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ISZ AMERIKOS
KIRMĖLĖ UŽKLUPO

MOTERIA
APSIVYNIOJO APLINKUI, 
MOTERE BEGO SU JAJA 

MYLE KELIO JESZKOT 
PAGIALBOS.

York, Pa. —Gal mažai motoru 
turėjo panaszu atsitikima koki 
turėjo Mrs. Cintia Chromister 
su dideliu kirmelia. Motore nu
ėjo in visztinyczia surinkti 
kiauszinius. Kada iszkole ran
ka iszimti isz augszto kiauszi
nius isz skrynios kurioje visz- 
tos girtojo, staiga i paregėjo 
juoda kirmėle kuri greitai ap
supo motore per viduri drauge 
prispausdama prie szono dc- 
szino ranka.

Baise i persigandus 
savo

pradėjo 
bėgti pas savo kaimyną kuris 
gyvena myle kelio nuo josios, 
jeszkoti pagialbos, bet kirmėle 
spaude ko toliau to daugiau 
motore, o kada pribėgo pas kai
myną puolė be žado, o kada at
sipeikėjo, kirmėlė buvo negy
va nes kaimynas buvo ja j a už- 
muszes.

Kirmėlė turėjo 7 pėdas ir 4 
colius ilgio. Ta vakaru likos 
užmuszta josios d tango kuri 
turėjo apie penkes [>edas ilgio, 
kuria surado arti visztinvezios.

Ta vakaru 
josios drauge

RADO NAUJĖS GYSLAS
.. .—^AMGT.IU. 

f

Middleport, Pa. — Hudson 
Coal Co., pradėjo dirbti inilži- 
niszka prūdą Coal Run pakal
nėje, artimoje Middleporto 
(keliolika myliu nuo Mahanoy 
City) kuris kasztuos 
szum du milijonus doleriu 
kuriame talpysis 
goreziu vandens kuri 

savo

artimoje

suvir- 
’ ?

du bilijonai 
naudos 

del savo nauju brokeriu ku
riuos stato szioje aplinkinėje.

Didžiausia ‘brokeri stat vs
Middleportc kur likos surasta 
kelios gyslos gero anglies, ku-

di ži 11 i e r i ai jeszk o j < > 
szeszis metus.

Aplinkinei gyventojai nu
džiugo nemažai, nes darbo bus 
užtektinai o ypatingai del Lie
tuviu kuriu czionais 
lis skaitlis.

riu per

gyventojai

vra dide-

UOSZVE TURI UŽMOKĖTI 
MARCZIAI $100,000.

Washington, D. C. — Už lai 
kad Mrs. Hilda C. Voght pava
dino savo marezia kad jiji yra 
netinkama ir negera pati <lei 
josios sūnaus Edwardo Voght 
ir u'ž tai sūnelis atszalo meilejo 
del savo pacziules, toji užvede 
teismą prieszais savo uoszvia 
ant szimto tukJtancziu doleriu 
atlyginimo ir sūdąs mareziai 
laja suma pripažino. Dabar 
lioszve gailesi, kad negalėjo su- 

, bet tas 
Jaunieji

Voght’ai nuo kokio tai laiko 
negyvena drauge isz priežas
ties motinos insimaiszvmo in v
juju gyvenimą.

valdyti savo ’liežuvio f

jai nieko negini bes.

f

Mo. — Snsi-

FARMERYS pasikorė 
J KAD ARKLYS 

PASISMAUGĖ.
Kansas City,

krimtos, kad jo mylimas arklys 
pasismaugė, farmerys Misa ji 
Kavaliara, Japonietis, nusižu
do. Užėjus perkūnijai arklys, 
kuris buvo pririsztas prie me
džio, ome insibauksztincs tam
pytis, ir galu gale pasismaugė. 
Radęs negyva arkli, farmerys, 
atriszes nuo jo kaklo virve, 
pnt to paties medžio pasikorė.
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SIERATA
NEUŽMIRSZO

SIERATELIU
PARENGĖ SIERATUKAMS 
PASILINKSMINIMĄ, NES 
PATS TOKIU BUVO IR 

JUJU GAILĖJOSI.

Kansas City, M o. 
Payne, labai gi 
prieglaudoje del juju, supras
damas juju nelairniinga gyveni- 

, nes ir jisai ki- 
siera'lukn, todėl 

ana diena parengė sieratukams 
net i keta 
savo

Payne nžprasze 89 
kus isz Gillis prieglaudos ku
rioje jis taipgi buvo užaugin
tas isz jaunu dienu, 
dideliu t roku at važiavo su 4 
mergaitėms 
farmos. Gaspadorius 
vaikams daryt i kas tik jiems 
patinka puikiam sode, kur ra
dosi daug vyszniu ir puikus 
žiedai. Vaikai nesidavė praszyt 
an't r n kartu. Vaikai pradėjo 
lipt u n medžius ir skinti vysz- 
nes o mergaites žiedus — visi 
dare kas tik jiems patiko o ant 
galo likos pavieszinti skania 
vakariene ir nuvažiavo algai in 
prieglauda linksmi ir užgana- 
dinli. Sodas po iszvažiavimui 
vaiku, iszrodc kaip kad pro ji 
prapute didele viesulą, bet 
Payne buvo užganadintas kal- 

“Kad ir butu visus 
niedžius.3nlaulia irjszrove vi
sus mano puikius žiedus, tai 

visai mano

Franas 
lilesi sieraiuku

ma ir padėjimą 
tados buvo

I ia si Link sm i n i m a ant 
dideles ir puikios formos, 

sieraiu-

Keliolika O •) 
ir 46 vaikais ant 

paliepė

viesulą

bedamas:

puikius 
tas nemmiažintu 
džiaugsma koki turėjau žiūrė
damas an't t uju vargszu 
džiaugsmo, nes ir tokiu buvau 
isz jaunu dienu, bet man nie
kas nedave gero žodelio, todėl 
nutariau jiems padaryti 
džiaugsma nors vienai dienai.

jiems
>)

PRICZERIS SURASTAS 
PALEISTUVIU 

URVOJE.
— Memphis, Tenn. — Poli

cijai padarius medžiokle ant 
vienos paleistuviu urvos, buvo 
aresztuotas ten ir vienas Me
todistu priezeris, Asley Chap
pell, kuris buvo nuvykęs in 
Memphisa kaipc' delegatas in

jis staiga i susirgęs ir 
in artimiausius na-

Metodistu bažnvvzios konfe
rencija.

Priezeris Chappell, kuris nu
gabentas in kalėjimą pasidavė 
kitokiu vardu, bet vėliau buvo 
pri verst as pasakyti savo tikra 
varda, teisinasi, kad jis nely- 
czia patekės in negru paleistu
viu urvą. Ėdamas vėlai vaka
re nepažinstamo jam miesto 
ulyczia,
todėl ejes 
mus praszyti prieglaudos. Jam 
davė kambari, kur jis manės 

valandų pasilsėti, bet 
neužilgio policija, 
tuose mmiuosc reidą 
aresztavus.

Aletodistu bažnyczios 
riausybe betgi nelabai tiki jo 
pasiteisinimais, ir priezeris 
Chappell bus atiduotas bažny
czios teismui, kailtinamas del 
nemoralinio pasielgimo.
PHILADELPHIOS PARODA 

BUS ATIDARYTA 
NEDELIOMS.

Philadelphia. — Direktoriai 
Sesqui-Centenniai, nutarė lai
kyti paroda atidaryta Nedelio- 
mis nuo 4tos Julajaus. Norints 
buvo tokiu ka priesz tai protes
tavo, bet miestas ant galo per
sitikrino, kad jaigu žmonin no- 
inleis ant parodos Nedeliomis, 
tai jie joszkos pasilinksminimo 
kur kitur kas daug užkenktu 
parodai, , .

koletą
kur

ir

padarius 
ir ji pati
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DEBESIS TRUKO ILLINOJUJ PADARYDAMAS DAUG BLEDES.
lalyje lllinojaus, ypatingai tarp Rockfordo ir aplinkines, trūkimas debesio 

daiigiaiiso larmeriams. Vanduo greitai kilo updlukuo-
Žieminėje < 

padare dideles blede.s dek žmonių, o 
se ir upese užliedainas daugeli aplinkiniu. Paveikslas parodo kaip vanduo nunosze dali kon- 
kretinio plento tarp Rockford > 
taipgi nukente daug nuo vande nio.

ir Beloit, Wiskonsino valstijoj. Daug Lietuviszku farmcriu
I

»MM Mk

“SAULE 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA.

DU-KAKT SANVAITINIS LAIKRASZTIS

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $8.0Q 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

LalizkoB Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adrelttT 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..

MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCZKOWHKI, Pru. A Mgt
F. w. BOCZKOWNKI* Killer

11

MAHANOY OITY, PA. I
t

ft 37 METAS

ISZ LIETUVOS! UŽ MIESTO NESZVARUMA:

ISZ SARMATOS IR MEILES 
NETEKO PROTO.

Liliszkai, Musniku v., l’km. 
’kor.) — Szio 

Feliksas
mer

ki iria

BURMISTRAS GAVO 100 
PABAUDOS. 
1923 m. 
komisija,

v-iko Žvynio,

Rugsejo ‘ 
suside

GIRTUOKLYSTES
PASEKMES

$1,750 UZ
MOTERES NOSI

famosziusrr

į

I
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■
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aps. (“V-bos” 
kaimo vaikinas^
K v' i e t k a u nk a s i n s i my I e j o 
gina Filomena Mokyte,

Kvietkausko te- 
Mokiu na- 

t mm, 
numv- *

LITU...
Szakiai, 

men, 27 d., 
danti isz apskr.
teisėjo Kudirkos, apskr. v-bos 
p-ko Manzos, komendanto Lor-

norėjo vesti.
vas svki atvvko in
mus ir radęs ten
grinezij patamsy su jo

abu du primu- 
firgiinui; dar 

varydamas smili per 
szau'ke iii žmones:

varau

savo
K

lot ine, taip juos 
sze, 
paskui 
kaimu, 
“Žiūrėkit, ka‘ų) 
nuo įkalės!”

Isz dideles gedois ir
K v i e 1aus k-a s i s ze j o 

Nuvežns Kaunan, 
pasakė,

kad ligi

in 
sznni

meiles.
vaikins 
isz proto, 
gydytojai 
esanti beprotystes liga isz mei
les ir busią nebegalima pagy
dyti. Taigi iszvare savo vaika 
isz proto per neiszmintinga 
kisziinasi in jo meile.

kad tai

mano ir I nuov. v-ko Brazaus
ko, apžiūrėjusi Szakiu mietso 
szvaros stovi 'konstatavo, kad 
mietas abai, ypacz jo pakrasz- 
cziu kiemai. Juose visuomet 
liugynai, pažaliavęs, dvokian
tis vanduo ir 1.1. Komisija pri
pažino, kiwi tokia neszvarn 'ki
lusi no isz miesto sunkios eko
nomines būkles bot daugiausia 
isz miesto burmistro p. Altfe- 
do apsileidimo.

Nors jo liudininkai sziek 
tiek n rod o kad miestui sutvar
kyti net sinagogoj buvo skelb
ta, bot teismas rado burmistrą 
kaltu ir paskyrė 
bandos.
UKRAJINU VADAS

OSKILKA NUŽUDINTAS.
Kaimas. — Radzivilla Oskil- 

ka, Ukrajiniszkas vadas, likos 
nužudintas czionais per neži
nomas ypatas.

Oskilka buvo pašokėju gene
rolo Szimaių 
szininkas bol
kos nužudintas 25 Gegužio Pa
ryžiuje. Badai yra tai dabar

jam 1OO It.
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PAKVAISZES NUO MUN- 
SZAINIO VYRAS SU- 
PIAUSTE SAVO PACZIA 

IR PASKUI PATS 
PASIPJOVĖ.

NORĖJO ISZ PRADŽIŲ $25,- 
000 UŽ SUŽEISTA NOSĮ, 

BET GAVO TIK 1,750 
DOLERIU.

N. Y. — Mi

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
SUNU LAIKE GIRTOS 

ORGIJOS.
Philadelphia. —

Chestnut, 51 metu, likos užda
rytas kalėjime už nužudinima 

Uamosziaus .Ir.,

mer-
Syl- 

sa- 
gyvasti, ka* 

nuo
Fran'k

Chicag. — Dvi jaunos 
gailės, Valeska 16 m. ir 
via Ilruby, 14 m., iszgelbejo 
vo motinos Emily 
da ja užpuolė pa'kvaiszes
munszaino ju patėvis 
Wozniha, 50 m.

Ju molina Emily Wozniha, 
48 m„ parėjo isz darbo, plovu
si grindis vidurmiesty ir 
savo vyra g 
pradej bartis su paežiu ir 
g’ 
tu'kirto savo paežiai in

rado 
ęirta. Vyras tnojaus 

1)n‘ 
ilios pastvėręs kirvi du kar- 

galva. 
Butu kirtęs ir treti karta ir vi
sai butu ja nužudęs, bet pribe- 

prta patėvi 
nnstuce in szali. Motina tuo pa
sinaudojo ir pabėgo pas kai
mynus. rp 
kėdėn ir

go mergaites ir ()• 
r->

ego pas 
Tada patėvis aisisedo 

iszsi traukės 
pasipjovė Jis buvo tie1!: 
kad veik visai nupiove sau gal
va.

A\ hite Planus, i\. ! . — Aliss 
Alfreda Johnson isz Far Rock
away, L. L, aplaike 1,750 dole
riu atlyginimo už sužeista uosi 
nuo daktaro John C. Eričson 
isz White Plains.

Miss Johnson 
autoniobiliuje likos trenkta isz 
užpakalio per ; 
riame važiavo

Nelaimėje
pusiau nupleszta

do už ką apskundė daktaru ant 
25 tuks^taneziu doleriu. Bet sū
dąs jai padova'iiojo tiktai 1,750 
dofleriu, manydamas kad 
teri’szkes nosis daugiau never
ta. Pana Johnson no yra tuom 
iižganadinta ir 
iii augszlesni suda

važi uodama

son. 
k o s

automobili u ka
da k tara s Hric- 

s josios nosis li
ūno vei-

mo-

bril va 
girtas,

KALININKAI I S Z K A S E 
TUNELI KALĖJIME IR 

BUTU PABEGIA.
Philadelphia. — Isz Eastern 

Penitentiary Indu iszbogia 90 
kaliniu, kurie randasi uždaryti 
ant daugelio metu, bet sargai 
kalėjimo in laika surado ilga 
tuneli kuri kalininkai iszkase 
po savo kambarėliais ir užma
nymas dingo. Valdže dabar da
ro sliettva kokiu budu kalinin- 
kai dįrbo per tiek menesiu o 
sargai apie tai nieko nežinojo.

NEREGE LIUDIJO KAIP 
JOSIOS TĖVAS BUVO 

NUŽUDINTAS.
Everett, Mass. — Laike teis

mo, 13 metu mergaite Maro 
Stanovicz, kuri yra nerege nuo 
gimimo, liudijo prieszais Pau
liu Presui t i už nužudinima jo
sios levo Augusto Stanov'iczo. 
Mergaite apsakė kaip girdėjo 
muszi tarp juju kad'p tėvas nu
krito ant grindų ir kada pri
bėgo prie jojo dalypstedama jo 
kuna, pajuto krauju, paszauko 
kaimynus in pagialba kurio 
mate kaip Presuoti iszbogo lau
kan po žudinstai, bet likos ne- 
poilgam suimtas. Mergaites 
liudinimas likos priimtas, no- 
rints jiji nemato kas darėsi 
stubojo be*t viską girdėjo ir 
jauto.

I

savo sunaus T 
kuri nudnre ilgu peiliu. Tėvas 

laja 
namines 

dolerius k li

Pelburos, prie- 
l,. iku, kuris Ii-

f

hi

diena 
o kada

su k i1! a is draugais 
daug iszgero 
nerado devynis 
riuos buvo pasidojas in szepa 
užklupo ant sūnaus kaltinda
mas ji buk lai jisai paėmė. Su
ims ivžgi nežino tėvo užmeti lie
jimą sakydamas kad visai ne
inate pinigu. Girtas levas, rėžo 
Simui su kumszeziia per burna

• kada tasai gulėdamas ant 
grindų szlnose krauja nuo vei

do, tėvas pagriebė ilga mėsini 
su juom in

0

p‘ rS

y

peili, durdamas 
szirdi savo vaiko.

Kada ant rytojaus levas isz
si pagiriojo kalėjimo ir jam ap- 

, graudžiai apsi-
iszsi kai bedamas, 

nieko nepamena ka buvo vakar
Szt a i pa sekines, proh i- 
ir munszaines, kuri

sake ka padare 
verkė kail

nes
'kadangi tęsiasi 

sa- 
grasas

nors jie 
J ie

LENKU ŽIAURUMAI.
Vilnius. — Kaip žinoma, ne

senai padaryta daug kratų ir 
suėmimu Lietuviu tarpe. Sėdi 
jie Suvalkų kalėjime, maisto 
isz szalies nusiusti sunku, 
neleidžiama,
beg ai o tardymai. Valdžia 
ko, kad suimtiesiems 
sunkusis kalėjimas, 
nieko pitkto nėra padare.
tik seniau yra tarnavo Lietu
vos kariuomenėj. Suimtųjų 
tarpe yra: Kastantas Vaicziu- 
]is (OsZkiniu kaimo, Lietuvos 
kariuomenėn instojo 1919 m.) 
Antanas Pajaujis (Oszkiniu, 
1919 m.), 
(Szlynakiemio, 1919 m.), 
tanas Grigutis 
Jonas Senda (Punsko), 
nas Slovikas (Kalinavo),

kariuomenėj.

(Oszkiniu 
Juozas Valiuczis 

An-
(Trak iszk in)

(Vaicziukisz-

Kardaufikas

Badai 
komunistu.

PAPJOVĖ DU VYRU.
Szakiu ap. —

susipeszus
Naumiestis, 

Balandižo 25 d.
Meisztuoso papjovė Užpjauni!! 
Vaiczaihika ir Usioniu Austy- 
nuka. Vienam perplovė gerkle, 
o kitam perdūrė krutinę. Pri
buvus policijai kaltininkai su
imti.

KAS KURSTĖ

I

|Į|i

'N
> Ir

st imis teisina 
, nes sako 

kad josios patogumas ant (o 
daug nukentėjo netekdama pu
ses nosies.
BANDITAS KURIS PERSI- 

STATINEJO KAIPO 
KUNIGAS.

go. — Palicije jeszko

padare?
s

Chicag
po visa miestą žmogaus, kuris 
save persisiūtineja kaipo ku
nigas Rev. John Babtysta Ros
sini delegatas, a įvažiavusia ant 
KatalikLszko kongreso, kuris 

bažnyczios Apreisz-iszojo isz 
kimo Vieszpaties ant 1650 N. 
Paulina u Ii., su kolekta 300 do
leriu.

Kada prasiniinusis kunigas 
alejo in klebonija, parode pra- 
baszcziui kun. Karmon, savo 
popieras, ant kuriu buvo pasi- 
raszes perdetinis kolegijos Szv. 
Propogandos Rymia. Popiero- 
sia buvo iszaiszkinta, buk ku
nigas važiuoja in Amerika ant 
u r lopo.

Nedėliojo pelogrimas aiszki- 
no buk serga ir negali laikyti 
miszi u. Iszojo su pinigais kada 
prabaszczius iszojo in Katedra __ X? __ L _____________________ ____ ?

sziu. Priek tanl^Miemo kunigo 
puiku skurini kropszi ir over
li ot i.

KETURI SUŽEISTI UŽ 
DESZIMTUKA.

Ch'icago. — Kokis tai perlio- 
rius pamėto doszimtuka ant 
marketo Maxwell ulyczios. 
Žmonys metusi paimti deszim- 
tuka ir'taip susigrūdo kad ke
turi likos sužeisti ir nuvežti in 
ligoubuUa.

dalybauti ant kongresiniu mi- 
sziu.

bieijos ir munszaines 
žmogui visai atima protą. 
GAVO IN KAILI NUO TĖVO

UŽ APSIPACZIAVIMA.
New York.’— Kada 22 metu 

James Faisleris alejo namo ir 
prisipažino levui kad jisai be 
jojo pavolinimo apsipaeziavo, 
levas pagriebiąs sūneli ant ke
liu ūždavo keliolika smagiu 
blynu per sedynia. Sūnelis ap
skundė tęva 
baustas ant szosziu dienu in 
pataisos narna.

J kuris likos nu-

Paskutines Žinutes.
11 !Montovidio, Uragva. —- 

Vincentas Mira ir G. Muncy, 
pradėjo pokszczia kelionia isz 
czionais in New Yorko miestą. 
Tures eiti peksžti 6,000 myliu.

11 Robrvale, Quebec. — Em i- 
liję Gallop, kuri nužudė savo 
vyra Abrahoma, likos apkal
tinta ant pakorimo 15 Oktobe- 
rio. Motore turi 40 melu ir yra 
mo'tina szosziu vaiku.

11 Philadelphia. — Mikolas 
Strzoleckis, 42 metu nusiuntęs 
savo dukrelia in ^mokslaine 
atome sau gyvastį per nusiszo- 
vima.

11 West Bend, Ind. — Ban
ditai apipleszo sąnarius Indi
ana Club an't $8,000 po tam 
prasiszalino.

11 Passaic, N. J. — Elzbieta 
Kžanovski likos uždaryta ka
tėjimo už nemokojima taksu už 
szuni. Kaimynai užmokėjo už 
jaja.

I
i*

Pra- 
Jo- 

nas Skroblys (Trakisžtkiu), Jo
nas Karszidis
kiu), Daminykas Kuosa (Agur 
kiu), Juozas
(Agurkiu), Jonas Kmieliaus
kas (Szlynakiemio) ir Juozas 
Stanelis (Vaitakiemio). — Su
valkų apygardos teismas uose
liai nagrinėjo Jono Kersznlio 
(Vaicziukiszkin k.) ir
ninko (Skarkiszkiu k.) bylas. 
Kerszulis nuteistas 2 metais, o 
Laždunin’kas — 6 men. Kalte 
— tarnavims Lietuvos kariuo
menėj.

Laždi-

Rusija

ATSIŽADĖJO TĖVYNĖS.
Vioszintos, Panevėžio apskr. 

— Nelabai seniai Karuniu kai
mo Tubius iszbego in
(tikrai nėra žinoma bet spėja
ma) su svetima žmona, palikes 
savo moterį sunn, tęva, pus
antro valako žemes, lentpjūve 
ir maitina. Ko jam reikėjo, tai 
ir patsai galvoczius nepasa- 
k vs!

valdininkas
pajūrio

KOVA SU
KONTRABANDININKAIS.
Užkanava. — Vienas valsty

bines policijos
Gog. 18 d. akti 2 vai.
kopose sulaiko 2 kontrabandi
ni n'kės moteris.
užlkopio atbėgo senai žinomas 
kontrabandininkus R. Jonas ir 
bandė jas atimti isz policinin
ko, naudodamas net fizine jo
ga, gal manydamas perbloksz- 
ti policijos valdininku. Bet szis 
spėjo puolikui suduot lazda 
per ranka, puoli'kas atsitraukė 
ir kopose vėl pasislėpė. Pagir
dės szuvi antrasis valdininkas 
ntbego pagolbon ir sulaikė 
puoliką, kuri pristato p. komi
sarui. Tdkiu pasikėsinimu isz 
kontraban(lininku puses daž
nai invyksta.

Jis vedant isz

PRIE ŽUDYMU IR 
KAIMU DEGINIMO?

Priesz pat rinkimus po visa 
Lietuva placziai buvo paleis
tas neva Faszistu atsiszauki- 
mas, kuriame szlykszcziai bu- 
vograinama žudyti ir deginti, 
jei rinkimus pralaimės Kriksz- 
czionys. Susekta kad garsini
mai platinami kunigu klebonu 
per savo bažnyczios tanius, 
tai jie sUkelsia skerdynes, de
ginsią kaimus.

KO JIE JESZK0?
” Ikor.) — 

Paskutiniu laiku ežia labai 
daug priviso visokiu slaptos 
policijos agentu. Apsimetė pa- 

.]>o
Kristaus meiles

Ežernai. (“V-bos

ne-

vargeliais, ubagais ir k t.
Ot tai ir 

skelbėjai: Nebalsuosit už juos, 
vaikszto po sodžius sznipino- 
dam ir labai dažnai visai
kaltus žmones policijai induo- 
dami. Žmonių klausinėjami sa
kosi gauna po 100 litu mene
siui algos ir po 5 lt. nuo kiek
vieno suraszyto protdkolo.
NUSISZOVE 

VARGONINKAS.
Dubiszkis, RokisZkio apser. 

(“V-bes” kor.) — Gegužes 22 
d valant szautuva, mirtinai nu- 
siszove vietinis vargonininlkas.

NUŽUDĖ ANŪKĖLI,
Alodžiai. (Kaip pasako, taip 

invyko). — Vasario 22 elgeta 
Norvydas padėjo numarinti 

, o po to
eisiu mirti” — 

gule ir ta paezia diena mirė.
VAIKO LAVONAS

ATIMTAS NUO SZUNU.
Pasvalys, Biržų apsk. — Ne

toli Kruopeliu palivarko pilie- 
ežiai pastebėjo sznni, neszanti 
kūdikio lavonu, *kuri atomo 
pristato policijai. Policijai pa
siseko iszaiszkinti kad tas kū
dikis buvo pamestas czigonu.

savo dukters dukrele 
pasakęs — “
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Kas Girdėt
mes suprast urnom valia Dievo, 
ir stengiamos turėti daugiau 
savyje tojo brangiausio turto.

4 , «

Isz Visu Szaliu Lietuviszkos Pasakos.
užmigo, o pati paszoko lyg isz 

sapnavau sap- 
Sap-

kurio dar
Paskutini telegramai isz Ro- 

sijos danesza, buk Rosi jos Pil-1 trumpam 
A 1 w t 4 » K /k i t O J SkMV 1 O t 11 011 ’ Illllla«14l»kidantis Komitetas Soviatu su- 
Jtinesze su Soviatais mažesniu 
sklypu, nutarė, buk didesne da
lis Totoriniu ir Ukrajinsku So
viatu vadvsis dabar: 
ki Soviatai.”

Žydai gavo Bosijoj 
prastas tiesas
Be karos užėmė del saves pui- 
kiauses dalis žemes Ukrajino- 
je, kurios Lenkije negalėjo isz- 
laikyti savo rankose, dabar 
lenais turės savo antra 
dėta Tėvynė.

4 i Žvdisz-

liepa- 
ir privilegijos.

“ Prizą- 
” Randasi fenais 

jau daugylie 2ydiszku kolonis
tu, apie 25,000 szeimynu sn pa- 
gialba Amerikoniszku 2ydu- 
kapitalistn.

Taigi, be savo žemes, kara
liaus, bažnyczios ir dvasiszku- 
ju gyvuoja Zydiszka tauta nuo 
tukstanezin metu, neiszmirs ir 
nesiduos isztautet per kitas 
tautas terp kuriu gyvena. Kas 
daugiau: kad Žydai nuolatos 
iszsivystina, auga ir ima pir- 
mybia kitu tautu. Žydai davė 
svietui krikszezioniszka tikėji
mą. Žydai yra gimdytojais So
cializmo, bolszevizmo ir pradže 
visokiu progresu. O viską daro 
su iszmintingu apsvarstymu ir 
a psi rėkavimu.

Gal kas užklaus, kokia Žy- 
ir galybia, 

tauta. Kas

Ateiviai, Kurie dar norą 
Amerikos pilioeziai, norėdami 

i laikui iszvažiuoti isz 
Jungitiniu Valstijų, nuo atei- 
imnczio Li<»pos menesio 1 die- 
dienos turės sunkumu gauti 
leidimą sugryžti atgal, jei jie 
nebus asmeniszkai 'kreipęsis 
del to imigracijos vyriausybe.

Nauju vyriausybes patvar
kymu, nuo 1926 
dienos sistema 
kius leidimus pasztn panaiki
nama, kadangi Vyriausybe 
esanti susekusi, jog tokia siste
ma buvus panaudojama 
leidimus asmenims, 
siems atvvlkti in Amerika 
teisėtai.

Naujasai patvarkymas, 
einas galion nuo Liepos 1 die
nos, reikalauja, kad nepilietis, 
kuris nori iszvažiuoti in Kum
pa ir paskui vėl 
Jungtines Valstijas kaip nein- 
oinas kvoton, turi pats 
statyti biurui ir paduoti

BAISI ŽUDINSTA
GERYMAS PRIEŽASTE.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

m. Liepos 1 
siuntinėti to-

gauti 
noreju- 

ne-

gryž! i

in-

in

dai turi slaptybių 
užlaikydami savo 
priduoda jiems tvirtuma, nesz- 
ti sunkenvbia ir turėti tokia 
pajėga ?...

Atsakymu ant to galima su
rasti ilgoje istorijoj iszaukk'ji- 

per isz- 
savo 
ausis

mo Žvdiszkos tautos 
mintingus vadus, kurie 
tautai inkaldavo in 
mokslu ir pavyzdingumu, kad 
iszmintis tai didžiause galybe 

gali 
bet 

ji guodoja, jaigu

Žydas 
apdriskęs,

darosi tarp musu 
.. Pirmiause užkĮau

tai! tos gyvybėje, 
buti vargszn, 
jojo broliai 
turi mokslo ir iszminti, bet ne- 
pasielgineja su juoin kaip su 
irbajfu, bet kaip su iszmintingu 
žmogum, lenkdami priesz ji 
galvas.

Bot kas 
Lietuviu ?
so tavęs kokis greit pralobęs 
butlegeris, tamsuolis arba jam 
panaszus, ne ta, ka žmogus yra 
vertas savyje, kas randasi jojo 
galvoje ir jojo krutinėjo, —bet, 
kiek turi banke? Ar turi savo 
“auza,” forma arba koki biz
ni. Jaigu to neturi, tai kad ir 
turėtu didžiausius mokslus vra 
laikomas už niek, arba visai 
ant jojo netemina — visi bėga 
paskui doleri.

Žydui apeina daugiau moks
las ir iszmintis, todėl visur turi 
laimia, o Lietuviai nepasiseki-

Kaip Žydai guodoja isz
minti, lai buna pavyzdžiu dau
gelio prilyginimu isz biblijos, 
kaip pavyzdys iszimtas isz 
Knygos Para'lipomenon R. 1.7.
1012., 
ežiai:

auza,

ma.

kur skaitome sekau-

Ana nakti pasirodė Dievas4 i

Salamonui (kada buvo mažas) 
ir tare in ji:

“Praszyk ka
duosiu...”

Tada Šąlamomis tare in Die

nori, o tau

va:
l 4

t i ir gabumo....
Tada Dievas atsiliepė in Sa- 

lamona:
“Už tai, kad turėjai tai savo 

szirdyje ir nenorėjai turto, ne 
galybes ne garbes, nemeldei 
idant praszalincziau tavo nevi
donus, ne ilgo amžiaus, bet 
meidei turėti iszminti ir gabu 
ma, todėl duodu juos tau, — o 
prie to pridėsiu tau turto, gar
be ir galybio...”

Taip yra brangi pas Dievo 
iszmintis ir gabumas, kurie tu
rėtu buti priakaityti prie bran
giausiu gerybių žmogaus.

Žydai apie tai atsimena, ei
dami keliu iszmintingiausiu 
tautu. Lietuviai prieszingai — 
pamina po kojom iszminti ir 
gabumo sėdėdami tamsybėje. 
Jau butu didelis laikas, idant

Duokie man, Dieve iszinin-

prisi- 
savo 

aplikacija reikiamam gryžimo 
leidimui (permitui) gauti. 
Pasztn atsiustos aplikacijos ne 
bus priimamos.

Kai leidimas bus paruosztas, 
aplikantas lures vėl pats ateiti 
in imigracijos ofisą, atsinesz- 
damas ssavo fotografijas, leidi
mui (permitui) pasiimti.

Apli'kantai turės pasisakyti, 
in kuri kraszta jie važiuoja,m Kiiri Krnszta jio važiuoja, o 
taipjau paduoti adresus vietų, 
kur jie mano but i.

Aplikantams asmeniszkai 
priimt i bus paskirt i tam tikri 
du valdininkai. Vienas tu val
dininku bus New Yorke, Kilis 

antras SanoIsland saloj, 
Francisco j.

Kaip sakyta, 
tvarkymas ineina galion 
Liepos 1 dienos

naujasis na- A
nuo

Baisus milžinas apėmė Suv. 
kuris pradėjo 'žudyt 

gyventojus be mielaszirdystes. 
Tasai milžinas vra Automobi
lius. Praeita meta 24 t ūksian
čiai žmonių pražuvo visokiose' 
automobilinėse nelaime.se pra
eita meta, tiek, kad butu buvo 
galima isz juju padaryti

Valstijos

gana 
dideli miestą. Priek (am sužeis
ta 630 tukstanczia'i.

Laike Svietines Kares žuvo 
119,568 Amerikoniszki karei
viai ir 276 norsiu — musziuo.se 
žuvo 36,815 kas parodo kad 
automobiliai paėmė daugiau
auka.

Todėl, lai kožnas atsimena 
ant sziu žodžiu: 
jauti ir Dievas saugoja 
da einate ulyczia ar važiuojate

»bukite atsargus.

4 4 Apsisaugo-
’ ’ —ka-

Amerikos da yra jaunu kū
dikiu.

Szimtas ir penkesdeszimts 
metu suėjo nuo dienos, kada 
balsas Li'berty Bell (Laisves 
Varpas) apreiszke Amerikoje 
laisve ir 'isz tos priežasties Fi- 
ladelfije sziadion apvaiksztine- 
ja taja atminti su dideliu pa
roda Sesgui-Centeniiial Expo
sit ion.

Taip, Amerikas yra jaunu, 
bet jojo progresas pervirszina 
Furopiszkus sklypus ant szim- 
tu metu.

UŽGANEDINTA MOTERE.

Mrs. Thomas Snyder, 308 K. 
9f T

IlaZArd St., Summit Hill, Pa. 
sako'kad jiji yra motina 5 vai
ku ir kad Dr. White’s gyduo
les suteikia jiems geresne pa- 
setkme negu kitos gyduoles. 
Stuboj visada laiko Dr. 
White’s Oil of Youth linimen- 
ta ir Dr. Whiet’s Lung Healer 
del greito pareikalavimo. Par 
siduod a visur arba pas First 
National Laboratories, Lehigh
ton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

la i ko

Dortmund, Vokietija. — Mė
sininkas Blaszczevskis, suka
pojęs kirviu žmona, tris vaiku- 
czitis ir du burdingieriu, pas
kui savo perszovo mirtinai. Sa
koma, jis sukvaiHavo nuo ge
rvino.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ DEL 
JOJO KELNIŲ.

Vilnius. — A. Miszcziukas, 
likos nubaustas ant dvilokos 
motu in kalėjimą o jojo drau
gas G. Ne ve ra ant doszimts 
metu. Abudu nužudė kita savo 
dranga, nuo kurio pavogė pora 
kelnių ir kelis mastus audeklo.
CZEKAI NENORĖJO MOKĖ
TI KUNIGAMS ALGAS;
DIDELIS SUMISZIMAS.
Pra'ga. — Laiko apsvarsty

mo Czeko-Slovaku parlamente, 
ar mokėti Katalikiszkioms ku
nigams algas kaip tai -Europo
je yra papratimas, tarp sąnariu 
kilo didelis sumiszimas. Rau
donieji užprotostavojo priesz 
(ai giedodami paszaipines gies
mes prieszais bažnyczia ir ti
kėjimą. I^omnnistai sukilo su
daužydami kreklus ir 
ke p'irmsedi nuo 
Ant. galio viskas 
ir byla praėjo 
kunigams algas.

Iszgyveno jau koletą meno- 
«ako ponas savo žentui. 

Kai asz buvau jaunas, vis se 

atsake

siu, ir
( 4

nesnio klausydavau.
klausysiu,

Gerai,

“ Ir asz 
” atsake žentas.

kad klausysi. U’ai eik 
szetaniszkan karalystėn ir pa
klausk, kokis katalikiszkas žo-

■ dis vra
•f

ponas. —

< <

pa liepa

A. Miszcziukas

nu 1 ra li
jo jo vietos, 

apsimalszino 
ant mokėjimo

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau pusbrolio Vinca 

Beruli paeinantis isz Mirasla-
Para.,

Taipgi Vlada, 
paeina isz Seiriju 
rageliu kaimo.

vo
m

Nemunaiczio kaimo.
Burbuliavicziu 

Para. 
Turi u'Puriu svarbu 

reikalą, jaigu kas apie juos ži
no, meldžiu praneszt. ltmeldžiu praneszt.

Juoz. Sebestinas
760 Washington St.,

Akron, Ohio
Pajeszkau Aleksandra Frane- 

kevieziu, kuris
adgal gyveno Steubenville, 0- 
hio, ir nuo to laiko apie ji ne- 
prdejau. Meldžiu jaigu kas 

apie ji žino ir ar jisai gyvas ar 
mires, lai atsiszauke arba kas 
apie ji žino tegul pranosza jojo 
nubudusiai seserei Franckevi- 
cziutei o po vyrui Kurszvetie- 

po tokiu adresu: (1.5
Fu rope — Scotland

Mrs. Anna Kurszvotiene
167 Newstevenston Road

Corf i n Bay,

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA, 
Parduodu lotus ant statymo 

namu, ir pabaigtus namus su 
visokioms viga/loms.
turi 17Vįxl50 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio 
elektros,
kambariai ir gėrėtas.
35x150 ilgio $800, 
po $1,000 — 100 inmo'keti o 20 
doleriu ant menesio.

apie 10 met u

(P

ne O

> 
Mot h er well.

ir pabaigtus namus
Namai

szi luina 
iszpopieruotos,

Lotai 
kampiniai

8

ginote 
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukito pas:

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

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

J. A. Žemaitis,
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.
FARMOS — FARMOS.

Dabar geriausias laikas ap
sirinkti gera ūkia, nes žeme pa
ti save pasirodo jevn naszu- 
mu. Musu apielinkeje yra labai 
geros žemes, todėl ežia jau sn- 
vii-sz 400 Lietuviu apsipirko 
farinas. Lietuviai ežia turi 4 
draugystes ir nauja bažnyczia, 
kas reiszkia didžiausia Lietu
viu kolonija Amerike. Czia 
yra labai puikiu 1‘armu ant 
pardavimo, visokio didumo ir 
ant lengvo iszmokejiftio, todėl 
norinti apsigyventi ant geru 
farmu ir tarpe savo tautos 
žmonių tai atsiszaukito ant ad
reso *

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.

brangesnis,”
Gerai —atsake žen- 

ir neilgai lauk- 
Kina, eina, ir 

Sutiko poną to 
kuris jo klausė:

4 4 
tas — eisiu 
damas, 
priėjo dvara. 
dvaro, kuris jo klauso: “Kur 
tu eini, jaunas žmogau ?” Anas 
jam atsake: “Kinu szetonisz- 
kon karalystėn, paklaust kokis 
kala'likiszkas žodis yra bran- 

“ Kad eina tenai, tai 
paklausk da viena daigta: asz 
turėjau vyno szulini; visai ka
ralystei pakakdavo, 
iszdžiuvo.

gesnis. ”

f 
iszejo.

o dabar 
paklausk, kasTai 

reike daryt, kad vėl butu vy
nas?” “Gerai, atsake berniu
kas, kai nueisiu 
siu,”
na kita dvara. Sutiko poną ir 

‘Kur-gi eini, 
Szis pasisa-

“ Kad

Gerai
tai dasižino

ir nuėjo. Kiną, eina uze i-

klausė jo ponas: 
jaunas žmogau?” 
ko kur eina. Ponas sako: 
ten eini, lai dasižinok da viena

asz turėjau skiepe pi
nigu; vis semdavai! ir pakak
davo, o < 
n v k'o ir

daigi a

labar vienu kartu pra
gano. Ar galima bus 

kaip nors vėl atgauti tas skie
pas, ar ne?” “Gerai, atsake 
berniukas ir nuėjo. Kiną, eina, 

e/i<i
poną, kuris 

kur eini, 
žmogau? Anas pasisakė:

eini,

priėjo treczia dvara, ir 
taip pat susitinka 
jo paklausė; jaunas 

“Tai 
kad ten eini, dasižinok sztai 
ka: prapuolė mano duktė trijų 
dienu. Ar da yra kur ana gy- 
y.n’ 
žinosiu,

ar ne?” “Gerai, sako, dasi- 
ir nuėjo. Kiną, eina 

priėjo loki stuobrį, ant kurio 
sėdi žmogus ir linguoja. Szitas 
žmogus ir klausia jo: kur-gi ei
ni, jaunas žmogau ?” Szis pasi
sako: “ 
k lausk,
reikes linguot?

.Jaigu ten eini, tai pa
ar da ilgai man ežia 

Gerai, atsa- 
” ir at

eina užėjo li-

4 4 kad eini

M 4 4

ke berniukas, paklausiu 
sisveikiuo. Kimi,
di gu'linti nei vandenyje, nei 
ant pievos, ir klausia jo lidis: 
“kur-gi eini, jaunas žmogau ?” 
Szinm pasisakius, kur eina, li
dis kalbėjo 'toliau:
tenai, tai paklausk, ar ilgai da 
man ežia reikes gulėt?” “Ge
rai, atsake berniukas ir nuėjo. 
Kinu, eina ir priėjo ant galo ta 
szetoniszka karalyste, kurion 
siuntė ji uoszvis.

Ine jos vidun pasakė
Grinczioj buvo tik

C c pa gar

sidy vijo kaip anas

Anas jai

“O ka-gi daugiau 
klausinėjo mote- 

Vienas ponas turėjo

miego ir sako:
na, dyvna.” “Koki-gi?” “

lyg tarytum kas klau- 
koks kalta'likiszkas žodis 

brangesnis?”
žodis brangesni's

! f 
f

nes. Pabuvus vėl kiek, pati vol 
paszoko lyg isz miego ir klau
sia :

nava n 
šia:

C 4

Koki-gi?

ranka kryžiszkai

“Katalikiszkas
— permest 
atsake vcl-

kas ežia yra, kad mane4 4

taip sapnai pjauna? Tarytum 
kas klausia: vienas ponias tu
rėjo vyno szulini, o dabar isz
džiuvo. Ar dar atsiras szulinis 
su vynu?” “Gali atsirasti, at
sake voluos, —
kataliko žmogaus, kuris ji per
žegnotu ir
isz burnos apipurksztu.

lūki orėjus klausia: 
vienam ponui, buvo

skiepas pinigu, o dabar ne yra. 
Ar da atsiras skiepas su pini- 

Kad ton butu katali-

tik reikc ton

szveni^tu vandeniu
” Pati,

vėl kiek
“O vol,

gaiš?” “
kas žmogus, atkastu isz po že
miu sk'lepe akmeni ir iszimlu 
ji. Paskui peržegnotu ir vėl bu
tu skiepas su pinigais!” Vėl 
pati pabudus isz miego sako: 
“Sapnavau, kad klausia —vie
nam ponui prapuolė duktė (ri
ju dienu;
ne?”

su pinigais!

ar da jiji gyva ar 
“Tai-gi tu esi, to pono 

duktė, altsake velnes, — bobute 
ne peržegnojo, asz ir 
ginu. 
4 4 

rio reikes linguot ? 
ke: ‘ ‘

asz ir pavo-
ana paklau'se:

y > 
“Ki- 

užejau lidi, gulinti nei
, nei ant pievos. Anas 

klauso, ar da ilgai jam 
Kad butu

ur.*

O

ir -szulinis su 
abieju ponu gavo

UoRZVis

Kai

rio szulinis su vynu iszdžiuvo. 
Vis taip anas padare, kaip vėl
uos sako ir vėl atsirado ir skie
pas su pinigais 
v vn u. Nuo 0'1
dideles dovanas ir, važiavo na
mo. Pargrvžo namo.
labai nusidyvyjo, kad jo žentas 
ne lik nepražuvo, bet da sugry- 
žo važiuotas ir su dideliu turtu. 
Nežino anas kaip beniikunkint 
savo žentą ir sako jam: “
asz buvau jaunas, tai priesz Ve
lykas Su’batoj apeidavau visa 
dvara. ” “ I r asz apeisiu ” — at
sake žentas. Sulaukus ta diena, 
ponas prisako tarnam, kad isz- 
kaslu duobe už dvaro, ir kas 
tik eis aplink, ta sugriebt ir in-

Nieko, sako, Ho
nors asz pats

EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 27 JUNIAUS 

$4. 00 Tikietas
Treina* apleit Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak. 

(Eastern Standard Time)

Lelil^lL'VMley- 
Railroad

Ir asz apeisiu

met duobėn. “ 
žiurokit, kas eis, 
eiezia!” Žen(as-gi sulaukės tos 
dienos, iszejo sau ir eina apie 
dvara. Beeidamas pro bažny
czia, iszgirdo, kad skambina 
varpeliu ir užėjo pasimelsti. 
Besimelsdamas užtruko, o po
nas nesidaukdamas žento su

line jo pa'si žiu reti, ar 
ji duoboje. Kaip t ik

Ivara. Beeidamas pro 
kad

gryžtant, 
jau užkasė 
priėjo prie duobes, tuojau tar
nai ji sukliudo ir nežiūrėdami 
ant jo riksmo, praszymu ir bar
niu, inmefe duobėn ir užkaso, o 
jo dvaras ir visa gerybe pasili
ko žent ui. Toliaus bus.

LADIES!
YOUR D RUQG 1ST
PICOMM ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

ISZPOPIERUOJA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS CRABOR1US 

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

iHzbaLsamuoja ir laidoja mirusia* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvių, vesoliu. kriksztynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-14.
T

Lietuvisskas Graborias

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokais. 

Prieiname prekes.

Bl® W. SPRUCE STRm 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

i 4

bintas. ” 
viena moteriszko, kuri pama- 
czius svetima žmogų, labai nu- 

ir klausė,
ežia galėjo ateiti, kur da nie
kas nebuvo buvęs?” 
pasisa'ke, kad atėjo dasižiuoli 
koksai katalikiszkas žodis yra 
brangesnis, 
pasakysi ?” 
riszke. “
szulini vyno, o dabar anas jam 
iszdžiuvo, Ar da turės szitas 
ponas kada vyno szulinije?” 
pasakojo berniukas, 
riszke vis ji klausinėjo, tolei, 
kolei anas nepasakė ir apie po
ną, kuris turėjo skiepą pinigu, 
ir apie ta poną, kuriam duktė 
prapuolė. Paskui pasakė, apie 
žmogų linguojanti ant stuobrio 
ir lidi.

vvno
o mote-

Iszklausius ta viską, mote- 
riszke sako: “Asz pati neži
nau. Mano vyras tai žino. Pa
lauk jo; anas vakaro atskris, o 
tamsta dabar palysk ir pasika- 
vok palavin: lies mano vyras, 
kaip tik pamato svetima, tai 
tuojau pasmaugia.” Berniukas 
paklauso moteriszkos. Atojo 
vakaras ir pakilo labai didelis 
vejas. Atskrido vėlinės. Inojos 
tuojau klausia: 
smirda svetimu dvasiu? 
duszele, atsako pati, tu lekioji 
po svietą, ir pats prisigėrei vi-

Da anas ne-

Asz pati neži

sokios smarves.”

<i Kas
M 4

ežia 
‘Tai

” Paskui
Arda ilgai žmogui ant stuob- 

” O jis atsa- 
kad ton butu katalikas

žmogus, peržegnotu ji, tai anas 
kaip buvo szitos karalystes 
perdetiniu, taip ir vėl Imtu. 
Palūkėjus vol pati sako: 
dama,
vandenyj 
manes 
reikes taip gulėt?” “ 
ten kata’likas žmogu’s, porže 
uotu ji, ir anas vėl pasiliktu 
szitos karalystes karalium, 
asz kaip buvau lidžia skuroj 
taip ir buezia: szita karalyste 
užkeikta ir anas pakutavoja.” 
Toliau velnes kalbėjo: “Ne tik 

bet kad a'tsirastu katali
kas žmogus, savo kairia ranka, 
paimtu tavo defszino ranka ir 
peržegnotu ir^ine, tai asz nega- 
leezia su tavim gyvent. Bet 
ežia 
neateis... 
riszke 
ranka

T 
szitas

gyvent.
žmogus niekados 

Pa iszgirdus mote-

Kiche ir Jiiongst (Kaezins- 
kas), popioruoja ir iszmalavo- 
ja st ubas, g 
kito savo 
darbus o busite isz to užgana-

Juengst (Raczinskas), 
yra Liet u vys ir privalote ji 
suszelpti.

grąžei ir gerai. Duo- 
tautiecziains tuos

d via is.

ANT RANDOS.

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

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

wTtraskauskas 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Biznava vieta Frackville, Pa 
geroj vietoj už prieinama ran
da. KręipĮvįtes.iUit adreso;.

G. A. Haupt, J r.
J.2)toksai

nuleido ’savo deszine ‘ 
po lova, berniukas pa

ėmė jos ranka su savo kairia
ranka ir peržegnojo velnią, ku
ris tuo tarpu szoko auksztyn, 
net skrisdamas lubas isznesze. 
Ant rytojaus, žiuri, kad suvi
sai kitaip stojosi, kaip pirma 
buvo: vakar da nebuvo aplink 
ne vienos gyvos dusziols, o szia- 
dien visur matosi pulkai žmo
nių dirba dai’bus ir gano galvi
jus. Mat anie buvo užkeikti ir 
paversti, žmones in medžius, o 
galvijai in akmenis.

Dabar berniukas dasižinojes 
koks kala'likiszkas žodis 
brangesnis, g 
szita moteri'Szke nuo jo neliko; 
prasze kad ir ja parvestu pas 
jos tėvus. Kiną, eina abudu 
priėjo ta lydi, 
pasiliko tas žmogum, 
su juo, atvirto ir 
isz tos vietos, kur buvo nei 
vanduo, nei pieva. Tas karalius 
pamylėjo savo iszgolbetoja, da
vė daug skarbo, pakinkė pora 
arkliu ir iszleido. Bevažiuoda
mi, privažiavo ta stuobri, kur 
žmogus lingavo. Berniukas ji 
peržegnojo, ir pasiliko tas žmo
gus perdetiniu tos karalystes. 
Perdetinis labai žemai padeka- 
vojo savo iszgelbetojui, apdo
vanojo ji ir iszlei'do. Berniukas 
su moteriszko bevažiuodami, 
privivžiavo ta dvara, kurio po
no duktė buvo prapuolus. Tuo
jau ponas iszejo pasitikt ir

Ar dažinojai apie ma
no dukteri?” “Ogi sztai atve
žiau,” atsake berniukas. La
bai tas ponas pradžiugo, ir nie
kaip jo nenorėjo iszleist, norė
damas ji už iszgdl'bejima jo 
dukters, apženyt ji su ja; bot 
berniukas pasisakė, kad anas 
esąs ženotas. Kad taip, tai po
nas labai ji apdovanojo ir isz
leido. Paskui berniukas priva
žiavo ta poną kuria skiepas su

yra
gryžo atgal, bet ir

eina
peržegnojo ir

Drauge
jo palocius

klausė: (4

pinigais prapuolė ir prie to ku-■' i

.1**

*i

Laidoja kunus numeireliu. Paaamdo 
automobiliui del laidotuvių, krik»x- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.

Frackville, Pa. 52O W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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the BURGER BROS, ę®:
CINCINNATI, OHIO.

In the Malt and Hops Business Since 1Q74
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
II • 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-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.>h. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Svietiszka Panele

nesisku
ta rs i kaž-kokia pa

pildydama, pradėjo

no

nea t sak i
ai! ia

L
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— Gal eisiva ! — paklausė 
Dobrovolskis nedrąsiai ir su 
lengvu virpėjimu balse.

Celina in tai nieko neatsake, 
bet pakilo ir iszleto, 
bindama, 
roign
rnosztis iszeit. Paskiaus drau
ge iszejo.

— Auksinėj, paežiam vidu
ryj, suvis netoli nuo Marszalku 
gatv»‘s, antrajam ankszto nuo 
kiemo, bot laiptai gana tvar
kingi — kalbėjo Dobrovolskis 
truputi su piu-traukom ir 
pakankamai lygiu balsu.

Kadangi Celina
nėjo, jisai nutilo ir ėjo > 
tylėdamas. Ir taip-pat užsisva
jojęs. Sztai vedas moteli, tiek 
metu mylėta, sziandien, paga
lios, savo snžiedotine in butą, 
kuri už keliu dienu Imsiąs ju 
bendras gyvenamasai butas; 
po daugelio ilgu metu boribi- 
nio prisiriszimo, isztikimos 
meiles, tikros tarnybos, toji ža- 
vejanti mergina, kurios regi
niu jo godžios akys niekuomet 
negalėjo pakankamai prisiso
tinti, pagalios sutiko jam savo 
likimą pavest. Kiek per ja pri
sikentėjo... Bet sziandien tatai 
nepamenąs. Jam rodosi, kad 
jinai visuomet buvusi taip pa
klusni, 'kaip sziandien, kad vi
suomet leisdavo jam taip ves
tis, 'kaip dabar._ _ _ ____

Užtat eina szalia jos ir taip 
janeziasi laimingas, tarsi kas 
Imtu visa jiasauli aplink ji su- Į 
žavejes.

Kad jinai jo nemyli 
apie tai žino. Bet jam pakanka 
kad nieko kito nemyli, kad pri- 
siriszusi ir ji gerbianti, 1<ad su 
juo elgiasi atvirai ir lojalisz- 
kai, kad sutinkanti Imt jo žmo
na, kad ja turėsiąs prie saves 
priesz saves — visados — ligi 
karsto lentos.

O Celina paskutini karta sau 
inkalba, kad kitokios iszeities, 
kaip toji moteryste su isztiki- 
mu ir niekame neintartu gerbe- 
ju, ęsft jai perkirta, ir 'kad net 
apie visa tai neturinti reikalo 
galvot. Tacziau sva joja ir mas
to. Turinti didele in gyvenimą 
pretenzija, kad ja apvylęs. To
ki svietiszka panele, kaip ji
nai! Galutinai nesupranta, *ko 
jai stdkavo, idant padarius 

Buvo ir ganėtinai 
graži, ir labai inteligentiszka, 
visi gėrėdavosi, jos graiksztu- 
mu ir jos liemenėlių, ridai kuri 
mokėjusi taip pasipuoszt, kaip 

užsilaikyt, 
auksztes- 

sluoksnius;
metais esą buvo 

per daug užsimaseziusi, bet už
tat vėliau prablaivėjo, ingijo 
in žmones pozityviniu pažiūru; 
joje sentimentalizmo visiszkai 
nebuvo, ir tai jokioj formoj, 
žiurėjo praktiszkai in gyveni
mą ir uždavinius. Jinai sužadi
no pora nepaprastu prisiriszi- 
mu, viena kaž-kdki paszehisi, 
kita tvirta, kaip uola — bet 
tatai nebuvo karjera, kaip ji
nai giliai tikėjo, kad jai gyve
nimas turis duot, tarsi papras
ta skola. Kodėl 'karjeros nepa
daro? Aplinkybes. “

Kvailas likimas val
do pasauli.

Pagalios, kiek ilgiau pagal
vojusi, kad jau turinti dvide- 
szimts devynis metus, 
už Dobrovolskio teket. 
brovolskis pradžioje buvo 
žymus banko tarnautojas, pas
taruoju laiku gavo bukalterio 
vieta ir imdavo metams penkis 
tukstanezius litu, 
baisiai ink iro jo pamokos, 
riu keletą turėjo, ir nuolatine 
pinigu stoka, apsiejimas be 
daugelio būtinu dalyku, už ku
riu kaina turėjo galimybes 
sziaip bei taip pasipuoszt, 
“priesz žmones pasirodyt.”

Kova už būvi jai ink i rojo

prisiriszimo,

karjera I

jinai, taip salono 
taip prasimuszt in 
nius visuomenes 
pirmaisiais

gilia vo. > J

— JIS

Jai nepa

nutarė 
Do- 
ne-

Celinai gi
ku-

taip-pat in'kirpjo ir laukimas, 
ir viltis ir vyru tusztybe, kurie 
nepažindavo jos tikros vertes. 
Susisielojusi ir apsivylusi, pa
sakė pati sau su piktumu: 
“Gana!” — ir nutarė negal
vot apie tai, kas ja galėjo su-

f

erzint.
buvus
sianezios pamokos, Gcuriu isz 
viso sielo neapkęsdavo. Yra tai 
kaip ir “ 
terijoj.

Gahitinai nustosianti 
sena pana ir pasibaig-

savo 
priėjokuomet

‘kur Dobro-

kirtis”
Jeigu likimas nėra 

prielankus, tuomi reikėsią im
si ramint.

Tyliai keliavo szalia 
sužiedotinio;
prio vartų namo, 
Volskis buvo isznuomaves bu- 
ta, joje užgimė žingeiylumo 
banga.

Nuo tos valandos pradėjo 
kreipt dome in invairiiis daik 
tus; inejima, laiptu krypsni ir 
kit-ka.

.Ju butą sudarė trys kamba
riai, didelis priesz-kambaris ir 
virtuve. Kambariai buvo tin 
kainai mebliruoti; valgomasai 
kambarys prastai, bet skonin
gai, salonėlis gi meiliai ir jau
kiai, matomai, beveik kiekvie
name žingsnyje del jos buvo 
apgalvota; apart 
baldu, ežia buvo gražus mote- 
riszkas stalelis su keliais žais
lą is,et ažerka 
supainasi fotelis, o net 
nos ambicija) pora 
niu ant sienos paveikslu, 
langu buvo vazonai su gėlėmis, 
tarp kuriu raudonavo gražus 
pumpurėliai szviežiai pražydu- 

ant grindų ilgas 
kilimas, ant so f kėlės kelios 
fantazines priegalves.
net virtuv(‘s apžiūrėt. Czia Do
brovolskis pradėjo aiszkintis:

— Virtuve nesanti komple- 
tine, bet asz tame ir nesu žino
vas. Tatai jau tamsta pati, vė
liaus...

Paskiau perejo per salioneli

skubiai 
naujas.

nikelines 
lovas, niurmiirine pransykle. 
spinta su veidrodžiu, ir gryžo 
in vtduri salionelio.

— Ar nesutiktum

užgimė

min'ksztu

knygoms sudėt, 
(Celi- 

originali 
ant

Rios azalijos,
, ant

ir apsistojo ant skmkszezio mic 
ganiajam kambaryj;
mete žvilgsni in dvi 
vienodai užtaisytas,

, murmuriiK'

panele, 
pa-nors valandėlė pasilsėt ? — 

klausė Dobrovolskis.
Jinai minksztoj kėdėj atsi

sėdo.
Jis dabar tikėjosi isz jos ko-

szi rd i ngokio-nors minkszto, 
žodelio už tai, ka buvo jai pri
rengęs. Bet Celina daleisdavo, 
leidžianti jam dasiprotet, Ikad 
esanti patenkinta.

Užtai jis ingi jo nepaprastos 
drąsos ir, arti jos atsisėdės, 
paėmė ja už rankos, stipriai 
prie lupu prispauje ir paklau
sė :

— Panele Celina, turiu vil
ties, kad tamsta man tikrai pa
sakysi, kas ežia tamstai nepa
tinka,. ar ne tiesa ?

— Man ežia isztikruju pa
tinka — atsake.

O jis po tu žodeliu jausda- 
] i epą p ra s ta i laimingu,

pasidarė labai iszJcalbus ir pir- 
savo gyvenime, pras- 

prislegtu

mosis

m n kart 
tai, tikrai, 
nuo susijaudinimo balsu prade-

laisvai,

jo jai kalbėt, kaip labai ja my-

NORĖJO NUŽUDYTI MAJORA MIESTO.
persiūto Alis. Berta Landes,Paveikslas kuri likos išb

rinkta majoru miesto Seattle, Wash. Senas majoras atsisvei-
kiną su nauju vėlindamas lai
mingo pasisekimo ir suėmimo 
t uju, kurie jai geide atimti gy
vastį. Motore prižadėjo kovoti 
prieszais visas paleistuves ir 
už tai bandė jai atimti gyvas
tį.

s

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

Jo prigimtis buvo užsida- 
, vyrisz-

lis.
riusi, jautri, bet drūta
ka, pilnai užsiartavojusi ir tu
rinti jogos; jis savo meile duo
davos Celinai pažint, 

kiekviename
jinai ja 

regėdavo kiekviename jo 
žvilgsnyj, kiekviename jude- 
syj, bet apie ja net neprisimin
davo. Tik dabar, pagalios, pir
moji karta jam lupos atsivėrė; 
ambicija, kuri ji buvo suriszu- 
si, užleido vietos, vyriszkunias, 
kuris jam ligi sziol drausdavo 
veltui mėtyt žodžius, dabar pa
tardavęs jam atvert siela. Ir 
tasai užsidariusis, ramus, tylus 
žmogus dabar kalbėjo 
veik, kaip poetas.

Kalbėjo kaip ja stipriai my
lis, nekarta net priesz savo va
lia; jausdamasis ponu ant 
ves, visuomet turėdavęs 
duot jos jungui labai kietam ir 

neatsižvelgiancziam,

— Papasakok-gi! 
koki — suszuko Juze.

— Jog galėjai ir mus pasi
imt — pradėjo iszkalbinet mo
tina.

— Ir 'ka-gi ? 
klausinėjo tėvas, 
baldus nupirko?

Celina gailėjosi 
reikalą iszkelnsi; 
jau nebuvo g;
nuo prisipažinimo, 
buvęs labai nemalonus ir 
ostinis; 
sa t va na

— be-

sa- 
pasi-

in nieką
jokiu budu negalėdamas ji šil

ti kra i 
; vil- 

vil- 
vil-

laužyt; kaip niekuomet 
nebuvo linkės iszsižadet 
lies, nors jinai jam jokios 
ties, nors jinai jam jokios 
ties neleisdavo, lygiai jam bu- 

mandagi;
kaip ji sziandien netikėta ap
supusi laime nežiūrint tos nuo
latines vilties, kuria skaityda- 
vo aukszcziausia 
mo nesąmone...

O jinai tai rimtai klausyda
ma tylėjo ir kalbėjo pati in sa
ve: tai gerai, tai gerai.

Sziandien labiau, negu kuo- 
met-nors pirmiau, tiesa sakant, 
turėjusi atjaust ta jo meile, ku
ri sudarydavo vienatini to san- 
riszio motyvą užverta per Ce
lina “ 
nio. ” 
daranti kaž-koki žmogų 
mingu, U7,tlengdavo 
paezia apsiskaitymo nuogybe.

Truputi persiemus jo iszkal- 
bingunni, pagalios 
isztare:

— Tikiuosi, kad man czio- 
nai bus gera ir ramu.

Tatai ji be galo sujaudino. 
Atsiklaupęs prie jos ir ta pat 
valandėlė apkabino isz meiles 
jos kojas.

davo žiauri, kaip ir

savo gyveni-

stokuojant ko-nors geros 
Mintis, kad tuomi jinai 

lai- 
priesz ja

niinksztai

II.
— Celuto, pas tavo kaž-kas 

buvo atėjės! — praneszo Celi
nai sesuo, 'kuri vestuvėms 
drauge su tėvais buvo atvyku
si in Vilnių.

— Kas!
— Nežinau, pavardes nesi-

sake.
— Ir vizitines korteles ne

paliko?
— Kokios jis buvęs iszvaiz- 

dos ?
Bet apibudinimas nieko Ce

linai nepasa'ke.
— Tiktai kalbėjo, kad jisai 

turis pirmaeilines svarbos rei
kalu ir kad už valandos 
na i sugryszias.

— Pirmaeiliuos svarbos?— 
nusistebėjo Celina.

— Taip isztikruju pasako.
Celina buvo benorinti ne

trukus iszeit, bet delei taip 
slaptingai užsakyto atsilanky
mo, nutarė pasilikt namie.

Papasakojo tėvams ir

ežio-

papaša

ir ka-gi? —
— Ar gerus

kad esą ta 
bet dabar 

dimybes iszsisukt 
kuris jai

J

reikėjo atpirkt 
nemandagiu ir

ne
vi
jos

a'kyse turineziu smutkmenines 
svarbos nžlklausvmu.

— () kuo apmuszti ?
— Ar užsteliuoti, ar gata-

vi ’
Ar iszsimokejimni?

szoi-
not laiko trumpo buvi- 

Kaip su ja

Kaip ja apsunkindavo
J

nieko nesu- 
net su sosere, kuri

mvna 
mo?
p rasdavo?
stengdavosi Celina sekt ?

O t a ežia u tasai 
iszikro buvo mažesnis, 
kad Celina daleisdavo; 
priskaitydavo ne prie

skirt Ūmas 
negu 
save 

ka tegu
la ips-

n'r
rijos, bet vercziiau prie 
nio. Senas, pra'ktisz'kas, apsi- 
skaitantis ir neliuosas nuo 
gudrumo nuominih'ka, ir pasii- 
žymejusi, iszsilavinusi ir dar 
svietiszka Vilniaus panele bu
vo isz to pat molip nulipdyti, 
kitai jis auksztesidam horizon
te gyveno dr turėjo prasta vaiz
duote, todėl apie tu’kstanczius 
svajojo, ji gi dideliame mies
te gyveno ir turėjo lakia vaiz
duote —■ todėl sukinėjosi min
tyje szimtais tukstaneziu.

Namie kalbėdavos apie ja:
— Et! kvaila ir gana.
Skaitydavęs jai už pi'kta 

ka,d taip tnidnti apie save gera 
nusistatymą, o tacziaus nepa
taikant isztekoti ir pasilie'kant 
senmerge.

Ir Juze 
jaunesne, 
senmerges.”

Bet tėvas dėlto jos nekaltin
davo.

jai už

> vos, Ūktai metais 
buvo kandidate in

— Pasogos neturi tai kas 
tave imsiąs? — kalbėdavo.

■z

NORI BUT KONGRESMONE.

“ INDI JONU KARALAITE.”
Pana Lily Tully, isz sztamo 

Puyallup Indijonu, likos ap- 
szaukta ant Indijoniszko sej- 
mo kaipo patogianse Indijonka 
ir karalaite viso sztamo. Indi
jonu seimas atsibuvo Everett, miszU<iams, kur buvusi. Tatai kurios 
Washington©.

nac

iszszauke dideli susidomėjimą.

ii k

kad
To-

Tatai skaitydavo esant natū
raliniu reikalu ir jo žmona, 
silpnas ir nežymus vyro atmu- 
szimas, taip-gi skaitydavo ta
tai visai naturaliszka; pagalios 
ne 'kitaip žiurėjo in gyvenimą 
ir pati Juze, užaugusi ir sen
stanti kaime tolimam Lietuvos 
užikampyj. Bet .Juze nekalbė
jo apie savo su pasididžiavimu 
neniekindavo tėvo pažiurti ir 
nesigirdavo k{iip Celina, 
esą “jei tilktai norėtu...”
del senis nebuvo prieszingas.

Tacziau kukliajai Juzei svo- 
tiszka Celina buvo idealas, 
jinai viena isz visos szeimynos 
tikėjusi in vyresniosios sesers 
“nepaprasta aplinkybes ir lai
me” ir buvo insitikinusi apie 
jos karjera.

Ir galutinai 
sakiusios teisybe 
si rode.

Cel into karjera padare.
Ji pati savo isztekojima 

skaitanti esant kažkokia 
būtybe.

Bot tėvui, o su juo ir moti
nai, vyras, turintis penkis 
tukstanezius metines algos, tai 
esąs iszsvajotas pasakoje kara
laitis.

Todėl senis nukreipė in Celi
na savo guodone, vaikszczioja 
patenkintas kambaryje ir kar
toja:

ir buvo iusitikimisi

savo

ir

“merginos
— kaip pa-

no-

kalį toki— Aozin Dievui, 
paukszteli pasigavai!

Ir pradeda tikėt, kad jo dūk
to isztiosu (‘sau t i 
panele.”

i c nepaprasta

(l

III.
— Tai tu sakai, Head tasai 

‘slaptingas nepažystamas po- 
žadejos už valandos at-

f

nas”
eit? — kalbėjo Celina 
su labai susiindomavus'i.

Vos tiktai .Juze suspėjo duot 
atsakymu, priesz)kand>aryj pa
sigirdo skambėjimas varpelio.

— Girdi! rasit jisai.
Celinos namiszkiai urnai pra- 

siszalino isz kambarėlio mergi
nos, in kuri už valandėlės įli
ejo vyras iketuresdezimties me
tu, rimtas, užsimaseziusiu vei
du.

'Celina
idant sveczes savo pavarde pa
sisakytu, kadangi szis nesisku
bino, tuomet ji paklauso:

— Kuo galiu tamstai pa
tarnaut ir su kuo turiu garbes 
kalbėt?

Nepažystamasai domiai pa
žvelgė jai in akis.

— Gal tamsta manes nopa-

isz't io-

valandėlė laukia,

zysti ?
Celina isz karto buvo 

tikrinusi, kad ta. veidą pirmu 
kart reginti savo gyvenime; 
bet kuomet atsiliepe, jo baisa 
pažino.

insi-

Tatai, jog vienas isz 
rimeziausiu josios gerbėju' — 
deja, kadaise buvusiu.

— Ponas Turinskas! — 
szankia. Bet kaip tamsta 
porsimainiai, kad net ir pažint
nebegalima!

Ir tiesia in ji ranka.
Turinskas bueziuoja paduo

ta, jam ranka — kaip kadaise 
buczi uodavo.

— Ar isztikruju persimai-
niau?

— .Labai, labai. Bot malo
nėk i to prisėst. Buk malonus, 
tamsta ir papasakok, kur taip 
ilgai užtrukai? Kodėl tamsta 

isz kur tamsta pri* 
mo-

Buk malonus

nesirodai ?
buvai? Jog bus jau szeszi 
tai, kaip nesimatėm.

— Szeszi metai ir asztnoni 
menesiai.

[TOLIAUS BUS]t

Mrs. William Hamilton, atei- 
naneziuosia rinkimuosia steng
sis būti iszrinkta Kongresmone 
isz Kalifornijos ant vietos po
nias Julijos Kahn. Hamilton’- 
iene yra “sausa” ir kaip rodos 
no Ims iszrinkta, nes Kalifovni- 
je no nori tokiu Kongrosnioniu 

užvydi žmogui stiklą
gero alaus.

PARSIDUODA FARMA.
Parsidtioda farma 80 akeriu 

žemes, 30 akeriu iszdirbtos 
žemes, 8 a'keriai rugiu, 4 lake
liai, avižų, 2 akeriai bulvin, ,2 
alkoriai agurku, o likusi žeme 
tai szienas; per visa farma 
eina upelis, vandenio visados 
yra. Randasi 16 raguoezin, 7 
karves, 1 arklys, 3 kiaules ir 
visztu ir kalakutu. Nuo mies
to tik puso mailes. Parduosiu 
pigiai nes vienai moteriai per
sunku apdirbti farma., Noriu-
tieji pirkt atsiszaukit ant adre- 
sę:

. 1
t.51)

M, Bartuseviczieno, 
Irons, Mich.

i.

1

BALTRUVIENE

klausykit:

Vasara, užstojo szilmna, 
Paukszteliai garsina Dievo 

diduma, 
Paklausykite manos malonėkit,

Jau pradedu —
Bukime visos linksmos 

Kaip isz dvaro ponios, 
O priesz vyrus savo

Kaip kalaites malonios, 
Po skrybėlių mums nupirks 
Labai puikiai paredis

— Ant vasaros.
Ant parku važiuosim,
B u 1 v a r a i s v a i k szc z i os i m, 
Daugelis svieto mus rautis, 
Naujo “

y

stailo” pasakys 
— Musu d roses.

Szokti kad iszeisim, 
Labai smarkiai eisim, 
Po platformia lakstysim 
Ir blauzdas rodysim

— Visiems.
Kaip paleis nuo szokiu 
Atsiras ir tokiu, 
Kurie uores pamylėt 
Ir su mumis pasėdėt

— Ant suolu.
Gausim pasėdėti,
Ir linksmai pakalbėti, 
Kur sandvieziu valgysim, 
Namine ir aluti gersim

— Su vyrais. 
v

Žinome ju malonia,
Ne yra abejone,
Tikrai mus pasigailės, 
1 r geriausia pamylės

— Ant parko.
Dabar juos guodokim.
Isz laiko pasinaudokim, 
Ne duok Dieve užpyktu,

• Visa viltis musu nueitu
— Ant nieko.

Viską pagadytum, 
Ka tada darytum? 
Reikotu namie sėdėti 
Ar užpykus gulėti

— Per vasara.
O j vasaros dienos, 
Del mus kožnos mielos 
Kad isz namu iszeiti, 
Linksmai laika praleisti 

— Su svietu.
Norints jau seniause,
Bet esmių tv'ircziause, 
Asz savo dalai'kysiu, 
Ir ajskrima valgysiu

— Per vasara
Dar pajėgos yra, 
Galiu permuszt vyra 
Su koezelu ka turiu 
Ba da lengvai smaginu

— Rankoj.
Kad kas užkabintu, 
įsitraukti mėgintu, 
Tai koezelu ta rėžta u 
Pati garsei nusijuoktau

— Kaip griutu.
Gal kaip kam no miela, 
Szitokia mano naujiena, 
Jau kitaip negaliu būti, 
Reiketu paežiai pražūti

— Nuo niekszu.
Asz nebijau nieko,
Tiktai vieno grieko, 
Kuris savžinia sunkina, 
Dievą musu rūstina

— Geriausia.

T

f

f

Ant “Lietuviszkos dienos 
pribusiu, 

Su kūmutėms sueisiu, 
Bot namines negersiu, 
Tai ir nepasigersiu

— Kaip kitos.
Asz viską matysiu, 
Ir sau iszsiraszysiu, 
Kad b uit u geriau padainuot, 
Supratimus kožnai duot

— Kas per daug.
Todėl visos paminkit, 
Dorai Uy diena apsieikit, 
Asz apginu tik doras, 
O iszbaru nedoras

— Juokingai.
Bus gana dainuoti, 
Turiu 8tūba szluoti 
Gal kurnąs ateis, 
O ir mane iszbnrti

— įįž daina.
■" L « 1 • J , *
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į(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalinn 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 pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Baisumo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

lama. 9 9

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiata 

Visoa Kroniazkoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motoras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite—Šaradomis, Kat- 
▼ergais ir Petnycziomia. Ofisos va
landos: 9 ryta iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
Antras Floras,

<03

t®
CAPITAL STOCK >125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS >623,358.01

Mokame S.czia procentą' Imi J 
sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
dam prie jusa pinigu 1 Sausio C 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikale su musu C 
banka nepaisant ar mažas aę > 
didelis, f

-----  ’‘411
H. BALL, Prezidentai 

<G. W. BARLOW, Vice-Pre<
J. E. FERGUSON, Kai.

J

l

............. .  1 ” T*1 -

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

I 

4-*WT|WI

215 E. Centre St. Shenandoah.
tA m ■■ . .............. ■ mii u.......................... i i ■ ■ i i ■ ■ ■■■■ ■

GYDIK1S SU ŽOLĖMS

Patarnaujame eimpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai yestuvSmg * 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90

«♦? ♦ 
ii

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgaviu^, nes žoles yra sveikiausi 
vaistai va.^ati del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt- 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges 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 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 lietuviszkua 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKA1TIS, 
25 Gillet Rd.

nes žoles yra sveikiausi 
iii del žmogaus kraujo

Spencerport, N. Y.
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•— Sziandien Sz. Jono.
— Sziandien Readingo ka

sikiu pede.
— .Juozas Stankonis, 106 

W. Mahanoy Avė., likos sužeis
tas Park Place kasyklose.

— Ant Katalikiszko kon
greso in Chicaga praeita Ket- 
verga iszvažiavo ponios Mag
dalena Bendinskiene, Emilije 
Petkevicziene, M. Czesoniene, 
Rozalija Krožinskicnc ir sese
rys Jurkevicziu’tos. Prie tos 
progos atlankys patinstamus ir 
gimines ir svarbiauses vietas 
dideliam mieste.

— Balberis .Juozas Ancere- 
viezia pirko puiku automobila 
nuo agento Szukaiezio. Auto- 
mobilas yra Yillys Knight isz- 
dirbystes del penkių ypatų.

— Nedalioj bus ekskurcija 
in New Yorka ant Lehigh Va
lles geležinekio. Treinas apleis 

4:40 vai. Nedalios 
Tikietas in ten ir adga-

f*

ž-
a >,

8AULB
S
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i ( * >Italijos Bosas
MUSSOLINI PERŽIŪRI ITALIJOS FLOTA.

Benito Mussolini ana diena peržiūri nėjo I taliszka fiala (Ienos pris- 
tovoje. Likos jisai pasveikintas puikiau, ne kaip pats karalius.
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Alahnnoju 
ryta, 
lios $4.

Isz Shenandoah, Pa.
greitu

U Varszava, Lenkija — Ge
nerolai Juozas H idler ir grotas 
Szeptickis padekavojo prezi
dentui Moscickiui už dinstus. 
Prezidentas priėmė juju rezig
nacijas.

p

Susaurinanti 
Apsiavimai 

del diktu moterų
Kokis tai palengvinimas! Ka
da po vaikszcziojiino isz vieno 
sztoro in kita, suspaudant savo 
kojas in tokius siaurins apsia- 
vimus kurie yra juidaryti del 
plonu kojų.
rasit keletą gražu madų apsia- 
vimu kurie yra padaryti vien 
tik del jusu 'kojų.
“Stylish Stouts”
iszrodo kaip ir tie siauri ap
siavimai in kurias sUspauflžia- 

bet “Stvlish 
užeina ant ju

su 'kojų, stebėtinai tinka, ge
riau iszrodo

A teik i te ežia o

apsiuvi nia i

te savo kojas, 
Stouts” lengvai

už kitus kokius 
kada nors nesziojote.

SL, H lJ
ii

i
irt

TREGELLAS
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.
OTYLISH S TO LTV
OOutSizesj

TftADC MAAM

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

312 W. PINE ST.t MAHANOY CITY

1

ll

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

In Namus, Satorus, Mokslaines, Baž
nyčios Ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Ssviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kai£ gausite sztorosia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikinlus prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
Ir BaŽnycslu. Duokite pirmybia savo 
tautioeziui pakol ejsito kur kitur.

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

4

— Geisdamas greitu ir 
lengvu bildu pralobti, Mikolas 
Kazlaiickas sziadien persitikri
no kad lai neteisybe, o už laji 
mokslą užmokėjo $2,600. Kokis 
tai Leelik ne vos isz St. Louis 
ir jojo draugas dagirde kad 
Kazlauekas pardavė namus už 
$2,600 doleriu, 
si plake prie 
darni ji kad jisai gali padaugyt 
tuos pinigus greitu bildu, ati
duodamas jiems ant. ‘‘investi-

Pinigus indejo in ko- 
maszinukia su perser

gėjimu idant josios neatidary
tu priesz keturiu dienu laiko. 
Po tam “gerai vėlinanti” din
go isz miesto. Mikas pradėjo 
nerimaut ir atidarė pundeli, 
bet vietoje pinigu rado tik su
karpytus szmotelius senu popie 
ru. Norints pranesze apie tai 

” gal 
jau randasi už septinto kalno. 
— Gal Mikas neskaitė laikrasz- 

“prietelius” 
kurie moka iszgaut’i isz lengva
tikiu lengvu budu juju sutau
pytus dolerius. — Vėl, už toki 
mokslą reike gerai užmokėti, o 
ateitoje Mikas bus “smart 
man.”

kas aplaiko tiktai po 40-50 cen
tu ant valandos. Daug Lietu
viu apsigavo su lotais užmokė
dami po 800 už lotu 
kas atavžiuos in 
geriausia

Jaigu 
(•/žirniais,

pirma dasi'klausl 
apie padėjimą pas savo lautie- 
czius, kurie žino gerai czionai- 
tini padėjimą.

s.
tai

PACZEDUS ŽYDELIS.

— lekau 
nupirkio man 
keliu.

! mylemasmano ......
bukietą gvazdi-

nimo. ” 
kia tai

apgavikai pri- 
Miko, prikalbin-

investi-

gerai vėlinanti

atidarė pundeli

Xorints 
pa'licijai, bet

pranesze
” prieteliai

ežiu ir apie tokius

Mikas bus

Frackville, Pa. — Nedėlios 
vakaru Harry Mazure, perpjo
vė gerkle apie s^eszis colius 
ilgio, savo 19 metu posūniui. 
Mazūra susikivirezino su savo 
moterių, pradėjo jaja plakti. 
Simus adbego motinai in pa- 
gialba o |>atevis už lai taip pa- 
szelo, kad pagriebęs peili užkili 
po ant posūnio. Sužeistasis li
kos nuvežtas in ligonbuti <> pa
tėvi uždare Pottsvilles kalėji
me.

— Atejas namo, pasiemias 
karabinu, 
nuėjus pan 
leido in ji tzuvi, 
ji įnirtimu ir 
nuomone tai isz to neiszgis. 
Abudu vyrai susikivirczino už 
koki tai daigta su baisioms pa
sekmėms.

Silvestras Hugdik 
Motiejų Gilku, pa- 

sužeisdamas 
pagal daktaru 

isz to

Sharon, Pa. — Darbai ezio- 
nais eina palengva nes 
daug ir ne visi turi darbus. Mu
su miestas randasi gražioje ap- 

rubežiaus, 
gyveni oj u 

sznliu

svieto

linkinėje ant Ohio 
arti Youngstown, 
yra 21,747, isz abieju 
kalnai o katrie gyvena ant kal
nu, turi puiku regėjimą ir gali 
matyti visa miešta. Dirbtuves 
pas mus tokios: visokios fand- 
res, drataunes, blekiu, boiler- 
szapei ir nesenai pastate West
inghouse Elektriko dirbtuve. 
Lietitviu mažai,

Lai'kraszcziu
Daugiausia

apie 12 szei- 
czionais

I

Chicago. — Lietuviu vaikas,
10 m. amRobert Zavaiiskas, 

žiaus, 1452 S. luiion Avė., liko 
užmuszlas automobilio 
jo, prieszais savo namus, 
tomobilistas betgi nesustojo,
bet užmuszes vaika dar labiau 
paspaude' gasn ir pabėgo. 

65 m. 
taipjau tapo

gatve-
A u-

Mrs. Fnrla FcTtig, 
3606 W. 31 St, 
užmuszta automobilio. Ja auto
mobilius suvažinėjo Roosevelt 
gatvėj.

Ketur vaikinukai
automobiliu siJk-

15 
d vi u, užbe- 

užmusze
10 m.

smarkiai
bege vogiu 
domiesi iii kita gatve prie 
ir Cottage Grove gi 
go ant szalygatvio ir
Clarence Marks, 10 m, 7635 
Drexel Ave. Ant szalygatvio 
stovėjo ir \V. Norman Liottle- 
wood, kuris taipjau mirtinai 
tapo sužeistas. Vaikinai bando 
pabėgti, bet juos pasivijo poli
cijos autmobilius ir du ju 
ome; policija tikisi 
likusius du, kuriems 
pabėgti. 

Mount Carmel, Pa. — Pano- 
delio diena kum S. Povilams 
likos sužeistas 
liu. Kaip girdot 
gana pavojingi.

šū
snimi i ir 
pasiseko 

XT

per automobL 
žai dūliai v ra

ui o- 
mar-

MOTERE NORĖJO NUŽU
DYTI PILSUCKI.

Varszava. — Kokia tai 
toro inejus in kancelarija 
szalkos Pilsuckio, norėjo ji nu
žudyti, nes sargai ja ja Sulaikė 
surasdami pas jaja užjirovinta 
revolveri. Motoro neužsigyne 
kad norėjo jam atimti gyvastį.

— Kam tau gvazdikėliai ?
— Del uostvmo.

Kam tas uostymas? — 
Asz tau nupirksiu, švara cibu
liu, tai galėsi ka uostyt ir su- 
valgyt. *

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli-

kurtumo, nži-
ids dusulis, sunkaus kvėpimo 
nosines kataro,
mas ii* skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtine pasekme per 
30 metu. Preke tikini 25c per 
paūžta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

MRS. ABE SNYDERTENES 
PATARIMAS. 
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' t“Asz vartojau Dr. White’s 
Blood ir Neryju tonika su gera 
pa-sekme del saves ir mano 12 
metu amžiaus' vaiko, jusu Oi! 
of Youth Liniincntas taipgi 
yra stebėtinas vaistas, kaipo ir 
juju Liver Pills ir kitos gy- 

” Parsiduoda visur ar
ba pas First National Laborat
ories, Lehighton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

dnoles.

namasBiznavas namas viduryje 
miesto, Frackville, Pa. 
ruimas 40x20 pėdu didžio, trys 
ruimai žemai, 7 ruimai ir mau- 
dvne ant antro 1‘loro ir 5 rui
mai ant teezio floro. Garadžius 
del 3 automobiliu. Iszbru'kuota 
ui veži a ir dreinai. Visi intaisy- 
mai. Kreipkitės ant adreso:

G, A, Ilaupt, Jr.

Sztoro
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Frackville, Pa.
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nivnu.
ateinu visokiu.
randasi ezionais Horvatu, Len
ku ir Slavoku. Po aplinkiniu 
vužiuojo agentai pardavinėda
mi lotus visaip girdami ir 
daug atvažiuoju Lietuviu itz 
Pjtteburgo pirkti lotus, saky
dami kad ezionais darbininkai 
uždirba po 8 ir 10 doleriu ant 
dienos, bet tik gal vienas isz 
szimto uždirba gerai kuris yra 
geru nidkaniku ir dirba ant 
sztulkįu. Paprastas darbiniu-
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LOTU IR NAMU
*

Kiekvienas žmogus nori gyventi gražiam name, kur pati 
ir vaikai gali užaugti sveiki ir drūti.

SHENANDOAH HEIGHTS
yra tai tokia vieta — vientino vieta, kur nauji namai gali 
but pastatomi, del tu kurie gyvena Shenandori.

Czia neyra kokia tai pustyne, bet yra tai graži aukszta 
vieta, jau isztaisyta su 388 namais, isz kuriu jau 356 yra 
parduoti ir apgyventi. Likusieji, tai yra

30 Namai
i

kurie randasi ant Shenandoah Heights, drauge su

300 Biznavu ir 
Gyvenimo Lotu

bus iszparduoti del aukszcziau šia siulėjams, per pardavima

Public Auction
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IR KOŽNAS NAMAS IR LOT AS TURI BUT PARDUOTAS ♦i

Napaisant ant kaszto, vertes ar prekes.
t 1 " .1 F ■

Wfe- Pirksite už savo locna preke

telefonai,

I

Pilnai nuvalyti lotai, vanduo, elektrikai, telefonai, ugnin- 
alarmai ir t.t. — arti publikine s mokslaines, bažnycziu, tik 
penki minutos nuvažiuoti su automobiliu in viduri miestą ir 
teatru. Tit visi intaisymai jau yar užmokėti.

Ateikite pamatyt tuos lotus ir namus.
Apmanstykite kokia ju sziandiene verte 

Nusreskite kiek jie yra jumis verti.
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Neužmirszkite kad jus patis paskiret pirkinio 
preke - Jie bus parduoti už juso preke, tai yra 
už tiek kiek jus patis insiulysit.
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I >x £x $Diena Pardavimo - PA EDELIJE 5 LIEPOS 
Vieta Pardavimo - BUDOJ ANT VIETOSfe- *
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DALYBAUS SVIETINIAM PATOGUMO KONTESTE.
Pana Hazel Forbes, kuri laimėjo patogumo koritosta 

New Yorke, iszvažiuos in Paryžių, Francijo, dalybauti pato
gumo konteste su kitoms Europie tern's, ateinanti rudeni.
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Ant Lengvu Mokescziu
1.0% prekes inmoketi dienoj 

pirkimo; 10% in .60 dienu; 
13 1-3% in 120 dienu; likusi 
suma ant bondo ir morgeczio 
ant vieno, dvieju ar trijų metu, 
mokant in czvertinius mokes- 

po 21/o% ir procentą poežius 
6%.

Bankavos knygutes su tikru 
perdavimu bus priimami kaipo 
depozitas. LibePty Bondsai už 
ju pilna marketo vertes bus ir 
priimami kaipo depozitas. Bus 
parduodami po iszlygas kurio 
bus perskaitomi ant vietos die
noje pardavimo.

n<

■K

*

B

Dan. J. Ferguson
ATTORNEY 

Citizens Bank Building
SHENANDOAH, PA.
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James R. Murphy t G
Real Estate Auction Specialist X

132 North Main Street 
Telephone 403

EXECUTIVE OFFICES
20 Nassau St. New York* 

Telephone John-1554
nF*

1

J

Musu agentai noringai suteiks jumis daugiaus informacijų
apie szita dideli pardavima.

telefoną No. 403
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Galima juos paszaukti per
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