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ISZ AMERIKOS
ANGLEKASIAI

ISZSZAUKTI
W. VIRGINIJOJ

MINKSZTUJU KASYKLŲ 
ANGLEKASIAI TURI 

PAMEST DARBUS 
PANEDELYJE.

Fairmount, W. Va. — Pirm- 
sedis United Mine Workers of 
America czionaitiniam distrik
te, Vau A. BFttner, iszdavc pa
liepimą visiems anglekasiams 
minksztuju kasyklų, idant visi 
pamestu darbus ateinanti Pa- 
nedtdy. Jojo atsiszaukime iii 
anglekasius jisai sako: 
sza ūkime in

“Atsi- 
ko*zna anglekasi 

Northern West Virginia, kurie 
ne yni po kontraktu idant su
stotu dirbti 5 diena Julajaus, 
Pancdelyjc. Dabar yra proga, o 
unije duoda kožnam angleka- 
siui tiesa kovoti už žmogiszka 
laisve ir pagerinimą savo bū
ties.”

Bittner už tai apszaukc st rai
ką idant priversti minksztuju 
kasyklų kompanijos, idant da- 
laikytu savo prižadėjimu ir 
sutarti kokia -padare .Jackson
ville, Baltimore ir Washingto- 
no sutartoje.
128 NEREGIAI ISZGIALBE- 

TI ISZ DEGANCZIOS 
PRIEGLAUDOS.

Baltimore, M d. — 
dvidcszimts asztuoni 
likos gilukningai
prieglaudos Maryland Work
shop <lel neregiu, kada namas 

nuo žibiniies vieno 
darbininko kuris invedinejo 
vandenines paipas. Ugnis likos 
užgesinta in laika, nes ne anks- 
cziau, pakol nesudege stogas. 
DREBĖJIMAS ŽEMES VĖL

DAVĖSI JAUST SANTA 
• BARBARA.

Santa Barbara, (5dif. — 
Utaminke po piet czionais vėl 
davėsi jaust smarkus drebėji
mas žemes apie 3:26 valanda, 
nuo kurio sutruko keliolika 
mum ir iszkule (langeli langu. 
Los Angeles taipgi jaute dre
bėjimą kaipo Francijoj, Javo
je, Graikijoje ir Anglijoj.

Szimtas 
neregiai 

iszvest i isz

užsidegė

t i menesiu suly 
tvniu

JAU ATVYKO AMERIKON 
130,138 EMIGRANTU.

AVashington. — Per deszim- 
g kvotos insta-

tapo inleista Amerikon 
130,138 emigrantai, arba K()-tas 

alima inleis- 
Pirmutines szalys. kurios 

baigė savo kvotas yra Danci- 
Lietu- 

insi leisti na 
ju kvota

nuoszimtis kiek 
ti.

<rS

sieke 1,052

gas ir Luiksemburga> 
viai teturi viena 
emigranta ir po to 
bus užpildyta.

Balan/lžio mėnesy tapo in- 
leista 50,957 ateiviai. Tai dau
giausia negu bile'kitame mene’ 
sy. Ta menesi daugiausia ir de
portuota. Skaiczius deportuotu 

In Europa ta me
nesi iszvyko 19,780, isz kuriu 
4,989 iszvyko amžinai apsigy
venti Europoj. Nepriimta ,in 
Amerika ta menesi 1,470 atei
viu. Didžiuma nepriimtųjų yra 
avtyke ne laivais, bet isz Ka
nados ir Meksikos.

Isz deportuotu .”>48 buvo at
vykę slaptai l>e vizų, 150 buvo 
kriminalistai, 105 buvo silpna- 
proeziai, o kiti netiko Ameri
kai del kitokiu priežaseziu.

Isz visu ateiviu atvykusiu 
Balandžio menesy, pirma vieta 
užima Vokiecziai, paskui Mek- 
sFkonai, Anglai, Airiai, Szko- 
tai, Skandinavai ir Francai.

MALDA JI ISZGYDE
SIRGO PER KELIS METUS,

>DAKTARAI JI APLEIDO 
BET PER DRŪTA TIKĖJI

MĄ IR MALDA DABAR 
YRA SVEIKAS.

New York. — Patrikas 
Sullivan, daži u idėjas pavietu- 
vo kalėjimo Hudson, tomis

J.

kalėjimo Hudson, 
dienomis visiszkai pasveiko po 
keliu metu ligos, kuri ji laike 
prispaudus, kad negalėjo ne at
likti savo darbo. Už iszgydyma 
yni dėkingas relikvijoms sz.v. 
(Jabrieliaus, kurios likos at- 
nesztos in jojo narna per jojo 
draugus isz szv. Mikolo kliosz- 
toriaus kur atsibuvinejo nove- 
nos.

Sullivanas sake: 
yra naudingiausios del 
gaus,

ALi Idos 
žmo- 

kokio jisai nebūtu iszpa- 
žinimo. Buvau nusiminęs ir ne
turėjau jokios vilties pasveiki
mo, buvau nuilsės ir jaueziau 
prisiartinant pabaiga mano gy
venimo. Pradėjau melstis su 
drūta vilczia kad man Dievas 
sugrąžys sveikata ir mano pra- 
szymas pas Szv. Gabrielių li
kom iszklausvtas.
NUBODO JAUNAI MOTE
RIAI GASPADINIAUTI.

— Ana diena Ona 
1G metu motore, 

is. U Isondi le, Pa., sugryžo 
namo pas savo vyra ir vaikus 
kuriuos pamėto pribūdama in 
New York a dirbti fabrike^ 
idant užnjjrs^j savo sunkia

4 4

New York.
Kost ikiene,

Isondi le, Pa.

.1

naszta namie/
Ona paliko vyra ir asztuonis 

vaikus namie — tris savo, o 
kiti broliai ir seserys kuriuos 
augino po mireziai savo moti
nos. Vyras su pagini ba pa Ii vi
jos sujeszkojo dingusia savo 
paeziule, melsdamas idant su- 
gryžtu namo, su prižadėjimu, 
kad jai parūpins tarnaite iii 
pagialba dažiureti gasĮiadorys- 
te ir prižiūrėti vaikus.

su prižadėjimu

NEPASISEKE NUŽUDYT 
PACZIA, PATS SAVE 

NUŽUDĖ.
McKees Rocks, Pa. 

, 38 metu, 
žmogus, sirgdamas i

. — Mikas 
paliegias 

nuo kokio 
tai laiko, nutarė užbaigti

Guzikas

savo 
varginga gyvenimą bet ne pats 
tik norėjo pasiimt su savim sa
vo paežiu idant nebūt u nuobo
du keliauti ant ano svieto, bet 
jojo užmanymas nepasiseko.

Mikas sėdėdamas ant krėslo 
nuo kurio neatsikele per pen
kis metus, paleido szuvi in sa
vo paežiu kuri stovėjo prie pe- 
cziaus. Szuvis inlindo iii duris 
ir motore liko gyva, bet Mikas 
nelaukdamas ar pataikė in mo
tore ar ne, prikiszo revolverio 
liaupa prie galvos, paleisda
mas szuvi in smegenis.

(iiizikai buvo apsivedia asz- 
tuoni metai atgal, paliko tris 
vaikus nuo 5 lyg 7 metu senu
mo.

“YOU ARE TOO DAMN
NEAR.”

Trenton, N. J. — Valstis 
New Jersev uždraus visokius •r
iszsitarirnus 'kokius yra papra
tę automdbrlistai užkabinėti 
užpakalije prie laisniu numaro, 
del tujų kurie važįuoje užpaka- 
lije, p ypatingai szitokius: “If 
you can read this, you ar too 
damn near.” (Jaigu gali szita 
perskaityt tai esi pekliszkai 
per arti.) Jaigu motoristai to
kius iszreiszkimus uenuims 
nuo maszinu, tai neteks laisnu. 
New Jersey uždraudže turėti 
prilipytas mergas ir kitokius 
paveikslus ant pryszakinio 
stiklo automobiliaus už ka yra 
baudžiami.
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SUKRUVINTA KA
BOJO ANT DRATO

VYRAS SUPJAUSTĖ PA- 
CZIA, TOJI SUKRUVINTA 
UŽSIKABINO ANT DRA

TO PAKOL JAJA 
NEISZGIALBEJO.

Jersey (3'1 y, N. J. — Bucze- 
ris Viktoras Radzevicz, inir- 
szes ant sa?o p r i siege les Karo
linos, taip insiuto, kad pagrie
bęs mėsini peili, supjaustė mo- 

, po tam
perpjovė gerkle bet

teria daugeli kartu 
pats sau
kaip rodos isz to iszgis.

Motore manydama kad jaja 
visai paskers, iszsigavo per 
Įauga užsikabydama ant tele
foninio drato 35 pėdas anksz- 
cziau nuo ulyczios ir ten kabo
jo, pakol jaja neužtemino keli 
palieijautai, kurie inbego in 
šluba ir jaja intrauke in vidų 
pusgyviu. Vyra rado sukruvin
ta ant grindų kuri tuoj nuvožė 
in ligonbnti kaipo ir supjaus- 
tinta moteria. Abudu pasveiks.

Porele negyveno krūvoj nuo 
kokio tai laiko. Taja diena vy
ras atėjo melsti paezios idant 
sugryžtu pas ji, bet Viktoras 
buvo staigaus budo žmogus, 
pasielgdamas su savo paezia 
nepadoriai, todėl nenorėjo pas 

Turi du mažus r
vaikus. Motera turi 28 melus 
amžiaus.
TURI TIK 16 METU, O JAU 

TURĖJO TRIS VYRUS.
* 4* jInjW1 *■' '.jį/ 1 4‘

New Yorkr^AGrafiene Ade- 
laina Petrige, turinti tik 16 me
tu, pasiliko pati 
W heeler

ji sugryz

Dovvdopasiliko
32 metu. Yra tai jo

sios treczes vyras, su kuriuom 
neseniai susipažino ir apsive
dė. Norints grafiene yra da 
jauna kaip paprastai vadinama 
“snarglc” bet turėjo nemaži!i 
meilingu pereigų. Yra jiji duk
tė bankicriaus grafo Hurvicu 
isz Paryžiaus. Pirma karta isz- 
tekejo 1924 mete turėdama vos 
14 metu, už Arthuro Singerio, 
Paryžiuje. In devynis menesius 
po tam persiskyrė, reika’lauda- 
ma nuo jo $7,500,000 atsikra
tymo. Vėliaus iszlekejo už Ru- 
sisz'ko szlektelio Petrige, nuo 
kurio persiskyrė po septynių 
menesiu pagyvenimo. Du me
nesiai adgal pribuvo in New 
Yorka, idant iszmokti geriau 
Angliszkos kalbos ir czion su-, 
sipažino su savo trecziu vyru. 
— Oi lazdų poniai grofioniai. 
K a (hi ryt, juk poniszkas krau
jus yra pasiutiszkas ir reike ji 
apmalszyt.

1

Jonas

GIRTA PUOTIS PRIEŽASTE 
MIRTIES.

Braddock, Pa.
Adams, 80 metu, mirė vietinė
je ligonbuteje nuo sužeidimu, 
kokius aplaike namuose pas 
Ignotą Kopczinski, kuris likos 
aresztavotas. Abudu trauke 
smagiai t a ji vakaru namine, o 
kada pakausziai i ūkai to, pra
dėjo tarp savos musztis. Jonas 
likos sužeistas nuo ko mirė.
TĖVAS NUŽUDĖ SUNU; 

NAMINIAM GYVENIME 
BUVO NESUTIKIMAS.

Dayton, Ohio ;— Albertas 
Hill, prisipažino kaltu nužudi- 
nime savo szosziu metu sūnaus 
Roy, po tam stengėsi atimti 
sau gyvastį per perpjovima 
gyslų rankosia. Tėvas pasako 
policijai, buk abudu norėjo 
mirti kad j uju naminis gyveni
mas buvo nesutikimas, motina 
buvo apsilcidus ir noszvari, 
apleidinejo vaiku ir ji. Tokis 
gyvenimas nubodo tėvui ir to
dėl nutarė užbaigti gyvastį 
drauge su šuneliu1.

DU KART SANVA1TINIS LA1KRASZT1S“SAULE” 
JSZEINA KAS UTARN1NK A IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto fB.OO
JCuropoje ir Lietuvoje f4.00 ant yiao meto

Labzkoa ir Pinigus visada siuskite tik ant ožio bAtm0 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..

MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCZKOWRKI, Pre*, k Mgr
F. W. BOCZKON8K1, K4il«r

PAVEIKSLAI ISZ KATALIKISZKO EUCHARISTISZKO
, KONGRESO KURIS ATSIBUVO CHICAGE
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DU UŽMUSZTI, DAUGELIS 
SUŽEISTA LAIKE MAI- 
SZATIES KOKI ŠUKELE 

SOCIALISTAI.

Sočia-

sužeidimo
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Pa\'eikslas parodo myne siisidedanrzia isz. 300,000 mot 
Soldiers Field, 1 reczia diena prasidėjimo kongreso. Da tiek
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vietoje nuo kada likos pastatyta. Laike t uju misziu, giedojo GO,1)00 minvszku isz visu daliu
Ameriko.
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Berlinas. —
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Žemutinis
kardinola Bonzano, kuris sėdi ant sosto, o augszcziau sėdi visi kardinolai prie altoriaus lai
ke pamaldų.

SURADO KAULUS
SENOVĖS MILŽINO.

Tuscan, Ariz. — Tyrinėtojai'l'useon, Ariz. — 
ir jeszkotojai senoviszku užlie
ki! surado ezionaitineje aplin
kinėje kaulus senoviszko slu
nkius kuris gyveno 25,000 me
tu adgal. Kaulus surado senoje 
kasykloje, 
na i s. 
visus

Isz Visu Szaliu
BAISUS KANKINI

MAS NELAISVIU
25 m vies nuo czio- 

neužilgio surasti 
ir sudėti juos

Tikisi 
kaulus 

idant dažiuoti kokio didumo 
buvo tasai milžinas kada du ne
sirado žmonių ant svieto.

MERGAITE SUDEGE ANT 
SMERT.

Shamokin, Pa. — Rože Ma- 
satka, dvieju metu, sudege ant 
smert nuo apdeginimu kokius 
aplaike nuo fajerkrekiu. Moti
na pagul’de mergaite in‘lova ir 
pati atsigulė idant 
užmigdyt,

mergaite 
bet pati užmigo. 

Alergaite nusėlino žemyn, isz- 
ejo ant kiemo, kur užtiko de
ganti fajerkreki kuri pasiėmus 
in ranka pute idant daugiau 
degtu. Deganti popįpra užpuo
lė ant szlobukes nuo ko užside
gė ir pakol žmonys galėjo gial- 
beti mergaite, visa radosi lieps
noje. Nuo baisiu apsideginimu 
mire in trumpa laika.

Amerikos Lietuviu Diena — 
Lietuviu Tautos Garbes Diena. 
Kiekvieno szventa pareiga —- 
Prisidėti prie szio Kilnaus
Darbo. ................

DVASE KARALIE
NES ELZBIETOS

KARISZKIEMS NELAIS- 
VIAMS ISZBADE AKIS, 
NUPJAUDAVO AUSIS IR 

NOSIS IR PALIKDAVO 
ANT KELIO.

PO DAUGELIO METU DVA
SE KARALIENES VELA 
PASIRODĖ VINDSORO 

PALOCIUJE.

Varszava, Lenkije. 
list ji i sflkele keliose vietose 
maiszatis, spirdmniesi prasza- 
linimo parlamento ir nauju rin
kimu, kas buvo priežastim pra
liejimo kraujo ir 
daugelio žmonių.

IVroclave Socialistai laike 
susirinkimą ant ulyczios kas 
buvo uždrausta per palicije. 
Kada pidicijc stengėsi iszvai- 
kyti susirinkusius, Socialistai 
užklupo ant palicijos su pei
liais, akmenais ir plytoms, su- 
žeisdami asztuonis palicijan- 
tus. Tada palicije paleido szu- 
viiis in susirinkusius, sužeisda- 
mi 28 ir du užmuszc.

Tarp prieszininku Socialia- 
tiszku szak u Lodžiuje kilo mu- 
sziai kuriuose daugelis sužeis
ta. Tarp Socialistu ir Komu
nistu kilo musziai Lvave, kur 
taipgi daugelis likos sužeista.

SENAS RUKIKAS.
“Surukvk kas

diena po viena cigara, o nuva
rysi nuo saves daktaru,” 
kalbėjo Bernardas Berendt, 
Berlino seniauses gyventojas, 
kuris ana diena pabaigė savo 
105 metu sukaktuves, bet die- 
nojeu»avo sukuktgvįu gimimu 
dienos suruko po du cigarus. 
Berendt yra sveikas kaip krie
nas. Isz jaunųjų dienu jisai 
prigulėjo prie palocincs gvar- 
dijos prie karaliaus Fridriko 
Vilhelmo IV.
MOTERES MOTORINĖSE 

- LENKTYNĖSE.
Varszava, Lenkije. — Pir

mutines automobilines lenkty
nes kokios kada atsibuvo Len
kijoj, atsibuvo Nedėliojo tolu
mo 305 kilometru. Isz pradžių 
ome dalybas 17 moterių, bet tik 
1G užbaigė lenktynes. Poni Te- 
feriene laimėjo in laika pen
kių valandų ir 35 miliutas.
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BOMBA
REDAKCIJOJ

Damaskas, Jcruzalemas.
Syrije sziadien nukeneze bai
sės pasekmes kare kuri tomus 
tęsęsi, ir viena ir kita szalis 
pasielgineja žveriszkai su savo 
kariszkais nelaisviais, norėda
mi tokiu budu atkorszinu ’už 
padarytas skriaudas, o savo 
žveriszkus darinis atlikinėja 
ant nekaltųjų žmoniu.

Daugelis tujų nelaisviu ran
dasi ant keliu su iszbadytoms 
akimis, nupjaustytoms ausimi, 
o nekurioms net liežuvius isz- 
pjove ir da baisesnes kaukes 
uždavinėjo tiems nelaimin
giems. Daugelis randasi pake
lyje mirsžtant ir mirusieji, ku
riu kūnai pusta ir paukszcziai 
drasko.

Reginis yra 'baisus. Motercs 
su vaikais eidami keliu iszro- 
do kaip szeszeliai, nevalgia ke
liolika dienu. 'Szimtai merginu 
neszasi su savim mažus kūdi
kėlius, kaipo aukos gyvuliszko 
pasielgimo su joms. Padėjimas 
baisus ir apverktinas.

London. — Aplinkines gy
ventojai apie nieką daugiau 
sziadien nekalba kaip tik apie 
pasirodymu dvasios karalienes 
Elzbietos.

POLICIJOS VADAS PASZ- 
KEVICZIUS LIEPE ŽILE- 
VICZIUI INMEST BOM

BA IN “ SZIAULIU 
NAUJIENŲ” 

REDAKCIJA.

“Szauliu Nau-
13 d. 25 n-ry paskelbia

gyventojas'Tūlas gyventojas eidamas 
pro paloviu paregėjo bokszto 
lange moteria, kuri buvo pasi
rėdžius in senoviszkas szlebos 
su pusiau uždengtu veidu. Isz 
pradžių mgne, kad jam tik nu
davė buk jisai mate moteria, 
bet atejas ant kitos puses pa
loviams vela patemino ta paezia 
moteria. Pa’lociuje niekas ne
gyvena nuo keliu metu. Tūlas 
kareivis pildydamas sargyba 
nakties laike, keli metai adgal 
taipgi mate ta paezia moteria 
kaipo ir palociaus aficierius 
kada skaito knygyne nakties 
laike 1896 mete staigai paregė
jo prisiartinant dvasia kara
lienes Elzbietos, kuri ji pasvei
kino linktelėjimu galvos ir 
dingo jam tuojaus isz akiu.

Senas padavimas skelbia, 
buk jaigu karaliene pasirąžo 
tam mete, tai kas tokis isz ka- 
raliszkos szeimynos numirsz- 
ta.

Szia ulini. — 
jicuos” 
tokia žinia:

Sziomis dienomis kriminale 
policija suėmė kriminalus poli-
cijos valdininką Albina Žilevi- 

Vasario 2 d. mete 
Szauliu Naujienų”

Tardant Albinas 
Žileviczius parode, 
bomba jam davė Sziauliu ap
skrities policijos vaflas Pasz- 
ke vieži us, 
mesti redakcijon kuomet ten 
darbuojasi bendradarbiai. Už 
tai Paszkeviczius Alb. Žilevi- 
cziui dovanojo brauningu ir 
davė pinigu ir Lt.

Be to tardomasis 
kad apie bombos metimą žino
jo policijos nuovados virszinin- 
kai Parulis, Jodka, Dambraus
kas ir kiti; pasakoja, kad apie 
visa žinojo ir apskrities virszi- 
n i ūkas p. Stosi imas.

ežiu kurs 
<<
jon bomba.

rcdakci-

kad ta

kuris liepęs ja in-

pasakoja,

Žilcviczius patalpintas 
ikiuju darbu kalėjimai!; byla 
perduota valstybes gynėjui, 
kad suimtu policijos vada 
Paszkevicziu.
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Mokiniai, kurie lankosi in 
publikines

turi sutaupinia savo 
bankosia suvirszum trisde- 
szimts milijonu doleriu, ku
riuos suezedino asztuoui mili
jonai vaiku.

Mokslainese mokina vaikus 
paezedumo ir taupinimo pini
gu. Katras isz vaiku nenori 
praleisti centus ant saldumynu 
ir kitokiu niekniekiu, tai tau- 
pina in mokslaines banka ir už 
tai aplaiko procentą.

mokslaines Suv.

I

S '*| 
b

<!■

I

i

ik

'iįj

t

I

*

k u

fc,
#

Valst.
stivirszum

mus

ir kitus pare-

Tankiai skaitome apie teis- 
jaunu vaikinu kurie su

bjaurino mergaites, o advoka
tai stengėsi apginti tuos jau
nus iszgamas, Imk merginoms 
paežius tame kaltos, nes per sa
vo trumpas szlebukes, rodyda
mos “kiszkas
dus kurie neuždenge nuogu ke
liu, “prikusino 
darbo. — Gal atsiras apginto- 
jai ir prieszininkai trumpu 
szlebųkiu, paraitotu paneziaku 
ir trumpu plauku, kaipo atsi
ras žmonys kurie kaitys mer
gaites už juju pasielgimus ir 
prigiindinima vyru, bet su- 
bjaurinimas mergaieziu yra ki
tokia priežastis, kuria negali
ma apginti, o tai yra žverisz- 
kas badas nekuriu gyvuliu, ku
riuos mes vadiname vyrus, 

•r

juos ant tojo

Kiek tai laiko ima skaityti 
nekuriuos laikraszczius arba 
knygas kurios turi ilgas eilu
tes, o daugelis tokiu randasi ka 
greitai negali ir atitikti sekan- 
czia eilute, daugeli kartu pra- 
szokdamas net dvi. Sztai, jaigu 
žmogus paprastu skaityti pir- 
inntinia eilute kaip priguli, o 
antra skaitytu adbulai, tre- 
ezia vela pradėtu isz kairiosios 
szalies, o ketvirta isz tiesios 
szalies ir t.t. Ant 'paveizdos pa
talpiname kėlės tokes eilutes, o 
perskaito galite po kokiam 
laikui paprasti skaityti ir per
sitikrinsite kad tai ne taip sun
ku kaip jums isz pradžių pasi
rodys:

Sekantis
sen

via 
savgnel

mano

būdas 
t vtiaks

reike prie to priprasti, 
sutrak silek kvtiaksreP 
o nusistebėsi pats, kaip 
tytiaks amilag iatierg 
adbulai.

Nekurie iszduotojai
iszduoti neužilgio kėlės kny
gas su tokiu budu skaitymo, o 
jaigu žmonims patiktu tekis 
skaitymas tai iszleis ir dau
giau. Zecerei, kurie renka Įda
ras su rankoms yra pripratę 
taip skaityt, nes litams deda

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

“Nelietom, atkako scneHai.“ 
“No, sako Dievas, kaip-gi jus 
neliotet, kad senio visa galva 
plika?“ Užpykęs p(gomo ir isz- 
mete juos isz dangaus žemon.

Delko szuo neapkenezia kates,

FARMOS — FARMOS.

tai vis 
nepainu-

rojo .senelis

g(> 
gnje skyle.

Tamsuna tuojaus pažysti ant 
vib4ko, netik ant eisenos bet ir 
ant veido.

Tamsus žmogus (o ir neku
rie inteligentai ( ?)) inejas in 
stuba skrybėlės nuo galvos ne 
nusiims, rodos bijo, kad pasku
tinis protelis isz galvos neisz- 
garuotu.

Tamsus žmogus kaip neužsi- 
geres, tai penkių nesuskaito, o 
kaip užsigėrė, tai visa kvailys
te jame pasirodo.

Tamsus žmogus neturi jokio 
smoko burnoje ir visus laiko 
sau lygiais o kada randasi ko
kiam susirinkime, ar tai tarp 
moterių ir dvasiszku, 
kiaidiszko paproezio 
ta.

Kožnas tamsunelis daug tau
ziję ir įirotingiansiui kalbėti 
neduoda, o sau laiko už di
džiausia garbia, jaigu gali ge
rai pliovoti.

Apszviestu ir mandagiu 
žmogum gali būti kožnas 
skirtumo; ar jisai mokytas 
nemokvtas. •k

Mandagus
priimtas aut viso svieto.

Paimkime 
tai buvo priesz 
metu, o ir da nesenei, argi fe
nais žmonys kaimiszki nepaži-* duonos 
nojo kas tai mandagumas?

t) kaip nekuriu turinti kokia 
beda reikalaudami kelio los- 
kos, tai loki meilus ir glaino- 
nus, kad iszrodo visai ant kito
kio žmogaus, bet tegul nereika
lauja tavo pagialbos, tai tuo
jaus, kaip laukinis gyvulis, pa
sistato priesz kožna.

sau laiko

ir
be 
ar

pasielgimas yra

kaipLietuvoje, 
pora desetku

pagialhos,

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. Iionką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė lx>nkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5lh Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Mhy not try

Išbandykite Buckeye, 
Yra tai tas užganėdi
nantis ruszis. Naudo
kite karta o busite 
vienas isz tukstaneziu 
Buckeye regulariszku 
kostumeriu. Užganė
dina kitus užganėdins 
ir jus. Yra teipgi gva- 
rantytas ir kožnas 
pardavėjas gerai žino 
ta gvarancijacija kad 

turite būti užganėdinti <
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In the Malt and Hops Business Since 1674
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o kate peles?
Kada tai szuo padavė katei 

gromata, kuria prasze nuneszt 
jo draugui toli gyvenaneziam. 
Kate tuo motu neturėdama lai
ko, padėjo gromata palėpėj ir 
padėjus užmirszo. Gromata bu
vo raszyia taukuotais nagais ir 
labai patiko pelenis, kurios ja 
atradę ant szmotoliu sugraužė. 
Po ilgam szuo sutikės kate 
klausia:

Dabar tik atsiminus katė 
nubėgo 
skiauteles.

Dabar geriausiai laikas ap
sirinkti gera ūkia, nes žeme pa
ti save pasirodo jevu naszu- 
mu. Musu apiulinlcejc yra labai 
geros žemes, todėl ežia jau su- 
virsz 400 Lietuviu apsipirko 
farmas. Lietuviai ežia turi 4 
draugystes ir nauja bažnyczia, 
kas reiszkia didžiausia Lietu
viu kolonija Amorike. Czia 
yra labai puikiu farmu ant 
pardavimo, visokio didumo ir 
aut lengvo iszmokejimo, todėl 
norinti apsigyventi ant geru 
farmu ir tarpe
žmonių tai atsiszaiikite ant ad
reso 'J

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

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

gos

Apie seneli ir bobute, kaip 
anie per pupele dangun inlipo.

Gyveno senelis ir bobute. Tn- 
žirneli, o bobute

pupele. Pasodinio bobute pupe
le po lova. Pupelė augo, augo, 
užaugo lyg lovos ir pradare lo
va; paskui užaugo lyg labu ir 
lubas pradare; paskui augo
augo lyg želmeniui ir pradare 
želmeni. Paskui augo ir užau- 

lyg debesiu ir pradare dan- 
'Tada senelis ir bo

bute praliejo lipt szitai pupele
in danga. Bobele pirmiau bėga, 
o senelis paskui. Lipo, lipo ir 
inlipo. Nuvargę nuo tokios il- 

keliones, anie pasiprasze 
Dievo priimt juos ant nakvy
nes. Dievas juos priėmė ir lie
pė gulti ant pecziaus. Ant prie- 
peczkio-gi buvo Dievo duona 
inmaiszyta, ir Dievas 
seniam 
tu jo duonos. Sugulė abudu 
seniai ant pecziaus ir guli. Se
nelis tuojau užmigo, tik boba 
niekaip negali užmigti: jai vis 
rupi paragauti ar gardi Dievo 

rugsztele. Pristigus 
kantrybes, nulipo boba nuo pe- 
eziaus ir paragavo dieviszkos 
duoneles. Kaip tik ana duona 

, eme taszla bėgt, 
boba ja reezkan krest, 

bet nieko nepadaro: visa tasz
la kuogražiausiai iszbcgo isz 
reezkos žemėn. Boba nusigan
dus prisikėlė ir seni, bet ir tas 
nieko negalėjo padaryt. Nusi
minė, sėdi abudu seneliai ant 
pecziaus ir raudoja. Taip jie 
iszsedejo lyg paežiais gai
džiais. Kai Į) tik gaidis užgiedo
jo, tuojau visa taszla 
reezkan atgal, ir senelis su bo
bele nusiramino. Hvte Dievas t 
ju klausia: “ 
duonos T“ “ Nelietom!“ atsake 
seneliai.“Gerai vaikeliai/’ 
ko Dievas, ir priėmė juos ant 
antros nakvynes. Tiktai sziuo 
kartu, jiem liepe gulti, lovoj, ir 
persergėjo kad neliestu jo ra
teliu, kurie po lova buvo pa
stumti. Kaip tik senelis užmi
go, tuojau bobelei rupi pažiū
rėt, koki Dievo rateliai, ir ana, 
iszsi trauk us juos isz po lovos, 
atsisėdo juos pasimieruot. 
Kaip tik bobute insedo, eme ra
teliai važinėtis po visus namus.

, ir Dievas abiem 
persergėjo, kad nelios- 

dnonos.

priliete 
bėgt, o

eme

y

raudoja, 
lyg

suėjo

Ar nelietei mano 
Nelietom!” 

(ievai vaikeliai

Pabudo ir senelis ir matyda
mas, kad bolele jau važinėjasi, 
eme bėgti paskui bobele szauk- 
damas: “

savo (auto's
SZUO
Ar padavei groma-
. ------------------------------------------------------------------ -------------------------

ir rado gromatos tik 
Dnsižinojiis, kad 

tai pelių darbas, davė sau žodi, 
kad kur tik pele sutiks, sues 
ja. A szuo taip pat turi pykti 
ant kates ir lyg sziai dienai. 
Kaip ti'k szuo pamato kate, 
tuojau užeina jam mislis, kad 
ana nngaiszino jo gromata ir 
veja kate, kuri tuojau bėga 
greitai pala pen jeszkoti gro
matos. Tėlhdts bus.

fa ? J !

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Spccialitta 

Visos Kroniszkos Ligos.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

John A. Žemaitis
B. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich. Silpni, Serganti Vyrai ir Moterct 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
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Gydnu pasekmingai katara, užkimimą 
duftuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Bo operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvnite—Seredomis, Ket- 
vergais ir Pctnycziomia.
lando*: 9 ryte iki 8 vakar®.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gydltis 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 bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges,'szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užslsenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz v irs z 
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 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adrcsavokite szitefp:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y.25 Gillct Rd.
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Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centre St. Mahenoy City. Pa.
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Lietuylazkn. Graborlua

K. RĖKLAITIS

BĮ6 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

Antras Florai, 

POTTSVILLE, PA.

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RKCOM MKNOa

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTENTION!

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus 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.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Palauk bobele! Pa
lauk bobele!“ 
galėjo rateliu pavyt, kurie to
lei važinėjosi, kolei nesutrupe- 
jo. Erne abudu senelis ir bobe
le taisyti suirusius ratelius, bet 
nugalėjo nieko padaryt. Neisz- 
manydami, ka daryt, pastūmė 
suirusius ratelius po lova ir 
verku abudu atsisėdę. Kasžin 
kas butu buvę, jaigu gaidis ne
būtu užgiedojus, kuriam užgie
dojus, vėl rateliai cieli stojosi.

Byte klausė Dievas seniu: 
Ar nelietet mano — 
Nelietem!“ atsake 
Na, tai gerai,

szianakt asz jus leisiu gulti so
dan, tiktai jus uekreskite ma
no obuoliu.“ Atėjo naktis ir se- 
nįs su boba nusivedeKsodan. Se
nelis atsigulęs greitai užmigo, 
tik vis da nemiega boba: jai 
labai norėtųsi nusiraszkyt nors 
vienas Dievo obuolys. Ant ga
lo neiszkente ir nusiraszke vie
na obuolį. Kaip tik viena nusi- 
i'aszke, kad pradėjo obuoliai 
krist, kad pradėjo krist ir tolei 
krito, kolei visi nenukrito. Bo
ba nežinodama, ka daryt, tik 
pesza nuo senio galvos plaukus 
ir vis risza obuolius, o obuoliai 
kaip krinta, taip krinta. Sene
liui visus plaukus nupeszo, o 
obuoliu ne deszimtos dalies ne- 
pririszo. Besidarbuojant, gai
dys sugiedojo ir obuoliai patys 
atsidūrė, kožnas ant savo vie- 
tos. Ryte Dievas vol klausia 
ju: “Ar nelietet obuoliu ■

bet niekaip lie

(c

44
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j ii:

rateliu 1 
seniai, 

sako Dievas

‘ ‘ Ar noliet e t obuoliu ? * ’
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Tas reiszkia kad “Medžiai pra
deda žydėti kas pavasari“

ir kas 3 menesiai pro
centas yra mokamas

Every year Spring 
brings the blossoms

1"
del Preferred Stockholderiu
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
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Pennsylvania Power ir Light Kompanija visada be paliovęs ir regulariszk&i mokėjo pro
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Svietiszka Panele
0b i • ♦* *** *** 111

Už miesto kaž kur prie kelio 
sustojo ir inejo inkaž-koki ap
leista privatini sodną, kur bu
vo paraszas: “isznuomavi- 
mui.”
dvasios nebuvo. Priėjo i u va
sarnami, gražu bet tuszczia ir 
apleista, ir apsistojo verando
je, isz kur buvo galima visa 
apylinke regėt; seninu tasai 
vasarnamis ,matyt, buvęs po- 
niszka rezidencija, sziandiengi 
apleistas ir 
kampas.

— Kaip ežia tyku — tarė 
Celina, atsirėmusi in balustra- 
da.

Jis paėmė jos ranka ir užlai
kė savo rankoj.

Jinai ne ‘kiek nesigynė.
turto szviesoje

parastas:
Tacziau sodne ne gyvos

pnsiau laukinis

‘Turinskas, turto szviesoje, 
kuri ingydavo su mintimi apie 
ja, ir kuri jai iszlkovojo, dabar 
jai pasirodė labiau “interesuo
jas,” neg’ seniau — pasirodo 
jai kaipo žmogus, szalia kurio 
esą galima ilgus metus gyvent.

Pagalios ta valanda abudu 
buvo po intekme džiaugsmo. Ji 
meile žavėjo, o ja jos likimas.

— Pagalios asz galiu in 
tamsta pasakyt: mano Celina!

Jinai savo tylėjimu jam prie 
to pritarė ir davė teises.

. .lis isz karto tuoini pasinau
dojo ir tarė minksztai ir jaus
mingai, drebaneziu balsu:

— Mano Celina!
Paikiau tylėjo, tarsi klausy

dami žvirbliu czirszikejimo.
Pagalios jis tarė:
— O asz manydavau, 

asz manydavau, 
landa nie'kuoinet 
— ir būdavau nusiminęs.

Ir pradėjo jai kalbėt, 
džio spausdamas jos 
kaip jam esą buvo sunku gy
vent ir kęvot, nuo kokio nusi- 

prie kokios 
jo siela

neg’ seniau

o 
kad toji va- 
neateisianti

tolv- 
ranka

minimo prie kokios vilties 
vaikszcziojusi jo siela, kaip 
svajonėmis maitinosi ir sustip
rėdavo, kiek kartu jo laime ir 
net gyvybe ant plauko karoju- 
bi.

Ir staiga, po iHtekirrc net Hce- 
tos energijos suplaukime, tvir
tu judesiu pusiau apkabino Ce
lina ir pridėjo savo lupas prie 
jos lupu.

O kai savo lupas nuėmė, jo 
galvoj pakilo szalta ir analy- 
tine mintis:

— Jog asz tai valandai bu
vau pasiryžęs net savo 
iszganyma pazvest....

<

siplos

gavusi

esąs priverstas
savaitėm ap-

gaut
Da

susi-

ar gavai ži-

gyvenimas 
sunkus, 

nerimavo ir 
miegot

/ VII.
Ant rytojaus Celina 

žinia, kad su reguliavimui kai- 
kuriu reikalu, 
kokiom dviem 
leist Vilnių.

Tatai ja truputi supykdino, 
nes skaitė esant reikalinga, 
kad jis privaląs žodžiu 
isz jo leidimą iszvažiuot. 
bar tikėjosi — ryt arba poryt
— laiszko nuo savo sužiodoti- 
nio, laiszko meiliszrko, karszto, 
nuolankaus ir dėkingo. Ne to- 
kis, ne kitokis laiszkas neatė
jo.

Penkta diena jautėsi
sielojusi, tuo labiau kad ir tė
vas, ir motina ir sesuo klausi
nėdavo ja po kelis kartus in 
diena.

— Na, ka-gi!
HiuT...

Pradėjo tmputi galvot apie 
bausme ant jo už ta užsimirszi- 
ma ir delszcziojima.

Pankui dar nuplaukė kelios 
tylėjimo dienos.

Dabar Celinai
pasidarė nepaprastai 
Tėvas matomai 
tai taip, kad visiszkai 
negalėjo. Jinai jausdavo ta ne
ramumą ir tas jautimas ja la
biausia kankino.

Ir kuomet tėvas, ilgiau nega
lėdamas tu savo abejonių gal
voj iszlaikyt, vienu karta pri
siartino in ja ir atsargiai, be
veik net nedrąsiai, paklausė:

— Kaip tu manai, Celiutc, 
ar jis kartais, taip sau, ta visa 
reikalą niekais nudėjo ir tave 
apleido? ka? kaip tau rodosi? 
• Atsake užsigavus!:
Į — Ak! dar ir tėvas mano

Butu ge-gyvenimą nuodija, 
riau, kad tylėtumei.

Tacziau ta pat dienu atėjo 
laiszkas nuo Turinskio, trum
pas ir praneszantis, kad rytoj 
gryszias.

.Jis sugražino Celinai buvu
sia džiaugsmo iszkilme, iszly- 
gino raukszles ant kaktos seno • • • • 11 ♦ 1 1nuominin'ko ir invede didele 
ramybe in santykius szeimyni- 
nio ratelio.

Ryto meta pasirodė Turins
kas.

Atėjo kaip sykis ta pat va
landa, kuomet tiktai 
liną tebuvo, namie.

— Tai labai gerai 
da aplinkybes — tarė iszkarto 
ineidamas— kad tiktai tamsta 
užtinku.
svarbu reikalą praneszt.

Jinai nurodė jam kode.
— Klausau tamistos — at-

pati Ce-

suside

Turiu tamstai apie

sake.
ntei nu 
duoto 
taipgi

kelias, kuriuo

ir podraug ir 
Su atvirumu, kuris

žinomas tasai 
eidamas asz galeeziau apturet 
tamstos meile 
tamsta.
tamstos asmeny labai dažnai
pasižymi, tamsta pati sau ta 
kelia nurodydavai.
karjeros. Todėl pats sau pasa
kiau: “Duosiu tau karjera. 
Ir mecziausi, puoliau in gyve
nimą — nelyginant, 
siutęs szuo.

Už valndeles pakilo nuo vie
tos.

Norėjai

kai j) pa-

svajotojas, 
poetas — asz, žmo-

— Panele Celina, 
tamsta paliuosuot nuo 
man žodžio ir praszau 
paliuosuot mane nuo mano žo-

— Ir asz, asz, 
idealistas, 
gus tyras, prisiriszcs prie viso 
to, kas sudaro žmoniszkumo 
szirdi, cziela dvasia, pradėjau 
narstyt purvyne, kaij) viens 
isz ncszva liausi u meitėliu.

A! reikėjo ingyt pinigu! 
trumpu laiku didele suma pi
nigu! Arba paleist kulipka in 
kakta ir pabaigt gvenima be 
vilties pasiekt užbriežtaji tiks
lą. Ir paszvencziau mano tiks
lui — visa, 
esant teisybe

“SAULE” iu X 4

SALANTU MIESTAS
*1 ISZDEGE

i . — j    ,,

UGNIS SURIJO APIE 300 
GYVENAMU IR NE

GYVENAMU NAMU.
" .» \ * 11 i,

250 SZEIMYNU LIKO BE 
PASTOGES.

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

da

kartu. 1921 m.

šio turtingo

Kaunas. — Salantuose, Kre- 
apsllcr., Birželio 7—8

* J 
b

150,000 lt., 
apdraudimo

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus 
visokioms vigadoms. 
turi 17^x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, 
elektros,
kambariai ir gėrėtas.

811
Namai

džio, tamstai duoto. Musu ve
dybos, kaip jau esu insiti'kines, 
niekam neduotu laimes — ne 
tamstai, ne man.

— Kodėl ? vos tiktai bega
lėjo susznabždet.

Ypacz dėlto czionai atė
jau, idant tamstai ta visa atvi
rai iszaisztkinus.

Valandėle nutilo.
Jinai po sumiszimo valandos

, pa-
asz-

supratusi, kame reikalas 
žvelgė in ji smalkiai ir 
trini, beveik grumojaneziai.

— Man tatai nesmagu ir 
labai skaudu kalbėt — pradė
jo jis pagalios rainiui ir stipriu 
tonu aiszkint — nesmagu ne 
isz atžvilgio in tamsta, o ne! 
bet in save. Bet invvko faktas.. v 

didžiai man nuostabus ir neti
kėtinas. Palioviau tamsta my
lėjęs.

Nutilo, paskui pakilusiu bal
su toliau tese:

— Tatai invyko staiga, ne
tikėtai, isz karto, tarsi kas asz- 
trin kardu butu perkirtos ta 
kruviiuvreteži, kuris mano szir 
di prfrTš77o ’ p’rieThihtTe? apie" 
tamsta. Tatai invyko tenai, ta
me apleistame sodne, valandoj, 
kuomet apturėjau nuo tavęs, 
panele Celina, pinnaji buczki. 
Tuomet per viena valandėlė — 
per 2 — 3 sekundas — tamsta 
buvai mano. Ir žiūrėk tamsta, 
asz buvau bemanąs, 'kad mir
siu isz patenkinimo ir laimes, 
o likimas, žiaurus szaipytojas 
— juokdarys, tuomet davė 
karsta ne man, bet mano jaus
mams prie tamstos. Asz tiek iii 
ta meile buvau indejes... 
kiek, tamsta, kiek!
tamsta niekuomet nesugebėsi 
insi vaizdini! Tokia didele 
daugybe svajonių ir darbu, pa
stangų ir minczįu, nusiminimo 
ir vilties —visa 
spalva, ir mano paties 
energija toje meilejo nusken
do — ir tatai tiek metu tęsęsi, 
tiek metu...

Isz lėto neteko savo

Ak!
— szito

Tokia

szviesybe, 
esįrno

ramy
bes ir gales. Dabar kalbėjo su 
skausmu ir gaileseziu:

— Ir pasiszventimu...
Celina atsiduso.
— Asz ju isz tamstos 

reikalavau — suszuko.
Nulenkė galva.
— Ne, 

ju nereikalavai.
manes nereikalavai, nieko. Ir 
asz tamsta tame visiszkai 
kaltinu ir
skųst. Asz tiktai pats tatai no
riu iszaiszkint. Tad malonėk 
manes dar kiek laiko paklau
syt. Tatai mano esanti kalte, 
mano iszskiriamoji kalte, kad 
nemokėjau tamstos iszsižadet, 
mano szirdi kitai moteriai ati
duot, kad asz atkakliai užsi- 
kirtau — ant mirties ir gyve- 
nimoi Sunku, 
žmonėms

o

ne-

tamsta isztikruju
Tu nieko isz

ne
nematau tikslo

Likimas duoda 
netiktai in vairias, 

skirtingas dalis, bet ir ne vie
nodas szirdis. Man, deja, davė 
tokia szirdi, kokia asz turiu. ,O 
ta szirdis jokiu inroldymu, jo
kiu argumentu negirdėt nebe
nori. Užtat buvau priverstas 
jai pasiduot. Asz tamsta gan 
gerai pažinojau ir taip pat, tu
riu prisipažint, kad man buvo

ka skaitydavau 
paniekinau — 

visa, kas turėjo žmogaus ver
te, sumindžiojau — visa, kasumindžiojau 
gerbdavau.

Ir encrgiszkai pakele baisa:
— Ir kuomet, pagalios, at

ėjo pergales valanda, 
atsistojau prie tikslo, kai pa
ėmiau tamsta in glebi ir paju
tau tamstos krutinę ant mano 
kmtines-ak! tatai nepakenezia- 

, nia! nepakeneziama 1 — supra
tau mano keletos metu klaidu! 
Pasakiau pats sau 
dės: “ 
s i dėvėjau

Ir man
kai karta palyginau 

tai, ko nustojau, su tuo, 'ka in- 
isz proto

kuomet

be!” 
skaudu

persigan- 
Sztai deliko asz taip nu- 

paniekinau dory- 
taip pasidaro

gi jau, kad pasiusiu, 
iszcisiu. Panele Celina 
tamsta mane supranti?

Jinai szaltai atsake:
— Suprantu.
— Todėl užbaigdamas dar 

pridėsiu:
tamsta baisiai neapkeneziu.

Tai pasakos, nusilenkė ir isz
ejo.

tiktai viena

ar

kad

*•

isz t ra ūke

su

"•yTn:
Celina per visa valanda nesi

judino isz kelies.
Tėvo pribuvimas

ja isz sustyrimo: ji jaute savo 
galvoj ir savo gyvenime ir ap
link save — baisiausia tusztu- 
ma.

Eencrgija iszkarto in ja 
gryžo.

— Teveli! — suszuko — 
malonėkite tuojaus, kuogrei- 
cziausiai in Dobravolski nueit, 
ir labai, labai ji papraszyt, 
idant pas mane ateitu.

Tėvas placziai atidaro akis.
— Dobrovolski L..
Celina maldingai sudėjo ran

kas.
nesi-

ant

— Ak! tegu tėvelis 
stebi ir neklausia. Ant to bus 
laikas. Dabar — praszau teve
li, tuojaus, tuojaus.

Senis užsimėtė kepure 
galvos ir iszejo.

Už pusvalandžio sugryžo — 
sumiszes ir iszblyszlkes.

— Ka pasakė? ateis? 
ateis? — szauke Celina.

Senis žiurėjo in žeme.
— Jis jau negyvas — nusi- 

szove — atsake tėvas.
— J. Naruszeviczius.

ar

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

(TRADE MARK)

Meszkos Baisumas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “Meszkoa Bal
iams.” Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus įsi
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Oo. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Nekurios mergeles, 
Kvailos kaip aveles, 

Gerai pasielgti nemoka, 
Už tai joms vaikinu stoka, 
Sensta bemergaudamos, 

Pyksta vyru hegaudamos, 
Man gromatas raszo, 
Ir in pirszlius praszo.

O asz kaip gera pirszla, 
Isztepsiu joms burnas teszla, 

Kad iszrodytu gražiau, 
0 bus bėdos mažiau.

Pamate apspis jus vyrai
Ir bus labai gerai, 

O tomis kurios trankosi 
bain’biliais ant atrytu, 

Ir nori kad vaikinai jais 
matytu, 

Tai prisitaikins prio tu morgu, 
Parisziu skambuti po kaklu.

Einant drobes, 
Skambucziai skambus

Ding-ding-di'ling,
Vaikinai szoks aplink, 

Bus visiems labai gražu, 
Ir isztekesite panuvžu. 

Tik dorai užsilaikykite 
Liežuviu nelankstykite 

Lietuviszkos kalbos 
neniekinkite

Vaikinams in akis nclyskite.

* * ♦
Hei mcrgicos Stumcrvillia, 
Juoku pridirbai lyg valia, 
Paczios save nužeminat, 

Da save panaitėms vadinat. 
Fabrike tarp saves muszasi, 

Ir ant jilyczios peszasi, 
irNcgiiirnir toJ

Jog save ant juoko iszstato.
Gerus žmonis a p loja, 

Ant dorybes visai nedboja 
Da sziadieu apie jas užtylėsiu, 

Bet jaigu da in tonais 
atpiszkesiu, 

Oi bus dantų griežimas, 
Ir mergicu stenėjimas.

Žodžius mano parpinekit, 
Tuojaus visos apsimalszykit
Dzieva'ž, svietui visas 

iszduosiu,
Szonus su koczehi atbaladosiu 

Ju bet, 
Dont forget.
♦ ♦ ♦

Skrantuosia ana diena buvau 
Kėlės mergicas užtikau, 

Kurios namie nepasodi niekad 
O ir Anglickai kalba, mat. 
Ramdasi ir kitu ipergicu, 
Kurios kabinasi prie visokiu 

‘ szpicu,
Naminiu jaises pavieszina, 
Geria kaip kada ir vyną.

Per naktis 'bambi'liais trankosi

rNegmnr toj

In rodhauzes lankosi 
Liutuvistfkai kalbėti 

sarmatinasi

J

>

J

i
9 

Jankėms save vadinasi.
O kaip savo žioti atidarė, 
Sarmatos sau tik pridaro, 
Novos Augliszkai kalbėjo, 

Vos kelis žodelius iszstenejo: 
“Nais ybenhlg dis morning, 

“Ju for mi dene going, 
“Bai mi som gum eziu, 
“Ai sej for ju aeziu.” , 

Sudrebėjo visi isz juoku,
Sulindo net po gonku, 

Isz tosios neiszmanelos, 
Paneles,

Geriau apsinialszytu, 
Juoku isz savos nedarytu.

4
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AŽ RAMANAUSKAS
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Vakar ryta jisai 
apie

griuvo- 
rusanezius nuodėgulius.

tingos 
įnikti kilo didelis gaisras. 8 d. 
ryta in gaisro vieta iszvyko 
kovai su gaisrais referentas p. 
Siemaszka.
gryžo ir suteikė žinių 
gaisro invyki.

Kai nuvažiavęs, miestelio 
vietoj referentas berades tik 
styri i icz i u s kaminu s, 
sius,

Priog griuvėsiu tyliai stovi
nėjo nukentėjusios szeimynos. 
Ugnis surijo 150 gyvenamųjų 
namu. 150 negyvenamųjų na
mu; viso 250 szeimynu paliko 
be pastoges. Sudegusiu namu 
tarpe buvo 8 mūriniai namai, 
sinagoga. Buczio vandens ma
limas, vartotoju bendrove, val
stybines degtines monopolis, 
Žydu mokykla, klebonija ir jos 
trobesiai, vaistine ir 60 ‘krau
tuvių su prekėmis. Jaunas 25 
metu nepilnaprotis Borucha- 
viezius isz ugnies buvo iszves- 
tas, bet isztrukes isz ranku vėl 
mėtosi in
Gyvuliu sudegė 8 karves, 3 
kiaules ir kiti smulkesni gyvu
liai. Dingo taip pat visi apyvo
kos indai.

Gaisras 
nokti. Per 
miestelis virto tik liepsnų jura. 
Po 2:30 vai. ugnis savaime ap
tilo, nes nebuvo kas daugiau 
bedega. Gaisras prasidėjo Ma- 

gatvej Davido Sze- 
ro name ir buto antrame auksz 
te. Isz ten prasimusze ant sto
go, persimetė in kitus namus 
ir apėmė vėjo blasz'komos ki- 
biiksztys ir liepsnos visus ap
linkinius sziaudinius ir skinde- 
linius stogus. Namai 'kaip ti‘k 
buvo patogiai gaisrui sustaty
ti, visi su'kimszti be jokios 
tvankos in viena krūva.

Priežastis — be priežiūros 
paliktu pirklio Szero vaiku ne
atsargus elgęsis su ugnimi. 
Pat szeimininkas ta pati vaka
ro buvo iszvažiaves su linais 
in Klaipeda. Isz žvakes užside
gusi feran'ka uždegė dar liku-

sius namie 13 centneriu linu.
Salantu sudegė jau antru 

sudegė viena 
puse, o dabar dingo jau ir an
troji miestelio puse. Isz buvu- 

miestclio nieko
daugiau neliko, kaip tik muri
ne bažnyczia ir pora namu, ku
rio stovėjo Didž. Geliu gatvėj 
užvėjoj ir buvo saugojami at
bėgusiu jsz kaimo žmonių.

Apdraustu namu nedaug bu
vo. Referento nuomone, vaisi, 
apdraudimo draugija nuosto
liu turėsianti apie 
o “Lietuvos
draugija — apie 50,000. Nuo
stoliai yra didžiausi.

Kadangi gaisras kilo jau 
nakti, kad visi miegojo, tai gy
ventojai buvo užklupti netikė
tai, ir visi naminiai rokmenys 
liko ugnies žiotimis.

Gyventoju apskaieziavimu, 
nuostoliai sietkia iki 5 milionu 
litu. Manau, kad nuostoliu bus 
apie pustreczio milijono. Bet ir 
tokia suma atsilieps in ekono
mini gyvenimą.

Padegėliai iszvažinejo pas 
gimines ir pažystamus. Jiems 
gelbėti susidarė du 'komitetai, 
vienas bendras prie valscziau 
valdybos ir Žvdu skyrium.

Kretingos apskrities valdy
ba atsiszaukia in Lietuviu 
suomene
visai savo 
sičius ir be pastoges likusiems, 
padegėliams pagalbon. Aukas 
priima ir skirsto apskrities 
valdyba.

Amerikos Lietuviu visuome
ne gal taipjau iszgirs nukentė
jusiu pagalbos szauksma ir ne
atsisakys jiems padėti.

gzi luina 
iszpopieruotog,

Lotai 
35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmdketi o 20 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.
, „M. . «■ 4 ■ . •' -• ■ •.       I ”'■> IM—KiaiHim     

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA 3TUBA3

J. A. Žemaitis

eiti
vi- 

nelainiingiems, 
turtelio neteku-
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liepsnas ir 
sudegė

žojo geliu

66

dingo.

prasidėjo 
10—15

12 vai. 
minutu

skirsto

JO ERGELIAI 
PRASISZALINO.

, Mr. Jobu Olexi 
Hill, Pa. raszo jog 
iszberima ir aplaike pagialba 
nuo Dr. Whites Oil of-Youtli. 
Jisai taipgi turėjo skausmą 
kojose ir trindamas jais su tuo 
linimentu skausmas prasiszali- 

Gausite aptiekosc, szto-
ruose arba pas First National 
Laboratories. Lehighton, Pa.

isz Summit 
turėjo odos

no.

ANT RANDOS.

Biznava vieta Frackville, Pa 
geroj vietoj už prieinama ran
da. Kreipkitės ant adreso:

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

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Eiche ir Jucngst (Raczins- 
as), popieruoja ir iszmalavo- 

ja stubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo lautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Jucngst (Raczinskas), 

Liet avys ir privalote ji
suszelpti.

k

yra

CAPITAL’ STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.63

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

H. BALL, Prezidentai
G, W. BARLOW, Vico-PreM. 
j. E. FERGUSON, Kas.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

------  511
Patarnaujame aimpatiszkat, F 

mandagiai ir pigiai. jfi 
Automobiliai vestuvėm^ )įįi 

kriksztynoms ir tt. JO'
Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. ShenandoaE.

.MBALLBAND
2

I

Pakenčia geraus nešiojimo
||| r

šlapiose kasyklose
Reikia drutaūs gumo pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir

r

' VI
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toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’ Lopacs ir Himincr rūšyse. I
Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu aut visų pusių 

apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.
“Ball-Bandn debatai ir kurpes smagus nešioti per vis/> dieną. 

Balti, raudoni ir juodi.
I)el visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 

“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Dtrrbo Kurpčs. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiurgk del raudonos bolčs ant kiekvienos kurkos.

1 z

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”
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LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. OLAIR, PA.
. j 

iMbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pakabus paruo
sta nuo paprasczlausiu iki prakil-
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

M AM M rBell Telefonu IfZHL
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"SAULE”

Svietiszka Panele
Už miesto kaž kur prie kelio 

sustojo ir inejo iii kaž-koki ap
leista privatini sodną, kur bu
vo paraszas: 
mui.“ U

“ ibznuomavi- 
Tacziau sodne ne gyvos 

dvasios nebuvo. Priėjo in va
sarnami, gražu bet tuszczia ir 
apleista, ir apsistojo verando
je, isz kur buvo galima visa 
apylinke regėt; 
vasarnamis ,maty t 
niszka rezidencija, sziandiengi 
apleistas ir 
kampas.

— Kaip ežia tyku — tarė 
Celina, atsirėmusi in balustra- 
da.

Jis paėmė jos ranka ir užlai
kė savo rankoj.

Jinai ne 'kiek nesigynė.
‘Turinskas, turto szviesoje, 

kuri ingydavo su mintimi apie 
ja, ir kuri jai iszlkovojo, dabar 
jai pasirodo labiau “interesuo
jas,“ neg’ seniau — pasirodė 
jai kaipo žmogus, szalia kurio 
esą galima ilgus metus gyvent. 

Pagalios ta valanda abudu 
buvo po intekme džiaugsmo. Ji 
meile žavėjo, o ja jos likimas.

— Pagalios asz galiu in 
tamsta pasakyt: mano Celina! 

.Jinai savo tylėjimu jam prie 
to pritarė ir davė teises.

.Jis isz karto tuomi pasinau
dojo ir tarė niinksztai ir jaus
mingai, drebaneziu balsu:

— Mano (\‘lina!
Paikiau tylėjo, tarsi klausy

dami žvirbliu czirszikėjimo.
Pagalios jis tarė:
— O asz manydavau... 

asz manydavau, 
landa niekuomet 
— ir badavau nusiminęs.

Ir pradėjo jai kalbėt, 
džio spausdamas jos 
kaip jam esą buvo sunku gy
vent ir kovot, nuo kokio nusi
minimo prie kokios 
vaikszcziojusi jo siela

gnlima 
seniau tasai

buvęs po-

pusiau laukinis

neg’ seniau

o 
kad toji va- 

neateisianti

tolv- 
ranka,

vilties 
, kaip 

svajonėmis maitinosi ir sustip
rėdavo, kiek kartu jo laime ir 
net gyvybe ant plauko karoju- 
bi.

Ir staiga, po infekurv netiko* 
tos energijos suplaukime, tvir
tu judesiu pusiau apkabino Ce
lina ir pridėjo savo lupas prie 
jos lupu.

O kai savo lupas nuėmė, 
galvoj pakilo szalta ir 
tine mintis:

— Jog asz tai valandai bu
vau pasiryžęs net savo 
iszganyma pazvest....

jo 
analv-

sielos

/ VII.
Ant rytojaus Celina 

žinia, kad su reguliavimui kai- 
kuriu j ei kalu, 
kokiom dviem 
leist Vilnių.

Tatai ja truputi supykdino 
nes skaitė 
kad jis privaląs žodžiu 
isz jo leidimu iszvažiuot. 
bar tikėjosi — ryt arba poryt 
— laiszko nuo savo sužiedoti- 
nio, laiszko meilisz/ko, karszto, 
nuolankaus ir dėkingo. Ne te
kis, ne kitokis laiszkas neate- 
.1°.

Penkta diena jautėsi 
sielojasi, tuo labiau kad ir tė
vas, ir motina ir sh*suo klausi
nėdavo ja po kelis kartus in 
diena.

— Na, ka-gi! 
niu !...

Pradėjo truputi galvot apie 
bausme ant jo už ta užsimirszi- 
ina ir delszcziojima.

Pankui dar nuplaukė kelios 
tylėjimo dienos.

Dabar Celinai 
pasidarė nepaprastai sunkus. 
Tėvas matomai nerimavo ir 
tai taip, kad visiszkai miegot 
negalėjo. Jinai jausdavo ta ne
ramumą ir tas jautimas ja la
biausia kankino.

Ir kuomet tėvas, ilgiau nega
lėdamas tu savo abejonių gal
voj iszlaikyt, viena karta pri
siartino in ja ir atsargiai, 
veik net nedrąsiai, paklausė:

— Kaip tu manai, Celiutc, 
ar jis kartais, taip sau, th visa 
reikalą niekais nudėjo ir tave 
apleido? kaT kaip tau rodosi ? 
• Atsake užsigavus!:
Į — Ak I dar ir tėvas mano

gavusi

esąs priverstas
savaitėm ap-

>
esant reikalinga,

gaut
Da-

susi-

ar gavai ži-

gyvenimas

be-

Butu ge-gyvenimą nuodija, 
riau, kad tylėtumei.

Tacziau ta pat diena atėjo 
laiszkas nuo Turinskio, trum
pas ir praneszantis, kad rytoj 
gryszias.

Jis sugražino Celinai buvu
sia džiaugsmo iszkilme, iszly- 
gino raukszlos ant kaktos seno 
nuomininko ir invecle didele 
ramybe in santykius szeimyni- 
nio ratelio.

Ryto meta pasirodo Turins- 
kas.

Atėjo kaip sykis ta pat va
landa, kuomet tiktai pati Ce
lina tebuvo namie.

— Tai labai gerai
da aplinkybes — tarė iszkarto 
ineidamas— kad tiktai tamsta

Turiu tamstai apie 
svarbu reikalą praneszt.

Jinai nurodė jam kode.
— Klausau tamistos — at-

žinomas tasai 
eidamas asz galeeziau apturet 
tamstos meile
tamsta. Su atvirumu, kuris 
tamstos asmeny labai dažnai 
pasižymi, tamsta pati sau 
kelia nurodvdavai.

kelias, kuriuo

ir podraug ir 
Su atvirumu,

ta 
---- -- ------- , -........ Norėjai 
karjeros. Todėl pats sau paša- 

Duosiu tau karjera.kiau: “Duosiu tau karjera.“ 
Ir mecziausi, puoliau in gyve
nimą — nelyginant, 
siutęs szuo.

Už valndeles pakilo nuo vie
tos.

kai Į) pa

suside- žmoniszkumo

'kaip viens
užtinku.

sake.
Panele Celina

ka slkaitvdavau 
paniekinau

ne

visa 
te,

J

— visa, ka

kuomet

žvelgė in ji 
triai, beveik

pa- 
asz-

, ateinu 
tamsta paliuosuot nuo duoto 
man žodžio ir praszau taipgi 
paliuosuot mane nuo mano žo
džio, tamstai duoto. Musu ve
dybos, kaip jau esu insitikinės, 
niekam neduotu laimes 
tamstai, ne man.

— Kodėl? vos tiktai bega
lėjo susznabždet.

Ypacz dėlto czionai atė
jau, idant tamstai ta visa atvi
rai iszaiszfcinus.

Valandėle nutilo.
Jinai po sumiszimo valandos 

supratusi, kame reikalas, 
smalkiai ii

grumojaneziai.
— Man tatai nesmagu ir 

labai skaudu kalbėt — pradė
jo jis pagalios ramiu ir stipriu 
tonu aiszkint — nesmagu ne 
isz atžvilgio in tamsta, 
bet in save. Bet invvko faktas., 
didžiai man nuostabus ir neti
kėtinas. Palioviau tamsta my
lėjęs.

Nutilo, paskui pakilusiu bal
su toliau tese:

— Tatai invyko staiga, ne
tikėtai, isz karto, tarsi kas asz.- 
triu kardu butu perkirtęs ta 
kruvina reteži, kuris mano szir 
di prifTšžb * prie*rfiihtTes apie 
tamsta. Tatai invyko tenai, ta
me apleistame sodne, valandoj, 
kuomet apturėjau nuo tavęs, 
panele Celina, pirmaji buczki. 
Tuomet per viena valandėle — 
per 2 — 3 sekundas — tamsta 
buvai mano. Ir žiūrėk tamsta, 
asz buvau bemanąs, kad mir
siu isz patenkinimo ir laimes, 
o likimas, žiaurus szaipytojas 
— juokdarys, tuomet davė 
karsta ne man, bet mano jaus
mams prie tamstos. Asz tiek in 
ta meile buvau indejes... 
kiek, tamsta, 
tamsta niekuomet nesugebėsi 
insivaizdint! Tokia didele 
daugybe svajonių ir darbu, pa
stangų ir minczįu, nusiminimo 
ir vilties — visa szviesybe, 
spalva, ir mano paties esimo 
energija toje meilejo nusken
do — ir tatai tiek metu tesėsi, 
tidk metu...

Isz lėto neteko savo

— Ir asz, asz, svajotojas, 
idealistas, poetas — asz, žmo
gus tyras, prisiriszcs prie viso 
to, kas sudaro 
szirdi, cziehi dvasia, pradėjau 
narstyt purvyne,
isz neszvariausiu meitėliu.

A! reikėjo ingyt pinigu! 
trumpu laiku didele suma pi
nigu! Arba paleist kulipka in 
kakta ir pabaigt gvenima be 
vilties pasiekt užbriežtaji tiks
lą. Ir paszvencziau mano tiks
lui — visa, 
esant teisybe,

kas turėjo žmogaus ver- 
sumindžiojau

gerbdavau.
Ir energiszkai pakele baisa:
— Ir kuomet, pagalios, at

ėjo pergales valanda,
atsistojau prie tikslo, kai pa
ėmiau tamsta in glebi ir paju
tau tamstos krutinę ant mano 
knitines-ak! tatai nepakenezia- 

,ma! ncpafkcncziama! — supra
tau mano kelctos metu klaida! 
Pasakiau pats sau persigan
dęs: “Sztai deliko asz taip nu
sidėvėjau,

Ir man taip pasidaro
, kai karta palyginau 

tai, ko nustojau, su tuo, 'ka in- 
isz proto

paniekinau dory

nesmagu ne 
o ne!

Ak!
kidk! — szito

ramy
bes ir gales. Dabar kalbėjo su 
skausmu ir gaileseziu:

— Ir pasiszventimu... 
Celina atsiduso.
— Asz j u isz tamstos 

reikalavau — suszuko.
Nulerike galva.
— Ne, tamsta isztikruju 

j u nereikalavai.
manos nereikalavai, nieko. Ir 
asz tamsta tame visiszkai 
kaltinu ir
skųst. Asz tiktai pats tatai no
riu iszaiszkint. Tad malonėk 
manės dar kiek laiko paklau
syt. Tatai mano esanti kalte, 
mano iszskiriamoji 'kalte, kad 
nemokėjau tamstos iszsižadet, 
mano szirdi kitai moteriai ati
duot, kad asz atkakliai užsi
kirtai! — ant mirties ir gyve
nimo. Sunku. Ūkimas duoda 

netiktai in vairias, 
skirtingas dalis, bet ir ne vie
nodas szirdis. Man, deja, davė 
tokia szirdi, kokia asz turiti. O 
ta szirdis jokiu inroldymu, jo
kiu argumentu negirdėt nebe
nori. Užtat buvau priverstas 
jai pasiduot.
gerai pažinojau ir taip pat, tu
riu priripažint, kad man buvo

žmonėms

ne

Tu nieko isz

ne
nematau tikslo

Asz tamsta gan

be! ’ ’ 
skaudu

gi jau, kad pasiusiu 
iszcisiu.
tamsta mane supranti ?

Jinai szaltai atsake:
— Suprantu.
— Todėl užbaigdamas dar 

viena, pridėsiu:
tamsta baisiai neapkeneziu.

Tai pasakos, nusilenke ir isz- 
ejo.

J

Panele Celina ar

tiktai kad

—vm.
Celina per visa valanda nesi

judino isz kėdės.
Tėvo pribuvimas 

ja isz sustyrimo: ji jaute savo 
galvoj ir savo gyvenime ir ap
link save — baisiausia tusztu- 
ma.

Eenergija iszkarto iii ja 
gryžo.

— Teveli! — suszuko — 
malonėkite tuojaus, kuogrei- 
cziausiai iii Dobravols'ki nueit, 
ir labai, labai ji papraszyt, 
idant pas mane ateitu.

Tėvas placziai atidarė akis.
— Dobrovolskį?...
Celina maldingai sudėjo ran

kas.

isztrauke

SU-

nesi-

ant

— Ak! tegu tėvelis 
stebi ir neklausia. Ant to bus 
laikas. Dabar — praszau teve
li, tuojaus, tuojaus.

Senis užsimėtė kepure 
galvos ir iszejo.

Už pusvalandžio sugryžo — 
sumiszes ir iszblyszlkes.

— Ka pasalke? ateis? 
ateis? — szauke Celina.

Senis žiurėjo iii žeme.
— Jis jau negyvas — nusi- 

szove — atsake tėvas.
— J. Naruszeviczius.

ar

■ ■ 1 ■   ■ " ■■■■!■■ ■■ ■ U—     II -

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

(TRADE MARK)

Meszkos Bahamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praazalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių 44Me»ko» Bal
sam*.44 Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai priiiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Oo. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

SALANTU MIESTAS 
ISZDEGE

*, WWW......I......... M

UGNIS SURIJO APIE 300 
GYVENAMU IR NE

GYVENAMU NAMU.
— WWW . 

250 SZEIMYNU LIKO BE 
PASTOGES.

Nekurios mergeles, 
Kvailos kaip aveles, 

Gerai pasielgti nemoka, 
Už lai joms vaikinu stoka, 
Sensta bemergaudamos, 

Pyksta vyru negaudamos, 
Man gromatas raszo, 
Ir in pirszlius praszo.

() asz kaip gera pirszla, 
Isztepsiu joms burnas teszla 

Kad isz rod y tu gražiau, 
O bus bėdos mažiau.

Pamato apspis jus vyrai

J

Ir bus labai gerai 
O tomis kurios trankosi 

bam'biliais ant atrytu 
Ir nori kad vaikinai jais 

matytu,
Tai prisitaikins prie tu mergų 
Parisziu skambuti pb kaklu.

Einant drobes, 
S k a mb u ež ia i skambės 

Ding-ding-di'ling, 
Vaikiniai szoks aplink

Bus visiems labai gražu 
Ir isztekesite pamažu.

Tik dorai užsilaikykite 
Liežuviu

Lictuviszkos kalbos 
nenie’kinkite, 

Vaikinams in akis nelyskite.

Kaunas. — Salantuose, Kre
tingos apsti: r., 
nakti kilo didelis gaisras. 8 d. 
ryta in gaisro vieta iszvyko 
kovai su gaisrais referentas p. 
Siemaszka. 
gryžo ir i 
gaisro i n vyk i.

Kai nuvažiavęs, miestelio 
vietoj referentas beradus tik 
styrinezius kaminus, griuvė
sius, rusanezius nuodėgulius.

Prieg griuvėsiu tyliai stovi
nėjo nukentėjusios szeimynos. 
Ugnis surijo 150 gyvenamųjų 
namu. 150 negyvenamųjų mr 
nui; viso 250 szeimynu paliko 
be pastoges. Sudegusiu namu 
tarpe buvo 8 mūriniai namai, 
sinagoga. Buczio vandens ma
limas, vartotoju bendrove, val
stybines degtines monopolis, 
Žydu mokykla, klebonija ir jos 
trobesiai, vaistine 
tuviu su prekėmis. Jaunas 
motu

ll i iželi o 7—8

. Vakar ryta jisai 
suteikė žinių apio

y

1

1

nelankstykite,

♦ * ♦

I lei mergicos Stumervillia, 
valia,

1

Juoku pridirbai lyg
Paczios save nužeminai 

Da save panaitėms vadinat. 
Fabrike tarp saves muszasi, 

lipant ulyczios peszasi, 
rNcpmrn' toj

Jog save ant juoko iszstato.
Gerus žmonis aploja,

Ant dorybes visai nedboja 
Da sziadien apie jas užtylėsiu

Bet jaigu da in tenais 
atpiszkesiu

Oi bus 'dantų griežimas, 
Ir mergicu stenėjimas.

Žodžius mano paminėkit, 
Tuojaus visos apsimalszykit,
Dzieva'ž, svietui visas 

iszduosiu
Szonus su koezelu atbaladosiu 

J u bet, 
Dont forget.
* ♦ ♦

Skrantuosia ana diena buvau 
Kėlės mergicas užtikau, 

Kurios namie nepasedi niekad 
O ir Anglickai kalba, mat. 
Ranidasi ir kitu ipcrgicu, 
Kurios kabinasi prie visokiu 

szpicu, 
Naminia jaises^avieszina, 
Geria kaip kada ir vyną.

Per naktis 'bambi'liais trankosi
> Iii rodhauzes lankosi 

LictuvisZkai kalbėti 
sarmatinasi

I

f 

Jenkoms save vadinasi.
O kaip savo žioti atidarė, 
Sarmatos sau tik pridaro, 
Novos Angliszkai kalbėjo, 

Vos kelis žodelius iszstenejo: 
“Nais ybenhig dis morning, 

“Ju for mi dene going, 
“Bai mi soin gum eziu, 
“Ai sej for ju aeziu.” 

Sudrėbėjo visi isz juoku
Sulindo net po gonku,

Isz tosios neiszmaueles, 
Paneles,

Geriau ivpsimalszytu, 
Juoku isz savos nedarytu.

J

A. RAMANAUSKAS

J i .

I * ■>

LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Jf

Iisbaliamuoja Ir laidoja mlruiiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo* 

1 izla nuo paprasczlausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

i
T* ' * < |! I

3

B»U T.letonw
O I 

Wi/'l.■?!■
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lt

nuvažiavęs 1

degtines monopolis,

ir 60 krau- 
25 

nepilnaprotis Borucha- 
viezius isz ugnies buvo iszves-
tas, bet isztru’kes isz ranku vėl 

liepsnas ir dingo, 
sudegė 8 karves, 

kiaules ir kiti smulkesni gyvu
liai. Dingo taip pat visi apyvo
kos indai.

Gaisras
Per

mėtėsi in 
Gvvuliu • y 

•)

prasidėjo 
nakti. Per JO—15 miliutu 
miestelis virto tik liepsnų jura. 
Po 2:30 vai. ugnis savaime ap
tilo, nes nebuvo kas daugiau 
bedega. Gaisras prasidėjo Ma
žojo geliu gatvėj Davido Sze- 
ro name ir buto antrame auksz 
te. Isz ten prasimusze ant sto
go, persimetė in kitus namus 
ir apėmė vėjo blaszkomos ki
bi dksztys ir liepsnos visus ap
linkinius sziaudinius ir skind(‘- 
linhi's stogus. Namai 'kaip tik 
buvo patogiai gaisrui sustaty
ti, visi sukimszti be jokios 
tvarkos in viena krūva.

Priežastis — be priežiūros 
paliktu pirklio Szero vaiku ne
atsargus elgęsis su ugnimi. 
Pat szeimininkas ta pati vaka
ru buvo iszvažiaves su linais 
in Klaipeda. Isz žvakes užside
gusi feranka uždegė dar liiku-

12 vai.

i

— be

ii

sius namie 13 centneriu linu.
Sakinta sudegė jau 

kartu. 1921 m.
puSo, o dabar dingo jau ir an
troji miestelio puse. Isz buvu
sio turtingo miestelio nieko 
daugiau neliko, kaip tik muri
no bažnyczia ir pora namu, ku
rio stovėjo Didž. Geliu gatvėj 
užvėjoj ir buvo saugojami at
bėgusiu jsz kaimo žmonių.

Apdraustu namu nedaug bu- 
i, valst. 
nuosto- 

150,000 lt., 
apdraudimo

turtingo

.sudegu
antru 
viena

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

su
Namai

J1!

i!

doleriu ant menesio 
elektros,
kambariai ir gėrėtas.

szi luina
8

vo. Referento nuomone 
apdraudimo draugija 
Ii u turėsianti apie 
o “Lietuvos“
draugija — a|)ie 50,000. Nuo
stoliai yra di/lžiausi.

Kadangi g
nakti, kad visi miegojo, tai gy
ventojai laivo užklupti netikė
tai, ir visi naminiai rekinenys 
liko ugnies žiotimis.

Gyventoju apsikaicziavimu, 
nuostoliai siekia iki 5 milionu 
litu. Manau, kad nuostoliu bus 
apie pustreczio milijono. Bet ir 
tokia suma atsilieps in ekono
mini gyvenimą.

Padegėliai iszvažinejo 
gimines ir pažystamus, 
gelbėti susidarė du komitetai, 
vienas bendras prie valscziaus v
valdybos ir Žydu skyrium.

Kretingos apskrities valdy
ba atsiszaiikia in Lietuviu 

nelaimingiems, 
visai savo turtelio neteku
sioms ir be pastoges likusiems, 
padegėliams 

skirsto

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus 
visokioms vigadoins. 
turi 17^x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50

iszpopieruotos,
Lotai 

35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmdketi o 20 
doleriu ant menesio. Žinote 
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

Žinote
'1

įdaras kilo jau

pas 
Jiems

vi-
suomene 

savo
eiti

pagalbon. Aukas 
apskritiespriima ir 

valdyba.
Amerikos Lietuviu visuome

ne gal taipjau iszgirs nukentė
jusiu pagalbos szauksma ir ne
atsisakys jiems padėti.

JO ERGELIAI 
PRASISZALINO.

Mr. John Olexi isz Summit 
Hill, Pa. raszo jog turėjo odos 
iszberima ir aplaike pagialba 
nuo Dr. Whites Oil of-Youth. 
Jisai taipgi turėjo skausmą 
kojose ir trindamas jais su tuo 
linimentu skausmas prasiszali- 
no. “ Gausite aptiekose, szto- 
ruose arba pas First National 
Laboratories, Lehighton, Pa.

ANT RANDOS.

Biznava vieta Frackville, Pa 
geroj vietoj už prieinama ran
da. Kreipkitės ant adreso:

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

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St., 

Shenandoah, Pa.

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 44h Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Eiclie ir Juengst (Raczins- 
kas), popioruoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |628,858.6>

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Saulio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar, mažai ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-PreC 
i. E. FERGUSON, Kai.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

-------- ’UI
Patarnaujame simpatiszka!, \f 

mandagiai ir pigiai.
Automobiliai vestuvėm^ 

kriksztynomi ir tt, 
Boll Telefonas 90 
215 E. Centre St. Shenandoali.
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Pakenčia geraus nešiojimo
■

šlapiose kasyklose
a
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Reikia drutaus gumo pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu aut visų pusių 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpės smagus nešioti per visą dieną.' 
Balti, raudoni ir juodi.
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(( Ball-Band’’ Lopacs ir Himiner rūšyse. į •

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Datrbo Kurpės. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiūrėk del raudonos bolės ant kiekvienos kurkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”
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'll i ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
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— Liepos — Julajus.
— Petnyežioje pripuola At- 

lankymas Szv. P. Marijos.
— Apvaikszcziojimas “Ne- 

prigulmystes Diena” ar 
of July pripuola Nedėliojo, to
dėl taja diena apvaiksztines 
per tris dienas: Subatoje, Ne
dėliojo ir Panedelyje. Rcdystcs 
ofisas bus uždarytas Panedely- 
jc visa diena.

— Pennsylvania Power & 
Light kotnpanijo 
tukstanezius czekiu del szeri- 
ninku su uždirbtu procentu. 
Tosios kompanijos szeros už
dirba po 7 centus procento ant 
meto.

— Praėjusia Nedalia vieti
nis di.dysis koras turėjo 
vietini iszvažiavima iii 
ting’s Grove,

ISZ LIETUV1SZKU 
KAIMELIU

■ »■■■■<■■■■• —If. I , . i. IM IW IHI<

Isz Lietuvos.
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rba 4-th | linksmai dienelia ant szviežio 
oro. Kunigai Dargis ir 
szys taipgi dalybavo išzvažia- 
vime. Koras sudainavo kelio
lika puikiu dainelių po vado- 
vysta. prof. Žemaiczio, pavalgė 
skanius užkandalus ir visi gry- 
žo linksmai namo. Julajaus 1 
diena turės taipgi iszvažiavi
ma 11-tras koras, 
koras turės 
diena, 
said.

iszsiunte

Giliukis kad 
nes kvailiu

— Kada Pottsvilles ligon- 
butejo Mare MaPkeviezicne pa
regėjo prisiartinanti daktaru 
kuris ketino daryti opcracije, 
motore taip persigando, many
dama kad ateina prie josios, 
kad iszszoko isz lovos ir iszbe- 
go laukan, kur ja ja suome pa- 
licijantas a t vesdamas ja ja ad- 
gal in ligonbnti.

— Nedėlioję musu aplinki
nėje likos sužeista keliolika 
žmonių visokiose automobili
nėse nelaimėse.
nieką neužmusze,
ant kelio nestokos.

— Italas Albertas l)i Fran
cisco, kuris nuszove ant smert 
Airiszi Patrina Sullivan, likos 
uždarytas Pottsvilles kalėjime. 
Pagal liūdintoji! pripažinimu, 
tai Patrikas su Albertu susiki- 
virezino iszeidami isz Klemen- 
lavicziaus salimo ir jieilgai po 
tam davėsi girdėt szuviai. Ita
las po tam pabėgo ant kalno, 
bet likos suimtas in trumpa 
laika. Patrikas buvo nevedės ir 
gyveno su tėvais ant 532 E.

metus. Di 
Francisco gyvena Amerike ke
turis metus, turi Italijoj pa- 
czia ir penkis vaikus, turi 39 
motus ir gyveno mieste kelis 
menesius atvažiavęs isz Lans- 
fordo. Liudintojai sako kad 
buvo malszaus budo žjnogus ir 
nieką noužkabindavo, bet pat- 
rikiniai vela savo tautieti gina 
ir sako kad buvo gero pasielgi
mo vyras. Viskas pasirodys 
laike teismo, kokia priežastis 
buvo susikivirezinimo.

— Automobilius Antano Sa- 
latczio, 1136 E. Centre uli., su
sidūrė su bosu ir nusirito in 
pakalne. Salaitis ir jojo sunūs 
Jonas likos sužeistais.

— Kont faktoriai 
lyginti West Spruce 
aut parengimo del 
konkretu. Nors karta toji uly- 
czia bus tinkama del važiavi
mo, nes po kožnam lietui buvo 
tikra bala.

— Po miestą galima matyti 
daugeli automobilistu isz visu 
daliu Suv. Valstijų, kurie at
važiuoja atlankyti savo pažys
tamus. Konia kožua diena 
ma uzteniinti automobilius isz 

Nudžerzes, Ohio 
Floridos

sako,

su tėvais
25Market, turėjo

pradėjo 
ulvczia 

iszliejiino

* gail-

Luk-

o III-ežias 
iszvažiavima 18 

abudu atsibus Laike-

— jvzia 
žeisti sakanti:

likos su*

)

savaite
Petras Kulkoc- 

ki ir Antanas Miszkclis apde
ginti Maple Hill 'kasiklosia
abudu randasi vietinioje ligon- 
buteje. Zigmas Valukeviczius 
sužeistas William Penn kasi
ki osią.
sužeistas Shenandoah kasiklo
sia.

Andrius Dragnoskis

New York o, 
Michigan ’o, 
valstijų.

ir kitu 
buk 

plentai yra 
puikus ir neturi jokiu nesma
gumu kelionėje.

fu ristai 
J’ennsylvanijos

— Keliu kamisije davė ži
lio miestui idant automobiliai 
nestovėtu prie saidvoku kaip 
tai paprastai darydavo, nes 
tai naikina szalis plento ir grei
tai sugenda. Dabar miesto au
tomobiliai turės “parkuot” 
azale strytkario sztangu — vi
duryj ulyczios. Tasai ukazas 
tonais per 30 dienu po tam vela 
automobiliai parkuos prie 
saidvoku ir taip bus permai
noms, pakol naujas plentas per 
miestą visiszkai iszdžius. At- 
važiuojenti in Mahanoju apie 
tai neužmirszkite pastatyti au
tomobilius vidur-ulyczios.

— Antanas Creedon, (Stacz- 
konis), sūnūs kontraktoriaus, 
likos surisztas mazgu moterys
tes su p. Katre Kissel (Kisie
liūte) isz Shenadorio. Vinczo- 
.vone atsibuvo Shenadoryje Sz. 
Jurgio bažnyczioje. Mazga sn- 
riszę kum Dumczius.

parkuos

Philadelphia, Pa. — Per ko
los dienas vieszinosi Chicago 
p. Poszkienei laikraszcziu ben
dradarbe ir žymi Philadelphl- 
jos Lietuviu veikėja. Viesznei 
taipgi draugavo 
naite.

p-le V. Gal

Rapid— Praojta Suimta 
Transit Co. pradėjo varyti bo
sus in Niagara Falls ir atgal. 
Kelione užims dvi dienas in le
nais ir dienasdvi dienas sugryžti. 
Bosai eis per Lackawanna plen 
ta sustodami Binghampton 
N. Y., o sugryžtant eis per 
WHIamsport, Pa. Bosai apleis 
miestą kas Sereda ir Suimta o 

Gtarninka ir 
Bus tai puiki kelione 

myli važiuoti t*

o sugryžtant

isz Buffalo 'kas
Subata.
del tuju kurie 
automobiliais.

— Naujas milžiniszkas til
tas tarpe szi t o miesto ir Cam
den, per Delaware upes, likos 
atidarytas praeita sereda.

Profitai buvo

kas.

VALGO LIETUVOJE.
Kaunas. — Lakraszty uIsz- 

eiviu Drangas” yra indomi sta 
tistika kie'k maisto suvalgo 
Lietuvos ydas, ulkiniikas, valdi
ninkas ir paprastas darbiniu- 

Jei tai statistikai tikėti,
tai Žydas IJetuvoje per metus 
suvartoja 1464 kauszinius, 75 
svarus sviesto, mėsos 475 sva
rus, žuvies ir silkių 110 svaru, 
cukraus 100 sv/iru. Iszviso vi
dutinis Žydas suvalgo maisto 
per metus už 1,359 litus.

U k i n i i ik a s-va 1 s t i c t i s k i a u sz i - 
niu per metus suvartoja tik 6, 
sviesto 24 sv., mėsos 680 sv., 
cukraus 1 s v.

padnryti Shenandoah 

Heights
Daugelis kurie ežia pirko namus ir lotus, vėl juos 

iszpardave padarydami gera profita. g

Jus galite teip pat padaryti. Vienatine vieta 
kur namai gali but pastatomi Shenandori 
yra ant THE HEIGHTS. Bet randasi tik 
visai mažai neiszparduoda namu ir lotu.

mėsos 680 sv 
Jo maistas kai

nuoja apie 887 litus.
Valdininkas truputi ponisz- 

kesnis ir suvalgo jau 600 ’kiau
sziniu,
uos. Sviesto iszvartoja 75 sva- 

mesos 375 s v., cukraus 
Jo 

apie

beveik po du ant die-

rus, mėsos 375 sv., 
(del arbatos) 100 svaru, 
maistas jam kainuoja 
.1,130 litu.

Paprastas darbininkas 
metus jnato tik 
sviesto
sv.,

4
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

.jamAdama vieži us 
iszbegias isz 

namo,

Vladas
Saint Clair 

salinno pagauti 'karuka 
užbėgo tiesiog pri esza i s began- ui sužeisti 
t i automobiliu kuris ji perinu- 
sze ir gana skandžiai sužeidė. 
Po daktaro apžiurejimu likos 
nuvežtas in narna Jurgio Žit
kaus kur pasilsėjęs kelias va
landas likos nuvežtas namo.

f Po trumpai ligai mirė ge
rai žinomas gyvventojas Kon
stantinas Subaczins, 
Lloyd uli. Velionis paliko dide
liam nulindimia paezia, dukte
ria Ona, 
Juozą.

isz

suims

216 E.

ir du 
Laidotuves

Ceceijos Kaz- 
S. Grant uli. £1 

ant kuriu

a.a.
3 f

apeigomis

Joną ir 
atsibuvo 

Ketvergo ryta su bažnytinėm 
jmmaldoms Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

— Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves
la noki ones, 1 
bažnytinėms 
Jurigo Imžnyczioje 
dalybavo daugelis pažystamu 
ir giminiu.

— Norėdamas pamatyti Fi
ladelfijos paroda, 14 metu An
tanukas Tarkasi iszvažiavo in 
Filadelfije kur ji policija sura
do ii\sugražino namo pas tė
vus. Antanukas daugiau neap
leis teviszkes pastoges, nes ,i<h- 

vo puikia “paroda” per sėdy
nių.

paroda

su 
cv.

turėjo 
kuri

— Jokūbas Paulukonis, 74 
Svatara uli., Heights, 
operacijų ant tonsolytis, 
buvo pasekminga.

— Kada Violeta Janczukie- 
ne, Juoziene Lajenkauckicne ir 
keturi vaikai važiavo in Lo- 

kokis tai pasiu- 
tiszkas bambilistas trenkė in 
ju karuka kad net viena rata 
suteszkino ir sumiisze visa pri- 
szaki maszinos. Helena Zajen- 
kauckiutc, 4 metu aplaike žai- 
duli kaktoje o kiti mažiau su
žeisti. Bambilistas likos'aresz- 
t not as už sudaužvma karu’ko ir 
pasiutiszka važiavimu.'

— Miesto valdvba 
Heights pradėjo dirbti 
nius kelius del 
idant žmonys ant Heights tu
rėtu geresni traktu isz Bran- 
donvilles ir Ringtono. Heights

vaikai
oust Valley, I

ant 
geros- 

automobiliu

auga kaip ant mielių ir daug 
žmonių žada tonais apsigyven
ti piikdami namus ir lotus.

— Konia isz visu daliu pa
vieto Nedelioe atlanko .dauge
lis žmonių Shenadorio Heights, 
apžiūrėti lotu ir namu kuriuos 
pardavinės akcijonieris James 
Murphy, 5 Džulajaus, Panede- 
liję, nes tuja diena bus didelis 
iszpardavimas namu ir lotu, 

geidže apsigyvent toje 
puikioje vietoje ant kalno prie 
ligonbutos. Tiejei, kurie atlan
kė Heights, buvo užganadyti 
prižadėdami piikti savo loc- 
nastes tojo vietoję, kur jau 
randasi daug apsigyvenusiu 
musu tautiecziu.

kurie

ANT PARDAVIMO.

Trys lotai miesto Shoentown 
szalc Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukito ant adreso. (t.45

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

t

Nanticoke, Pa. — Du angle- J o
kasiai likos užmuszti, o septy- 

eksplozijoj gazo 
Alills Vein, No. 3 szafte, 
mis kasiklosia arti Nanticoke. 
Tarp sužeistųjų randasi B. Jo
nis, P. Kaprovskis, M. Przero- 
le-k, A. Svala, Jonas Julia ir 
kiti.
JISAI SAKO KAD GERAS.

Jonas

1 j()0-

per
20 kiausziniu,

mėsos 15030 svaru, 
juodos duonos 700 svaru.

Jo maistas kainuoja tik 347 
litus.

30 Namai
Mr. G. C. Hill, 319 E. Hazard 

St., Summit Hill, Pa. sako kad: 
vartojo Dr. Whites Blood ir 

Aerve 'Fonika su geriausia pa
sekme ir vėlina visiems ta to
nika naudoti.” 
su r arba pas 
Laboratories,

i i

Parsiduoda vi- 
First National 

Lehighton, Pa.
ANT PARDAVIMO.

arba

Visi naminiai fornieziai par-
si du os 
pirks 
ant raudos, 
parduota nes

neperbrangiai 
gausf o miežiusrr

kas 
šluba 

Turi but greitai

)

locnininkas isz- 
važiuoja. Atsiszaukit po No. 
717 E. South St. (t.53

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS 

ir BUFFALO
NEDELIOJ 11 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios\ 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
subatos naktį 10 Liepos ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 1 1 Liepos, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai Nedėlios ryta 11 

Grįžtant apleis Niagara 
o isz Buffalo 

3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

I Liepos.
Falls 3 vai popiet

Apsiavimai vien 
tik del Diktu

Moterų
Kad ir yra negalima suplonyti 
stora arba placzia koja, bet 
galima neszioti tokius ajlsia- 
vimus kurias nesziodami, koja 
iszrodys daug siauresne.

“Stylish Stouts Outsize
yra tai toki apsiavimai ka 
ta padaro.

Padirbti teip kad nespaudžia 
kojų teipgi priduoda ta nauja 
susiaurinanti mada.

TREGELLAS
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.
(0TYLISH STOtry].............

A OutSjzesJRm*
MARK

> >

✓

Amerikos Lietuviu Diena — 
28 Rugpjuczio sz. m. Kiekvie
nas kas gali—Tesiruoszia Phi- 
ladelphijon iszkilmesna.

ANT PARDAVIMO.

namasBizhavas 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 tcczio floro. Garadžius 
del 3 automobiliu. Iszbrukuota 
ulvczia ir dreinai. Visi intaisy
mai. Kreipkitės ant adreso:

G

gorkli- 
sunkaus kvėpimo, 

kurtumo, ūži-

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

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, 

uis dusulis,
nosines kataro, 
mas ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėt i ne 
30 metu.
paczta. Lszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

pasekme per 
Preke tiktai 25c per

4 Reading
_ lines >

►

$3.75
IN

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25
WILLOW GROVE

Nedeiomis Liepos 4 ir 18
Specialia Ekakurainia Treinas

Isz
Gilberton ..........
Myhanoy City . . .
E. Mah. Junction
Tamaqua............
Pribus in Philadelphia

Dubdtavftt 
Tikletae

Iszeis ryte 
.... 2:39 
.... 2:49 

3:04 
3:16 
6:00

Grįžtant—Apleis Philadelphia 
7:15 vakare Standard Time o 
8:1 vakare Daylight Time.

16 Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY, 
OCEAN CITY, Etc. 

KETVERGAIS 
Liepos 1, 15 ir 29 

Augusto 12 ir 26. Sept. 9 
IN TEN IR ADGAL $7.20 

(Tikietai geri ir ant Pullman 
Karu primokant regularisz- 

ka Pullman preke).
ISZ MAHANOY CITY
Tikietai geri ant bile kokio 

treino ta diena priskirent ir ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 vai nakti priesz tai. 
Galima sustot Philadolphijoj va- 
žuojant ir grįžtant.

ll

f

kurie randasi ant Shenandoah Heights, drauge su

300 Biznavu ir 
Gyvenimo Lotu

bus iszparduoti del aukszcziausia siulėjams, per pardavima

Public Auction
r -■ - ■ ' -   - ■      - - - - ------- ------------ ------------ 1

IR KOŽNAS NAMAS IR LOTAS TURI BUT PARDUOTAS /

Napaisant ant kaszto, vertes ar prekes.
5^- Kirksite už savo locna preke

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

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

Nusreskitc kiek jie yra jumis verti.

J 
r

*

Neužmirszkite kad jus patįs paskiret pirkimo 
preke - Jie bus parduoti už juso preke, tai yra 
už tiek kiek jus patis insiulysit. 

t 1 #
Tr

Diena Pardavimo - PA NEDELIJE 5 LIEPOS 
Vieta Pardavimo - BUDOJ ANT VIETOS 
Laikas - 2val popiet nepaisant kokis oras butu

10% in 60 dienu;
likusi

Dan. J. Ferguson
ATTORNEY 

Citizens Bank Building
SHENANDOAH, PA.

i
,1

po 2l/t»% ir procentą po James R. Murphy

----- —-r...T Į -- „ ,  ,, . , , ■     ...

Ant Lengvu Mokescziu
10% prekes inmoketi dienoj 

pirkimo;
13 1-3% in 120 dienu; 
suma ant bondo ir morgeczio 
ant vieno, dvieju ar trijų motu, 
mokant in czvertinius mokes- 
czius
6%.

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

Real Estate Auction Specialist
132 North Main Street 

Telephone 403 I

i T*

nojo pardavimo.
EXECUTIVE OFFICES <

20 Nassau St. New
Telephone John-1551 ■

H

įW
♦

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

telefoną No. 403
Galima juos paszaukti per

■f

brutalu 4 * I i .

■<

f
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