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ISZ AMERIKOS
EUCHARISTINIS

KONGRESAS

SUDAUŽĖ
SZV. TERESES

STOVYLA

fe W. D. BOCZKOWHKI, Pres. A Bfr
F. w. BOCZIOWRKI, Kitur

■DELEGATAI SUVAŽIAVO 
ISZ VISU DALIU 

SVIETO.

BADAI KLUKSAI SUDAU
ŽĖ IR SUDEGINO STOVY
LA ISZ KERSZTO. PALI- 

1 CUE SUĖMĖ DU 
PIKTADARIUS.

CHICAGAS LAUKE 
MILIJONO 

SVECZIU.

Chicago. — ('zionais prasi
dėjo Eucharistinis (Szv. Sak
ramento garbinimas) Kongre
sas ant kurio atvažiavo pojjie- 
žiaus delegatas kar. Bonza no 
kaipo ir kiti kardinolai isz visu 
daliu svieto, daug viskupu, ku
nigu ir apie milijonas žmonių.

Laike misziu 'kurias 
lauke Panedelyje, 

ir
lauke Panedcly’jt 
000 minvszku

laike 
giedojo 6,- 
12,000 kitu 

giesmininku, l’tarninke giedos
miszes 62,000 vaiku ir mergai- 
cziu.

Laike sumos sudegins apie 
200,000 žvakių.

Tukstancziai palicijantu vos 
galėjo padaryti pa red k a ant 
ulyczios'kada kardinolai atva- 

speeialiszku trukiu isz
New Yorko. Mvnios žmonių Ml*
buvo apguliu uutomobilius ka
da svecziui važiavo nuo stoties 
in bažnvezia.

Pasirengimai ant

Croydon, Pa. — Puikus sto- 
. 'Teresos, kuris sto- 

altorelyje prie 
kelio arti Szv. Tamosziaus ka- 
talik’iszkos bažnyczios, likos 
sudegintas 
jais badai per Kukluksus.

Artimi gyventojai mate kaip 
prie stovylo sustojo keli auto- 
mobilii ir tuo jaus'po tam kilo 
liepsna altorėlyje.

Stovylas likos paszventytas 
užio laike atpusko Szv. 

Teresos. 'Turėjo asztuones pė
das augszczio ir szeszes pėdas 
ploczio. Palicije surado (lu pik
tadarius kurie dalvbavo tame 
darbelyje ir tikisi surasti ki
tus.

vvias k ik
vėjo puikiam

•bažnyczios, 
ir sudaužytas ku-

ziavj

lai k vmo 
tojo suvažiavimo užėmė suvir- 
szum keturis metus.

T i k eh b š ff*Tl n d c I p h i j o s
diecezijos iszkeliavo ant kon
greso penkiolika tukstaneziu 
žmonių.
NUŽUDĖ SAVO MEILUŽI.

Philadelphiji. — M rs. S. 
Yankelevicz, .38 metu, kuri gy
veno persiskyrus nuo savo vy
ro, susineszdama su kitu Harry 
Morris, 42 metu, kuris taipgi 
negyveno su savo paezia, likos 

apdegintas 
ant kurio 

jiji ana diena užliejo ir nuo to 
mirė ligonbuteje, likos 
tavota ir uždaryta kalėjime.

NAMAI GRIŪVA IN KA
SYKLAS — VIENAS 

UŽSIDEGĖ.
Wilkes Barre, Pa. —Iszjjrie- 

žčisties apsisedimo virszunes 
žemes in Glen Alden kasvklas 
Parsone, trys namai vertes 19,- 
000 doleriu likos sunai'kinti,— 
szeimynu Antano \ ilko, Jono 
Corbett ir Vinco Sinievskio. 
Corbettu name paežius parvir- 

užsidege namas, 
užgesino liepsna

per motore baise i 
karbo'linia rukszte

aresz-

to nuo kurio 
bet kaimynai
in laika. Ant Wood ulyczios že
me apsisedo ant penkiolikos 
pėdu. Zmonys pradėjo kraus 
lytis isz tenais in saugesnes 
vietas.
GIALBEDAMA SZUNIUKA 

PATI LIKOS SUŽEISTA.
Mount Carmel, Pa. — Užbė

gus ant ulyczios idant iszgial- 
beti maža szuniuka nuo mirties 
ant kurio butu užvažiavęs au
tomobilius,
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LIETUVIS PRIGĖRĖ BESI
MAUDYDAMAS.

Kenosha, Wise.
L3,
Lake ežere,

J

besimaudydamas 
prigėrė 

Pranas Szvelnis.

— Birželio 
Silver 

Lietuvis 
Jis buvo pa

gautas povandenines sroves ir
nutrauktas in giluma.
KIRMĖLĖ DRAUGAS KŪDI
KIO, NETEKDAMAS JOJO 

MIRE TBZ NULIUDIMO.
Rittersville, Pa. — Per koki 

tai laika Mrs. B. Brown, u žie
mine, kad duodama savo šune
liui duona ar kiloki valgi, tuo- 
jaus iszbegdavo laukan ir ne- 
poilgam vela sugryždavo pra- 
szydamas motinos daugiau.motinos

*’ Motina negalėjo suprasti kokiu 
budu josios trijų metu kūdikis 
taip greitai suvalgydavo ka 
jam paduodavo.

Na ir ant rytojaus pati savo 
akimi pamate priežastį. Pada
vus kūdikiui duonos su pienu, 
iszejo patyka sekti paskui kū
diki. Kada kūdikis priėjo prie 
malkinyczios, iszslinko didele 
juoda kirmėlė apie penkių pė
du ilgio, prislinko prie sediu- 
czio kūdikio kuris mirk i no 
duona in pieną ir duodavo kir
mėliai, kuri kūdikiui nieko blo
go nedarė.

Motina ant tojo regėjimo 
baisei sukliko, pribėgo prie kū
dikio, pagriebė in glebi ir inbe- 
go in st ubą. Kirmėlė ant moti
nos kliksmo pasislėpė.

Kūdikis netekus savo draugo 
pradėjo liūdėt, nes nekarta nu
eidavo |jrie malkinyczios jesz- 
kodamas jojo, bet matyt kir
mėlė iszsigando ir nuslinko ki
tur. Kūdikis taip nulindo kad 
apsirgo ir in dvi sanvaites po 
tam mirė.

ant tojo

)

Katre Kulikiute, 
pati likos pagauta per automo
biliu ir skaudžiai sužeista. Szu- 
iiiukni nieko blogo neatsitiko 
bet Katre randasi po daktaro 
priežiūra.

PADEGĖJAI KLEBONIJOS 
SUIMTI — DU ITALAI.
Malianoy Plane, l*a. — Pali- 

cije aresztavojo du Italus, Fra- 
na Fott ir Carlo Komola, kurie 
laiko paleistuviu urvą. Liudi
ninkai prisiekė Imk jieji atva
žiavo automobilium prie klebo
nijos, aplaistė gazolinu sienas 
ir uždege. Abudu pastatyti po 
$3,000 kaucijos lyg teismui.

ris

VYRAS NUKRITO
ANT MOTERES, 

ABUDU UŽMUSZTI.
Chicago. — Praeinanti moto

re likos užmuszta per vyra ku- 
nupuole nuo szesziolikto

laipsnio mazgodamas langus, 
tiesiog ant moteres Katrės Je- 
žienes, motina penkių vaiku. 
Motore ėjo isz kromo pirkus 
mergaitei szlebukia. Einant jai 
isz kromo, mazgotojas langu 
krito tiesiog ant josios.

UŽMUSZE SAVO SUNU.
Philadelphia, Pa. Thomas

o
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Paveikslas isz nelaimes ant Pennsylvanijos geležinkelio.

Nelaimėje pražuvo 18 ypatu o 60 likos pažeisti.

NELAIME ANT
GELEŽINKELIO

18 UŽMUSZTI, 60 SUŽEISTI, 
KADA TRŪKIS TRENKE 
IN KITA SUTESZKINDA- 

MAS 3 VAGONUS.

Netemin-
signolu, inžinierius

Blairsville, Pa. 
damas ant i 
-ekspresinio’Clncago, Ginei n im
ti, Pittsburgh trūkis, su baisiu 
smarkumu trenkė 
Pittsburgh-Washing ton 
prie Gray stoties, sudaužyda
mas tris plieninius miegamuo
sius vagonus 
pasažieriais. 
žmonių

in ’stovinti
t ruki

šupripildytais
Aszt uoniolika 

ant vietos už-likos 
muszti o 60 sužeista isz kuriu

Daugelis isz pasažie-keli mirs
riu lame laike miegojo.

(>. F. Bowman, .34 melu isz 
Columbus, Ohio, kuris važiavo 
in Mahanoy Citv atlankyti sa- 
vo dukrelių
motina serga PottsvillOs ligon- 
biiteje, taipgi likos užmusztas.

i r paezia, kurios

DIDELIS SKUPUOLIS.
Jomis Braddock Brook lyin', 

N. Y. užkalė duris savo niaudi- 
nyczios 20 metu adgal, kad in 
jaja neg 
dienos 
nes nuo 
lankus

pilot u ineit i ir nuo tos 
niekados nesimaudo, 
ko ton daginio kad 
naudojimas vandens 

ken’ke sveikatai ir sutrumpina 
gyvastį.

Noriais tasai kvailys turėjo 
banke 200 tukstanezius dole
riu, bet praleisdavo ant mais
to tik po penkiolika centu ant 
dienos. Klausymas užeina, ar w .7

jam užsimokėjo gyvenimas ant 
tokiu iszlygu ?

Paskutines Žinutes.
Lizbonas, I ortugalije. —— 

Kariszkos tiesos likos apszauk- 
tos po visa Portugal i je pi'r ge
nerolu Gmez De Costa kuris sa
ve apszauke “bosu 
suck is Len’k ijoj.

) J kaip Pil-

Isz Visu Szaliu
VIESULĄ SUNAIKINO 

VISA MIESTĄ; DAUG 
UŽMUSZTA.

— 'Telegramai pra- 
isz Kurrachi, Angliszkos 

Indijos, buk'baisi viesulą pra
eidama per Donaudhuka, Bom- 
bejo, sunaikino visa ta niiesth 
ant griuvėsiu. Jokia namas ne
pasiliko ant pamatu.

užmuszta ir 
žeista. Du vaikai likos nunesz- 
ti per viesulą 20(1 mastu, gelež- 
kelio vagonai likos nupūsti nuo 
sztangu kaip szaudai keliolika 
mvliu tolumo. Bledes 
ant milijonu doleriu.

London.
nesza

ant
žmonių likos

r 11

Daug 
su-
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GIMNAZIJOJ SZVENCZIO- 
NIUOSE SURADO GINKLU 

IR AMUNICIJOS.
Vilnius. Isz Szvenczioniu 

mikli trcczia J udancsza, buk
niaus likos padaryta krata Lie- 
luviszkoje gimnazijoj. Krata 
parode netikėtina pasekmių. 
Konfiskuota 
amunicijos 
susineszia
ir užsiimdavo sznipavimu. Pa- 
licije aresztavojo aszt uoniolika 
ypatu. Keli likos apsodinti ant 
suszaudvmo.

gimnazijoj, 
net i kol imi

daug
.studentai buvo

su kariszka valdžia

ginklu ir
o

PASIKORĖ LAIKE SAPNO.
Byrlinas. 

priemiestyje 
nakties

Kegensburgio 
naszle Vongstein, 

iszgirdo kitamlaike 
kambaryje mieganti sunu, snu
kiai kvėpuojanti. Nuėjus pa
žiūrėti kas jam atsitiko, ratio 
sunu pasikūrusi. Motore pa
griebė peili, perpjaudama vir
vių irsimu iii laika iszgialbejo. 
Kada sunūs atsigaivino regė
damas molina stovint ir ver- 
kent szalia jo, jisai užklausė, 
kas su juom atsitiko. Jiji pasa
kė kad jisai buvo pasikoręs. 
Apsako jisai, kad 
buk jisai pasikorė, norėdamas 
iszbandyti kaip žmogus jau- 
czesi kaip pusi karia, bet nieko 
nejauto kaip jisai pasikorė.

sapnavo,

BEŽDŽIONES
UŽPUOLĖ

ŽMONIŲ KAIMA
GORILOS PAGRIEBĖ JAU- 

NAS MOTERIS IR 
ISZSIVEDE JAS 

IN GIRIA.

•Londonas. — Sziomis dieno
mis isz .
kad didelis būrys gorilų (di
džiųjų beždžionių) užpuolė te

gyvento j u kaima 
prie Benito upes ir pagriebė 
jaunas moteris ii- merginas isz- 
sivede in tankumvnus. Nelai
mingos moterys ir dabar esan- 
czios beždžionių nelaisvėj.

Apie szita nepaprasta atsiti
kima pranesza Iszpami karine 
ekspedicija, kuri tyrinėja Afri
koj Iszpanu Gvinėjos pakrasz- 
czius. Ekspedicijos vadas gen. 
Prado dabar ruoszia tom mote
rim gelbėti stipria e’kspedicija.

Kaimiecziai pasa'koja, 
naktimis jie girdi, kaip ju 
terys beždžionių nelaisvėj vai
toja szaukiasi pagelbos, bet 
vyrai bijosi eiti in tankumy
nus, kad beždžiones ju nepa
smaugtu, nes gorilos yra bai
siai stiprios ir piktos beždžio
nes.

Ispanijos valdžia insakiusi 
savo generolui Pradai, kad nu
vykęs tu motoru gelbėti jisai 
stengtųsi su 
suimti tas beždžiones gyvas, 
tuip kad paskui galima butu 
iszimt isz ju “mon'kęy glands 
ir inskeipyti jas žmonėms, ku
riems tokis “sustiprinimas” 
reikalingas.

Jeigu tai tiesa, tai Amerikos 
paseno milionieriai, kurie 
da szeszioli'kines mergaites sau 
už pac/.ias, užmokėtu už tokias 
“glaudas” milionus.

ISZ LIETUVOS
DAR KELETAS “FASZISTI- 

NIU”
Pirma Seimo rinkimu diena 

8 vasario 10 va.) nakty Veliuo- 
I uos miestelio gyventojas Jonas 

Kudziauskas pagavo Veliuonos 
kleboną kunigą Plunski lipi
nant prie szventoriaus 
s i szt u a t si sza ūkimus.

KRIMINALISTU.

Afrikos atėjo žinių,darvta tardymas ir byla

nylkszcziuv

kad
mo-

; savo kareiviais 
beždžiones

t < sustiprinimas

ve

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigmeuk, 'Skotlandije. —
Dabar isz eiles iszpuola 'kal

beli apie Lietuviais placziai 
apgyventa kolionija Mossend, 
kuri randasi be skirtumo su 
kolionija Bellshill, tad ir va
dinama Lietuviu visokiuose 
reikaluose “Centru.” Mossend 
miestukyj

“Fa-
»Jau pa-
_.i per-

duota teismui.
Antra rinkimu diena \’asa- 

rio 9. 4 valanda nakty Veliuo
nos dvaro gyventojas Zonomis 
Gerulaitis ir Pa reviu dv. gyv. 
Kazys Grigaliūnas pagavo Ve
liuonos m. gyventoja
Dab'ku, gėra kadema, lipinant

Faszistu ” atsiszau'kimus.

Zenona

i i

Taipgi padaryta jau tardymas 
ir byla perduota teismui.

Buvo sužinota, kad Veliuo
nos vargonininkas Juozas Do
vydaitis turi pas save “Fa- 
szistu” 
ir veda 
veikėju sanraszus, kaip to rei
kalaujama tuose atsiszauki- 
muose.

J >

save
atsiszaukimu
veik lesu i uju kairi uju

4 4 

atsarga

tuose

Chestnut 51 metu senumo nu
darė ant smert su pei|u savo 
locna sunu Tania 26 metu se
numo, už tai kad sūnūs neno
rėjo tevuj atyduot $9. 

Į buvo tame laike girtas.
Senis

1[ Wilkes-Ba r re, Pa.— Juo- 
li’kos nubaustas 

ant $25 už ru'kyma ’kasi k losią 
Jaigu pan n t rys t a ji 

prakižengima, tai bus nubaus
tas kalėjimu.

U Hodžius, Lenkije, — Po- 
licije suome koki tai Stanislo
va Lettneri, ’kuris nužudė 
virszum szimta moterų po 
sas dalis Europos, o kurio pa- 
licije jeszkojo per 'kelis metus.

zas Zimiak

Stanton.
• •

9

su- 
vi-

MESTOS BOMBOS SZE- 
SZIASDESZIMT ŽMO- 

NIU SUŽEISTA.
Meksikos miestas. — Prane

šei mas isz G va Ida ja ros sako, 
kad Union de Tula miesto va
kar per viena politini mitinga 
laikyta miesto aikszteje, in 
žmonių minia kažin kas metes 
bomba, kuri sprogdama sužei-
de szeszįąs|le«zimt žmonių.

37 METAS 
——.. * '■

KIEK DUOTA PINIGU VIE- 
SZIEMS DARBAMS.

Per visus praėjusius metus 
ministeriu kabinetas viesziems 
darbams organizuoti ar visuo- 
nieniszko pobūdžio namams 
statyti suteikė kredito invai- 
rioms savivaldybėms ir orga
nizacijom 590,414 litu. Isz szios 
sumos gavo: Kauno miesto val- 
dy‘l>a: kanallizacijos reikalams 

Linksmadvario 
— 235,000 lt., 

valdyba —
81,000 lt.y Szianliu 
valdyba — 10,000 lt., 
žio miesto valdyba 
lt. U'kmerges miesto valdybai 
— 9,000 lt., Mariampoles 8,000 
lt., T<4sziu — 8,000 lt., Kybar
tu — 10,000 lt., Prienų — 5,000 

Neo Lituania” korporaci
ja savo namui Kaune — 10.000 
lt., Rokiszkio apkkr. virszinin- 
ko savivaldvbes namui 
543 lt.

DARBAS PERKŪNO.
Upkauava, I 

Gegužes 23 d.

fe

įį
■

H "ii
!

122,870 litu ir 
gatvei
Szianliu miesto

tiesti

apskrities 
Panave- 

— 65,000

lt., i 4

— 36,-

Palangos vals.— 
užėjo smarki 

perkūnija. Vienam valst. poli
cies sargybos valdininkui 

su
sargybos

Vasario 15 Pakalnisz- einant Palangos pajūriu 
kiu kaimo gyv. Jonas Žemaitis szautuvu perkūnas trenku arti

4 4 Fa-

Uki- 
•Sa jungos didžiausias 
Sziomis dienomis vos

pranesze apie tai policijai ir 
reikalavo (krata — bet policija 
atsisa’ke.

Svėdasuose platina 
szistu” lapelius ir skaito ki
tiems Jonas Giecziunas. 
ninku 
szulas.
rinkimams pasibaigus pieninoj 
dalijo moterinvj ir patsai 
parkaitydamas skaitė, 
klausyti sakydamas:— 
sykite, ka musiszkiai raszo.” 
Bet moters neeme in rankas tu 
lapeliu, liepe paežiams juos 
skaityti. Sandelis minėtu lape
liu randasi ’klebonijoj ir pas 
minėta Giecziuna J. vartotoju 
b-ves bute.

vos 
ragino 
Kiau

ra szo.
i 4

uždarbiauti kitur jeszkodami 
a p I i n k i nese k a sy k l ose.

Czion, jau kaip buvo minėta 
isz vien be skirtumo randasi 
kita dalis miestuko užvadinta 
Bellshill, kur Lietuviais apgy
venta
daugiausia, czion vien tik an 
Ii u kasvklos. Lietuviu ten ran- 
dasi pusėtinai digeziai, užlaiko 
savo svetaine kurioje visokius 
at liek ji i 
mus, žaislus ir szokius 
skaitlingiaiise

isz paminėtu kolioniju
<r_

sargybinio in geležini iirkara, 
prieplaukoj, drauge pritrauk-
dama ir szautuva. Ugnis pasi
pylė ir szautuva sargybiniui 
isz ranku isztrenke. Sargj’bini 
nesužeidė ir szautuva nesuga
dino. Szautuva nepaėmė, o at- 
sitraulkes toliau su revolveriu 
ėjo tarnyba.

TAISYS SZAKIU
MIESCZIO PLENTĄ.

Szis plentas vietomis yra 
visai netinkamas ir del to szia 
vasara ruosziamasi ji taisyti. ( 
Simet manqma szita plentą, 
nors ir negalutinai, bet taip 
pataisyti, kad juo galima butu 
naudotis.

ant piano.
kolionijose, o iszdalies ir visur 
taip Blaivybe prasiplatino kad 
sunku ir apsakyti, o pijoku 
draugijai gal ar neprisieis ga
las, inandink ar jau nebankru- 
tis visiszkai, o
bes vaisiai, bedarbiu mus bro
liu visur randasi kur tik pažiū
ri dabartiniu laiku invales.

Nuo Bellshill netoliese ran-

NAU-

Czion paminėtose

tai vis bedar-

d
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Lietuviu
“Centru.”
gyvena Lietuvis ku

nigas Petrauskis kuris ten at
laiko kiekviena ryta miszias 
szvent as, o 
tuviu kas treczias sekmadienis Jaunimo ten randasi taipgi pu- 
kiekvieno menesio, o kitus sek
madienius isz eiles atlanko ki
tas kolionijas Lietuviais apgy- 
tas kolionijas Lietuviais apgy
ventas, su pamaldomis, nors 

'bet dar
buojasi su pasiszventimu, taip, 
kad ne'bis'ki nepraseziau kaip 
kada pirmiau buvo du kunigai.

O priek tam da užima redak
toriaus vieta vietinio laikrasz- 
czio Iszeiviu Draugo.

Mossend kolionijoj randasi 
Lietuviu užlaikoma nemaža 
svetaine,'kurioje atsibuna viso
kį susirinkimai, ir pasilinksmi
nimai, jaunimo taipgi yra pu
sėtinai, žinoma isz daugumo 
randasi visokiu, bet yra ir prie 
Lietuvystes gerai prasilavinu
siu. Atlieka invairius persta
tymus su pagirtina iszkalba, 
kas daro malonu inspudi isz 
tarpo jaunuomenes. Kaip visur 
taip ir ten randasi visokiu žmo
nių ir visokiu pakraipų, ka asz 
kaipo nevietinis iszaiszkint ne
galiu, ir nėra reikalo. Czionais 
taipgi yra ir Lietuviszkos duo
nos kepykla. Mossend kolioni
joj randasi didele geležies ir 
plieno iszdirbyste, kuri labai 
prastai eina, ir Lietuviai turį

, su 
jaunas yra

ryta 
pamaldas del Lie

kunigas

užlaikoma

reikalus, pasilinksminP’Masi miestukas Ulingston, kur 
i, tenai 

draugija Szv.
Juozapo Darbininku Sąjungos.

tenai

sėtinai

viena už
kuri gy-

daug, kurie neblogai 
dftrbuojasi, ir visokiais budais 
lavinasi prie Lietuvystes, ži
noma ir czion isz daugumo ran
dasi visokiu, bet tai maža da
lele, kurie skiresi nuo musisz- 
kiu, jaunimas turi savo skyrių 
draugijos, ir daugume reikalu 
atsižymi.

Bellshill randasi Lietuvisz- 
kos dvi krautuves, 
vardinta Varpas C,
vuoja gana senei, ir kita užvar
dinta Star C, Lietuviszko prū
selio, ka apie ju bloga ar gera 
pragyvenimą nesigilinau, ir 
mažai galiu apie juos paaisz- 
kint. Varpo krautuves vedėjas 
yra P. Banceviczius, kuris dau
gumui gerai žinomas, prie 
krautuves randasi Agentūra in 
Lietuva keliauti, ar kitur kur, 
taipgi užima ir vieta pagalbi
ninko Atstovybes, kuri randasi 
Londone. Brolis jojo A. Bance
viczius taipgi užima svarbia 
vieta krautuvėje,
Bellshill ir Mossend visuome
nei gerokai patarnauja moky
damas jaunuomenp koro giedo
jimo ir dainavimo, kuris taipgi 
užima vargoninko vieta, o rei
kale szokiu taipgi skambina

nesigilinau,

o priek tam

taipgi nemažai yra Lietuviu, 
bet mažai ka galiu apie ta ko
lionija paaiszkint, tik tiek kad 
jau ir ten pradėta vaikucziai ir 
mergaites mokyti giedojimo ir 
dainavimo Lietuviszkai. To
liau pakalbėsim apie kitas ko
lionijas, isz eiles turbūt iszpuls 
kalbėti apie Hamilton pirmiau- 
se, kuris nuo Bdllshill netoli in 
kita szona. O tuom kart sudie 
triu iki kitam raszymui, jau 
net ir ranka pavargo ir plunks
na atšipo, juodyk) taipgi neuž- . 
daug, reike czedyt kitam kar
tui, ba bedarbe ir man,

Szkotinskas.

re

Trumpi Telegramai.
■ nil ■ e

ii * «
* T Mok ■

§ Septini pasažieriai likos 
užmuszti o 30 pazoisG. kada 
ekspresinis treinas susidūrė su 
kitu treinu ant geležinkelio 
arti Padžiaus, Grancijoj.

7

H Harrisburgh, Pa.— Penn- 
sylvanijoj nuo pradžios meto, 
buvo 1998 girriniu ugniu, ku
rios sunaikino apie 100,000 
alkeriu girriu verties $899,300.

H Lincoln, Nebr. — Visata, 
devynių metu senumo; iii laika 
septynių metu sudėjo 1186 
kiauszinius, pagal raportą Ne
braska Agricultural College.

tai
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Kas Girdėt
Jungtinėse Valstijose dabar 

vieszi Szvedijos kronprinens 
Gustavas Adolfas su savo 
žmona, princese Luiza. Dnbar 
jie yra New Yorke, ir apie juos 
visados kribžda burini reporte
riu, kurio prancsza spaudai 
apie kiekviemi auksztn sveeziu 
krustelėjimą ir vežimus skaldo 
isz kiekvieno isz ju nugirsto 
žodžio. Be kita, visos Amerikos 
laikraszc^iai pranesze, kad 
princese Luiza, paklausta, kas 
jai ypncz Amerikoj patinka, 
pasakius: Corned beef and cab
bage (siūlyta) jautiena su ko
pūstais.) Be to ji pasako, kad 
ji mėgstanti Ameriokcziu szil- 
kines paneziakas, ir gryždama 
namo mananti parsivežti ju 
bent kelis tuzinus.

Kasdien pasimaudysiu, 
jeigu nebus galima kasdien 
maudytis, tai nors tri< sykius 
in savaite. Duoti proga kiniui 
kvėpuoti.

6. Atminsiu du syk in diena 
dantis szepetnku apszvarinti. 
Tuoj duosiu blogus dantis pa
taisyti.

7. Per vasara gersiu daugiau 
vandens negu per žiema ge-

Nor szeszius stiklus inriau.
diena.

8. .

per

Atsiminsiu nevalgyti per 
daug saldainiu ir 
szes.

9. Visuomet nusiplausiu ran-( sn|ns 
y pat i li

nam i-

szaltos ku

kas priesz valgant, il
gai po pasibovinimu su 
niais gyvuliais.

10. Stengsiuos 'kiek tik galė
siu būti goru ir sveiku pilie- 
cziu.

Kai kurios imigracijos kvo
tos del metu baigiant Birželio 
30, 1926, jau iszsibaige. Kvotos 
del sc’kancziu szaliu iszsibaige

Egypt as, 
Latvia,

Vermont o 
sugauti 6 Ki-

Czc<koslavokija 
Danija,

— Belgija,
* Danzigas,

Finland i ja, Vengrija, 
Luksemburgas ,Norvegija, Ku- 
manija ir Szvedija.

Citrinai turi nauja svarbu
mą valgyje, sako Suv. Valsty
bių Agrikalt liros Departmen
tal. Netik del skonio bet kaip 
vitaminu szaltinis. Citrinai ne- 
nžtektinai vertinti ir neužtek
ti na i vartojami.

Gaminant valgi, galima in- 
vairiais budais vartoti citri- 
nus. Yra labai daug gerymu ir 
desertu, kuriuose patartina 
vartoti citrinos. Žuvies ir mė
sos d a žudą i pagerinti vartojant 
citrinos sunkos. Ypatingai prie 
žuvies ir vcrszienos reikia var
toti citrinas . Galima paimti 
citrina, supiaustyti in apie 'ke
turis arba szeszis szniotelius 
ir padėti ant stalo del vartoji
mo prie mėsos ir žuvies.

Citrine sunka vartojama su 
invairioms žalioms daržovėms. 
Vieton acto bandvkite citrinos 
sunkos ant salotu.

Imigracijos vyriausybe 
ko, kad Kiniecziai dabar moka 
szmugelninkams po $1,500 nuo 
galvos už i n vežimą ju isz Ka
nados in Suvienytas Valstjas. 
Sziomis dienomis 
valstijoj buvo
niecziai, tik ka poroje Kanados 
siena, ir klausinėjami jie taip 
pat pasakė, kad invažiavimas 
jiems kainavo po $1,500. Tuos 
pinigus jie paskui turi atdirbti 
kokiam nors turtingam Kinie- 
cziui Amerikoje, dirbdami jam 
kelinta metu be jokios algos, 

“atlyginimas užTai vadinasi 
szifkorte. “

Neapoliuje, Italijoj ana die
na Marijona Pessi, 
kvadrukiis — tris sūnūs ir vie
na (lukteri. — Jau tasai žmoge
lis turės pilnas rankas ateitoje.

pagimdė

Ap- 
ap-

Nesenei susidrnugavo in vie 
na dvi dideles apgarsinimo 
kompanijos: Lord & Thomas 
isz Chicago su Thomas Logan 
('o. isz New Yorko.

Tosios dvi 
duoda del savo kostumeriu 
dvideszimts milijonu doleriu.

O kiek iszduoda Lietuviszki 
biznieriai? Jaigu musu biznie- 
ris iszduoda kokia dvideszimts 
doleriu ant meto, apgarsinda
mas savo bizni, tai yra tosios 

kad iszdave dideli 
Todėl musu biznieriai

o 
Žvdiszki 
i greitu

’kompanijos isz- 
savo

John J. Ti-

Vidaus Dopartmento 
szvietimo Biuras paveda 
vaikszcziojima Amerikos Ap- 
szvictinio savaites valstybėms 
ir organizacijoms kurios tuoini 
užsiinteresuoja.

Komisijonierius
gert, savo pran<‘szime taip ki- 
tok sako:

“1920 metuose Apszvietimo 
Biuras insteige Amerikos Ap- 
szviotimo Savaite. Per pereitus 
penkis metus Apszvietimo 
Biuras su pagelba Tautiszkos 
Apzvietinio Draugyst(‘s, Ame
rikos Ts'gijono, ir daugeli kitu 
privatiszku organizacijų daro 
vi.^ka kas buvo galima daryti 
užlaikyti szitu apvaikszczioji- 
ma. In vairius programai buvo 
surengti, literatūra iszdalinta, 
ir penkios prezidentines 
klainacijos tam tikslui buv 
iszleistos.

4 4

metus

pro-
o

Kadangi dabartiniu laiku 
Apszvietimo Savaite yra gana 
gerai sutvarkyta, Apszvietimo 

visa ap- 
apvaikszcziojima,

Biuras paves kita, 
szvietimo
virszmi lietoms instaigoms.

1.

Su mokyklų nždarvmu tuks- 
taneziai vaiku padidins valai' 
ciju sairaszo skaitliu. Daugelis 
tu vaiku turės per vasara dirb
ti, bet kiti praleis dviejus me
nesius vien pasilinksminimui.

Vakacijos laiku kiekvienas 
vaikas turėtu prisilaikyti prie 
sekaneziu doszimts patarimu.

Isznaik i nsi u k iek viena
muse kuria rasiu, nes gerai ži
nau kokios jos yra pavojingos.

Isznai'k i n s i u k iek v ien a 
uodą, nes jie gimdo nialari ja. 
Szvariai užlaikvsiu visus in
dus ir statines.

3. Stengsiuos negerti vande
ni isz visoikiu szaltiniu ir pnr 
dn girioje. Žinau kad szituo bu 
du žmones sziltine užsikreczia.

4. Kuomet lauke valgysime, 
nemetysin popieras. Jas visas 
surinksiu in viena vieta.

nuomones 
t ui ta, 
veda

■i’...........
džiovinga 

Amerikoniszki 
sztorninkai 
lai’ku.

Biznis, kuris save negarsina 
greieziau al
inio džiovos.

gyvenimą, 
ir !

p ra lobsta

vėliau mirszta

Stepanovo auksiniu dantų.“— 
Kad, jaigu “ 
pralobo 'kad davė sau indoti 
auksinius dantis, tai prioszina- 
si bolszeviku instatoms. Todėl 
juju “tavorysz“ turi duoti isz- 
imt auksinius dantis ir anksa 
atiduoti ant labo komunizmo 
arba bedarbiams, nes prieszin- 
gai bus iszmeslas isz draugu- 
ves.

Nežino ka Stepanovas pada
re, ar atidavė dantis ar laikosi 
prie savo kvailos nuomones.

lavorysz“ aut tiek

tavorvsz

Lietuviszkos, Pasakos.
. ****4**rtU«■irr4 iwbi.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1U3.
—

I- 
" | . V. ‘| <,1 >

Kaip vtyno žmogaus vaikas,
užaugės pasiliko pono žentu.

anas jau dukuri 
nužudint;

D. J. Bielskis, Lietuvos Kon-
> New Yorke, su savo 

szeimyna
Liepos in Lietuva ant laivo Es
tonia, Baltic-American linijos. 
Jisai už kokio laiko sugryž nt- 

il in Amerika. —ad.

iszvažiavo
SU

.3 diena

F i

LIETUVOS KONSULATAS 
PAJESZKO.

1, Puidas, Jonas, gimęs Mai- 
vian'koje, 
1895 metais ir iki 
gyvenos Pittsburgh, Pa.

Zujus, Adomas,

at vykęs Amerikon
1911 metu

2. Zujus, Adomas, atvykęs 
Amerikon 1912 metais ir gyvo- 

(gal Alleglie- 
d i rbd a m a s k «• i syk lose

tūla

nes Aleli a nd ra 
ny ?) P., 
iki 1921 metu.

3. Mikuszanskas, M.,
laika gyvenos Chicagoje, 8812 
Houston A venue.

4. Leliugt
Chicagoje 
metu.

5. Kasnauskis, Kazvs,

is, Jonas, 
apie

gyvenęs 
dvideszimts

buk 
tarnavęs Amerikos kariuome
nėje.

6. Biržins'kis, L<‘onas, 
kės Amerikon ])ri(‘sz 
ir gyvenos, apie 
miestą.

7. Kaboszius, Mykolas 
kos Amerikon 1910 
gyvenos Cambridge, Mass.

Jeszkomieji arba kas 
juos žinantis
liepti sziuo antraszu:

Lithuanian (kmsnlale,
38 Park Row 
New York, N. Y.

at vv-
18 metu 

New York o

ai v v-
metais ir

praszonia
apie 
atsi-

»

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

berniukas, 
kartu norėjo nužudint; enn* 
dorei ir nupirko už asztuonis 
szimtiis. Paomes vaika indejo 
in stiklini grabeli, jTorreže jam 
vidurius, uždare ir paleido in 
mares. Voluos nimesze grabeli 

mariu, kur ant 
mi'ii vszkos

*

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS^ .

ST. CLAIR, PA. I

iBzbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraBcziauniu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, verteliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimam*.

Bell Telefoną* 1378-M.

1 EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 27 JUNIAUS 

$4.00^u^e^al,as Tikietas 
Treinaa nplcia Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vale 

(Eastern Standard Time)

LeMgk'^EiIley' 
Railroad 

*thaRouta of Tha mode.Diamond
. ................... .. ................. ...... , | ■■„‘in

kitoj pusėj 
kraszto velėja mi-nyszKos ru
blis. Pamate anos ai plaukiant 
grabeli, nubrido ir isznesze ant 
sausumos. Atidarė, atrado vai
keli, da gyva, nors su perrėž
tais viduriais. Minyszkos par 
sinesze namo, užsiuvo jam vi
durius su szilkiniu siu’lu ir ank-

Tcnai berniukas ir ūžau
jant jau buvo szesziolik.i 

melu, kad atsiliko vėl, kad tas 
ponas, bevažiuodamas paklydo 
ir užvažiavo in 
ant nakvynes.
rienia borui ūkas nosze valgius 
ant stalo ir labai jis ponui pati
ko. Ir klauso ponas niinyszku, 
kur anos gavo toki dailu ber
niuką, ar samdo, ar kaip? Mi
nyszkos jam atsake, kad rado 
mariose stikliniam grabelyj su 
perrėžtais viduriais. Ponas 
pradėjo praszyti, kad jam par
duotu szita berniuką, bet isz 
karto minyszko ne girdėti 
norėjo apie pardavimu, 
paskui ponas prasze ir iszpra- 
sze. Bot minvszkos neduoda be 
pusantro tukstanezio. Užmokė
jo ponas minyszkom pinigus, o 
szitam berniukui padavė 
mat a ir pasako: “ 
namuosnan, paduok gromata 
mano paežiai; ana tave sužie
duos su mano dukteria!...“ Szi
tas berniukas ir iszejo. Eina 
sau pamariu ir randa sedin- 
czius savo draugus,'beriliakus, 
su kuriais kliosztoriuje drau
ge mokinosi. Szitie jo klausia: 
“Kur tu eini?“ Berniukas pa
sakė, kad ji kažin koks ponas 
nupirko ir paliepė neszti na- 
miiosnan gromata, žadėdamas 
ji su savo du’kteria sužieduot. 
Žodi, po žodi ir berniukas ap- 
sibovijo su kitais vaikais. Ant 
galo eme apsnūdo ir užmigo.

'Tada jo draugai, iszeme jo 
gromata, atplesze, perskaito ir 
a’trado paraszyta, kad kaip tik 
anas tori nueis, tai tuojau jam 
galva nukirst. Draugam pasi
darė labai jo gaila: anie paėmė 
ir parasze kita gromata, taip 
kaip ponas sake, 'kad sužiedot 
su dukteria. Neužilgo pabudo 
szitas berniukas, pasižiurėjo ar 
yra gromata ir matydamas kad 
yra, atsisveikino su draugais ir 
nuėjo. Eina, eina, priėjo pono 
dvara, inejo in vidų ir padavė 
gromata poniai. Szita perskai- 
czius nuo vyro rasota, tuojau 
ome ir suvineziavojo szita ber
niuką su savo dukteria. Atva
žiuoja ir ponas 
suvineziavotus.

4 4

4 4

Buvo viomis labai didelis’ku- 
nigaikszlis. Tas viena karta 
isztaise pokyli, ant kurio pati 
Dieva pakvietė.
Dievo, 
divunais, vieno aukso. Visi 
svecziai suvažiavo, tik da Die
vo negali sulaukti. Sztai bežiū
rėdami, pamate, kad kažin ko
kis lai senelis eina sau per isz- 
klota laka. Pamatęs (ai ponas, 
kad puolė ant szito senelio: 
kaip tu ežia, sako, eini ? Czia 
del Dievo pataisyta, o tu drysii 
purvus savo neszti!... 
iszkoneveikė seneli 
szaliu. Senelis inejo kuknen ir 
prisi’prasze ant nakvynes. Jam 
davė toki kambarėli ir anas ai

va kare ponas, 
vaikszcziodamas po orą, pama
te, kad atskrido pauksztis, nu
sileido ant senelio lango ir pra
kalbėjo negirdėtu balsu: —

Vieszpatie! biedniem tėvam 
gimė sunūs. Kokia dali jam 
skiri?“ “Anas bus szito pono 
szeporium“ — buvo atsaky
mas. Iszgirdes ponas toki atsa
kymą, net nuo žemes paszoko. 
Mislina, kad gal Dievas, jam 
nematant, 
inbego in pakajus, apsidairė, 
niekur Dievo nėra. Pasižiurėjo 
in ta kambarėli, ant kurio lan
go paukszti mate, žiuri, sene
lis guli, o daugiau nieko nėra. 
Apžiūrėjęs visur, nuėjo ponas 
gult. Ant rytojaus, iszsiruosze 
kelionėn ir iszvažiavo, to vaiko 
jeszkoti. Važiavo, važiavo ir 
i n važiavo 
niekur galo negali rasti. Pama
te tokia triobdlo ir, jau vaka
rui artinantis; inejo praszytis 
ant nakvynes. Ten 
bred n i žmonos- ir gražiai poną 
primne, Pamate ponas, kad jie 
turi maža vaikeli ir paklausė, 
kada gimė. Žmones nesako ka
da. Tada ponas suprato, kad 

vaikas kurio anas 
jeszko ir eme ji nuo tu žmonių 
dcre'ti, norėdamas nupirkti. 
Žmones buvo labai biedni ir 
mislino, kad tai czia jiem Die
vas laime atsiuntė: negana da
bar nuo pono anas gaus pinigu, 
bet-gi ju vaikas užaugs ponu; 
su akvata jie vaikeli tam ponui 
pardavė, kuris jiem užmokėjo 
du szimtu rubliu; pernakvojęs 
pasiėmė vaika ir iszvažiavo.

, ūž
iame-

Laukdamas 
isztaise lakus, nuklojo 

vieno

i ■ ■ ■ .■iii, tu i. ■

Lletuviazka* Graboria*

K. RĖKLAITIS

sako, eini?

, >

ir nuvarė
Iszha re,

sigulo. Vėlai

i 4

atvažiavo., Tuojau

Važiavo
■in tokia giria, kad

Tada 
tai v ra tas

norėdamas

gyvenor».

kijo, 
gm

re

i ta kliosztoriu 
Valgant va k a -

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOM M ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION! Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

616 W. SPRUCE 3TR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefoną* 149
■I — ■ IH». MIBWW I III* MII IĮ
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%mat Is 
Buckeye
Quality
Kas tai yra ruszis - yra 

tai žodis naudojamas su 
svarbumu - tas tiesa.

“BUCKEYE” rusais 
yra kas-tokio aprybavota- 
žinomas dalys tavoro pats 
savyje. Pirkėjai selykii- 
nio ekstrakto žino kad jie 
gauna daugiausia už savo 
pinigą kada jie jin perka.

Jus pamilėsite “BUCK- 
Kodel neiszban- 

dote jin - kita kata.
J ūso sztorninkas jin 

l turi in rekomenduoja jin.

Buck

BUCKEYE”

EYE”.
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BURGER BROS. £2:
• CINCINNATI, OHIO.- - . .... *

hi the Malt and Hops Business Since 1Q74
t* n ■- ■ • r ■ ■

C 1*1
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Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
daugelis tukstaneziu kitu,

BEAR 1 
BALSAM' 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, ken- 
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Laidojn kunua numoiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t

Trade Mark

ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk munis 35e ir 6c už pasiuntimą 
o mesbolszevikiszkas

“ pas-
(’harkovo 

laikrasztis 
kutiniam savo numarije pa
duoda du svarbius faktus ko
ki atsitinka t’harkovskoj gu
bernijoj, kur vyrai parduoda 
savo paezes, o paezios parduo- 

, už kelis vied-

Komiinist, 
savo

C c

da savo vyrus 
rus vodkos.

Viena isz kontraktu parda- 
vystes talpina tasai laikrasztis, 
o kuris skamba sdkaneziai:

4 4 A A

u kęso
žem i a u pa s i ra sz i u s, 

Agrafena Seminova 
Okopnaja, parduodu savo vyra 
Ivona Okopna už viedra vod
kos del u kosės Marijonos Ožer- 
naja. Liudintojais tojo parda
vimo yra Terenkin ir Donia 
Such i ha, M. Czarik ir V. Be
lin.” Tolinus taji pardavimu 
užtvirtina soviatu gmino rasz- 
tininkas: “ 
tinimas tojo pardavimo yra už
tvirtintas per Soviata kaimo 
Sabot i novo.

Kitam dokumente parodo 
Imk kaimuotis Grigori Siemio- 
nouka parduoda savo paezia už 
du viedrus vodkos.

Kokia valdžia 
gyventojai!

v ra *-

Poliaus taji pardavimu

Legaliszkas ūžt vi r-

toki

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
tie*. Su pagelba kazlrom. Pagal 
ChaldeiBzku. Perglszku, Gralkihzku, 
Arabiazku ir Cigoniazku burtinlku. 
iBzguldinejlmae to kabalo yra labai 
lengvan ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra inzdeda žmogau* ateiti. Su 
Salamono None.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Ibz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI UŽ.............................. 4.0C.

Prlaluskltc mumlg 25c. Gausit* 
vi Bau tris knygutes per paczt*. 
Pinigus galit* siusti atempoml*.

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

josios Valgiu Gaminimas

Soviatiniu laik- {Narnu Prižiūrėjimas 
raszcziu apraszineja buk tūlas 
sąnaris Drauguves Jaunuju, 
k</kis tai Stepanov, laike susi- 
peszimo su savo draugais, ne
teko t riju dantų. Nuėjo pas 
dentista, kuris jam indejo tris 
auksinius dantis. Žibanti auk
sinei dantys nustebino jojo 
draugus ir ant pirmutinio susi
rinkimo draugu ve suraszo se
kanti protokolą: “Kas kiszasi

Vienas isz

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti uia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . • . . >1.60

W. D. B00ZK0WSKL00.,
MAHANOY CITY, PA.

Važiuodamas per miszka 
važiavo skruzdėlyną ir 
tęs ten vaikeli, nuvažiavo sau 
namon. Neužilgio važiavo tuo 
keliu kunigas nuo ligonio ir 
iszgirdes vaika rėkiant skruz
dėlyne, iszlipes pasienio sau, 
parsivežu namo ir auklėja. Per 
kiek laiko atvažiuoja pas ku
nigą ant baliaus 
Pamatęs szita vaika, klausė 
kur ji gavo.i Kunigas pasakė, 
kad rado ji skruzdėlyne va
žiuodamas tada 
miszka. Ponas 
kunigo szita vaika ir nupirko 
už keturis szimtus. Užmokėjas 
pinigus pasiėmė vaika ir isz- 
važiavo. Buvo jau žiema ir la
bai szalta. Pavažiavęs kiek ant 
lauko, iszmete ponas valka ant 
sniego ir nuvažiavo. Atsitiko, 
kad paskui szita poną, važiavo 
koki ten kupeziai ir atrado szi
ta vaika. Pasienio ji, parsivežu, 
namon ir auklėja. Praėjus ke
liems metams, 
kupeziai tolimoj kelionėj ir szi
ta berniuką su savim pasienio. 
Bevažiuodami anie užojo ant 
nakvynes vienoj kareziamoj. 
Atsitiko, kad ir tas ponas, taip- 
pat kur ten važiavo, ir jis ten 
apsinakvojo.

Vakare išzsisznekejos su szi- 
tais kupeziais; iszejus isz kal
bos, pa klauso ju, ar szitas ber
niukas yra juju suims — kup
eziai atsako, kad antis yra ras
tas ant lauko, tada ir tjida, to
kioj ir tokioj vietoj. Suprato 
ponas, kad tai ežia tas pats;

I *

iszlipes

ir tas ponas, 
vaika,

ir tada per 
eme derėt nuo

važiavo szitie

ežios: 
rei!“

ir at rado jau 
Klausia pa- 

kodel szitaip pada- 
gromatoj 
“Ka tu

Nugi tavo 
taip buvo raszyta!“ 
kalbi! Padudk ežia man groma- 
ta!“()gi žiuri, kad isztieso taip 
paraszyta. Nėra kas daryt. Nn- 
simalszc ponas ir gyvena..

Tolinus bus.

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

Antras floras Kline Name. I

19 W. Center St. Mahanoy City 
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tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.

214 S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■■ ■ .   —II —IMI  ■ I..— ■ I ..II.I -II—I—■ ■ II -H. ■ |»| .WI II lt IW III

Inlipkite Laivan New Yorke Į 
Iszlipkite Klaipėdoje.

Dėkite savo

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda
■ — —...— ■ ..■■■■■■ „ ....................................... ..

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS. 
I

Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

v

d
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Tetute

"SAULE”

I.
Tai buvo maža, pilna gyve

nimo senute, sidabriniais plau
kais, dar rausvais, kaip 
jaunu metu veidais, .... 
ramia szypsena lupose.

Jau pergyvend szimto metu 
gyvenimo slenksti, bet nieks 
negalėjo jos amžiaus 
nirstatyt, net ir ji pati tikrai ne 
galėjo pasakyt, kiek turinti 

Jos gimimo metrikai

w > nuo 
visuomet'

metu.
pražuvo dulkėse praėjusio am
žiaus.

Pagalios, kam gali rupet jos 
amžius. •

— Po szimto metu — kal
bėjo — žmogus jau nesensta.

Ir tikrai, visuomet atrody
davo vienodo linksmumo, vie
nodo gyvumo.

Trumpas
vien tik neduodavo jai ramy
bes, apsunkindamas pasikalbė
jimu.

atspėjimo

tuos, kurie
save 
vio-J > 

leisdama

buvo koligacijoj, tai yra kad 
kita padarius laimingu.

Tetule svajodavo paprastai 
apie tai, kad per ja kiti laimin
gi butu.

Nepalyginama
szirdies slaptybių, labai prity
rusi palyginimo žmonių budo, 
jinai pritraukdavo in 

“turėtu but 
nas kitam patikti,
jiems, kiek nori, ‘kreipties vi
sokiais szirdies reikalais; net 
pasakydavo žodžius, kurie pri

tiksią! | veda prie iszpažiniino szirdies 
slaptybių.

Reikėjo ja tuokart 
teikiant pamokinimus insimy- 
lejusiems, pakartojant be galo 
pamokinimus, patarimus, isz- 

teori-

girdot

guldinejanczia jausmo 
ja.”

Tetule nurodydavo koki gra
žu gyvenimą tiems, kurie my
lėjosi tikra meile. Ar-gi jinai 
negalėjo žinot visokiu laimes 
slaptybių t ar ji neiszrode ke-

4 <

sausas kosulvs

numi rsiu— Mano mieli, 
krutinės liga. Garsus daktaras, 
pagalios, man tai pranaszavo...

— Kada tai buvo?
— 1820 ar 1824 metuose, 

jau nebepamenu!
Juokėsi.
Kiek nuo to laiko ji visokiu 

nuotikiu jau pergyveno! Atsi
mindavo Liudvika XVI maty
davo ji savo kūdikystėje. Ma
tydavo taip-pat Napoleonu 1, 
kuris jai iszrodc perdaug nu
tukęs Tildomose 1813 metuose. 
Napoleonas jai labiau patikės 
po sugryžimui isz Egipto; tuo
met buvęs iszblvszkes ir smul- 
kus.

— Papasakok, tetule! 
pasakok! — praszydavo ja ap
supo pra-anukes.

Reikia pripažint, 'kad ji bu
re ik sz-

pa-

vo tikra tetule pilnoj 
me j szio žodžio, vienatine 
tūle” 
kaip ja vadindavo.

Taip, auksine, geriausia. Jo
je viskas buvo gera; jos aisz- 
kios akys, jos gražios, graiksz- 
czios rankos, raudoni veideliai 
ramus žvilgsnis.

Visuomet dėvėdavo lelijine 
suknele, pagal senoviszka ma
da, 'kuri buvo taip sena, 
net knygose butu 
rast.

Delko pakeist 
taip buvo žavinti ir niekuomet 
neiszęidama isz namu, pajuok
davo sžiu dienu mada.

Kelionių neapkęsdavo, o nuo 
gelžkeliu ja perimdavo baime. 
Karietas ir fajetonus niekinda
vo, maloniai 
h'ktikiis, vadinamus 
kus vežimus, kuriuose važiuo
jant szypsodavo in visas puses 
ir tiktai jais buvo patenkinta.

Ja visi gerbdavo.
Nors gyveno senoviszkam 

name, tokiame, kaip ji pati, gi
lumoje užmirsztos gatves, toli 
nuo visokio bildesio ir triuksz- 
mo, turėjo skaitlinga lankyto
ju buri, atvesdavo in ja vaiku, 
kurie ja nemažai prikankinda
vo savo užgaidomis.

Tetule leisdavo viską su ja 
daryt; ne karta i 
vardus tu mažycziu 
Nuo szimto metu jau tiek ju 
buvo inacziusi.

Vaikai jau iszanksto žinoda
vo, kad slaptingose dėžutėse 
jinai užlaikydavo visokiu gar
dumynu ir žaisleliu.

— Man, tetule! 
\ — Te, angelėli!

Apdovanoti, tai 
laime. Nuolatos apdovanodavo 
per szimta metu savo gyveni
mo. Jos tėvo dvaras, karaliaus 
padovanotas,

4 ‘ te- 
pasaulyj, aukso tetule,

liaujanozia laime?
O kuomet jau buvo visiszkai 

insitikrinusi, kad mylisi, gor- 
| biamoji senute duodavo savo 
palaiminima ir ant rytojaus 
iszsiusdavo savo tarnaite 
maiszu pinigu.

— Ar tetule buvo kuomet 
nors insimylojusi?
patyrė ant savos tiios brangius 
patarimus, kuriuos mums tei
kia? Tetule turėjo but ideale 
mergina!

Kaipo atsakymas in tai, visu 
pinna atsiliepdavo jos 
pas, sausas kosulys.

— Et, nieko jau 
Tai jau taip senas laikas!...

— Slaptybe! Tai labai 
gera. Saugokis, tetule dar gra
žu tūla rytmeti mes dar 
iszleisime už vyro.

Juokėsi.
— Ne! Perdidele jums bu

tu skriauda, jaigu asz iszteke- 
cziau. Mano vyras visus gar- 
desnius kąsnius suvalgytu ir 
nenuleistu akiu nuo komfitli
rų kuriu tris ketvirtadalius jus 
suvalgote! Turiu sloga, tetule.. 
Man* gerkle kaž-kas kutena, te
tule!... Ne, vereziau jus naudo
kitės!

su

Ar tetule

trum-

nežinau!

uo

tave

4 •• •

1

J
Netekėk tetule liete-

sunku
kad 

ja

rrTetule ir

prisimindavo
seno v i sz-

!V.
Pildant paskutine ■ nabasz- 

ninkes valia, 'susirinko mer
gaites sutvarkyt likusiai po 
jos mii*cziai popieras.

Ju buvo gana daug. Tetule 
saugodavo laiszkus nuo visu 
savųjų.

Kampe szufledos atrado per- 
riszta juostele pa kieta su para
šau: “'sudeginti.”

Laiškas buvo pageltęs, mato
mai labai senas.

— Greitai sudeginkime.
— Kas tai galėtu but ?
— Kokia-nors slaptybe!
— Meiliszka slaptybe!
Tetule, nenorėdama jauslios 

taip, kaip ji jautėsi laiminga 
per visa savo gyvenimą ir dar 
kitiems laimes tekt, turėjo bū
ti labai mylima. 

9>

— Meskime in ugni!
Pakietas nupuolė 

taneziąs žarijas, 
išžioto

in beges-

Liepsna išžioto pradėjo ji 
supti... viena dalis užsidega.

Mergaites godžiai žiurėjo.
Sutreszkejo popieros.

Laiszkai! —su'szuko vie
na isz žiūrėjusiu incrgaicziu.

— Gėlo! suvytusi rože. f

Viena mergaite buvo beno-, 
rinti iszplcszt gėlo atmineziai.

— Nejudink, tegu dega. Tai 
szventenybe.

Kas-kart smarkesne liepsna 
apimdavo gėle, o pagaliaus 
laiszkus iszsklaistc ugnyje.

— Ar matėte?
— Ka?
— Tuos žodžius...
— Kokius?
— “Mano brangiausioji.”
Isztikruju, buvo galima per

skaityt tuos magiszkus žo- 
Ižius .
Trys balsai susznabždejo:
— Tetules mylimasis!
Ugnis insisiubavo, 

ma kas-kart smarkiau viena 
laiszka už kito.

Pasiroiszke tetules slapty
be...

tuos

MM* , tYA Ai 
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apimda-

() ta's! — atkreipė do
me viena isz incrgaicziu.

— Tetules laiszkas!
Apsiverto kitas lapelis.
— Atrodo, 

kuriame kasdien buvo 
szomi iirspudžiai. Yra invairiu 
datų.

f

kaip dienynas, 
už ra-
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Laike pedes Ilinojuje, 
Nekuria buvo pavojuje,

Per girtybių tas pasidaro, 
Kdlis in koza nuvarė.

Vienas kitam aki iszszove, 
Antras 'bobai liežuvi iszpjovo 
Trecziaš kuinui ausi atkando 
Ketvirtasis da peili galando. 
O tai vis isz džiaugsmo darą,
Vienas kita nuolatos bare, 

Neturėjo k a veikti,
In kareziama negalėjo eiti

O ir sarmatos nemažai padare
Ka ten bjaurio pridarė.

O szlape visur 'buvo, 
Ypatingai stnboj,

Tam ka aki iszszove
Jau regėti paliovė, 

Stikliniu inde jo, 
Plcisteri uždėjo.

Dabar kaltininkas ezyseziuje 
buna,

Turi kankyti savo kuna 
Už toki pasiutimu,

tai jinai būdavo ta, r
privedžiodama

kek!
Toks buvo jos gy venimas. 

Kuomet k'a-nors isz jos artimų
jų paliesdavo gailesties ar nu
liūdimas,
ka ramindavo 
ir apgailestaudama, kad dar 
gyvenanti, tuo tarpu, kad žiau
rioji mirtis jaunesnius pa
imanti. '

— Vicszpats Dievas 
mane užmirszo — tokiais atve
jais kalbėdavo.

— Ne, tetule — jai atsaky
davo — tu dar ilgai gyvensi, 
idant per tave 
taptume.

jaunesnius

apie

gyvensi 
mes laimingi

III.
Tecziau viena diena insiga- 

lejo sausas 'kosulys. — Matote 
— kalbėjo — tiesa kalbėjo 
(laktaras apie mane ir mano li
ga. •

Ir pakvietusi prie savo lo- . 
vos visus gimines, iszvardijo 
kiekvienam isz ju pinigu suma, 
kokia buvo pavedusi savo tes-

— Galiu perskaityt: 1811.
— 1811!
— 5 Gegužes... Nedėkingas! 

Taip ji mylėjau. Jau vedei”
Liepsna parode visa jiega, 

apimdama visa laiszku pakie- 
ta... ir isz to viso paliko sauja- 
le pilku pelenu.

-— Ar skaitėte ?
— Taip!

Man pasiliko 
kentėjimas.”

Vargsze tetule!
Užvieszpatavo tyla. Mergai

tes dar ilgai žiurėjo užsisvajo
jusios in begestanezia liepsne
le, kuri joms atidengė tetules 
slaptybe, slaptybe tos, kuri ki
tus laimingais daro, nes savo 
asmenines laimes gyvendama 
žemoje nežinojo.

J. Naruszoviczius.

4 4 tiktai

>

‘Savo neapsima’lszinima.
Tokios tai naujienos ant svieto, 

Konia kožnoje vietoj, 
Juk tai senas papratimas, 

Tokis jau užauginimas, 
Jog be musztyniu neapsieina
Kur tik in kokia vieta ineina.

Visur tas pats ant svieto 
dedasi,

Miestuose ir peczese tankiai 
ėdasi.

Jaigu žmogus protu užlieja 
Nežino ka zaunija, 

Bjaurybes visokes papildo 
Savo pasiutimo nesuvaldo.

Geriausia apsimalszyt
Dievo sveikatos praszyt 

“Saule” įkaitykite, 
Ramybių turėsite, 

Nuo pikto užsilaikysite.

?

Massachusetts Valstija ir Miestai
In 

ran-

Massachusetts skaitlingiau
siai apgyventa iszszeszhi Nau
jos Anglijos valstybių, 
sziaurus szios valstybes 
dasi Vermont ir New Hamp
shire, in rytus Massaehusetts 
inlanka ir Atlantiko Okeanas, 
in pietus Rhodelsland ir Con
necticut, in vakarus Rhode 
Island ir New York’as. Massa
chusetts Indijonu kalboj reisz- 
kia “didžiųjų kalnu vieta.” 
Valstybes vakarinėj daly ran
dasi Appalachian kalnai. Ryti- 
nedalis taipgi kalnuota, pivtry* 
tuos žema ir peskuota. hi va
karus randasi derlinga Connec
ticut upes apielinke. 
valstybėj randasi garsus Berk
shire kalnai 'kur vasaros laike 
gyvena miestu turtuoliai.

Szios valstybes svarbiausia 
upe yra Connecticut upe, 

trys,
Iloosac ir Merrimac. Kad nors, 
apart Merrimac, szitos 
nėr tinkamos laivams plaukiot 
jos su kitoms upėms ir upe
lėms priduoda užtektinai van
denines pajiegos 
szios valstybes industrialiszkii 
iszsi plėtojimą.

Pramones. Kasi ink padirbtu

randasi dar

vakarus

Szioj

bet 
IToustonie J

upėj

užlai'k v t i

daigiu vertes, szita 
užima ketvirta vieta Suv. Vals
tybėse, bet gyentojn skaitliuje 
stovi septinta. Yra didžiausias 
medvilnių audimo, czeveryku, 
iszdirbtos odos, ir popieru pra
mones centras. Snvirsz 100,000 

jos medvilnių

86,000 žmonių czeveryku 
brikuose. 1923 m.
ežiu cenzas paduoda 10,531 in- 

su 667,758 darbinin
kais, kurie uždirbo $798,267,- 
701 algoms, ju padirbti daigiai

žmonių dirba
and i mo fabri kuose

steigas

valstvbe

ir snvirsz 
fa- 

iszdirbvsz

r

♦ ♦ *
Kur ten Masacziužeje 

iszdygo dagis,
Isz jojo iszszoko laisves 

karžygis,
Jisai Dievą taip vaiko, 

Jog pavalgyt neturi nieko, 
Isz to didelio pasiszventimo 

ubagėlis
Sudžiūvęs kaip vanagėlis, 
Net nepažinau vargszo, 

Mislinau szluota kokia 
barszko.

Kaip i'usispdksojau visai 
Žiūra u, kad tai jisai, 
Ba Kaip teatrą loszti 

inokinom,
Taigi gerai susipažinom 

Net gaila ingaiszo in puse,

1

Quincy,
vietos 

Newbury

ir Law-

verti $3,583,000,000.
Laivu būdavo,jimo 

Bostone,
Port ir Shlem. Fall River, Lo
well, New Bedfoixl
rence yra szios szalios medvil
nių audimo centrai.

Bostonas yra v 

žvejystes uostas Amerike.
Žemdirbyste. Kadangi szioj 

valstybėj randasi tiek daug 
pramonių, ir jos taip visur isz- 
sipletoja, nėr daug kalbėti apie 
žemdirbystes. Dabartės randa
si tik 32,001 u’ke isz 7,719 akru 
apskritai. Kalnuota žeme ne
labai gera javams, ir vien tik 
žmonių energija padare ja der
linga. Connecticut upes kloniai 
valstybes derlingiausia 
Vietiniai baltieji 
operuoja 22,950 uku, 
taueziu 8,930 tikiu, 
u'kes negi’ai ir Indijonai. Taipe 
produktu turime pieno pro
duktu, bulvių, szieno, obuoliu 
ir emflaus. 1920 metais javai 
buvo verti $53,700,925.

didžiausias

vieta, 
ūkininkai 

, svetim- 
ir kitas

Boston’o, su 120,053 gyvento
jais, turi invairias pramones, 
pianu, vargonų, meblu,* auto
mobiliu, knygų ir t.t. Czionais 
randasi garsus Harvard Uni
versitetas insteigbis 1636 me
tais. Pirma spauzdinamoji ma- 
szina buvo variola Cambridge, 

snvirsz 30 
Cam-

Dabartiniu laiku 
leidiniu atspausdinta 
bridge.

Tarpe kitu 
centru galime paminėti: 

l.j, Boston’o 
(99,206 gy ven t o ja i s) 

turi mėsos pakavimo vietas, 
miltu malimus ir geležies fab
rikus.

Roxbury, irgi netoli Boston 
(75,000 gyventoju), 
miszku fabriku ir kitu pramo
nių.

Ilolyhokc (60,892 gyvento
jais), gamina daugiausia 
szomos popieros ir konvertn, 
samdo apie 5,000 žmonių 26 fa
brikuose, turi ir 
byszczi u.

Qunicy (60,131 gyventoju) 
asztuonios mylės isz Boston’o, 
turi granito skaldinycziu, mi 
singo ir geležies szapu.

Malden (51,789), 
džiausią guminiu 
fabriku visame sZalyje.

Chelsea (47505) giamina sza
pu produktus, guma, czevery
ku s, ir t.t.

Plymouth yra Naujos Angli
jos seniausias miestas, czionais 
randai Pilgrimu svetaine.

Gyventoju skaiezius. 1920 m. 
cenzas duoda sziai 
3,852,356 gyventojus, 
iszsiplelojimas

industrialiszkii

Somerville 
mieštis

prie-

turi che-

ra-

kitu i szd ir-

turi d r 
czevervku

valstybini 
Spartus 

industrijai isz- 
ku centru priverto beveik 94,8 
nuoszimt gyventoju apsigyven
ti miestuose. Apie 28 nuoszim
tis gyventoju yra svetim-sza
liai. Isz 2,725,990 vieliniu, tik 
1,230,773 gyventojai, yra vai
kai vietiniu tėvu, snvirsz puse 
yra svetimu ar maiszytu tėvu. 
Isz svclimszidiu, 262,021 paėjo 
isz Kanados, 183,171
jos, 117,007 isz Italijos, 
isz Lietuvos ir t.t. ♦

Sulig 1920 m. cenzos Bosto
ne buvo 238,019 svetim-szaliu 
(4,127) Lietuviai,
42,331 svetimszaliu, 
38,040, Worcester 53418, Cam
bridge 32,104, Springfield 31,- 
250 ir Lynn 27,858.

Iszskiriant Boston’a 
ceste-ris yra szios ' 
svarbiausias miestas.

isz Airi-
20,789

Fall River.
Lowell

sziai dienai upes, ežerai, 
nai nezioja Indijonu vaizdus.

ikal-
ii!

Sakoma kad Martholomew 
Gsnold buvo pirmas Europie
tis atvykti in Maswachusettts 
valstybe. Jis atvyko 1602 me
tais. Yra praneszimai ir kitu 
ekspedicijų, ypatingai Lief 
Eriosn’o epkspedicija 600 me
tu ankszcziaus. Netoli Boston’o 
stovi boksztas atmineziai kito 
senovinzko Norvegiszko apgy- 
venimo vadinta Noremhega.

Baltu žmonių apgyvenimai 
nebuvo pasekmingi pakol Ang
lu separtistai jeszikodami tike- 
jimisžkos laisves,

ypatingai *

u
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i
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Sa-

atvyko in 
Princetown Harbor, ant laivo 
Mayflower, Lnpkriczio mėnesy 
1620 m. Nepaisant sunkiu lai
ku szitie Pilgrimai apsistojo ir 
pradėjo kolonizuoti szita vals
tybe.

Trijais metais vėliaus, grupe 
Anglu žveju apsigyveno 
lem ’e.

Szios dvi klonijos insteige 
teokratiszka valdžia. Per ilga 
laika tikejimisz’ka neapykanta 
gyvavo. Roger Williams, ir ki
ti, kuriu nuomones buvo pavo
jingos buvo iszvaryti. 1692 me
tais žmones buvo baudžiami 
už raganyste.

Revoliucijos kara, 
centras 

“Boston

Priesz ]
Massachusetts buvo 
sziauriniu sukylimu 
Tea Party” buvo pradžia sū
ky! imo priesz taksavima be re
prezentacijos. Pirma revoliu
cijos kova prasidėjo Lexing
ton’e.

Massachusetts taipgi vede 
kova priesz vergija, ir prista
tė 160,000 vyru unijos pulkams 
per civile kare. — F.L.I.B.
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapuoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W, D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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Wor- 

valstybes 
Cenzas 

paduoda 4,220 Lietuviu ,Wor- 
cesteryje.

Szios Valstybes Instatymai.
Sekantieji Massachusetts 

valstybes instatymai užintere- 
suos svetimszalius.

Vyras, žmonai mirus, gali 
laikyti, kol gyvena, treczia da
li jos žemes. Žmona, gali reika
lauti puse vyro turto jeigu ne
turi vaiku, ir treczia dali jeigu 
yra vaikai.

Valstybe turi ineigu taksu 
instatyma. Nuo algų ir užsiė
mimu reikalauja IVį nuoszim- 
ti, yra paprasti paliuosavimai.

Apsivodimo instatymas rei
kalauja paraszyta praneszima 
ant specialus blan'kos vieno isz 
dalyvaujancziu asmeniu arba 
tėvo, namažiaus kaip penkias 
dienas priesz vestuves.

Negalima paimti moters tur
tą užmokėti vyro skolas, jeigu 
tas turtas mažiaus kaip $2,000 
vertes. ,
Persi k gyrimo priežastys szioj 

valstybėj yra sveti-moleryste, 
pasielgimas, apleidi

mas per tris metus, girtuoklia
vimas, ir t.t. Galima gauti per
siskyrimą jeigu v .... ... t 
kitas pasodintas valstybes ka-. 
lojimo per penkius metus arba 
ilgi aus.

Valstybe turi kompensacijos 
instatyma. Savaitines kompen-

7

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

JV. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.
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Kovoje neužmusztu ne muse. 
Jisai mane tuojaus pažino, 

Tszsigerti pavadino,
Užėjom novos in Lietuviszka 

įšalu na,
Už barb pa ma ežia u raudona 

bijūną.
Kita balta, bet dikta, 

Rodėsi kad turi būda pikta.
Tiedu puikus vaikinai, 

Sparnais reže kaip kurkinai 
Iszdidžiai iii mane Žiurėjo, 
Persistatydami kalbėjo. 

Jog abudu turezai pirmutiniai, 
Vadinasi — grafai paskutiniai,

Bet akis iszpllo'sze, 
nuduodami grafais,

Tik nenugriukite kur tropais.
__ _____ i.ju .i___ :__

MASSACHUSETTS 
MIESTAI.

Bostonas valstybes sostapile, 
sulig gyventoju skaitinius uži
ma penkta vieta Suv. Valsty
bėse. Puritonu instoigtas 1630 
metais. 1920 motais turėjo 748,-

Ti’k 181,811

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE AREA. NOTOS 
DEL PIANOvisus GYDIKIS SU ŽOLĖMS

tJ

užmirszdayo tamentę.
vaikeliu.

buvo jos

iszmint ingai
valdomas, leisdavo jai slaptai

’duot kraiezins visokiom su ja 
susigiminiavusiom mergaitėm, 
o kiekviena, kas ateidavo jai 
dėkot, be pasigailėjimo iszmes- 
davo už duru.

II.
Tetule turėjo viena 

nuostabu norą.
Svajojo apie isztekejima.
Nebuvo ežia reikalo apie 

laimes sujungimą, bet dalykas

Paszauke isz eiles tas savo 
praanukds, kurios jau galėjo 
tekėt. Tai buvo trys asztuonio- 
likines, malonios mergaites.

— Prisiartinkite in mane 
areziau, taip, idant galeeziau 
su jumis paezioms pasikalbėt, 
Troksztu sau — sznabždejo — 
idant sutvarkytumet mano po- 
pieras ir sudegintumet tas, ku
rias reikia sudegint... Taip la
bai norėjau ir jus už vyru isz- 
leist... Bukite laimingos!... Lai
mes paraata's yra tikrai mylėt 
ir but mylima...

Visi klūpodami verke...
Aukso tetule lelijinej sukne

lėj szypsojosi gilumoj didelio 
fotelio. z

— Taip — sznabždejo tarp
_ -Z

norą,
vieno iszsiveržimo kosulio ir 
kito — būti mylimu...

Ir i'sztarusi sziuos du žodžiu 
numirė...
niusi, tiktai truputi i'szblyszku- 
si.

t 
visiszkai neatsimai-

1

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
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 bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir peoziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 00c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu Ilgu, 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 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

* M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 1

I

Broly ežiai, velu'k daugiau 
rokite, i

O in padanges nežiūrėkite.O in padanges nežiūrėkite. 
Nes dangus da yra augsztai, 

Kantriai laukite už tai, 
Gal kada žemyn nusileis, 

Tadu ^įsisic^ks su kvailiais.

■'’T',1*1 ■ -----------r— ....... ..........
W. Szneideris ir Sūnūs 

GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatfezkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestųvdma 
kriksztynome ir tt 

Bell Telefonas 90

060 gyventoju, 
sziadieniniu Boston’o gyvento
ju yra vaikai vietiniu baltu tė
vu, kiti yra svetim-szaliai 

czion 
gimė svetimu ar maiszytu tė
vu.

Bostonais yra Naujos Angli
jos komercijalis metropolius, 
ir centras labai apgyvento pra
moninio distrikt.o Beveik 25 
nuoszimtis visu 
setts fabriku randasi Boston’e 
— daugiausia odų, geležiniu 
daigiu, maszineriju, drabužiu 
muzikalisžku 
knygų, cukraus ir t.t.

Haverhill, su 49,084, ir Lynn 
su 103,542 gyventojais yra di
džiausi czeveryku centrai, kuo
met Lowell'su 116,542, Law-

kiti yra 
(1920m.- .238,919) arba

Massachu- žiaurus

TURYNIS:
Secita Polka 
Lietuviu Marazat 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka

‘instrumentu.

ii.

•41' '

Spencerport, N. y, 215 E. Centre St. Shenandoah.

rence u 90,136, Fall River su 
129,662 gyventojais ir New Ri
ver turi daugybes pramonių 
surisztu su emdviliniu pramo
ne. Viename fabrike kasdien 
12,000 kepurių pagaminta. 

*« a 4 i t ■Cambridge, trys- mylės isz

4‘

*1
/

Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka ! i i

4Marcele Polka
Pade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka

f , 4 
/>

I-
fl

k 'i

sacijos ra tos yra nuo 7 iki 16 
doleriu in savaite, aygszoziaiv
šia suma už visiška sunegale- 
jiina yra $4,000.

' —. • — M «■ . . a e •Apie Massachusetts Istorija.
Vietiniai gyventojai i 

valstybes buvo Algonquin szei- 
Ir net iki

• * i i < Rasluca Vale asv.enas arba | J Mojava v„zna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles V al c as 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valsas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prhiundmu tiktai 75c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. • 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
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— Szinndien vasarinis dic- 
" nos pervirsziriimas nakties; 

yra tai pirma diena vasaros.
— Ketverge pripuola Szv. 

Jono Kriksztytojaus.
— Inspetojai oro nepamena 

idant menesis Junius buvo szi- 
met taip vėsus.

— Ponas J. Kiltinaviczius 
isz Filadelfijos lankėsi pas gi
mines ir pažinstamus Cu ra ko
loje ir prie tos progos atlan
kė rcdakcije.

— THti Juozo Karaszaucko 
su dukrelia ir josios tėvai Jur
gis Miliauckai isz Blount Car
mel, iszvažiavo in Chicaga au- 
tomobilium atlankyti gimines 
ir dalvbauti Eucharistiszkam r
Kongrese.

— Sukatos vakaru apie de- 
prie daktaro 

Dumi’o namo užvažiavo ant 
saidvoko motorcikhis ir ap
vilgdamas sužeido Margarieta 
Saleckiutia, kuri sėdėjo užpa
kalyje. Daktaras aplopines 
Magdukes uosi ir pirsztus nu
siuntė namo. Saleckiute gyve
na ant Lehigh uli. Shenadory- 
K-

— Szv. Jurgio parapija Fu
goje kad lekenti areoplanai no
rėdami pasirodyti ka jie moka, 
lekia tarp auksztu boksztn 
bažnyczios, kas yra labai pa
vojinga idant kartais nesu
griautu viena isz puikiu boksz- 
tu. Policijų davė žinia lekioto- 
jams idant nepaantrinetu tuju 
“funiu.”

Brockton, Mass. — Katre 
Martinkicne gavo užsimokėti 
$100 ir atsėdėti menesi szalto- 
joj už laikymu degtines7 parda
vimui.

— Antanas Urba i t is, 46 m. 
patrauktas atsakomybėn dve
jais avėjais už važiavimu auto
mobiliu, kuomet buvo girtas. 
Jis paskutiniu sykiu invažiavo 
in narna tūlo Willis.

*

*i
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vintą valanda, 
namo

— Szia sanvaite ketina bū
ti daug szileziau ir gražesnis 
oras ne kaip buvo praeitos.

1

— Nedėlios po piet ir va
kare, pobažnytineje saleje atsi
buvo perstatymas kuri sulosze 
vaikai ir mergaites isz parapi
nes mokslaines po vadovyste 
vietiniu seserų. Vaikai sulosze 
savo roles kaip koki artistai
nes kožnas buvo iszlavintas ge
rai. Deklamacijos, kalbos, mar- 
szai ir t.t. buvo gerai atlieka
mi ir publika, buvo labai užga- 
nadinta, plodami rankomis be 
paliovos. Vakarėliu nusidavė 
pasekmingai ir manoma paan- 
tryt vela neužilgio. Vietinėms 
seserimis priguli didele garbe 
už iszmokinima vai'kucziu taip 
puikiu rolių ir perstatymo.

— Petras Baltruszaitis, 17 
metu, 627 W. South uli., eida
mas isz darbo Vulkano kasvk- 
lu, likos permusztas per auto
mobiliu kuriame važiavo Bul- 
shwick isz Tamakves. Likos 
nuvežtas in Shrnadorio ligon
buti.

ANT PARDAVIMO.

namasBiznavas namas viduryje 
miesto, Frackville, Pa. Sztoro 
ruimas 40x20 pėdu didžio, trys 
ruimai žemai, 7 ruimai ir mau
dyne ant antro floro ir 5 rui
mai ant teezio floro. (lamdžius 
del 3 automobiliu. Iszbrukuota 
nlvczia ir dreinai. Visi i n tais v- 
mai. Kreipkitės ant adreso:

G, A, Haupt, Jr.
Frackville, Pa.J.2.)

ANT PARDAVIMO.

Parduodu farma 40 akeru, 
su naujais budinkais, 32 akerai 
dirbamos, apsėta ir gera žeme, 
8 akerai girios. Visa žeme ap- 

Parduodutverta. i'arduodu pigiai, 
$2,400. Turi b n t greit ])a rd no
ta nes savininkas iszvažinoja 
Lietuvon. Norintieji pirkti far
ma atsiszaukit po adresu:

Anton Machuta,
R. No. 2 Box 42, 

Branch, Mich.

ANT RANDOS.

I
ltf)

Biznaivuvietn Frackville, Pa 
geroj vieptoj už prieinama ran
da. Kreipkitės ant adreso:

. G. A.'Haupt, J r. 
Frackville, Pa.J.2)

MINERS’ ASTHMA
-Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
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. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.>

— Vincas DFlginis likos nu
vežtas in Geisinger ligonbuti in 
Danville ant gydymo.

— Praeita Suimta likos sn- 
riszti mazgu moterystes, Szv. 
Marijos bažnyczioje per kun. 
Onufry, pana Mare Mikelai- 
cziute isz miesto su p. Evonu 
Abraczinsku isz Catawissa.

Mr. James R. Murphy, 
Real Estate Auctioner, kuris 
iszparduos lotus ir namus ant 
Shenandoah Heights per pub
likos licitacija, Panedeli 5 Lie
pos, sziomis dienomis pribuvo 
in Shenadori ir dabar apgarsi
na taji dideli iszpardavima.

Shenandoah Heights yra ge
rai žinoma vieta ezionaitiniems 
gyventojams. Isz pradžių jisai 
paskyrė del to pardavimo 300 
lotu ir 30 namu. Visi tie lotai "ir 
namai randasi ant geru uly- 
cziu, kur yra investa vanduo, 

I (Irvinai, elektrikas, viskas jau 
apmokėta.

Shenandoah Heights Kom
panija pastate apie 380 namu, 
isz kuriu visi buvo iszparduo- 
ti, tik 30 likos neiszparduoti ir 
tie bus parduoti Panedelyje 5 
Liepos. Tie lotai ir namai bus 
iszparduoti per Oicitacija, ži
nomu budu kas daugiau insiu- 
Ivs tam teks namas ar lotas. 
Yra tai gera proga ingyti narna 
ar lota kurie reikalauja. Dide
lis apgarsinimas to pardavimo 
bus sekaneziam “Saules” nu
meryje.

(< Saules

Tamaqua, Pa. — Julije Ber- 
nickiene isz Isle Creek 
pavojingai sužeista per 
mobiliu prie savo namo 
(Jo nuo perloriaus automobi- 
liaus ir užėjo priesz kita began 
t i automobiliu einanti isz prie- 
szingos puses. Žinoma kad va
rytojas atuombiliaiis neužtemi- 
no moterių. Pasiemias moterių 
in savo automobiliu nuveže 
in Coaldale ligonbuti o pats 
pasidavė in policija, kuri jį pa
leido kada apsakė kai]) nelai
me atsitiko. Pravarde jojo V. 
Bokancz isz Tamaakves.

— Jonas 
prisipažino kaltas

Va lėni na vieži us 
girtuoklia

vime ir buvo pastatytas ant 
iszbandymo.

Szv. Roko Lietuviu pa-
rapijos beisboles jauktas
met stovi ketvirtojo
tarp kiu jauktu. Pernai jis sto
vėjo geriau. —V.

SZV*
v i (‘toje

Wilkes-Barre, Pa. — Klara 
Daugirdžiute (Clara Daugert) 
vietine Lietuvaite, szia savaite 
pasirodė scenoje pas Ameriko
nu savo gimtame mieste, pir
mos ruszies teatre “ Palace ’ ’ 
Pola’is Co. vienos isz didžuliu 
po visa Amerika. Klara loszia 
scenoje su dviem kitom Wilkes 
Barrietem ir yra gana puiki ir 
rimta vaudeville'; muzika, dai
nos ir naujoviszki szokiai; jas 
sutiko vietine publika didžiau
siais plojimais ir entuziazmu.

Klara yra ežia gimusi ir au
gusi, gražiai kalba Liet u vi sz- 
kai ir vra rimta Lietuvaite. 
Mokslus ėjo vietines mokyklas 
ir vėliau. New Yorke pas Os
car Saeger, Buzzle Peccia irBuzzle Peccia 
pas prof. Guiseppe Saccone.

Yra gražaus balso ir 
kalbos, kad turi baisa, 
virsz minėtus mokytojus yra 
mokinusi dainavimo ir 
kos.

Daugiau tokiu Lietuvaicziu 
isz musu miesto! Pavyzd is tė
vams, kad musu dukterys gali 
dainuot i Amerikonu 
geriau už nuims jau. 
Amerikonus, nes 
pasislėpė daug musiszkiu ak
torių ir ak fork u. — V.

nėra 
nes pas

niuzi-

scenoje 
žinomus 

tarpe j u yra

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant pr|e jūsų pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
Jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

agentai

Akron, Ohio. — Birželio 10 
d. ežia buvo tardvmas Kun. M. 
Cybolio ir liudininku, ant fede- 
raliu prohibicijos agentu inta- 
rimo kad kun. Cybelis lauže 
prohibicijos i'iistatyma ir par- 
da vi nejus vyną.

Tardvme federaliai •f
iszpasakojo kai]) jie seko pir
kėjus isz kunigo vyno, kaip su
ėmė ju viena, ir kai]) paskui 
darant krata rasta klebonijoj 
pusantros baczkos vyno bon- 
kose, ir keli desetkai bonku 
gatavo alaus.

Pasiėmė reikalinga kieki vy- 
sako

Dirva“)
no ir alaus prirodymui, 
agentai, (kaip raszo “ 
likusia dali isz baczku iszpyle| 
ir honkas iszdauže ten pat 
skiepe.

Kunigas federaliam advoka
tui prirodinėjo kad ne jis par
davė vyną, bet jo gaspadine, ir 
ta sake vienas žmogelis, kuris 
pasirasze pirmiau kad pirko 
isz kunigo dabar sake kad pir
kęs isz gaspadines, o kitas 
ais/kino <kad jam kunigas pats 
davės vyną ir jis 'kunigui 
kejes.

Kadangi (kunigas ir 
piricikas intaria sykiu ir kuni
go gaspadine varius bizni tai 
federaliai agentai sako tuoj 
iszimsia varanta ir aresztuosia 
ir gaspadine.

Federaliai agentai sako kad 
teismas bus Clevelande, nes 
ežia yra ju ofisai ir federaliai 
teisėjai.

mo-

vienas

Gobszus Užveizda
" ! 1

■ n .iii-i iiMlh i nuimi

Turtingas pirklys sunkiai 
sirgdama, ipasUzauke savo už-
veizda ir duodamas jam užli
pinta laiszka pasakė:

— Asz po keliu valandų mir
siu, ]
ir maža sunu. Imk, valdyk ma
no turtus, mano sunu leisk iii 
mokslus, o kaip jis užaugs, tai 
isz mano turtu duok jam tiek, 
kiek pats norėsi, tik žiūrėk, ne- 
nuskrinu.sk jo. Sztai sziame 
laiszke visas mano noras rasz 
tu patvirtintas.

Pirklys 'tai isztares numirė. 
Užveizda sugrobęs valde jo vi
sus turtus ir maustė sau:

— l’alauk, pirklio sūnaus 
mokinimas nebrangiai apsieis, 
o kada jis užaugs duosiu jam

koki auksini pinigą, 
turtus asz pats sau paliksiu...

Pirklio suims paaugės parei
kalavo savo dalies. Užveizda 
parode jam tėvo laiszka ir da
vė jam tik viena auksini pini- 
ga’

Simus pasijutes nuskriaustu,

o visus — Visus turtus...
— Na tai gerai, 

kino teisėjas ir prisakė užveiz- 
dai: Atiduok pirklio sunui vi
sus jo levo turtiis, nos jo laisz
ke aiszkiai paraszyta: “
jam tiek, kiek pats norėsi, 
pats nori visu turtu, tai ir žiū
rėk, kad pirklio sunui atiduo-

iszaisz-

Duok
” O

palikdamas didžius turtus nuėjo pas teisėja ir papasakojo V f I III .u. . juom atsitiko.viską, kas su
'Peisejas suprato, kad užveizda 
pasielgė neteisingai, liepė pa-| \ 
szaukt ji.

Užveizda

• 1 tai visus jo toto paliktus tur
tus.

GUODOTINI SKAITYTOJAI!
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PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA,
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MAHANOY CITY

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkuuskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST

Z-J

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorua, Mokalaines, Baž
nyčios ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautieesiui pakol ejsite kur kitur.

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

savo pasiteisini
mui, parode teisėjui mirusiojo 
pirklio laiszka. Teisėjas laisz
ka perskaitęs paklausė:

Kiek gi tu duosi pirklio 
sunui'!

Viena pinigą! — atsake už
veizda.

O kiek manai sau paim
ti ?

Laike bedarbei po visa Amerika, 
laikrnBzezei ir nemažai nukenlojo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre- 
nupierata, ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, mcldžcme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola Ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus su 
visokioms vigadoms. 
turi 17jA»x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, sziluma 
elektros, iszpopieruotos, 8 
kambariai ir gerptas. 
35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmi/keti o 20 
doleriu ant menesio.

Namai

iszpopieruotos,
Lotai

. 1

Žinote 
kad Frackville nuga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą iii visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, .
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO'

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa. .... .....

GERIAUSIOS PARMOS.

J. A. Žemaitis, .

:<
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Szroj apielinkeje puikios far- 
mos, žemes derlingos ir pigios, 
Lietuviu apgyventa. Dabar ge-

c

riausias laikas pirkti. Matysite 
viską kas auga ir kokia žeme, 
tik eik ir lauk kada doleriai 
pradės pildyti justi kiszenius, 
ne laukite ir raszykite ka rei
kalaujate.

100 akru geros žemes ir geri 
budinkai, giria, upe, gyvuliai, 
padaiga, viskas kaip stovi už 
$5,000, inmoketi galima $2,500.

120 akru, labai gera žeme, 
geri • budinkai, gyvuliai, jevai 
už $6,000 inmoket $<3,000.

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

80 akru gera žeme, geri bu
dinkai, 9 karves, 2 arkliai, 6 
kiaules, 1(M) visztu, viskas kas 
tik reikia už $4,600.

40 akru, 11 kambariu stuba, 
su vandeniu stribo j, elektrikas, 
tvartas, 2,000 vaisiniu medžiu, 
8 akru visokiu uogu, 2 arkliai, 
3 karves, visztu, padarga, labai 
pelninga ūkis už $6,600 inmo
keti galima puse.

Jaigu norite pigesniu ir ma
žesniu tai atvažiuokite ar ra- 
szvkite laiszka. v

P. D. Andrekus
Pentwater, Mieli.

ANT PARDAVIMO’
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PUIKUS MEMORIALAS.
Tomis dienomis likos pasz vemtytns John B. Murphy, 

mas Chicago, ant jojo atminties, kaipo vieno isz 
daktaru. Yra tai 
ant viso svieto.

ne
vieno isz geriausiu 

gal puikiauses namas pastatytas tam tikslo

PUIKI IR BRANGI 
MONSTRANCIJE.

Sztai puiki ir brangi 
strancije padaryta ranku .dar-

- bu isz sidabro
brangiais žemeziugnis, 
nesz aplink ežerą 2.i.......
Ind., kada užsibaigs Eucharis- 
tiszkas kongresas Chicago die
noje 24 Junians 
turis tris pėdas
erbu kardinolaus Mundeleino 
ir paveisklais Szv. Jono Evan
gelisto ir Molchizedeko.

mon-

su iszsodvtais 
.laja 
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Monstrancije 
augszczio su
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IN VEDIMAS NAUJOS MILŽINISZKOS LOKOMOTYVOS.
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Ana diena likos padirbta nauja milžinisZka lokomotiva del Southern Pacific gelžke- 
li. Idant taja diena prigulineziai apvaikszczioti, darbininkes tosios kompanijos pasiredia 
in senoviszkas drapanas ko'kias nesziodavo 1849 meto, penkios merginos užtraukė lokomo
tyvą ant geležkelio (žinoma lokomotyvą buvo stumema isz užpakalio per kita maszina). Tai
sės surikęs lokomotyvas naudos ant dideliu kalnu pro kuriuo s geležinkelis eina.

Ii. Idant taja diena prignlinczi ai apvaikszczioti, darbininkes tosios kompanijos
• • ■ ■» « • » «n V

ADLY PASHA

Angliję paženklino Adly Pa
sha kaipo vyriausia minister! 
isz Egipto.

Hotelis su farma 45 akrai 
žemes, viskas užsėta.
16 ruimu su visom intaisom, 
parsiduoda su gyvuliais ir ina- 
szinerijom. Netoli nuo miesto,
3 mylios nuo Mahanoy City,
4 nuo Brockton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos, (t.50.

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

Locust Valley, 
Barnesville, Pa.

PARSIDUODA FARMA. ~
Parsiduoda farma 80 akeriu 

žemes, 30 akeriu 
žemes, 
riai avižų, 2 akeriai bulvių, 2 
akeriai agurku, o likusi žeme 
tai szienas; per visa farma 
eina upelis, vandenio visados 
yra. Randasi 16 raguoeziu, 7 
karves, 1 arklys, 3 kiaules ir 
visztu ir kalakutu. Nuo mies
to tik puse raailes. Parduosiu 
pigiai nes vienai moteriai ]>er 
sunku apdirbti farma. Noriu* 
tieji pirkt atsiszuukit ant adre
so:

Phone 40221

Namas

Uždirbtos
8 akeriai rugiuį 4 ake-

M. Bartuscvicziene, 
t.51) Irons, Mich.
ISZPOPIERUOJA IR

MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Uljrc«ia, 

FRACKVILLE, PA.

"i

Skaitykite “Saule”

Ovw  .......................... ......... .. !■ IIUMIIIIIX

ANT ATMINTIES ŽUVUSIU KAREIVIU.
Ant atminties žuvusiu kareiviu avietinėje karoję Yprese, 

Franci joj, Angliszkas randas pastatys ant tojo 
niaus dideli Ieva kuris rasis ant didelio bromo.
18 pėdu ilgio.

muszio ple-
Levas turės

Kiche ir Jucngst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja st ubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziama tuos 
darbus o busite isž to užg&ua- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvya ir privalote ji
suszelpti.
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