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ISZ AMERIKOS
EKSPLOZIJE UŽMUSZE 7 

DARBININKUS IR APIE 
100 SUŽEIDO.

Gary, Ind. — Septyni darbi
ninkai likos užmuszti o apie 
szimtas sužeista baisioje eks
plozijoj kuri kilo kokso dirb
tuvėje Illinois Steel Co.

Eksplozije isznesze
dirbtuve in padanges i

s visa 
ir buvo 

girdėta net už dvieju myliu.

DIRBS NAUJUS 
AUTOMOBILIUS.

Toledo, Ohio. —Dirbtuve au
tomobiliu Willys-Overland ap
garsino, buk už keliu menesiu 
prailes dirbti naujos mados au
tomobiliu kuris bus geresnis už 
Fordo ir Chevrolet. Naujas au
tomobilius bus greitesnis, pi
gesnis ir sunaudos mažiau gazo 
lino kaip Eordinei karukai. To
ji kompanije kovos prieszais 
taisės dvi kompanijos ir steng
sis žmonim duoti geresni auto
mobiliu už mažesne preke ne 
kaip Fordas arba Chevrolet 
kompanijos.

ine ja s

GAZAS UŽMUSZE 
LOCNININKA 

AUTOMOBILIAUS.
Mount Carmel, Pa. — Petras 

Drapievski, 24 metu, reporteris 
laikraszczio “Item,”
iszimti automobiliu isz gara- 
džiaus, pradėjo varyti automo
biliu kada durys buvo uždary
tos, o isZeinantfs^gazas Monox
ide apėmė Drapievski, nuo ku
rio užtroszko ant smert.

Kada tėvai nesulauke Petro 
sugryžtanezio, tėvas nuėjo pa
žiūrėti kas jam atsitiko. Ati
daręs garadžiaus duris, rado 
sunu negyva. Jaunas Drapievs- 
kis yra sūnum skvajerio Dra- 
pievskio ir buvo gerai žinomas 
czionaitineje aplinkinėje.

kiu studentu isz

STUDENTAI PARDAVINĖ
JO MUNSZAINE.

Cambridge, Mass. — Majo
ras miesto užvedė slieetva ant 
isztyrinejimo kas kiszasi pen- 

czionaitinio
universiteto kurie pardavinėjo 
munszaine del kitu studentu 
po du dolerius už bonka. Stu
dentai nuo guzutes pasigėrė, 
pakeldami m u szi tari) saves ir 
viskas iszsidave. Kaltus stu
dentus ketina iszvarvti isz uni
versiteto.

SZUO ATLIKO ILGA 
KELIONE.

Long Beach, Calif. — Szno 
vardu “ Mut,”
mo atlikęs ilga kelione 1900 
myliu, atbėgdamas isz 
Oklahomos.

Walter Kelley

vela sugryžo nu

r ui su

'I
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ITALIJONAI PADE
GĖ KLEBONIJA

ISZ KERSZTO
Mahanoy Plane, Pa. —Utar- 

ninko ryta, apie antra valanda, 
užsidegė klebeni jo prie Katu
li kiszkos Airisztu bažnvežios 
Szv. Kažancziaus, kurioje gy
veno kilu. Eleming, jojo sesuo 
ir gaspadine, kurie vos iszsi- 
gialbejo su savo gyvas!ems. 
Ugnis padare bledes ant 30 
tukstaneziu doleriu. Ugnage- 
siai isz Mahanoy Cftv, Sliena- 
dūrio ir GirardvKlos pribuvo in 
pagialba.

Kaimynai mate kaip isz at
važiavusio automobiliaus isz- 
szoko du vyrai ir po tam klebo- 
nijo pradėjo degli iz visu pu
siu. Po ugniai surasta kelios 
bleszines nuo gazolino, kas da
vė suprasti, kad naktinei sve- 
cziai turėjo narna padegti. Pa- 
licije tuojau pradėjo daryti 
slieetva, surado automobiliu ir 
jojo loenininka, badai Italu 
kuris laiko paleistuviu 
Ringtone.

Kun. Fleming nuo kokio tai 
laiko smarkiai kovojo priesz 
paleistuviu urvas szioje aplin
kinėje, aplaikydamas kelis ker- 
szinimus nuo locniniriku.

Padegėjus
Pottsvilles ka'lejime

♦ 
urvą

ipalicije uždare 
nes žmo- 

nys taip ant juju inirszo, kad 
kerszino pakorimu.

PINA 0AI UŽMUSZE 
' MERGAITE.

Plymouth, Pa. — Vanda, 1 
turiu metu dukrele Jono Visz- 

pasiemus sauja pina- 
užspringo. 

daktaras

Ke-

nevskio, 
cu, nurijo visus 
Pasmauktas daktaras norėda
mas iszgialbeti mergaite, pa
griebė mėsini peili ir perpjovė 
jai gerkle. Toji operacije pra
ilgino mergaitei gyvasti, bet in 
asztuoniolika valandų po lam 
mergaite mirė.
DIDELIS LIETUS UŽSEME 

DAUGELI NAMU.
Chicago. — Ana diena per 

Illinojaus valstija perėjo dide
lis lietus, kuris padare daugkuris

rr

padovanojo 
szuni savo broliui idant pasi
imtu su savim ant farmos. 
Szno isz automobiliaus iszszo- 
ko pusiaukelyjo. Sugi’yžo jisai 
namo pailsės ir labai nuvargęs. 
Vaikai Kelly’o linksmai pa
sveikino szuni, kuris sziadien 
yra užganadintas isz savo seno 
namo ir silsisi po ilgai kelio
nei.

MERGAITE MESZKOS 
GLĖBYJE.

Worcester, Mass. — Meszka 
pereita Nedelia buvo surengu
si baisu “show” 50-cziai žmo- 

Meszka buvo darže irui u.
žmones apstoję žiopsojo. Ketu
rių metu mergaite norėjo duo
ti meszkai kendes. Meszka pa
griebė kartu mergaite. Mergai
tes tėvas szoko gelbėti o kiti 
baisėdamiesi tik žiurėjo. Mer
gaite apkramtyta ir apdrasky
ta buvo iszgelbetn ir vos gyva 
nugabenta įn ligonbuti.

ir
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Isz Visu Szaliu
VARGSZES MERGI

NOS LIKIMAS
KA TURĖJO DARYTI MER
GINA APLEISTA NUO 

VISU IR SUVADŽIOTA 
PER SAVO 

MYLEMA.

APLEISTA

Lodžius. — Atsibuvo 
na is akyvas

vai-

czio- 
teismas Katrės 

Javorskes 20 metu amžiaus ku
ri novos nužudo savo du 
k u s. .

Katre būdama jannutele ir
“'I

turtingo gaspadoriau 
laimingai po pa'stogia savo tė
vu,

patogi mergaiti duktė gana 
gyveno1 .

bet kada tieji mirė nedoras 
brolis apėmė visa gaspadorys- 
ta po levais, iszvarydamas se
sute isz namu. Nelaiminga nu
ėjo in miestą jeszkoti giliuko 
pas svetimus. Atsirado novos 
priedeliai bet toki, kurie tik ty
kojo ant morgaieziu
bes. Žinoma kas isz tokios 
tolvstes iszeina.

Atėjo ant svieto kūdikis 
re radosi ant ulyczios apleista 
nuo visu. Prieglaudose del ap
leistu merginu, 

j a ja

nekaltv- 
prie-

Mil

negavo vietos 
— visur ja ja praszalindavo. 
Ka turėjo daryt vargszet 
vargo ir paniekinimo vede 
žeminta gyvenimą, 
susilanko dvynukus.

Su triuii vaikais buvo didės-

nu-
Ant galo

ne .sunkenybe, niekur nerado 
vietos ir prieglaudos, ant galo 
nutarė eiti ipas broli melsti 
prieglaudos ir paszialpo's. Bri
si riszus ant pecziu du mažes
nius vaikus, o treczia pasi
ėmus už rankutes ėjo pekszczia 
in teviszki'a.

Ėjo per visa diena, vaikai 
verkė, dvynukai paliovė verkt 
už kokio (ai laiko, o kelione da 
tolima pas broli. Kas po tam 
atsitiko, tai ] 
na.

Žuvininkas 
tinklą artimojo 
du mažus kūnelius in

vaikus,

mergina nepame-

užmesdamas 
upe jo sugavo

kėlės
bledes. Daugybe namu likos už- (l*enas po tam. Palicije pradėjo 

tiltai irsemti, 
likos nuneszti.
ford gyventojai buvo priversti 
apleisti savo namus, nekurie 
užbėgo net ant stogu ir ant vir- 
szntiniu kambariu. Chicago du 
vyrai buvo užmuszti audroje.
LIETUVIS ISZRADO NAU

JO BUDO ORLAIVI.
Baltimore, Md. — “The Bal- 

Geg.

geležinkeliai
Mieste Rock-

31 d. inde-
4 vaizdelius 

Joną

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE” 
i ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

■■II-III—............«

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 98.00
Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso mete
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MAHANOY CITY, PA į

Lalszkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant izio adfHKJ 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..

MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCZKOHHKI, Free. A Mfr 37 METAS

t i more News 
jo apraszyma ir 
apie Lietuvi iszradeja 
Pankauska (save vadina John 
Penu); jis per 20 metu dirbės 
savo sugalvota orlaivi, kuriam 

Tas orlaivis
busiąs tokis, kad ore sugodos, 
nepulsiąs kaip akmuo žemyn, 
bet nusiloisias isz lengvo.

tyrinėt ir ant galo suseko kad 
tai dvynukai Mares, nes kada 
apleido miestą, turėjo tris vai
kus, o tik su vienu atėjo in kai
nui.

Mare iszsikalbincjo, buk vai
kai mirė isz bado, o neturėda
ma už ka juos palaidoti, turėjo 
inmesti in upia. Daktarai pa
dare sekcijc ant vaiku, pripa
žino kad vaikai buvo negyvi 
kada likos inmesti in vandeni. 
Sudas nubaudė Mare ant vieno 
menesio in kadejima už tai, kad 
pamėlo lavonus be palaidoji
mo.

turis ir patentu.

ANT PARDAVIMO.

Tuszczias lotas 50 pėdu plo
čio ir 150 pėdu ilgio Girard
ville, Pa.,
Tinkama vieta del namu staty
mo arba garaZlžiu." Taipgi par
siduoda 5 geri namai.
ninkas užsiima kitokiu bizniu 
todėl nori kogreieziausia par
duoti. Parsiduos pigiai,

PAVOJUS LIETUVAI
£

PILSUDSKIS NORI ATI
DUOTI DANZIGA VOKIE- 

CZIAMS IDANT GAUT 
KELIA PER LIETUVA 

IN KLAIPEDA.

prie State Road.

Savi-

norin
tieji pirkti atsiszaukit ant szio 

Mikas Naudžunas, 
215 — 2nd. Street.

Girardville. Pa.

adreso:

t.49)

Varszava. — Juozas Pilsuds
kis taip gudriai apgavo Len
kus, kad jis dabar, kol gyvas 
bus, galės nepaisyti permainų 
valdžioje, kabineto rezignacijų, 
ir taip toliau. Mat, jis tapo pa
skirtas amžinu vadu Lenkijos 
annijos. Jis turi teise skirti in- 
vairius inspektorius, genero
lus ir oficierius. O jo nuversti, 
ar jo vieta atimti, jokia 'valdžia 
Iionkijoje negali. Tokiu budu

dainų KNYGELE, teipgi tinkama trūksta tik pasiskelbti
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25c 

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

karalių ir toliau eiti Lenkijon 
jam nebus kur.

korespondentas,“Times”
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PILSUDSKIO KAREIVIAI APSAUGOJA MIESTĄ WARSZAVA.

ntimnaTToima.

W •«;
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Noriais marszel'ka Pilsudskis ingalejo 
atszau'ke.
malszvt mažiausius

STEBUKLINGOJI 
DĖŽUTĖ I 11 

i; |

savo prieszinin kus Lenkijoj,
Paveikslas parodo Pilsudskio kareivius patruliuojant miestą Warszava ir ap* 

pasikelimus jaigii jo prieszininkai geistu sukelt nauja pasikėlimu. Ma- 
szininos arinotoles randasi konia ant visu ulycziu o vaiskas patruliuoja diena ir nakti.

ISZ LIETUVOSapraszydamas tai, nurodo, kad 
vieta, 

kurioje jis priesz nieką neatsa
ko, Pilsudskis sudaro 
pavoju Europos taikai, baldy
damas kariuomene, ji 
pa vartoti “
kijos rubožiu. Vienu tokiu isz- 

jo pbr

u žemes tokia

S

iszlygi niurni

rimta

gali ja
Loir

n
1,

per Lietuva' in Klaipeda.

lyginimu, sakoma yra 
nas atiduoti Vokiecziams Dan
cigą, gaunant už ta “atlygini
mo”
Latvius ir Estus jis pažabotu
sudarydamas taip vadinama 

’’ o pie
tuose susistiprintu susitarimu 
su Rumunija. Siulares toki blo
ku, Piludskis, spėjama, bandy
tu atkerszyti Sovietu Rusijai, 
kuri apkarpo jo raguczius 1920 
metais. Tam kersztui pritartu 
Franci ja ir Anglija. Taip bent 
politikai spėja.

11 Pabaltijos Sajungh,

MIRTINA MEILE
APKABINO MEILIAI KAK

LĄ SAVO VYRO, O SU 
KITA RANKA PERPJO

VĖ JAM GERKLE.

Krokams. — Marije Czerna- 
kova, 38 metu, negyveno su 
savo vyru v

38 metu,
, gyvendama su ko

kiu tai Navrockiu isz Czyžiiu. 
Josios vyras Boleslovas rado
si per meta laiko pamiszeliu na 
me Kobcžvne ir nesenai likos 
isz tonais paleistas namo, su- 

Tula 
ir paslėpė 

britva szupledoje. Tame atėjo 
svecziai pas Czcrnakus ir isz- 
gerta pusėtinai 
n a k i e n e j e sz k o (i a ma 
szupledoje užtiko britva, kuria 
•pasiėmė ir atėjus prie sedin- 
czio vyro, apkabino 
su viena ranka,

mano szirdžiuk, kaip asz ta- 

perpjovė jam gerkle nuo ausies 
lyg ausies.

Kada motore nuvožė in pali- 
cije, kalbėjo, buk* ir sau ketino 

g y v a s t i, p a d u o d a m a 
priežastį riužudiniino vyro, buk 
tasai praleido visa turtą ir 
apie vaikus užmirszo neduoda
mas ant juju užlaikymo nieko 
per penkis metus. Sudas 
baudė Czernekienia ant penkių 
metu kalėjimo.

gryždamas pas paezia, 
rvta vyras skutosi

guzu tos. Czer- 
ko ten

jo kaklu 
kalbėdama:

bet kareiviu ne
miršta Warszava

I c

ve mvliu 
9/

atimti

— ir su kita ranka

nu-

Grand Rapids, Mich. — Ka
zimieras Dževelis, 20 metu, sū
nūs miestisz'ko inspektoriaus, 
neteko akies automobiliaus ne
laimėje. Toje paezioje nelaimė
jo likos sužeistas Juozas Szu- 
džinskas, 20 motu ir Mare Pe- 
trusziukiuto, 17 metu, Kitas 
automobilius trenkė in Dževe- 
lio karuka permuszdamas ji in 
grabo.

NAUJAS KABINE
TAS UŽTVIRTINTAS “
Kaunas (Elta). Birželio men. 

15d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas patvirtino toki ka
binėta :

Ministeris Pirmininkas, Tei
singumo Ministeris ir laikinai 
Užsieniu Reikalu Ministeris — 
p. M. Sleževiczius; Vidaus Rei
kalu Ministeris p. V. Požė
la; Szvictimo Ministeris — 
prof. V. Czopinskis; Finansų 
Ministeris — p. A. Rimka; Že- 

Ukio Ministeris — p.
Susisiekimo 

Ministerijos Valdytojas — p. 
B. J’omaszcviczius; Valstybes 
Kontroles Valdytojas — p. J. 
M a szi o t as.
KIEK ISZSIUNSTA PINIGU 

UŽSIENIN.
Tsz Lietuvos užsienin 

perlaidomis įszsiusta 
1,242,569 litai, 
•j, i u.1,• >43 litai.
Vokietija ir Latvija. Isz užsie
nio Lietuvon paszto perlaido
mis atsiusta:

Lietuvos

mes
Krikszcziimas;

pasato 
1924 m. 

o 192.) m. — 
Daugiausia in

19241H. 236,080 
lit. ir .1925 m. — 1,788,192 lit.

MIRE STAIGAI VIR- 
SZININKAS.

Ežerenai (“V-bes”

ATIDARYTAS TELSZIU— 
AMALU GELŽKELIS.

Gegužes 7 d. invy'ko iszkil- 
mingas naujai pratęsto gele* 
žinkolio Amaliai—rUelsziai ati- 
(larvmas..Atidarvme dalyvavo

Respublikos Prezidentas, 
mg

Prezidentas 
susisiekimo ministeris ir di 
augztu valdininku.

I1
I S11

kor.) — 
Gegužes 21 ,d. va’kara, vos gry

ni) režes isz tarnybos, staiga 
aroszto namu virsziįlinkas p. 
Petukauskas. Velionis buvo ra
mus ir draugingas žmogus, su 
tarnautojais ir kitais valdinin- 

gerai,
insitikeda-

kais sugyvendavo 
klebonui per daug 
vo.

In velionio vieta

tik

girdėti, la-
ha i pretenduojąs p. Jaruszevi- 
,ežius, I nuo v. pol. virszi įlinko

I

padėjėjas.
MULKINA ŽMONIS.

Musnikai, Ukm. apskr. (“V- 
bes” ikor.) — Geg 
pasirodė du kokio apgavikai. 
Jie nosziojasi czemodanuose 
prisikrve brangiu daiktu ir 
siūlo žmonom traukti 
“loterija” už 5 litus. Daugelis 
pirko ir iszsitrauke tai adatų 
tuziną, tai kokia spilkute ar 
kita niek-nieki. Prisiviliojo li
tu, apgavikai dingo.
ORGANIZIUOJAMI LIETU- 

VISZKI CHORAI.
Žinomas chorvedys p. A. Vai- 

cziunas, Kaipediszkiu kultūros 
organizacijų pakviestas orga
nizuoja visam kraszte Lietuviu 
chorus. Dabar jau yra suorga
nizuota keturi dideli chorai: 
Klaipėdoj, Pagėgiuose, Sadu
tėj ir Rusnėj.

20 d. ežia

kai po

ka

» 
per- 

Musu 
virszininko

NAUJAS LENKU 
SMURTAS.

Geguže 14 na'kti Lenku 
riuoinenos burvs isz 30 karei
viu su kulkosviadžiu, karinin
ko vedamas, perėjo demarkaci
jom linija tioN Meironių.kaimu 
Utenos pslkr. 90 metru ir 
stato linijos ženklus, 
pasienio sargybom
atstatyti buvusia linijos padė
ti jokiu vaisiu nedavė. Valdžia 
tuo reikalu pasiuntė 'rautu Są
jungai protesto nota, prasy
dama skubios intervencijos 
siremimui iszvongti.

Paskutiniom žiniom Lenkai 
pasitrairko in senas savo sar
gy!) u vietas.

SU-

KOMUNISTU 
DEMONSTRACIJA. .

Kaunas (Elta). 93 kuopinin
ku iszteisinimas Birželio men. 
12d. davė progos suruoszti ko
munistu demonstracija Birže
lio men. 13d. Publikai nenusi-. 
ėmus kepures, demonstrantams 
R u s i sz k a i < 1 a i n u o j a 111 

pradėta
interna

cionalą, pradėta stumdytis. 
Lszszalikta policijos rezervai, 
bot pakako paprastos policijos 

iszsklaidvti. v 

Suimta keturi asmenys.
demonstrantams

privaeziu 
mieste- 

— 1698, 
negy-

PRAĖJUSIU METU 
STATYBA.

Kauno statybos inspekcijos 
žiniomis 1925 m. tikvbiniu na
mu Lietuvoj pastatyta — 14, 
vieszuju trobesiu — 32, pramo
nes intvaru — 214,
trobesiu miestuose ir 
liuose: gyvenamųjų 
negyvenamųjų — 6111, 
veliamųjų — 7786; savivaldy
bių tiltu: nauju -— 1869, atre
montuota — 3648, viesz’keliu 
bendras ilgis — 11,207 kini; at
remontuota neskaitant priva
eziu: savivaldybių mokyklų — 
292, valstybes mokyklų — 11,. 
prieglaudos namu — 11, ligo
niniu — 115 ir kitokiu buvei
nių — 38.

DAUG MALUNU.,
Paiievožys pasižymi malūnu 

gausumu. Ten yra 6 dideli ma
lūnai ir keliolika mažesniu. Du 
isz didžiųjų skaieziaus yra 
automatiniai ir labai gerai in- 
rengti. Jie per diena gali su
malti apie 10 vagonu grudų, 
tacziau neturint miltu ekspor
to, dalis girnų malūnuose ne
veikia.

Viena didele ūkininke nuola
tos dejuodavo del savo nepa
sisekimu: viskas nikyje mažta, 
viskas nyksta puola žemyn.

Susirūpinusi ūkininko nuėjo 
pas viena kunigą kuriam ap
sako visas savo nelaimes ir pa
galinus pridūrė:

— Be abejo, kas-nors mane 
užkerojo, kas-nors užsiunte ant 
manos tokius nepasisekimus.

Kunigas, kuris buvo labai su- 
gabus ir geros szirdies, nuėjo 
kitam kambarin ir tuojau at- 
nesze maža užrakinta dėžutė.

— linkio Tamsta szita dėžu
tė — tarė kunigas; — kiekvie
na diena ir naktį po tris 'kar
tus apeikie su ja visa ūki, tuo
met pamatysi, kaip viskas 
Tamstos ūkyje pakils, pamaty
si, -kaip viskas greitai persi
mainys; pasibaigus gi metams 

gražinkie Tamstaszia dėžutė 
man.

Ukininkie niiožemiai padė
kojo kunigui ir džiaugdamosi 
gryžo namo.

Sugryžusi namo ūkininke 
tuojau nuėjo apeiti su dėžutė 
ūki.

Liejusi 
tarnaites, gardžiai valganczias 
kiauszinienc pidama nakezia 
svirnan susitiko berną tem
pianti maisza grūdu inejusi 
tvartan ,rado neszertas purvy
ne stovinezias karves, žodžiu, 
k a žingsni ženge, tai past ©bo
davo szioki ar toki negera.

Taip ūkininkei kas diena ir 
kas naktis apvai'kszcziojant 
savo ūki, ūkis tuojau eme kil
ti, ir pakilo taip, kaip niekad 
nebuvęs.

Po metu nunesze 
kunigui dėžutė, linksniai tar
dama :

— O, dabar mano ūkyje vis
kas kitaip. Todėl nuoszirdžiai 
praszau Jusu, Malonusis Kuni
gėli, paskolinti man ta dėžutė 
dar metams. Matau kad dėžutė 
yra sebuklinga, kad joje yra 
stebuklingi vaistai.

Kunigas juokdamasis far:
— Geroj kaimynėlė, negaliu 

tau toliau skolinti dėžutes, bet 
joje esanezius vaistus noromis 
atiduodu.

Tuos žodžius tardamas, ku
nigas atidarė dėžutė ir padavė 
nustebusiai i.kininkiai koreziu- 
ke ant kurios buvo paraszyta: 
“Ant tarnu nealsylek, patsai 
viską prižiūrėk.”

PUIKUS BAŽNYTINIS 
TARNAS.

namo

kum a ron pamate

ūkininke

%

buvo

Kaunas. — Pereita savaite 
Vyriausia Tribunolas sprendė 
Povylo Tamaliuno, 17 m. amž., 
ir Szlimo Oszerio bvla.

Pvylas Tanaalinnas
kaltinamas iszvogęs isz Vabal
ninku bažnyczios zakristijos 
paauksuota 'kielika, kuri nune- 
szes pardavė vietiniam pirkliui 
Szliomui Oszeriui.

Povylas Tamaliunas
pažino kaltas ir Panevėžio 
apygardos teismas ji nuteisė 
trejais metais sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

priti

Oszeri 117. pirkimą 
kieliko — tnkstaneziu litu pi
nigines baudos. .

Vyriausia Tribunolas patvir
tino szi apygardos 
sprendimą.

GUODOT1NI SKAITYTOJAU
Laike bedarloes po visa Amerika, 

laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

t eismo
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Kas Girdėt ISZ SKOTLANDIJOS jau kas kita, o ju randasi gero
kas būrelis, jos vienos be vai
kinu ir Szv. bažnyczioje per 
I vietų v iszkas pamaldas pagio- 1 • 1 ** > • 1 • • •

Popiežius Pi ūsas XI priėmė 
pas save ana diena Argenti- 
uiszka arkitekta Mario Pnlan- 
ti, kuris mano pastatyti Ryme 
viena isz didžiausiu budinki! 
kuris turės 44 laipsniu angsz- 
ezio, kuriame rastnsi bažnyezia 
ir kancehirtjos del tikejimiszkn 
drauguviu. Namas ketina būti 
intaisytas pagal na uja irsi n bū
da ir kasztuos 
milijonu doleriu,

apie dvrleka 
kuriuos pa

aukautu Katalikai isz visu da
liu svieto. Bus tai atmintis del 
ateinanezios gentkartės žmo
nių ir krikszcziotiiszkos galy
bes. Popiežius sutiko ant Da
lanti’o planu ir davė savo pa
vėlini ma ant statymo tojo mil- 
žinrszko namo.

Szia nd ien i ne bolsze v i k iszka 
Rosija virto augsztyn kojom. 
Visoki apgavikai pasinaudoja 
isz žmoni u tamsumo ir lengva- 
tikystes. Vienai Fsz garsiausiu 
apgaviku buvo kokis tai Ru- 
siszkas Žydelis Holtzschmidt, 
kuris prasi m i ne ■save Indusu 
stebukladariu.

Tasai ‘‘stebukladaris” 
keliavo Angliję, Francije, \

turi in-

-per- 
ro- 

nužiu-kietije ir kitus sklypu; 
rodavo patogiauses ir 
giaikses moteres ir merginas, 
kurias nežinant užhipnotizuo
davo, o ypatingai paczinlos 
bolszev ik iszk u virszi n i n k u.
“Indusas” buvo patogus vy

rukas, o turėdamas pažinti su 
virszi niūk u moterimis, daro ge
ra bizni kur tik atvažiuodavo. 
Gydė jisai raoteriszkas silpny
bes ir apvaisindavo jaises per 
savo “g;
apdūmė 1415 moteres, gydyda
mas ne tik juju nuliūdusias du- 
szes 1x4 ir kimus.

Ant galo vienas isz užvydu- 
siu vyru, dasiprato.visko ir lie- 
pe aresztavoti ‘‘stebukladari” 
ir viskas iszsidave.r Ant tei i- 

su važiuot i daug

a. 7, Tokiu budu

mo ketino
laikrasztininkn idant apraszyti 
k ii n n opia??,ii) uaia ‘ ‘ stebu k 1 u s ”
kokius dare tasai Žydelis su 
tSoviatiniu virszininku mote
rimi, o skandalas bus nemažas 
kada viskas iszsiduos laike 
teismo.

Tasai apgavikas 
moterių prigavo 12 grofieniu, 
J2 kunigaiksztes. 60 artisezin, 
80 studentku ir kitu augsztos 
kilmes moterių ir merginu.

tarp kitu

Motoriniu vežimu 
riai per 1925 metus

motori- 
vartojaina 

Kelios 
invede 

ki-
t akstis.

operato- 
užmokejo 

$146, 028,940. gasolimi taksais. 
Tais metais (langiaus 
niu vežimu buvo
negu pereitais motais, 
valstybes pinna karta 
taksus už gasolina, ir 
tos valstybes
Tsz tu pinigu, $102,065,216 pa- 

va 1st vbiu

pakelt1

skirta valstvbiu keliams. 
$32,721,704 apskrieziu ir mies
tu keliams.

Taksai nemokami Illinois, 
Massachusetts, New Jersey ir 
New York ,o.

Amerikonai yra labai pagar
sėja isz skaitymo laikraszcziu. 
Taip jau paprato kasdien prie 
to, idant dažinot kas ant svie
to atsitinka, kad be laikrasz- 
czio negali apsieiti. Iszvažiuo- 
dami in kur kitur arba ant va- 
kacijn, perkasi savo numyleti- 
na laikraszti ir • vežasi su sa
vim. Keliaudami trukiu perka
si kelis laikraszczius, idant 
liuosa valanda praleisti ant 
skaitymo “kas dedasi ant svie* 
to.M

Net ir dideles laivvnes kom- 
v

rpanijos, idant užganadint savo 
pnsažieriams, invede per radio 
naujienų skyrių, kuris kožna 
diena skelbia pa.sažieriams vi
sokius naujausius atsitikimus. 
Keleiviai plaukdami laivu ži
no kas taja diena atsitiko na
mie.

Ka svietas neapeina, kas ne- 
Mdboja ant skaitymo laikrasz- 
cziu, tasai ne yra vertas, idant 
apie ji kas rupintnsi ir pats 

_ * a. a • •nežino kaip ant szio svieto gy
venu.

į

Craigneuk, Sskotlandija. — 
Dabar isz eiles iszpuola pakal
bėti apie Škotijos apgyventas 
ir kitas kolonijas Lietuviais, 

•gal karj) kam bus ir idomu su
žinoti nors apyeziupai, apie 
mus broliu Lietusiu iszsisklai
džiusiu po visa platuji pasauli 
gyVeiiima, kad nepamanytu 
broliai neknrie Amerikiecziai 
kad tik (’raigneuk Škotijoj gy-

pru* jgi rengiama ir szimet, tokia jau 
procesija. Lietuviszkas koras 
vedamas ))ilieczio A. Bancovi- 
cziaiis susidedantis isz gerokai 
didesnio pus-szimezio gražiai 
pn giedojo.

Nuo Corfin, netoli 
nedidis miestukas, 
Ten Lietuviu nedaug, vien aug
liu kasyklos, bet miestukas ge
rai pagarsėjai kaipo mazgas 
geležkeliu, kur ne važiuosi, o 
ten turi mainytis ant kito trau
kinio, kitu atsižymejimu nėra, 
be mažko jungėsi su miestuku 
Mossend, apie kuri vėliau pa
kalbėsim isz eiles, o tuom laik 
sudie iki kitam apraszymui; 
meldžiu nepalai'kykit už bloga, 
mažam kai)) krtm nepatiks, isz 
tieso, nėra pasaulyje ne vieno 
kad kuris visiem patiktu

Sudie,

Lietuviu. Isz lieso 
Craigueukas priskaitytas ] 
didžiuju Lietuviais apgyventu 
kolioniju, bet randasi keletas 
kolioniju (niiostu) kuriuose 
randasi gerokai didesnis skai- 
ezius Lietuviu, kurie atsižymi 
savo net veikimais, ne taip 
kaip mus kolonijoj .jaunimas 
suvaržytas.

Artiimiauso kolionija prie 
mus yra Motherwell, apie An- 
gelska mylia tolumo, bet skir
tumo nėra, miestas su miestu 
susisiekia, in kita szona randa
si miestas Wishaw ant pusant
ros Ang. mylios tolumo, pir- 
miau buvo ir ten Lietuviu, bet 
dabar jau tik apie pora suang
lėjusiu. Da 'atminiau, pas mus 
(Taigneuk’e daugiause gele
žies ir plieno dirbtuves kurios 
labai prastai eina. Motherwell 
randasi Lietuviu neuždaugiau- 
se, nebus ne puse kaip (’raig- 
neiik’e, bet veikimo visiszkai 
mažai. Savo svetaines neturi, 
turi del suėjimo sekmadieniais, 
ir tai kada nuo Anglu atlieka, 
isz to maža naudos kuria gau
na nuo vietinio Aini klebono, 
taipgi nedovanai, tokiu bildu 
ir veikimas negali Imti j>rasi- 
platines.

Yra taipgi draugija Szv. Juo
zą po 
kuri gyvuoja neblogai nors 
skaiezius nariu nedidelis, galė
tu būti gerokai didesnis, bet 
žmones labai be vienybes, žiu
ri kožnas sau. Skirtumas rau
dasi tarp Kataliku, Cieilistu ii’ 
Laisvamaniu, ir kiekvienas su 
savo didžiuojasi tokiu būdu ir 
nėra vien v bes. Jaunimo Mot b- 
erwell kolonijoj randasi taipgi 
nemenkas'būrelis bet supranta
ma kiekvienam kad be savos 
svetaines, ir be tinkamu vado
vu negalima ne jaunimą traukt 
ir pratini prie Lietuvystes, ir 
tai labai yra malonu paklausyt, 
kaij) jaunimas Lietuviszkai 
grąžei kalba, padainuoja, ir 
pagieda, garbe už tai jum jau
nime, bukite vienybėje snliki- 

levinkites k oda ugi a use 
prie Lietuvystes, busite už tai 
pagirti ii- pagirtos, nemanykit 
kad tai negražu, o prieszingai 
už tai jus ir svetimtaueziai pa- 
g!r<’ 
kinis esat© nosigedinkit pasi
rodyt, nes tai kad ir labiauso 
norėtumėt užslėpt 
sužinos kokiais esate 
kart jus visiszkai paniekins, ir 
greieziau netikusiais iszgamom 
pavadins.

Nuo Motherwell taipgi in 
viena szona randasi miestukas 
(’orfin, in kita Hamilton. In 
Corfin bus apie pusantros my
lios, stovi susijungęs su Moth
erwell nors tik pakeliui, Cor- 
fine jau diktokas būrelis Lie
tuviu taipgi randasi Lietuvisz- 
ka krautuve valgomu daigtu ir 
kita pyragu ir py ragai ežiu su 
saldainiais krautuvėlė. Buvo 
pirmiau gana pagailėjus mies
tukas kad net in kitas kolioni- 
jax nukeliaudavo su sziokiais 
tokiais perstatymais, bet da
bar po nelaimingo karo kon
vencijos viskas pairo, neteko 
svetaines, ir draugijos turėjo 
likviduoti.

Bet dabar vėl pradeda po 
biski atbusti, ten Lietuviu yra 
pusėtinai digeziai, ten vien tik 
Anglių kasyklos; ir darbai ne
pagirtini bedarbiu ir nemažai. 
Jaunimo taipgi randasi gana 
digeziai, bet jsz tieso ir suapg- 
lejusiu randasi nemažai kurie 
gėdisi Lietuviais pasirodyti, 
net spaudže szirdi tuos žodžius 
benrszant, nesakau kad tai visi 
bet dalis, yra ir Lietuviszko 
jaunimo, ot ten merginos tai

venama

me,

Lietuviszkos Pasakos.e

Darbininku Sąjungos, 
gyvuoja neblogai

kad savo užlaikote ir ko-

vistiek jus 
ir tuom

da, ir kur reike, neblogai Lie- 
Iuviszkai padainuoja, 
vertos pagyrimo. Corfin taipgi 
atsižymejas savo garsiu intai- 
symu grotu Lourd’o Paneles 
Szvencziansios kuria nemažai 
žmonių lanko, ‘taipgi ir Lietu
viu buvo aplankyt praeita me
ta, isz visu kampeliu, buvo to
kia daugybe kad negalima bu
vo vienas kita susižinoti, taip-

jos tai ’

randasi
I lolvtown. •/

Szkot inskas.
PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda ferma 80 akeriu
30 akeriu iszdirbtos
8 akeriai rugiu, 4 like

riai avižų,

žemes 
žemes,

2 akoriai bulvių, 2 
a'keriai agurku, 
tai szienas; per 
eina, upelis, vandenio 
yra. Randasi 16 raguocziip 
karves, 1 arklys,

visa
o likusi žeme 

fjirma 
visados

7
3 kiaules ir 

visztu ir 'kalakutu. Nuo mies
to (ik puse mailes. Parduosiu 
pigiai nes vienai moteriai per 
sunku apdirbti fauna. Norin
tieji pirkt atsiszaukit ant adre
so :

M. Bartnsevicziene, 
t.51) Irons, Mieli.

ISZPOPIERUOJA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Kiehe ir Juengst (Baezins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja st ubas, grąžei ir gerai. Duo
ki te savo taut ieeziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 

Juengst (Kaczinskas), 
ir privalote ji

dvtais. 
yra Lietuves 
suszelpti.

SU PLAYER-PIANA
Savo namuose galima szokti 
senus Lietuviszkus szokius 
arba dainuoti senas Lietuviu 
dainas kuriuos szirdi siekia, 
kurias kiekvienas isz jusu 
puiukia pagrnjins.

PARDUODAME ANT 
LENGVU MOKESCZIU

i1 f «i • <

Pristatome in jusu namus su 
savo (rokais ir duodamo dy
kai 24 reisus, uždangalu, sė
dynė ir tuninima.

Cumberland Plejerei .. $385 
Chandler Plejerei .... $475 
Rudolf Plejerei $550 ir $675 
Haines Plejerei......... $700

Lauter-Humana $725 ir 850 
Pasiusime katalogus dykai.

JONAS LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

KANTICZKO9 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais.' Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

' i, ,k > I. i J1 .

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. 
I 
. . ...........   I J n, 1111 ai.jh... .. —........................ ...

i

ko ateinant isz pirties moterių 
ir nesulaukdami jau ausztant 
nuėjo žiūrėti. Moterys szauke: 
“Noeikit artyn, mes nuogos! 
Bot niekai)) negalėjo paežius
nuo avino atsiskirt. O durnius 
pasiėmė avina ir vedasi. Nors 
gaspadorius jo p ra sze, kad ne
sivestu, siūle jam pinigu ir avi
na dorojo pirkti,
nei avina nepardavė

TAI YRA BAISU! .
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

Apie avina su szilkinem 
vilnom.

Buvo trvs broliai: du iszmin- 
tingi, vienas durna.*?. rl’ovas 
mirdamas padalino tarp ju tur
tus: iszmintingiem viskas teko, 
viską anie abudu susiglobė, o 
durniui liko tik vienas katinas. 
Bet duriTius ir isz to buvo kan- 
t ant as, pasiėmė kal ina po pa- 
žasezia ir iszejo in svietą.

Ėjo, ojo ir užėjo iii tokia sza- 
Ii, kur kaeziu nebuvo. Apsinak
vojo pas viena gaspadoriu, ku
ris priėmė ji ant nakvynes, o 
katina nunesze gurban ir in- 
leido paa . aveles. Ba durnius 
tai)) norėjo.

Rytmetyje atsikėlęs gaspa- 
dorins,.nuėjo gurban, mat žin
geidus pasižiūrėt, taiipiavatno 
žvėriuko. Bet labai nusigando, 
pamatęs katina gulinti negyva, 
mat avimts-tekis su savo ra
gais užmusze! Mistino sau gas
padorius, kas 
kai)) ežia reikės szitam 
ežiui - pa keleiviui i szs i mo ko t 
Liepe savo paežiai, kad prikep
tu blynu, kiauszienes, mat, sa
ko, reikia pakeleivis gerai nn- 
linkt, primylėt, kad ne tain 
sznairuotu už savo žvėreli 
sikele ir durnius. fGasjnidvi/iiis 
su gaspadine ji pasodino už 
stalo, apkrovė stalu visokiais 

ir 
n esuj) raš

ale koki 
zitam k ra sz t e.

tingi, vienas durnas

Ba

ežia dabar bus?
sve-

i

Al-

s a u:

valgiais ir visai)) ji priėmė 
mvli.Durnius nieko 
damas, mislija 
geri žmones s
Po pusrycziu, durnius ruoszda- 
masis keliaut, 
jam atiduotu katina. Bet 
padorius j)asi.kloniojo jam ir

‘‘Kad žinotum sveteli, at
sitiko mum szianakt nelaime!” 

nelaime ?”
O-gi tamstos žvėreli

papraszc, kad 
gas-

taro:

klausoKokia-gi

avinas .bjaurybe užmu-

i i 

durnius, 
musu 
sze...” 
me, ture durnius, kad anas itž- 
musze mano kalina, tai duokit 
szia jus mail j? katina vietojo!”

' * 1 j , A

“'Tai ‘kas ežia do holai-

ale durnius 
, nei pini

gu ome, ir nusivedė sau avina, 
paskui katra ii' bobos nuogos 
šoke. Besivesdamas keliu, su
tiko važiuojant žydą degutni- 
ku. Painatos žvdas tokius na
vai nūs keleivius, 
u(‘sijuoke's,
su botagu pliaukszterejo labai 
per nugara, ome ir žydas prie 
užėjo |)er viena dideli tilta. Po , 
avino prilipo.
tuo t ill u stovėdavo 
gaūdydavo

neiszkente
ir kaip užsimojęs

mfnl i a u eidami, 
vėl nes ii’ 
na kt imis 

praeinanezins per tilta. Ir nu
sidavė, kad durniui su savo 
draugija praeinant,

žmones

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvepirpo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Lszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

I

I

suma. 9*

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “Meszkoa Bal-

Jeigu negausi tuos vaistus
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimo, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Baisumo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS I523.35S.62

Gaspadoriai* sh džiaugsmu ati
davė raguota avirta, o toje sza- 
lyje visos aveles buvo su szil- 
kinem vilnom ii' labai gražus.

Gavės durnius a*vina, užriszo 
jam virve už ragu ir vedasi to
liau. Ėjo, ėjo ir užėjo tokia sza- 
li, kurioje aveliu su szilkinem 
vilnom nebuvo. Apsinakvojo 
pas žmogų. Tas žmogus kūreno 
pirti ir (lurniti užkvietė pirtie 
vanotus. Durnius ne tik pats 
pirtie ėjo, bet ir avina insivede 
pirtim Pats iszsivanijo ir avi
nas isztrinko; paskui iszvedes 
isz pirties pririszo avino prie 
tvoros kad iszdžiutu. Parėjo vi
si vyrai, katrie buvo pirtyje, 
grinezion ir durnius su jais 
parėjo, bet avina paliko pri- 
riszta patvoryje, užmirszo. Po 
vyrais nuėjo pirtin moterys. 
Moteris isz Išarto nemato isz 
skubos kiid yra avinas. Pasiva- 
nijes pradėjo bėgti oran prasi
vėdinti. Tuoj iszbego viena 
gaspadoriaus dukle ir pama
ezius avino, d da su szilkinem 
vilnom. Na, pamislino, tai pasi
dirbsiu sau gražias pirsztinos! 
Ir eme insitverus abiem ran
kom nuo avino vilnas poszt. 
Bet kaip tik insitvero už avi
no, eme ir prilipo rankos, ku
riu niekai)) negalėdama 
traukt, pradėjo rėkt, 
kitas isz pirties, 
treji sesuo jos' ir 
kad jos sesuo net rėkdama nuo 
avino vilnas pesza, cziupa ir 
ana, bet ir ana prilipo. Dabar 
jau abidvi rėkia vienu balsu. 
Iszgirdus, iszbego ir motina isz 
pirties ir pamaezius, kad jos 
dukterys avina lumdo, suriko:

Ko-gi jus ežia,

su 
vėluos isz- 

kiszes galva isz po tilto žiurė
jo. Nors buvo voluos labai bai
sus ir pikta's, bet pamatęs to
kius keleivius, neiszkente* ne- 
iszkiszos juodu dantų. Negana 
to, da ir sukirte) žydui per subi
ne 'su 
szere* ir 
baiso i raitė* 
skirt negalėjo ir nusivedė ji 
durnius drauge* su visais. Per 
ilga, užeje> durnius tokioj ka
ralystėje, kur karalius turėjo 
tik viena eluktori ir senas bū
damas, uorėje, jai vyra iszrinkt. 
Karalaite pa'sake, kad ji eisiant 
už to, kas ja prajuokdys. Daug 
inegine) ja prajuokelyt: pirma 
visokį ka ra lai ežia i,
prasti juokdariai, bet 
nas neatsirado,
del jos juoką. Kaip tik durnius 
atsivedė 'su visa savo banda 
pas karaliaus d va ra, karalai
te pamaezius liepe jam sustot 
irome jo klausinėt, 
yra. Kaip praelejo durnius 
kiu<‘( vi'sa nuo pradžios lyg ga
lui, žiūrėdama karalaite iu vi
sa szita kupeta, nebeiszturejo 
ir pradėję) juoktis. Po tam tuoj 
ejiirniu paėmė, ( invede kara
liaus rūmuose,
1 isz k a is rubais ir 'susrii ūbavo - 
jo. Durnius likos karalium, 
avina liepe papjaut ir visus, 
kurie buvo prilipo paleido. O 
pats ilgai ir laimingai gyvenn. 

Toliaus bus.

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

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St, Mahanoy City

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

vedinti. Tuoj

ati- 
szaukt 

iszbego ir an- 
pamaczius,

dukreles, netc i 

rėkdamos su szituo avinėliu 
darot ? Eikit szalin!” Taip sa
kydama motina, nutvėrė už 
avino, norėdama ji isz dukterų 
atimt, bet ome ir prilipo. Visa 
nakti tenai jos darbavosi nie
kaip negalėjo nuo avino atsi- 
lipdyt, Namiszkiai lauke, lan-

bizuuoliu. Bot kaip tik 
voluos prilipo. Nors 

uodega, bet atsi-

paskui 
ne vie

kai l padarytu

kas ežia
sa-

aptaise k a ra - ‘

Gerinu.Hias bndas gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir G spaudi
mą, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lictuviszkus 
kolonijas. Adrcsavokite szitęip: 
........... M .2VKAIWS, .

25 Gillet Rd. 
'_____

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, V ice-Pros.
J. E. FERGUSON, Kas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABORIUS 

MILL * PATTERSON STS, 
ST. CLAIR, PA.

Inzbalfiamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pakabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, veseliu. kriksztynlu fu 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.
■ ~ ’7 ,ll,w

■■

Lietuviazkaa Graborlaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokais. 

Prieiname prekei.

4

KITAS DĖKINGAS ŽMOGUS

154Mr. Jobu Kosieczkey, 
Bailroad St., Summit Hill, Pa., 
sako.- kad buvo nuvargintas 
per motus ir bando visokiai gy- 
duolos, aptiekorius liepe man 
pabandyti D r. Whites Bipod ir 
Nerve tonika ir trumpam lai
ke aplaikiau pa lengvinimą. Vi- • • . • 1 • • . • 1 X 1si geri aptiekoriai ji parduoda.

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RECOM MENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos,

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteres 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsiaaugokitę pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaito—Šaradomis, Kat* 
vergais ir Petnycziomis. Ofiso* va* 
landos: 9 ryta iki 8 vakare.

“BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antraa Florai,

POTTSVILLE, PA,
» .’ I'*

I-

8

■

• r* 11 t

Spencerport, N. Y.
- w ■■■■ « H 11 fc m .^sl—. -Į. ■>  ...................-

816 W. SPRUCE STR.. 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
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Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

r,Gražus veidas, bet o, kokia galva lM
Ar kuomet nugirdote norą taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d .£ai.,» vn»a tai randa vieta ant 
jusij pasidabmimo stalelio. O kaip tu

Rtiffles
Pleiskanų mirtinas prieiti

Lygiai Jiek pat reliktą turfti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dcšinilj dienų
odų, lodei kad pleiskanos nesislepia.

laiko, PamtRinkitc jį.
65c/ vaistinėje, arba prisiekite 7Sc. tiesiai i laboratorija

F. AD RICHTER & CO.
BERRY 4 SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu 

Jus turite galvos svaigimą, akiu raikima, ausu spengimą 
ir neturite apetito.
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-
janczius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Todėl Jus jaucziates ligotais. Jei

SALUTARO STOMACH BITERI
I 
i

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikaląvima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 West 18-th St - Chicago, III.

t » ■* 11K *

-----------  —   .        A X , - „   . ■» ■■■■! i. ■■■■!. a ■ ■ i — «ii* linini ■■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

——S--
3-czias 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 ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
.....   ■  ...................... ...................... ................,.,.-4.   —■............. ■ ■ —— 
.. ..........  1111 .......    ■Remtu........m II Į ■■■IMI..... ..................... ............. 811 I
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Szlubas
Ponaitis*1

If «

Dvare visi sumigo. Tik di-

A

i

L

b

Po- 
deme- 

sznibžd ėdami
- - -1

a reszt uo t u ma i szt i n ink u. 
unit is in juos nekreipe 
šio, nors szie 
savo tarpe, gana garsiai vadi
no ji bailiu .

Apie dvylikta valanda in
• • w • • V 1

ir szuviu garsas 
aidu paplito apylinkėse. Sumo
jo ponaitis rankomis, lyg no
rėdamas prispausti prie kruti- 

susirinkusius,
sa Lietuva ir kartu su basliu 
.krito in duobe. Keli kareiviai 

ir berna

szautuvai,

nef; visus vi-
v » 1^1 4IIX . ... • r r 1ir i • dvara automobiliu isz Kaunodeh paleisti nakcziai sznnes ne \ . ...... • „i . atvvko aukszti karininkai ir rimavo: kaip paszele metes de . ‘.. • -i • * i ir i L........ civaliai. Prasidėjo tardymas,dehuose dvaro kiemuose, gar- į. ... .... .

siu lojimu ardydami apylinkui
tyluma. i . , , r,vi • in i i 4..«i.zt.- . • neatsakydami. Tik vienas szhrBudrus keturkojai sargai , -... . . . .bas ponaitis papasakojo viską, 

j ka žinojo apie rengtaji maisz- 
) 

gurguoles 
girdėjos tyli 

žmonių szuoka, žvangėjo gink
lai.

Prie didžiųjų dvaro
durn lazdomis vaikydami szu- 
uis, priėjo szeszi ginkluoti vv 

Vienas szautuvo buože. na. I
s’ seni Skarduli. Tęva iszteisino,I

v I o sunn, ir u z i

Dvarininkai laikėsi iszdidžiai 
inkai kuriuos klausymus visai

keturkojai 
pavoju:,iant<‘

koks kilometras 
urzgė keli dideli 
automobiliai,

ša rgni 
pamisz'keje, 
nuo dvaro,

namu

“SAULE” 
A -6P* * ■

SESQUI-
CENTENNIAL

. e i^i ižii

LIETUVIU KOMITETO
DARBUOTE.

szoko su kastuvais
ta n t duobe užkaso...

Mirė jaunas kilnus
i<s nežinojo, kad

siuntė

szlubas

£Wliat is theManifestacijų Komisija. — 
Amerikos Lietuviu Dienos gra
žiausia ir inspudingiausia isz- 
kilmiu dalis — manifestacija. 
Mlžiniszku savo dalyviu skai- 
cziumi savo gražumu i nspud i il
gumu, privalo užaveti svetim- 
tauezius, kelti musu tautos ir 
musu paežiu Amerikos Lietu
viu garbe ir ilgioms laikams 
užsi 1 ik t i a t m i n ty j<».

Joje: 1. Tnvairiais
liais ir pavoisklais bus 
szviesta. garbinga Lietuvos 
praeitis, jos szimtmecziu prie
spaudos laikotarpio vargai bei 
atgimimas ir szviesi ateitis. 
Kituose pveikslnosc bus at-

Amerikos 1 Jot u vi u 
Ir taip Komisija

uckeye Guaiari
t

vien-bal-
KAS YRA BUCKEYE 

GVARANCUA?
Kada perkate bleszine 

ar pakeli Buckeye, at
laikote pilna gvarancijo 
užganėdiiiimo. 
kariais

ponaitis ir niek 
mirdamas
sveik i n ima I Jet u va i, 
Lietuvius, in ji ginklą 
pusiu#... Zovada perioke eskad
ronas raiteliu per jo kapa, ir 
jokio ženklo,kur guli ponaiezio • * B • B

nuoszirdu 
laimino 
atkrei-

Eksce- vaizde-
nii-

1926 m. Birželio 11 d. Komi
tetas savo posėdyje 
šiai nutarė:

1. Kreipties prie jo
leneijos Lietuvos Vyriausybes 
Atstovo pono K. Bizausko 
praszant sutikimo, jei leis ap
linkybes priimti Sesqni-Con- 
tennial Lietuviu Komiteto

I

garbinga
ta, visa kalte pasihųdnmas sau. 
Pasakė net, jog ta maiszta ren
gė nesenai isz Lenkijos 
kės.

Tuoj po to invyko karo teis
mas. Visus maisztininkns su
sodino in automobilius, ir rai
teliams lydint, iszveže in Kau
na. Dvare paliko tik ponaiti ir

at vv-

ra i:
drąsini subaladojo in duris.
Neužilgo i)o to pirmame namu i ,, A v., 1 . . v o sunn, kaipo vvriansi niaisz-aukszte sužibo szviesa, ir uz . • ♦ <. . . , , to rengėsi, nutarė ta paeziadurn pasigirdo žmogaus žings 1 
niai. Durys atsargiai atsidarė;
pro siaura pylszi iszsikiszo nn-

" | kraszte inbede žmogaus anksz- 

pecziu, ir liedavo net iszsižioti, 
suriszo. Tyliai visi suėjo in vi
dų.

subaladojo

žiebusio tarno galva. Nepažys
tami tuoj ji griebė už galvos ir
pecziu, ir nedavė net iszsižioti.i • 4zU„1 - * ...... . . niu atstu

diena suszaudyti...
Prie pat ežero kranto karei

viai iszkase gilia duobe, o jos

Kur ponas! — paklausė 
nustojusi

tumo basli. Penkiolikos žings- 
iszsirikiavo burvs 

kareiviu. Ponaiti pastate prie 
baslio ir norėjo nžriszti akis, 
bet jis neleido. Atsistojo prie 
savo kapo ramus, nenusiminęs.

kūnas neliko...
Daug invairiu gandu po to 

pasigirdo apylinkėje. Visi kal
tino ponaiti maisztininka 
paprasti kaimiecziai Lietuviai, 
kad maiszta kele, ir dvarinin
kai, kad buvo, toks bailys ir 
tardant iszdave visas paslap
tis. Kalbėjo, kad kaž koks in
teligentas, didis Lietuvis pa
triotas, panisze Lietuviu 
džiai smulku praneszima apie 
maiszta, ] 
slapyvardžiu. į

Invairiai apie ta Lietuvi spė
liojo, bet tikrai nieks negalėjo 
pasakyti, Tik Skardulis ir se
nis ūkininkas, kuriam szlubas 
ponaitis pasisakė esąs

I ir

val-

pasiraszo Lietuvio

Lietuviu Komiteto 
Garbes Pirmininko vieta.

2. Turint omenyje Gerbiamo
jo Klebono Kun J. Kaulakio 
nuopelnus Lietuvos Tautos la
bui bei nenuilstama ir energin
ga 33 motu jo pasidarbavimo 
Pliiladelphijoje,

Komiteto Garbes Pirmi
ninku.

3. Pirmyksztin Komiteto pa
reigu pasiskirstymai! innosztu 
pakeitimu:
Komiteto Pirmininku iszrin'k- 

ta ponas Antanas Užumeckis 
ir antruoju
Zigmas Jankauskas.

iszrin'kta iis
szio

Vice-Pi rm in inkų

ateit i 
bus

vaizduota 
gyvenimas.
jau turi numaezinsi nekuriuos 
vaizdelius, pa v.: Krivu Krivai
tis, Birute ir Vaidelntos, Vy
tautas vadovaus buvusiu Ame
rikos Lietuviu Savanoriu Ka
riu organizacijos nariams, Ru
su persekiojimai, Kražių Sker- 
,dyne, Spaudos Persekiojimas, 
Pirmoji Lietuvos Mokykla, 
Vokiocziu Persekiojimai, Lie
tuvos ir Amerikos Laisve, Di
džiosios ir
Susivienijimas,

i

1
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Jeigu 
esate nepilnai 

užganėdinti isz j ubo pir
kinio, galit gauti sugrą
žinimą nuo jirso sztor- 
ninko. .Mes galime reko
menduoti Buckeye su ta 
pat saugumą su kuria 
jus galite jin pirkti. Ju
mis patiks. Iszbandykite 

Klauskite savo
sztorninko. Jisai jin turi.
kada.

i

— suriko, 
s.

Isz- 
jis 

žibanti 
bet

kareivis iszmli

suriszo rankas.
grasindamas re-

žado isz iszgasczio 
tania.

— Miega — atsake tas ir 
puolė ateiviams in kojas.

— Asz nekaltas! Tai musu 
ponai viską daro!
pažines Lietuviu kariu

Tuo tarpu in prieangi atbė
go pats ponas Skardulis. 
Imies, suveltais plaukais, 
atstatė in Lietuvius
žvake szviesoje revolveri, 
szalia stovėjęs 
sze ji jam isz ranku, parblosz- 
ke žemen ir 
Karininkas,
veiveriu, liep<‘ eiti pirmyn. In 
namus inejo dar keli Lietuviu 
būriai, ir greit visuose languo
se sužibo szviesa.

Kabineto, prie .didelio pono 
Skurdulio raszoniojo stalo, sė
dėjo szlubas ponaitis, 
liepus, ramiai pakele 
auksztvn ir leidosi suriszti. I)u 

isz k ra t e 
bet jokiu

Jis, pa
rankas

'I* *

karininkai atsidėję 
viską kabinete, 
maiszta liecziancziu dokumen
tu nerado. Tada vienas priėjo 
prie senio Skurdulio ir atstatęs 
in jo kakta revolveri, pasuke:

— Asz skaitysiu ligi trijų. 
Jei nepasakysi tamsta, 
sudėti maisztininku dokumen
tai — mirsi.

— Jis nieko nežino. Kaltas 
tik asz... ir vi.^ka atiduosiu — 
ramiu balsu pasakė ponaitis.

Visi atkreipė dėmėsi in ji. 
Atriszo rankas ir ponaitis, ati
daręs slaptus stalo stalczius, 
patiesė karininkams visus tė
vo dokumentus: 
mus, atžymėtus 
maisztininku sanraszus ir 
tokius.

Ponas Skardulis 
žiurėjo in sunu, kramtė piktai 
lupas ir mintyse kartojo; “ 
lys.”

kame

susiraszineji- 
žemelapius, 

ki

nustebės

bai-

— Dabar parodysiu 
ginklu sandelius — 
szypsodamas ponaitis, 
karininkas dokumentus

Paėmė isz

musu 
pasakė 

kada 
susi-

dejo in portfeli, 
stalcziaus dideli raktu rvszuli 
ir nuvede visus in namu san
delius.

Parode viską, iki pat smulk
menų, neaplenkes net maisz- 
tininkams paskirtu maisto 
konservu ir riebalu.

Jau szv i to, kada baigė viską 
rodyti.. Net suszilo darinėda
mas daugybe duni ir ardyda
mas gudrias pono Skurdulio 
dekoracijas, ginklus slepiant 
padarytas.

Pabaigus nuvede ji in
gomaji kambari. Atsisėdo ežia 
prie lango ir žiurėjo, kaip ka
reiviai kieme krovė in vežimus 
maisztininku ginklus. Ji sau
gojo keturi kareiviai, bet po- 
naieziui tas mažai rūpėjo. Ra
mus, patenkintas, jis visa szir- 
dimi džiaugės padaręs pirmaji 
darba Lietuvos naudai.

Tam paežiam kambaryje, 
taip pat stropiai saugojami, 
nuleidę galvas, paniurę ir pik-

val-

Lietu-
Kidk iszbales veidas szypsojas vis, gal, suprato, kas rasze ta

susispietė susirinkę kai- 
Apsi- 

szalis, 
susirinkusiuju 

, pas įkuri 
apsilankęs,

šviesia szypsena, o akys žibė
jo pasiryžimo ugnimi. Aplin
kui 
miecziai ir dvariszkiai. 
daire ponaitis in visas 
ir pastebėjos
tarpe seni kaimieti 
tik vakar buvo 
linktelėjo jam galva. Pažiurėjo 
in debesuota dangų , in ežerą, 
in laukus, žvilgterėjo in puiku

paskuidrąsiai
i prieszais sto-

tėvo d va ra ir < 
inbede akis in 
v i nezi us k a re i v i u s.

Pasigirdo trumpa komanda. 
Pora deszimcziu szautuvu tutu 
atsikreipė in ponaiti.

— Dabar skaieziuos ligi 
trijų ir paskui szaus — pama
nė jis.

Bet karininkas neskaiczįuo- 
damas mostelėjo balta skepe- 

Sausai kartu sutratėjo
==ac ....■J7

laiszka. Skurdulis urnai pase
no, 
myksztes savo 
apie Lenku, maiszta 
minti nenori.

Iszsirūpino leidimą iszkasti 
sūnaus lavonu isz ežero kranto 
ir palaidojo ji parapijos kapi
nyne. Akmeniniame paminkle, 
kaip sūnūs per seni Simą pra- 
sze, liepc iszfkalti Lietuviszka 
užrasza.

Kapus lankydami apylinkes 
szlcktos trauko pecziais, ta už- 

sznibždas, 
tnr but 

Kaimiecziai irgi

Lietuviu Darbininku Katali
ku Sąjungą i n gali o jo savo 13 
kuopos pirmininką, K.| Dryža, 
atstovauti Sąjungą “Sesqni-

L.R.K. Federacija

TILL BURGER BROS. ££
CINCINNATI, OHIO.

In the Malt and, Hops Business Since 1&14-
c

liįil

I

liijl 
ll< I

•ta i t e.

Sąjungą
susmuko, nustojo 

energijos
ne užsi-

nir Centennial Lietuviu Komite-
• te ” ir te. J)

Komisijų Sastatas

Manifestacijų Komisija:
Pirmininkas— Kleb. Kun. J.

Nariai J. Prancku-
M. Grigaliūniene,

Kaul akis; 
na s, 
Kvietkus, M. Dapszione.
Organizacijine Komisija:

sa vo
v raA. Vailkeviezin 

biivu-

4 < Lith-

»

rasza perskaito ir 
kad senis Skardulis, 
sukvaiszo. 
stebis.

Ir nenoromis visi ima tikėti 
senio ūkininko pasakojimais, 
kad szlubas ponaitis buvo Lie
tuvis,

BALTRUVIENE

Lietuviai turi negernsr 
papratimus, 

Kurie žemina jaunute ir senus, 
Visu czionais neiszrodysiu 
Tiktai apie svarbesnius 

paiporysiu.
Apie girtavima nieko 

nesakysiu,
Tate jau per daug insiszak- 

nines, tai paliksiu 
Gerkite kiek galite,

Kad ir paskutinio proto 
netekite,

Tai suvis isz mados iszeitu.
Gervinąs, tai labai žmogų 

dabina, 
Norint# suvis protą mažina

Juk pasigėrus smagiau, 
Ir vaikine daug linksmiau, 
O kad girti ir susimusza,

rp

Ba jaigu Lietuvei negertu

f

f

r

'65fe neužsimusza, 
Ir neskauda suvis, 

Jaigu katriems byra smegenys.
Negali girtavimo paliaut, 

Turirkanuolabiausia traukt.
Kaip munszaines ir raugalo 

negersi, 
Tai gyventi negalėsi,

Jokio darbo nepradėsi 
Lietuvos nepakeisi,

Ne parapijos nesutversi 
Merginos negausi, 

Ir neapsivesi.
Jaigu Masko'lei negertu 
Ar jieji kariauti galėtu?

>

Ar jieji kariauti gaktų?
Ba kaip.vodko^-iiilEritraukia, 

ti sėdėjo jo tėvas ir būrelis jau Drąsinu ant pleciaus traukią,

urgamzacijme Komisija:
Pirniinin'kas-r-Kun. S. Drau

gelis; Nariai — A. Užumeckis, 
p-le. Ona

• Unguraite, ir K. Celedinas.
Finansų Komisija:

Pirmininkas 
kis; Nariai — V. Dapszys, Z 
Jankauskas, S. Bajorūnas, 
Tribulas, K. Celedinas, J. Kle-

1

p-lo. E. Mickunaite,

— A Užumec-

B.
r

Pirmininkas

Kun. S. 
M. Gri-

Mažosios Lietuvos 
Szv. Kazimie

ras Lietuvos Globėjas, L.R.K.S 
Amerikoje, 
ir t.t.

2. Manifestacijoje per 
atstovą 
pa s i žade j usi dalyvauti 
siu Amerikos Lietuviu savano
riu kariu organizacija
uanian Doughboys”. Tai nese
nai dar susitverusi organizaci
ja. Jos centras Wilkes-BaiTe. 
Mainu kraszte szi organizaci
ja yra žinoma ir jau turėjusi 
savo gražu paroda. Tikimasi 
nemažiau 500 vvru un i form no
se organizuotai dalyvaus isz
ki Intose.

3. Dalyvaus orkestrai ir cho
rai.

4. Tam tikrose eisenose vie
tose bus iszpildyta 
szokiai bei žaislai.

Kad visa tai tinkamai atlik
ti reikalinga ir leszu ir darbo. 
Vieniems Philadelpbiccziams 

BeL ja u Amej-j k os 
pa,reiszkusi 

net
daugiau negu tikėtasi. Pirmu
tine savo prielankumą ir para
ma suteikė L.R.K.S. Ameriko
je maloniai priimdami pasinly- 
ma dalyvauti manifestacijoje 
ir Skirdami $500.00 aukos; ant
ra — tai Philadelphi jos Szv. 
Kazimiero Draugija skirdama

“Antra Valanda Ryte
Gilliai miegant ramiu mie- 

sapnuojant malonius 
Ir itai! — kūdikis 

j/radeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimui—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj t Net 
prašo daugiau !

35c. artimiausioje vi 
n£je. Arba užsisaaykite 

Pasiunciame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS.

šiai iš laboratorijos.

RU... 
sapnun.

malonius

35c. ▼stoti*
i lie-

BROOKLYN, N. Y.

tani iszki

persimku. 
visuomene 
tam savo

v ra 
prielankumą,

Naudokitės Proga!
Knygos už puse kainosL- Knygos už puse kainos

2 iki ILiepos-July 1926m
Sziais knygas, kiekvienas szio laikrasczio skaitytojasmaiszta iszdaves.

: Galas :
Tai vaikine matai, 

Jog del girtuokliu visur blogai 
♦ ♦ ♦

Jau net geda, 
Jaigu misiukes už bu rd i n- 

gierius susieda, 
Jaigu viena turi daugiau 

0 kita mažiau, 
Tai visaip'itezmislija, 
Priesz žmonis aploja, 

O jaigu tarp ju yra žmogus 
szviesus,

Tsz gero gimimo ir mandagus. 
Kasyklose dirba,

Gerai uždirba, 
Turi visko gana, 

Ba paezedžiai gyvena 
Tai kad priiAanytu,

Szaukszte vandens paskandytu 
Visaip ant jojo pramano, 
Kaip tik katra iszmano. 

Tai jau tokia mada, 
Szviesus žmogus nekenezia 

niekada;
Bukie tamsunu kaip visi, 

Tada tarp juju tiksi. 
♦ * ♦

Vienoje vietoje ant veseilios 
susirinko gerais būrelis, 

Dave geiJt, nepavydėjo 
vaikinelis, 

Tarp sveczin buvo Kauni'szkei, 
Kapsai, Dzūkai ir Vilniszkei.
Jaunikis nieko nepavydėjo, 

Dave gert, kiek tik kas norėjo, 
Bet kada atėjo laikas dovartu, 
Mane, kad sudės daug pinigu, 

Ba gerti nepavydėjo, , 
Tai ir vilti gera turejp. 
Bet vaikineli's apsiriko,

Ba visi Dzūkelei iszkriko, 
Kada dovanos pasibaigė, 
Atsirado Dzūkelei vėlgi, 
Bet jau gerti negavo, 
Ba jauniki prigavo. 

Kaip muilą suede iszejo,
O da ir musztis porejo. 

Na ir ant rytojaus pribuvo, 
Ba da ne gala's voaeiliote buvo, 

Ir ka jiems padare, 
Druskos su alum sudaro. 
Tada pas upia nųiapsojo, 
Gerti vandeni pradėjo, 
Ir atsigerti negalėjo, 
Juoku buvo in valos, 

Ilgai to užmirsZti negales.
• , . . ... .

vus.
Dainos Dienos Komisija:

Kleb. Kun. J. 
Kaulak is; Narini — J. lipde lis, 
P. Staniszkis, J. Vitknuskas, ir 
S. KvieVkus.
Presos Komisija:

Pirmininkas -r- 
Draugelis; Nariai —
galiuniene, Z. Jankauskas, p-le 
O. Unguraite, K. Celedinas. K. $100.00 aukos, ir treczioji Bal- 
VidikauSkas, ir K. Dryža.

laiszkus reikia 
Sesqui-Centennial 

Lietuviu Komitetui, 324 Whar
ton Street, Pbiladelphia, ir pa
žymėti kokiai komisijai.

Dainos Dienos Komisija szio 
turi ’kreipties in visus, be skir
tumo partijų ir pažiūru, 
biamuosiuos Chorvedžius 
daininkus-es, o ypacz apskri- 

New York, Schuylkill, 
Baltimore, Susquehanna, Pitts
burgh, praszydama dalyvauti 
Amerikos Lietuviu Dienos 28 
Rugpjuczio sz. m. iszkilmese. 
Philadelphijoje, ir s>knbiai im
ties pasiruosziamuju darbu. 
Bendram chorui dainuoti 
stayta sekanezios dainos: 
L Lietuvos -iT Amerikos him
nai.
2. “Vilnius

Siuncziant 
adresuoti:

ožiu:

Ger- " • ir

nu

M

— A. Vanagaiczio.
Laisves Daina”

— T. Zileviczius
Važiavau Dierta”

—. S. Szimkus.
Ant Tėvelio Dvaro” —

Kur Bėga Szeszupo
— C. Sasnauskas.

Kam Szerei Žirgeli”
— M. Petrauskas.

8.“Užtrunkame Nauja Gies
me” , —J. Naujalis.

timoriecziai, kurie savo Drau
gijų Sanryszi susirinkime nu
tarė kreiptis 
nial Lietuviu Komitetai) 
reikszdaini savo 
praszyd'amj nurodymu kuo 
kaip galėtu prie szio darbo 
prisidėti.

Isz ankszcziau nurodytu pa- 
grindinu manifestacijos pro- 
gramo punktu aiszku, 
kiekviena organizacija, 
gija, kolonija, gali savystoviai 
dalyvauti joje pasirinkdama 
sau kurie nors dalyvavimui 
sza'ka, pav.: 
nors paveiksią; 
chorą, iszpildyti kokius 
tautiszkus žaislus ar 
ir t.t.

Ma n i f estą c i u Komis i ja 
rintiems dalyvauti palieka pil-

Czia ypacz 
pasižy-

Sesąui-Conton- 
pa- 

pritarima ir 
ir

szio

'kad 
drau-

3.

4.

5.
G.

C l

4 4

’44

7.

4 4

44

• Vyriausis dirigentas visiems 
chorams numatyta ponas A.
Vanagaitis. Jam sutikus paimt

nors
: suruoszti 

turėti
koki
savo
nors

szokius

lio-

niausiu iniciativa. 
jaunimas gali dailiai 
meti.

— Presos Komisija.
.............................  *........ ...... 1 ‘4 "■ ' 1 ..............■■■■■——

W. Szneideris ir Sumis
ORABEORIAI.

Patarnaujame simpatlszkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoma ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St Shenandoah.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

vyriausio dirigento pareigas, ul(IoJa kttnlM nnmM«lia. P..«mdo
gal programa 'kiek ir pakitęs, automobilius del laidotuvių, krik®*
bet šūviam ažai. Jei pakeitimu 

pranoBzime.
.. .i . ■ .

butu 4
tinio, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
620 W. Centre 3t. Mah^noy ĮCity, Ra.

’ I

gali gauti už puses kainos. Musu knygyne randasi ] 
visos lietuviszkos knygos iszleistos Amerikoje ir lie- < 
tuvoje. Musu knygų kataloga pasinueziame DYKAI ! 
kiekvienaip kuris tik pareikalauja. Į

Szemo—Geografija arba žemes apraszymas. Su paveiksle- *
liais. Aiszkiai ir suprantamai apraszo musu žeme, jos pavidalą, ,
diduma, augszti, vulkanus, metanezius isz saves ugni; kur ir kiek ’
joje yra anglių, geležies, aukso, druskos ir kitu gerybių; kiek '
mariu, ežeru, upiu, ju vardai, plotis, gylis, kokie kuriuose van- <
denys: sūrūs, prėski ar kartus. Kiek sviete yra vieszpatyscziu, '
kokius jos plotus užima, kokios ju valdžios, koki svarbiausi mies- <
tai, kiek kur gyventoju, kuom jie užsiima ir t.t. Žeme apraszyta 
dalimis! iszskaitytos visos vieszpatystes, karalystes, kunigaiksz- , 
tystes it respublikos. Knyga didele 6x9 coliu, ant geros popieros ' 
spaudinta. Puslapiu 469 ...............    2.50 '
Gražiuose audimo apdaruose .........   3.50 <

J. Laukio—Žinynas. Knyga žinių isz mitologijos, istorijos, ( 
etnografijos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medicinos ir 
kitu mokslu bei ju szaku; rinkinys visokiu patarimu apie sveika
ta, budus gydymosi, vaistus, invairiu nurodymu amatninkams, 
ūkininkams, daržininkams, szeimyninkams ir kitiems.
Puslapiu 392 .....................................    2.00 i
Gražiuose audimo apdaruose ...............    3.00

Civics Catechism—Pilietybes Katekizmas. Pamokinimas apie 
Amerikos pilioezio teises ir priedermes. Verta szita knyga insigyti 
kiekvienam kuriam yra noras liktis szios szalies piliecziu. Klau
symai ir atsakymai Anglu ir Lietuviu kalba. Pusi. 96 ..................40

J. Viskoszkos—Tikri Juokai. Yra tai rinkinys daugybes gar
džiu juoku. Dideli ir maži, apszviesti ir prasti, be skirtumo visi 
kviecziami in juoku pasauli; juokitės ir tukkitl Pusi. 206 ....

Daktaro A. J. Karaliaus—Barbora Ubryka arba Kliosztorius 
ir Jėzuitai.

.so

Szitoj knygoj yra apraszytas gyvenimas Barboros 
Ubrykos, Krakovos karmelitu Kliosztoriuj. Pagal oficialius rekor
dus surasze W. L. Clark. Lietuviu kalbon verte Dr. A. J. Karalius. 
Knyga nepaprastai žingeidi, vaizdžiai apipasakojama vargingas 
Barboros gyvenimas karmelitu kliosztoriaus kalėjimo per 22 me
tus. Su Ubrykos paveikslu. Pusi. 118 ..........................................75

60 gražiu gražiausiu atvirueziu (Post Cards), ant kuriu 
vaizduojama puikiausios bei istoriszkiausios vietos Lietuvoje. 5 se
rijos atvirucziu-paveikslu kiekvienoje serijoje po 12 paveikslu, 
viso 60; visos penkios serijos sykiu už 60 atvirueziu ............ $2.00

Kl. Jurgelionio — Misliu Knyga. Szitoj knygoj telpa suvirsz 
1,000 Mįslių ir Mistiniu dainų. Puslapiu 162 .........................$1.00

J. Laukio — Naujas Pilnas Orakulas arba burtu, monu ir 
visokiu paslapcziu knyga. Taipgi praktiszka C. C. St. Germain 
Delnažinyste ,su paveikslėliais. Yra tai didžiausia ir praktiszkiau- , 
siu monu knyga, burtu ir delnažinystes (fortune-telling) mokslu. 
Formatas Gx9 colius. Pusi. 414. Popieros virszais ................$2.60
Gražiuose audimo apdaruose ............................................... $3.50

J. Laukio — Paslaptys Magijos bei Spiritizmo szviesoje—" 
mokslo. Pagal svetimus szaltinius Lenkiszkai sutaisė F. J. Lie- 
tuviszkai verto J. Laukis. Yra tai iszaiszkinimas monu darymo, 
kaip juos monininkai padaro, kada isz vienos skrybėlės iszima 
parsza, zuiki, anti, balandi ir daugybe kitu kas in didžiausia 
maisza netilptu, ir padaro daugybe kitokiu stebuklu. Szita kny
gele viską iszaiszkina ir paveikslėliais parodo kaip monininkai 
ta padaro, kuria perskaitęs ir pats mokėsi tulus monus padaryti. 
Pusi. 262.................................................. ♦............................... $1.00

Maglszkos Kazyros
• •••••••e* •

Lietuviszku iszguldymu.................$1.50
------------ O------------

Laiszka su pinigais siuskite sziuo adresu

AUSZROS KNYGYNAS
3210 S, HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

SU
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ŽINIOS VIETINES VfUDULlS
— Praeita Panedeli 7 vai. 

vakare Lietuviu bažnycziojc 
apsivedė Mikas Mitchell su 
Konstancija Kvietelaicziute.

— Seredos ryta Lietuviu 
bažnycziojc likos suriszti maz
gu moterystes Juozas Ardickas 
su Mare Ragažinskiute.

— Visos kasyklos Madeira 
Coal kompanijos szia sanvaite 
da visai nepradėjo dirbti ir ne
žino kada vėl pradės dirbti. 
Lawrence kasyklos arti Maha- v

noy Plane teipgi dirbo tik ke
letą dienu szia sanvaite.

— Utarninko vakaru sūnūs, 
dukterys ir anūkai padare ne
tikėtina pagarba del savo mo
tinėlės Antaninos Rutkauckie- 
nes, pati Aleksandro, G02 W. 
South uli. isz priežasties josios 
gimimo dienos. Vaikai paau
kavo motincliai puikes dova
neles ir puikius bukietus žiedu 
su velinimais laimingo ir ilgo 
pagyvenimo. Redakcije taipgi 
prisideda su gerais linkėjimais 
del musu senos pažystamos nuo 
daugelio metu. Lai buna garbe 
vaikams už atminima gimimo 
dienos savo motinėlės.
t Seredoje po piet mirė ge

rai žinomas .Juozas Macziuns- 
kas, 7G metu amžiaus, palikda
mas paezia, du sunūs Jurgi ir 
Kazimiera, dvi dukleres Ona 
Ambrazienia ir Staszkeviczie- 
ne. Velionis pergyveno mieste 
apie 40 metu. Paėjo isz Mete
liu parapijos, Barcziu kaimo. 
Laidotuves atsibus su bažnvti- 
nems apeigomis Suimtos ryla.

— Ketverge diena buvo isz- 
važiavimas vaikucziu isz para
piniu mokslainiu — Lietuviu, 
Lenku ir Slavoku in Lake- 

Minyszkos prižiūrėjo 
visame prigialbejo

vaikams idant turėtu linksma 
diena ant szviežio oro. Vakare 
sugryžo namo pa ilsia bet links
mi.

Ilgais žiemos vakarais, ūki
ninko pirkiojo, kuomet visa 
szeimyna susėdusi prie szilto 
pecziaus szi-ta dirbinėja, yra 
daug indomiau, negu kitoj ko
kioj sziu laiku pramogoje. Mo
ters suka savo ratelius ir ver
pia plonus linu siūlus; vyrai 
virves suka, piemuo bulves 
skuta, o tas senas, žilagalvis 
senelis-diedukas pasakas seka. 
Klausosi jo pasakų seni ir jau
ni, didi ir maži. Ir kur-gi ne- 
klausvsis! Juk tas seniueziukas 
tiek žino invairiu-invairiausiu 
pasakų, atsitikimu, anot jo, is- 
toriju, kad visas suraszius ne
maža butu knyga.

Atsimenu — buvau jau pus
bernis — lauke szala, nemažas 
spirginio szaltis, mes visa szei
myna susimdteme prie szilto 
pecziaus ir dirbome kiekvienas 
savo darba, o žilaplaukis sene
lis, patogiai atsisėdės ant usla- 
no sziltame kampe, 
drožti griehlavines 
dams pasakojo mums pasakas. 
Daug jis ta vakaru pripasako
jo, iki aszaru prijuokino visus 
ir galu gale parake pasaka 
apie vaiduokli, kuria ir 
dien dar atsimenu.
tvirtino, kad tai ne paspka, bet 
tikras atsitikimas. Tacziau

žvake, pasisėdo užstalo prio- 
szais vienas kita ir skaito atsi
vežtas knygas. Laukia, o kas 
ežia bus toliau. Tylu. Niekur 
no balso. Rotkarcziais pasižiū
ri in vienas antra, taria viena, 
kita žodi ir vėl skaito. Pirma
sis nors ir netiki in vaiduok
lius, bet, kai pasižiurėjo in 
laikrodi ir rado jau dvylikta 
stojusia, ir jam pasidarė kažko 
neramu. Insikniaube in knyga 
ir skaito akiu nepakeldamas, 
nepažiūrėdamas in dranga. 
Szirdis smarkiau pradėjo plak
ti, lyg jaustu, kad szmekla jau 
arti.

Pirmasis baigės skaityti, pa
žiurėjo iii laikrodėli—jau dvy
likta pasibaigus. Bei. nežiūrė
damas in dranga sako:

— Dvylikta ju 
o ne ežia kas vaidenasi 
Žmones tik prasimano.

Nesu lauke isz draugo 
kymo, pakele galva ir pažiurė
jo in ji.

■IIIi  .1 ■ ■

GERIAUSIOS PARMOS. PRANESZIMAS. PARMOS — PARMOS. PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

kai

nepakeldamas 
in

pasibaigė, 
, ne ka.

atsa-

, pasiėmė 
ir bedrož-

szia-
Senukas

wood.
vaikus ir

atsitikimas.
sziadien vargiai kas jos tikru
mu betikės. Bet kaip ten butu 
buvę, o man ji patiko ir dabar 
jums pa pasakosiu.

Amžinai oszianczio miszko 
pakrasztyje, stovėjo sena,

, sukrypu- 
užmirszta

Nuo senai joje niekas 
jau negyveno, tik szaltas ru
dens vejas ir lakus žiemos snie
gas laisvai sau žaidė ir neszio- 
jo bepuvaneziu

iszdaužytais langais 
si, visu apleista ir 
t rohele.

su

— Szia Nedelia
Tėvo Diena,”

“mulo” kuris uždirba duo-

pripuola 
tojo kasdieni-4 i ’t" 

nio 
nute del visos szeimynos, o ku
ri mažai kas guodoja ir apie ji 
rūpinasi. Bet da randasi kaip 
kur geru vaiku kurie tęva guo
doja ir atiduoda jam prigulin- 
czia garbia.

— Jaigu norite aptvert lo- 
senuju kapiniu, tai 

pas Antana Kripa, 
9 North A. Street. .Jisai aptvers 
visa lota cimentu tiktai už $35, 
o ant nauju kapiniu lai paduos 
preke ant. pareikalMVimo. {j22

ta ant 
kreipk i tęs

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Ona, mylima pati Kristo 
Zigmanto Lsz Lost Creek No. 
mire po- ligai keliu sonvaieziu. 
Paliko dideliam nuliudimia sa
vo vyra ir penkis vaikus. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos.

O

po piet likos 
surisztj mazgu moterystes Jo
nas Križananekas su pana Zo
fija Ziemba.

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boeakauskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST MAHANOY CITY

kur tik yra reikalinga

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

ln Namui, Sstorus, Mokslaine*, Baž- 
nyczea ir
Elektrikine Szvinaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite aztorosia. Už
veda varpelp* prie duriu, taiio elek- 
trikiniua prj>*u» ir kitokiu* elektrikin- 
iua intaiaua. Ateikite pa* mane jeigu 
manote užvesti szvieąa arba permai
nyti aavo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bainycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautieesiui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY

KVITU knygele Draugystėms del isz
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

— Ir (kuone 'apmirę 
isz baimes! Jo .draugas sėdėjo 
atsiloszos <krasejo, 
piautos gerkles cziukszliu be- 
go kraujas. Visas persigandęs, 

, sėdo ve
žiman ir nutruko namo. Atsi
gulė, bet neužmiega,

greit spruko laukan

o isz per-

akvse 
stovi draugas perplauta gerk- 
le.

Isz ryto, jam dar bemiegant, 
kaž kas pasibeldė in 
papraszus, 
kuris vakar 
Inejes sako:

— Dovanok, drauge vakar 
asz jokiu budu negalėjau pas 
tave atvažiuoti nes pas mano 
atvažiavo mano sužieduot ine 
ir asz turėjau tave apgauti.

Pirmasis žiuri akis iszver- 
tes persigandęs ir nesupranta 
kas czia yra. Bet insitikino,

duris ir, 
ineina jo draugas, 

buvo paplautas.

Szioj apielinkeje'puikios for
mos, žemes dėdingos ir pigios, 
Jjietuviu apgyventa. Dabar ge
riausias laikas pirkti. Matysite 
viską kas auga ir 'kokia žeme, 
tik eik ir lauk kada doleriai 
pradės pildyti justi kišzehius, 
ne laukite ir raszykite ka rei
kalaujate.

100 akru geros žemes ir geri 
budinkai, giria, upe, gyvuliai, 
padargu, viska's kaip stovi už 
$5,000, inmoketi galima $2,500.

120 akru, laibai gera žeme 
geri budinkai, gyvuliai, jevai 
už $G,000 imnoket $3,000.

40 akru juodžeme, geri bu
dinkai, gyvuliai, jevai, padar
gą, viskas geriausia už $4,500 
imnoket $2,500.

80 akru gera žeme, geri bu
dinkai, 9 karves, 2 arkliai, G 
kiaules, 100 v isz t u, vi'skas kas 
tik reikia už $4,G00.

40 akru, 11 kambariu siūba, 
su vandeniu stu'boj, elektrikas, 
tvartas, 2,000 vaisiniu medžiu, 
8 akru visokiu uo’gu, 2 arkliai, 
3 karves, visetu, padargu, labui 
pelninga ūkis už $G,GOO inmo- 
keti galima puse.

.Jaigu norite pigesniu ir ma
žesniu tai atvažiuokite 
szykite laiszka.

P. D. And rėkus
. Pentwater, Mich.

žemes derlingos ir pigios,

ar ra-
(t.50

ANT PARDAVIMO.

Nutraukome fotografijas ge
riausios ruszies, pavieniui ir 
grupuose, veseiliu ir t.f. Duo
damo dovanai dideli koloruota 
szliubini paveiksią jaunos po
ros. Vaikinai ir merginos ku
rios pabaigė High School gali-
te nusitraukti savo paveiksią 
pagal naujausios mados. Atei
kite pamatyti musu darba ir 
sempelius. (J. 18

Mahanoy City Photo Studio
* 205*E. Centro St., 

Mahanoy ( ’i t y, Pa.
ANT PARDAVIMO?

Naujas namas ka lik pastaty
tas, su visom vigadom, galima 
luojaus insikraustyti. Randasi 
po No. 33 
szaukite

1 W. South SI. A t si
aut adreso 521 \V. 

Mahanov SI. Mahanov City, e v

A-BE-CELA nrbn pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preko 15c

Dabar geriausias laikas ap
sirinkti gera ūkia, nes žeme pa
ti ' savo pasirodo jevu 
mu. Musu apielinkeje yra labai visokioms vigadoms. 
geros žemes, todėl ežia jau šū
vi rsz 400 Lietuviu apsipirko 
farmas. Lietuviai ežia turi 4 
draugystes ir nauja bažnyczia 
kas reiszkia didžiausia Lietu
viu kolonija Ameriko. Czia 

ant

naszu-

kolonija Ameriko. 
yra labai puikiu farm u 
pardavimo, visokio didumo ir 
ant lengvo iszmokejimo, todėl 
norinti apsigyventi ant geru 
farm u ir tarpe savo tautos 
žmonių tai atsrszaukite ant ad
reso (t. 51

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus su 

Namai 
turi ]7’/2x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, sziluma 
<‘lekt ros, iszpopieruotos, 8 
kambariai ir gėrėtas.

|3;)xi;>u ilgio 
po $1,000 — 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszankite pas:

iszpopieruotos,
Lotai 

35x150 ilgio $800, kampiniai 
100 inmoketi o 20 

Žinote

John A. Žemaitis 
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.
ANT PARDAVIMO, b

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, 
szaukite ant adreso.

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa. (J.18)

Pa. Atsi-
(t.45

f

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai po No. 404 ir 40G W. 
Centre St., ant viso loto. Atsi- 
szaukite ant adreso:

229 W. Mahanoy St, 
Mahanoy City Pa. d

jo bepuvaneziu sienų dulkes. 
Žmogus bijojo in trobele ir ko
ja inkelti, nes visi sake, kad in 
ja naktimis 
keiktųjų 
trukszma. Pasakoja, 
trobelėje kažkas baldosi,, grie
žia dantimis, žvangina geleži
nius panezius, vaikszto be gal
vos, ir daug daug baisiu daly
ku pasakojo žmones apie ta vi
su apleista ir užmirszta pa- 
miszkio -trobele.
užeidavo kartaus in 
drąsesnis piemuo, bet 
— gink Dieve — niekas ten ko
jos nedryso inkelti ir sužinoti, 
ar tikraii vaidenasi.

Netoliese gyveno du dvari
ninkai, gal vieno antro kilo
metro atstume nuo kits kito. 
Abu juodu turėjo po sunu, ku
rie ėjo dideliame mieste auksz- 
tus mokslus.

Syki, kada jau abu dvarinin
ku sunūs gryžo baigė mokslus 
namo pas tėvus, vėl iszgirdo 
žmones kalbant apie ta trobe
le ir susitarė juodu viena gra-

kaip

ateinanezios pra- 
veles ir kelianezios 

kad toje

užmirszta
Dienos metu 

ja koks 
na k ežia

žia nakti nuvažiuoti ir isztirti 
ar tikrai ten vaidenasi 
žmones kad szneka.

— Rytoj tu atvažiuok pas 
mane, — sako vienas studentas 
antram, — taip apie 10 valan
da vakaro, o isz manes važiuo
sim in ta trobele isztirti kas 
joje tikrai yra.

— Gerai. — Sutiko antra- 
si sir juodu iki rytojaus persi
skyrė.

Atėjus sutariam laikui,
masis studentas vis žiuri ir lau
kia atvažiuojant antrojo, bet 
niekaip nesulaukia. Jau laikas 
butu važiuoti trobelei!, o jo vis 
dar nėra. Pagaliau draugas 
galvai rukeziais in važiavo kie
man, 
ko:

pi r-

inbego pas pirmaji ir sa-

— Važiuokim!
— Važiuokim, — sutiko, — 

senai jau laukiu tavos. Bet pu
si imkime žvake ir po knyga ko
kia, kad taip nuo'bodu nebutu.

— Pasiimkim.
Pasiėmė sėdo vežiman ir isz- 

važiavo. Pirmasis studentas 
vis žiurėjo in savo draugu ir 
ste'bejosi, kodėl Jis toks szi 
karta ncBznekus,
mėgdavo juokauti, o dabar lyg 
ne tas butu.

Sztai ir trobele. Prisiriszo 
arklį ir inejo vidun. Užsidegė

visuomet

Bet insiti:kino 
kad su juo kalbasi. Tuojau pa
pasakojo draugas yra visai 

Tan
kas

Hotel i s su farma 45 akrai 
žemes, viskas užsėta.
1G ruimu su visom intaisom, 
parsiduoda su gyvuliais ir ma- 
szinerijom. Netoli nuo miesto,
3 mylios nuo Mahanoy City,
4 nuo Brookton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos.

Mr. William Consavage, 
R.F.D. No.l Box 144, 

Locust Valley, 
Barnesville, Pa.

Namas

(t.50.
VYRIAUSIAS LENKIJOSyra 

sveikas ir su juo kabasi. 
jau papasakojo draugui 
jam vakar nutiko. Abu supra
to, ‘kad pas ji vakar atvažiavo 
vaiduoklis, kuris ir paliko tro
belėje su porpiauta gerkle.

Dabar juodu tikrai tikėjo, 
kad toje visu apleistoje trobe
lėje tikrai vaidenasi.

Phono 4022

MOTEREI ISZ BREINGS- 
VILLE JIS PATINKA. 
/

Mrs..

MINISTERIS.
Da'ktaras Kazimieras Bartel 

yra vyriausias ministeris Leu- 
kiszfkam kabinote kuri sutvėrė 
marsza 1 k a Pi Isudsk i s.

NETIKĖTA NELAIME.
Kada Liudvikas Saal važiavo nlyczia Mission Road, Ix>s 

Angeles, Calif, staigai kilo ek> plozije gazo kuri pagavo jojo 
automobiliu sunaikindama ji visiszkai, bet Saalu visai neda- 

M i ėst as jam pirko nauja automobiliu.

Pajuto Sunkenybe 
Almužnos

...........

. Vienas sveikas ir drūtas vy
ras, geide ubagaut ne kaip im
tis prie teisingo darbo. Gryž- 
damas karta in kaima, kuria
me buvo, užmigo prie kelio. Ei
damas pro ten zokoninkas, pa
silenkė aut gul'iirczio, iszeme 
jam szmote'li duonos isz krep
szio ir padėjo ant krutinės mie- 
ganeziui. Tasai įpradejo tuojau 
sunkiau kvėpuot, dejuot ir pra
kaitant rodos nuo dideles sun
kenybes ar baimes.

ji pabudino ir

( < I-    4. i •
-J I

Jennie Bnydcr isz 
Breingsville, Pa., ra'szo: “Ne 
viena gyduole gali •susilyginti 
su Dr. Whites Oil of Youth li- 
nimentu. Turėjau influenza du 
kartu ir negaliu rasti žodžiu 
isztarti kokiu hudu ta gyduole 
suteikia pįigialba. Mano kai
mynai taipgi vartojo del ruma- 
tizmo su gera pasekme.” Gali
te visur pirkti szioj apielinke- 
je.

ra'szo:

TYLI S H STOUTCVTYLISH STOUT
OOutSizesJ

TRADE MARK

y tjog tail) de-

Zpkoninkas 
klauso:

— Kas tau vra 
juoji ir steni ?

Ubagas atsiliepe:
Rodėsi man, jog didžiau- 

ses kalnas ant manes užsirito, 
norėjo mane užsmaugt ir in 
pekla instumt.

— Blusti, ne buvo tai kal
nas, tik truputis duonos isz ta
vo krepszio; apsvarstyk, kaip

> 
nuo

yra padirbti

manes užsirito 
užsmaugt ir

tau bus sunku tosios almitžnos 
kurios renki apgavingai 
žmonių, norint s da turi pajėgu 
užsidirbti ant duonos.

Ubagas daugiau po tam 
ubagavo.

Tas tik ka
Diktos Mote res 

Reikalauja
A'psiavima ka parems ir teipgi 
suplonina; kaip ir uždengė jus 
koja.
“Stylish Stouts”
vien tik del diktu moterų.
Viduryj tu apsiavimu kur ga
lima pajausti bet negalima ju 
matyti, yra indeta ploni lengvi 
szmoteliai plieno kurie pareina 
sunkiausia motore ir 
apsiavimo forma.
Tas yra tik vienas dalykas ka 
padaro “
kainus apsiavimu’s del diktn 
moterų.
Kitas geras dalykas, yra ju su- 
ploninantos mados.
Stouts” r 
rodo ne platesni už paprastus 
C ar D platumo.

užlaiko

Stylish Stouts” tiu

lio

EKSK.URCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 27 JUNIAUS 

$4. 00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange Pl. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time)

Lebl^h^iillqy'
Railroad

“Stylish
yra EEK ploczlo, isz-

«

TREGELLAS 
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.
fQTYLISH STOIF^Į........

ss^^OutSizesJf^
TSAOS HAAS

lipstejo.

B

...

i * SS

AMERIKONISZKOS GVARDIJOS EUROPOJE.

liavo in Europa parodyt kaip Amerikoniszki kareiviai yra iszlavinti. Amerikoniszkas g va r-

I

Dvi garsios Amerikoniszkos gvardijos isz Richmona, Va., ir Hartford Conn.,

i:

dijes užkvietė in Europa, Fraucuziszkas niarszalka Foch. (Įvardiję atiduoda garbe nežino
mai kareiviui Paryžiuje*.
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KUNIGAS IR PROFESORIS.
Kun. Dr. Momaine Butin 

profosoris svotim-žemiszku 
kalbu ir perdėti uis Katalikisz- 
ko universiteto Washingtone, 
iszplauke in Palestina kur už
ims dinsta profesoriaus sveti-
mu 'kalbu Jeruzaleme ir tyri
nėtojus senpvisdcu užlioku,

TNRTINGAS KAREIVIS.
Kareivis Robertas Bradley, 

22 metu, gal yra tnrtingiauses 
prastas kareivis Suv. Valst. 
kariuomeneje. Po mireziai jo 
tėvo likos atrasta ant juju for
mos turtingi szuliniai aliejaus 
Smockovor, Okla. Per tris me
tus advokatai jostfkojo jojo, 
idant praneszt jam apie netikė
ta, giluki, bet jisai nieko sau 
isz to nedaro ir sako, kad isz- 
tarnaus savo laika, po tam ap
svarstys kn daryti su tuom 
mįlžinįęziku turtu. 

1

APDOVANOTA UŽ NARSU 
DARBA.

Dame Raczele Crowdy, 
Anglijos tomis dienomis aplai- 
ke didžiausia garbia 
Star”
su darba laike kares prižiūrė
dama ligonius ir iszgialbeda- 
ma gyvastes szimtaiibs karei- 
viaius, . _ _

isz

“Mons • 
auksini medali už nar-

<1

’Mil




