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ISZ AMERIKOS
PASZPORTAI

IMIGRANTAMS
KOŽNAS TURES “PAŽINI
MO KORTA“ APLAIKYTA 
AMERIKOS KONSULATE 
PRIESZ ISZVAŽIAVIMA.

Washington, D. C. — Darbo 
departamentas paskelbė 
oral Order No. 106” 
paduodama smulkmenų apie in 
vedima naujiems imigrantams 
pasportu, vadinamu 
kacijos kortu”

Ordery j sakoma, 
1929 motu Liepos 
Amerikos konsulatai Europoje 
iszdavines tam tikras 

Identification 
imigrantui, 

“kvota 
ne ineinaneziam, iszskyrus tik 
kokius žmonis, kurie važiuoja 
in Jungtines Valstybes 
juoti.

Identifikacijos korta 
szys konsulato valdininkas, ku
ris duoda viza; korta turės da
ta. Imigranto apraszymas kor
toje pasiliks taipjau konsulato 
rekorduose. Prie kortos bus 
prilipinta imigranto fotografi
ja su konsulato sztompeliu ir 
pati korta prisegta prie vizos 
ir kitu dokumentu. • 1 •* 
Amerikos uosta, imigrantas tu
rės identifikacijos korta kartu 
su kitais tlokifincMtuis parody
ti imigracijos inspektoriui ir 
jo akyst korta pasiraszyti. Tas 
jo paraszas bus stropiai paly
gintas su imigranto paraszu 
ant vizos ir tik po to imigraci
jos inspektorius baigs suraszyt 
kas reikia, kortoje ir, imigran
tą jau galutinai nutarus insi- 
leisti, paliudys ja savo paraszu. 
Originaline identifikacijos kor
ta bus intelkta imigrantui, kai 
jau jis bus inleistas in Suv. 
Valstybes, o kortos kopija pa
siliks imigracijos departamen
te.

Imigrantas Ims pamokytas 
idant kožnam laike, imigraci
jos vyriausybes pareikalautas, 
galėtu ja parodyti.

“Gęn- 
, kuriame

“ identifi < 
, sistema.

kad
1

nuo 
dienos

< i

grant 
kiekvienam 
ineinaneziam in

Tnnni- 
Card” 

tiek 
t iek> y

studi-

sura-

Motiejum nužudė 
josios

TĖVAS IR MOCZIUTE 
NUŽUDĖ KŪDIKI.

Sturgeon Bay, AV i s. — Priesz 
prokuratori prisipažino sena 
mote re Ostram, kad drauge su 

McClash,
naujai gimusi kūdiki 
dukters, o kurio tėvu buvo Mc- 
C’lash. Isz pradžių norėjo kūdi
ki atiduoti in vaiku prieglau
da, bot vėliaus nuėjo in aptie- 
ka kur pirko truciznos o kada 
moeziute laike kūdiki ant ran
ku, tėvas inpyle trucizna kū
dikiui in gerkle nuo ko tuojaus 
ir mirė.

MUNSZAINE PRIEŽASTIS 
KRUVINOS MUSZTYNES.
Mount1 Carmel, Pa. — Vladas 

Olszevskis, 22 metu, 336 E. 
Centre uli., guli Ashlando 11- 
gonbuteje ant mirsztanczio pa
talo perdurtas per ranka ir pc- 
czius su peiliu per Juozą Jecz- 
ka, 38 metu, kuris taipgi su
pjaustytas ir randasi ligonbu- 
teje.

Visi buvo smagiai užsigeria 
ir pradėjo ginezytis isz kokios 
ten priežasties su baisioms pa
sekmėms. Bet Jeczko sako kad 
/aidulius aplaike nuo savo gas- 
padoriaus Juozo Jurkevicziaus 
o ne isz ranku Olszevskio.

Jcczko likos apžiūrėtas per 
r daktaro, po tam nuvežtas in 

galėjimą.

metu

AL SMITH PREZIDENTU, O JOSEPH 
ROBINSON VICE PREZIDENTU, 

ANT DEMOKRATU TIKIETO
Houston , Tex. — Demokra

tai iszrinko New York o guber- 
Al. Smith,

ant prezidento Suv. Valstijų 
vice

Fox. — Demo'kra-

na'toriu Katalika

kalbėti ir visi mėgdavo jo 
klausyti. Būdamas 12 metu, jis 
gavo dirbti pas žuvu pedlioriu, 
nes jo tėvas mirė, o szeimyna 
reikėjo užlaikyti. Nuo 4 valan
dos isz ryto iki 5 po pietų, jis 
dirbo,
savaite. Czia jis iszdirbo 7 me
tus.

Pristojęs prie 
mokratu vieno klubo, Smith

KASYKLOS SUSTOJO ANT 
MENESIO LAIKO.

Hazleton, Pa. — Lehigh Val
les kompanija uždare ant viso 
menesio ketnres szlopas Cran- 
berryje ir per tai 400 darbinin
ku randasi be darbo lyg 1 die
nai Augusto.

Taipgi ta pati kompanija už-

Isz Visu SzaliuK R lvl N\sPIKNIKAS ISZ LIETUVOS

padėka-

> 
prezidentu Juozą Robin

son, senatorių, isz Littlo Rock. 
Arkansas, 56 metu.

Smith’as nusiuntė
vonia delegatams tarp kito sa
ke: “Mano užduoto bus idant 
permainyt prohibicijos tiesas, 
kurios yra netinkamos 
žmonių.
ja los permainos, nes tiesas 
laužo ne lik patys žmonys bot 
virszininkai, butlegeroi ir kili. 
Duosiu žmoniems ta,’ka nori.

Gubernatorius Smith gimė 
Gruodžio 30, 1873 motuose ant 
South St., Now Yorke neturtin
goje szeimynoje. Jo lovas buvo 
pedliorins. Vienatini mokslą, 
kuri Smith iszejo buvo parapi
nėje Airiu mokykloje. Jau jau
nystėje jis pasižymėjo gabumu

v ra
Teisi ngyst o

del 
reikalau- 

nes

))

Pa. — Owen Le

nelio užklausė:

Tėvas dirstelejas ant

GERA RODĄ TĖVO DEL 
“PACZEDAUS” SŪNELIO.

Sunbury, 
vyti, nemažai nusistebėjo kada
jojo sūnelis praszo tėvo pinigu 
ant praleidimo. Tėvas 'isz jau
nu dienu niekad neturėjo gra- 
szio ant praleidimo ant viso
kiu nieku, todėl geide idant ir 
jojo snrudis iszmoktu czedint 
pinigą. Pažiurėjas ant savo su- 

“Asz tau duo
du kas sanvaite ant praleidi
mo po kelis dolerius, bot kiek 
tu suezedinai isz tu pinigu? 
Sūnelis nudžiugęs tarė: “Teve
li, asz suezedinau jau du tilks
ta nezi u s kuponu United Cigars 
Stores.”
taip paezedaus sūnelio, padavė 
jam deszimts doleriu kalbėda
mas: “Gerai sūneli, esi labai 
paezedus, suezedyk da du tuks- 
tanezius kuponu ir nusiunsk in 
kompanijc idant tau prisiuns- 
tu graba, 
dintas!”

Kaip laikraszcziai pranesza, 
tai sūnelis giliai tėvo žodžiais 
užsimanste ir nuo tos dienos 
paliovė rūkęs.

G e ra i sūneli

o tada busiu užgana-

PASMAUGĖ KŪDIKI, 
UŽ TAI KAD NEMY

LĖJO JO MOTINOS.
Oakland, Calif., — Septynio

likos metu Erma Janaszek, stu
dente augsztesnes mokyklos, li
kos aresztavota už pasmaugi
mu kūdikio savo kaiminkos 
Mrs. Lillian Cranz’ienos. Mer
gina prisipažino buk tai pada
re isz kerszto, nes kūdikio mo 
tin nekentė ja, o ji nekentė mo- 

ir už tai ji pa-tina kūdikio 
smaugė.

VIESULĄ PADARE DAUG 
BLEDES KENTUCKY IR 

TENNESSEE.
Lexington, Ky. — Smarki 

viesulą perpūto per Kentucky 
valstija padarydama bledes 
ant trijų mi’ldjonu doleriu. Pa
ežiam mieste Lexington viesu
lą padare bledes ant $800,000. 
Viesulą buvo taip smarki, kad 
iszverte namus ir (tvartus ir 
užmusze daug gyvuliu. Kentu
cky upe iszsiliejo užliedama 
■keliolika myliu aplinkui.

Nash vi Ule, Tenn. — Smarki 
viesulą Alexandria, Debalk pa
viete, suardo 28 namus,, 58
tvartus ir padare daug kitokiu 
bledžiu. Keli žmonos likos su
žeisti.

p!

gaudamas tik po $5 )n

Tamany De- 
’aa 

savo gyvumu ir iszkalba pradė
jo (‘iti politikoj augszlyn. Pir
mas jo “
klerko d žiuri

darbas buvomiesto” 
'komisionieriaus 

ofiso. Partijos bosai po to ji in
state in seimeli Albany, bot 
pirmoje tarnyboje Smith’as ne 
kaip pasižymėjo. Soimolyj jis 
iszbnvo 11 metu, ir 1913 metais 
tapo seimelio pirminin'ku. Jis 
jau buvo iszsįdirbės kaipo ge
ras vadas ir jo visi klausyda
vo. Po (o jis buvo keturis syk 
nominuotas ir iszrinktas New 
Yorko gubernatorium.

Albany *1

New York, 
jos geležkelis 
paženklino

apgarsino 
lėk i 6 toj u

LINDBERGAS DIRBS DEL 
PENNSYLVANIJOS 

GELEŽKELIO.
Pennsylvani- 

, buk
Charles 

A. Lindbergh, kaipo inžinieri 
juju lekiojiimo departamento, 

Pennsylvanijos 
goležkelisuvaris savo oroplanus 
po visas dalis Aimer i ko. Lindy 
priėmė darba ir pradėjo 
užduoti nuo 1 Julajaus.
CIRKUSAS GABENO 4,000

BONKU ALAUS; LIKOS 
SULAIKYTAS.

Ogdensburg, N. Y. — Kada 
dalys vagonu cirkuso 

Ringling Brothers and Barnum 
and Bailey atvažiavo isz Ka
nados, prohibicijos sznipai ap
laike slapta žine, buk cirkusas 
iszvažiuodamas isz Quebec pa
slėpė vagonuose daug 
gerymo. Pradėjo daryti krata 
ir turėjo neiszpasakyta gilinki 
nes surado visose dalyse vago- 
'nu ir tarp drapanų keturis 
tukstanezius bonkucziu alaus, 
daug visokio vyno, arielkos ir 
t.'t.

Kada pribuvo ketvirta dalis 
vagonu kuriuose važiavo akto
riai ir daginio kas atsitiko, isz- 
mete visokius gerymus per lan
gus. Mat, jaigu agentai ant ru- 
bežiaus pagauna ka toki su 
įborika gerymo, lai turi užmo
kėt penkis dolerius bausmes už 
kožna bon'ka.

Cirkusas

nos

trys

NUŽUDĖ 8 MOTERES < <

lekiojiimo 
n e ūži I g i o

tarp drapanų

savo

visokio

likos sulaikytas 
nuo darymo perstatymu Og- 
donsburge, pakol agentai neuž
baigs visiszkai krata.
MIRES DVI VALANDAS IR 

PUSE, — ADGIJO.
New York. — Pripažintas per 

daktarus kad ant 'tikrųjų yra 
mires, Romelius Green, 35 me
tu, staigai adgijo kalbėdamas: 
“o, mano Dieve P’ tuojaus ap
alpo ir užmigo. Daktarai sako 
kad žmogus gyvens. Green da- 
lypstcjo elektrikini drata ap
lankydamas 2,400 voltu elektri
ko,
RADO “SKARBA” BET ISZ 

JO NETURĖJO NAUDOS. 
Rochester, N.

darbininkai kasė grabe netoli 
seno Dogan namo, nemažai nu
džiugo kada rado įpuoda su pi
nigaus. Tuojaus pinigus nuno- 
sze in banka, bet nemažai nu
liūdo, kada jiems kasierius ap- 
reiszke kad pinigai yra netei
singu ir be jokios vertes. Pini- 

M * A M. a < .

. — Kada

gai buvo isz 1853 ir 1854 motu.
t

dare visas kasyklas nuo praei
tos Potnyczios lyg 5 J u laja us 
idant duoti ahglekasiams kėlės 
dienas vakaciju 'per Džiulaju.
GIMĖ IR APKRIKSZTYTAS 

ANT LAIVO.
New York.-

m e.
Ant mariu gl- 

vai'kas Lenkis/kai moteriai 
ant laivo “ Mauretania”, kuri 
apkriksztino Katalikiszkas ku
nigas vardu Herman Maureta
nia Pierro Malinovskis. Virszi- 
ninkas laivo Johnson sake, buk 
tai pirmutinis kriksztas kūdi
kio ant mariu in laika 
szimts metu.

d vide-

savo pažystamus

METODISTAS ISZGYDIN- 
TAS PER SZV. ONOS 

RELIKVIJAS.
Philadelphia, Pa. — Prikal

bintas per
idant važiuotu in Quebec, Ka
nada, kur randasi koplyczia su 
Szv. Onos de Beupro relikivl- 
joms, kur daug stebuklu atsl- 

, kuris 
penkis

buvo, Charles R. Olsen 
buvo suparalyžavolas 
metus, paklausė geros rodos Ir 
nuvažiavo in stebuklinga vieta. 
Ana dion sugryžo visiszkai isz-

“Buvo 
” Olse

ns yra Metodįszko iszpažinimo.

gydintas kalbėdamas: 
tai tikrai Dievo galybe.

Paskutines Žinutes

ProhibicI-

11 Nanticoke, Pa. — James 
Evans, 40 metu, fajerbosis No. 
7 kasyklosia Susquehanna Coal 
Co., likos užmusztas per nukri
timą anglies kada peržiūrinė
jo ’kasyklas.

11 New York.
jos agentas surado senam tvar
te ant 832 E. U-tos ui i., visokio 
gorimo — alaus ir arielkos — 
verties 100,000 doleriu. Nieką 
nearesztavojo.

11 Trenton, N. J. — Gegužio 
menesyje New Jersey valstijoj 
mire 4,298 ypatų isz kuriu 87 
likos užmuszti ar mirė nuo su
žeidimu aplaikytu per automo
biliu.

LAISZKAS ISZ 
LIETUVOS

- ——

BLOGAS ORAS LIETUVOJE 
PADARE DAUG BLEDES;

KERSZINA BADAS.

Alytus. — Isz Skovagaliu 
kaimo, Simno valscziaus, pra
nesza, buk gyventojai yra labai 
nusiminė blogu oru, kuris pa
dare milžiniszkas bledes ūki
ninkams. Birželio menesije 
sniegas iszlaužo rugius ir me
džius. Manoma kad bus blogi 
laikai, nes niekas no auga, tan- 
kei lija ir szalta, bulves supu
vo. Seniausi žmonys neatmena 
kad butu buvo toki blogi orai, 
pranszaujama kad užeis badas.

Ūkininkai tarėsi eit ant ko
lonijų, bet niekaip negali susi
taikyt o isz valszcziaus jokiu 
žinių da negauta,
iszparceliuos dvarus 
kaimus kur visi ūkininkai ge
rai sutinka cit. Skovagaliu ūki
ninkai vieni nori eiti o kiti ne. 
Kaip pabaigs dvarus ir kaimus,

Pirmiausia
ir tuos

kurie pirmiau reikia iszstatyti 
viensėdžius,
Skovagaliaus ūkininkus varys 
valdžia priverstinai.

Szia gromata aplaiko musu 
skaitytojas Jonas Ivanauckas 
isz South Milwaukee, Wise.

tai gal tada ir

“BAISUSIS BARZDOCZUS” 
NUŽUDĖ DAUG MOTERIŲ 

KURIAS UŽKASĖ 
SKLEPUOSE.

doczius.

Marselio, Francije. — Visa 
Francuziszka palicije jeszko 
Jeromo iPrait, kuris žudo moto
re s ir merginas kaip senovisz- 
kam laike dare “Baisusis Barz- 

” Badai Prat nužudo
noma'žiaii kaip asztuones mote- 
res ir unerginas o gal ir dau
giau, bet tik tiek lavonu pali- 
eije lyg sziam laikui surado 
skiepuose kur tasai žudintojas 
apsigyvendavo. Prat apgarsin
davo laikraszcziuoso kad pa- 
jeszko turtingos uaszles arba 
senmerges už paezia. Kada su 
jaja pergyvendavo koki laika, 
motoro staigai mirdavo arba 
slaptu budu dingdavo.,

Ant galo paskutine jojo mo
tore Mile. Eliso Foce, kuri tu
rėjo puiku namdli ir jame gy
veno su Prat, likos surasta už
smaugta su szmotu drato o 
Pra't dingo nežino 'kur.

Palicije pradėjo sznipinet ir 
ant galo isztyrinejo, birk ir ki
tos moteres slaptu budu dingo. 
Pradėjo kasti skiepuose kur 
Prat gyveno ir ipasiseke suras
ti asztuonis lavonus nužudytu 
moterių., Palicije kasa ir ki
tuose namuose su vilczia atra
dimo daugiau (lavonu.
2 UŽMUSZTI, 60 SUŽEISTA 
KADA PERKŪNAS TREN

KĖ IN BAŽNYCZIA.
Elsinskis, Suomiai. — Alies- 

teiyjc Parkano, laike dirmavo- 
nes, kurioje dalybavo apie asz- 
tuoni szim'tai žmonių, staigai 
u’žejo lietingas sz t urmą s su 
perkūnijo. Ant kart sužaibavo 
smarkiai ir perkūnas trenke in 
bažnyczia isz ko kilo didelis 
sumiszimas, o kada žmones ap- 
simalszino, surado dvi moteres 
užmusztas ir apie szeszesde- 
szimts žmonių sužeistu ir ap
degintu.

Kada perkūnas 'trenkė in 
bažnyczia, tame laike klūpojo 
prie altoriaus jaunos mergai
tes, pasirėdžiusios baltoms 
szlebukems.
mui žmonių vyskupas pabaigė 
dirinavCt.
DAUG ŽMONIŲ ATIMA SAU 

GYVASTIS EUROPOJE.
London. — Konia kožna die

na galima užtomint laikrasz- 
cziuose apie yisokes savžudins- 
tas žmonių po visas dalis Eu
ropos, bet ant to mažai žmones 
atkreipė atyda. Savžu'dinstos 
kas motas didinasi. Pagal Tau
tos Lygos padaryta surasza, 
tai Europoje kožna meta ati
ma sau gyvastis nemažiau kaip 
50 ’tukst'ancziai žmonių. Dau
giausia nusižudo, pirmoje vie
toje Vengrijoj ir Czeko^lovaki- 
j°j, po ^am Vokietijoj, Austri
joj, Fra nei jo j ir t.t.
BAISUS TVANAI, 200

ŽMONIŲ PRAŽUVO, 
1,800 NAMU UŽLIETI.

Osaha, Ja/ponijo. — Apie du 
szimtai žmonių, o gal ir dau
giau pražuvo per tvana vaka-

pasirėdžiusios
Po apsimalszini-

KARALIENE” SUKAN
DŽIOTA, KITAS GAVO

PEILI IN PILVĄ, KITI 
TAIPGI SUŽEISTI.

žymėjo jokiu 
t uom,

TAMSUOLIAIISZDEGINO 
KAPUS.

Kurszenai, Sziauliu aps. (V. 
kor.) — Ant Kurszenu kapiniu, 
isz karo laiko buvo daug prika- 
vota kritusiu kovoje Rusu ir 
Vokiecziu kareiviu; del kiek
vieno kapo buvo padarytas 
kryžius su palaidoto kareivio 
antraszu. Kasmet atvažiuoda
vo isz Kauno Vokiecziu komisi
ja, nusamdydavo kapus; tas 
dare gražu inspudi ir atminti 
isz didžiojo karo.

Balandžio isz 18 in 19 diena 
kas ten rado skrynutėje paka- 
vota 6 menesiu nekriksztyta ku 
diki, ir panesze policijai. Poli
cija tuojaus pastate sargus ci
vilius žmones, kas dvi valandi 
mainant. Tsz viso sugojo 60 va
landų kol atvažiavo isz Sziau- 
lin apskriezio gydytojas ir per 
ta laika iszejo saugoti apie 3U 
žmonių, ir besaugodami virsz- 
minetus Rusu ir Vokiecziu ka
pu kryžius ir sudegino.

Dabar visi saugotojai pa
traukti valdžios atsakomybėn; 
apie 30 žmonių aresztuoti, ir 
paleisti po kaucija nuo 3,000 
iki 10,000 litu kiekvienas iki 
teismo.
ARESZTUOTAS VALS

CZIAUS SEKRETORIUS.
Veliuona. (“V.” kor.) — 

Sziomis dienomis Kriminaline 
policija aresztavo Veliuonos 
valscziaus sekretorių, Joną Be
lecką, kuris kaltinamas dide
liuose pleszimuose ir policijos 
nuginklavime.

Beleckas pastaruoju laiku 
apie dvejus metus sekretoria
vo Veliuonos valsr. valdyboje, 
kurioje irgi, kaip aiszkeja, pri
dirbo invairiu juodu darbeliu. 
Bet to jam neužteko: jis, kaip 
matot, prigulėjo ir plesziku 
gaujai.

UŽ DVI ŽMONAS 
KALĖJIMAS.

Varszava, Lenkije. — Kelio
lika szeimynu isz Žali boro, su
sitarė praleist diena ant lauko 
arti Bielaun ir pasidaryti sau 
piknikeli. Pirko maisto ir už
tektinai gerymo, bet ant nelai
mes nupuolė didelis- lietus ir 
pikniką pagadino.

Ka ežia daryt! Susitarė visi 
idant pikniką laikyti apleisto
je maudiny ežioje. Karaliene 
pikniko likos iszrin'kta Stepo
ne Laczovskiute, 'kuri neatsi- 

patogumu bet
kad mokėjo geriause 

traukt isz butelio, josios drau
gu buvo Marijonas Slivinskis.

Viskas butu užsibaigęs kuo- 
geriausia kad ne szetoniszkas 
užvyklejimas Slivinskio, kuris 
negalėjo iszkenst kad jojo “ka
raliene” gere su svetimu žmo
gum. Tsz karszczio isztrauke 
ilga peili ir su juom dure in 
pilvą Jokūbui Butkovskiui ku
ris selinosi prie jojo drauges.

Tsz to prasidėjo tikra bolszc- 
vikiszka revoliucije, ponai ir 
ponios(l) susiplesze sau szle- 
l)cs, kad net pasiliko pusnuo
ges ir pradėjo daleisti szturma 
vieni ant kitu su bonkomis. 
Ostrovski ui perskėlė galva ir 
atkando ausi, kokia tai užvy- 
di mergina iszkando szmota 
kūno isz “karalienes” veido ir 
pecziu, o josios draugui nuple- 
sze skūra nuo puses veido o 
vienam perpjovė szona kad net 
žarnos iszleke.

. Sužeistus nuveže in ligonbu- 
. ti o sveikus in kalleiima. Keli 1 w

smarkiau sužeistieji kaip ro
dos mirs.
10,000 LENKISZKU KO

LONISTU APSIGYVENS
BRAZILIJOJE.

Rio <le Janeiro, Brazilije. — 
Triangulo Geraes ir prie Mabi- 
ra, Peru ir Negro uipiu, ketina 
apsilgyvent deszimts tukstan- 
cziai Lenkiszku szeimynu, kaip 
nutarta ant posėdžio Rio de 
Janeiro. Japonai jau turi savo 
kolionije Ribeirao, kuria keti
na padidinti.
48 ANGLEKASIAI .

ŽUVO EKSPLOZIJOJ,
FRAKCIJOJE.

St. Etienne, Francije. — Su
katoje per baisia eksplozije 
dulkiu kasykloje Roche La Mo- 
liere, pražuvo 48 anglekasiai. 
Yra tai viena isz didžiausiu ne
laimiu Francuziszkoje kasyk
loje. Kasyklos po eksplozijai 
užsidegė.
28 UŽMUSZTI IR DAUG 

SUŽEISTA TIKEJIMISZ-
KAM MAISZATYJE. Klimiene, 40 motu. Szi nusikal-

Callcutta, Indije. — Tarp Ma
hometonu ir Indusu kilo ti’ke- 
jimiszkas maiszatis Khargpur, 
praeita Petnyczia, kuriame li
kos u’žmuszta 28 ypatos o apie 
szimtas sužeista. Tarp užmusz- 
tuju buvo ir daug moterių ku
rios dalybavo sum i szi me.

Kaunas. — Pil. Rugienis 
1926 mete Balandžio 31 diena 
Vytauto bažnyczioj susituokė 
su naszle O. Labanauskiene. 
Po metu apie Szias jungtuves 
sužinojo K. Kisieliute-Rugie- 
niene, 1919 mete isztekejusi už 
J. Rugienio ir apskundė vyra. 
Kauno metrapolijos tribunolas 
pripažino teisėtomis pirmąsias 
jungtuves.

Rugienis teisinsosi, kad sky- 
resis tik todėl, kad pirmoji 
žmona jo neklausiusi ir girtuo
kliavusi.
teismas nubaudė viena menesi 
kalėjimo.

Kauno apygardos

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Czekiszke. — Sziu motu Ge

gužes 26 diena vakare Iszlasta- 
kiu vienkiemyj sznviu per lan
gą isz szratinio szautuvo buvo 
užmuszta gyva-naszle Elena

tima padaręs intariamas yra 
tūlas Kazys Bundza, kuris su 
nuszautaja bylinėjosi ir pri
teistas buvo sumokėti 50 litu 
bylinėjimosi iszlaidu. Bundza 
aresztuotas. Tardymas eina.

rinojo dalyje, Japonijos, kur 
upes iszsiliejo isz loviu, užlie
damos visa aplinkine Kynsku, 
1,800 namu ir 70,000 akeriu že
mos. Penki szimtai kareiviu li
kos nusiunsti in tonais in pa- 
golba. Visa komuni’kacijo tarp 
Fukuoka ir Saga likos per
traukta. Blodes vanduo pada
ro snvirszum arit penkių mili
jonu doleriu.

Trumpi Telegramai.
I ■■ ■ .1—-■

11 Hazleton, Pa. — Jonas 
Czestny, likos užgriautas per 
50 tonu žemes laiko kasimo 
sklyepo. Likos iszkastas gyvu.

U Lancaster, Pa. — Sesuo
Maro Rosina isz Szv. Juozapo 
parapines mokslaines, smarkei 
susižeidė kada nukrito nuo 
platformos laike vaiku persta
tymo.

NAUJOS MADOS 
PASILINKSMINIMAS.

Rokis^kis. (“V”, kor.)—Vi
same apskrityje insivyrąvo 
mada leidineti supuvusius ba
tus, laiktodžius ir armonikas 
ant loterijos. Daiktas turi ver
tes 10 litu,
parduoda už 100 litu. Leidėjas 
turi už koki 50 litu nupirkti 
degtines. Laimėtojas irgi ta 
pati daro. Suszau’kia vakarusz- 
ka, pasigeria,
mas, o mergaitėms randasi ka 
in lopszeli indeti.

o loterijos keliu

susipesza, teis-
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Darbininkai rugoja ant be
darbes, o kituose sklypuose ju
ju draugai nžvydi savo Ame- 

broliams Ijuju 
auksinius laikus.’*

Atkreipkime aki ant szian- 
dieninio darbiu i nkiszko padė
jimo Europoje ’ir Amerika, o 
faktai patys už save kalbės.

Paskutinis s u raszas parodo, 
kad skaitlis bedarbiu Vokieti
joj Kovo mėnesyj buvo 1,237,- 
(MM); Anglijoj 1,127,000; Itali
joj 487,000; Rosi joj 1,350,000; 
bet su atėjimu vasaros darbi- 
ninkiszkas patlejimas truputi 
pasigerino, liet bedarbe da vis 
didele. Bet Suvienytose Valsti
jose sziailien mažiausia 
penki milijonai liedarbiu.

Darbai po karei sumažėjo ir 
‘ no lengva bus viską sudavadyt 

o priek tam visoki nauji iszra- 
dimai pramonėje, kurie užima 
darbininko vidtn, 
daugiau sugadina.

O kad Amerikoniszkas dar
bininkas sėdi <laugiausia mies
tuose, kur turi visokia vigada 
ir gerus darbus todėl miestuo
se daugiaaše yra bedarbe kada 
visoki fabrikai sustoja arba 
dirba tik po kolos dieaias.

Panaszus padėjimas ir ang
liuose, prie kuriu darbininkai 
yra taip priprato po kokiam 
laikui, kad sunku jiems persi
skirt su kasykloms. Velina 
kaip kada kentėti beda — kaip 
dabar laike minkštu anglių 
kasyklose — ne kaip iszvažiuot 
ant farmu, kur turi dirbti il
gas valandas, paprastai nuo 

lyg nusileidimuisaulėtekio 
saules.

(’zionais Suv. Valstijose yra 
daugiau kaip trys milijonai 
Žydu isz kuriu 75 procentas 
neUžlaikinoja savo sonoviszku 
liesu ir paproeziu kuriuos juju 
protėviai užlaikė per tukstan- 
czius metu.

Dabar “naujos mados’* Žy
deliai (jaunesne gentkarte) at
metė tėvu paproezius taip va
dinama “koszer maišia“ ir 
valgo ta pati ka ir visi žmones. 
Ai vai! k a pores koszer!

! ------------

naujos mados

koszer maistu

7 diena pra-Sk ra n t on, Pa., 
ėjusio menesio, per neprigul-

♦ minga vyskupą Hodura, likos 
konsekruotas ant vyskupo 
JJetuvys Jonas Jasinskas.

Ar tik nebus tas pats Jasins- 
Jcas, kuris kitados gyveno Ma- 
Jianojuj ir vėliaus mokinosi ant 
daktaro.

ant

Bet

I
J|tHlF1|

Ana diena Florencijoj, Itali
joj, apsibuvo iszbandymas ne
paprastos teisingystes žmonių. 
Ant vienos svarbios ui vežios 
pasirodė jaunas žmogus, kuris 
i užmeti nėjo bumaszkas 500 li
pines. Isz pradžių žmones ma
ne kad tai kokis susilaižinimas 
tarp draugu ir pinigus jisai 
i užmeti nėjo neteisingus,
keli palicijantai nuneszo bu- 
niauzkas in banka kur dažino- 
jo, buk tai geri pinigai. Žmo
nes pradėjo rinkti pinigus. Ne- 
užilgio viskas iszsidave, nes 
buvo tai vagis kuris kėlės va
landas priesz tai apvogė vie
na banka. Susektas per detek
tyvus, Iszmetinejo bumaszkas 
idant tokiu budu davada va
gystes uždengti. Kada ant ry
tojaus laikraszcziai apie tai ap- 
rasze ir melde .žmonių idant .su
gražintu iszmetytus pinigus, 
žmones sugražino visus suras
tus pinigus ir tik vienos bu- 
maszkos stokavo.
I

Katras yra naudingesnis, ar 
darbininkas ar darbdaviu!

Klausymas yra prastas ir 
lengvai suprantamas, o bet ne

*

<

kožuas gali atsakyti ant jo pri
guli nezia i isz visokiu priežas- 
cziu.•

Jaigu ant tojo klausymo gc-V#

■

pripažinti, kad darbininkas
1* —, * —. X i f •

Tai apmanstysime, tai turime

yra naudingesnis už darbdavį. 
jPrastas parodas darbininko ir

DEGINA KENKENCZIU VAISTU
VERTES MILIJONO DOLERIU

H

*Q
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Paveikslas parodo skiepą ir peeziu palieijos stotyje New 
Yorke, kur ana diena sudilgino visokiu 
kaip morfinus, lierono, kokeinos ir kitu, kuriu verte isznesze 
ant milijono doleriu. Tuosius vaistus 
šokiose urvose, ypat ingai pas Kinczikus ir peilorius t uju už
draustu vaistu.

keirkencziu vaistu

konfiskavo palieije vi

ALKANAS PIKNIKAS
' £ <

T 
Su Vizitą.

Grigas Zerentujus, Sovietu
praturtėjos

iszleistuju apyvarton, poniute, 
jusn varguoliams nuo nežino
mojo !
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naujagimis, praturtėjos isz 
taip vadinamu kratų be man
datu, — buvo vyras ne pliusz- 
kis.

SutukoR nuo pinigu
kad dabar

— prn- 
visnome-

O, mersi

ir del-

«

O, no. Asz taip paprastai. g
LIEPOS lmo

mautu, jis nutarė, 
esą geriausis dalykas 
Ivst in anksztesnius • ♦
nes sluoksnius.

— Turi ings žmogus be pa- 
žineziu su auksztesniais asme
nimis, — supuvęs darbas, — ta
re jis pats sau. — 
asz su vizitą prie 
niules 
nes.

Trukt eisi u 
paezios po- 

Ulijanoviones-Leninio- 
Mane pritinsiant i — bus 

geras biznis, biznis, duosią In 
sprandu: — “ 
Nieko nepadarysi.

Jisai isz romanu žinojo, kaC 
auksztesniam sluoksnyj vizitą 
— tyras, prakilnus dalykas. 
“Atvažiuosiu, vestibiulyj (pa
laukime kambaryj, 
siu, 
nas, lokojus)... Paklausiu: 
priima?“ — “Kaip liepsite

Tszimsiu viziti-

vintu atrožin”.

nusi redy- 
iszeisias mažordom, (tar- 

“Ar

Kokia ne 
iižjaucziancziai 

liežuviu Grigas.

i

.1

I I

i

Trisdeszimtas-antras regulariszkas czvertinis 
procentas ant $7 Preferred Stock, ir sep

tintas regulariszkas czvertinis 
centas aiit $G Preferred Stock

pro-

hr

X
X

£

X

ūkininko padare daug dauginu 
gero del žmonijos, ne kaip kn- 
raliszki parėdai kokio kuni- 
gaikszczio. Kieti delnai prisi
dėjo daugiau prie civilizacijos 
ne kaip baltos rankos. Papras
tos perkelines szlebes ir pras
tos skrylieles nuo saules, dau
giau yra tinkamos ir geresnes 
ne kaip szilkiniai .paretini ir pa
togios skrybėlės.

Bet jaigu kalbėsimo apie ka- 
raliszka ir szlektiszka gimimą, 
tai tikrai tasai vardas priguli 
prie Karaliaus Darbo.

Tinginys yra'dykaduoniu del 
visuomenes; diele, kuri
ežiuipe krauju darbininko; sun
kenybe del visu žmonių.

Taip vadinami tureziai szio 
svieto ne yra tie, kurie padare 
isz szio svieto tinkama

bet buvo tai

ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo “Saules” Korespondento.)

4< Pranoszk!
( i

1SZ-

vieta

ka
seli i 

troksztan'ti gar-

del 'gyvenimo, 
darbininkai, kurie savo spėko
mis, darbu ir smegenimis per
mainė laukines aplinkines ant 
tinkamu vietų del gyvenimo. 
Tik darbininkai permaino pus
tomos ant puikiu daržu, jieji 
sutvėrė lenais ta, ko ten nebu
vo.

Nesiranda tokio darbo, ku
ris nužemintu žmogaus.

Sonoviszkuoso laikuose, 
da nebuvo kitokio darbo, 
savmvliai ir
bes valdytojai ir ponai vare sa
vo padonns ir novalninkus prie 
darbo stalyti piramidus ir pa- 
locius, paminklus, a n t grubius 
ir maldnamius. Buvo tai ge
riau del juju padonu ir geriau 
del ju paežiu, nes bedarbe yra 
priežastis nerimasezu ir piktu 
del abieju.

Kari umene, 
dirba ilgai, 
del sklypo ir valdytoju. .Jaigu 
kareiviai nesimusza, tai turi la
vintis ir rauszt ra votis. Aisz- 
kus dalykas, kad piramidai bu
vo be jokios naudos, kaipo ir 
milžiniszki karaliszki antgra- 
liiai, bet darbo buvo ir visi bu
vo užganadinti.

PARSIDUODA FARMA.

kuri nieko ne- 
stojesi pavojinga

Farma 40 akeriu dirbamos 
o 40 aktorių girios. 

Daug vaisingu medžiu, geras 
vanduo. Namai ir tvartas taip
gi visztinyczia geram padėji
me, visos reikalingos maszinos. 
Farma randasi tarpe Nescopek 
ir Albert Station. Parsiduos 
pigiai del greito pirki ko nes 
locnininkas turi kitokį bizni.

Mike Medalis, 
G2 S. Main St., 

Ashley, Pa.

žemes,

54)
•r

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Pasamdo t 
•10 W. Ceatre StM Mabanoy City, Pa.

Laidoja kunua numirėliu, 
automobiliu* del laidotuvių, krik*:
dnluf ▼••eliju, paalvažInSJimo Ir L
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Craigneuk, Skotlandija. —
Blogi laikai, blogi darbai, 

bet blogumas nevisiem, yra ir 
Scot i joj kurie neblogai gyve
na, ir vargo jokio nemato, blo- 
gianses padėjimas nabagėliam 
anglekasiam, dabar kiekvienas 
ga’li aiszkiai pamatyti klaidas 
nosilai'kvma vienybes ir straik- 
laužiu kenksmingumą. Bet jau 
po laikui, jau to neat įtaisysi 
nors ir puse varga ken'tancziu 
ir isziinirtu nuo bado kapitalis
tai ant to nieko nepaiso bile ju 
virs žus i. <t, 
jiems neilgai

aplinkybėm

ir Jiem gerai, bot ir 
di būti gerai 

szi tokiom aplinkybėm esant. 
Ang’liu kasyklas uždarinėja tai 
vienur tai kitur, per tai ir jiem 
no ant sveikatos, viskas naiki
nąs), genda, pusta, kolei ir isz- 
ejimo vietos iržgriuva ir 
isz to iszeis nežino, 
rodis.

Bet. geležies ir plieno iszdir- 

kiekvieno iszdirbystej nedirba 

dirba 
rUarp 

dirbaneziu randasi ir gerai už- 
dirbaneziu bet nedaugelis, jei 
kokia sanvaite ar kita gauna 
darbo daugiau, tie 'palys ver- 
cziami dirbti virszlaiki (over
time) o nauja darbininką nein- 
sileidžia, tokiu budu prisieina 
kitam padirbti in sanvaite 7 ar 
8 sziftus, o nedirbantiems vi
siszkai nėra rupesezio apie dar
bą, tik rūpestis'kad szalta. Va
sara da tik 2 dienos buvo szi- 
1 urnos, negalima beveik ant 
lauko nakvoti, o u'ž nakvyne 
mokėti nėra isz ko. Dabar gry- 
szim da prie geležiniu iszdir- 
byscziuj'tu daliu kuriose nedir
ba, viskas nai'kinasi. Man teko 
su vienu draugu užeit pažiū
rėt in tokia dirbtuve, baisus re
ginis pasiro’de, kur Ibuvo intai- 
symai kogeriausi viskas ap
leista, viskas surūdija, sugriu
vę, atrodo visiszkai kaipjjrasi- 
gerusio kokio u'kininko savas
tis. O tokiu dirbtuvių dabar 
daugybes kur tik girdot. Czion 
reikia -pagalvoti ka kapitalis
tai mano ir ar ilgai 'taip gali 
būti; kaip tada bus kaip dar- 
biniirku visiszkai mažai liks, 
jau ir dabar'bedarbei kone vir- 
szina, ir ka tada pradės bedar
biai ? J u manymas da mažint 
užilaVbius kurie jau ir dabar 
per maži, greieziausia taip ir 
padarys ir privers dirbti vien 
už prastu maišia ir sunkiai, jei 
tik jiegos neapleis bedinbant. 
Vienu žodžiu, Scotijoj prastas 
padėjimas, bet khip minėjau 
virszui, nevisiem randasi kurie

bvstes

gi

nežino
kas

ateitis pa-

taipgi negeriau stovi

ne penkta dalis (kitoj mažiau 
kitoj daugiau) kurie 
tiem da nėra blogumo.

gali pasigirti ir Sukatoj iszsi- 
geria pusėtinai kad net kojos
nedalaiko, tas dabar pas mus 
retenybe, tiek apie bedarbe su
žinojau. —Szkotinskas.

• 'l * ' * * •
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praneszt?” — 
ne paauksuotais krasztais kor
tele ir pasakysiu:

Malonėkite in buduaru!
Viskas busią labai džentolmo-
niszkai.“

Tikrumoj, 
bent kiol< nesutiko su tomis jo 
numatvtomis smulkmenomis.

Kuomet jis elegantiszkai in- 
szoko in prieangi, 
i szszoko va i k i na s, 
mauzeriais,

vizito pradžia

isz ten tai 
apsika rstes 

naganais ir kol
tais, kaip kalėdinė eglaite in- 
vairiais pagražinimais. Vaiki
nas motes ant Grigo isz užpa
kalio, mitriai susuko rankas už 
peeziu ir sukriokė:

— Rupūže, kur lendi?
— Ka (jus, pasigailėkite! 

Asz su vizitą pas ponia Loni- 
niene.

— Ar turi mandata — i il
ga Ii oj ima ?

— Bet asz paprastai, kaip 
pažystamas. Koki ten po szimts 
velniu dar mandatai reikalin
gi?

Sanryszyj su permaina svie- 
tiszko apsiejimo
visas svietisz'kumas 
jo...

Aszai kita kad nutverezia uZ 
ranku, tai dvi dieni ant vietos 
besisuktu. Tavo darbas pra- 
neszt, o ne užsipili t, kaip pasiu
tęs drigantas.

— O man

ir nuo Grigo 
iszdulke-

abelnai imant, 
kas rupi. Eikite. Tenai vis vie
na apžiūrėsią.

Sunkiai alsuojant po kovai, 
Grigas inejo in prioszkambarl 
ir, priėjės prie veidrodžio, pra
dėjo taisyti puiku atlosini ka- 
klgrai'kszti.

Du kokie tai vyrai smarkiai 
nubėgo nuo laiptu ir, kaž-ka 
tai in Grigą nustato, iszdavo 
komanda.

— Rankas au-ksztvn!
T { e # •

— In koki daikta? — pa-
ran-

’ 1— In koki daikta? 
klausė Grigas, pa'keliant 
kas.

su vizl-

— Ar ginklo neturi? Nagi 
iszverks ir parodyk kiszenius. 
O isz užpakalio? O už anezio?

Iszkreto. Volei mandato pa
klausė. Sužinojo, kad “
ta“, nusistebėjo ir buk tai ne 
suvis suprato.

— Na, eik, ar koki gala. Te
nai pas drauge Leniniene Troc
kiene sėdi. Virszui nuvesia, kur 
reikia. Tiktai jaigu isz farforo,
arba žalvario ka-nors nueziup- 
si, — vis viena iszejus iszkraty- 
sime....

Koki keisti iszsireiszki-
— pamanė Grigas, 

traukdamas paežiais ir perei
nant
kambariu...

mai pa-

per daugybe tuszcziu
t

II.
Pasikalbėjimas Apie Badą.
— Dovanokite, poniute, kad 

asz taip be pakvietimo įnsiver- 
žiau, 
rentų jus, bueziuojapt poniu-
v • — nusilenkę Grigas Ze-

tems rankas. — Leisite i<X-
teikt doliai pirmosiom pažin
ties...

— O kas ežia toks?
— Trys trilijoneliai naujai

' ' ' 1 ' !»
i

(nežili). Ak, 
dabar tiek bėdinųjų, tiek var
go, kad t iesiog'kiekvienas ska
tikas brangus 1 Tamsta tarnau
jate ?

H..H.III .n

Sziuo bei tuo.
Patylėjo.
— Ligi jusu atėjimo, mes 

apie bada. sznokucziavome. Tas 
badas tiesiog mano kamuoto 
kamuoja.

— Ka ežia jus! 
tvarka!
tauksztelejo
Badas lai isztikrnju. Nemalo
nus užsiėmimas.

— Ak, ir ii(*kalbekito. Asz 
visa laika manau, ka jie ton 
valgo, kuomi maitinasi? Laiik- 
raszcziuoso vis raszomn apie 
nesuprantamus produktus: ko
kio lai arkliu ruszkyniai, 
gėlos, žoles sriuba, ąžuolo žie
ve, szakneles, giles...

— O jus žinote ka, sucziul
bėjo ponia Leniniene. — As^ 
labai noroeziau viso to pamė
gint... Bet kur ežia gaut Mas
kvoje? Asz prasziau vyro — 
jis sako: kvailystes!

B i zni ngoj Grigo 
mirktelėjo mintis: 
taip 
kiems rysziarns sutvirtinti.

— Poniutes! — meiliai ta
ro Grigas, prispausdamas prie 
krutinės parudusi eilinderl 
(skrybėlė).
tamstoms visa lai parengsiu ?... 
Jei malonėtumėt, asz galoezian 
jums paruoszt tikrus badan- 
janeziuju pietus isz tu paežiu 
dalyku, kuriais mužikai maili 
naši!...

va 
reikalingiems

dil-
V* •

galvoje 
kelias 

sviot isz-

parudusi
— Ar leisite, asz

Ar rimtai?! — Sujudo 
ponios. — Ak tatai isz tamstos 
puses labai ir labai malonu. 
Mes taip norėtume turėt supra
timu... Bet kaip tatai surengi ?

— Poniutes! — net sudeja
vo Grigas. — Bukite taip ge
ros! Nepasididžiuokite del 
svietiszku tradicijų 
žinokite 
Mano virėjas...

, -r- Bet, ar bus patogu... Jog 
mes beveik, kaip nepažystami...

— O žinai ka ? — sujudo 
Trookiene. — Mes tatai galėtu
mo padaryt, kaipo pikniką (ba
lių). Paimsime su savo Vovocz- 
ka ir Zorzika...

-— Ju meilužiai, — pamano 
prozaikas Grigas. — Del Dievo 
malones, suteikite man laimes!.

III.
Alkani pietus. I 

Triukszmingai susėdo už di
delio Grigo, sodne uždengto ir 
gražiai jiapuoszto stalo.

Nepasididžiuokite
, — at va

pas mane pietauti....

Kokis gi meniu (valgiu san- 
pa klausė ponia 

koketingai betai
sant deimantine sagute (brosz- 
ką).

raszas)?
Trockio,nerr

A.

!

kuomi dabar

malonėk i to par ego t, 
asz turiu meniu su auksuotais 
apvedžiojimais, malon<*kite ne 
si rupi n t.

— Ak, asz taip susijudinau 
praeziulbejo Leniniene, — su
valgyti tikrus alkanus pietus*. 
Suvalgyti tai,
maitinasi 25 milijonai žmonių 
ir apie ka visa Europa raszp! 
Supažindinkite gi mus su me
niu. —- O va! malone1<ito!

“Alkani pietus Grigo Zeren- 
tujaus garbe1! bėdinu badaujan- 
cziu mužikėliu.“
Sriuba isz arkliu ruszkyniu. 
Giles.
Ąžuolo žieve, sausas madera. 
Szalę neles.
Dilgeles frikasse.'■ r ,. ..

’’V F“/ 5't ,

Desertas: arkliu kasztanai.
Paklausykite, —paklau-

. — O mes nuo toRe Vovoczka.
nenumirsi me?

— Bukite ramus. Net ein-
!F ' 'I | •

gos nebusią.
— Ponai, — koketingai už

viro gražiomis akytėmis Troc-r---------- ---------- — *

kieno — paaiszkin’kite man de!
į Įj

Dievo malones, kas tai yra -• 
cinga?

— O tai tokia dalykas, kuo
met dantys isirfkrinta, — mari
dagiai paaiszkino Grigas.

— Ma fiia! — suszuko ben
dras meilužis Žorzikas, Leni- 
nienos sekretorius. — Reiszkia,

f į

E

■t

r:

yi
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pinga!mano dede irgi turėjo 
Jam kas va’karas iszkrišdavo 
dantys ir nusileisdavo in stik
lą su vandeniu.

— Nepadorus, — nusijuokė 
Leniniene. —4 Nekalbėkite 
priesz piot kvailyseziu. O va ir 
sriuba... Nejaugi tatai arkliu 
ruszkynos ?! (), žinote, labai 
skanu. () ežia kas? Rodos, puse 
kiauszinio?

— Laukinis kiauszinis, — 
paaiszkino Grigas. — Arkliu 
ruszkyniuose kiekvienam žing
snyj galima užtikti...

Nepaprastai skanu! ir sotu, 
kas atskirai paduota? 

, giles? Skonis suvis 
panaszus pirageliams 
nosinis.

— Namines giles, 
Grigas. — Jo viduryj tokis 
minksztimas. Tiktai musu mu
žikėliai nemoka iszvirt.

— Ir stebėtina, kad seniau 
gardžiais

O ežia, 
Nejaugi

O,

su ska-

— tarė

sziais gardžiais skanėsiais 
kiaules szerdavo — nusistebė
jo Žorzikas.

— Nemokėjo gyvent , — nn- 
siszypsojo Grigas Zerentujus. 
— Poniutes, ar dar galima gi
liu?... O va ir ąžuolo žieve!

— O kaip-gi ja valgyt ? — 
nusistebėjo Trockiene. — Ji
nai, jog kieta.

— Niekis. Virszutine žiovn 
ke peiliu nuimkite, o viduryj, 
minkszta,— mandagiai paaisz
kino szeimininkas.

— O jog isztikrnju! Pilna 
verszienos iliuzija. Nejaugi ta
tai ąžuoline?

Viskas, poniute, nuo vi
rėjo priklauso, — tarė paten
ki na nezia i Grigas. — Geras vi
rėjas isz kalosziu “Provodnik“ 
(vadovas) tokius bifsteksus 
(kepsnius) padaro kad tru-lia- 
lia atsivalgyt negali!

— O va ir szakneles! Kas 
ežia do ruszis ?

Zemiecziu ruszis. Virė
jas juos asparža vadina. O sou- 
selio (padažo?) Yra baltas, 
yra geltonas.

— Tiesiog'nuostabu! .Jeigu 
nežinoeziau, kad szakneles, — 
tiesiai pamanyczin — sparza.

— Sekantis numeris! — 
ekstazėj suszuko Grigas. — 
Dilgeles!

— ĮPaklausvkite... abe
joja nezia i pakele Kovoczka 
an'takius. — Kokios-gi ežia 
dilgeles? Fonmingas pauksztis.

I

— nu teikis 
ramiai tarė Gri-

taiDilgele

Patele.
Pardon, bot paukszczio 

palele dilgele nesivadiaia.
— Nekalbėkite kvailyscziu, 

— misi juoki* Trockiene. — Dil-
> 4 tll

Tai va ežia ir yra dilgė
le? Ko-gi mužikėliai dejuoja?.. 
Labai skanu! n’acziau, asz bu
vau bemananti, kad dilgele — 
žole.

pauksztis, 
gas. —

gale!

Visai no. Ne jaugi butu 
galima ? galima paprasta žole 
gromnliuo’t. Nors va ant deser
to paduosiu arkliniu kasztanu. 
Regis, niekis su sviesiu, neska
nu, o jeigu sutrinti, ir dar su 
grietinele — tai valgant net 
ausvs linksta. Poniutes! O dar * • * *dilgeles szmotelis* Va sparne
lis!

Nuo stalo pakilo gerokai pa
sunkėjo. Bekrapszjaut galvos 
špilka liautis, ponia Trockiene 
lengvai atsiduso ir tarė:

— Dabar asz žinau, kaip 
mano tania maitinasi! Ir asz 
už jo likimą galiu but visiszkai 
rami... Pakol yra ąžuolo žieves, 
dilgeliu, szakneliu ir arkliu 
ruszkyniu ir pakol visa tai bus, 
— mano tauta nepražus...

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

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

LietuYiaakat Grakorlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motereros. Priei
namos prekes.

&l« ir. Snrac* SU, 
MIHANOT CITY, l*A.

SOS MAHKKT ST.,
TAMAQUA, PA.

b

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•» i

b

Isabalaamuoja ir laidoja mlnuitt* 
ant vifokla kapiniu. Pagrabu* paruo- 
■zia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobiliui del 
laidotuvių, TesoUUt krikaatynlu M 
kitiem* pasivailnfcjiinama,

Hali TeUfnna* 1X7B-K
kitiem* pMivalinijlmam*.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

< ' Jk, i t • f ■ t 1- - - - £- - - -
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo,

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kus-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. 
pinigus in saitu Banka o persitikrinsite ir matysitą

Dėkite savo

kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento.
J -,,.„^^,,„^,„1,., — .............. — ,, ,—.... ......................
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Gražus Paveikslas
Žinoma, asz greitai sugry- 

atsake Magdute, — ir

vo ir graudžiai verko. 
viena priėjus, 
sutikti pagelba. 'Pela Gelžinie- 
ne, pakėlus galva, mane, kad 
prie jos stovi Magdute ir .Juo
zelis; praszancziu balsu tarė:

Vaikeliai brangus, atleiskite 
man už...“ (’zionai ji nutilo, 
pamaeziusi nematytas 
stovinezias prie jos.

“Tetai atėjo Sesutes, isz szv.

Greitai
norėjo senelei

< <

(’zionai
vpat a*

sziu,“ 
nsz jnms busiu labai dėkinga 
už tokia gražia dovanele.“

“Labai esu linksma, kad ga
liu tau, brangus vaikeli, ka 
nors palikti atmineziai. Mylėk 
Panola Sivencziansia. Ji visuo
met bus tavo gyvenime tikra Petro parapijos, mane ir Juo- 
pagnoda ir pagelbininko, jeigu želi vestis in mokykla, 
prie Jos sunkiose savo gyveni- minaneziai pastebėjo linksma 
iqo valandose kreipsies.“ /Magdute.

Magdute ėjo namo,

ra-
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tikriau

tik tautines svarbos <lokumqn- 
tas, bet. prokliairnacija, kuri tu
rėjo daug i nt e k mes viso pasau
lio vyst imu i. Nuo dienos jos 
priėmimo, atsiliuosnota nuo vi
sokiu privilegijų, karaliszkn- 
mo ir aristokratijos. Visur su
tvirtino sielas Visu tu žmonių, 
kurio kovojo už liuosybe, ir vi
sur žmones kurie mokėjo skai
tyti, iszmoko naujus pa reik sz- 
tirs pagrindus, kata): *

“Mes laikome szias teisy
bes, aiszkiai matomas, kad vi
si žmones įsntverti lygus kad 
jie iHkvopti ju sutvertojo 
ne k orioms
teisėms; kad tarp ju yra gyvy
be, liuosy'be ir laimes jeszkoji- 
mas, kad dasiekus sziu leisiu; 
valdžios yra tarp žmonių stei
giamos, ir kurios gauna galy
be nuo valdomu žmoniii.“

Czia visi, kurie bego nuo po
litines ir sočia los priespaudos, 
nuo nudėvėtu instaigu ir 
buvimo atsakanezin proga,
do tikra Texiszke, kuri jiems 
davė užtektinai lauko ju ta
lentu vystymui, ir dažnai ap- 
dova>nodavo juos už ju darba ir 
triūsa. F.L.I.S.

BAISUSIS TILTAS upeli per keletą szimtu žings-' 
niu nuo tilto. Insižiurejes, kur 
negilu, apsidairęs, ar niekas ne 
mato, nusi taisė ir skubiai per
brido.

Netrukus jau buvo Baltruos, 
atidavė tetai nuo mamos labu 
dienu ir medų ir papraazo skie
to.

Tuojau norėjo ir namo bėgt, 
bet teta ar iszleis toki pasiim
tini nepavaiszinus. Pavaiszino 
ir dar pažadėjo pavėžint beveik 

Mat turėjo reikalo 
o kelias in miestu

Nepriklausomybes
Diena

i
imMtNmMfMMIUHmNtlIlimilllHMMMlf#

Didžioji Amerikos Szvente, 
Kuri Pripuola 4ta Liepos.

J

.Jie

Vincukas buvo labai geras 
kur pasiums't. Niekad neatsisa
kydavo, jei knr ka nnnoszt rei
kėdavo, ir greitai snvaikszczio- 
davo. Mat, jis mėgdavo nu
bėgi pasisvelinet,
kas ka veikia, o pakeliui lau
ku oru pakvėpuot.

pamatyt,

Tik szi karta kažin kas jam 
buvo pasidaro. Kai mama pa
sinio jam nuneszt tetai Bal- 
trienoi medaus puodynėle, o 
isz jos skietą. iparneszt, tai su-jojo beveik pro Vincuko tevisz- 
sirauko, pasiraivė ir atsake:

— Kad man sziandien ne
gera, galva skaudu, gal kas ki
tas nueitu.

Molina tatai labai nustebi
no. Ka tik mate ji linksma be
bėgiojant i, bed'žinganjint i, ir 
sztai staiga galva taip snskau- 
.dejo, jog ir dvieju trijų kilo
me! rn

iki namu, 
in miestą,

Kuomet Amerikos 
kolionistai pradėjo 
but ix nepatenkintais* 
su Anglijos valdymu 

nfemislino atsiskirt! nuo
Anglijos tautos. Tik reikalavo 
kad Anglija pripažintu ju tei
ses. Pirmas svarbus nesutiki
mas buvo tadesavimo reikale ir 
kolionistai norėjo, kad Anglija 
pripažintu ju 
Anglu teises.

Kad nors pirmas Kontinen- 
li-nis Kongresas pareiszke, ,kad 
kita tauta neturėjo teises at im
ti nuo Anierikiecziu ju 
vast i, laisvo ir turtą,“ 
pareiszke, kad kolionistai tu
rėjo paežius teises su Anglais.” 
Net ir Jurgis Washingtonas 
kuomet tapo vadu armijos, Lie
pas men. 1775m. nekreipė nei 
nemislino apie 'nepriklausomy
be. Tuom laiku visi Amorikie- 
cziai žiurėjo in nesutikimus su 
Anglija kaipo in 
ka nesutikima,” 
viskas gerai užsibaigs kuomet 
Karalius ir Parliamontas pri
pažins kolioniju teises.

Kuomet kolionistai pasiuntė 
reikalavimus Anglijai, tai Ka
ralius Karolius trecziasis 
ton sutikimo, 
ginus Vokiszku kareiviu, 
tuomet visa szalis sukilo Mas
sachusetts kolionijos pageliam 
kuomet A.nglija 'bando ja in- 
veikli. Anglai pirmu syk ap
galėti (‘oneorde ir kuomet ant
ras Kontinentinis Kongresas 
susirinko Philadelphijoj, žmo
nių upas buvo visai k i tok is. 
Virginijos atstovams buvo in- 
sakyta reikalauti nepriklauso
mybes. Ir Lokiu bud u prakirs
tas kelias pragarsėjusiai rezo
liucijai kuria suformnliavo 
Richard Henry Lee isz Virgi
nijos. Birželio 10d. l,77(im. Kon
tinentinis Kongresas paskyrė 
komi’teta pagaminti pareiszkė- 
ma kad “Suv. Valstijų .kolioni
jos yra, ir toisdtni, turi Imti 
Iiuosos ir nepriklausomos vais-

Koinilelas susidėjo isz 
Jefferson,

medaus puodynėlė
sn

neu'žleidžiamoms
» •Dievas manės pasigailėjo, 

sakant bego. Naujiena svarbi. |— pasikeldama nuo aslos pr: 
“Buvau pa- 

nuo
KeikiaNegalima ilgai tylėti.

apskelbti. Paveikslas jos. Gales 
ji dabar žiūrėti in ji kiek pane
les.

Teta buvo iszejus.
Ji jam pranesze 

Greitai, eikime. Pa-
> 9

— jis sutiko. Juo-

JuozelisT
žaidė darže.
naujiena:“ 
dėsi man parnoszti.

“Gerai,“
zelis irgi norėjo pamatyti ta 
paveikslu, kuri Magdute taip 
pamėgo.

(Ilebione
ežius abu stovincziiis prie duru.
“Paveikslo atėjote 
Gerai. “

Magdute padėkojo Glebiems 
ir iszsinesze paveiksią.

“Ar negražus, Juozeli?“ — 
tarė džiaugsmingai Magdute.

“(’zia paveikslas Paneles 
Szvencziaiisios, apie kuria ma- 
mvte mums kalbėdavo. Ar tu 
neatsimeni f .Jaigu mamyte ne 

, gal sziandiena mu
ilu geriau mokėtume garbinti 
Vieszpatios Jėzaus Motina Ma-

nusijuokė pama-

pasiimti.

4 4

Czia

butu mirus

rija ir melstis in ja. Žiūrėk in 
ir 

9 9

paveiksią.

kaip Jo

kam tie

ka nors 
pnmacziusi

re: «» (’zionai 
kad to-

vaikvlio rankeles 
akvs žiuri in mus. 

Abu pabueziavo
“Kad nors teta priimtu szi pa
rinksią in namus. Ji syki sako: 
nereikia tikėjimo!
szventi paveikslai ?“

Netrukus teta sugryžo in na
mus. Norėjo ruseziai 
vaikams tarti bet 
paveikslą kybanti ant sienos, 
susilaiko. Pradžioje, greieziau- 
sia ji nežinojo, kas ten per pa
veikslas. Prisiartinus prie vie
tos, kur buvo naujas namu pa- 
puoszalas, ji nustebusi iszsita-

Szventa Mar...“
matėsi ant jos veido, 
baus ji negalėjo kalbėti. Iszro- 
de, kad ji turėjo didi szirdies 
susikrimtimą. Jos veidas pasi
darė baltas kaip naujai krites 
sniegelis isz dangaus. Paskui 
veidai užsidegė kaip žarija. 
Akys pasidaro gailingos. Ilgai 
nelaukus, ji parpuolė ant 'keliu 
priesz paveikslu, ir graudingu 
balsu suszuko: “O Marija! Nu
sidėjėliu užtarytoja, pasigailėk 
manos.“

Vaikeliai nusigando. Vienas 
in antra pasižiurėjo, paskui sy
kiu su teta pradėjo irgi aszaro- 
ti...

Laike sumiszimo kaž kas pa
beldė iii duris. Magdute atida
ro duris, ir sztai stovi prie du
rų Magdutes senai laukiamos 
sesutes: Sesute Marija Pran- 
ciszka ir Sesuo Marija Leoka 
dija, abi isz szv. Petro parapi
jines mokyklos.

“Garbe Jėzui Kristui,
tarė viena isz Sesucziu. Nesu
laukdamos atsakymo 
žiu amžius. Amen“
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per am-
— pasvei

kino Kristaus vardu visus vi
duje esanezius.

“Ar viena esi mažyte!“ — 
klausia Sesuo Pranciszka.

Drebancziu balsu, lyg su no 
pasitikėjimu, Magdute atsake; 

Ne, asz esu su savo broliuku

4 4

< 4

— maloniu

Mergaites mokykloje pra-

5 4 
j r sena teta.“

Mes nieko nenorimo par
duoti, nei pirkti,“ 
balsu aiszkino Sesuo Leokadi
ja. “
nesze, kad sziame name gyvena 
viena neturtinga mergaite, ku
ri norėtu ateiti in mokykla. 
Kiek galėjome nuo mergai- 
cziu sužinoti, tai Ųi mergaite 
dar nepriėjus prie pirmos szv. 
Komunijos.“

“Tai asz esu ta mergaite,“— 
tarė szi syki Magdute su dides
niu pasitikėjimu. “Praszau eiti 
in vidų. Meldžiu atsisėsti.“

Sesutes inžengusios pamate
penu khipojanczia ant aslos 
fnoteriszke, kuri sunkiai dusa-

bilo Geležiniene.
klydus, atsitolinus nuo viso, 
kas yra szventa ir iszganingn. 
Marija pasigaili'jo mnnes. Pn
macziusi Jos paveikslu susi
graudinu; troksztn visa atitai
syti, jei Dievas man duos gali
ni v bos.

Prisiartinus prie abieju vai
keliu apkabino viena ir antra, 
prispaudė abieju veidelius prie 
savo ir tarė:

Didis yra Dievas, galinga 
yra Jo valia. Sziandien, Viesz- 
pats džiaugiasi, 
Jo paklydusiu aveliu 
atgal in savo Tėvo namus.

“Ar galėsiu su Magdute eiti 
in mokvkla ? 
Juozelis.

“Taip, vaikeli, visa gausi ir 
turėsi. Buvau iki sziol jums 
svetima, 
Buvau paklydus. Dabar...

t <

f ’'

nes viena isz 
sugryžo

— klausė t (‘tos

Buvau 
nemaloni, sziurkszti.
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I Sesuo Marija Pranciszka, pri
siartinusi, spaude 

|Geležinivnei rankas: 
Dievui.“

Gražus buvo reginys ta va
landa, kuomet teta Geležinienv, 
Magdute ir Juozelis klūpojo 
prie Pa neles Szveneziausios pa
veikslo ir meldėsi. Teta dar ne 
buvo užmirszusi i 
tos dienu maldas; 
Juozelis nemokėjo, 
kiek galėdami prisidėjo prie 
Marijos garbinimo. Prie ju sto
vėjo seserys, ir ju lupose skam
bėjo dar gražesne ir malonesne 
malda: “Garbina, mano siela 
Vieszpnt i. 
dvasia 
mano.“

Ir buvo namuose ramybe.
Galas.

senai tetai
‘ ‘ Dėkok

savo jaunys- 
Mugdote ir 

bet ir jie

Garbina,
Ir pradžiugo mano 

Dievuje Iszganytojuj ’

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

1 Gerklinis katarus, Bronkitis, Gcr- 
' klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
l Katariszkas kurtumas, Užimąs gąl- 
; voje, Priszakinis galvos skausmas, 
i Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 

' Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

>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 susiraukos, ne
linksmus ir invairiu nesmagumu ap
imtus. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį 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-žoiiu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mallmo, nenoro valgyt, atrenu ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, 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, nuomare, 
sttrdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet 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. BUKAITIS,
25 Glllet Street Spencerpoint, N. Y.

6 6 6
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Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isa priežasties tuo^n-lalklnlo už
kietėjimo. Priori b* ii prassalinlma

i y ■ " » į - , „ if I10 ► »j» i * v
gausaus sslapuipe isstusstinima,

(ima priežastį** tuorn-laikinio už-
r * , 1 ' t “ ■
Nu odiniu* ir labai gera* del suteiki-
ma i

t
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•HlimiIlMMIlHfHHlHHttlHimilIlIlIlIlIlilIHHIIIIMIIHIHttttJ

I

Arli Po t Išvilios veselka 
važiavo, 

\’iena porele vos gala negavo, 
•Su hani'biiiuni apvirto, 

Moteriai gaisri galva prakirto 
Daktaras daug darbo turėjo, 

Kol galva susiuvinojo.
Tai vis per nelaba girtybe, 
Per ta munszaine bjaurybe, 
O veselka, kad ja kvaraba, 
Jau novažiuoezia niekada;

Jau tai vOseile ne kas, 
Jaigu atsitinka nuliūdimas. 

• • •
Ej, jus Slienadorio mergeles, 

Trumpa plaukeles, 
Jaigu vyrai in salima ateina
Tai taip geros merginos 

neaipsieina,
Kad vvrams in kiszenius 

rankas kaiszioti
Ant st ryto pinigu jeszkoli 

“na ka, ar 
neužfiindysi,

Ar da ilgai kaip monke 
stovėsi ?“ 

susisarinal ina 
Na ir u'žfundina.

Tai bent puikios paneles

Je

9

f

I r szaukt:

vienas J

'fui bent puikios paneles, 
() žinau apie lokes kėlės, 

'Pik dabar nenoriu pasakyt
1 r sarmata joms padaryt, 

Badai tam mieste, 
Gali daugeli lokiu surasiie.

9

9

Luzernes kalinti buvo baliukas 
dvieju vaikinu, 

() buvo tai diena Petro ir
Povylo varduvių

Buvo inunszainos ir alaus
I r da ko ten dauginus.

Tam name ir dvi mergicos buvo
Tai ir garsios varduves 

atsibuvo,
Merginos sau nepavydėjo, 

Gere namine kiek tik norėjo,
Kas tolinus ten buvo, 

nesuk vsiu t
Apie ja i.sos negarsysiu.

# • •

Ant baliuko Roczcstori kelios 
poros suėjo,

Gert, valgyt in vales turėjo 
Bet kaip tiktai užsigėrė 

Tuojaus ir szlykszeziai 
pasielgė.

Viena bobele prie stalo 
stovėjo 

Aplinkui dairėsi ir 
pridėjo

Visi tuojaus da nesusi-prato 
Aut nekaltos kitos moteres 

kalte sukrato.
Badai moteres viena kitai 

pirsztus kramto, 
Per ka ne viena iszsisuko 

danti.
'Lai tau baliukas buvo, 

Mergeles pavydžiai ant bo
belių žiurėjo, 

Kaip tosios su vaikinais 
szo'kinejo, 

tam viskas užsibaigė

r 11

4 t .

9

9 

k vepalo
9

9 9

Po
Ir visi namon nutraukė.

Nnsidaviau in Elzbietos 
miestą,

U\m užtikau porele neprasta, 
Isz kur ten mergica atkeliavo

Pas viena tuoj prieglauda 
gavo.

Nusisamdo sau narna, 
Ir kaip vyras su paežiu 

gyvena 
O gal mailele ir kada

susivineziavos,
Bn taip Imli, negali niekados, 

Ba kaip geri Lietuviai 
» susitars

4’ai du abudu pakars.
Geriau ipadarykit, Uubegkit 

pas kunigėli,
Tegul jums duoda szlįubeli, 

O jaigu da ilgai vilkinsite, f.< . X __
Su koežiolu, 
Po paraliu.

9

9

9

9

Tai nuo manos szliubu gausite,

i

kuria

teises kaipo

4 4 O'v- o J 
vist iek

“szeimyniHZ- 
ir tikėjo kad

, vie-
pasiunte dau-

1 r

John
Benjamin Eranklin, 

Kobert K.

“ Kovoliu- 
knip Washing- 

K e vol i u ei j oš4 i

vo maža, ii

lijos.“
Thomas 
Adams, 
Koger Sherman ir 
Livingston. 'Tliomas .Jefferson,
tik I risdoszimts trijų metu 
amžiaus, buvo paskirtas sutai
syti pareiszkima. Jeffersonas 
taip puikiai surasze kad isztik- 
ruju yra vadinamas 
ei jos plunksna“ 
tonas vadintas 
kardas.“

Sunku suprasti sziadion kiek 
drąsos buvo reikalaujama imti 
toki svarbu žingsni. Szalis bu

si Ipna ir teturėjo 
tik tris milijonus gyventoju ir
szie trys milijonai turėjo apsi
imti kovone su galinga szali- 
mi. Apart to, didesne dalis pa
ėjo isz Anglijos ir nevienam 
isz ju reikėjo kovoti sunkiai su 
savim, kad pertraukus ryszius 
su gimtino szalim ir štoti ko
von priesz ja. Daugiausia drą
sos reikėjo tiems, kurie pasi- 
rasze po nepriklausomybes pa- 
reiszkiniu nes Anglija juos 
skaitė kaipo maisztinlnkais, 
kurie butu i^žmuszti jei sugau
ti.

Bot vistiek Jeffersono pir
mas pareisžkimas nebuvo pri
imtas. Jis per asz'triai iszilesle 
vergijos klausymu. Buvo isz- 
brauktas. Bet galu galo Liepos 
4d. L77Gm. Ne-priklansoinyibes 
Pareiszkimas buvo priimtas, 
paraszytas ir po juo pasiraszo 
Kongreso preziden'tas, John 
Hancock. Vėlinus kili Kongre
so nariai pasirasze. Tuo bud u 
1‘» kolioniju pasiliuosavo nuo
Anglijos valdžios, ir nuo to lai
ko buvo Iiuosos ir nepriklau
somos valdžios.

Liepos 4ta diena yra Ameri
kos tautos gimimo diena.

Besi d ž i a u g i a n fc Ame r i kos 
tautos gimtine dauguma pa
mirsit a, kad Nepri klausomy-

Amerikos

nė
ra-

PASKUTINES ŽINUTES.

Kada

ant sniert

V Lancaster, Pa. 
tris anūkai nunosze jam pie
tus rado Miko! Straczinski, 82 
metu užlroszkusi 
nuo gazo.

11 Darlington, Anglija. — 
Per susidurima trukiu prie 
czionail i nes stoties, likos tiž- 
inuszta 28 y pa tos, o 59 sužeis 
tos; daugiausia isz nelaimingu 
anku buvo motorus ir vaikai.

t nikiu

◄ Re<idins> 
LLru's

►

’ I"'

$4.00
1N

NEW YORK A
NEDELIOMIS

8 LIEPOS IR 5 PIUCZIO . .  ........ .... , 
Specialia Treinaa Sukatos Naktį

Isz ' Ryte
Shuiaokin .......................... 12:01
M t. Carinei....................... 12:10
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. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro Standard 
Time.

10 DIENU EKSKURCIJOS 
in Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomis 
JULAJAUS 14 ir 28

$7.20 in ten ir adgalios 
loz MAHANOy CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant reRulariazka Pullmano preke.

Tikietai geri ant vi»u treinu 
dienoje ekskureijoa.

Gallima auatoti Philadelphi joi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietas

t

negili nubėgt. Pažiurė
jus iii vaiko prityrusia aĮcirn 

’kad czia lik 
lai-

aiszkiai pamate, 
apsimetimas. Kai neturėjo 
ko del to reikalo gaiszuol, lai 
striukai ir griežtai pasako:

Ka ežia prasimanai, link 
sz'lai puodynėlė ir bok. Kai isz- 
eisi in lauka, lai ir galva pa
liaus skaudoje.

Vincukui akys aszaromis 
paplūdo. Bet nieko neatsakes, 
pasiėmė siuntini ir iszdulino 
pro varius.

Pasukęs taku in

ak v s

Baltrus, 
sunkiai žeu*g<lamas eme galvot, 
kaip ežia su tuo upeliu pada
rius,

,'ot

Mat,
Per ta

kur fier ji 'patogiau Imtu 
perbrjsl ir dar taip, kad niekas 
nematyt u, kai bris.

netoli Baltru reikėjo
skersai upeli ipere.it, 
upeli li<‘s važiuojamu keliu bu- 

neseniai nutiestas naujas
Baltru tiltu vadinamas,

tvirtas, kad ir sunkiausiu veži
mu galėjai juo važiuot.

Vincukas pats tuo 'tiltu dar
>

ne

vo 
tiltas,

Onai sake:

nebuvo eje!S 'buvo tik males 
kaip ji dirbo. Taigi, rodosi, 
brist nereikejo, ne kito kelio 
jeszkot, kai turėjo toki tilta.

Bet apie ta tilta lyginai va
kar buvo jam loke girdėt keis
ta dalyku. Tas naujasis tiltas 
nepakenezias melagiu. Aisz- 
kiai pats girdėjo, kaip Kazys 

“Meluok, meluok:
kai eisi per Baltru tilta, tai ta
ve staezia galva in vandeni nu
drebs. ’ ’ 
ka apie ta keista tilta sužinot, 
bet Kazys skubėjo in lauka ir 
tik tiek suspėjo ipasakyt: kai 
ant Baltru tilto Užeinąs mela
gis, tai tiltas taip paspui'tas, 
jog melagis negali alsi laikyt ir 
in vandeni nusiritus.

Vincukas nebuvo koks me
lagis, bet tekdavo ir jam su 
teisybe prasilenki, tai tiltu pa
sitikėt nenorėjo. Na, o dabar 
tai juk aiszkiai pamelavo: jam 
galvos visai neskaudėjo, tik 
bijojo to nelemto tilto. Kai jau 
tiltas su melagiais taip daro, 
tai dabar ji tikrai in vandeni 
nuris. Kad nuris, tai dar ma
žas daiktas, bet kai kas tatai 
pamatys, ‘tai dar visai apylin
kėj ji melagiu paskelbs.

Pagalvojęs, pagalvojęs, pa
suko takeliu in kaire ir priėjo

Buvo mėginės tikriau

MILŽINISZKAS CZEREPOKAS
KURIS TURI 200 METU

M »

v

t4

f» ' A

Ana diena Dayton, Beach, Floridoje, likos stlgauM8 szi-

B

tas milžiniszkas marinis czercpokas per AV. E. Blodgett kuris 
turėjo nemažai darbo pakol ji isztrauko isz vandens, nes ta
sai milžinas svėre 900 svaru ir yra 4 pėdu ploczio ir (’*/» pėdu 

bes Pureiszkimas yra nevieu-
$ * / f * ' ’ M

<

ilgio o ‘badai ’tuyi du szimtus metu.

X.

a
r

j kės lauka.
Kai teta apie tai 

Vincukas labai nusiminė: taigi 
reiks jam važiuot per ta nelem
tąjį tilta, lai kas gi bust

— Ne, teta, asz parbėgsiu, 
juk netoli, bus man daug sma
giau, — gynėsi Vincukas nuo 
važiavimo.

Baltrieiiei toks Vincuko ne
noras pasivežint pasirodė keis
tas, nes žinojo, kad vaikas la
bai mėgsta vežini is: 'kai tik 
gali, tai kraustosi in vežimą ir 
džiaugiasi, gavės už vadeliu 
palaikyt ar bizūnu paszmiguot.

— Kodėl nenori pasivėžinti 
Gausi vadele in rankas. Juk ir 
per nauja tilta dar nevažiavęs. 
— mėgino prikalbinet Baltrie- 
ne.

Bet Vincukas no ir ne. Isztik- 
ruju gi labai norėjo važiuot, tik 
kad to tilto bijojo.

— O ar negalima, teta, — 
staiga paklauso jis, — be tilto 
upeli pervažiuot?

— Ar nebijai, kad gal su-
— paklauso Baltrieile, 

smagiai nusijuokus. — Nebi
jok, mes nuolat važinėjam. Til
tas tvirtas, kaip akmeninis. O 
kad tas meistras in vandeni in- 
krito, tai del to kad tiltas dar 
nebuvo baigtas statyti.

— O ar teisybe, kad tas 
meistras buvo melagis.

Czia jau Baltriene visai juo
kas pagavo.

— Ar ne Kazys tau apie ta 
tilta pripasakojo T Jis mėgsta 
pajuokt. O tu nieko nebijok, 
sesimes ir važiuosim, su mumis 
tau nieko neatsitiks.

Arkliai jau buvo pakinkyti. 
Vincukas nenoroms, bet insili- 
po in vežimą ir atsisėdo greta 
su letenu, tik vadeliu in ran
kas neeme.

Kai privažiavo tilta, Vincu
kas vis dėlto insikabino tetėnui 
in rankove, o kai tiltas sudun
do j, suriko “griuvam!“ bet 
tuojau nurimo, nes tiltas huvo 
pervažiuotas ir jo in vandeni 
neinmote. O gal tik del to nein- 
meto, kad su teta ir tetėnu va
žiavo?

O Kazys dėlto apie ta tilta 
taip kalbėdavo, kad buvo ma
tos, kaip meistras nuo jo ln 
vandeni in'krito.
grisiai nebuvo prikalti; bet 
meistras dvasiai jais vaiks*- 
cziojo ir iszdidžiai pasakojosi 
kokiu tiltu jau jis statės. Gal 
teisybe sake, ka perdedamas 
pasakojo, kas žino. Tik insikal- 
bejes nepastebejo, kaip ajit 
gristo galo atsistojo. Grista* 
svirstelejo, ir meistras in van
deni szalia tilto plinmtelejo. O 
Kazys paskui juokus isz to pa
dare, tuo tiltu melagius eme 
gąsdint.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 1>«

W. D. BOCZKAU3KA3 . CO^
MAHANOY CITY. PA.

užsiminė,

griūt?

Dar tilto

k

I

CAPITAL STOCK >125,000.00 <
SURPLUS IR UNDIVIDED > 

PROFITS >623,858.02 . t

Mokame 8-csia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prade
dam 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, Free.
J. FERQUSON, Vice-Pres. Ir 1
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ŽINIOS VIETINES
Serodoj Ofi-‘‘Saules” 

sai ir spaustuvo bus visa “die
na uždaryti.

— Kasikius szioj apelinke- 
jo blogai dirba, nokurios visai 
nmlirba.

— Taigi, jau turime mene
si Džiulaju, o diena piszkinimo 
pripuola 4 diena, Seredoje, ku
rioje tai dienoje szaudo fajer- 
krekius ant atminties liuosv- 
bes ir iszsivalnimo Ameri'ko isz 
po Anglijos jungo. Tėvai pri
dabokite savo vakolius idant 
ne susižeistu arba neapsidegin
tu, nes nuo parako kraujas už- 
sitrucina ir valkas mirszta. Go
riausia tokiuosia atsitikimuo- 
sia nuvesti vaika tuojaus pas
daktaru.

— Pana Edna Jankauckiu- 
te po keliu dienu pasilsiu vela 
sugryžo prie mokslo in Wo
men’s Homeopathic ligonbute 
Filadelfijoj kur mokinasi ant 
norses.

— Poni T
niene, 636 W. South uli., likos 
nuvežta in ligonbutia praeita 
Pancdeli ant operacijos pende- 
saitis kuri buvo pasekminga ir 
už keliu dienu sugryž namo.

— Septynolikinei metinei 
žiogai (locust) pradėjo rodytis 
ir musu aplinkinėje, kurio pra
dėjo npgriaužinet medžius ir 
kitokias auguoles.

Dentist as Jonas BanavL 
Soredoje iszvažiavo

Teofilo Valaszn-

m

mor-
West

ra i 24 Juniaus 
Badai vienas 
sužagejo, liko atgal

Visi likos

ežius,
Potsvillcs ligonbuti ant opera
cijos pendesatiis, kur praleis 
kėlės sanvaites pakol visiszkai 
nepasvoiks.

— Penkiolikos metu 
gaito Mildred Lloyd,
Maple uli., kuri buvo dingus isz 
namu, likos surasta AVilkes- 
Barre, kur ja iszvežo keli vy- 

isz Lakeside.
isz ju mergaite

s atvežta
namo per policija, 
aresztavoti.

T Gerai žinomas senas gy
ventojas biznierius, kuris laike 
czeveryku sztora ant 112 W. 
Centre uli., Thomas G. Horns
by, mire staiga i Sukatoje po 
piet. Velionis paliko paezia, du 
sūnūs, kelis anūkas ir brolius. 
I^aidot uves 
bažnyczioje.

atsibus A iri szi u

— Visos Readingo kasyklos 
nedirbo Panedelije ir nežinia 
kada pradės. Lehigh Valles ka
syklos taipgi nedirbo.

— Per nuolatini lietu Schuyl
kill paviete likos daug 
užlieta, per kilusius upelukus.

kasvklu

f Stasia, 15 metu, mylema 
dukrele salimi ūko Mikolo Dai
nio, 539 E. Mahanoy avė., mirė 
praeita Ketverga Locust Mt. 
ligonbuteje po operacijai pen- 
desaitis. Mergaite po operaci
jai pasveiko ir ketino Petny- 
czioj parvažiuoti namo, bet už
ėjo netikėta permaina sveika
toje ir mirė. Velione gimė She- 
nadorija o trys metai atgal tė
vai atsikraustė in Mahanoju, 
lankosi in High School, buvo 
gera mokine ir mylėta per savo 
drauges, nes buvo gera ir ma
loni mergaite. Paliko didžiau
siam nuliūdime savo tėvelius n 
viena sesute kuri dirba Union 
National banke. Laidotuves at
sibus Utaminko ryta Szv. Juo
zapo bažnyczioje su pamaldo
mis.

— Ponios J. Cisarikieno ir 
F.W. Boczkauskione surinko 
ant ligotu vaiku
Children” apie penkesdeszimts 
doleriu ant W. Mahanay ir W. 
Pine ulycziu, kuriuos inteike 
perdetiniams. Auku rinkėjas 
szirdingai dekavoja

Ii Crippled

szirdingai dekavoja visiems 
aukautojams už aukas ir malo
nus žodelius ir neatsakyma 
atiku.

i ‘ KLAUSYMAS.

Pati. — Ar parpuolei!
Pats. — Tai ka tu manai, 

kad nsz darau! Ar manai, kad 
asz ausimis klausau isz tolimos 
kokiu pėdu!

ISZREISZKE SAVO NORA PER GYVAS LITARAS
/
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EXTRA — PARMOS. Delegatas isz Anglijos• •

■■

■'į:-■

Lietuviu Ūkininku Kolonijoj 
turiu daugeli farmu pardavi
mui. Sztai bargenas, 40 akeriu 
geros žemes. Prie ežero, nauji 
budinkai. Kaina $1,300, inmo- 
keti $500. Kita 80 akeriu geros 
žemes su budinkais, didelis so
das, prie cimentinio kelio, arti 
miesto. Kaina $3,100, inmoketi 
$1,200. Del platesniu žinių ra- 
szykite: (t.54.

Rev. J. J. Jones, kuris yra

■; ■.• 1 7(

:<• į$: '■>:

*

■
i

I 
I

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.

M» —     » MČ i ii > ~

Pustrylikos szimtu vaiku isz John Albums angszfesncs mokslaines Los Angolos, Kali-
forai joj, ana diena suformavojo žodžius kaip ant paveikslo matome kurie Lietuviszkai ženk
lina: “ 
augsztt

STANLEY HECKMAN 
PLUMBERIS IR BLEKORIUS

Visokius Plumbcriszkus darbus at
lieka ka geriausia. Inveda sziluma. 

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St. Malianoy City.

statytitai yra, kadi,” tai yra, kad (miestas ketina 
no mokslaino kuri kasztuos $20,400,000 ir ant, to tikslo iszleido bolidus.

Mokslainiu Bondai reikalauja Jono Adamso 
'SI

SHENANDOAH PA STATO DIDELE ELEKTRIKINE IRLANDIJOJE, KURI
11

— Lenoas Malinovskis, 17 
metu, likos aresztavotas už nt- 
pleszinia 
dežukes

ir apvogimu biednu 
Airisziu bažnyczioje 

kaipo ir paszovima Jono Bana- 
szaucko, bet isz notyeziu.

Praeita Ketverge vaka
ru Szv. .Jurgio bažnyczioje li
kos snriszti mazgu moterystes 
pana Ona Korsakiute su p. Juo
zu S< traka.

T Gerai žinomas visiems sc- 
biznieris ir gyventojas,

mirė praeita

irna s
Juozas Rynkeviczius, 80 metu 
tėvas advokato,
Kot vergą po piet. Velionis pri
buvo isz Lenkijos in Shenadori 
56 metai atgal, paliko paezia 
tris (lukterės ir tris sūnūs isz 
kuriu du yra daktarais — Sta
nislovas, Kingstono ir Juozas, 
New Bloomfield.

•f Bronislava, 21 metu, my- 
lema pati B. Benedikto (Bene
dict) persiskyrė su sziuom 
svietu, paaukaudama motinisz- 
ka g v va si i laike

persi skyrė su

imdymo dvy-
V v

nokiu — mergaites, Nedėlios 
diena apie 11 :15 po piet Asb- 
lando ligonbuteje. Viena isz
<
re

<r 
mergaites

ligonbuteje.
IvviAikiu vardu Viktoria mi

sų motina 
da 

laktam.

tirą uge 
Bronislava 
žiu ra t 
Shenadoryje,

k i ta 
prie- 
gime 

dideliam

o
gyva po 
Velione 

paliko 
iiiilindime savo vyra, tėvelius
Martina ir Viktorije Juodesz- 
kus, tris brolius Valteri, Kazi
miera ir Vladislovą, dvi sose- 
res Marijona namie ir Adele 
Price kaipo ir teta p. Gegužie- 
ne, Mahanojiij. Laidotuves at
sibus kaip rodos Ketverge ryta 

Szv.
bažnyczioje isz 

namu tėvu 422 E. Centre uli.
Kas liudniause, kad pons'tva 

Juodi'szkai vra iszvažiavo 
Mount Clemens, Wis.,
dymo kurie apie mirti savo my- 
lernos dukreles da nežino. Bus 
tai liūdnas reginis kada tėvas 
ir motina atvažiuos namo pa
sisveikint su lavonu savo mv- 
lemos d irk reles.

su apeigomis 
L<*nkiszkoj(‘

Kazimiero

m 
ant gy

Hazleton, Pa. — Neklausy
damas persergėjimo kitu žmo
nių, Mikola Jasziszko, 31 metu 
užvažiavo ant geležinkelio ir 
Pennsylvanijos trūkis trenkė 
in automobiliu kuri sudaužė ir 
užniusze Mikola ant vietos.

Frackville, Pa. — Juozas Že- 
Jionis likos aresztavotas už va
rymą automobiliaus būdamas 
apsvaigintas ir pastatytas po 
500 doleriu kaucijos ly 
mui.

(r o teis-

Ambridge, Pa. f Diena 4 Ju
niaus, mirė nuo uždegimo plau- 
cziu Antanas Gndikas, 54 metu 
kuris buvo skaitytojum “Sau- 

Liudna, kad daneszikc
mintis neprnnesze platesniu ži
nių apie jo gyvenimą, ir isz 
kur paėjo, todėl negalima dau
giau apie ji raszyti.

les”.

Pittston, Pa. — Szesziolika 
angelkasiu isz No. 6 kasyklų, 
norėjo laikyti 
idant priimt kompanijos pasiu- 
linima mokesczio 
dirbti.
braukti isz unijos,

Bolszevikai

susirinkimą

ir pradėti 
Už tai visi likos isz- 

nes tieje 
“Bolszevikai” mano uždėti 
nauja angline unija, pagal už- 
metinejima prezidento Frano 
Me Garry isz Distrikto No. 1.
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Iria ml i, j o, j, noužilgio 'bus užkinkyta ant darymo oloktri'ko. Dirb-Garsi upe Shannon
tuvo pradėjo statyti kompanije isz Berlyno ir kasztuos suvirszum 26 milijonus doleriu. Pa
veikslas parodo tik dali tojo inilžiniszko darbo, kuris eina prie O’Brien tilto. Dirbtuve duos 
Liek pajiegn kad gales apszviost visa Irlandije.

Worcester, Mass. —Du Wor- 
cesterio vaikinai likos automo
biliam ant vietos užmuszti arti 
Windsor, Conn., kuomet jiems 
einant nakties laiku isz Hart
ford, Conn in Springfield, tre
kas užmuszes du, o treczia su
žeidęs nuvažiavio toliau, 
žeistasis vaikinas vra Lietuvis 
Jonas Szimkonis, J. Szimkono 
sūnūs, nuo 7 Stanton St. Jis li
kos nugabentas in Hartfordo 
ligonine. Vaikinai buvo nuvy
kę in Hartfordu dalyvaut bėgi
ku lenktynėse. Gryžtant namo 
ju automobilius sugedo ir jie 
bandė pasiekt
pkeszczia. Automobiliaus vežė
jo nesuranda.

Žinios isz Lietuvos.

(T 
r>

nuo vyno 
sidabrini kiolika 400 litu 
tęs, 1 buteli vyno ir 
koma rinkti dežucziu iszeme 
pinigus. Isz viso nustoliu pada
ryta apie 13,720 litu.

Piktadaris brangenybes bus

— 2,000 litu vertes, 
ver- 

isz 4 au-

greieziausiai iszneszos pro lan 
ga, nes bažnyczios duru užrak
tas nesulaužytas.
stropia i jeszkomas.
KAUNO JĖZUITU GIMNA

ZIJOS MOKINIO NUSI- 
ŽUDYMAS.

Kaunas. — Nesenai isz Kau- 
Jezuitu gimnazijos buvo

Piktadaris

Springfield’a

— Pana Valentina Paltana- 
viezaito užbaigt' savo metini 
darba Bostono muzikos moky
kloj New England Conserva
tory of Alusic. Pa sekm ingai 
iszlaikius metinius kvotimus 
p-le. V. Pallanaviczaite perejo 
in “Senior” kaiše minėtos mo
kyklos. Su taip geru pasiseki
mu muzikos moksli' Paltanavl- 
czaite turi vilti gaut diplomą 
metais pirmiau negu paprastai 
jis duodamas. —- A.L.

o žmonos d a
Music.

metinius

Bayonne, N. J.
maudanti
Pankevicziu
akmeni ir palaike in galva. Tsz- 

isz vandens, vaikas 
nuvežtas in ligonine, kur sako
ma, kad gal bus skilęs 
szas.

In bosl-
II motu Raimonda t

jo draugas meto

BUS BLOGAS DERLIUS.
Sasnava, Mariampolos aps. 

— Birželio 1 diena ėjo lietus ir 
nepaprastai atszalo, o Birželio 
2 diena pasidarė žiema. Rugiai 
labai nukentėjo, suguldes prie 
žemes ir iszrodo kaip suvolioti, 
sniegas vietomis iszbuvo 24 
valandas. Audros iszlauže dau 
medžiu.

Iki to laiko visi džiaugėmės 
pavasariu. Iszrodo labai gražus 
viskas gražiai augo, ypacz žie
miniai javai. Dabar viskas at
simainė, visi nusiminė. Rugiai 
pradeda nuo žemos pakilt, bot 
maža yra vilties susilaukt tin
kamo derliaus. Oras ir dabar 
szlts ir dideli vejai.
Naumiestis, Panevėžio aps.— 

Birželio 7 diena,
nepabaige sol ir sodini javus ir 
daržoves. Laukai užtvino van
deniu.
!.vja.

Sodai jau buvo pradėjo žy- 
det, lik sztai Birželio pradžioje 
pradėjo krist sniegas ir smar
kus lietus. Rugiai suploti prie 
žemes. Jeigu Aukszcziausias ne 
sustabdys tokio oro, tai bus ba
das. Biotini žmones maisto to
ros tik iki Visu Szvcntu. Žmo
nos nuliude-nusimine.

Kiekviena diena lietus

t raukus

kiau-

Cleveland, Ohio.

bgai
ja m il- 

parupo Ir 
22 diena

Justinas 
Mazilionis, kiek iszsigores, 17 
dienoj Birželio prasiszalino isz 
namu ir nesugryžtant 

namiszkiams
pradėta jo jeszkot.
Birželio policija rado ji Gor
don Parke gulinti ant suolelio, 
menkai gyva. Nugabenus grei
tai ligonbutin iszgelbet gyvybe 
buvo jau pervelu, ir 23 diena 
Birželio jis numirė. Mazilionis 
Cleveland©

Isz

buvo daugeliui 
Lietuviui pažystamas. Gyveno 
jis po No. 1146 E. 76 St. Am
žiaus turėjo apie 50 metu. 
Lietuvos paėjo Pumpėnų para
pijos, Panevėžio apskriezio. 
Amerikoj pragyveno apie 2b 
motus, visa laika 
Clevelande. Paliko nubudime 
dukterį Marijona 17 metu ir šu
nų 12 metu ir seseri Petrone 
Dikcuvieno, pas kuria gyveno. 
Jo moteris mirė priosz kelis 
metus, buvo vedos antra, kuri 
pagyvenus kiek laiko, pabėgo 
i.szsineszdama visa velionio su
taupyta turtą.

gyveno

r> J

prabaszczium 34 metus Rich
mond Hill bažnyczioje Angli
joj, atvažiavo in Bostoną, 
Mass., drauge su 1,200 delega
tais airi seimo Kongregaeiona- 
listn tikėjimo.

atvažiavo

. 15c

r 4

Shenandoah, Pa,

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

J-.-----------

Nubudimo valandoje suteikiate 
geriausi patarnavimu. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiat Bu
site pilnai užgančdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu 1d 
dpszimtn minutu. Telefonai! 872.

Katalogas Visokiu 
Knygų 15c

IrNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta
.. 1S«

15 METU PLESZIKAS.
Kariuomenes teismas Sziau- 

liuose nuteisė 15 metu amžiaus 
Prana Mikaiiszki, 11 metu sun
kiui ju darbu kalėjimu už mote- 
risžkos sužeidimą ir atomima 
isz jos 2,000.

vienakurie 
in ežero sala

BIJO VILKU.
Szadžiunai. — Pereita meta 

szio kaimo gyventojai nuken
tėjo nuo vilku, 
nakti nuplaukė
ant kurios ganėsi ju avys, apie 
30 ju papiove. Szimct savo lau
kuose rado 3 vilkiukus, bet pa
sibijoję, kad vilkai už vaiku 
nužudymą neiszpiautu gyvu
liu, vilkiukus paleido.
DIDELE ŠVENTVAGYSTE 

PIVASZIGNUOSE.
Kaunas. — Kaip jau mus 

buvo praneszta Birželio isz 8 
in 9 diena nakti pi'ktadaris, in- 
lindes pro zakristijos langa, 
iszvogo isz Pivosziunu bažnyr 
ežios kun, Lodžiaus sidabrine 
monstraijcipa, verta 6,000 litu, 
sidabrini kiolika dėžutės pavl-
dalo ir verta 700 litu, 6 sidabri
nes ampulkas, vertas apie G00 
litu, sidabrini kiolika su uždan
ga komunikantams laikyti ir su 
kun. Lodžiaus paraszu — 4,000kun. Lodžiaus paraszu 
litu vertes, sidabrini kiolika I

no 
paszalintas už nodrausmingi:- 
ma mokinys Steponas Volodka. 
Jis buvo 4-je klasėje ir mokėsi 
gana gerai, bet negalėjo prisi
taikyti prie kieto tėvu Jėzuitu 
gimnazijos režimo.

Volodka nuėjo pas gimnazi
jos rėk t ori u tęva Kipa ir pra- 
sze leisti jam laikyti kvotimus. 
Tėvas Kipas atsisakė Volodkos 
praszyma patenkinti.

Tuomet nustojęs vilties Vo
lodka nuėjo in Freda ir mėgino 
nusiszauti. Jis szove sau in gal
va isz revolverio. Ėjo pro szah 
darbininkai rado Volodka dar 
gyva ir pranesze gelžkelio sto
ties policijai. Policija isz savo 
puses pranesze apie Volodkos 
nusiszovima jo tėvams,
nantiems Kėdainiuose. Nuga^ 
bontas in 
greit mirė.

Palydėti Volodkos karsta su
sirinko Jėzuitu gimnazijos mo
kiniai, bot gimnazijos mokyto
jai Jėzuitai juos iszvaike. Mo
kiniai atėjo tuomet prie kapi
niu ir ant ranku iunesze savo 
draugo karsta in kapines.

Mokinio Volodkos nusižudy
mas buvo laikomas didžiausioj 
paslaptyj ir ligi sziol apie ji 
nebuvo jokiu žinių.
NAUJI GELEŽINKELIAI.
Be Telsziu-Kretingos gele

žinkelio linijos, kurios dabar 
dar sziais metais pradedami, 
projektuojama statyti nauja 
siaurojo geležinkelio linija nuo 
Biržų iki Panevėžio, viso 70 
kilom, ilgumo su trimis susto
jimo vietomis. Tos linijos pra- 
vedimas kasztuos apie 10 mili- 
onu litu.
MIRTIES AKYVAIZDOJE.
Nesenai ties Kaunu, pil. O. 

Sakalausikaite eidama geležin
kelio linija netkotai inkiszo ko
ja tar pbogiu ir negalėjo jos isz 
ten isztraukti. Tuo laiku ėjo 
manevrinis traukinys. Nelai
mingoji kiek galėdama pakry
po in szali ir tuo iszgclbejo gy
vybe, nors traukinys sunkiai 
sužeidė jai koja, .........

ligonine Volodka

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9% per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailesito. $2.00

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 10S 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczla; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra kurta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

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

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu> 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina*oro. 59 puslapiu

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

No. 111 Sziupinis 
talpinasi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
ganiška lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t*, t. 52 pus.......... 1&

audeklinais

25c

.............. 15c
(8 .dalis)

Ila i*>

. .20c

No. 112 Trya aplaakoa apie Pinto 
gai galva-žudžial, Ražancziua iaz<al- 
bati nog emert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi azpoaelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti azpoaelei... .20c

No. 113 Penkioa istorijos, apie 
Burike ir Surikas, 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 ska: tikas, Juokiu............ 2S«

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pua........ISc

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu •.••••«•••••••••••• • 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuiio. 58 
puslapiu .••«•••••••••••••••• 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vnlkijozai, 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..............

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 ..................................  15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu................................... 15o

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toju in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c

No. 132 Trys istorijos apie An
gį orius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu..

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
G2 puslapiu................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 2Oc

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iaa- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia švente Užgyni
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczioa, susirinkk 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaieziua. 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli*, 
galinėsiu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15a

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Pauku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo
kštas ant salos Dago. 64 pui. .. .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Matev- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vel
niškas malūnas, Kaip studentas lojo 
q maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu ..ISe

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MĄHAgOY CITY. _
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