jos pūkuotas 
tirsztas plunksnas, padaręs 
panaszia in pilko ir sviedė ja 
du kartu in siena. Tuomet

tenai
per maža langeli ties

in siena.
nuo

ii,

at Idke

«r ji

auksztis atsisako nuo nauju 
mėginimu inlekt in lizdą. Vie
toj, to, jinai atsitūpė ant lauki
nes obeles ir szauike ten per vi
sa nakti.

Namuos buvo tyku. Bet pa
gal szviesa, prasiskverbianczia 
pro langiniu plvszius. buvo

, Rankoj jinai tūrejo užžieb
ta ragini žibinta, bet jos min
tys taip buvo tuomi persiemu- 
sios, kad jinai isz baimes neži 
nojo ne ka daryt, kad jinai ne
žiūrėjo, kur žengianti, ir pul
davo in balas, kurias lengvai 
galėjusi aplenkt. Ne karta savo 
sumiszime jinai pamesdavo 
praminta takeli, papuldavo in 
žole ir, užsikabinusi už erszket- 
krumu, pleszo in skiautelius 
savo rubus. Bet, pasirodo, jinai 
in visa lai nekreipdavo 
žiausios domes* .Jinai 
gryžtant toliau žingsniavo, vi
sa laika niurnėdama:
“Vieszpatie, iszgelbek mus ir 
pasigaih k! Vieszpatie, iszgel- 
bėk mus ir pasigailėk!”

Pagalios, jinai priėjo arkly 
de. I žkopi“ mažomis, siauromis 
kopecziomis, kurios isz lauko 
puses vede in aukszta (palopė) 
ir stabtelėjo priesz inejima ant 
szieno.

Per duris skverbėsi szviesa, 
ir kuomet szeimininke pasilen
ki* in preki, jai buvo lengva pa
žvelgt in maža kambarėli, k u 
rio sienos buvo perdėm nuka
bintos pakinkiais, pleszkemis, 
balnais ir odiniais viržiais. Tie
sa pasakius, tatai buvo ne 
kambarys, o nedidelis butas, 
atitvertas nuo sudėto 
Per plonas 
skverbėsi szienas 
grindų juodavo didelis liukas, 
per kuri buvo galima nusileis 
in arklide. Ant lovos, kama
raites kampe, sėdėjo senas tar
navęs viensėdijoj vežėjas, 
skaitė prie užžiebtos balanom 
szviosos Biblija (Szventraszti). 
Rodos, ana baisia darganuota 
nakti jisai negalėjo, ramiai gu
lėt ir miegot. Kas minute jisai 
atpuldavo nuo skaitymo ir pa
keldavo galva, prisiklausani 
audrai, litaus užimui ir pauksz 
ežio rėkimui.
Szeimininke pabarszkino; ve 

žejas iszejo jai atidaryt duris, 
lis tuojaus-gi pradėjo teisin- 

ties, kad sedis aukszte su atvi
ra ugnimi. Jis pamanė, kad ji 
tiktai dėlto tokia tamsia naktį 
atėjo, idant ji papraszius elg
tis atsargiau stf 'ngnhni. ;

— Ir asz pats žinau, kad ta
tai pavojinga, — tarė jis. Bet 
man pasirodė, kad kas-nors tu
ris tokia tamsia nakti 
Žodi skaityt! *

Sena moteris in tai nieko ne 
atsake. Jinai atsisėdo ant dožes 
su odų at rėžom ir senais gelž
galiais. Jinai dar vis buvo taip

jinai

ne ma- 
neatsi-

sziono. 
sienaslentines

o viduryjJ

Jis

I liovė,

kad niekaip ne- 
atsipeikėt. Rankomis 

jinai cziupinejo ir plesze prie- 
kaiszte (žiurkszta), o lupos 
judėjo, tarsi kaž-ka nesupran
tama niurnant.

Vežėjas sėdėjo ir žiurėjo in
ja ja ligi tol, 'kol slegianti ja bai

me ir jam nepersidave. Jo se
nos, suvytusios rankos pradėjo 
drėbėt, 
virpėjo.

— Ar tu matei musu teveli 
aitvere? — paklausė jis pusiau

galėjo

ir be dantų burna su-

i

I

I

SZITA BAŽNYOZIA BUVO APNAIKINTA

i

!
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DREBEJIME ŽEMES. - •■——•ve 
raži bažnyczia Jeruzolime buvo apnaikinta 

nžmusze daug gyventoju
, g 

per drebejima žemes kuri taipgi 
miestuose Palestinoje ir 'Prausjordane.

staiga jo 
su di- 

ar
JIS

dirva už dirvos...
— Kokia nauda tame, ka 

tu skaitai? — tarė szeiminin- 
ko, Kad tu Imtum, 
ras, tai nueitumei tenai ir pri
verstu moi ji gerumu

pakol jis dar

> tikras vv«

ar joga

nai, — pakartojo vežėjas pa- 
mokinaneziai. Bet 
balsas nutruko ir 
džiausiu baime paklausė: 
jau vėl koks-nors naujas kvai
las sumanymas parėjo rotmis
trui in galva ?

Asz visa vakaru mažam savo palivarko nėra praloszes.
— Asz jau pasenau sziuosc 

namuose I
na n, kad Silferbrandta pigiai 
nesustabdysi, kuomet jis ka- 
nors užsiimąs
jeigu asz užsimanyeziau numi
rėli prikelt — naudos nebusią.

— Ak, ir isztiesu toki daly
kai, kad esą
viii ir motinai isz'karto pakilt, 
—> (are szeiinininke.

Vežėjas užvože knyga.
— Ir blogiau už viską, kad 

jis nesuprantąs, kad 
palivarke negalima taip

kambaryj prie duru prastovė
jau, kad jis esą pralosze visus 
savo pinigus, — tare szeiininin
ke, sėdėdama, svyruojant isz 
vienos puses in kita. — O kuo
met neteko pinigu, jis pralosze 
arklius ir karves. Visu gyvuliu 
netekes, jis nusitvėrė už vien
sėdijos. Jis pastate ant kortos 
viena valdoma sklypą už kito, 
viena paskui kita miszkeli, ir 
dirva už dirvos, ir pieva 
pievos, 
losze.

Vežėjas buvo pusiau bekilus 
pakol jinai 

buk ta

už
ir viską — viską p ra

nuo savo vietos, 
jam tatai pasakojo:
jam buvo reikalinga greicziaų

pada-

czion 
J o ge-S

kaip jam pa- 
Asz tiktai negaliu sn- 
delko musu tėvelis ait

loszias

pamest loszima,

14. w,> i* W | it * • -I"** f r" * "r’r •' '■ r-p " ♦ Frt - - p H / ' r ,

nuo grindų žibinta, iszlipo per
liuka ant kopecziu ir isznyko' 
tamsoje.

Kuomet szeiinininke sugry- 
žo in namus, jinai tvirtai pasi
ryžo tuo jaus gi nueit ir mie
got. Isz dalies dėlto, kad jinai 
žinojo, kad aitvaras esa-s nepa
tenkintas, kuomet žmones be 
reikalo nemiega naktimis, bet

jinai buvo giliai, 
kad dabar, kai

svarbiausia - 
insitikrinusi, 
aitvaras žino apie visa, kas de
dasi, viskas busią taip sutvar
kyta, kad geriau ir but negali. 
Bet nuėmus nuo savos raktus, 
j i na u jau volei pajuto nenuga
lima troszkima žinot, kas daro
si! su loszikais. Ir, negai.yzuo- 
jant laiko jinai buvo giliui in- 
sitikrinusi, kad dabar, kai ait
varas žino visa, kas dedasi vis
kas Imsią taip sutvarkyta, kad 
geriau ir but negali. Bet 
emus nuo savos raktus, 
jau velei pajuto nenugalima 
troszkima žinot, kas darosi 

Ir,

f

TARADAIKA
1

Nosinis Kataras, ir Asthma 
arba Dusulis.

stebėtinu paaekme

i

nu- 
jinai

su 
negaisznojant

1
loszikais. 
laiko, jinai velei priselino prie 
mažo kambarėlio duru.

Pasilenkus prie rakto sky
lutes ir in ja pažvelgus, j i me. 
iszvydo, kad rotmistras Silfer
brandtas ir kapitonas Duve 
vis dar tebesedi už losziamojo 
staliuko, 
baisiai pavargusia ir 
mavusia iszvaizda. Szeiminin
kei pasirodė, kad per ta truin- . 
pa laika kaip ji czia nebuvo jis 
ne apsakomai persimaino. Kur 
dingo jo grože, jaunyste ir vik

Jis iszblyszko, kaip 
drobe, jo poakiai buvo nusiko
rė, kakta susiraukszlejusi ir 
rankos virpėjo. Duve’s veidas

Rotmistras turejes 
nusika-

rūmas!

begyvendamas ir zi- paraudo, akys prisipylė krauju
ir sztai-sztai, regis, 
ant kaktos. Bet jis stengėsi sa-

iszszoksia

. \ is-viena, 'kaip V(> susijaudinimą tarp linksniu

birt u met as jo te-

tokiam
gy-

kalbu ir juoko paslepi.
Nepraėjo ir dvi minuti, kaip 

Silferbrandtas triukszmingai 
savo kede atgal pastūmėjo ir 
suszuko:

— Dabar,
Man nuo viso palivarko 
neliksią, apart Graneliolmo ant 
ežero.
1 ilk t i

Duve, gana! 
nieko

I

langiniu plyszius, 
aiszku, kad namu gyventojai 
esą dar nesugule. Laiks nuo 
laiko buvo galima iszgirst gar
sus juokas, po kurio vol užsto
davo kapu tyla.

Apie 11-ta valanda nakties 
sena 

visiszkai apsirc-

veul, kaip .jis gyvenas. Paine- gakicziau žemoje 
nu, asz dažnai jo nabaszninkui 
levui sakydavau:jus neduokite 
Terebiu ponui Ilenriikui! — sn 
kydavau asz — kur czia jam 
beintikt ponui aitvarui? Ver- 
cziau atiduokite palivarku jo 
broliui, žmogui savystoviain ir 
iszmintingam. O ponui Henri
kui duokite palivarku, 
valdymas neuždedas tokios di
deles atsakomybes. - - -
ne ponas Henrikas, 
Augustas, 
nui Duve, pakol jis dar kam- 
nors nepraloszias. ’ ’

Vežėjas skubai atsistojo, už
sisegė savo hz vark a ir paėmė 
balana. ’Pagal jo iszvaizda bu
vo galima dasiprotet, kad jis 
esu nutaręs nueit, in namus ir 
pabandyt pasikalbėt su rotmis
tru. Bet kuomet jis pakele ba- 

ja taip,

asz dažnai jo nabaszninkui

'kurio

Bet 
ki

Tu man ji privalai pn- 
idant asz nors ka-ne-ka 

savu pava-
dint.

Duve sukvatojo. Bet jis dar 
vis buvo riepatenkintas.

ma,
visa likusi turtą

loszl-Gaila portraukt 
tarė jis. Jeigu tu pastatei 

, tai 
reiszkia dar viena karta kau
lus mest? Jog,dabar viskas te- 
lieczia nedidele akmenų krūva! 
Silferbrandtas nervingai per

ėjo kelis 'kartus per kambarį.

ka tau

A
Viduryje Ameriko 
Tai da vis nieko, 

Tarp žmonių visu, 
Randasi da ir goru.

Bet brolyti nusiduok in -r
Vesi us,

i Pas žmonis pus-lankinius, 
Ten visokiu pamatysi,

Ir visokiu nesmagumu datirsi- 
Isztikruju juokinga iszrodo, 
Kaip nekurie musu broleliai 

pasirodo,
Ant veido iszrodo kaip kvailys, 

Ir kalba kaip kvailys.
Skatiko kiszeninje nepalaiko, 

Rodos kad ji meszluiigis 
t rauko,

Kad tik iii kokia urvą t niūki 
Kelis kiauszinius iszraukt 

Ar einiki pralenkt, 
I uszeziais kiszeniais 

naimon traukt,
Tada ir kulokus panaudoja, 

Vieni kiliems terlas malavoja, 
Juodai, mėlynai, 

O ir kruvinai.
Taip dedasi Miczigane, 
Ne dideliame miestelyje 

Žinoma, kad tankiai 
susirupeziuoja.

Paskui pas vaitu vėžlioja 
In provas pasiduoda. 

Ir ka per tai naudoja?
Po keliolika doleriu praleidžia.

O ežia da, kad neužmoketu 
Tai szalloje kozoje sėdėtu.

Daug czion randasi tamsunu 
Ir grynu kaip bizūnu, 

Yra kaip kur ir pora * 
skaitytoju, 

Bet tieji suvis su savo tau- 
t i ecz i a i s n e 11 žs i d e t u, 

Tieji gerai vėlindami kad 
užsiraszytu * ‘Saule,” 

Bet ar nori skaityti gir
tuoklis ar kiaule!

Nekurie save laiko už 
cicilistus 

Kiti už bolszevikus,
Bet apie tai nieko nežino, 

Ne savo apsiejimo.

Su

7

Mat, neapsileidžia

f

O dabar Te robin neteksią jjs matomai, vis dar tesirado » • i ruo ponas 
o teksią tam kapito-

nueit ir visai tai gėdai 
ryt gala.

Bet jis velei atsisėdo ai jaus
damas savo bejeguma.

— Szeimininkas tai 
jog, rotmistras, tarė jis.
ra valia esą tvarkyt ir naudot 
savo turtą taip, 
tinka, 
prast, 
varas neinsikiszas losziman.

— Bet jog jis nuolatos esąs 
arklydeje ir vargu ar žinąs kas 
pas mus darosi, tarė szeiminin- 
ke.

Po to ant ankszto užstojo ty
la. Pagalios, vožėjus paklausė,

— O kas su juo 
sziandien nakezia ?

— Kapitonas Duve, tas, ku
ris iszloszia,kaip tiktai dasily- 
ti prie kaulu.

— Pas ta nususėli tiek-pat 
maža szirdies, kiek ir turto — 
tarė vežėjas giliai susimastęs, paprastai nusileisdavo in arkli-

nera ko

lana, tai pasuko kad

po intekme loszimo. Jis ne tiek 
apgailestavo tai, kad 
pralosze, kiek gailėjosi to, kad 
toliaus negalėjo test loszima.

— Ka tu statai priesz salu- 
. te? — paklausė jis.

Duve viena minute pagalvo
jo. Szeiinininke mate, kad jis 
joszkojo toki daiktu pastatyt, 
kuris isztikruju Silferbrandta 
patrauktu.

— Asz statau tavo jodo-

viską

* * *
Tai vyrueziai jau niekai, 
Jaigu yra toki saluninkai, 

Keli yra nevidonai žmonių, 
Ka suvis netinka prie ju. 
Da isz savo apygardos 

Ne turi tiek drąsos, 
Kad tiesiog ant žmogaus 

užpuldinet, 
Ir girtuokliais užsiundinet.

Tai yra negražu labai 
O ir suvis negerai, 

Juk sveczia reikia gražiai

szviesa nupuolė in keturkampe utiajį arkli, atsake Duve.
grindyse skyle, per kuria jis

priimti
Kokiais girtuokliais 

neužsiundineti

Mafnierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bron kites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 

per 30 metu.
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskita 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 

jduoles už tokia pigia preke.

A "RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

I

paprascziauslu ibi prakil- 
Parsamdo automobilius del I

I A-zbalfmniuo ja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo 
niausiu.
laidoluviu, veseliu. kriksztynlu ta 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1871-M.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

J. E. FERGUSON, Kas.

Lletuviaskas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SIS W. Horace HU, 

kAHANOT CITY,
80S MAHKKT ST..

TAMAQUA, PA.

PA.

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza . mikrobus. — Aptiekose

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St.,

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaldojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.>

Laikais gana davadnas 
žmogus, 

Isz kur kitur pribus, 
Iii viesznamu užeina, 

Ir sztai koki ten bomai i neina.
Tuojaus prie žmogaus 

prisikabina, 
Visokiais žodžiais iszvadina, 

Isz to tuojaus barasi, 
Ir armideris darosi.

Ant galo, jaigu sveczias 
iszsinesza,

Tai da in kaili inkisza, 
Tada tokis saluninkas, 

In Bzonus insiremes juokėsi 
Beget! iszk a i t yeziojesi.

Tai taip vyrueziai ne^ieina 
Jaigu isz tolinus kokis 

j žmogus ateina, 
Reike svęczia su atvira 

szirdžia priimti, 
Jokios skriaudos nedaryti, 

Bet nuo užpuolu — girtuokliu 
ginti j 

A h?, turiu užsiraszes in 'L Ji " ■' ’ . r > j i ’
leistrus,

Silferbrandtas mylėjo savo 
jodomąjį arkli labiau už viską 
pasaulyje. Isz jo krutinės iszsl- 
verže baisus keiksmai. Jis pa
klauso Duves, bene jis pats jau 
esą szetonas, kad ji vedas in 

jr tokia pagunda?
Szeiinininke pastebėjo, 

Silferbrandtas kiekviena karta 
baisiam intužime gniaužo 
kumsezias, kuomet užeidavo in 
tamsu kambario kampa, ir Du
ve negalėjo ji matyt.

— Blogiau už viską yra 
tai, kad asz esu insitikines, kad 
tave užmusziu, kuomet tave pa
regėsiu jojant ant mano arklįo 
ir esant mano 
nikų, — tarė jis___

[TOLIAUS BUS]

GYD1KI5 SU ŽOLĖMS*
4

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias Teistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome tavai- 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz viręs 
minėtu ligų, tai greicziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstancziams sutel
kiau sveikata su savo ganioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szalttais, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
setais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite szltelpi _ _j, jįl _ -

J

Spencerport, N. T.

de. Ir staiga ir jis pats ir szei- 
mininke pamate, kad ant ‘kope
cziu, iszkiszes isz skyles galva 
stovis aitvaras. Jis stovėjo ant 
virszutinio laipto, 
pilkas, kelnėmis 
szvarke sidabriniais knypkiais. 
Jis klausėsi pasikalbėjimo su 

lyg kad

Nno jo rotmistrui 
laukt pasigailėjimo.

— Netrukus jis visa Tore- 
biu valdysiąs, — tarė szeimi- 
ninke.

Vežėjas paėmė biblija, 
suko, taip idant ant jos nupul
tu szviesa ir buvo bepradedąs 
skaityti.

— Asz ika-tik isz proto ne 
iszejau, kuomet ju kalbas isz- 
klausiau, — tarė szeiinininke. 
Taip man buvo pikta ir nejau
ku! Pradžioje jiedu buvo links
mi, ir musu ponas tiktai juokė
si isz to, ka<l praloszdaves. O 
dabar jiedu jau ne žodžio ne 
kalba, nebent tiktai tuomet, 
kai musu ponas nauja sklypą 
praloszias. Tuomet jis prade
dąs koliotis, o szisi antras kva
toti.

Senas vežėjas skaitė ir niur
nėjo, bet isz Jo virpaneziu lupa 
ne biblijos žodžiai lekiojo. Jis 
vis kartojo: Vienas valdoma.*^ 
sklypelis už kito, vienas misz-

apsi-
in prieszkambari isze.jo 
szeiinininke, 
džiusi ir su parisztu prie szono 
sunkiu ryszelu raktu — regis, 
jinai nesiskirdavo su jais ne 
diena, ne nakti. Sunkios durys 
buvo uždaromos keturiomis in- 
vairiomis stumelemis, ir pra
ėjo gana daug laiko, pakol se
nai moteriai pavyko, pagalios, 
jas atidaryt. Vos tiktai jinai 
atidarė, sviedė szeimininkei in 
veidą visa Ketaus cziurkszli, 
snsisnlko prieszkambaryj — 
tarp kilimu, kurie pakildavo ir 
raitydavos, kaip žalcziai.

Sena moteris uždare paskui 
save duris ir pradėjo smarkiai ir save ir viensėdija, — skun- 
žingsniuot nakties tamsoje. Ji- tdesi ji.

— Viensėdijos valdytojas
■ rotmistras, .***^*.-

mes tiktai jo nuolankus tar-1 kelis už kito, pibva už pievos Ir
t r

nai labai smarkiai bego, tarsi

J

pastaruoju-gi

sz n a b žd ed amas.
.Musu “tėvelis aitvaras” bu

vo paprastai aitvaras 
viensėdijoj niekuomet jis 
taip ir nebuvo vadinamas.

— Ne, ture szeiinininke. (; 
jeigu ir pamatycziau, tai nenu- 
sigaseziau. Musu tėvelis aitva
ras, apart gera, mums nieko ne 
linkis.

— Tu veltui tame taip esi 
insitikinusi, tarė vežėjas. Viso
kiame atvejuje, jis esąs asztrus 
szeimininkas,
laiku viensėdijoj daug kas to
kio invyksta, kas jam, 
mai, nesidaboja.

— Ak, jeigu jis butu taip 
asztrus, kaip tu sakai, jis nie
kuomet nedaleistu, idant rot
mistras (kuopos vadas) darytu 
tai, ka duras!

Vežėjas stengėsi ja perspet.
— Tu neprivalai užmirszti, 

ka tu kalbi apie musu poną 1
— Asz negaliu todėl už

merkt akis in tai, kad jis žudąs

. baimes vejama, ir bepaliovos ir szeimininkas — 
niurnėjo: “Vieszpatie, iszgel- jo mes tiktai jo nu<

ir
mažas 

pilkam kad

mato-

rotmistras

t

i

tokiu nusistebėjimu, 
butu suaJtmenojes”.

Vežėjas ir szeiinininke tuo
jaus gi pasisuko in szali. 
nudavė, buk aitvaro neinate.

— Na, o dabar asz manau 
mums senukams

Jie

vereziau esą 
nuėjus pasilsėt — tarė vežėjas 
balsu, kuriam jis stengėsi pri- 
duot nesusirupinima niekuomi.

“Tu,, jog žinai, 
viensėdi jo j nėr t •

kad czion 
reikalo sėdėt 

naktimis be miego net ir tuo
met kai fai duris beldžiasi be
da. Czia ir be mus yra kam bu
dėt”.

— Taip, tavo teisybe, czia 
yra kam budėt, — tarė nuo]an

palivarko savi- 
is Duv^i.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY ♦

* leistrus,
Apie tękiua netikusius pleisus.

» ■ ’ ,,

Laidoja kunus nupdrellu. Pasamdo 
automobilius del. laldotuviu, kriksl- 

kiai Szeiu|ininke, Ii’ daugiau ne Kniuf veseliju, pasivažinėjimo ir L L 
žodžio nepratarus, jinai pakele

JCANT1CZKO9 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1,

820 W. Centre St., Mahaooy City, Pa.
• ■ • ■ ji • i’ < ' a . w11

I ' ■ i - i 1

t

i

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

M. ŽUKA1TI3, 
85 GiUet Rd.

1 ■
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— Augustas — Rugpiutis.
— Ar žinoto kad tik penki 

menesiai lyg Naujo Meto?
— Visos kasyklos įpradejo 

aziadien, dirbti, l>et kiek dienu 
ketina iszdirbti tai nežino.

— Bažnvtinis choras turė
jo savo metini iszvažiavima ar
ba pikniką Nedėliojo Lakeside 
parke.

— North Mahanov kasyk- 
lose likos apdegintais per gaza 
G. Szetkoskis ir Juozas Pauža 
isz Frack vi Nes ir Mikola Szo- 
pis, 1134 E. Centre uli. Szet
koskis likos nuvežtas in ligon- 

likilsieji du gydosi na

v
I

I.n*w5
I h viJty1

t;

y

.T• r . •fl

I
f

z
•t
..

ftll

■

•Ii

*

mi

[71

•t

f

ii
i 
I

E »

^*4■f; t*

k t Į

•>>?

būti 
m i v.

M
^'CŽS

O

\

kompanijų 
pakele mokesti ant 8 centu už 
“zona” ant karuku ir bosu.

— Paszventinimas kampi
nio akmens po nauja

St rvl kariu

zona > T

Mažeikiu! e

Lenku 
bažnvezia atsibus 28 diena szio 
menesio.
t Margarieta 

isz Morijos poezes mirė praeita
Petynczios vakara sirgdama 
uždegimu plaucziu. Nabasznin- 
ke buvo 22 metu senumo ir per 
paskutinius du metus mokinos* 
ant norses Szv. Juozapo ligon
buteje Philadelphijoje. Paliko 
tėvus, du brolius ir tris seseres 
ir buvo palaidota Panedelio 
ryta su bažnytinėms apeigoms 
Airisziu bažnyežioje.

SHENANDOAH, PA.
Praeita Subatos nakti 

apie 12:30 valanda, Petras Gu- 
likas, 35 metu senumo Lenkas 
szove du kartu in Klara Voj- 
cz(4k, 15 metu senumo mergai
te in kuria buvo labai insimyle- 
jas, po tam szove ir užmusze 
pats save, o mergaite dar guli 
ligonbutije blogam padėjimo 
budintojas yra ženotas žmogus 
ir turi paezia ir vaikus Lenki
joje. Priežastis szovimo yra 
užvydejimas nes žadintojui ne 
patiko kad mergaite eidavo su 
jaunesniais vaikinais.

Girardville, Pa. — Prohibi- 
cijos sznipai neapleido ir szio 
miesto, padarydami taipgi ab- 
lava pas nekuriuos biznierius 
kaip, Landres, Ant. Sėd a ra, 
Ant. Pudis ir kitus pas ku
riuos surasta uždrausto sztopo.

Ant. 
ir kitus

Tamaqua, Pa. — Petras Ge- 
(’oaldale 

ko-
rulis, 35 metu, mirė 
ligonbuteje nuo žaiduliu 
kius aplaike eksplozijoj Alli
ance kasyklosia. Kasyklų in 
sektoriai pradėjo tyrinėt isz 
kokios priežasties 
zije kuri nudavė 
labai slaptinga.

kilo eksplo- 
tame laike

Lynn, Mass. — (’amp Devens 
kareiviu stovykloj
smaugta P. A gurk hite, ežia au
gusi Lietuve mergina, 
namai yra Lynne ant

buvo prl-

kurios 
Boston 

nli. .Ji dirba pas Airi czevery- 
ku biznyje. Sakoma, kad perei
ta savaite ji paprasziusi savo 
darbdavio, kad jis nuvežtu Ja 
in Camp Devens, kur yra daug 
kareiviu, ir tenai ji prapuolusi. 
Ant rytojaus ji buvo atrastu 
pusgyve. Paimta kareiviu ligo
ninėn ir tenai atgaivinta, ji in- 
vardijo 13-tos pėstininku kom
panijos kareivi Farnswortha, 
kuris ja užpuolė, prismaugęs ir 
palikes be žado. Tas kareivis 
tuoj buvo aresztuotas ir užda
rytas /daboklėj. Jeszkoma da 
dvieju kareiviu, nes manoma, 
kad isz viso prie Agurkiutes 
buvę trys.

Mergina buvo taip prika
muota, kad iszpradžiu manyta, 
kad ji mirs, bet dabar dakta
rai mano, kad ji pasveiks. —K.

Boston, Mass. — Policijos 
centro atsiusti agentai padare 
South Bostone da keli at a kra
tų munszaino jeszkodami, ir 
szi s/ki pataikė ant Lietuviu. 
Po numeriu 238 D st. rasta 6 
galonai munszaino, už kurio 
laikymą ir pardavinėjimu bu
vo aresztuotas Jonas P. Stonis. 
Ąnt Gold uli., po numeriu 21

/y.rosJPK^’in 
lira

— Nesulaukimas, kad asz 
Musu staeziatikiu Maskvoj 
Ruso žmogaus neraseziam Ei, 
jus, ponas praeivi! Ant minu
tėlės... Ar jus Rusu pilietis?

— Taip. Kuo galiu patar
naut ?
-— Jus mano auksas! Leiski

te asz jus pabueziubsiu! Vie- 
nhitcli Rusa visoj Tvero gat
vėj suradau. Eiva su manim, 
pasiraszysi. Už tai degtuku 
krebute padovanosiu! Ar tams
ta Ii noras?...

SVETIMSZALIU
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...Biznis Petru’i Petravicziui 
buvo nepaprastas: už kokius 
nors tuszczius szeszis milijar
dus rubliu jis ingijo pilnon 
nuosavybėn namus, Karietų ei- 

isz ketu Hi u kambariu su
virtuve ir rusimi.

Komisariate Dirbi rszczinr 
(nežinia, ka tatai reiszkia isz- 
vertus in Rusu kalba) jam pa- 
t e n k i nancz i a i paša ke:

-— Matote, kaip daliar viskas 
paprasta Sovietu Rusijoj: tik
tai atveda! du liudininku Ru
su piliecziu, idant jie ant szi- 
tos popierelcs pasiraszytu, — 
ir pradedat sau ramiai nupirk
tus namus valdyt.

— Tiktai ir viskas? — 
džiaugsmingai prasisziepe Pet
ras Petraviczius.

— O jus ka manėte! Tatai 
ne tas, kas buvusiais biurokra- 
tiszkais laikais: liudymai, pa
liudymai, kopijos, apraszymai, 
pavedimas valdyt... Atitempsi
te du Rusu piliecziu, pasira- 
szysia, — ir namelis priklauso 
jums su visomis smulkmeno
mis.

Petras Petraviczius links
mai perbėgo Dolgoruko skers
gatvi, nubėgo in Tvero gatve, 
— ant medej© ir žvėris bėga: 
prieszai Grigas Butilkinas ei
na-

— Grigai, balandėli! Pasira- 
szyk ant vienos popierelcs... 
Perku nameli. Reikalaujama 
Rusu pilieczio paraszas.

— Tu, kvaily, neiszmaneli,— 
nusiszypsojo Butui kinas. — 
Bene asz Rusu pilietis?... Asz- 
gi Ukrainietis. Pas mane da
bar ne paszportas, o tasai, kaip 
ji bala? Ar tai paliudymas, ar 
tai pažymėjimas, velniai ji ne
inate. Tu vereziau Puzika pa
sikviesk, — ve isz tolo lenkia
si.

— Puzika! Eiksz ežia! Asz 
brol’, namus perku 
gas liudininkas,
Rusu pilietis. Pasiraszyk, ba
landėli.

— Kokia-gi teise asz turiu 
pa s i raszyf ?

— Bet tu, kaipo Rusu pilie
tis...

■
* \ Į*

— Hm.... aplamai imant 
bent kiek esu užimtas.

— 'fui asz ežia, ant suoliuko, 
tamstos palauksiu.

— Hm... Vargiai ar jus su
lauksite.

— Bet kur-gi jus einate?
— Einu szaukiamas G I’.L1., 

dovanokite,
♦ * , ♦

Tris dienas Petras Petravi- 
czius vede pasitarimus su ()- 
landų Drapkinu, pietu-Afrikie- 
cziu Pantiuchinu, Ispanu Gu- 
szinu ir kitais..^

Ketvirta diena Petras Pet- 
raviezius iszvažiavo in Tula.

Jam praneszc, kad Tūloje 
Samovarn gaivoje pas kurpiu 
Valdopjanova esą gyvenas gi
zelis, ir buk tai ano gizelio tė
vas — esą Rusu pilietis.

b
r
r ♦•a-

fei , a**z■“K -a**--.
ibB-

....

, y k,
■y!.-...?

w • r H

4'
? ■

m •
«■

įj\ ■

■ V

■ v J

■ <
M

Š
F 
•t

fe

n 1.
• *■

••••.
yV( •i

->V x'<
%

♦. ■

į
t,*;

į"/

Paskandytas laivelis

5'
-lauM

( < Favori te 9 )

radopolicijos agentai rado mun- 
szainio dirbtuve su 50 galionu 
katilu, 15 galionu gatavo mun
szaino ir 37 baczkas užraugtos 
brogos. Policija sako, kad szi- 
ta dirbtuve prigulėjusi tam pū

domi i P. Stoniui, ir j:ežiam
pridėjo ja prie jo bylos.

Pas Mare Launione, kuri <r y. 
vena po nuiiieriu 19 Gold st., ir 

Policijos agentai 
25

buvo krata.
sako radę pas ja 
katilu munszainui virti, 10 ga
lionu gatavo munszaino ir už 
raugtos brogos. Viskas konfis- 

areszt nota 
•galu degti-

galionu

gatves, 
Vinea

G 
užmusze

Nors velioni nuvežo

kuolą, o Kauniene 
ir kaltinama už nek 
nes darymu.

— Ant kampo 
automobilius 
(laleeka.
in ligonbuti, bet mirė ant vie
tos. Lavonas tuojaus buvo par
vežtas pas Juozą Kakataiiska, 
velionio pusbroli, 134 (’ st., So.

Laidotuves 
Velionis

invvkoBostone.
27 Liepos. Velionis buvo ra
maus budo ir simpatingas žmo
gus.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Mb.... .... ...........
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
TGO puslapiu, 
gybe nauju

šu dau- 
pa ve ik si u, 

iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦n
JF. D. Boczkauskas-Co. 

Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga
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ant kurio pražuvo 27 ypatos, praeita ketverga Chicage. Apie szita nelaime apraszoma
placziau ant pirmo puslapio.

PROTOKULAS
13-TOS LIETUVIU DIENOS.

Visuotinas atstovu suvažiavimas 
isz szios aplinkines kolioniju invyko 
24-ta diena Liepos 1927, 2-ra vai. po . 
pietų Szv. Juozapo panųiijos saloje, 
Mahanoy City, Pa. Nepribuvus pir
mininkui, likos iszrinktas tai dienai 
pirmininku klebonas Kun. P. C. Czes
na isz Mahanoy City. Atidarius susi
rinkimą buvo priimami mandatai nuo 
atstovu, dalybavo sekanezios parapi
jos:

Mahanoy City, 
Parap. Kun. 1’. C. Czesna, Juozas 
Budreviczius, Mare. Lapinskas ir An
tanas Leskauskas.

Shenandoah, Pa. Szv. Jurgio Pa
rapija. Ant. Vasciula, Juoz. Bauža, 
Petras Gilias ir Ignas Janciulis.

Mt. Carmel, Pa. Szv. Kryžiaus Pa
rapija. Kun. J. Kanceviczius, Juozas 
Marcinkonis, Kazys Inkorta, Ben. 
Godota ir Mart. Avižinis.

Tamaqua, Pa. Szv. Petro ir Povy- 
Kun. K. Klevinskas ir 

vargonininkas Pr. Dulke.
Girardville, Pa. Szv. Vincento Pa

rapija. Ant. Uloža ir St. Miksza.
Minersville, Pa. Szv. Pranciszkaus 

Parapija. Kazys Lapinskas, Vin. Bra
žinskas, Amb. Juodviršis ir Ant. La-

lo Parapija.

Pinskas.
Maizoville,

atstovu

Pa. Szv. Juozapo 
Czesna,

Pa. Szv. Liudviko Pa- 
rap. Ant. Lauruseviczius, Juozas Žy- 
lionis, Juoz. Barzikauskas, Jonas Le- 
kaviezius ir St. Dixonas.

St. Clair, Pa. Szv. Kazimiero Pa
rap. Kun. V. Matulaitis, S. A. Radzc-
viezius ir Alb. Makniskas.

Coaldale, Pa. Szv. Jono Parapija. 
Mockus, Vincas Mockevi-K u n. Pr.

ežius ir Juozas Matukonis.
Viao 9-nios parnp. 32 delegatai.

Pirmiausia buvo perskaityti protoku- 
Dienos Suvn/žia-lai Pirmo Lietuviu 

vinto, 27d. Gegužio ir 17d. Liepo.i 
Centrales Valdybos susirinkimo, liko 
priimti taip kaip skaityti. Toliau se
ko Raportai Komisijų. Parko gavimo 
komisija pranesze kad Lakewood 
Parka priėmė ant 15-tos dienos Rug- 
piuezio Lietuviu Dienai laikyti sekan- 
czioms iszlygoms: duoda $500.00 pi
nigais, 300 szokio tikietu (150 po 
75c ir 150 po 50c) patiem parsiduo
ti ir pinigus pasilaikyti, du standus, 
viena gerymams, kita užkandžiams 
bizni daryti, szokiu sale naudoti Szv. 
Miszioms laikyti, pamokslui sakyti ir 
prakalbas sakyti ir koncertą duoti, 
pilna privilegija in parka ineinan-

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. .150 Paveikslu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala 
 8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis NaktįI

ant snszaudymo.
♦

ma.no vardu 
Noktu ir Viena

Knyga
ii

OarbemaslB Tam 1b t ai:—
Sulaukiau nuo Juau alunczlamoi 

'TukstantlF 
ui kuria. tariu

■zlrdlnga aeziu ir labai džiaufluoai 
kad tokia knyga kaip "Tukfltanti* 
Naktų ir Viena'* apturėjau, nes man 
labai yra Hngeldu akaltytl visokia? 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikaa b z rental ir sma
giai praeina. Asm Tįsiems llnkdczlav 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes js 
skaitydamas tmogus apie viską tads 
pamlrsrtl ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, t
II A Gegužio 1921m. 

Dv. Paiazduonya, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKA8,

Yra tai ketvirtas lazdavimas toe puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygoa Amerike $2.00Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai. $2-50. 
W. D. B00ZKAUSKA8 - 00. MAHANOY CITY, PA.

tiems ir invažiuojantiems inžanga pa
imti nuo visu.

Visu komisijų raportai priimti, pa
sirodo kad visos komisijos savo už
duotis pilnai atliko.

13-tos Lietuviu Dienos programas 
bus sekantis: Szv. Miszios bus laiko
mos szokiu saloje 10:30 vai. ryte ku
rias atkalbos Kun.

GYDUOLE DEL
STORU MOTERIŲ

t

JUOKINGAS ATSITIKIMAS.

Pa. Szv. Miszias

Pr. Mockus isz 
Coal Dale, Pa. Tai dienai pritaikinta 
pamokslu pasakis Kun. P. C. Czesna 
isz Mahanoy City,
giedos Szv. Juozapo parap. chorus 
isz Mahanoy City, Pa.

Koncertas prasidės 12:30 vai. po 
pietų, szokiu salėjo kuri duos 9-ni 
szios apielinkes parap. chorai, po vie-

atsitiko
Viena

kad visos ponios,

Nesenai Paryžiuj 
nepaprastas nuotykis, 
diena laikraszcziuose pasirodė 
skelbimas, 
kurios nori trumpu laiku hu-
kudeti, gali tai atsieki ateje su 
63 fran’kais pas ponia Monto- 

Netrukus po skelbimo 
pasirodymo didelis būrys sto
ru moterų nekantraudamos 
belde in nurodyto namo duris/ 
Vėliau trumpam laikui teko 
joms nusivilti, nes pasirodžiusi 
apysene moteris gana sziurksz- 
cziai atrėžė, kad gydymas pra
sidės ti.k sekanezia diena, 
gones’ ’ 
užkandžio turi atsivežti ir pa-

Kita diena susirinko apie 60 
moterų, norineziu sujudėti. 
Monteliene 
visoms Hope nusivilkti 
paklodėmis apsigaubus 
kiemą, kur busianti gimnasti
ka. Kiemo visos turėjo susi k n- 

iszrinkta 2 darbininkai isz Mi-

na daina dainuos visi chorai ir ke- 
• tures dainas sudainuos visi 9-ni «u- 
vieniti chorai.

Po koncertui bus prakalbos ir kal
bos lion. Judge II. O. Bechtel ir Hon. 
Judge C. E. Berger, abudu isz Potts
ville, Sch. Co., sudo.

Programo vedeju iszrinktas Kun. 
V. Matulaitis isz St. Clair, Pa. Kal
bama apie inžanga in Parka ir nu
tarti imti po 10c. nuo kiekvienos ypa
tos ir prisegti guzika kurie yra su 
kaspinėliu trijų spalvų, Lietuviszkos 
vėliavos. Už maszinas imti po 10 cen
tu nuo kiekvieno invažiuojanezio ir 
prikabinti uteg” kaipo ženklą. Ren
kami darbininkai tai dienai reikalin
gi, iszrinkta 6 darbininkai isz Tama
qua, Pa. Guzikeliams pardavinėti prie 
maszinu kelio kurie pradės darba 7ta 
vai. ryte ir dirbs iki 2rai vai. po pie
tų, 
nersville^ Pa., prie maszinu kelio ku
rie pradės darba 2ra vai. po pietų ir 
dirbs iki 8tai ai. vakare. 2 darbinin
kai isz Coal Dale, Pa. ant Lakeside 
kelio prie guzikeliu, vienas pradės 
darba 7ta vai. ryte ir dirbs iki 2-rai 
vai. po pietų. Kitas nuo 2-ros po pie

tį darbininkes 
merginos prie geležinkelio stoties 
Lakewood isz Mahanoy City, Pa.

Pardavinėjimu guzikeliu pradės 
darba 6ta vai. ryte ir dirbs iki neku
riam laikui po pietų du darbininkai 
isz Maizoville, Pa. Prie koncerto par
davinės tikietus ir priims tikietus St. 
Dixonas ir Jon. Lakaviczius. 6 dar
bininkai isz St. Clair, Pa. prie gėry
nių stando. 5 darbininkai isz Mt. 
Carmel, Pa. prie užkandžiu stando. 
Isz Shenandoah, Pa. pardavinės Lie- 
tuviszkas velevelias. Supirkimo ko
misija valgiu ir gerymu iszrinkta 
Kun. P. C. Czesna isz Mahanoy City, 
Kun. K. Klevinskas isz Tamaqua, V. 
Jusaitis ir Antanas Leskauskas isz 
Mahanoy City.

Darbininkam 
kaneziai: po $5.00 ta diena kasieriui 
ir rasztininkui. Gerymu standų ir už
kandžiu standų gaspadoriams po 
$10.00 ta diena.

Transportacijos komisija 
sza, kad yra praneszta generaliui ge- 
iežkeliu agentui apie busiamaja Lie
tuviu Diena 15ta Rugpiuczio ir kad 
eis specialei traukinei isz visos apio- 
linkes in Lakewood Park. Katra ko- 
lionija nori ekskurszion treina, turi 
kreiptis in vietine geležkelio stoti sa
vo mieste esanezia ir padaryti sutar
ti kaslinK nupiginimo tikietu kainos. 
Busiamos Lietuviu Dienos pclpas pa
skirtas trimi Vienuolynams Amerike 
esantiems, Seserims: Kazimieretems, 
Pranciszkietems ir Jėzaus Nukryžia- 
voto<

Susirinkimas užsibaigė 4 vai. po 
piet. S. A* Radze'vczius, Raszt. 

St. Clair, Pa.

f

i tu iki B vai. vakare, 
prie

nutarta mokėti se-

gaspadoriams

P.O. Box 52,

prane-

PAS1SKA1T1MO KNYGELE No. 199

Puiki Paauka apio Juoda Peria 
Bausmę Dievo 
žines — Virokas Smerties 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
JubilCJinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

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

į .m

Klausimas Sav-
— Dzūko

t

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

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

lieno.

motoru

i

“ĮA-
atvykdamos be sauso

nori neziu
su savo padėjėja 

ir tik 
eiti in

bine už ranku ratu suktis ap- 
lin*k medi visa valanda. Vėliaus 
nepraėjus ne pusvalandžio, 
kaip ratas pradėjo irti, nes 
dauguma

gero kiekio vaistu 
griuvę isz nuovargio i 
Tuo motu griebtasi gydytoju, 
bet visu nustebimui, ju nebuvo. 
In narna durys buvo 
tos; kiemas auikszta 
siena buvo aptvertas — neisz- 
oisi. Kad ir galima butu iszeiti, 
tai tokiuose rūbuose, kaip pa^ 
klode apsisupus, Paryžiaus 
gatve toli nenužygiuosi.
apspis didžiausios minios prie
tikius megstaneziu žmonių.

Moterys atsidūrė tokio j būk
lėj, (kurioj drovu net pagalbos 
szau'ktis, bet ir tylėti tuszcziam 
kieme nebuvo prasmes. Pran
cūzu laikraszcziai raszo, kad 
vaizdas kiemo buvęs toks, ko
kio jokie kru tarnu j u paveikslu 
artistai nesuvaidinsia. Kiminas 
atrodęs tarsi slapto mitingo 
vieta, ;kūr susirin'ke visais at- 
žvilgiais Jevos du'kterys svars
to nesmagu savo padėjimu. Ne 
žino kuo butu baigusi szi ko
medija, jei ne namo sargas, ku
ris iszgirdes nepaprasta ergeli 
kieme nuėjo pažiūrėti. Ko ne 
apalpęs vargszas isz nustebimo 
ir juoko visa tai pamatęs,

Didžiam motoru apmaudui 
jis praneszc nesmagia naujie
na, kad namas tuszczias ir bu
vęs tik kelioms dienoms paran- 
davotąs kaž kokiam teplioriui.

Vėliau dengtu automobiliu 
moterys isz kiemo buvę iszve- 
žiotos .namo, kur jau radę ry- 
szulyj savo rubus su tokiu rasz- 
telin: “ 
maja už maža nesmagumu, bot

nuo < 4

ne

11

irti, 
besigydaneziuju 

i” par- 
raitosi.

užrakiu-
murine

I

apsisupus,
Tuoj

Atsipraszoiue gerbia-

mes nofrejom tik patirti, kiek B *' • A „ a a a i e • arandasi kvailiu moterių piioste.

REIKALINGA.
Į 1 .

Jauną mergina, Lietuve, del 
ofiso ir sztoro darbo. Turi tu
rėt 2 metus High School moks
lo. (A.2

Jack’s Bargain House
3 Smithfield St., 

Pittsburgh, Pa.
1

reikalin-
* 1> 

pafciniszyt.

— Ve kas mano mielas.*. 
Nors asz ir buvau tavo vaiku 
kriksztateviu (kuinu), bet jei
gu tu dar karta ta.ip apie mane 
iszsireikszi, asz taip tave szita 
lazda per sprandą paszvent i il
siu! Kokia tu turi teise užgau- 
liot ingimta limitrofa ir estą 
Pan tolėju Puzika?

Petras Petraviczius apsiver
kė.

— Pantiusza! Bet kuomet-gi 
tu tapai limitrofu!

Pas mus tatai buvo gentkar- 
tej. Tėvas net du kartu važinė
jo su reikalais in Taliną, o bo
bute Rygoj namus turėjusi. 
Kraujas, tai brol,’ ne vanduo, 
taip ir verda! Karamala — bu- 
czuk.

— Tatai ka reiszkia?
— Estiszkai: “o, mano tėvy

nė; o mano Estija! visus tu 
szypsena apdovanoji.”
kai tatai labai vikriai iszeina: 
karasu — barasu bubuldai.

— Sveika. Tai kur-gi man, 
vis-gi, surasti Rusu pilieti?

— Vieszpatie! Maskvoj Ru
su pilieczio nerandama! Tai ve 
tau Vladas Žigulis eina. 
Tempk ji už apykakles.

Vladas ir pats priėjo.
— Sveiki, nelaimingi limi- 

trofai! Ar jus skaitėte, kaip 
musu Haixtingas atszove bol- 
szevikus savo notoje?...

— Delko tatai jis “musu?”
— Ar tai Hardingas? O kaip 

gi musu, 
Amerikiecziai,' abehiai...

— Vladuk! Nejaugi tu Ame
rikietis tfn' v

— Jes! Kis me kvik, kaip

Estisz-

Vladas Zigulis eina.

Amerikietis. Alės,

sakoma įjąs mus Baltajam Na
me. Soda-viski! Nuo szio laiko 
mano asmuo nepaliecziamas! O 
Geisza, dainuok, žaisk ir szok!

’ Nelaimingasai Petras Petra- 
viezius taip sau sudavė in kru-
tine, kad Tvero gatvėje sugau
dė: .Z •

Lehigh Vailey 
EKSKURCIJA !N J

Niagara. Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 7 AUGUSTO 

$5.00 /n ten ir a d galio*' 
Ekskursini* treinaa apleis Maha
noy City 9 valanda subatos nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

F^>ute of The Black Diamond 
V. --------- —• ’

Matykite Anglijos Kunifalkskti * 
Prince George

Anglijos Premira Baldwina 
Vice-Prezidenta Dawes 

Sekretorių Steito Kellogg ' 
Prie Naujo Peace Tilto 

BUFFALO, Nedelioj 7 Augusto

The

1 *

Juozas Karaszauskas
L1ETUV1SZKAS AGENTAS

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.

◄ Reading
< tinęs >

►

$4. .oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 7 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tikietaa

Specialie Treinaa Subato* Naktį

Ryte 
12:01

... 12:10

laz 
Shamokin .... 
Mt. Carmel . .. 
Ashland................................ 12:47
Girardville.............................. 12:55
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City .............   1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 231 d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t. *
4 ir 18 Augusto, 1 Septemberio 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
Isa Mahanoy City 

Tikietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant. 

■ ... ............ . . 1,1 - '1
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