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ISZ AMERIKOS
24,000,000 AUTOMO

BILIU YRA ANT 
SVIETO

.VIENAS ANT KOŽNO 71 
ŽMOGAUS TURI SAVO 

AUTOMOBILIU.

ran-

Washington, I). C. — Szia- 
dien nesiranda tojo kampelio 
ant svieto idant nesirastu jame 
automobiliu. Isz kožno 71 žmo
nių, vienas turi automobiliu. 
Pagal skaitli žmonių 1925 me
to, kuriu buvo ant svieto 1,- 
748,(XX),000 tai 24,000,000 yru 
loenininkais automobiliu.

Mažiausia aidomobiliu
dasi Alganistane nes ant kož- 
no 1,200,000 žmonių pripuola 
tik vienas automobilius. Ileja- 
ze vra tik 4 automobiliai ant 
kožno >,0()() žmonių; Abisini
joj vienas ant 133,333; Kinuose 
vienas ant 31,871. Isz 59 skly
pu, 19 turi po 90 procentą au
tomobiliu padirbtu Amerike.

DU VAIKAI NUSKENDO.
Philadelphia, Pa. — Du jau

ni vaikai nuskendo Deleware 
upejo kada mokinosi plaukti. 
Jie yra Ignas Levandauckas, 
8 metu senumo ir Antanas 
Rodzeskis, 10 metu senumo.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PATS SAVE.

— Culver, Ind. • • A. - Pakabines 
juoda szarfa ant duriu , ant 
ženklo kad tame name randasi 
numirėliai, William Joseph, GO 
motu, nuszove ant smert savo 
paezia, po tam atėmė pats sau 
gyvastį. Joseph paliko raszteli 
del graboriaus kad brangesniu 
laidotuvių del juju nekeltu 
kaip už 83 dolerius. Kaimynai 
sako buk Joseph staigai neteko 
proto nuo sunkaus darbo.
ATEIVIU PALENGVINIMO 

BILIUS ATIDĖTAS.
Washington.,—Atstovu Rū

mo komisija, kuri turėjo isz- 
varstyti taip vadinama Jacob- 
steino revoliucija, nieko nenu- 
veike, ka/langi
kvorumas komisijos nariu. Re
zoliucija butu žymiai paleng
vinusi ateiviams Amerikoje 
parsitraukti gimines isz Euro
pos. Kiekvienas nepilietis

nesusirinko
i

skupuole ||SZ visu Szaliu
PALIKO 38,000 DOLERIUS, 

KURIUOS SUCZEDINO 
PER 27 METUS.

SENA NELAIMINGA 
MOTINA

ŽUDINSTA UŽ
SZMOTELI ŽEMES

KLIOSZTORIS
PO ŽEME ISZ LIETUVOS

GIMINES PESZASI UŽ 
TURTĄ.

Dvide-

kaipo labai'varginga mo- 
, gi-

Bufi’alo, 
szimts du gimines suvažiavo in 
czionais kovoti už palikta tur
tą mirusios Katrės Schott, ku
ri mirė viena ir apleista nuo 
visu,
toriszko. Po palaidojimui 
mines pradėjo sznipinet po vi
sus kampus, surasdami 38 tuk- 
stanezius doleriu bumaszkoms 
ir auksu, kuriuos skupuole su- 
ezedino per 27 metus. Senute 
nuolatos nesziojo ant kūno dir
žą kuriame turėjo apie 800 do
leriu, o invairiose vietose šlu
boje turėjo paslėpus likusius 
pinigus. Senuke buvo labai 
s'kupi, netikėjo in bankas ir 
nekarta eidavo pas kaimynus 
praszyti ko nors pavalgyt.
NELAIME GRYŽTANT NA 

MO PO ISZVAŽIAVIMUI.
Wilkes Barre, Pa. — Dvi 

ypatos likos užinusztos o penki 
sužeisti, kada (rokas, kuriame 
važiavo namo po linksmam pra 
leidimui dieneles ant szviožio 
oro, sustojo ant Lehigh Valles 
geležinkelio, tame atbėgo loko- 
motiva, trenkdama in t roką su 
baisioms pasekmėms.

Užmusztieji yra Mare Vikto- 
riene, 5p metu isz Edvardsvil- 
los ir Albanas Bcrfiaučkas, 45 
metu isz Swoversvilles. Nelai
mingi paliko vienuolika ypatų 
dvejose szeimynose.
DŽIULAJUS SZIMET TURĖ

JO GERA RUGEPJUTE.
Chicago. — Szi-metinis ap- 

Džiulajaus 4- 
gyvasezin ir

žuvo nuo fajorkrekiu 
priežaseziu apie trys

BAISI KLAIDA
PATĖVIO

NORĖDAMAS PATAMSĖJĘ 
NUŽUDINTI SAVO POSŪ

NIUS, NUŽUDĖ SAVO 
TIKRA SUNU.

Varszava. — Naszlys Stanis
lovas Pavlovski, levas trijų su
augusiu dukrelių ir vieno sū
naus, apsivedė su naszlia Ona 

gyveno savo loc- 
dvioms sunais.

Žalivska kuri 
na m namo su
Isz pradžių viskas ėjo sziaip 
taip, bet nepoilgam pradėjo 
kilti nesupratimai tarp t uju 
szeimvnu. Po kokiam tai laikui 
motore apsirgo ant rožes ir li
kos nuvežta in ligonbutia. Sta
sys turėjo lengvesni gyvenimą, 
atsikratęs ant kiek laiko nuo 
moteres, maustė kokiu bildu 
gales atsikratyti nuo iposuniu. 
Būdamas dailydžiu, nntaszino 
stora lazda su kuria ketino nu 
žudyti posūnius.

Atėjo naktis ir Stasys pra
dėjo >k o va. Lazda 
nupuolė ant galvos vyresnio 
stiliaus naszlcs, 21 melu Karo
liu us. Patamsėję antru kartu 
nukrito lazda ant kito sūnaus, 
bet tuom kartu levas papilde 
baisia klaida. Vietoje kirsti 
antram sūnui savo paezios, kir
to savo tikram sūnui Ludvikui 
per galva ir atliko ant vietos.

i,
Antras suntis iszbegos lau

kan szauke pagialbos. Palicije 
atbėgus, suriszo Pavlovski ir 
nuvežė in kalėjimu.
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ISZ RUPESCZIO METESI 
SU DVIEMS VAIKAIS PO 

LOKOMOTIVA KURI 
SUMALĖ VISUS.

1 v. , - —

Katovica. — Helena Okra- 
jek, 35 metu, isz kaimo Josonu 
sirgdama nuo ilgo laiko bjau
ria liga sifilis, nuo kurios ne
galėjo iszsigydyl, nutarė pada
ryti sau gala ir 
vaikams.

Tula diena 
isz
t ieka

/

dviems savo

penima valanda 
ryto, iszsiunto vyra in ap- 

atneszti gyduolių, pati 
greitai pasiėmė savo du vai
kus, 7 ir 4 metu, nueidama ant: 
geleži n kelio. Kada motina pa
regėjo prisiartinanti ekspresini 
truki, mėtėsi su vaikais ant 
sztangu. Norints maszinista.s 
stengėsi sulaikyti greit begau
ti truki, bet nepaspėjo sulaiky-’ 
Ii in laika. Kada lokomotiva 
sustojo, iszbego kunduktoris ir 
kiti tarnai, surinko tik szmote- 
lius kimu trijų auku.

Tėvas dagirdes 
nelaime, 
kad n rieja s 
gailesezio pasikorė. 
PILSUDSKIS KAŽ KO UOS

TO LIETUVOS PASIENIU.
Varszava, Lenkija. — Len

ku karininkas, marszalas Pil
sudskis, pasisako, kad jis bu
vęs pasiszalines ne del sveika
tos, kaip kad jis pirmiau sukę
sis savo draugams, bet btives 

pasieni 
pažval-

savo

•su

apie baisia 
taip tnom persiėmė 

ant pastoges isz

ŽENTAS NUŽUDĖ UOSZVE 
IR JOSIOS SUNU KAD 

JAM NEATIDAVĖ 
SAVO ŪKIA.

MINYSZKOS NEMATO 
DAUGIAU DIENINES 

SZVIESOS LYG 
SMERT.

TIK 33 IN JI PRIGULI.
Keleai. — Nuolatinei barniai 

ir nesutikimai grinezioje Vik
torijos Rožek, kuri turėjo szq- 
szis margus lauko, buvo prie- 
žasto žudinatos.

Pas mot oria gy veno d rauge 
josios sūnūs Adomas ir žentas 
Stasys • I leberskis su savo pa
ežia. Žentelis spyrėsi idant jam 
uoszve atiduotu puse lauko, 
ant kurio norėjo apsigyveni, 
bet uoszve ant to nesutiko nes 
sūnus motina 
to, turėdamas 
užgriebi.

Kožna diena nesutikimas ki
lo didesnis — 
konto baisiai, o ypatingai kada 
žentelis dagirdo, kad uoszve 
ketino užraszyt lauka ant su- 
naiis. Uoszve pasirengė važiuo
ti su sūnum pas notaru. Sūnūs 
pakinko vežimą, motina atsi
sėdo" ir kada jau arkliai ketino 
judintis isz vietos, sztai puolė 
keli szuviai isz revolverio kuri 
laike žentas rankoje.

Po žudinstai žentas pabege 
in artima girria kur ji suėmė 
pjdicije po keliu dienu vos pa
stovinti ant kojų isz bado.

puse 
apsigyveni

atkalbinėjo nuo 
vilti viską sau

vieni kiln neap-

Noapolins, It ai i jo. 
miesto

;al vienas isz nepapraseziau- 
kuri vadinai 

33 Paneliu.
Kliosztorije randasi perdeti- 

ne—motina ir tik 33 minvsz- 
kos ir daugiau nepriima tik po 
mireziai vienos isz minyszku. 
Norints ju gyvenimas yra bai
siai sunkus, bet kandidatu ne- 
stokas. Reike primyt kad in ta
ji zokona priguli dukters se
niausiu ponu ir szloktu, ir ne
gali but jaunesne kaip 27 motu 
amžiaus. ,

Kliosztoris randasi gyliai po 
žeme ir primine Rymiszkas se- 
noviszkos 'katakombos. Isz- 
skiriant minyszikii mažus kam
barėlius randasi po žeme ir ko* 

Kada ženge kandida-

miestyje szio
irn
siu 'kliosztoriu,

KlosztoriusI (

— Už- 
randasi

11
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ISU KATRA MERGINA NE
MANAI PACZIUOTIS, TAI 

IR NEDRAUGAUK.
Seinų Apsk., Rudaminos vai. 

Kaime Kirsnos invvko didele 
nelaime del meiles tikslo Sur- 
dokas Juozas kaimo Kirsnos 
pasiturintis ūkininkas gyveno 
ant szimto margu žemes. Beit 
mylėjo mergaite ne pagal savo 
stono. Jis insimylejo Grebli- 
kiu Mare bet ji jam buvo per 
biedna tai jis ja pamėtė mylėt 
o pradėjo jeszkot del apsipa- 
cziavimo turtingesnes, ir sura
dęs paketino jau paeziuotis. O 
senai draugei padekavojo už 
gera draugyste ir karszta mei
le o jis ir važiavo pas kita. Tai 
jo mylimoji tuojaus nuėjo ir 
uždegė jo (riebesnis. Ka sude
gė kluonas ir tvartai. Tai sa
vininkas parvežė policija ir 
iszmieravo jos pėdas ir visas 
paaiszkejimas kad gaisra pa
dare Mare Greblikiute. Bet 
kokia bus bausme to dar neži
no. Tai szirdeles laikai !

ISZVOGTAS KRAITIS.
Marijampolės Apskr., Kros

nos vals., Naujienos kaimo, pi
lietis Zdepskis sudarė sutarti 
pacziaviino su mergaite kaimo 
Delnicku Jieva Slaveniute, o 
jis buvo mylėjus pirmesnių lai
ku savo kaiminka Bubniute. 
Tai kaip tik jis iszvažiavo 
szlinbo imt tai tuojaus atėjo ir 
jo sena mylima pas kleboną ir 
sako: “<hTa‘siszkas teveli,
Zdepskiu szliubo neduokit. Ba 
jis mane mylėjo, rtsz su juom 
daug kartu ir gulėjau, o dabar 
jis ima kita už paezia. Tai ku
nigas paemes lazda ir iszvijo

Ka ji vargsze darys, skubiai 
parbėgus in Zdepskio namus ir 
kaip tai ji tonais prisitaiko 
prie parvežtojo kraiezio ir ap
vogė. Mat visi buvo nuvažiavę 
ant szliubo ir namie mažai kas 
buvo like. O Lietuvoj mada 
tokia, kad kraiti diena pirmiau 
parveža negu marezia, tai ma
tot meile apgavinga neina ant 
gero.

VIENA NAKTĮ 
PERGULĖJO.

Marijampolės Apskr., Kros- 
kaime Turiszkiu, 

vedos žmogus 
Tai paėmė

(
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Iplyczia. 
tęs po žeme 
daugiau ir 
szviesos ligi smert.
Regula kliosztoriaus yra rus

ti. Minyszikos mažai 'kalba vie
na su kita, paszvensdamos vi
sa savo gyvenimą melsdamo
si os 
sios 
per 
szuabždejima poteriu 
kusu žmoni n

neapleidže ji 
nemato dienines

gricszininkuuž duszes 
už duszes grieszninku 
atpuskus girdi

1
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ŽUDINSTA UŽ
KELIS SKATIKUS

iszvykos in Lietuvos 
tikslu slaptai sienos 
gauti. Jis insakes stropiai ap
žiūrėti visa rytu siena.

Gryžes Varszuvon isz slapto 
žvalgavimo, Pilsudskis persi
krausto isz karo ministerijos 
in Belvedero rumus,
jis nesenai iszgujo buvusia 
Lenku valdžia. Pilsudskis da
bar bus karo ministeris ir kar
tu karo tarybos pirmininkas.

DIDELIS TVANAS 
JAPONIJOJ.

Londonas. — In czionais da- 
J a ponijos apie 
kuris sunaikino

apie 3,000 namu. Asztuoni gy- 
tvane o su-

NUŽUDĖ 
MOTERĮ UŽ KELIOLIKA 

SKATIKU.

KAIMYNAS
priėmimoVAGIS KURIS NUDAVINE- 

JO “RAGANIŲ.”
Lodžius

kokio tai laiko Juozas Maslak 
nudavinejo “raganių” gydy
damas tamsuolius nu'o visokiu 
ligų liepdamas sau gerai už tai 
užmokėti. Ana diena apsirgo 
pati gaspadoriaus Antano Spy- 
ezo ir likos paszauktas pas ja ja 
“raganius 
gonia.

Raganius a te jas in grinczia, 
paliepė visiems iszeiti. LJžmig- 
dino ligonia ir pradėjo surinki- 
net visokius daigius, koki tu
rėjo sziek tiek vertes, kaipo ir 
pinigus, kokius sūnūs prisiuntė 
kėlės dienas adgal isz Aineri-

Kaime Volą, nuo isz kuriu

raganių

tiktai 
susirim

Nemato josios 
meldžiancziusiu, nes stovi už 
muro ir tik gali matyti kunigo 
panikas kada isz'kele Szven- 
cziausia Ostije in virszune alto
riaus.

Ant Ceremonijų
paneliu in taji požemini klio- 
sztori susirenka visi ponai isz 
miesto Neapoliaus. Nesenai to
kia ceremonije atsibuvo tonais 
ir tas nelabai tankiai atsitinka. 
In požemini kliosztori inženge 
mergaite paežiam gyvenime, 
neprispirta per nieką. Prie pa
metimo szio svieto, privertė ja 

josios dievobaimingu
mas del savo artimu.
džius in szliubines szlebes, per
žengė

n
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DAUGIAU PINIGU 
NERADO.

vaikszcziojimas 
tos daug paėmė 
buvo priežastim daugybes ne
laimiu, nes po visus Suv. Valst.

ir kitu 
szimtai

y patai — daugiausia vaiku. Au
tomobile! taipgi užmusze kelio
lika szimtu žmonių.
EKSPLOZIJE ARSINOLE. 

SUVIRSZUM 100 ŽMONIŲ 
UŽMUSZTA DAUG SUŽEIS

TA EKSPLOZIJOJ. — 
PERKŪNAS TRENKE 

IN MAGAZINA.
Dover, N. Y. —

11 idant iržžadeti Ii- eina žinia isz 
dideli tvanu

ventojai pražuvo 
virsz 80 likos sužeisti.

kur pardavė

tiktai
Pasiro-

g v-t J

praszyma ant pirmu popierių 
tarp Liepos 1, 1921 ir Liepos 1, plozijoj kuri kilo 
1924 butu galėjos, 
cobsteino rezoliucijos, 
traukti, nepaisant kvotos, savo 
žmona, vyra ar vaikus iki 18 
metu.

Priėmus toki instatvma, sa- 
ko vizų department© vi lažinin
kas, 174,225 imigrantai galėtu 
atvykti in Amerika, apart tu, 
kurie inleidžiami sulyg kvotos 
instatymo. Jacobsteinas gi sa
ko, kad butu inleista tik 
90,000. 
paemes 
biuro rekordu.

Bet, matyt, kongresmonai ne 
labai paiso nepiliecziu, jei ne
susirinko iszklausyti ir ap
svarstyti Jacobsteino rezoliu
cijos. Dalykas todėl likosi ati
dėta iki rudens, kada kongre- 

vel susirinks 10 Lapkri- 
czio. Iki to laiko keli desetkai 
tukstaneziu ežia gyvenaneziu 
ateiviu, padavusiu praszymus 
tapti Amerikos piliecziais, ne
gales dar pasitraukti savo 
szeimynu isz Europos.

Amerikos valdžią sako, kad 
isz Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos ir Rumanijos Jacob
steino rezoliucija pavelytu at
vykti 51,000 Žmonių.

sulyg
parsi-

vyra ar vaikus

sas

Ja-

kad butu
Jis sakosi statistika 
isz Natūralizacijos

I 
SuVirszum 

venantis Amerikoj ir padavęs szimtas ypatų likos užmuszta 
o daug sužeista baisioje eks- 

valdžios ar-
sinole in kuri trenke perkūnas 
laike szturmo. Visokį szuviai 
szvilpe po aplinkine. Aplinki
nei gyventojai iszbegiojo isz 
namu. Ambnlanciai atvažiavo 
isz visu szaliu paimti in ligon
ini tert sužeistuosius. Bledes da- 
ois lyg milijonu doleriu. Eks
plozijos drūtis buvo girdėtas 
už keliolika myliu.

Vėliaus. — Bledes padaryta 
ant 125,000,000 doleriu, o arti 
500 namu su magazinais likos 
sunaikintais. Daugybe dideliu 
szuviu kokius naudoja karisz- 
ki laivai eksplodavojo su bai
sioms pašomoms, padaryda
mos bledes po visa aplinkinia.

—.. . " r •

Tamaqua, Pa. — Aleksandra 
Vasillauckas, 40 metu,
užmusztas ant vietos No. 14 

Laidotuves atsibuvo 
Paniedolio ryta su bažnytinėms 
pamaldomis.
paezia ir asztuonis vaikus.

likos

szafte.

Velionis paliko

Plymouth, Pa. — Morta, pa
ti Petro Stebulio, penki mene
siai kaip guli Mercy ligonbn- 
tejo Wilkes-Barre, po sunkiai 
operacijai. Tikėtina kad grei
tu laiku pasveiks.

BANDITAS KUPARE
ko, arti 10,000 zlotu.

Kaimynas pamatęs iszeinan- 
ti Maslaka su pundu ant pc- 
cziu, paszauke kitus vyrus in 
pagialba, pagavo raganių, sū
ri szo ir nuvežė in palicije. Pa
daryta krata raganio grinezio- 
je, kurioje rado daugybe viso
kiu daigtu pavogtu nuo aplin
kiniu gaspadoriu.

BAISI NAKTIS JAUNOS, KA 
TIK APSIVEDUSIOS 

PORELES.

Baisia nakti per

BAISI ŽUDINSTA.

Krokava. — Nakties laike 
apie treczia valanda, kaime 
Kukare likos papildyta baisi 
žudinsta. Nežinomi piktada
riai gavosi in grinczia Jevos 
Pekocin^kes, iszžudindami visa 
szeimyna kaip: motina Jeva, 
josios sunu Morkų ir vedusia 
dukterį Va'lerije.

Žudintojaj užriszo 
burnas,
ant grindų ir su kirviais nuka
pojo kojas, nuo ko visi mirė 
per isztckejima kraujo. Aky- 
viausia kad kaimynai nieko ne
girdėjo ir nežinojo tik vakaro, 
kada kaiminka atėjo pas Jeva 
pasiskolinti kokio tai daigto, 
užtikdama visus be gyvasties.

Priežastis tos baisios žudinyj-

visiems
paguldindami visus

Berlinas
leido jauna vedusi pora Hat- 
kinsai, kurie
Olandijos in Berlina, užimda
mi du kambarėlius kotelyje. O 
kad, jauna pora mane praleišti 
kelis menesius ant vakaciju, 
pasiėmė su savim keliolika di
deliu k u parų su drapanoms.

Kada porele atsigulė, kas 
tok i s pasijudino didžiausiam 
kupare, antvožas kilo ir isz ku- 
paro iszejo ginkluotas bandi
tas. Kersziridamas su revolve
riu, užriszo abienls burnas ir 
rankas, po tam apiploszo nuo 
visko — brangenybes ir pini
gus.

Apsirengęs in drapanas Ilat- 
kinso, pradėjo eiti laukan. Ko
telio tarnas nusistebėjo kad

atvažiavo isz

jaunavedis taip anksti iszoina, 
prakalbėjo in ji ir sulaikė, bet 
pažino kad tai svetimas ir tuo- 
jaus davė alarma. Banditas li
kos suimtas.

Pasirodė, kad tai buvo vie
nas isz garsiųjų banditu, kuri

— — . . ‘ I J I _ _ . - - _

tos yra nežinoma ir žadintoju 
lyg ęziai dienai nesurado.

valdžo nuo senai jeszkoj'o. Pa- 
nasziu 1 'būda apiploszo jisai 
daugeli namu Berlyno.

J t

Skernevicai. — Kaime Ma- 
kuvkoje, Antanas Dvorczakas, 
2G metu nužudo savo kaiminka 
Marijona Kokropiono, 50 metu. 
Po m i rėžiai josios vyro, moto
re pati apdirbinejo kelis mar
gus lauko. Ana diena nuvažia
vo ant turgaus,
maža parsziuka. Žino apie tai 
pasklydo po visa kaima. Anta
nas tankiai atsilankydavo pas 
savo kaiminka ir iszgirsdamas 
buk motore pardavė parsziuka, 
nutarė apvogti kaiminka. Ta
me tikslo apsiginklavo su mė
siniu peiliu ir nuėjo vėlybu lai
ku pas Pokropienia.

Liejas in grinczia, nenžklail
so moteres kur paslėpė pinigus, 
bot kada motero atsisuko pc- 
czlais, tasai mėtosi ant josios, 
užduodamas jai doszimts žai- 
duliu in peczius. Negana to, 
kada motore gulėjo ant grindų, 
perpjovė jai gerkle nuo ausies 
lyg ausies.

Po žudinstai perkrato visa 
grinczia, bet pinigu daugiau 
nerado kaip tik keliolika skati
ku, nes motore buvo indejus vi
sus pinigus taja diena in pa- 
czedumo kasa mieste.

Palicije užtiko žudintoju na
mie, kada skalbė sukruvintas 
drapanas ir<plovd peili.

slenksti kliosztoriaus 
kur permaino szlebes ant rūs
taus kliosztorinio parodo, eina 
su uždegta žvakia rankoje, tar
po maldų dvasiszikuju, ineiua 

žeme 'kuri dingsta lyg

sveikina 
“Seseria

atsi- 
szaukdami: 

už mus!”

po
smert.

Gimines ir pažystami 
su ja 
melskis

Po tam josios drauges priima 
ja in tarpa savųjų.

Ar Dievas geidžo tokio pasi- 
szventimo jaunu merginu?

Trumpi Telegramai.
§ Erie, Pa.

grinczia 1

Isz Shenandoah, Pa.
— Biskupas Matulaitis, ku

lis atvažiavo isz Lietuvos da
lyvauti Eucharistiszkam kon
grese, atsilankys in musu 
miestą Petnycziojo kur laikys 
pamaldas szv. Jurgio bažny- 
cziojo ant kuriu užsipraszo vi
su atslankyti.

grėsė,

— Petnyczios 
vakara smarkus szturmas ap
vertė didele cirkuso būda ir du 
vyrai likos užmuszti, o 7 maž- 
daugiaus pažeisti.

uos vals., 
Vincas Velvvis 
neturėjo vaikeliu, 
jauna mergaite, kokia tai gi
minaite ketindamas jai savo 
turtą pavest.

Toji mergaite buvo 19 metu 
amžiaus, o Vincas Velyvis tu
rintis 57 metus. Bet jis ja vilio
damas su pavedimu savo turto 
insiprasze pas jauna mergaite 
in viena lova ant nakvynes. 
Bet vos spėjo atsigult ir užti
ko juos pati. Tai savo vyrui 
davė gera pamokslą, o savo 
užvaduotoja iszvijo kur pipirai 
auga. Tai dabar vargszas d le
delis vaikszczioja rankoms gal
va susiėmęs ir
galva džiūsta. Pati klausė ko- 
gi džiūsta o jisai sako už tai 
kad neturiu kam nkes pavest, 
o ežia nepavedimu ukes, tik su 
nakvyne nepatenkintas.

SUDEGE 5 METU 
MERGAITE.

Sziauliai. — Szimszes prie
miesty del neatsargumo kilo 
pil. Czepulio Adonio namuose 
gaisras. Gaisro sudego jo 5 me
tu duktė ir lengvai apdegė 
žmona, kuri nugabenta miesto 
ligoninėn.  >
DAINŲ KNYGELE, telpd tinkama 
kaipo eiles Ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preke 25o

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

verkė kad jo

I
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§ New York. — Amerikos 
povandeninis laivas S-51 kuris 
10 menesiu adgal likos paskan- 
dytas, ana diena buvo isztrauk- 
Uis isz mariu ir 18 negyvu lai- 
voriu iszimta isz-vidurio laivo.

§ Wilkes Barre, Pa. — Jo
nas Petrauskas, 40 m. senumo 
likos užmusztas kasykloje ang
lies, kada užpuolė ant jo dide
lis szmotas anglies.

■
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KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresnels apdarais, preke f 1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Kas Girdėt
Sztai geras pavyzdis kuri 

privalo sekti musu turtingi 
A me ri k on i sz k i Liet u v i a i.

Tūlas turtingas Norvegisz- 
kas inžinierius Edvinas Bund 
isz Rittsburgo, Pa., kuris per
gyveno Amerike apie penkes- 
deszimts metu dasidirbdamas 
didelio turto, paaukavo viena 
milijoną kroneriu (daugiau 
kaip 200 tukstanezin doleriu) 
fondui Norvegijos daininin
kėms mokytis. Nesenai jisai 
paaukavo 35 tukstanezius dole
riu Norvegiszkam teknikos 
mok v klonis. Ir

Norvegiszkam

Užmiestyje Madrido, Tszpa- 
nijoj, randasi seniausia prie
glauda pamestu vaiku vadina
ma “luclusa.” Prie bromo sto
vi diena ir nakti viena isz mie- 
laszirdingu seserų kuri priimi
nėja in prieglauda pamestinu
kus. Kas nori atsikratyt nuo 

ji gnlin- 
ziam gurbe, patraukė varpeli, 

po tam atsitolina o sesuo isz- 
eina ir pasiima in vidurį pa
likta kūdiki be jokio klausymo.

Tas traukėsi be perstojimq 
nuo 1567 meto (per 359 metus) 
nuo kada karalius Pilypas li
ras uždėjo taja prieglauda pa
aukaudamas ant jos užlaikymo 
milžiniszkus turtus. Reike pri- 
myt, kad jokis Europiszkas 
sklypas neturi tiek pamestinu
ku kiek joju randasi Iszpani- 
JOJ-

Ant kožno szimto tukstan- 
czio vaiku, 1,150 gema merg
vaikiu, kurie pasilieka be jo
kios globos.

Kas 
kūdikio indeda in 
<

Apie nepaprasta kunigą pla- 
cziai apraszineja Francuziszki 
laikraszcziai. Tojo kunigo pra
varde yra Tairleigne, kuris ne
senai mirė miestelyje Joigny, 
Imdamas sveiku bet turėdamas 
daugeli žaiduliu ant ranku, ko
kius pats sau uždavė, tyrinėda
mas sveikatos jėgas spinduliu 
X del geroves žmonių. No- 
rints kas kart aplaikydavo ap- 
deginimus laike tojo darbo, 
ant galo jaute kad mirtis pri
siartina, kunigas Tauleigne ne
paliovė daryti bandymus, pa
kol mirtis ji nepakirto.

Tasai kankytojas mokslo su- 
tonoje užsiiminėjo taipgi tyri
nėjimu radio-telegrafijos isz- 
rasdamas maszina, kuri dare 
paveikslus su pagialba radio- 
telegrafiszku signolu Marso.

Pasekmes savo iszradimo 
garsindavo visiems, nežiūrėda
mas ant materijolines naudos 
kokia turėtu isz savo patentu. 
Pinigai jam visai nerūpėjo.

Tikra tragedyje teatre atsi
buvo Francnziszkam mieste 
Marsilijoj. Laike perstatymo 
kokios tai dainininkes, staigai 
paszoko nuo krėslo vienas isz 
regėtoju, szaokdamas, buk no
ri atimti sau gyvastį; isztrau
kos britva isz kiszeniaus per
pjovė sau gyslas rankose. Per- 
sigandus publika tokiu regėji
mu pradėjo grūstis prie duriu 
isz ko kilo didelis sumiszimas. 
Pusgyvi žmogų nuveže in li- 
gonbuti, kur aipsake dakta
rams, buk tyczia pribuvo isz 
kito miesto ant tojo perstaty
mo atimti sau gyvastį akyse 
dainininkes, kuri ji apgavo ir 
paliko iszvažiuodama kitur.

Atsitikimas kokis atsitiko 
nesenei vienam miesto Indijoj, 
kuris dėjosi akyse daugelio 
Eiiropiecziu, duoda mums su
prasti apie dideli iszsilavinima 
magijoj Indijos Magikti. Dide
lis buris svetimžemiu buvo ap
stoja viena isz tokiu magiku 
(raganių) kuris turėjo su sa
vim maža vaika. Numėtės nuo 
paežiu savo pundeli, vaikas at
sigulė ant žemes o tėvas iszsi- 
eme isz pundo kamuoli siulu, 
mete in ora, laikydamas už ga
lo siūlą. Kamuolis iszkilo in 
ora taip augsztai, kad jojo ne
galima buvo matyt. Senis paša-

ke in gulinti vaika ant žemos 
kelis žodžius, 
aipeme abiem rankom siūlą ir 
pradėjo lipti juom in yirszu.

Lipantis vaikas kas kart 
mažinusi ir apgsztai užli
po, kad jau gryna akia negali
ma buvo jo matyt. Raganius 
palaukęs valandėlė, pradėjo 
szaukti in ji kad sugryžtu ad- 
gal, bet vaikas negryio. Tada 
senis apsiginklavęs su dideliu 
peiliu, pradėjo lipti paskui vai
ku ir taip, kaip ir vaikas iszny- 
ko visiems isz akiu.

Nopoilgam isz oro nupuolė

tasai pasikėlė, ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Hoosick Falls, N. Y. f Bir
želio 29 d. mirė J. Deinikas, 49 
metu amžiaus. Paliko dideliam 
nuliūdima savo motere, viena 
su nu ir dvi dūk t eres; taipgi 
keturias seseris ir tris brolius.

Lai ilsisi jo kūnas ramiai.

Philadelphia, Pa. — Birželio 
29 d., sz. m., Lietuviu Muzika

lioj Svetainėj, i-nvyko susirin- 
‘i* *11 t • -vv-t

tam nupuolė nupjautos rankos, 
kojos ir ant galio vaiko stuob
rį s.

Nusileidęs senis žemyn, 
vyniojo siūlą vela in kamuoli 
indojo in maisza, 
stovinezins su puoduku in ku
ri sudėjo jam regėtojai gausia 
auka už savo perstatymu.

Po tam sudėjus kruvinus sa- 
supjaustyto vaiko in 
insidejo in

kimus reikalu szau'kiamo Vi
suotino Seimo.

s n -
y

porejo per

narius 
daigta, insidejo in maisza ir 
nuėjo toliau. Nužengęs kelioli
ka žingsniu, regėtojai pamate 
kad maisze kas tok i s kruta ir 
norėjo pamatyt kas tai butu. Ir 
kokis buvo ji(ju nusistebėji
mas, kada senis atriszo ir isz 
maiszo iszszoko sveikas ir gy
vas vaikas.

Lyg sziam laikui 
Europiszkl ir Amerikoniszki 
magi kai neiszt yrinejo, 
bmlu tieji Indiszki fakirai taji 
“triksa ” 
yra kad jisai žmonis užhipno
tizuoja ir jiems nuduoda, kad 
vaika tikrai su pjausto.

goriausi

kokin

padaro, bet nuomone

priesz 
jeigu kairieji paims 

tai žmonoms reikes pa
galves mokėti ir už gyvulius. 
Birželio 2 rl. atsibuvo arkliu 
registracija, žmones apsigan- 
do. Matai, sako, teisybe — vos 
spėjo kairioji laimieti, jau ir 
arklius snraszineja. Kaimuose 
žmones labai tamsus, tai visa
dos kad valdžia sumano darvti 
reiketu kaimiecziams pranesz- 
ti, tuomet nebūtu tokiu kvai
lu gandu. Arklius mobilizuoja 
kariuomenėn.

Davatkos 
szauke: 
virszu

rinkimus

‘ ‘ SESQUI-CENTENNIAL” 
IR “LIETUVIU DIENA.”

y

y

y

y

y
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Pusantro szimtmeczio sukako 
Kaip szi szalis laisva, 

[r, kaip kovoj’ paneziu neteko 
Kaip kad ir Lietuva....

Nūdien vėliava jos žvaigždėta 
Plevėsuoja augsztai;

Jos turtai, spėka negirdėta 
Brolau, ta pats matai.

Todelei brolau ir sesute 
Nors mes atėjimai,

Bet kad ji yra kaip motute 
Del mus... tu ta žinai.

Tai ja pagerbk tu kaip tik gali: 
Žodžiu, darbu, grasziu;

() jaigu ir to neiszgali,
Tai tavęs praszysiu...

Pat apt nariu ‘Lietuviu Dienos 
Tai tuom ja pagerbsi

Nors laike tos puikios eisenos, 
Kaip parodoj eisi.

Pagerbk Suvienytas Valstijas 
Lietuvi pažangus,

Nes tik pagerbti, k-a, galvijas 
Ne tur’ tam gabumus.

Ne buk asmuo tu nedėkingas, 
Tas butu nogerai,

Jai tu valstybes szias galingas 
Nepagerbtum nūnai.

Pagerbk veli'ava tu žvaigždėta 
Kuri globoja mus;

Nes nors būvis musu ir kieta...
Suteik ji mums džiaugsmus.

Pagerbk brolau tu Vaszingtona 
Kur’s gynė szia szali, 

Mesdamas puiku Albijona*) 
Isz ežia lauk, už jure...

Pagerbk, atminti tu kariūnu 
Ka kovoj’ už laisve

Savo ir musu — atėjimu, 
Kartu ir už tave.

Todėl brolau stok tu in glitas. 
“Lietuviu ežia Dienoj;”

Stokit ir jus seses, mamytes 
Parodos eisenoj.

Tai mes pagerbsim szi kraszta 
Ir kartu Lietuva,

Visiems bus lengva szi naszta, 
Jai bus mus daug — krūva...

|įgK. V.
•)Albi jonas —Anglija,

r’**
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Pirminikavo 
susirinkimą Dr. E. G. Klimas, 

kad pirm 
atsidarymo susirinkimo, buvo 
papraszyta p. Jankus, senas 
Lietuvos < 
pedos\ pakalbėti savo

Turime priminti,

p. Jankus, 
larbuotojas isz Klai- 

misijos 
reikalais. Geri), sveczias daug 
pasakojo isz praeities darbuo- 

privi'sdamas dalinai 
darbu pasekmes 
Klaipėdos .kraszto su didžiąją 
Lietuva. Ragino visus eiti prie 
vienybes, dirbti drauge Lietu- 

ypacz važiuoti 
Klaipėdos ikrasztan ir 
imtis už visokiu galimybių, 
kaip tai insigyjimo derlingu 
ukiu, vaizbos, finansų, ir tt.

Po Gerb. Svec.zio p. Jankaus 
praneszimo, atsidaro 
no Seimo Komisijos susirinki
mas. Visu pirma buvo innesz- 
tas klausymas ar Seimą nega
lima butu perkelti 22, 23, 24, 
25 dd. Rugp. vietoj Rugp. 15, 
16, 17, kaip buvo pakeltas 
klausymas ŽS. Jankausko laik- 
rasztyjoje. Padehatavus klau
symą, galutinai nutarta, kad 
szaukiamas Visuotinas Seimas 
atsibus Rugpiuczio 15, 16, ir
17 dd., kaip isz pradžių pa
skelbta. Jei reikalas pasirodys
18 d. galima bus panaudoti 
taipogi.

tos tu 
susiriszimo

vos reikalais,
tenai

Visuoti-

Todėl, nuo szio lai
ko ant ‘lobaus, klausymas per
kelti Seimą sziuomi pasibaigė 
ir jisai nebus daugiau judina
mas. Busiamiejo delegatai Sei- 

turi tai imsidometi
ant paskirtu dienu, 

kaip virszui jau minėta,
Sziame. susirinkime 

k ėjo, 
reikalas eina labai 
g< * 
bai, 'kuopos, rateliai, ir

man 
rengtis

ir

paaisz- 
kad Visuotino Seimo 

pasek m in
iai. Vietines draugijos, k! iii- 

sziaip

*

pavieniai
Seimo didžiai yra susidomėjo. 
Nemažai vietos draugijų jau 
parin'ko net ir savo atstovus. 
Lietuviu M uzikavęs Svietai nes 
Bendrove rupestnngai puoszia 
Seimui svietaine, idant pri- 

svocziu-Sį-dclegat us kuo- 
Gaumama daug 

praneszimu isz lolynm miestu, 
kur Lietuviai labai stisidomęje 
ir rengiasi dalyvauti busima
me SEIME. iSzaukiamo Visuo
tino Seimo Komitetas nutarė 
pagerbimui 
dideli ir szaunu Bankieta 
Rugp 15 d. vakare, o Rugp. 16 
d. iszkibninga Koncertą.

Apart kitko, sziame susirin
kime innesztn ir Komisijos na
riai pasižymėjo Seiman inneszt 
apkalbėjimui sekamus kardi
nalius klausimus: 
reikalauti 
iszdalyti iki vienam, bežemems 
ir mažažemėms Lietuvoje pasi
likusius nepadalytus dar Dva
rus ir ju žemes ir, Antras^—At
skirti Bažnyczia nuo Valstijos 
ir Mokyklas nuo Bažnyczios.

Szaukiamo Visuotino Seimo 
Komi t (»t as susideda isz sekan- 
eziii piliecziu:

f

S. Masickas — vice- 
J. V. Grinius — susi-

1

asmenys szatikimu

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BA3ANAVICZIUS.

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBA8

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulycsia, 

FRACKVILLE, PA.
kad pakeleivio kojos ne

cinus 
puikiausiai

mas, pirm, 
kas 
pirm, 
nesz, 
finansų

ir
y 

ra szl.

I'

sve.czin-delegat u 
szaunu

1 " A *.

y

Pirmas —
Lietuvos Valdžios

Dr. E. G. Kli-
Dr. A. Dambraus-

K. Arlauskas — 
K. Stoponaviezia — 

ižd., Z. Jankauskas ir A. 
ranaviezia — spaudos.

Lietuviai ir Lietuvaites dar 
karta atsiszaukiame prie Jus 
ir kvioeziame 
skait lingiausiai priimt i 
man, nes kaip jau 
noma yra, 
ežiai laipsmiszkai 
ir ju tam mirimui 
jeszkoti vaistu, 
su perversmu 
džiojo mes turime labai susi
domėti ir visomis gulomis žiū
rėti idant Lietuviu Amerikio- 
eziu kaip ir Lietuvos žmonių 
gyvenimo reikalai butu tinka
miau prižiūrėti negu iki sziol 
buvo. Seimas labai daug gali 
kuo dapadeti kaip vienu, taip 
ir kitu gyvenimo 
klaiisiibUoseJ1 ■

Z. Jankauskas,
A. Tvaranavlezla, 

Spaudos Komisija.
, 2715 E.

y

J
rrFva-

atsiszaukiame prie 
Tomistas kuo-

S(‘i- 
v i šiem s ži- 

Lietaviai Amerike- 
“mirszta” 
reikalinga 

Ypacz dabar 
Lietuvos Val

rvszkiuose

Lithuania Music Hall 
Allegheny Ave.

SAULE” m
Szviesk saulia kožna diena 
Kaityk, tirpyk leda, sniegą 
Varyk szalti nuo mus tolyn 
Skubink vasara artyn.

y

Szildyk žemia suszalusia 
Sunkaus sniego prispaudusiu 
(lai vyk žoles ir k vie t kėlės, 
Linksmin'k Lietuvos mergeles.

y

y

O Lietuvi kuris yr* nulindęs, 
Ar nuo szalczio taip sumenkęs, 

b 
Saule szvieczia vis skaiseziau.
Ziurek in dangų tik tankiau

Jaigu nubodus tavo laikas, 
Geriausia vaisia pritaikis, 
1 ja i k ra sz Ii, k n y ga s s'ka i t y k i t e 
Ir “Saule” sau užsiraszykile.

Pats skaityk ragyk ir kitus, 
Lai ir jiems nauda bus, 
Kuri nuo mus nopertoli, 
Iszeina mieste Alahanoy City.

Skaitydamas priduos tau ramybių, 
Neturėsi nuboduma tik linksmybia, 
Ne nubos ne szaltos žiemos, 
Nejausi karszcziu no vasaros szillos.

Sniegas trupytas pūtuodamas, 
Vanduo begs szniogždamas, '
Žeme atszils ir atsileis suvis, 
“Saule” tavo nuobodumą iszvys.

Medžiai, žiedai jau žaliuoja, 
Gegutes girnose gieda,
Linksminkis ir tu kiek gali, 
Kad gyvuoji ant ązię svieto broli.

“Saule” skaitydamas namie sodekie,

Hi

M

Su isztvirkeliais suvis neužsiduokio, 
Žiūrėk in ja ja tik tankiau, 
Ba “Smile” szvieczia tau vis tankiau.

i «• a .
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Apie tai, kaip vienai merginai 
rodydavosi pinigai paveiksle 

teliuko.
Seniau, kai du eidavo žmo- 

Mažeikiszkio 
isz Paunksniu 
Jai reikdavo

pereit per toki beržyneli. Isz- 
•namu labai anksti 

tik ka gaidžiam nugiedojus, in 
kulti ir savo'kultuvą 

Viena karta, jai

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja stnbas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos

nes (larbuosna 
dvaran, eidavo 
viena mergina.

eidavo isz

< i

d va ra 
neszda vos i.
per ta beržyneli beeinant, isz- 
girdo, kad užpakalyje jos su- 
rnike lėliukas. Atsigryžta, žiu
ri, seka paskui ja tyliukas, vi
sa purvinas, apsimurgliaves, 
kad net ‘koktu žiūrėt! Ana pra
dėjo greieziau bėgti, bet ir lė
liukas neatsilieka. Kai jau ne
toli buvo nuo dvaro, tai ir pra
puolė anas. Antra -mikli taip 
pat seko teliuka-s bliaudamas ir 
kalbėdamas žmogiszku balsu: 

nuszluostyk man snarglį! nu-
szluo-styk man snargli!” Supy
kus mergina, 'kaip szere lėliu
kui su kultuvu ir subyrėjo tas 
piniguose. Bet ana nors buvo 
varguole, ale pinigu neeme, (ik 
n ne j irs dvaran pasako urėdui. 
Urėdas greitai nusiskubino in 
ta vieta ir nieko nerado; par- 
gryžes merginai uždavė kelis 

kupra už apgavi- 
Treczia na-kti ir vėl lėliu

kas seka pa-skui mergina bliau
damas ir praszydamas, kad nu- 
szluostytu snargli. Mergina vėl 
kaip-szere su kultuvu ir vėl su- 

Dabar jau 
pinigu

ka rtus per 
mm T

byrėjo piniguose.
prisisėmę 

kvartukan, kiszenius ir parsi- 
nesze namo.

mergina

kad poslalyj yra -sniego, dėlto, 
kad visi jaute isz ten szalti ei
nant. Vienas graezius, ome ir 
numėto narakei viena korta že
myn. Tada uždegęs szupuli, pa
silenkė je.szkoti kortos ir pama- 
t<b
žmoniszkos bet arklio. Tuojau 
szitas, 'pamotes kortas, ome 
bėgti, pasieni ji ir kitas iszbe- 
go, bet mano prosenelis, kuris 
sėdėjo už stalo, niekaip nega- darbus o busite isz to nžgana-
lejo iszeiti, dėlto kad szitas po- (lytais. Juengst (Raczinskas), 
naitis užsėdės turėjo. Tada nu
stvėrė ponaitis ji už kaklo ir 
valiai, smaugt, bet prosenelis 
turėjo ant kaklo szkaplieri ir 
kaip tik su tuo eme ponaiti 
žognot, o da vol, kaip raikiunt, 
eme gaidys ir sugiedojo: ka'ka- 
rieku! tiktai ponaitis sužvengė, 
lyg arklys ir iszlaros: “tavo 
laime, o mano nelaime kad gai
dys užgiedojo,”
įauga, nuplesze mano prosene
lio kal’niu a'pykakle.

yra Lietuvys ir privalote ji 
suszclpti.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

iszskrido per

na.

Apie viena meszkeriotoju.

Vienas žmogus nuėjo pa u pen 
moszkeriaut. Buvo szventa dio-

N uejes i n mete in vandeni
meszkere ir pats atsisėdo pa- 
krasztyje upes. Jam besėdint 
labai apėmė snaudulis, dėlto 
meszkere prisiriszo prie kojos 
sau, kad žuvis insikandus ne
imsi neszt u suvis meszkeria. 
Atsigulė ir pri-snhdo truputi. 
Neužilgio pajuto,'kad kas ji už 
kojų tese. Kėlės greitai ir atsi
sėdės pamate, kad ji traukia in 
upia su visa 
gus 
insitvero žalia, bet žalis nutru
ko, nes labai smagiai ji trauke. 
Led va paežiam, visai pakra-sz- 
tyje nusitvėrė už karklo ir pra
dėjo žognot meszkere, tuojaus 
meszkere nutruko ir žmogus 
pasiliko.

(TOLIAUS BUS.)

SUVIS
prisnūdo truputi.

meszkeria. Žmo- 
matydamas kad blogai,

I’atarnnujame simpatiszkat, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

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

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City 4

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Saulio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą iu musu 
banka nepaisant ar matai ar 
didelis.

Kaip bernai atnesze gaspado- 
riui szuni supuvusi, o ežia 

butą pinigu!
Vienas ūkininkas važiavo isz 

turgaus girtas ir pamate pini
gus degant. Iszlipo isz ratu ir 
pabadės žeme su batkoeziu, isz 
girdo, kad skamba pinigai, bet 
taip girta-s Imdamas, nei lope
tos turėdamas, negalėjo ju isz- 
kasti, dėlto ipametes ir parva
žiavo namo. Namie pasa’ke 
samdininkams bernams, kuriu 
buvo du, kad mate degant -pini
gus ir liepė eiti iszkast. Bernai 
pasiėmė lopetas ir eidami sau 

jaigu tik rasimewznekejosi: “ 
pinigus, tai tiek anas mumi ro
ges su pinigais, kaip savo uo
si!” Nuėjo in ta vieta, kaip sa
ke gaspadorius ir pradėjo kast. 
Iszmeto keletą lopetų ir iszka- 
se supuvusi szuni. Nusispjovė, 
norėjo eiti namo, bet sumislino 
vėl ir susikalbėjo parneszt szi
ta dveslina namo, 
< i

sakydami: 
kaip ga.^padorius mus apga

vo, taip ir mos jam padarysi
me!” Suėmę ant lopetos, bai
siai smirdanti szuni, parnesze 
namo ir per Įauga inmete gas- 
padorini, sakydami: “Sze tau 
pinigai!” 
inmete, tik cin-n-n-!! ir subyrė
jo szuo piniguose. Mat jau gir
tam buvo paskirta, 
teko.
Apie graeziu su arklio kojom.

Atmenu kaip man senelis pa
sakojo viena labai baisu atsiti
kima, koki jo senelio senelis tu
rėjo. Buvo, anas taip sake, Su- 
batos vakaras, susėdo ketu- 

grajyt. Gray jo, 
grayjo, lyg pat vidunakeziai. 
Vienas graezius apsirgęs pilvu 
ir pamotes grajyt. Kaip tik tas 
nuo stalo nuėjo, tuojau, sako, 
inejo grinezion ponaitis ir pra
dėjo praszytis nakvynėn. Kai 
priėmė ji ant nakvynes, tuojau 
jisai priėjo prie stalo, atsisėdo 
ir tarė: “Kam-gi pamotet gra
jyt?” Szitio atsake, kad ju vie
nas graezius apsirgo. Tada pa
keleivis tarė: ‘‘Tai grajy’kit, 
asz jum pabusiu ano vietoj!” 
Szitio vėl paėmė kortas, bet 
kaip tik pradėjo grajyt, tuojau 
per visu nugaras szirpulis per
ejo. Nusigando visi, patys no-

‘ ‘ Szo
Kai Į) tik grinezion

kad jam

r i uos kyksa

— Parasze skaitytojas ‘“Saules.” žinodami ko. Jiems regėjosi,
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II. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-Praa.
J. E. FERGUSON, Kas.

<

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Uzbalsamuoja ir laidoja mlrusiui 
ant visokiu kapiniu. Pa grabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vcseliu. kriksztyniu k 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-M.

I

ik

Lictuviazkas Graboriua

K. RĖKLAITIS
« • •

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

• 16 W. SPRUCE STR..
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonai 149

PRANE S Z IMA S

OR. CHARLES BERGER
GARSINGAS PHILADELPHIA SPECIALISTAS
Atidarė Ofisą del Vyru ir Moterų
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

*■
Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8.

Trade Mark

skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMAT1SZKI Skaudėjimai 

Tuo jaus prasiszalins nuo tavęs kaip
4 tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO ( BEAR 
BALSAM

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Balsamo.

BEARf BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

I ■■ ■■ ......................——

ken-
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

t*

t

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

.--- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geidaus 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 
dęl žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

----------------—■'■ ■■ ———   ——  "

dęl žmogaus kuris dirba ir czedina.

I r
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į^irvimnkas
Sonoveje beribiniUose misz- 

gvvCno Kirvininkas. i , . .. n .°* rankas, m sulinkusias strėnas,
in susirankszlejusi veidu ir ži-I I

kuoso
Jis žinojo, 
klauso kaž-kokiam labai dide

siu! — jinai atsake.
— Laukdavau jus su tikė

jimu ir darydavau tai, 
vote prisakė.

Pažvelgė in surambėjusias

ka bū

dis nuo kirvio, likusio po tėvo 
mireziai.

— Padek Dieve, tamstai — 
susznabždejo nedrąsią i 
nas.

va i k i-

“SAULE”

Laimėjo Dovana Už 
Geriausia Paraszyma

kad pecziai sunkėja, kad sąna
riai sopa. O mistikas, kaip sto
vėjo, taip ir pasiliko bestovįs.

I

*

.J-

kad miszkas pri-«
- -r|la senelio galva.

... . - , - — Lsztikimaiir net niekuomet nebuvo ma
tes. Girdėjo, kad upe, kuri ne-

• sze pasaulin medžius, plaukia, bu Įo|> auksini lanJ.( tarsi 
n- nes™ jo darbu >n, kaz-ko- kar'lisid{n kanl| ir nž(| j() 
kias, dideles' juros, liet jis uotu- 
rojo laiko in tas jūres priva
žiuot, nei prieit — pareget ju
ros platybe ir galybe. Girdėjo, 
kad isz rastu, kuriuos kertas, 
statoma dideli trobesiai,

liam ponui, kurio jis .nepažines tarnavai.
Sztai turi užmokėsi!i.

Ir tuomet iszeme isz savo ru-

Straipsnio Apie
Mesa

Darbas neprivalo 
esą, didelis ir ii- 

ta vieta 
mano gera

karaliszka karima, 
jam ant galvos. Paskui pasiekė 
jo paties kirvi ir padavė jam 
in deszine ranka — o tai buvo 
ne kirvis, o karaliszkos 

Įdžios ženklas, papuosztas bran- gai-
laivini, gražus baldai ir kiloki h. dal. kitokini„ 
iszdn b.niai, bet jo akys nie-1 brallginis ftkme„imiS( 0 pnsklli 

paėmė nuo stalo juodos duo
nos riekę ir tai buvo ne duona, 
bet karai iszkas obuolį s.

Kirvininko nugara iszsilygi- 
no, raukszles isznyko, rankos 
pasiflare baltos, kaip sniegas, 
o storos szimikszczios drapa
nos — auksu žerianeziais 
bais ir pakilo nuo žemes — ka- 

i, ar sie
nos prasiskyrė, ar keiki Stebu
klą iszvydo vaikinas, gana to, 
kad tėvas vieszpatauja galybė
je karaliaus, valdanczio derlin
ga valstybe, dideles jūres 

laivais ir linksnius 
O ta valstybe — tai 

inisidko kelmynai, o tos juros . 
— tai upes ir ju bėgimas, o tie 
laivai — tai kelmai, kuriuos 
kirsdavo ir apdirbdavo, o bal
duose ir sosto pagražinimuose 
dar matosi jo prakaito žymiu.

— Teveli — suszuko —kas 
isz jus pasidarė!

O senis skaistus 
lingas, kalba:

— O tai, sūneli, sau užkir
tai!, tai sau užsitarnavau.

— Tatai, teveli, esi turtin
gas ir jau daugiau 
dirbt.

tamsta,
val

nie-
ginusiais žemeziugais, 
ir darbet jo akys 

kuomet tai neregėjo.
Jis tiktai rastus kirto, kala

des aptaszyidavo, kelmus su 
szaknimis iszraudavo, kruvinu 
prakaitu apsiliedavo, sprandą 
lenkdavo, delnus 
vo, peczius ir strėnas 
davo — ir taip visa amžių pra
leisdavo o miszkas — kaip sto
vėjo, taip ir pasiliko bestovįs. I J i . :* , . , , ralius ir ponas. Ir sztail įeik iniszke bekirsdamas med
žiu žymes paliko, kiek palieka 
skruzdės beneszdamos 
liūs miszko rubežiujo.

O turėjo jis sunu vienatini— 
inpedini.

Vaikiszczias nusidavė 
rus, 
sios. Jis klausydavo ka žmones 
szneka, ka pirkliai /lavedžioja, 
ka keliaujantieji graikai ir 
vertelgos pasakoja — net klau
sydavo, ka atlekiantieji pava- 

. saryj pankszcziai cziulbėdami 
pasakoja.

Auksztos
siela, tėvui darbi* pagelbėt 
norėdavo, pasidirbo 
iszmoko dainuot — 
pasaulin keliant.

Senis kirvininkas jam ne- 
priesztaravo, nei neprikalbinė
jo — nuostabiai szypsojosi ar
ba galva linguodavo, klausy
damas vaiko kurs ji gundyda
vo.

susižeisda- 
intemp-

sza pe

gud- 
žingeidus, neramios d va-

svajones apėmė jo 
ne- 

smuiką, 
ruoszesi

jam

— in
Iszgirsiva

kaip plūgas že-

galva ir

įteikia laukt

Vaikinas 
taisvdavo

— Eik i va isz czion, teveli, 
in derlinga szali, in dideles jū
res, in gražius miestus 
turtingus žmonos.
dainn ir muzi*kos. Jau suaugote
in kupra, pecziai sulinkę, o 
veide kanezia ir prakaitas pa
dare bruožus, 
meje! Ei va.

Senis kratydavo 
kirsdavo.

— Tas, kas mane samdo — 
žaliojo užmokėt, 
užmokesnio!

— Žmones sako, ‘kad nie'ko 
nesulauksite.

— Kas jus samdė — jau 
bent atsiszauktu, jeigu sanži- 
ne turėtu. Bet jis jus prigavo 
— kaip kvaila ir, rasit, apie 
jus ir atsimint nenori. Žmones, 
vertelgos ir pirkliai tycziojasi 
isz jusu.

— Jie mano poną nepažys
ta — o asz žinau, kad jis atei
siąs. Palauk — kaip apsiskait- 
liuosiu — gausiu užmokesni — 
tuomet eisiva.

Tuomet laukdavo, 
smuikuodavo ir
smuikas, o senis kirsdavo me
džius. Bet viena karta nakezia 

jiedu savo luszneleje 
— iszgirdo vaikinas 

Ar tai buvo 
sapnas, ar ne — negaliu pasa
kyt. Vaikins isz lovos nepaki
lo, bet trecziu kart beldžiantes 
pakilo tėvas, užžiebė balana ir 
atstume duryse stumele. Inejo 
in grinezia 
rūbais, 
kepurele ant galvos ir keliau
ninko lazda raiškoje. Jos vei
das buvo nuliūdęs ir asztrus.

O senis kirvininkas, kaip ir 
ja pažinos, puolė priesz ja ant 
keliu ir pakele prie lupu jos 
juodu rubu kraszta, 
(lamas, kaip kdkia relikvija.

— Sveiki! — tarė inejus.
Iri jos baisa vaikino szirdis 

pradėjo smarkiai tvaksėt ir 
siela nerimaut — idant taip- 

• pat jai nusilenkt, bet nežino
ma joga ji lovoje sulaikė. Tuo
met tiktai žiurėjo ir klausė.

— Sztai, ponia, asz justi 
tarnas! — tarė kirviuuikas.

— Gal maniai, kad neatei-

kai 
miegojo 
bildesį duryse.

moteris tamsiais 
naszles czepczium —

bueziuo-

perlais 
žerineziais

tu-

su
galingais 
žmones.

Asz vaikeli

J

gas.

gražus ga-

nereikesia

esu laimiu-

ko
kas bu-

bejosz-

atsi tolino

— Dėkui! Buk sveikas, vai
keli! — atszove. Inžengiau ežio 
nai, idant nauja tania vietoje 
pasodinus, 
sustot, nes
giems metams tesis; 
turi but užmirszta, 
turiu pavest in naujas rankas. 
Ar nenorėtum po doringo levo 
mireziai prisimint jo pareigas?

— () kokia man,
duosi dovana ir užmokėsi!i.

— Duosiu tau laime 
vieszpatavima.

-— Kdkift tėvelis gavo — ir 
numirė. Duok, tamsta, man ji 
ankscziaii, idant pasigerecziau.

— Pasigėrėsi! Koks dar
bas toks ir pelnas! Tavo tėvas 
daug dirbo, daug nuveikė.

tį

— Asz daugiau padarysiu 
— asz, sakau, tamstai, kad vi
sa szi miszka ant žemes pugul- 
dysiu.

Ar (lisa Wiklon

Tegu Dievas dapadeda!
Ar ilgai man reikėsią

nesziu vieszpatavima 
busi vertas.

isz EI Paso 
Texas, laimėjo $150 ir dykai 
mokslą universitete už para
šymu geriausio straipsnio 
apie kokia nauda žmogus ap- 
laiko nuo mėsos. Kontesla pa
rengė United States National 
Live Slock
Kontesto dalybavo daugiau 
kaip deszimls tukstaneziu vai
ku.

Ar tikrai

laukt užmokesnio?
— Atsiusiu tau laime ir at- 

, jeigu t ik 
Mano žodžiuose 

nėra prigavimo.
— Tuomet pasilieku tams

tos tarnu.
— Priinrk-gi tėvo kirvi Ir 

inlkurta ugniaviete.
mano myli?

Ir pakilusi, padėjo savo ran
kas ant jo galvos ir priglaudi 
ji prie savo ik rūtines. O jain 
pasidarė taip gera ir malonu, 
kaip motinos glebyj.

— Myliu, tamsta, myliu!— 
atsiliepe isz dvasios gilumos.

— Mylėk, nes esu naszle ir 
naszlaite ir mano visa laime 
tai jusu meile ir (darbas.

— Asz dirbsiu tamstai, kaip 
tikrai motinai!

— O asz tavęs neužmirsziu 
ir sziinteriopai užmokėsiu!

Ir dar karta prie
priglaudo — ir atsitolino.

O jis ir dienos 
szoko in darba.

Kirvis miszko pasZkejoį vif- 
buvo

širdies ji

nelaukė ir

universitete 
geriausio

and Meat Board, 
dalyba vo

— Taį gal ir asz su jumis 
vieszpatausiu f

— Nežinau, sūneli, in 
kia tu thksi tarnyba, 
sias tavo ponas?

Apsidairo vaikinas,
kqdamas anos moteries.

— Jei jinai man laime pri
žada, tai in ja kreipsiuosi! — 
tarė.

Bet moteris jau
ir karaliszkas- tėvo sostas pra
dėjo slinkti tolyn ir 
vaikinas pasiliko pats 
nakties tamsybėje.

Ar tai buvo sapnas — ar 
tikras apsireiszicimas?

IIvto meta,'kai pabudo, ansz- 
ra pažvelgė in grinezia, lovoje 
gulėjo tėvas, darbiniais rubais s 
apsisupęs, gulėjo ilgai ir in 
darba nekele.

Vaikinas paszoko, 
ji už peties. Petys kadaravo ir 
buvo bejėgis. Kirvininkas bu- 

Ranikas turėjo 
sugrubusias, sąna

rius sudžiuvusius, buvo tokis, 
kaip paprastai. Tiktai rauksz
les nuo veido iszsilygino ir vei
das buvo paraudės, gražus, 
szviesus, ponaszus tam, 
regėjo ’karaliszkam sosto besė
dint.

vo numiręs, 
juodas ir

tolyn, o 
vienas

pakrato

gražus 
koki

to medžiai, kirvininke 
jauna jėga — darbas ėjo, kaip 
isz pypkes.

Net stebėjosi pravažiuojan
tieji žmones ir pirkiai, kad vie
nas kirvininkas tiek daug galis 
nuveikt. O jis nejauto nuovar
gio, nukirstu medžiu nešk ai ly
davo, ir dirbdavo paskui save 
nesidairydavo.

— Visa miszka nuversiu— 
savo poniai derlinga szali pa
darysiu. Kas man ten — turiu 
didele jėga.

Praėjo metai ir kiti ir treti. 
Miszkas kaip stovėjo, taip ir 
pasiliko bestovįs. Vaikinas isz- 
augo ir iszbujojo, buvo gražus 
ir drūtas, kaip ąžuolas, dai
nuodamas darba dirbdavo. Tas 
dainas iszgirdusji, atėjo mergi
na — skaistuole, szypsanezio- 
mis akimis ir gėrėjosi jo gražu
mu ir iszvaizda.

— O, sztai mano ponia ir 
laime man prisiunezia! — gal
vojo vaikinas.

Tatai buvo nuostabi vasara. 
Tiktai dainas, 
kai.

ir gėlės ir juo-

Pasilik-gi

Pra- 
nedave

— Teveli — suszuko vaiki
nas nusiminusiu balsu — o ta
tai karalium buvote palike ir 
sztai jus mirtis paėmė, 
keikta, prakeikta —
jums dovana nusiramint. — O 
senis kirvininkas szypsojosi!

Palaidojo ji sūnūs miszko 
tankmėje, kur paskutine die
na darbavosi, ir 
lankydavo jo kapa

pas mane, 
pauksztele. Palauk, kol mano 
ponia mano užmokėsi!i atne- 
szianti. Asz tau isz jos iszpra- 
szysiu aulkso, gražiu rubli ir 
baldu, minus ir arklius. Ji la-

gailostingai 
, nežinoda

mas, ka turis daryt ir ka pra
dėt.

Luszneleje ugnele užgeso ir 
duona supelijo ir seno kirvi- 
ninko kirvis kampe pamestas
rūdijo.

Sūnūs, buvo kaip tarnas be 
tarnystes, kaip žmogus neži
nantis kelio. Bet sztai viena 
vakara, bogryždamas na keži a 
savo lusznelen, 
langeli žiburio liepsnele.

Inejo ir žemai nusilonke, o 
szirdis nepaprastai plake. Mo
teris tamsiais rūbais sėdėjo 
prie ugniavietes ir szveite ru-

bai galinga ir mane mylinti— 
neatsakysianti 1

Pasiliko mergina visa vasa
roj pasiliko ir rudeni.

Bet ponia su užmokėsi! i u ne 
ateidavo. Kirvininkas medžius 
kirsdavo ir apdirbdavo, mer
ginai inkirejo ir nusibodo gy
vent vargingoj lūšnelėje, mili
tant juoda duona.

Nebuvo nei aukso, nei rubu, 
nei baldu, nei arkliu.

Aplinkui buvo neiszeinamas

I

paregėjo per
miszkas ir — vargas ir darbas.

— Kur-gi ta tavo ponia ?— 
kas-kart labiau nekantrauda
ma klausdavo. ,

— Ateis! — tikineziai at
sakydavo.

— Kvailas! Veltui prigavi-

r* t rt

Viena ir »kiln karta liga ji ant 
lovos parbloszike, viena ir kita 
karta sngryžjavo in ji nusimi
nimo ban^a, ir sustodavo dar
be ir miglotai 
juoda be ribų miszlko giluma 
o paskui 
stabdydavo nerimavimą ir kil
to, kirto — kas-kart darydama- 
sis lindnesnis' ir ramesnis.

Vienok dar dvasios gilumoje 
tilkejosi savo ponios atsilanky
mo ir dovanos. Kartais gryž- 
davo lubznelen su vilczia, kad 
ja ntrasias prie ngniaviides 
kad nors gera žodi jam pasa
kysianti, jeigu 
užmokėt.

Jis jog ir gero žodžio negir
dėjo: nei pagyrimo, nei para
ginimo, nei paulkvatinimo.

Žmones isz jo kiekviena pa
vasari isz jo t vežiodavusi.

— Kvailas vargingas 
vininkas! — vadindavo ji.

O labiausia tycziojosi 
lingas meisteris, kuris ruszino- 
davo rastus ir isz jn darydavo 

Tatai buvo isz-

žiūrėdavo in
9 

pri kasdavo lupas,

neturinti kuo

kir-

pro

upeje 'sielius.
mintingas ir apsiskaitęs žmo
gus, 
vo.

kuri net pirkliai gorbda-

TARADAIKA

Plunkiau, plunkiau po svietą, 
Nežiurau ar szalta ar lyja. 
Braid'žioju po vandeni ir 

purvyną,
Kad lik dažinoti kokia navvna.

O vis už mergas, kad jos 
kirvis ponezia, 

Kiek tai szirdis mano nuo 
ju kenezia

Besivaikydama inklinvan in 
malkas,

Ir persiplesziau dreses 
padai kas.

Nežinau, kur pameczian 
p i i's p a d ž i u s c ze v e ry k 11, 

Nevažiuosiu dabar in Ansonia

9

koi tarnauji. Asz nenoriu laukt 
nes žinau, 
lauksiu.

Ir pamote ji. Nuėjo in žmo
nes, in derlinga szali, kur žai
džiama ir dainuojama, kur vi
si lyg svecziai naudojasi gyve
nimo gėrybėmis.

Kai jos neteko, jis kirvi 
trenk e — ir ilga laika be dar
bo prasėdėjo.

Pirma karta gyvenimo jam 
susopėjo pecziai užsidegė nuo 
darbo atsiradusios ant ranku 
pūsles ir žaizflos, idubo akys.

Paskui iszsirnosze kelionėn 
merginos jeszkot, bet idant la 
miszika pereit, 
gct;

Keliavo ir 'keliavo
1 ♦ i

Tuomet insitikrino,'kad misz
ko nesukirsias ir led-no-led ja
me maža pedsalka pra/kirsiąs-— 
ir kareziai apsiverke.

Tiek pasiryžimo ir 
sunaudojo — ir ženklo nesima
to.

Po -keliu dienu 
savo lusznele -— ir buvo susi- 
buntavojes.

— i si u sza 1 i n I — ga 1 vo ja. 
In goresnius ponu-s, in lengvos4 
ui darba, kur maut' apkainno- 
sia ir .pagirsi-a, kur nežūsiu be 
garbes ir žinios — kaipo neži
nomas kirvininkas.

Bet dabar 
apėmė — jis s 
kentėtu metu prakaito ir skaus 
mo, ir to darbo, kuri atliko, ir 
to darbo, kuris pradėtas — ir 
sėdėjo svyruodamas.

Ir taip ji užtiko keliaujan
tis’ dainius — szimtametis se
nelis, 'kuris su kanklėmis 
vaikszcziojo po kaimus.

— Sveikas, isztikimas kir
vininke, tave ddkingai atsime- 
na tavo ponia! — tarė.

O kirvininko isz gailesezio 
ir silpnybes szirdis sutvaksėjo.

— Ka jus kalbate, seneli! 
Ji mane neatsimena — užmir
što!

O senas 
skambino kankles ir 
jam dainuot apie ta ponia — 
naszle —o isz jo senu akiu jam 
aszaros riedėjo.

Taip ir tas ja mylėjo.
Ir volei paslkiau paszkcjo 

kirvis* miszko ir virto medžiai, 
Kirvininkas in geresnius po
nus nekeliavo.

Tiktai jau nesvajojo, 
visa miszka pakirsias ir jau ne 
dainavo bedirbant.

Žmogaus gyvenimas skubiai 
apraszomas, išžioto pergyvena
mas. Diena isz dienos slenka, 
kaip vienodi poterėliai; kirvi
ninkas ju neskaitydavo, tiktai 
jos paezios mažuoziais bruksz- 
niais iszraszydavo jo veidą. 
Isz tu brulkszniu — ženkleliu 
metai darydavo gilesniu^ ženk
lus ir tuomet jis juos jausdavo. 
Jąusdavo, kad kojos stingstą,

■ y 

į*1

kad nieko gera nesu-

neteko, jis

galo nesimatė.

jos ribas pare-

J o miszko
I

jėgos

sugryžo in

gailestisJi vėl 
fra dėjosi t i (‘ik isz-

kuris

sirkanklininką 
pradėjo

kad

Iuh ir tuomet jis juos jausdavo.
w 1 1 "• X « .. 1 't 4

I

M ♦

Ar žinai tu, kirvininke, 
Suk- 

kurie tavo ponia pri- 
Jiems medžius kerti, 

lenki,

keno naudai tu dirbi? 
ežiams 
gavo.
jiems sprandą
pats save kankini.
senai su ban kruti jo ir 
užmokesnio negausi, 
žada i, jos turtai 
Žiuri iii mane, 

na,
sakyk, ka ji tau davė?

—T -T «"■ '■»

vilkas —

del j u 
Jinai jau 

isz jos 
.Jos pri- 

apgavimas!
kaip pasiute-s 

užgink man, pa-

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, yjdųriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 6Qc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstancziains 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 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolenjs po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y.

net po vakaciju 
Sakau, gal nusivaldys 

1 r mane nepykdys.
Praszan jus moterėliu 

negerkite,
Geriau gyvenimo griekus 

apverkite,
Dukrukes priverskite kalbėt 

raža neziu, 
Jai neklausys tai duokite 

paneziu, 
Ba jaigu savo vaiku 

nemokysite,
Tai sunkiai už lai atsakysite, 
Turi dorybes ir darbu mokytis. 

Neduokite joms per daug 
darkytis, 

Nepavelinkile užsidėti su 
szpicais,

Ir kitokiais kucais.
Neturės jos isz to jokios 

malones,
Ba juokėsi visi geri žmones.
Ir asz nesuprantu gal man 

galva kirsi te, 
Kaip Lietuvaite in Airisziuke 

gali pavirsti, -
Savo prigimtos kalbos 

nereikė niekinti
Szita turite neatbūtinai 

iszmokyti.
O jai ne, tai asz nuvykus in 

tenais,
Iszmokysiu visas na i s, 

Ir kurna mano atsiusiu del 
berneliu, 

Tegul suklupdys juosius 
ant keliu, 

Privers daryti pakula, 
Atves juo's in tikėjimą drūta,

* * *
Detroite baidykla užtikau* 

Kada in tenais užėjau,
i

l’ai sunkiai

f

25 Gillot Rd.
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Panaszi in cigonka 
O sakosi kad tikra
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KODĖL BUCKEYE PARDAVIMAS KAS-KART DIDINASI
Suvirsz penkis-deszimts metu Buckeye Brothers Kompanija 
yra selykliu ir apyniu biznijo. Pasi sekimą datiro už lai 
kad visada užganėdino pirkėjus.
Sziandien tas pasisekimas pritraukia tukstanezius daugiau 
pirkėju naudotoju selyklinio ir apyn inio ekstrakto..
Juju užganė<|inlmas yra Ju paežiu. Nes kada pasidaugina 
skaitlis pirkėju, teeziaus mes ir isx to pasinaudojame. * 
Kiekvienas pardavėjas privalo laikyti nardavimuj Buckeye

the. BURGER. BROS. CO.
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Amerikonka.
Rinkes ant ranku, 

Batai kabo ant ausu, 
Ant vakaruszku atėjo, 
Bartis su kitais pradėjo. 

Bet rūtele per terla gavo, 
Jog net Jai/kau iszlingavo, 

Tiktai balnas pasiliko, 
Po visa miestą apsiriko. 

Oj-gi buvo cypimas!
Dantų griežimas!

Laukan pusnuoge iszbego, 
Žmonys isz stubu subėgo. 
Mane kad tai kokia 

ka mediją n ka, 
Nes pažino tuo ja uis cigonka, 
() reike žinot, kad su vyru 

pasimetė, 
Nuo saves senei jau ątmete.

* ♦ ♦

Badai nekurios Asliles 
bobeles, nekas, 

Valkiojesi po visokias vietas, 
Per dienas pasigeria guli, 
Su stikleliu rankoje szauke 

buli.
Neapžiuri ne namu,

Ne mažu vaiku, 
Ne savo vyru, 

Neiszguja isz namu 
bambadieriu.

Randasi czioirais viena, 
Kuri savo vyra trenkė in siena 

Ant pakauszio torielkas 
sudaužė, 

Keliolika dantų nabagui 
iszdauže, 

Negana to, in cypia pasodino, 
Da visai'p ji isz vadi no, 

Nebagelis isz cypęs iszejo, 
ln įpintu svietą nuėjo.

Bus gana, važiuosiu in 
Atlantik eiti, 

Pasimaudyt ir in pieskaą 
atsigulti, (

Truputi atsilset, > 
Ir mariu pareget. *

f

i
>

SVEIKATOS PATARIMAI.

žmonių

Laikvk ' 
szvariai,

{Neleisk per daug 
miegoti viename kambaryje.

Laikyk langus atdarus die
na ir nakti. Visiems reikalinga 
tyro oro, blogas oras nesveikas, 

visus kambarius
iszdulkink tankiai. 

Dulkes nesza ir laiko ligas.
i Toilėtas turi būti szvarus ir 
gerai iszvedintas. Jaigu kas 
nors pagenda, reikia szauktis 
prie namo savininko. Jis turi 
pataisyti. Prie namu turėk isz- 
matu indą, kur visas iszmatas 
galima laikyti. Reikia laikyti 
uždengta. Toks indas turi būti 
prie kiekvieno namo, jaigu ne^ 
turi vieno, papraszyk namo ša-* 
vininko pristatyti. Miesto dar
bininkas turi atvažiuoti ir ji 
tankiai iszvalyti. Jaigu taift 
nedaroma, kreipkis prie SveL
katos Departamento ir virszU 
ninku;1 praneszk. Isznaikinlį 
muses, uodus ir kitus vabalus^ 
Visi nesza ligas. Nespjaudyk iq 
nekosek in kitu burnas. Taip 
darant galima kitus užkrėsti 
džiova, ir kitoms ligoms. • •; •

Lankyk szvarias krautuves 
kur maistas uždengtas ir kur 
mesa ir daržoves yra szviežios. 
Szviežias ir szvarus maistas 
nenesza ligas. Neszvarns mais
tas nesza ligas. Saugokis nuo 
supuvusiu vaisiu prastos mėsos 
ir neszvario ir seno pieno —tas 
viskas pavojinga. Miestas ne
leidžia pirkliams tokio maisto 
parduoti.

EKSKURCIJA
in New Yorka

NEDELIOJ 18 LIEPOS

$4. Tikietat
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Griitant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 valu 

(Eastern Standard Time)

Rallroadmortiniai—<

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobiliui dal laidotuvių, kriku- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo Ir t X
#20 W. Cratre St. Malmioy City. ?•.
■v?1 \! W*il.
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ŽINIOS VIETINES
L'
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•— Kontraktoris isz Tamak- 
pradejo pristatyti kelis 

kambarius prie 
mokslą i nes.

70S
Lietuviszkos

SZV. PRANCISZ
KAUS SESERŲ 

VIENUOLYNUI 
AUKOS

t Ją
— Minvszkos 

po moksla i nes iszvnžiavo in 
Pittsburga praleisti vasarines 
vakacijes.

— Vincas Traskauckas ir 
Filadelfijos

gimines ir 
lioje.

SZV. J U0741-

l

I

i®

pati, isz atlanko

Saldžiausios Szirdies V. J. 
Parapijoje, New Philadelphia 
Pa. aukavo:

Po $5.00
P. Pranczkonaite,
E. Povilionis,

I V. Ciprijauskas,
P. Matukonis,
J. Dėlto,
V. Rasymiene,
M. Žukauskiene, 
Mrs. Bukey,
J. Orban,

i V. Zaunerunns,
> M. Boliuniene,

A. BoUiene,
V. Jusinskas,
J. Bergelis,
Z. Vasiliauskiene, 
J. Bozys,

pažystamus Node-

Zigmantas 
jzeimyna isz 
Nedėliojo at

lanko Boczkausku szeimynas.

— Profesorius 
Bnxlzinksis 
Sugar Notch, Pa..

J. Bartaszius,
M. Narauskiene.

Po. $1.50

S. Sužiedėlis, 
M. Petrokeviczius.

Po $2.00
J. Alenauckas,

K. Žilinskiene, •
V. Morgans,
E. Nikliene,
V. Szesztaknuckns,
E. Vilkaitiene,

Smulkiu surinkta

K. Zatorius, 
V. Kirkjiauskas, 
A. Kripaviczia, 

M. Beyrant, 
M. Mohan, 

0. Naujeliene, 
M. Bacziszkiene, 
M. Andrukaitis, 

< A. Klimauskiene, 
M. Bnragas, 

A. Vitkauskiene, 
J. Milius, 

M. Gvazdikiene, 
O. Kunigiszkiene, 

M. Karužiszkis, 
M. Kavaliauckicne, 

M. Goberiene, 
W. Bell, 

K. Juszkauckas. 
$58.03

B, Polockas,
N. PaukHzczlute,

$31.44

f

Szvento Jono Parapijoje, 
•Coal Dalo, Pa. aukavo: '

Po $1.00 j
A. Celoszius,
V. Kasilinuskas,
B. Doltuvas.

Smulkiais surinkta

Viso labo $36.44*
Už gera szirdi ir aukas v ir 

sierns laba) aeziu. .Defcingos,
Szv. Pranciszkaus Seserys.

Defc ingos,

ANT PARDAVIMO.
i

na4Moilerniszkas 10 ruimu 
mas, 220 W. Pine St. Visos vi- 
gados. Galimu- tuojaus insi-

Poni

su J. Lemberta.
Po. $1.00

Viso labo $131.53
k raustyti, 
tos.

Naujeliene
Petras

Jo va
Isz Miners Mills, Pa., 

Motiejus Vainara- 
at-

Stebulis ir 
viezius isz Plymouth, Pa., 
lanke szeimvna Frano Pavasa
rio, 717 E. South uli., su lin* 
kejimais laimingos keliones in 
Lietuva. — Ponstva Pavasa* 
riai isjjkeliauna in teviszkia 
Seredoje.

AKYS >
Netrink akis kuomet krislas 

inpuola. Paprastai, iszimt kris
lus isz akiu yra menka proce
dūra, bet kad nors menka, ma
žai žmonių, iszskyrus gydyto
jus ir slauges, žino kaip ta pa
daryti. Bile kas gali iszmokti 
kaip.iszimti krislą isz 
Jai krislas insismeigia in akies 
pieveles, tai jau kitas dalykas, 
reikia kreiptis prie akiu gydy
tojo. Jai domes nebus kreipia
ma in tai, nors trumpam laikui, 
galima netekti akies ir su lai
ku tas pakenktu ir kitai akiai, 
taip kad žmogus paliktu aklas.

Jai krislas liuosai laikosi 
akyje, pirmiausiai reikia žiū
rėti kad rankos butu szvarios 
ir jai galima nuprausti jas 
priesz pradesiant, nežiūrint 
knip szvairios jos atrodytu. 
Paskui reikia paimti maža pa
galiuku, degtukas gerai ir juo- 
mi atversti blakstiena. Su kitu 
degtuku ant kurio apvyniota 
biskutis vatos, reikia krislą 
iszimti. Szviesa turi būti labai 
gera, kad ji atradus. Iszimk, 
lengvai szluostant su vata ant 
degtuko apvyniota.
. Akiu užgavimas yra rimtas 
dalykas, 
priežiūros.

pradėsiu nt, 
jos

akies.

ir reikalauja greitos 
Visuose atsitiki

muose reikia surasti ir prasza- 
Linti priežastį.

kad nors akys na- 
szvarios, bet gatvių

Per diena 
turaliai szvarios, bet 
dulkes gali kur nors insismeig- 
tj, ir gerai kasdien akis plauti. 
Reikia iszvirti kvorta vandens 

isztarpint i
szauksztuka druskos, arbatini
ir jame

‘<1

sodos,
i

arbat ini

arbatini 
irboric acid 

sza u k sz t u k a g I y ce r i -
vadinama

szauksztpka 
sza ukszt uka 
arbatini 
no. Pripildyti taip 
akies puoduką (eye cup) ir abi
rfkis plauti. Liekama vandeni 
laikyti didžioj bonkoj. Užteks 
per kiek laiko. —F.L.I.B.

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

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
UŽVEDA ELEKTRIKINIA

SZVIESA
In Namus, Sitorua, Mokalalnea, Baž* 
nyczea Ir kur tik yra reikalinga 
Elaktrikine Scvieaa. Taipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gauaite aztoroaia. Už
vada varpelua pria duriu, taiso alale* 
trikiniua protus ir kitokius alektrikin- 
ius intaisus. Ataikita pas mana jaigtt 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu Isapildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecalui pakol ojsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY
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LADIES)
YOU R DRUOaiST 
NKCOMMINDD

ATTENTION)

ROYAL PURPLE 
PILL8

A. Lazauckns, C. Guntis,
J. Vasiliauskas, M. Tanmlinyieziene,
O. Kvcderiene, 
M. Kisiliauskieno, 
M. Mlkluseviczia, 
S. Saramagee, 
J. Smalskys, 
Mrs. Bendrick, 
A. Vasiliauckiene, 
.1. Szneideris, 
.J. Varnaitis, 
A. Misikeviczius, 
M. Miklak.
A. Kisieliene, 
J. Fergeris, 
F. Kaunas, 
J. Sakalauskas,
B. Zubrys, 
M. Baderis, 
M. Skiecziene, 
F. Kalantas,
P. Ferrence, 
J. StigikuS' 
J. Ruckus, 
M. Szatas, 
J. Szaulinskas, 
Mr. Pautienius, 
A. Želionis, 
S. Barkauskas, 
O. Margulevicziene, 
J. Pilius, 
A. Supranaviczia, 
O. Petroniene. 
.J. Rutkauskas, 
M. Spilingiene,
A. Kasparas, 
M. Navarauskiene,
J. Virbickas,
B. Grenis, 
A. Gibiene, 
M. Spripkiene, 
V. Bancviczius, 
V. Vaitkunas
K. Vasiliauskiene, 
A. Siilauckas.

Smulkiais Suaukauta

J. Zeleckas,
S. Bulota,

J. Staniulis,
P. Staniunns, 

A. Laurinaitis, 
K. Kartparaviczia,

E. Kiszionis,
S. Zubrys,

M. Vernicky,
O. Stankevicziene, 

K. Vaideniene, 
M. Griniene, 

J. Bendereviczius, 
A. Bolerenavicziene,

M. Žugždas, 
M. Petrauskas, 

V. Leskeviczius, 
S. Sužiedėlis, 

M. Tamaszauskiene, 
M. Ambražiene, 

E. M atikas, 
M. Skripkus, 
J. Zirdelskis,

J. Steneris, 
J. Žitkus,

M. Zaukauskas, 
M. Rooney, 

Mr. Kazlauskas, 
M. Mikaszauskas, 

J. Szaudiene,
J. Sivokas, 

O. Virbiliene,
K. Lukszys, 

O. Urbanavicziene,
S. Lukosevicziuj,

K. Szatas, 
J. Kazlauskas, 
A. Czižauskas, 
M. Kaspariene,

V. Buckiunas,
O. Duleliene,
P. Valenskas,

Viso labo

$69.33

$185.83

Szvento Pranciszkaus Para
pijoje Minersville, Pa. aukavo: 

Po $100.
Gerb. Kun. J. Karalius.

Po. $10.
Mr. Paulauskas.

Po $8.00
N. N.

Po. $5.00
K. Lapinskas.

Po. $3.00
A. Szukeviczia,
J. Kirtiklys.

V. Leakevicziene,

Po $2.00 1

A. Bagdanaviczius,
A. Geležys,

O. Paruline,
A. Vaičikauskiene,
O. Vaitkevicziene, Dr. J. Paulauskas.

Po. $1.00
M. Kromeniene,
A. Czižauskaite,
B. Beilis, 
M. Samanis
A. Brilevicziene, 
Mr. Balui is, 
M. Jasevicziene, 
J. Mickiene, 
A. Zaberlaviczius,
M. Joneliunas,
N. N.
J. Balkeviczius,
J. Matulaitis, 
M. Beliuniene,
A. Bernatoniene, 
J. Sartauckas, 
P. Sabalauskicne,

B. Kasparas, 
A. Tananis, 

K. Maliukevicziene, 
J. Lapinskas, 

O. Gibavicziene, 
A. Zinkeviczia, 

S. Zenis, 
A. Gibrezgeliene, 

, J. Eidukaitis, 
M. Dambrauckiene, 

J. Degutis, 
J. Mikutaviczius, 

J. Žukauskas,
K. Poluszauckiene,

Szvento Vincento Parapijoje 
Girardville, Pa. aukavo:

Po. $100.

Kreipkitės ant vie- 
(Jy.27.) . — >■» > ■ - Į

REIKALINGA, VYRAS,

N. N.
Po. $G.00

J. Kulingauskiene.
Po. $2.00

A. Lukosevicziute.
Po. $1.50

K. Mikszienc.

O. Slavinskiene, 
T. Zink,
O. Kletkienc, 
V. Sutkaitis 
M. Vitkauskiene, 
M. Merlauskiene, 
J. Krolikas, 
A. Czikotas, 
A. Rice, 
J. Krivojus,
P. Subriene, 
J. Czernauskione 
E. Raižiene, 
M. Gudaitiene, 
M. Služiene, 
G. Ciguleviczia, 
J. Kruczinskas, 
J. Radzeviczia, 
J. Trankiene, 
O. Darliniute • 
M. Butimauskas, 
0. Kreiviene, 
S. Nabliene, 
J. Juzelioniene, 
J. Slavinskas, 
V. Rudonaviczia.

Smulkiais surinkta

f

X.

Po $1.00

U. Ziguraiticne, 
P. Urboniene, 

K. Beker, 
J*. Santarienc, 
A. Saraitiene, 

A. Krikiute, 
F. Krulas, 

B. Krivienas, 
A. Tamoszaitis, 

M. Radžiavicziene, 
O. Marcinkeviczius, 

O. Sutkaitiene,
O. Zakaravicziene, 

J. Misiūniene,
C. Kernvicziene, 

J. Lietkieno, 
F. Saukevicziene, 

A. Žilinskas, 
A. Lesuleviczia, 

M. Stenskiene, 
O. Laugzimiene,

P. Alcknavicziene, 
S. Bobukiene,
J. Bagdonas,

1V. Lukoseviczia

Viso labo I

1

$53.52

$214.02

Szvento Kazimiero 
joje, St. Clair, Pa. aukavo:

Po. $2.00

K. Rusimaviczius.

A. Russo, 
Mrs. Mektakis, 
Mrs. Fritz, 
J. Skinkis, 
Mr. Smith, 
P. Masionis, 
Mrs. Hughes,
O. Donnelle, 
M. Szumskis

•

J. Olinskas, 
A. Szieriene,
P. Kubiliene, 
P. Bakas, 
P. Krikauskas, 
M. Razanskas, 
S. Kraucziunas, 
J. Janiszauskas, 
Puisžiene,

Smulkiais surinkta

Viso labo

Parapi-

Po $1.00
Mrs. Butsevich, 

Mrs. Korsak •
A. Skinkis,

J. Radaviczius,
J. Pocevicius,

P. Packeviczius,
M. Fellup,
J. Lideka,

J. Babijonas,
A. Miszkinas,

S. Radziaviczia, 
K. Rusimaviczius, 

Ą. Kondrotiene, 
O. Masioniene, 

M. Vizgirdiene, 
S. Malinauskas •

M. Zigmontas, 
Binkiene. 

$58.83

$81.83

Apreiszkimo P. Szv. Parapi
joje, Frackville, Pa. aukavo:

J. Micziulus.
Po. $2.00 . h

i A
N

Hi M •

U

J

R. Milusiene,
O. Lepeskiene,
I. Hummel,
J. Kulbickas,
A. Gureviczia,
A. Surmaitiene,
P. Rumbavicziene,
M. Krumalavicziene,

K. Kvainauskas,

A. Ferrence,
I. Lopszaitis, 
A. Bružiene,

J. Vadas, 
J. Tucinas, 

O. Supernavicziene,
J. Žilinskas, 

J. Szmulksztys,
T. Margelis, 

A. Lepeczka, 
J. Tirva,

J. Balsys,
A. Papcraitiene.

Smulkiais suaukauta"•I $40.97

Viso labo $187.97

Szvento Petro ir Povylo Pa
rapijoje, Tamaqua, Pa. auka
vo:

Po. $5.00
Gerb. Kun. Klevinskas, M. Grigaitis.
A. Kirtiklys, Ai Szimanskis.

Po. $2.00
M. Mitrikeviczia,
O. Vitkauskiene.

Po. $1.50
V. Gurnevicziene.

Po $1.00
P. Berižiene,
V. Kemzluriene,
O. Krunkleviczia,
P. Stankevlczia,

M. Burneskleno,

li

P. Kubilius,
J. Vazukas,

J. Guriavlczia,
J. Znjankauskas,

Po $1.00
K. Babiniene, 
Dr. M. J. Dougherty,
K. Stankevicziene, M. Batvinskiene,
V. Lazauskas, 
K. Barkauskiene^ 
J. Baranauskas, 
P. Griszkieno, 
0. Micziuliene, 
J. Astanavicziene^ 
T. Kunigoniene.

Smulkiais surirrjttu

J. Kaknavicziute,
C. Boziene,

O. Stankevicziene.
J. Kienkuvieno,

M. Rice,
M. Derlienienc.

P. Žobieno,
E. Lapinskiene,

Viso labo

$30.61

$51.61

Szvento Lu’dviko Parapijoje, 
Maizville, ir (Gilberton, Pa# au
kavo:

Po. $2.00
M. Baltiszkiona. ]
E. StaszaucJciene.

0

M. Kaszalonieno,

Po $1.00
C. Marcinkeviczia,
E. Mathews,
P. Klimaucklene,
J. Baruszkis,

A. Szlumski, 
M. Sbruszkienc, 

J. Zubey, 
J. Miliauskas,

M. Markevlezlėne, E. .Malakauskiene,
M. Kerrigan
R. Ženevicziene,
J. Earley, ‘

Smulkiais surinkta

M. Jurc^ioniene, 
S. Doyle, 

J? Vinski. 
$40.21

Viso labo ,
t 

A a $02.21

kuris norėjų dirbti ant far 
mos prie namu. Darbas ant vi
sados, žiema ir vasara; kurie 
negali dirbti mainose ar dirb-į 
lavoje, lai atsiszaukia:

Frank Ba rtaže j u s
R.F.D. No. 4

(t.56

Ulster, Pa.

ANT PARDAVIMO.
J 

f

Lotas 
25x125 pėdu. Geras biznavas
namas su sklodu ant kito galo

Trijų lubu namas.

loto. Randasi 200 bloke ant E. 
Centre St. ;nvnUfmmi«
tas.

Geras investmen

James II. Kirchner, 
Record American Ofise.,

Jy.16) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

8 ruimu namas, geram padė
jime po No. 719 E. Market St., 
ant (’zverties loto. Kreipkitės 
ant adreso: (J.13

718 E. Centro Si., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
I

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

412 W. Mahanoy St.
.Mahanoy City, Pa.
rn.u. , ..... ... ■ ■ - --I-

gerk Ii-

kurtumo, uži-

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, 

uis dusulis, sunkaus kvėpimo 
nosines kataro,
mas ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme, per 
30 metu.
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

Preke tiktai 25c per

4 Readin 
. lines

►

$3.75
IN

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25 ir*
WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 18 LIEPOS

Dubeltavaa 
TikUtas

Specialia Ekskursinis Treinas

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

Isz
Gilberton ............
Mahanoy City ....
E. Mah. Junction .......... 3:04
Tamaqua............................. 3:16
Pribus in Philadelphia ... 6:00

Grįžtant—Apleis Philadelphia 
7:15 vakare Standard Time o 
8:15 vakaro Daylight Time,

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

KETVERGAIS
Liepos 15 ir 29 

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

>(Tikietai gori ir ant Pullman
Karu primokant regularisz- 

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

troino ta didna priskirent ir ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 vai nokti priesz tai. 
Galima sustot PhiladelphijoJ va- 
žuojant Ir grįžtant.
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studentai Kalifornijos aplaiko savo diplomus.
Po iižbaig

marszavo prie stalo, priekinio sėdėjo profesoriai dalindami diplomus

1^8 b

imui mokslo l niveitsite’te Kalifornijos, Los A ngeh'S, Kalifornijoj, studentai 
<1<»1 t uju, kurio užbai-

gc pasekmingai mokslus. Pave ikslas parodo kaip studentai susiformavo laike marszo.

PAGAMINA KIRMĖLĖS 
DEL VALGIO.

Tokio, Japonijoj likos atida
rytu nauja restauracija kurio
je pagamina tiktai kirmėlės 
del valgio. Locnininku tosios 
restauracijos yra Japoniszkas 
kukorius,
pagamina gardžius

I

I'7 i. lhlH 

y h

I.

KXBXSZQfiflSCBDB
_ 'iii'n rw—iiiT*'

VAIKU ŽIEDINE PARODA KALIFORNIJOJ.
atsibuvo septinta 

metine žiedu paroda kurioje dalybavo tūkstantis vaiku. Visi 
buvo parėdyti in visokius žiedus.

Ab.i diena Ocean Parke, Kalifornijoj
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AMERIKOS KARISZKI
Ana diena atplaukė in San

vynes dalyvauti mėtinėse manevrose
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LAIVAI SAN FRANCISKE.
68 kai iszki laivai isz Amerikos lai-Franciske, Kai i foru ia,

. Praeita mota ju buvo atplaukia net 144 laivai.
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LAIVELIS KURIS TURĖJO NEPAPRASTA PRAEITI.
prigulintis dabar prie Chester Gray isz Bostono, tureLaivelis (yachtas) “Yankton,”

jo nepaprasta praeiti. Daugeli metu adgal prigulėjo jisai prie Angliszko karaliaus Edvardo, > > a * <■ M r-M 1 T *11 • 1 1 •po tam perėjo in rankas aktorkas Sarah Barnhardt, o laike Iszpaniszkos * kares prigulėjo
•prio admirolo Dewey. Nuo kada prasidėjo Amerike prohibicije nupuolė taip žemai, kad už
siėmė szmuglorysta guzutes ir likos konfiskuotas per valdžia ir parduotas. • — I—
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