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ISZ AMERIKOS
NEBASZNINKAS” 

PRADĖJO KEIKTI 
GRABORIU.

Monaca, Pa. — Palicije su
rado ant plento “negyva” Mi
ką Maygoka, kuris buvo patai
kintas per automobiliu. Pa- 
szai/ke graboriu idant pasiim
tu “nebaszni'uka” ir palaido
tu. Kada graborius indojo “la
vona” 
namo, staigai iszgirdo isz gur
bo baisa: “ 
mane veži. Paleisk mano tuo- 
jaus, da asz nenoriu važiuot 
ant kapiniu!”

Graborius nemažai nusigan
do ir vietoje pas save vežti 
“lavona” nuvožė namo. Vė
liaus palicije

< <

negyva

nebaszninka

in dideli gurbą ir vežė

kur tu po velniu

n u vėže 
aresztavojo du 

bambilistus isz Pittsburgo, ku
rie buvo girti ir prisipažino 
kad jie trenkė in koki tai žmo
gų.
JAUNIKIS SUŽEISTAS,

SZLIUBAS PERKELTAS.
Mount Carmel, Pa. — Anta

nas Irban, ketino važiuoti in 
szliuba susiriszt mazgu mote
rystes su pana Stella Kempin- 
skiute isz Glen Lyon, Pa., bet 
taip likos 'baisiai sužeistas au- 
toniobiliaus nelaimėjo 'kad jam 
turės daktarai nupjaut koja. — 
Nežino ar pana Stella dabar 
norės vyra be kojos.

*1 I

“CHIOAGAS EINA 
į— AJ1UXTN.’’*

4 ■

Chicago. — Kokia tai vidu
tinio amžiaus motore atėjus in 
sztoreli Mrs. Mares Stuebe, no
vos ka tokio nusipirkti, pradė
jo su jaja kalba: “Ar žinai mi
liuke, kad tas musu Cbicagas 
tai eina arszyn, niekas ’žmogui 
nėra saugu, ant kožno žings
nio yra dūlei is
tais žodžiais nepažinstama 
dos jeszkodama pinigu, 
trauke isz enezio revolveri, at- 
kiszo in Mare paliepdama ty
lėt ir apipleszus jaja nuo visu 
pinigu dingo ant ulyczios tarp 
žmonių.

pavojus!” Su 
ro- 

1SZ-

SKAITYDAMI SZITA, 
TURĖKIT KANTRYBE.

Je- 
senei Archie Jones iszvažiavo
isz czionais atlankyti savo gim
tini

North Adams, Mass.

Llanvillantysiliogogoch 
miesteli, Velszijoj, 

puikiu
prižadėda

mas atsiunsti puikiu atviru- 
cziu (postkoreziu) savo drau
gams.

Jones dalaike savo žodi, pri
siuntė keliems savo draugams 
dvieju pėdu ilgio atvirutes su 
paczto pcczecziu isz miesto 
“Llanfairpallgroygngllogoge- 
rvchawriidrobweeallaut vsillo- 
gogoch” ant kurios taipgi pa- 
rasze, kad da ketina atlankyti 
aplinkines Llanfairfechan ir 
Jjlanrhaadrynmochnene. — Ir 
da Anglikai juokėsi isz musu 
pravardžių!

SIUNS LAVONA TURTINGO 
KINCZIKO IN TĖVYNĖ.
Wilmington, Del. — Lavo

nas Dong Tong, 54 metu, ku
ris mirė 20 sanvaieziu adga'l, 
likos nusiunstas in Kinus ant 
palaidojimo pagal Kinczikn 
paproti, nes kaulai mirusiu 
Kincziku svetimoje szalyje ne
gali ramiai silsėtis 
žemoje.”

Tong pribuvo in Amerika 15 
metu adgal, turėjo skalbiny- 
czia ir restauracije ir per tuos 
metus uždirbo 75 tukstanezius 
doleriu. Jojo pati ir du sūnūs, 
kurie užbaigė augsztesnius 
mokslust draugaus tėvui in tė
vynė. ... ____ , ______

nes kaulai
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Pasekmingai Perleke per Atlantiko Mares

I

Paveikslas parodo “Fokker” eroplana kuris pasekmingai perkėlė per Atlantiko mares 
praeita panedeli. Ant eroplano radosi tris pasažieriai; mergina Amelia Earhart, Wilmer
Stultz kuris valde eroplana ir Lon Gordon mehanikas. 
ir 54 minutas. Eroplanas leke 100 miliu per valanda.

Kelione atbuvo in 20 valandų

m w. n. iocikowhi, m., t ■>
r. W. BOCZKOWM1, Blller h 39 METAS

Isz Visu Szaliu
ZUDINSTA DEL

BARZDOS
VYRAS NUSISKUTO BARZ
DA, PATI JI NUŽUDĖ IR 

INMETE LAVONA 
IN UPE.X

ANGLIJA KERSZINA
SOVIATAI SAKO, KAD JAI 

LENKAI PULS LIETUVA 
TAI ANGLIJA NELEIS 

RUSUS EITI JAI IN 
PAGELBA.

POLICININKU
ROJUS ROSIJOI

VIETOS KURNETURI 
PERNAKVOT. GYVENA 

NESZVARUME.

S.L.A. SEIMAS PRASIDĖJO 
BALTIMORE, MD4 ANT

KURIO SUVAŽIAVO 
356 DELEGATAI.

Baltimore, Md. — Susivieni
jimo Lietuviu Apiorikoje
mas buvo atidarytas Pamuleli- 
je, 
Lietuvos himnu

“kairiasparniai 
atsistojo
kitais.

siū

Visi

Birželio 18, su Amerikos ir 
sugiedojimu. 

taip pat 
kartu su

y i

ir giedojo

Gražia ir nuoszirdžiai bro- 
liszka kalba seimą sveikino 
Baltimores meras (brumisti’as) 
ir delegatai ilgai jam plojo.

Pirmas susikirtimas invy'ko 
kai prezidentas skyrė inanjdatu 
komisija. “Kariasparniai” rei
kalavo, kad kornisijon butu pa
skirti ju žmones.

Viso delegatu dalyvauja 
nors iszrinktu delegatu I 
356.
SENA ŽYDELKA MIRĖ 

TURĖDAMA 107 METUS.
New York. — Mrs. Ida Gold- 

107 metu ir 4 menesiu se- 
mire vakar nuo uždegi

mo plaucziii. Kada Goldbergie- 
ne turėjo 107 metu, pasakė re
porteriams kad ji vela iszteke- 
tu, jaigu atsirastu tinkamas 
žmogus. Kada apie tai apgar
sino laikraszcziuosc, atsisžau- 
ke net 149 kandidatai ant ap- 
sivedimo su laja “jauna” 107 
metu panaite.

Senuke buvo prieszinga pro- 
pritare jauniems 

apsivedima 
” Senuke

Lietuvoje pri'budama in Ame
rika 50 metu adgal.

ŽUVIS PASKANDINO 
ŽMOGŲ.

Wis. —

berg, 
n ūmo,

7

Ka riasparniai

hibicijai ir 
žmontems 
iszbandvmo.

4 < ;jauna

. 317, 
buvo

“ant 
gimė

1 
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LIETUVA UŽMOKA SAVO 
SKOLAS PAGAL PRI

ŽADĖJIMĄ.
Washington. — Birželio 15 

d. Amerikos valstybes 
gavo isz Europos 
skolų ai mokėjimo saskaiton 90 
milionus doleriu. Tarp valsty
bių, kurios prie tos sumos pri
sidėjo, buvo ir Lietuva. Ji szi 
karta sumokėjo viso $82,072. 
Ta suma yra asztunfa pusme
tinis atmokojimas savo skolų 
Amerikai. $48,564.50 buvo už 
nuoszimczius, 
v o už suma.
ežiai $44,542.50, kurie iszpuole 
sziniet mokėti, pridėti prie fon
do, už kuri nuoszimcziu jau 
mokėti nereikia, bet kuri Lie
tuva turi atlyginti Amerika: 
bėgy j 62 metu.

Latvija irgi užsimokėjo $40,- 
000, Estija $100,000, Suomija 
$131,460,* Lenkija $1,250,000.

Francija mokėjo 11 milionu 
Anglija 67 milionus, 
milionus.

isz
iždas 

valstybių

o $33,507.50 bu- 
Likusi nuoszini-

Italija 5

MAŽAI ŽYDU RANDASI 
PALESTINOJE.

New York. — Pagal apskai
tymu 
Palest i ne 
tai nuo 
sziol atvažiavo in Palestina tik
tai 97,600 Žydu. Isz viso Pa
lestinoje sziadien gyvena tik
tai 159 tukstaneziai arba 18 
procentas visu tenai tini u gy
ventoju. Žydu emigracijo in 
prižadėta tėvynė visai sumažė
jo. — Ba ir ko Žydeliai važiuos 
in Palestina kad ten mažai yra 

j<atĮ gaietu daryti gi-

Žy < 1 i s z k os o r g a n i z<a c i j o s 
Foundation Fund

Švieti nes Kares lyg

sziadien

visu

g() j u ’ ’ 
szefta!

Pir
klį ri pasek

Burry Port, Velszija. 
rnutine mergina, 
mingai perle’ke per Atlantiko 
mares su eroplanu ir 
dviem draugais, 
na i s
tai pana Amelia Earhart, isz 

, “moterisz- 
(nes labai in ji pa

du draugai

savo 
atlėkė in ežio- 

Panedelio vakaru. Buvo

Bostono, vadinama 
k e Liude v 
naszi) ir
Wilmer Stultz ir Louis Gordon, 
kurie leke su eroplanu 
ship.”

Visi tris

) > 

josios

4 ( Friend

Moskva, Rosije. — Konstan
tinas Boczerofas, 57 metu, nu
ėjo in karezema atsincszti bon- 
ka vod'kos. Iszgeres kelis stik
lus ramylbes, jojo draugai pra
dėjo šzandyt isz jojo ilgos barz
dos ir plauku, prispirdami ji 
idant nuskustu taji nereikalin
ga “sziona” 
gaus bonkos vialkos, pakol 
taip nepadarys, kaip draugai 
jam paliepė. Boczerofas nuėjo 
pas skust'barzdi, davė nukirpt 
barzda ir nusknst veidą ir su

ka rėžoma, pasiėmė 
bonka vodkos ir nuėjo namo.

Kada peržengė slenksti grin- 
czios, jojo motore Tatiana, 52 
metu, 
barzdos 
jaunikaitis, taip ant jojo insiu- 
to, kad pagriebė 'bonka isz jojo 
ranku ir su 
galva užmuszdama ji ant vie- 

Po tam nuvilko lavona 
prie upes ir paskandino. Tik in 
kėlės sanvaites po tam žuvinin
kai surado Bočzerofo lavona. 
Motore prisipažino prie kaltes 
už ka likos nubausta ant pen-

ant veido ir ne- 
vodkos,

gryžes iii

tos.

jojo motore Tatiana 
paregėjus savo Kosta be

iszrodanti kaip kokis

jaja kirto jam per

iszleke isz 
foil nd lando, Ka nadoje, 
lios ryte 17-ta Juniaus.

Ne tik visas

New- 
Nede-

nn-

ga ,ir pavojinga kelione.

Amerikas
džiugo, bot ir Europa, kad pir
mutine mergina atliko taip ii-

czionais trys giliukningi le'kio-
tojai iszleks in Southampton 
arba Valencia Bay in Irlandija 
o isz ten in kitus ženklyvesnius 
Europinius miestus.

Trys moterys bando per
leki mares su eroplanais bet vi
sos žuvo su savo draugais ir 

apie jais nedažinota,jais

isz New

niekad 
kur jos dingo ir kokiu bildu, o 
buvo tai sokanezios;

Rūta Elder iszleke
Yorko in Fra nei ja bet nupuolė 
arti Azores salos kur. vėliaus 
likos iszgelbcta. Kunigaiksz- 
cziute Wertheim iszleke isz 

bet

iszgelbcta.
Wertheim iszleke 

Franėijos in New Yor'ka 
žuvo ant mariu. Elsie Mackay 
iszleke isz Anglijos

Ryga. — Kiel kanalu rin Bal
tijos jura inejo trisdeszimt An
glijos karo laivu, kontradmiro- 
lo Franko Laiškelio 'koinando- 
jamu.

Per pastarus szeszis metus 
skniezius Anglijos karo laivu, 
daraneziu vizitus in Baltijos 
jura, kas metai vis didėjo. Szi- 
met atvykęs in Baltija laivy
nas yra dvigubai didesnis ir 
deszi mteri opa i st i presu i s 
Sovietu laivyną Baltijoj.

Maskva del to vėl nervinasi. 
Ji taria, kad Anglija remianti 
Lenkija priesz Lietuva, ir jei 
Lenkai ryžtųsi aneksuoti visa 
Lietuva, Anglijos laivynas 
Baltijoj bandytu neleisti So
vietu Rusijai 
skersai kelia.

Sovietu valdžia turės stip
riai susirūpinti dar del separa
tistu judėjimo Ukrainoj. Len
kija laukia ir tikisi, kad Ukrai
na pasiskelbs nepriklausoma 
nuo Maskvos. Maskvos laik- 
rasztis Pravda kaltina Anglija 
ir Lenkija del Ukrainiccziu se
paratistu rėmimo.

Lenku valdininkai pripažys- 
ta, kad agentai dirba Ukrainoj 
ir jei Ukraina bandytu patapti 
savaranke nepriklausoma vals
tybe, Sovietijojc kiltu pilietinis 
karas. Lenkai ginasi, ‘kad An
glija ežia nepadedanti ir Britu 
agentai nesidarbuoja Ukrainoj, 
bet neneigia, kad Anglijai rupi 
Rusija suaidyti.

“Lietuvos Aidas
Lietuvos užsienio departamen
to organas, bendra neryma 
stengias dar labiau didinti, in- 
spedamas kaimynes Pabaltijos 
valstybes, kad Lenkija nesiten
kinanti Vilniumi, bet norinti 
dar pasigrobti Kauna, Klaipė 
da, Ryga, Karaliaucziu, Min
ską, Smolenską ir Kijevą.

Lietuvos Aidas” pataria, kad 
Latvija sektu Rusijos pavyz
džius ir stropiai dabotu Len
kus.

•d

u z

Anglijos

stoti Lenkams

5 “ Izviesr 
pranesza szitokiu indomy-

Maskva. — Geg. 15 
tia” 
biu isz gyvenimo dabartines 
Rusu policijos, 
4 4 milicija”.

Sztai, sako, kambaris ant 
Miesczanskos g-ves. 
Kambaris 3 sieksniu, uyvciia 
te ndvi szeimynos milicininku, 
2 vengungiai ir du bedarbiai — 
viso 9 ypatos. Keiksmai toje 
“komunoje” niekad nenutyla. 
Girtuokliaujam taip pat. Pur
vas, susikimszimas, smiįdėji
mas. Visos lovos sulaužytos, 
krėslu nėra, sėdi ant skrynių ir 
sulaužytu lovų. Negalima ras
ti czystos vietos kambaryj. 
Taip pasakoja Bolszeviku cen
trai io komiteto narys, kuriam 
buvo pavesta isztirti gyvenimo 
sąlygos Rusijos milicininku.

Tokiu “kvateru” sakoma 
Maskvoje nemaža. Pirmo Sau
sio visoje Maskvoje buvo 662 
milicininkai, neturinti kur gal
vos priglausti. Sokolniko rajo
ne isz 60 milicininku apie 11 
nakvoja kur papuola, nors tar
nauja policijoj jau du metu. 
Kituose dviejuose rajonuose 26 
milicininkai neturi pastoviu 
butu. Nakvoja ant stoeziu, 
klubuose, arba taip kur susi
trauko. Kitame rajone milici
ninkai tiirTnnk^oti kalėjime, 
sykiu su girtuokliais ir paleis
tuvėmis. Rajono No. 31 jaigu 
nori atsigerti vandens, tai mi
licininkas turi papraszyti puo
delio pas aresztantus.

Algos vidutinui milicininkui 
duodama ant menesio 57 rub
liai, $26.50. Isz jo in “profso- 
juza” 
rub., 32 kap., arba ll-tas nuo- 
szimtis algos. Už butą turi mo
kėti (kurie turi) 6-8 rublius. 
Tad lieka pragyvenimui 42 
rubliai.

Todėl mieste Astrakan visus 
milicininkus apemo globon pri
vatiniai biznieriai, daugiausia 
kareziamninkai.
ninkai stovi prie biznio vietų, 
o 35,000 darbininku apgyventa 
apygarda neturi nei vieno sto- 
vinezio milicininko.”

kuria vadina

kvateru

i

No. 14. 
Gyvon
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■kiolikos metu kalėjimo.
PASIUTĖLIS SUKAPOJO. 

KIRVIU SAVO BROLI.
Lvavas. — Kaime Krasna, 

atsitiko kruvinas szeimynisz- 
'kas atsitikimas. Tenaitino loc- 
n i ui n ko malūno yra naszle po 
nužudytam Mai'žiesziaus Licb- 
lingo, kuri 
trys metai adgal. Lieblingienc 
iszvažiavo in sveczius pas gi
mines ant keliu dienu, palikda
ma namie du sunūs, isz kuriu 
vienas nesenei buvo sugryžes 
isz pamiszeliu prieglaudos nes 
daktarai mane kad jau buvo 
iszgydytas, bet staigai vela ne
teko proto, pagridbe kirvi su 
kurinom užklupo ant savo bro
lio, sukapodamas ji baisiai ant 
smert.
36 MEKSIKONISZKI PA-

SIKELELIAI UŽMUSZTI.
Meksiko City, Mex. — Dvie

juose susirėmimuose su val- 
diszku vaisku Guanajuato su 
pasikeleliais, likos užmuszti 36 
pasikeleliai ir 18 kareiviu. Ke
li pasikeleliu vadai likos suim
ti ir ant vietos suszaudyti.
51 UŽMUSZTI EKSPLOZI

JOJE ANT LAIVO.
Bogota, Columbia. — Ant 

Kolumbiszko kariszko laivo 
“Hercnlas” kilo baisi eksplo- 
zije amunicijos, kuęiojo pražu
vo 51 laivoriai. Nelaime atsiti
ko ant Magdalena upes. Dau
giausia isz nelaimingųjų, nu
skendo o kitus sudraskė kro- 
kodiliai kada szoko in upe gel
bėtis. Ant laivo tame laike ra
dosi 78 žmones, o tieji kurio 

iszplauke ant

nužudo banditai

< <

oficialls

NAMINE NUŽUDĖ 18
ŽMONIŲ.

Stryi, Lenkije. — Ant Vesel
kos, in kuria susirinko daug

apie pen'kestleszimts

(unija) atskaitoma 6

Visi milici-

*i

I
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žmonių, 
svodbininku pavojingai apsir
go nuo namines isz kuriu 'lyg 
sziam laikui asztuoniolika jau 
mirę. Namine buvo tikra tru- 
cizna, kuria pirko nuo kokio 
tai Žydo.

BOLSZEVIKAI ISZVARE 
600 ZOKONINKU.

Kijevas, Rosije. — Szvento 
Sergijaus kliosztoris, arti czio
nais, antras didžiausias kliosz
toris Rosijoj, likos paimtas per 
bolszcvikus o visi zokoninkai 
ir zokoninkes likos iszvarytos 
— viso, daugiau kaip szeszi 
szimtai. Kliosztori permaino 
ant kazarmiu.

NUŽUDĖ 8 ŽMONIS.
Budapeszt, Vengrai. — Ba

loje gminoje perdotinis žanda
ru Kowaks, laike sumiszimo 
proto papilde asztuones žu- 
dinstas. Kada Kowaks czysti- 
no karabinu, inejo in kambarį 
aficioriiis Granic. Kowaks pa- 
regejas i neinant i aficieriu, be 
jokio žodžio szove in ji užmusz- 
damas ant vietos. Po tam nu
bėgo iii kuknia, kur nužudo 
gaspadine, po tam iszboges ant 
ulyczios nužudo kita aficieriu. 
Nubėgės in magazinu nuszove 
tris darbininkus, viena žanda
ru ir pats sau paleido szuvi in 
krutino.

SENAS SKARBAS SKLEPE 
PO BAŽNY0ZIA.

Kielcai. — Skiepe po vietL 
nia bažnyczia Zagnansko, li
kos surastas senoviszkas skar- 
bas, susidedantis isz daugelio 
sidabrinių pinigu, kurie svėrė 
60 svaru, su pinigais surasta 
taipgi seni dokumentai. Skar- 
ba pasiėmė prabaszczius po sa
vo globa, pakol valdžia neap- 
svarstys ka su juom padaryt.

Vienas gyventojas kaimo 
Brzegi, iszkąse tlideli kielika,

H

, bet žuvo 
ant mariu kelis szimtus myliu 
nuo pa'kraszczio. Franciszka 
Grayson iszleke isz New York o 
in Europa bet žuvo ne toli 
New Yorko pakraszczio.

Paveikslas perstato trispar- 
erop I a na 4 4 F ri endsh i p ’ ’, 

, žemiau josios 
varytoja Stultza ir pagelbinin- 
ka Gordons.

nin'i
Miss Earhai't

“Friendship 
žemiau

4>ill

Paskutines ŽinutesA nd rius 
nuplaukė ant

inpuole in vandeni ir prige-

Onalaska 
Moe, 52 metu, 
upes Black žuvauti. Sėdėdamas 
valtelėje, gavo “baitu” ir pra
dėjo traukti pagauta žnvi kuri 
buvo apie trylika svaru ir ko
vojo smarkiai už savo gyvastį. 
Senukas nepasidavė ir trauk
damas žnvi in valtele, parsvi
ro, 
re.

NORĖJO MATYT KAIP 
SUSIMUSZ TRŪKIS.

Harrisburg, Pa. — Trys mer
gaites kurios da neturi po 14 
metu, likos aresztavotos už pa
dėjimu ant begiu dideliu viniu 
(spaiks) tiksle pamatymo kaip 
trūkis iszsiristu nuo 'begiu ir 
siisimusztu. Ant giliuko drož- 
nikas patemino vinis, mate 
mergaites pasislėpusias krū
muose ir liepe visas tri^ airesz-

vinis

tuvoti.

11 Mexico City, Mex. — Ne
žinomas žmogus, bando nužu
dyt Ma tvari ta Ramirez, guber
natorių Jalisco valsczio, kada 
tasai radosi ant Trapui o sto
ties.

1[ Hazleton, Pa. — Abortas 
Brandisz, 26metu, likos už- 
rnusztas per iszszovima revol
verio isz notycziu kada žuvavo 
prie Mosey Wood Lake.

Philadelphia. — Szimas 
^fink, 49 metu, pasikorė skiepo 
savo namo ant 719 Berks uli. 
Savžudintojas paliko paezia, ir 
8 vaikus ir pasikorė už tai ’kad 
nedirbo per 18 menesiu.

II Milwaukee, Wis. — Trys 
maži vaikai Alberto Greigor,' 
sudegė deganeziam name kalda 
motina buvo iszejus in sztora 
pirktį muisto. __ _______

Trumpi Telegramai.
If Laurel Point, AV. Va. — 

už-

te

likos

Penki anglekasiai likos 
muszti 6 septyni apdeginti per 
eksplozije g 
lose. 5

II Berliuas. — Muszis tarp 
parlamento nariu Jugoslavijos 
Parlamente pasibaigė su nužu- 
dinimu Povylo Radiczo ir keli 
sužeisti.

11 Rymas. — Generolas No
bile su 6 draugais isz orlaivio 
Italije, 'likos surasti per eropla
na, kuris jiems numėto maistu 
ir gyduoles.

11 Hazleton, Pa. — Darata 
Svobodnik, 50 metu, naszle, 
motina 8 vaiku, ilikos surasta

i

azo Laurel kasyk-

50 metu, naszle

arti kapiniiMiogyva.
i

iszsigelbejo, 
kranto.
SUMISZIMAS TARP BE

DARBIU, 32 UŽMUSZTI.
Varszava. — Telegramai 

pranesza, ‘buk Moskvojo kilo 
baisus sumjszimas tarp bedar
biu isz kurio 'kilo kruvini mu- 
sziai. Muszjuoso likos užmusz- 
ta 32 tarp kuriu radosi ir dvy
lika slaptu palici jautu. Sužeis
ta apie szimtas 'bedarbiu ir 46 
palicijantai. Maiszatis kiloMaiszatis
priesz valdžia idant duotu be- 

!... durbiams ko'ki nors užsiomimą.

kuris turi nemažiau kaip 2,000 . • 1 « * * a

žmogaus.* Kielikas 
buvo sidabrinis, puikaus dar
bo ir likos nusiunstas in val
džios muzeju.

30 STRAIKIERIU UŽMUSZ- 
TA, SZIMTAI SUŽEISTI.
Salonika, Graikija. — Tris- 

deszimts tabokiniu straikiuriu 
likos užmuszta, 
žeisti sumiszimuosia, kokio ki
lo tarp straikieriu ir vaisko 
Dramoje, Kavalla, Praens, Sa- 
lonikoje, ir Atone. Komunistai 
pakurstinejo žmonis ant pra
platinimo straiko po visa Grai
kija idant užvesti Komunizmą 
po visa sklypą. Valdžia apgar
sino katiszkas tiesas. Daug Ko- 
munistiszku vadu likos aresz- 
tavota,

metu, kuriame radosi pelenai 
sudeginto 1

o szimtai su-
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Kas Girdėt
Perstatys Sena tori u 
Reed ant Demokratu

Virszininkas praszparto de
partamente Washingtone, ap
skaitė, buk skaitlis Amerikonu 
kurie atlankys Europa szimet 
pervirszins daugiau kaip du 
tukstanezius ne kaip praeita 
meta. Szimet atlankis visas da
lis Europos daugiau kaip 38 
tukstauoziai turistu, kurie pa
liks tonais arti 80 milijonu do
leriu.

Karta buvo tokia mergina 
(o gal juju yra ir daugiau) ku
ri buvo viskuom kuom tėvai 
norėjo idant jiji butu, na 
ant galo mirė senmerge.

ir

Be mirties ne yra gyvasties. 
Navatnas tai iszsireiszkimas, o 
bet teisingas. Kas tai butu, jai- 
gu nemirtu niekas per kelis 
metus!

Ant tojo klausymo gerai ap- 
simanste gamtos tyrinėtojas, 
daktaras M. C. Edwards ir da- 
ejo prie sekaneziu tyrinėjimu:

Žinomu daigtu yra, kad vie
na namine muse padeda in me
tus laiko apie dvideszimts mi
lijonus kiausziniu. Jaigu isz vi
su t uju kiausziniu iszsi perėtu 
muses ir ne viena isz juju ne
žūtu, tai ant svieto nesirastu 
kitokiu gyvunu in laika trijų 
metu, kaip tik vienos muses, 
kurios ant galo suėstu viena 
kita.

Isz priežasties pasidaugini
mo žuvu, negalėtu plaukti lai
vai ant mariu, nes marios butu 
taip pripildytos žuvimis kad 
laivas negalėtu plaukti.

Saules negalima butu maty
ti, nes milžiniszkos miglos vi
sokiu paukszcziu uždengtu jo- 

o žeme butu už
dengta bilijonais milžiniszku 
grybu.

Ir nereikėtų ilgai laukti pa
kol žeme butu visai sunaikinta 
per vabalus, paukszczius ir ki
tokius gyvūnus. Užtektu kokiu

sios szviesa,

penkių metu, pakol žmones vi- 
- sai neisznyktu isz szio svieto.

■■ ■ ė .

Nekarta girdime, kad baime 
yra priežastis mirties. Sztai ke
li pavyzdžiai: Prusa karalius 
Fridrikas I, snausdamas ant 
kreklo, labai persi 
rodymu savo mirusios paezios 
Ludvikos, 'kuri sirgo ant be
protystes, o kuri buvo pabėgus 
isz prieglaudos, kad jam rodė
si, kad mato priesz save 
ta Motore,” 
priesz mirti kokio

gando pasin

Pent
mire

“Bal- 
kuri rodėsi tik 

Brauden- 
bursko kuiiigaikszczio. Apėmė
ji neiszpasu'kyta baime ir po 
szesziu sanvaieziu mirė, turė
damas 56 metus.

Vokiszkas melionus 
mana, 16-tam amžiuje,
1651 mete persigandęs maty
damas krutanezius žmogiszkus 

. kaulus i.sz priežasties drebėji
mo žemes.

Marszalkai de Montreal at
sitiko karta per pietus, kad 
imt jojo iszpyle druskos bon
kute ir tuom taip susirūpino, 
kad pavojingai apsirgo ir mirė 
1716 mete.

Ir daug panasziu atsitikimu 
buvo, kur žmones isz mažiau
sios priežasties mirė isz bai
mes.

mirė
.. i u.

Kada motore meta 
tai visi isz josios juokėsi 
kada pradeda mėtyt toriel- 
koms... tai visi nuo josios bėga.

11 bole 
bet

atvažiavo

Vice-Prezidento

Charles M. Howell isz l\an-
Cit v, senatoriųsas i ii y, perstatys 

James A. Reed kaipo kandida
tu ant viro prezidento su 
bernatorium Smith isz 
Yorko ant prezidento ant De
ni o'k ra t i sz ko t i k i e t o.

gu-
New

st rvt kario 
vežimėli 

Vanselov’iene

Saules
Duktėt

viena 
y jos

BAULK
IIW Illi | I fill...............................  pw »    ■mil

vvresniosios. O Saulute viena B'
vėl pasili'ko juru pavirszyje. Ji 
ne tik nebėgo atgal, bet dar 
areziau ėjo prie laivo. Prisiar
tinusi prie laivo netyczia nepa
stebimai iszkelus 
au'kszcziau negu pirma 
norėdama 
karžygi, 
Laivo kapitonas | 

ir skaisezia 
ryžosi

*" Laikys Pamaldas del
Prezidento Coolidge VALIO! I

JL

VALIO!
galva daug

prisižiuro! i
buvo, 
in taSenai labai senai gyveno ant 

žemes, Saulute, ji turėjo tris 
labai gražias dukteris, 
isz trijų buvo gražiausia 
vardas buvo Saulute.

Saules gyvenamoji būkle bu
vo juru dugnas. Saules dukte
rys kas motai turėjo iszkilti in 
juru pavirszi pamatyti 
balto pasaulio.
trijų nepatiko szis pasaulis, tik 
jauniausiajai Saulutei, ypacz 
jai patiko blaiviai mėlynas 

naktines 
žvaigždes, kurios nuolat spin-

szio
Nei vienai isz

Saulutei 
blaiviai 

dangus, taip pat ir

su auksiniu kardu, 
pas! obojus 

l mergele 
pagauti, 

pasidaręs

gražia
Saulute ryžosi ja 
plaukdamas areziau 
isz virvutes kilpine, norėjo jai 
užmesti ant kaklo ir jau buvo 
bemetąs. Saulute, ta jo gudry- 

suskubo pasi
nerti ir pabėgti nuo tos jo gud
rybes. Saulute skrejo ir skrejo 
pati nežinodama k h r. Tik isz- 
kelus galva isz vandenio pa
mate visai arti k ra szio esanti.

z bo pastebėjusi

dėjo lyg sidabio žvakute. Sau- nusf(»p()) |)0(; visgi insidrasinusi
jutę labiau norėjo pasižiūrėti 
pasaulio ir dangaus gražybių. 
Dvi vyresniosios sugryžo atgal 
iii juru dugną, o Saulute viena 
pasiliko juru pavirsziuje. Sau
lute daug, daugiau visokiu 
gražybių pamali 
rias
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LIETUVON
Tiesiog in Lietuvos Uosta

KLAIPEDA
Be Jokiu Persėdimu

A

Y £
1
I

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

Ą 10 Metu Lietuvos Nepriklausomy- 
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

daugiau
I 
! ji mate gi-

iszejo in kraszta.
Oi kaip ežia smagu, tarė pa-, 

ti in save, eisiu pasižiūrėti to
liau ir nuėjo. Savilute beeida
ma priėjo labai dideli ii’ gražu

J’ sodną ir eina toliau, bet ji taip

•; va'kacijes, laikys pamaldas deln u vargo, nusikamavo, net ko- 
J, nes ji

John Taylor, pastoris 
k o 11 g regaci j o n ai iszk os 
ežios 
(lentas

Brute, 
Coolidge

Wis., 
praleis

bažny- 
kur p reži

savo

PENKTA EKSKURSIJA
Rengia Baltijos-Amerikos Linija Bendrove 

Laivu “Estonia” 21 LIEPOS (JULY)Estonia > 9

žaliuojant, sodnus žydint jftį pradėjo skaudėti
ir po jura valtis ir laivus plan- į)UV0 nepratusi vaikszczioti po

viekas labai *

Anglikes kurios 
isz Anglijos praleisti 'koki lai
ka Amerike, parvažiavę namo 
apsakinėja negirdėtus daigtus 
apie “anioliszkus” Ameriko- 
niszkus vyrus savo draugėms.

Sztai paimsimo ant paveiz- 
dos ka kalbėjo poni Matilda 
Vanselov, "kada užvedė teismą 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro. Paduodama priežasti del 
ko nenori gyvent su savo vy
ru, sake kad: josios vyras apie 
jaja nesirūpina, jaja apleidine- 
ja ir karta kada gryžo nuo tė
vu namon, josios vyras nuva-

anioliszkus

Lituania” 7 Piuczio
Estonia” 1 Rugpiuczio

< <

< (i <
jojo vietinėje bažnyczioje. Rev. 
Taylor yra neregys ir skaito 
isz biblijos spaudintos su isz- 
kcltoms Ii taroms kokias 
doja neregiai.

kiojant. Saulutei 
patiko ir ji nenorėjo 
gryžti in juru dugną.

Pastarosios dvi jos 
sugryže namo, 
vo motinai Saulei, kad josios 
juru pavirsziuje, nieko nuosta
baus nėra maeziusios. — Bet 
kurgi dingo Saulute klausė ju 
motina, — pasiliko juru pavir
sziuje. 'Pai ko ji ten likosi?

Kvaisze sakanti, kad jai 
ten esą gražu ir patinka tasai 
pasaulis, todėl ji ir pasiliko 
dar pasigendi.

Neilgai

atgal

seserys
papasakojo sa

KITI ISZPLAUKIMAI:
Lituania” 30 Birželio
Estonia” 21 Liepos

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtaji kraszta. 

Kas nietai vis daugiau Amcrikiccziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudžius isz Lietuvos

žemo, ji savo kojytes susižeidė, 
nes buvo basa,' atsisėdo szaly- 
keloje prie sodno pasilsėti ir 
mane toliau keliauti. Jai besė
dint ir besiilsini, eina kaž ko
kia. senute sukumpusia nosimi.

— Ko ežia mergele sėdi Ir 
kas tokia esi ? — klausė jos se
nute.

nau-
Lietuviai deda visas 

iszsivcžtu malonius
žeme patiko, tad ir pasiryžau, 
susipažinti su szios žemes gam
ta.

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-o 

su
žiavo namo ant 
ji ji turėjo stumti 
kini i k iu namo.
sako kad Amerikoniszfki vvrai 
to nedaro ir visame patarnau
ja savo moterims — 'laik f on!
— ne visi.

Patogi motore gal yra todėl 
kaips'kaTbu, 

skarba saugoti.
kad reikė jaja,

jelbet karve, likos nž- 
žmones. — 

Sztai aplinkinėje Malipur, In- 
pranaszo 
užmuszti 

karve, bet iszpažintojai tikeji- 
Bramino, kurie guodoja

$ 
to kilov uz- 

Lai- 
A ugi ik u val

do 300 milijonu fanatiszku lu- 
dusii, tieji žudo viens kita už 
szventa karve. Jaigu Indusai 
butu iszmintingesni ir daugiau 
maustytu apie savo laisve, vie
toje žudlntis už karve, tai ge
riau padarytu, kad Anglikus 
iszguitu isz savo sklypo.

Idant 
muszta

<rr>
aszt uoni

dijoj, 
Mahometo,

isz pažiniajai 
norėjo

nio bramrno, kurie 
karve už szventa 
josios apgynime, 
maiszatis kuriame 
muszta asztuoni žmones,, 
ke, kada saujele

> g’ 
v vu Ii 
isz 
1 likos

g1 stojo

Gerai tarė Szarunas, ar
dūkto,— Asz esu Sauli‘s 

mano vardas Saulute.
— Juk Saule gyvena juru

sutiktiimei būti mano žmona ?
Su mielu noru, tarė Sau

lute.

todėl ji

sugryzo ir

luino.
mergele, ir nieko

trukus
Saulute nuo juru pavirsziaus. 
Tuomet visos pradėjo klausinė
ti jos ir t vežiotis isz jos kvai- 

Bet ji buvo labai rimta 
neslėpdama

visa papasakojo, ka ji ten bu
vo maeziusi, bet drauge ir isz- 
metineji prigimeziai, kad jai 
prigimtis neleido toliau 
juru pavirsziuje. Jai labai ilgu 

metu, 
visas

Ji kiauras

likti

k a d a 
že-

MALDAKNYGES

Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

Balsas Balandėlis, tuoj

No. 185
II

576

buvo laukti kitu 
galės vėl ’pamatyti 
m i szkas gra žy bes. 
dienas ir naktis vis liūdėjo, ne 
mielas jai buvo motinos Sau
les nors ir auksinis rūmas, net 
ir valgis jai nelindo, nes ji 
troszko gyventi 
gėrėtis visomis gamtos grožy
bėmis. Ji jauna džiūvo ir vyto 
kol sulaukė kitu metu to laiko, 
kada galėjo ji vėl pakilti iri ju
ru pavirszi.

Kaip tik atėjo toji diena, ka
da reikėjo joms vėl keltis in ju
ru pavirszi, jaunesnioji .Saulu
te nekantraudama 
ruosztis prie 
niam laikui, 
niusi visai in kraszta iszplauk- 
ti ir a rėžia u susipažint ka pir
miau ji buvo maeziusi.

Tai

nes
ant žemes ir

L

pradėjo 
keliones ilges

nes ji buvo suma--

atėjus,

dugne.
— Taip. Tarė Saulute.

Tai kaip gi tu ežia 
kliuvai! Tarė senute.

— Ta i p /pap ralst a i

pa-

užsino
rėjau gyventi ežia ant žemes ir 
pasiryžau ateiti. Tarė Saulute, 
nos man žemes gyvenimas go
riau patinka negu juru, tik ežia 
truputi yra troszku.

Tai ar galėsi ežia gyven
ti? — klausė jos senute.

— Nežinau, tarė Saulute.
— Jaigu nori ant žemes gy

venti, tai einam su manim, tad 
asz tau duosiu 
vaistu,
nori gyventi. Ir nuėjo Saulute 
drauge su ta senute. Senute ja.’ 
davė dvejopu laszu didele 
maža bonkute. Tr sako jai sc-

Szita didžioji bonkute, 
kad galėtum 

o mažoji

gaivinancziu
tuomet tai galėsi kur

mite: 
tai reikia 
ant žemes 
bonkute,

mfa i praszau kart u 
greit u

su
manim in mano dvara 

busi mano žmona kuni- 
caiksztiene.

Szi rd ingai dėkoju
pone, už malonu 

ma. Ir nuėjo kartu abu in Sza
runo dvara.

Saulute iszgcre vaistu isz di
džiosios bonkos ir tuojaus vis
ką painirszo kas dėjosi namie, 
tik dar labiau prisirlszo prie 
žemes gyvenimo.

Szarunas tuojaus insake 
vo 
t u 
Dvariszkiai kuoskubiaiisini jo 
insakvma invykde. 
invvko Saulutes ♦

laiku
O 
n---------

SUSIS
szvie- 

kvieti-

sa- 
(.Ivariszkiauis, kad suruosz- 
vestuves jam su Saulute.

ir

Ir tuojaus 
su Szarunu 

vestuves, visi dvariszkiai ir vi
si Szaruno pavaldiniai

gerti,
gyventi,

jaigu nusibos žemes 
gyvenimas lai, kad galėtai nu
sikelti pas. savuosius kur jie ne 
butu.

džiau
gėsi, kad turės skaisezia kaip 

kunigaikszt ienc.

siszkai keleiviu nevargina.
Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati

dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursija isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žin iom Kreipkite! in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.

No. 186
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
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......................... $1.50

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

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

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25tf 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
▼irsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.................................lOe

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PĄ<

Mažas Naujas

...........$1.50

katalikiszka

malda-kny-

• • «• • $1.50
Katekizmas,

Arcibrostvos

valandai atėjus, vėl 
visos trys Saules dukterys isz
ejo in juru pavirszi. Josios pa
kilę in pavirszi tuojaus pama
te jura plaukianti dideli laivu 
ir kszgirdo orkestrą griežiant. 
Saulute ir sako savo seserims 
oi ka ar asz jums nepasakojau, 
kad juru pavirsziuje yra gražu 
ir linksma, jus man netikėjote, 

saldžiai tycziojotes isz 
manes ir statote mane už kvai- 

Dabar paezios patirsite ta 
gražuma ir linksmumą.

— Tiesa tu sakei Saulute, 
kalbėjo jos vyresniosios sese
rys.

bet tik

la.

— Žiūrėkite, kas darosi ant 
laivo, sako Saulute,

— O kas, tarė jiedvi ?
— Ar nematote jog laivo 

yra labai daug panasziu in mu
mis.

— Tiesa tu sakai, pati vy
riausioji, Jūrate tarė.

— Sztai koks gražus vyras 
su auksiniu kardu prie szalies 
tarė Saulute, man jis taip pa
tinka, norecziau asz pas ji eiti 
gyventi, nes man pas ji gal bu
tu smagiau gyventi negu ežia 
sztai juru dugne, oi kaip nuo
bodu man ton!

— Begkim, tarė Jūrate, vy 
resnioji Saulutes sesuo, 
mus dar gali, pagriebti ir žusl-

nes

me mes tuomet ir nubėgo abi

Saulute atsisveikino su 
senute ir gryžo atgal prie sod- V' 
no, nes jai tas sodnas labai pa
tiko. Sodnas tuomet žydėjo. 
Alyvų kvapsnys ja 
Saulute negalėjo jokiu 
atsigėrėti sodno g?“ 
besižvalgydama pamate 
sodne ta pati karžygi su auksl- \ 
niu kardu, kuri buvo maeziusi 
laivu plaukianti.

Saulute 
medžio, g 
gi, nenuleisdama niekur, 
jo savo akiu. Nes tasai karžy
gi s buvo nepaprastas asmuo, 
jis buvo Kunigaiksztis 
valde Dainavos szali, 
nas.

Saulute nei manyti nemano, 
kad Szarunas ja pastebėjo, pri
ėjės areziau ir klausia:

— Mergele, ko ežia stovi ir 
kas esi ar Deive?

— Szviesusis pone, asz esu 
Saules duktė.

— Ne, asz netikiu/ Tamsta 
esi Deive.

— Ne pone, asz neesu jo
kia Deive, tik Saules duktė,

viliojo, 
budu 

gražumu. Ji 
tame

prioprisiglaudusi 
godžiu i seko ta karžy- 

nuo

szali
5

asmuo 
kuris 

SzaTų

tik Saules duktė 
mano gyvenamoji būkle yra 
juru dugne.

— Tai kaip ežia pakliuvai! 
tarė Szarunas.

— Paprastai szvicsusi's po
ne, kaip ponas plaukėto laivu 
juromis, as^ norėjau pasižiū
rėt in toki pat karžygį kaip 
Tamsta, szviesusis pone, tuo
met laivo kapitonas norėjo ma
no pagauti, asz nusigandusi 
pasinėriau, ir pradėjau plauk
ti, pati nežinodama kur. Isz- 
kelusi galva pamaeziau, kac
jau krasztais netoli, man szioji

saule savo
Tikrai ji buvo panaszi iii sau- 

geltoni, kasos jos 
auksas spindėjo iszsitiesu- 
su lyg žemes, 
lyg granitas,

saules

le: plaukai 
lyg 
sios
nos 
visi vadindavo 
rini.

Po 
lauke 
vardas buvo Laimute.

Laimute buvo 
mergaite, todėl jiedu ja labai 
mylėjo. Laimute kiek paaugė
jusi tapo vaidelyte.
jos motina, už tai ja labai my
lėjo, tai]) pat nemonkiau 
Įėjo ja ir Szarunas.

Saulute tuo tarpu sunkiai su
sirgo, ji negalėjo to skausmo 

nes pas Saule buda- 
gyva niekuomet nėra 

sirgusi ir jai pasirodė, kad ji 
to negales iszkensti. Atsiminė, 
kad ji turi senutes dovanotu 
vaistu bonkute ir ji paprasze 
pas savo dukrele Laimute, kad 
jai atnesztu ta senutes bonku
te su vaistais, ka Laimute ir 
padare. Saulute tuojaus pa
ėmusi isz dukreles bonkute isz- 
gere truputi tu vaistu ir tuo
jaus visu akyse ji paviYto in 
skaiseziuosius

j

dviejų 
gražia

sirgo, , 
pakelti 
m a, kaip

.P 
t,

akys me Iv- 
neveltui ja 

dukte-

metu jiedu 
dukrdle,

susi- 
k urios

nepaprasta

Saulute y

m v-

saules spindu
lius ir isznyko isz visu akiu.

PAJESZKOJIMAI
arbaPa j eszk a u ga s pa d ines 

paezios, mergina ar naszle ne 
senesne kaip 45 ar 50 metu. 
(Naszle su 1 vaiku). Asz-turiu 
40 metu amžiaus, turiu 15 me
nesiu vaikuti. Turiu locun na
mu ir daigtus ir busiu tinkamu 
vyru dol geros moteres.

Anupras Stankeviczius, 
212 Bow Štr.,

(t.j22

Tamaqua,Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszkas 
Dcntistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

STANLEY HECKMAN 
PLUMBERIS IR BLEKOR1US

Visokius Plumbcriszkus darbus at
lieka ka geriausia. Invcda sziluma. 

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St. Mahanoy City. 
________ t

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•t

Iszbalaamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokia kapinio. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraacziauslu iki prakil
niausia. Panamdo automobilius dal 
laidotuvių, veseliu, kriksityniu ft| 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1S7S-M

I

i

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

G. W. BARLOW, Eres.
J. FERGUSON, Vico-Pros. ir Kas.

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta.-Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

666
Gydo Malerija ir greita palengvina 
Galvos Skausmu, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-Iaikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.

Prigelbsti

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkin, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na
mai i mo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj. Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus ’‘Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillct Street Spencerpoint, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA, 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Ęrooento.

t

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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NUOTIKIAI
CIESORIAUS

TAI-CZUNO
FMtStSIHHHItlIMHHHHItMIlIHMIlUIHaHMHHHIIIIIIIMIIIIIIHIli

kaž-koks Lin-Czuan persistate, 
kaipo sutinkąs iszpildyt pasku
tini darbu. Tatai buvo drąsus 
žmogus, labai linksmas. Pasi
rodė, kad jis iszkoliojo savo 

savo

Laivinasi ant laivo idant laimėti lenktynes

iszkoliojo 
žmona Li-czoelien, kuri 
brangenybes esą atidavusi bon
zai (Kinu vienuoliui), 
šiam iszmalda. T 
Jos maži vaikai 
verkdavo ir Lin-czuan 
sprendė užbaigt savo gyvybe. 
Sužinojęs, 
kas pragarui tarpininko, jis 
pasisiūlo juomi but, buvo prl-1 
imtas, paėmė ant galvos ragaže 
dynu, insaikyma ir kol-pinigus, 
insidejo in rankove ir iszvyko.. 
Už kiek laiko jo siela su dynals 
ant galvos pribuvo prie miru- 

nigai). Kerszto valanda dar ne 'siuju. 
utejo. Tai-Czun turis ant žemes

— Tatai mus neužlaikysi a, 
— tarė Tzoi-kin, — jus galite 
czion duot raszteli vardu pra
garinio bankininko Sian-Lean 
isz Cheinano.

— Labai gerai, — atsake 
ciesorius, — ir pasiraszc rasz
teli.

Tuomet Tzoi-kin kreipėsi su 
prakalba in negyvėlius.

— Jaigu jus mus praleisite, 
jus turėsite keszi (variniai pi-

ir

rinku 
Toji pasikorė, 

visa laika 
nu-

kad ciesorius jesz- 
tarpininko,

Kas ton7 
sugryžt. Jis jums patarnausias sargyba.

— Ciesoriaus Tai-Czuno dy- 
nai, deszimcziai teisėju! — at
sake Linczuanas, kuris netru
kus buvo garbingai praleistas. 
Jis perstatė savo dynus ir rasz- 
ta.

suprantama, kad

su savo 
rato sieloms

— savo pareigos 
mirszkite...
kin,

per-

paklauso

9 v

i®'
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Laivel iai isz kariszko laivo ŪKS. New York, kuris ran-

m* 4Qv«r.-. .xw;4»

i

dusi Honolulu, lavinasi irkluot idant laimėti lenktynes su ki
tais laivoriais Anierikoniszkos flotos.

SVETIMŽEMIU
PROBLEMAI
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Ar Galima Skolininką Suaresz- 
tuoti už Skolos Neat-

I » 1«I

I

Pirmas Natūralizacijos 
Praszymas.

Klausymas — Suv. Valstijo-

gauti
I

mokėjimą?
Asz vienai firmai kalias pi

nigu. Ar, sulyg Amerikos in- 
statymu, ji gali mane suaresz- 
tuoti už neat mokėjimą pinigu? 
Kitais žodžiais ar gali skoli
ni n'ka suaresztuoti?

Atsakymas — Negalima su
imti ir paso<Iinti žmogų kaboji
me už neužrnokejima

$
negalima

nuo teismo

■

-

skolos, 
ir 10 kitose vals- 

suareszt uoti
M innesotoj 
tijose, 
žmogų lik jeigu jis ketina isz- 
važiuoti isz tos valstijos arba 
kuomet jis bando pakavo!i ar

tinta, arba 
ap'kalt in-

V

Vyrai jaunesni, 
Tai truputi doresni, 
Ir iszmintingesni, 

Ba kada nueina in saliuna, 
Tai po drinksa užfundina, 

Ne sėdi ilgai karezemoj,
Eina tuoj namo.

O tieji drimbai senesni, 
Tai isztikro kvailesni, 

Negana kad trankosi po 
saliunus, 

Bet ir po visokius urvus, 
Girdo su iniinszaine bobas, 
Tai jau kvailiai ir ne kas.
Ir paeziuoti insimaiszo, 

Tieji da blogiau isztaiso, 
Moteros vargu turi, 

Ba jau vyrai ant ju nežiūri.

!!

v ra

se iszgyvenau suvirsz penkis 
metus, ir turiu savo pirmas pi- 
lietystcs popieras apie keturis 
motus. Noriu praszyti pilnos 
pNietysles. Ka turiu daryti?

A t sa k y m a s — Tu r i
“Preliminary Petition for Na
turalization.” Tam tikra blan
ką (form 2214) pagaminta 
sziam tikslui. Blanku galima 
gauti isz tavo distri'kto natū
ralizacijos biuro,
rasztinin'ko kur natūralizaci
jos atsitikimai laikyti, isz mo
kyklos kurioje natūralizacijos 
kliasos laikytos, isz organiza
cijų kurios atsako natūraliza
cijos klausymus arba užsiima 
na t ura 1 i za c i j os p ro 1 > 1 em a is.

t sargia i iszpildyk szita 
blanku, ypatingai apie tavo at
važiavimu. Nuneszk arba pacz
tu pasiunsk Natūralizacijos 
kvotėjui, kurio adresas at- 
spauzdintas virszaus blankos. 
Su tuo praszymu reikia pa
siunsti “Declaration of Inten
tion ’ ’ 
turtina rogis-truotu, laiszku pa
siunsti 
siunsti. Užsiraszyk kur nors 
pirmu popinu numera ir die
na, varda teisnjo isz kurio gu- 
vai popieras. Tas tau pagęlbos 
jeigu kokiu budu tavo pirmos 
popieros pasimes.

Už trumpo laiko gausi kor
tele praneszant, kad natūrali
zacijos 'biuras gavės tavo isz-* 
pildyta form 2214 ir pirmas 
popieras. Ta kortele atsargiai 
pasidėk, nes yra tavo darody- 
mas, kad tu pasiuntei savo pir
mas popieras natūra’]izacijos 
biurui. Vėliaus (kuomet iszty- 
rines tavo atvažiavimu) tau 
Ims praneszta kur ir kada at
vykti su liudininkais del egza
mino ir padavimui regularisz- 
kos Natūralizacijos Peticijos.

ba perkelti savo 
jeigu jis apgavyste 
tas. Bet suaresztavimas už ne- 
galcjima užmokėti skolos 
konst it ucijonali^zkai draudžia
mas beveik visose valstijose. 
Laikyta, kad jeigu žmogus pa
sodintas kalėjime jis negali at
mokėti skolas.

Pasitark su areziausia Le
gal Aid Bureau skyrių tavo 
mieste.
Ar Ateivia Tėvai Gali Atvykti 

in Suv. Valstijas Aplankyti 
Savo Vaikus?

Klausymas — Tszsiemiau sa- 
vo pirmas popieras ir noriu, 
kad mano tėvai atvvktu Ame
rikon pa's mane pasisvecziuoti. 
Ar jie gali iszgauti immigraci- 
jos viza ? Ar butu gerinus jei
gu mano brolis, pilietis, pra- 
szylu ju inleidimo?

Atsakymas — Ateiviu levai, 
kaip ir kiti i m migrant ai gali 
atvažiuoti kaipo svęcziai pa
skirtam laikui. Bet jeigu nori
te kad tėvai nuolatiniui apsi
gyvenimui atvyktu, patartina, 
kad pilietis sūnūs praszytu pir- 

Tai yra, te- 
piliecziu tei-

a rėžiai įsi a
'I

■ i jĮ
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Teisėjai buvo labai patenkin-------------------------—------ ---------

suspėjau paskui ji sekt. Ji be
sivydama asz parpuoliau. Ver

ra n ka, 
niekszai, storžieviai ir ne

tikėliai! — suszuko jinai.
— Jinai gal pamiszo

Tai-Czunas 
ir liepe atvesi haremo dakta
rus.

Tuo laiku atėjo jam 
praneszt, kad Lin-czuanas, ku
ri jis buvo nusiuntęs su dynais 
iii pragaru, sugryžo ir praszo ji 
priimt, idant duot jam atskaita 
apie savo 
Suglumintas

(i ir gyre Tai-Czuna placziai 
iszsižioje. Paskiau jie paklausė 
Lin-czuana, kas jis do vienas, 
ir apie kit-'ka... Tasai papasa
kojo, kad jo žmona esą pasiko
rusį, kad jo vaikai verkdavo ir 
taip toliau....

Mes privalome tau but 
dėkingi, 
pe spręs
ju pridiegti 
labai sujudinantis.

tuom, kad pagreitinsiąs jusu 
imliuosavima.

Patenkinti nabaszninkai da
vė kelia.

Savaime
Tai-Czun pagreitino žingsnius.
Pagalios jis pribuvo 
palydovais prie 
perkraustyt.

— Sudie, — tarė jam Tzoi-
neuž-

ir pakvietė ji i u 
auksztuju asmenų skyrių...

Ciesoriui pasirodė, kad kitas 
palydovas, — Czu, pasodino ji 
ant arklio. Vienu szuoliu ark
lys ji atnesze prie kranto upes 
Vei (arti sostines). Kuomet, 
ciesorius sustojo, idant 
plaukt upe, Czu suszuko:

— Atėjo valanda, greieziau!..
ir mete ji in vandeni...

Tuo laiku sostinėj Czan-nan, 
susirinko pašitariman visi 
auksztesnieji valdininkai, civi
liai ir kariszkai, 
ciesoriaus 
ant sosto.

— Dar palaukite, — tarė 
Veiczenas, — musu pono siela 
ant tikro sugryžsianti.

— Kas tame gera ? 
klausė kiti: ar-gi nešalk o patar-

“palietas vanduo ne
susirenka, o iszejusi siela nesu- 
gryžta...”

Ginczas kas-kart ėjo smiir- 
kyn, kuomet isz ciesoriaus 
karsto pasigirdo riksmas:

— Asz uždustu! Asz uždus sus tris 
tu! — szauke Tai-Czunas.

Pradžioje didžiūnus apėmė 
baime; moterys irgi persigan
do. Daugelis iszbcgiojo. Gun- 
Uczei-Kintei, kuris buvo drą
sesnis už kitus, pabarszkino in 
karsta:

— Bulkite ramus! Negąs
dinkite žmonių! Sakykite, ko 
jums trūksta ir jums paduosia. siela Li-czoelien’ies.

— Asz uždustu! — szauke 
Tai-Czun.

pašitariman

sūnaus
idant szvest 

užžengimą

— ria

le, kad,

— tare tesėjai ir lie-
1 jo žmonos siela. Dvie- 

susitikimas buvo 
Tuo tarpu 

teisėjai patikrino didele gyve
nimo knyga ir surado, kad li
kimas jiems abiems esą pasky
ręs labai ilga gyvenimą. Tuo
met jie pavedė vienam pragaro 
sargybiniui juos atgal palydei 
ant žemes.

— Tegu Lin-czuano siela in- 
eina in jo paties lavona, kuris 
dar szviežias, — tarė Jen-Van 
(vyresnis teisėjas) sargybiniui 
— o jo žmonos siela, kurios la
vonas jau visiszkai pasileido, 
tegu ineina in kuna jaunesnes 
Tai-Czuno sesers, 'kuriai pas
kutine valanda praskambėjo.
. — Gerai! — tarė sargybi
nis ir iszejo, abi sielas su sa
vim pasiėmęs.

Ledinio vėjo dvelkimas
nusiuntė in sostine 

Sargybinis inkiszo 
jo paties

vi-

Czan-nan.
Lin-czuano siela in 
dar szviežia kuna, paskiau jis 
su Li-czoelien siela inejo in 

moteriszka 
netikėtai nupuolė

siela
ritmuciesoriszku 

skyrių. Ten 
ciesoriaus sesuo — Li-Jun. 
Pragaro sargybinis iszpleszc 
isz jos siela ir jos vieton indojo

» 
sesuo — 

sargybinis

Visas haremas buvo dideliai 
sujudės, tatai savaime supran- 

Jus girdite, jog, kad jis tama. Visi aplink kunigaiksz 
tyte grūste susigrūdo, nubėgo 
in ciesoricne, pranesze cieso
riui. Pastarasai niurnėjo:

— Man sake pragare, 
jos likimas busiąs nesvarbus..

Bet sztai, isz palengvo, pra
dėjo kunigaiksztyte kvėpuot.

— Neveikite! — tarė cieso
rius moterims,
prie gyvasties; nesibijokite! — 
Ir prisiartinęs in kunigaikszte, 
jis paėmė ja už rankos ir su
szuko: — Pabusk!
busk!

isz numirusiu prisikėlė, — tarė 
Veiczenas... ir, inranki nutve
ręs, numėtė nuo karsto antvo- v za. kad

— Asz kvėpuoju!
Tai Czun, atsisėdės. — Kas ma
ne iszgelbejo?

— Mes visi, — pasiskubino 
atsakyt artimieji, nuo baimes 
ataikvoszejc.

— Kokis nuotikis! — deja
vo Tai-Czunas. Mane negyvė
liai ka-tik in szmotelius nesu
kapojo! Asz galėjau Vejuj pa
skęst!...

Vei-Czenas pakvietė dakta
rus, kurie davė ciesoriui rami- 
naneziu vaistu. Paškiaus jam 
davė pavalgyt ir paguldė in 
lova. Buvo treczia diena vaka
ro, nuo to laiko, kaip jo siela 
iszejo. Ciesoriaus dvaras suspė
jo nuimt gedulos ženklus.

Sekanczia Hiena visi auksz- 
tesnieji valdinirikai persistate 
ciesoriszkai audiencijai. Sėdė
damas ant sosto, ciesorius pa
pasakojo jiems visa, kas su juo 
per tas tris dienas atsitiko. 
Paskiau jis paliuosavo neku- 
rias haremo moteris, pasigailė
jo daugybe nuteistųjų ant mir
ties, per tam tikra aplinkraszti 
ragino savo tauta prie doro el
gimosi, insake Uczei-kintejui 
keliaut in Cheinana, idant pa
daryt sutarti su bankininku 
Sian-lean ir, liepe ka nors su
rast, idant nusiuntus dynu pra 
garo teisėjams.

Kelioms dienoms praslinkus, pirmu manos keliavo. Asz ne.

— tarė

— jinai gryžta

sesuo, pa*

suszuko

Mums pasilieka tiktai papa
sakot,

czinu paleiskite mano 
ju-S

klausė pats saves

tarnas

n. 
davė

— Lin-czuan! 
kunigaiksztyte, — nebegk tai.; 
smarkiai, 
tave suspet...

— Jinai kliedi!...

asz negaliu paskui

—- tarė 
ciesorius, — sesuo, žiūrėk, tatai
mes...

Kunigaiksztyte atidarė akis 
ir nusistebėjus paklausė:

— Kas jus tokie?... Praszau 
mane palikt...

— Asz tamstos brolis, cie
sorius, — tarė Tai-Czun, —— tarė Tai-Czun 
nusiraminkite!

— Gerai, 
gaiksztyte. 
Li-czolien. Mano vyras vadina
si Li-czuan. Asz turiu du vai-

Sztai jau trys menesiai, 
kaip asz pasikoriau, susivaidi
jusi su savo vyru. Nusiminęs

— tarė kuni-
— Asz vadinuosi

ku.
3

pareigu palikimu 
Tai-Czunas 

urnai parėdymu ji priimt
— Asz dynus nunesziau! — 

tarė Lin-czuanas. — Teisėjai 
daug gera apie jus kalbėdavo 
ir paveldo man jums padėkot. 
Už mano triūsa ir žygi jie su 
gražino man mano žmona, kuri 
buvo nusižudžiusi. A 
bui prapuldžiau.

tokia

s f. ,p.i pake- 
Kaip galėjo 
nelaime in-su manim 

vykt!...
Kiiomet ciesorius szi pasako 

jimn iszgirdo, ji^ supUdo kuine 
dalykas.

— Ar nepasako tau ka nors 
kūno tavo 

- j's

kaž-ka pana- 
irgybiniu, — at-

Jen-Van, kas link 
žuionos ir mano sesei 
paklausė.
- Taip, 

szaus pasakė 
sake szis.

— Ėiva!—tarė ciesorius ir 
nuvedė Lin-czuana iii karema.

Dar isz tolo jie g 
mus kun i ga i k s z t y t e s, 
sios su daktarais:

— Palikite mane raioybeje 
su jusu vaistais! Man jau visas 

ak) i nkiro
jo! Asz gausiu gelt-lige sziuose 
kambariuose, kur viską 
na! (Ciesoriszka spalva). Du 
kite man sugryžt namo, tuomer 
asz nusiraminsiu. Leiskite ma 
ne! Leiskite mane!... Haremai 
buvo auksztyn kojoms per
verstas. Tai-Czun pirm visko 
paszauko kunigaikszte prie są
mones. — Ar tu pažysti savo 
vyra? — jis ja paklausė.

— Ar asz ji pažystu?! — 
suszuko kungaiksztyte, —po 
tiek metu bendro sugyvenimo, 
l>o to, kad asz jam du 'kūdikiu 
pagimdžiau?...

Tai-Czun paszauko Lin-czua
na. Vos tiktai kunigaiksztyte 
iszvydo vyra, 
ji:

tas triitkszmas be

< sgirdėjo ril 
kovoju

(r 
o

> ; gelto-
O-

jinai ptiolesi in

— Kodėl tu taip smarkiai 
keliavai? Kodėl tu mane užpa-

— w

nuo verksmo dvieju mažulėliu 
naszlaicziu, mano vyras nune- 
sze in pragaru ciesoriaus dy- 
nus. Jen-Van mus velei ant že
mus sugražino. Mano vyras

f.

kas atsitiko su UczeL 
kintojum Cheinano. Po ilgo 
joszkojimo bankininko Jšian- 
lean jis insilikrino, kad visame 
mieste esąs tiktai vienas žmo
gus, kuris turis ta varda. Tasai 
žmogus užlaiko arbatine. Jo 
žmona prekiavo su parcelėmis 
iszdirbiniais. Visas ju uždarbis 
isztisai nueidavo bonzoms už 
maldas apmokėt ir sudegini
mui mirusioms popieriniu pini
gu.

sziamc

(Kiniecziai sudegina miru
siu, pi atmineziai simbolinius 
popierinius pinigus, dienoje ju 
paminėjimo). Bėdini 
pasaulyje, jie buvo labai tur
tingi danguje kur patalpino vi
sa savo turtą. Kuomet cieso
riaus pasiuntinys in juos atvy
ko, apsuptas garbingaisiais isz 
apiolinkes žmonėmis, 
mu aukso ir sidabro,
žmona puolė veidu ant žemes ir 
kaktomis niuszdavo žeme.

— Pasikelk ite! — tarė 
jiems maloniai Uczei-kintei,—, 
ciesorius, jusu 
siunezia jums tai, 
buvote paskolino.

Kaip mes galėjome sko
lint ciesoriui, kuomet mes pa
tys nieko neturime? — paklau
sė Szian-lcan. — Kaip mes ga
lime priimt jusu auksu ir jusu 
sidabru,
dirbome ?...
suprato, 'kad danguje buvo nu
matyta ciesoriaus pinigu neda- 
teklius ir buvo nuspręsta apdo
vanot Sian-leana ir jo žmona 
žemejo, per
Uczei-kintei niekaip

si! vezi- 
vyras ir

skolininkas, 
ka jus jam

kuomet mes jo neuž- 
Paaiszkinus, visi

BetTai-Czuna.
negalėjo 

prikalbint juos paimt, isz cie
soriaus iždo nors viena kesza 
’(pinigą). Tuomet jis buvo pri
verstas nusiųst in sostine kur- 

isz Tal-jeri, idant papraszyt 
Czuno instrukcijų.

Susijaudinės Ciesorius palie
pė atiduot pinigus ano miesto 
bonzom, idant szie sunaudotu 
juos geriems darbams, numiru
sioms iszpirkt. Tuo tikslu buvo 
pabudavota Chei-nane (Kai-
l'on-fu) szventy'klu Sian-kusoj, 
su jos bažnyczia paminklu, pa- 
szvesta piliecziams Sian ir ju 

artimiesiems 
žvaigžde

penkiasdieszimt 
ainiams. Insteigimo 
turi Uczci-kintejo varda.

Ciesorius Tai-Czunas buvo 
labai patenkintas, kad viskas 
taip gerai pasibaigė.

Galas.

KVITU knygele Draugystėms del Įsa-
kalyj palikai t Asz parpuoliau, mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c
Szitie stoi žievini mane pakele. gviTU knygele Draugystėms del Ka- 

sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

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

Jie mane suglumino. Asz nieko 
nesupra ntu. Pa i nik 
ežia greieziau!...

Szj 'karta jau Lip-czuanas 
buvo suglumintas. Tatai buvo 
jo žmona Li-czoelien, kuri kal
bėjo su juo asmenyj kuni
gą iksztytes Li-jun.

Ciesorius, kuris viską supra
to, jam ta nuotiki paaiszkino, 
davė jam savo soseri, 
paties žmona, — kaip norite,— 
su visu kraiezium ir *kuni- 
gai'ksztes parodais ir daugybe 
visokiu papuoszalu.

Taip laimingai pasibaigė is
torija su Lin-czuan ir jo dynals.r

kraiezium

*

mane isz Preke - 25c.

3 J

kurio adresas

(pirmas popieras). Pa

jeigu pacztu ketini 
Užsiraszyk kur

menybes kvotoje, 
vams Amerikos 
k lama pirmenybe.

PiOietis sunūs turi iszpildyti 
form 633 ir pasiunsti dvi kopi
jas Commissioner General of 
Immigration, Washington, D. 
C. ir komisijonierius insakys 
konsului Lietuvoje iszduoti tė
vams Amerikos viza. Kaip lai
kas ateis jiems vykti Ameri
kon, konsulas jiems pranesz.

Kad kas nori ženytis, 
Tai turi friszytis. 

Vienas nusUinko pas merginu, 
Vakare apie deszimta adyna. 
Ketino sutartuves padaryt, 

Ir ant užsuku gabent, 
O kad verszio drąsą turėjo, 
Mergina kalbėt su juom 

nenorėjo, 
Na ir beibokas sarmata 

apturėjo, 
In kita šlubele nuėjo, 

Sėdėjo lyg pusiaunaktu, 
Lauke, kad proga atsitiktu. 

O ežia vėl nedryso itez stabčios 
iszlysti, 

Kad ant juoko nepasilikti, 
Ant pagalios paszoko, 

Ir per Įauga laukan iszszoko, 
Net arkliai sztebetyje 

pasibaidė, 
Kad savininkas ne greit 

apstabde, 
Vargingas tas vaikinelis, 
Jaigu lėtas kaip avinėlis.

v
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arba jo

Lketuviaak** Graborlpi

U

K. BEKLAITIS 
Laidoja numirėlius pa 
gal naujausia mada ir 'h 
mokais. Turin pagolbi- 1 
ninke moterema. Priei
namos prekes. *' iW. Hnruoe Rt.,

MAHANOY CITY, PA.f 
800 MAUKKT RT., 

TAMAQUA, PA. J į 
. ' ' it

TAMAQUA, PA
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Saugokis Nuo Natūralizacijos 
“Pataisytoju.”

Klausymas — Tikiu, 
natūralizacijos egzaminas yra
labai sunkus. Neilgai lankiau 
mokykla ir negaliu gerai Ang- 
lisžkai kalbėti. Netikiu, kad 
galėsiu gerai atsakyti klausy
mus apie Amerika ir jos istori
ja ir instatymus. Bet labai pa
geidauju būti Amerikos pilie
eziu. Asi pažystu žmogų, ku
ris pagelbėjo laibai daug žmo
ni u iszgauti natūralizacijos po
pieras ’be egzamino. .Jis reika
lauja $200. už patarnavima. 
Asz maloniai užmokecziau 
tuos pinigus, bet ar tas yra ga
limas daigias? t

Atsakymas — Geriausia ne- 
paiseti tokiu “pataisytoju” — 
jie gal per gerai pataisyti. To
ki vyrai yra tik apgavi'kai, ku
rie uždirba dideles sumas pi
nigu apgaudinėjant ateivius. 
Yra sunku sulaužyti szalies in
statymus. Jei invyksita' koks 

pataisymas”
atsitikime, tai tas kriminalisz- 
ku būdu padarytas. Tokiu ba
du iszgautas natūralizacijos 
certifikatas yra apgavingas. 
Jeigu apgavyste kada nors su
rasta natūralizacija antoma- 
tiszkai bus atimta, ir visi ku
rio prisidėjo prie tos apgavys
tes bus pasodint i kalieji me.

Yra vienas būdas ingyti pl- 
li'etyste, ir tas būdas yra regu- 
lariszka procedūra, už ka rei
kia užmokėti tik penkis dole
rius. Nereikalingai bijaisi eg
zamino. Pilietystes egzaminas 
nėra labai suincus, kartais neį 
iszpaisakytgi lengvas. Jeigu 
kad ir pirma syki uoiszlaikysi 
egzamino tai tau duos antra 
proga. Yra kliasos vieszuose 
mokyklose kui1 gali pasimokin
ti piliotystes klausymus ir

Dideliu Miestu Svetimtaucziai 
Balsuotojai.

Klausymas — Ar galite pa
sakyti kiek yra naturalizuotu 
pilieeziu New Yorke? Chica- 
goje? Kituose dideliuose Ame
rikos miestuose? Asz manau 
kad nėr dauginus 500,000 bal
suotoju penkiuose 
miestuose.

Atsakymas — 1920 metuose 
New Yorko mieste buvo 765,- 
264 naturalizuoti 
balsuojamu metu.
407,205; Philadelphijoj 178,-
683; Bostone 102,822; Detroite 
98,421 ir Olevclande 96,185.

Sausio Id. 1922m. Suv. Vals
tijose buvo 54,421,832 Ameri
kos piliccziai visokiu rasiu, vy
ru ir moterų, 21 metu amžiaus 
ir suvirsz. Isz tu, 6,781,705 bu
vo naturalizuoti 
ežiai.

dideliuose
>

h

i

i
I
iI

pataisytoju

natūralizacijos

r'
lariszka procedūra

kaip iszlai'kyti egzaminu. Tik 
reikia gero noro ir viskas bus 
lengva.

pi liecziai 
Chicago jo

svetimtau- 
—F.L.I.S.

Ana diena in bažnyczia ėjau, 
Ir sztai ka paregėjau:

Eina ulyczia moterėlė, rodos 
grafiene, 

Kaip didžiause poniene, 
Bet sztai kas jaja subjaurino, 

A'kyse kitu paniekino, 
Kad po pažaste knyga neszesi 

Badai Szaltini apipllyszusi.
Argi 'kūmutes, nebutu geriau, 

Ir del jus paežiu maloniau, 
Kad knyga in redakcije 

prisiunst,
Ir jaja gerai susiut, 
Naujus virszus uždėt, 

Ir isz to džiaugsma turėt, 
O ne bus sarmata in bažnyczia 

nesztis, 
Ir szi rd inga i isz jos melstis.

• • •
Montkarmese randasi du 

girtuokliai, 
Suvis pasileido kaip kvailiai, 

Kaip latrai apdraskyki,

'll •

!

s

KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kronisakos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera*
Ne Serganti bet vi«gi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimime 
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.

bago neuritis ligas. t
Kraujo Ir.Odos Ligas visuosa pa

dėjimuose. Litiszkas vyru ligas. 
Be operacijos ir patrtinima laiko. 

Rodą ir patarimas dykai.
Kožna Sereda, Ketverge ir Petnyczia 
^OTTSVILLp, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauaum Namo, Antras floras.

Koine Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

I

Antakiai nuolat apdaužyti. 
Svetimtaucziai turi nemažai 

juoku, 
Isz tuju Lietu visiku kvailiu.
Norints abudu paezes turi, 

Bet ant j u nežiūri, 
Abudu ant burdo buna. 

Bet juos jau iszvaryti ketina, 
Geriau sėdėkit kvailiai 

stuboje. 
Tegul kožnas gerai apdumoja, 

Kas toliaute su jumiem bus, 
Kada ant amžių užsnus.

1

d
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A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS 

(BeU Phone 872)
331 W. C«ntr« StM Shenandoah, Pa,

site pilnai užganėdinti.

Nuliūdimo valandoje 
geriausi patarnavime.
atliekam rūpestingai ir

Ibz Mahanojaua jeigu kai parai, 
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusią In 
desilmts minutu,

Palaidojime 
gražiai, BU-

Telefonu 171.

*
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I ŽINIOS VIETINES 
r P” Sziandien pirma diena 
vasaros.

— Nedelioj Sz. Jono Krik- 
szty tojaus.

— Vakacijos prasidėjo vi- 
sosia mokslainesia. Daug vai
ku užbaigė High School moks
lus. Vieni lavinsis moksle to- 
lians ir cis in universitetus ir 
kolegijas, o kiti turės sunkiai 
Birbti ant szmotelio duonos, 
nes ne visi turi pinigiszkas 
progas eiti toliau in mokslus 
norints ir turi gabumą.

— Petras Krauklvs dekavo- 
jn szirdingai ziegorninkui Juo
zui Stankevicziui, 224 E. Cen
tre uli., už pataisymu ziegore- 
liaus, kuri kiti ziegorninkui ne 
galėjo pataisyt. Neužmirszkite, 
kad p. Stankeviezius ir jums 
pataisys bile koki ziegoreli ge
rai ir pigiai.

— Juoząs Petrauckas
Trentono iszkeliavo in Lietuva 
ant laivo Estonia. Sziadien isz
keliavo taipgi Mikolai Kazakc- 
vieziai ir sūnus, 
kus iszvažiuvo
kur sės ant laivo 
iszplaukt in Lietuva.

— EI k t one, Md 
laisnius ant apsivedimo szitos
poreles isz musu aplinkines: 
Mare Januszkiute, 18 motu isz 
miesto su Guy Mossorsclimidt, 
21 metu isz Barnesville ir Juo-

23 metu isz

ISZ

Mikola Rut
in Now York a 

“ Bremen”

• 1 iszeme

zas Krasnickas, 
miesto su Teofilo Kvederiuto, 
19 metu isz Tamakves.

— Policija turės didesne 
atida ant tuju bambilistu kurio 
nepildo tiesas ir važiuoja kada 
rodo ant kampu raudona szvie- 
sa idant sustot. Badai jau turi 
numurus tuju prasikaltėliu ir 
jaigu da karta patemys laužam 
tiesas, tai bus paszaukti priesz 
burmistrą.

Parapine mokslaine už- 
Ant už 

vaikucziai
szia ndien.sidnre 

baigimo • mokslo, 
duos Puiku Perstatymu, Nedc- 
lioj, 2:30 popiet ir 7:30 vakare, 

Tik iet u
jau daug parduota ir manoma 
kad sale bus pilna sveteliu.

bažnytinėje saloje.

(Lezn-— Aleksa Rišami, 
nov,) 'kuris radosi ant burdo 
pas Adoma Vascevicz, 1217 1S. 
Market uli., mirė Ashlan|do 11- 
gonbuteje nuo žaiduliu kokius 
aplaike laike darbo Park Place 
kasyklosia praeita Petnyczia. 
Jo pati mirė 8 metai atgal, pa
liko szeimyna Rosijoj.

Ateinanti Panedeli atsi- 
arba rinkimasbus “draivas” 

aukų po visa Skulkino pavietu 
ant naudos pažeistu (raiszu) 
vaiku, ant ju iszgydimo per 
geriausius daktarus. Ant tojo 
tikslo yra reikalingi pinigai, 
todėl komitetas ta diena siun
tines rinkėjus po visus namus, 
melsdami geni žmonių idant 
paaukuotu kiek kas gali, — bet 
ne daugiau kaip viena doleri 
tiktai, idant visu aukos butu 
lygios. Neatsakykite aukos, o 
kas paaukaus doleri, gaus gu- 
zikeli ir bus užraszytas in kny-

“ Association
to aid Crippled Children’.’.
gas kaip sąnaris

bu dau

Nelaimingas oralaivis “Italia” kuris dingo žiemiuose
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
eases *"

, Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais andeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

I O MMMtmmmiHMIMIMII įl I

W. D. Boczkauakaa-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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KUNIGU MEXIKE ISZ LI ETŲ VOS Katalogas Visokiu 
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KAIP MEKSIKONAI PASI- 
ELGINEJO SU KUNIGAIS 
IR VIENA ZOKONINKE.
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priesz iszlekima in Žiemini PoliuSzlai oralaivis 1 
■ketnriolika žmonimis. 
girdėt apie dingusius, bet su pagelba radio visi Likos surasti.

No. 100 Tūkstantis 
Viena" puiki didele knyga.

Yra tai ketvirta

Naktų
27 Arą-

biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintail 
viražais. Didumas knygos 9% per 6%’ 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

1 HZ
audeklinais

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-
1 "A

sd nuvyko in 
ir vienoj Anglikonu (I.
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“Italija”
, Laivas susidaužė ant ledu ir per asztuoniolika dienu

i

■?

su profesorium Nobile ir 
nebuvo nieko

SHENANDOAH, PA. Tamaqua, Pa. — St ei t i ne po
licija užklupo ant kazirnyczios 
ant Railroad uli., ir ant urvos 
Five Points, Nedėlios vakaru. 
Aresztavojo Alberta Konagcs- 
ki ir Valentą Hermanu, 
yra locninin'kais

J 
ir

likos palaidotas

isz kur isz-

— Sekantieji delegatai i už
važiavo in Baltimore, kfd., ant 
S.L.A. seimo: Ponios Ona Su- 
bacziene ir p. Ona Pctuszkieno; 
J. Barauckas, A. Vasiliauckas 
A. Libinskas, P. Birsztona 
V. Vaisznoras.

— Bernard ūkas, sūnelis Jur
giu Kibiliu,
Nedėlios diena ant Szv. P. Ma
rijos kapiniu.

— Juozas Maknauckas su 
paeziule ir vaikais iszvažiuvo 
in New Yorka,
plauks in Lietuva, kur ketina 
ant gero apsigyveni. Agentas 
Mackaitis pardavė szipkortcs, 
nes yra savžiningu žmogum ir 
kožnas juom užsitiki.

t Povylas Valentukonis, mi
re praeita Petnyczia Schuylkill 
Haven ligonbuteje sirgdamas 
koki tai laika. Velionis paliko 
seseria New Jersev ir broli 
Juozą mieste isz kur atsibuvo 
laidotuves — 605 \V. Coal uli. 
Laidotuves atsibuvo Utarninko 
iyta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

— General Mine Board tu
rėjo savo sanvaitini susirinki
mą, apsvarstydami dabartimapsvarstydami 
kasyklų ir pramones padėjimu.

00 darbininku likos pra- 
nuo darbu Locust

Apie O «) 
szalinti nuo darbu 
Mountain stripinse ant ilgo lai
ko. Panaszei daro ir prie kasy
klų. Morojoj darbininkai dir
ba overtaim dykai. Daug tavo- 
ro yra atgabenta isz Europos 
per k a musu fabrikai turi sto
vėt ir darbininkai ne turi dar
bo, bot unistai perka taji tavo- 
ra ir tokiu bildu patys 
pjauna.”* 
aplaiko dau 
bininkai pirkinėjo darbus, mo
kėdami bosams didelius pini
gus už bile darbu. Unija ta vis
ką gerai isztyrines ir pranesz 
apie tai anglinėms kompani
joms idant tokius boselius nu
baust. _____

Pottsville, Pa. — S.L.A. 73 
kuopa rengia smagu pikui keli 
ant Mount Osep 'kalnelio, 1:30 
valanda po piet, 24 Juniaus, 
Nedėliojo ant kurio visus už- 
kvieczia pribūti. T i kietus gau
site ant vietos, 
ant to puikaus pasilinksmini
mo, o gvarantinam ka’d 
bus užganadyti.

— Ana diena 
žuvaut in Lake Sakauna ponas 
B. Trembelis, kur turėjo nepa
prasta giluki, nes parsivežė na
mo viena isz didžiausiu žuve
lių, kuri buvo ll1^ svaru, 
turėjo ilgio 18 coliu.

“pasi-
Taipgi virszinin'kai

skun'du buk dar-

po piet,

katrie pribus

visi

iszvažiuvo

o

Mount Carmel, Pa. — Tomis 
dienomis iszvažiuvo Jonas Ži
linskas, 19 metu, sunūs Mikolo 
Žilinsko, ir Juozas Juodsninkis 
22 metu, sunūs Juozo Juodsnu- 
kio, in Detroit’a, Mieli., kur 
aplaike gerus darbus ir ten ap
sigyvens. Prie tos progos at
lankys ir savo sesute, kurios 
ne mate nuo ilgo laiko. Abudu 
jauni vyrukai yra užbaigė 
mokslus ir kaip rodos ne bus 
suriku jiems pildyt savo užduo
tis didesniam mieste.

ku r ie 
kazirnyczios, 

kaipo ir asztuonis kazyrninkua.

Wilkes-Barre, Pa. — Vienas 
isz Maskvos “draugueziu” bu
vo taip daug nusilpęs ir nami
nukės prisitraukęs, kad net ly- 
tisžkus organus nusipjove. 
Vieni sako, kad pats tai pada- 
rc, 
reikalingi

organus

mo-
Priesz pat

San

minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c 
A }

No. 103 Vaidelota, apisaka isz

Alawaisis, Pa. — Czionnitine 
padėtis straikieriu yra tikrai 
apverktina. Nckurie, kurie pri
guli prie unijos jau 32 metus, 
aplaikinejo tiktai po tris dole
rius ant sanvaites, o dabar vi
sai negauna nieką per penkias 
sanvaites, o darbo negalima 
gaut kad ir norėtum s'kebuoti, 

, katrie
Tat matot

atsisako 
ir daliai* neži- 
kreiptis idant

bosai neduoda darbo 
laikosi su unija.
mieli brqliai prie ko mus dave- 
de unijos virszininkai. Jus mo
kat ant straikieriu minksztu 
anglių kasyklų — nekuriu ap- 
laikineja paszelpa, o kiti nieko 
negauna, visiszkai 
duoti paszelpa 
nom prie ko
gaut paszelpa ir ka turime da
ryti, nes jau netekome kantry
bes. Jus mokate in unija o vir
szininkai sukemsza in savo ki- 
szenius. Geriau broliai Lietu
viai nemokėkite ekstra inokes- 
czio. nes negaunam nieko. Szi- 
tie musu žodžiai yra tikra tei
sybe ka ežia paraszyta. — P.C. 
— Turiu ir tai primyt del tuju, 
kurie nežino kur randasi musu 
miestelis, kad jisai guli nuo Du 
Bois’aus tiktai tris mylės.

— Adelphi 
kolegijos mokslu baigoje tapo 
atžymėta Sylvija Stepans'kiutc 
o szv. Jono kolegijoje — Pily
pas Novickis, Gabrielius Gi- 
linskis ir Wm. Petraszis.

— Daininko Jono Butėno 
žmona, kuri szi pavasari sun
kiai sirgo, daliai* vėl susirgo ir 
patalpinta ligoninėje. Serga 
pavojingai.

— Laivu

Brooklyn, N.Y.

ligoninėje.

Majestic“Majestic” Bir
želio 23 in Lietuva iszplaukla 
Brooklyniete, Regina Jacinic- 
ne, kuri mano prabūti Lietuvo
je apie 3 menesius.

— Juozas Fndrukeviezius 
49 metu, 68 Scholes St., 
Birželio .17 diena. Buvo laido
tas Birželio 19 diena isz kun. 
Kodžio Bažnyczios, Szv. Jono 
kapuose. . — V.

mire

Chicago. — Pereita sau vai te 
sudege Lietuvis, Louis Zopelis 
gyvenos, 2303 So. Oakley avė. 
Buvo tur but 9:30 vai. vakaro, 
kai kilo gaisras name, kuriame 
velionis gyveno su szeima. 
Szeimos nebuvo namie. Gi pats 
Zopelis miegojo.

Fintas, kuriamo gyveno Zo- 
pęliai, radosi isz kiemo. Neži-

— buk daugiaus jam esą ne 
— kiti pasakoja, 

kad jo geri draugai buvę nu
silpo ir tai jam nupjovė. Kas 
ten žino, kaip buvo; tik yra ži
nių kad nupjauta — tai ir vis
kas. ’ — V.

Sugar Notch, Pa. — Gerai 
pažystamas visai czionaitinci 
aplinkinei 
ninkas Joakimas Mrazas Ne
dėliojo išzvažiuoja in New Yor- 
ka kur Panedeli sės ant laivo 
“Poloniu” ir plauks in tevisz- 
kia isz kurios buvo iszvažiaves 
46 metai atgal ir tik dabar pir
ma karta atlankys savo gimi
nes ir pažystamus. Priesz isz- 
keliavima turės atsisveikinimo 

ant kurio liks pa
ir pažystami.

Washington, D. C. — Czia 
Meksikos atvyko buvusis 

i\ ūgli komi bažnyczios kunigas, 
gi sziandic Kataliku Bažny
czios dijakonas G.L. Ferguson.

Pirm asztuoniu metu jis isz 
Britu Honduras 
Meksika
bažnyczioj 'kunigavo asistentu. 
Pirm keturiu metu jis atsivertė 
Kataliku Bažnyczion ir priim
tas Kataliku seminarijon 
kintis in kunigus,
k i Is i a n t persekiojimams, 
Luis Potosi vyskupas M. dc la 
Morą jam suteikė dijakono 
szvent inimus.

Kada, Calles pakilo kovoti 
Kataliku Bažnyezia, podraug 
iszkele 
klausomos 
ežios judėjimą.
suskato kovoti Katalikai. Prie 
tos kovos prisidėjo ir dijako
nas Ferg 
kartu jis suimtas ir uždarytas 
in militarinius barakus Mexico 
City.

Tame kalėjimo jis iszlai’ky- 
tas 11 menesiu. Vienam kam
baryj su juo buvo uždaryta 11

Isz tu kuni- 
gi trys neži- 

pragaiszo.
gyvi:-

jam

jr Meksikonu nepri- 
nacionalcs bažny- 

Szi judėjimą

; prisidėjo
uson. Už tai su kitais

viso—9 susirgimai, pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
mtn isz Lietuviszku užlieku. Su pa

veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c 
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c 

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Vclniszkas kaziravimas; Jesz- 
cojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
<a ketina antra karta apsipaeziuot; 

Pikta Onuka.25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................20c

graborius ir sztor- 
Joakimas

vakarėli
gimineskviesti gimines ir pažvstami.O . 1 v

Ponas MrazaS ketina vieszintis 
kelis menesiųis ir prie tos pro
gos atlankys Fra nei ja, Varsza- 
va, Krokuva, Viedniu, Berlina 
ir Ryma ir sugryž 
pni kiaušio laivo
Linksmos . ir laimingos kelio
nes “Džeiki” ir giliukningo ir 
sveiko sugryžimo namo.

Dzeiki

< <
namo ant 
Majestic”.

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

Parsi-Hotelis ir buezerne.
duos pigiai būczcrncs fikszczc- 
rei visai nauji.
ant aodreso:

A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St.

Pel. 1430-R.

Atsiszaųkitc
(t.51

r St. Clair, Pa.
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RADINYS.
Kaunas. —Pil. Indrikas, Uk

mergės pi., bekabdamas kalne 
prie laiptu sziukszlems duobe, 
isz'kase didžiulius žmogaus ko
jų griauezius, kurie surakinti 
geležiniu retežiu.

UŽKRECZIAMOS LIGOS 
KAUNE.

Kaunas. — Kauno mieste 
Balandžio menesi nuo 15 iki 21 

sunkiomis u žk recz lamomis
ligomis buvo susirgimu: vidu
riu sziltine 1, domėtąją smiltino 
2, kruvinąją 1, szkarlatina b, 
difteritu 2,

PASIAUTAS LIETUVIU 
KARININKAS.

Lenku spauda prancsza, kad 
sziomis dienomis Lenku pasie
nio sargyba radusi pas demar
kacine linija sužeista, be sąmo
nes Lietuviu karininka Aczkai- 
ti, kuri atidavė Lietuviu sar- 
gybai.
REDAKTORIAI PISZKINO 

VIENS KITAM PER
ŽANDUS.

Kaunas. — Lietuvos vieszbu- 
czio restorane invvko skanda
lingas incidentas, liudijąs mu
su laukinius paproezius.

Pi4io pietavusio 
redaktorių us 
priėjo “
rius poetas K. Binkis ir pa rei
kalavo pasiaiszkinimo del Ri
dėtos “Aitvaro”

satyriszkos
. P. Binkis griežtai reika- 

iszduoti tos

Aitvaro“Ai t va ro” 
p. J.J. Burbos 

Musu Dienu redakto-

buvo

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu.............3S«

8 Nr. ji lic- 
“ miš

“Aitvaro 
cziauczios 
les” 
lavo 
autorių.
tai padaryti, Binkis drožė jam 
kumszczia in galva.

P. Burba gzlykszcziais veiks-

< I mieles

Kataliku kunigu, 
gu 6 'suszaudyta, 
nomu badu kažkur 
Matyt, ju nėra jau tarp 
:iu-

Dijakonas Ferguson
priverstas žiūrėti, kaip du ku
nigu suszaudyta. Jis savo aki
mis mate, kaip budeliai nužu
dė kun. Acosta, Jėzuitą, ir kun. 
Rodriquez.

Taip put jis mate, kaip H !I:l,,is Puollkui neatsake, o trati- 
, sargai nuo 

vienuoles karidoriuje 
nuplesze drabužius, 
prie duriu ir plake taip ilgai 
kol ta nelaimingu sudribo ir 
mirė.

Dijakonas Ferguson ežia ga
vo prieglaudos Apasztaliniuose 
Misijų Namuose, kurie yra Tė
vu Paulistu vedami. Baigti nu
trauktus mokslus instos St. 
Mary seminaiijon.

Szcszios istorijos, ajie
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny-

No. 108

|>. Burbai atsisakius <"leje loi’’K1 r’?d“sl ”litie •P’k»itT-

T 
kalėjimo, baraku 
vienos

kaip p’!

pririšzo

per

mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodą 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

Lehigh Valley
v« •

A
,0

> iJ* I
■••i I

u
JįįiĮB :t. J> ijfr-

$4.00
NEDELIOJ 24 JUNIAUS

Dubeltava*
Tikietas

nia del kokios priežasties užsi
degė poreziai.

Zopelis tur but pajuto pavo
ju, kadangi jis rasta iszlipes 
isz lovos ir, 
bėgti laukan, bet prie durti su
kniubęs ir nebepajėgos iszbegt.

Sudege visu trijų auksztu 
poreziai. Nukentejo ir butai isz 
kiemo puses. Tie gi butai, ku
rio buvo isz gatves puses, liko

Namas buvo
-N.'

matyti, mėginės

gaisro neliesti, 
mūrinis.

TURYNIS:
-Socita Polka 
Lietuviu Mariizas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Tade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka 
Rasluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonele Polka
Ilgėjimus Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku bud u sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

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

>k.

SPECIALISZKAS TREINAS
Aplosi Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

Baseball-Yankees su Boston
New Yorke 24 Juniaus

kia tiesom
Tai jau antras trumpu laiku 

musu inteligentu tarpe, pasak 
“L. Aido”, moralinio nivėjau 
apsireiszkimas.

DEGTINES IR SPIRITO 
GAMYBA.

Kaip rodo valstybinio degti
nes monopolio statistika,
Kovo menesi buvo pagaminta 
558,375 litrai degtines ir 24,190 
litru spirito. Pereitais metais 
Kovo menesi degtines buvo pa
gaminta 520,281 litrai, o spirito 
16,915 litr. Taigi žymiai ma
žiau. Isz viso per pirmąjį sziu 
metu ketvirtadali degtines pa
gaminta 1,680,565 lt r.,, o spiri
to 81,379 Itr. Sulyginus su pe
reitais metais per ta pati laika, 
szimet degtines buvo pagamin
ta 232,915 Itr., o spirito 26,919 
Itr., daugiau. Per ta pati lai
ka szimet degtines ir spirito 
buvo pagaminta už 12,174,698 
litus, o pereitais metais už 10,- 
359,474 litus.

DARBDAVYS SUŽEIDĖ 
DARBININKĄ.

Rietavas, Telsziu aps. (“V.” 
kor.) —Vietos gana žymus pa- 
siturtintis ūkininkas, p. Jur
gaitis, ir dar buvęs Valstybes 
Liaudininku veikėjas, buvo nu
pirkęs isz valdžios, kunigai'ksz- 
czio Oginskio dvare murini na
rna nugriovimui. Suszaukes 
darbininkus pradėti darbu

Faigi žymini ma-

(3

. 15«

...15c

.dalie) 
Ha iM 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..

No. 112 Trys apisakos apie Pin in 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20e

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu....

I

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcslu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku. Perslszku, Gralklszku, 
Arablszku ir Cigonlszku burtinlku. 
lazguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Įsi Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . . . e . _

Prlaiusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti •tompomls,

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY FA,

nugriovimui.
pradėti <«>>,<«, 

vienam isz pastarųjų vėlai atė
jus prie darbo, p. Jurgaitis ji 
apmuszo ir nustūmė nuo trepu; 
bekrisdamas žmogelis nusilau
žė deszine ranka.

Nukentėjos darbininkas, Ka
zys Turskis, darbdavį apskun
dė teisman. Kuo szis prietyke 
baigsis, nėra žinių.

25c
No. 115 Istorija apie Sisrata, 

puikus apraszymas. 119 pus...

No. 117 Septynios istorijos apis 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs. 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba Ir 
40xRazbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevaininke, Luoszis. 
62 puslapiu...............................     15e

. .15c

.15c

25c.'

11 Toronto, Ont. — Bandi
tai pavogė daug pacztiniu mai- 
szu su 200,000 doleriu kurie 

in Chicago, 
inmote in automobilius ir din
go tamsumoje nakties.

W TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

bų vo siuneziami

Laidoja kunui numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikis- 
tiriiu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Pasamdo

520 w. CoMro Stn Mwbanoy Chy, P*

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant neminto. 58 
puslapiu ....;................................ 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaikijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu............... 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu..................16cir Piemuo. 60 puslapiu....

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas Ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............  15e

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis broliui, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 15a

1 . I
W. D. BOCZKAUSKA3 . CO., 
__mahanqx city. EA. _

i
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