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ISZ AMERIKOS 2 VAIKAI PRIGĖRĖ
VIENAS LIETUVYS, KITAS 

LENKAS.

Kazimic-

NELAIMINGOS VAKACI- 
JOS. — LIETUVYS UŽ- 

MUSZTAS O KITAS 
SUŽEISTAS.

1 Detroit, Mich. —
ras Jurgelaitis, 9207 Cardoni 
avė., ir Antanas Stanionis, isz- 
važiavo forduku atlankyti pa
žystamas ir gimines in Wilkes- 
Barre, Pa. isz •kur 
New Yorka.
nuo New Yorko

važiavo in 
Apie 70 myliu 

, važiuodami 
nuo kalno, trenkė in tilta ir nu
sirito in upia.
vietos likos užmusztas,

Jurgelaitis ant 
O jo 

draugas Stanionis sunkiai su- 
bet manoma kad pažeistas,

sverk s.
Jurgelionio kūnas likos

vežtas in

je.
ir du 

save.

fe

LAVONAISURASTI PRUDE 
PER ARTYMA GYVEN

TOJU, KITAS BAISIAI 
APSIDEGINO.

, ... Jonukas
Lenkas, keturiolikos 

metu ir Vincukas Palionis vie
nuolikos metu, abudu isz Ey- 
non, prigėrė prūde, apie penk
ta valanda vakare, arti Arch
bald. Abudu lavonus iszgavo 
artimas gyventojas Juozas Ma- 

girdedamas kitu vaiku 
riksmus, buk juju draugai pri
gėrė.

Scranton 
Kailiuk,

ži k,

Pa.

daugelis

rosią

at- 
Detroitą kur likos 

palaidotas su bažnytinėms ap
eigomis Szv. Jurgio bažnyczio- 

Velionis paliko dideliam
nuliudimia dvi sesutes 
brolius jaunesnius už

Jurgelionis turėjo apie 20 
metu, doru tėvu sūnūs ir pats 
buvo doras jaunikaitis, turėjo 
daugybia pažystamu ir guodo- 
tas per visus. Dalybavo teat- 

loszdamas Žvdo role ir
padarydamas daug juoku.

Liūdna, kad mirtis pakirto 
jaunu gyvastį. Tame yra pra- 
sarga, kad nepratia važinėti 
po didelius kalnus Pennsylva- 
nijoj kad būtumėte atsarges
niais.
KUNIGAS ARESZTAV0TAS 

UŽ ŽUDINSTA.
Santa Ana, Calif. — Szerifas 

Jernigan, nuvažiavo in New 
Yorka aresztavoti katalikiszka 
kunigą Fi.li.pa A. Goodwin, už 
nužudiuima Juozo Pattersono 
rok mid u vedėja miesto Los An- 
geJes, kurio subjaurinta lavonu 
surado tūlas Meksikonas po 
medžiu ant plento arti Santa 
Ana.

Pa/ttersonas dingo isz miesto 
prie saves didele 

faja diena nužu-m

o szale jojo

turėdamas 
suma pinigu, 
(lytas buvo matytas drauge su 
kunigu ir po tam slaptingai 
dingo.

ISZ BADO MIRĖ, 0 BANKE 
TURI 13,785 DOLERIU.

Dulu t b, Minu. — Paiicije ra
do prie geležinkelio pusgyvi 
žmogų nuo bado,
krepszi su keliais sudžiūvusiais 
szmoteliais duonos ir apgrauž
tu kaulu. Kada ji nuvežta iii li- 
gonbuti, pasirodė kad tai val
kata Benjamin Shay, GO metu. 
Jnsiu'ta in paniusza'la jo surdo- 
te surasta bankines knygutes,
kurios rodo, buk senukas turi 
sudejas keliose bankose 13,785 
dolerius, už kuriuos jam buvo 
inraszyta 700 doleriu procento 
už tuos pinigus.

KRITO NEGYVAS PRIE 
ISZKASTO KAPO.

Malboro, Mass. — Zmonys 
alėja ant katalikiszka kapiniu, 
rado ] 
Calnan, 
kasias kapa del mirusio žmo
gaus kuri ketino palaidoti ta 
diena. Badai duobkasis mirė 
nuo karszczio.

• MERGAITE RADO SAVO 
MOTINA PASIKORUSIA.
Danvers, Mass. — Janina 

Lazxlovskiute, vienuolikos me
tu mergaite, .per visa valanda 
jeszkojo savo motinos, ant ga
lo nuėjo in garadžiu, kur sura
do savo motina kabanezia ant 
virves, pririsZta prie balkio.

Motina, staiga i gavo baisu 
galvos s'kausma ant kurio tan
kiai sirgo ir negalėdama nu- 
kensti ilgiaus, pasikorė, nubo- 
dua jai tolimeania gyvenimas.

negyva duobkasį Joną
kuris ka lik buvo isz-

Mass.

Taja diena daugelis vaiku 
maudėsi Benjamin prude. Visi 
jau buvo pasirengia eiti namo, 
bot Palionis su Kailiuku da 
karta panėrė ir daugiau neisz- 
plauke in virszu.

Palionis paliko 'tėvus, sesute 
Anele ir broli Juozą, o Kaniuic 
taipgi paliko tėvus, kelis bro
lius ir sesutes. Laidotuves at
sibuvo drauge su pamaldomis 
Szv. P. Marijos bažnyczioje.

Ta paezia diena apdegė bai
siai ketiniu metu Edvardukas 
Smalekas, nuo bružinimo za- 
palku, bet yra viltis, kad vai-
kinkas iszgis.
MOTERĖLES VAIKSZCZIOS 

NUOGOS ATEITEJE.
Chicago. — Booth Tarking

ton ant czūom»itinin susirinki
mo moterių iparedu siuveczku, 
apreiszke, kad už dvideszimts 
penkių metu, mot eros vaiksz- 
czios nuogos, arba su tokiu pa
rodu, koki nesziojo Jeva Roju
je-

Bet pana Fayc MaHin isz 
Waterloo, Iowa,
jam ir užginezino jojo užmeti- 
liejimui kalbėdama, kad: 
teres niekados 
nuogos. Moteres neszios ta, kas 
joms geriausia pi^it'inka, pagal 
mada, bile tik nepereitu man
dagumo rubežiaus. Po teisybiai 
moteres ir
trumpas szlebes 'ir

pasiprieszino

“mo- 
nevai'kszczios

merginos neszioja 
už raitoja 

paneziakas, bet tas yra sveika, 
o kas nori prisižiuret moterių 
nuogu kojų tai moteres to ne- 
užvydi, 
tai: ‘
kriukis užbaigtas.”

SUVAŽINĖJO SENA 
ŽMOGŲ.

Lisbon, Me. — Kataliku ku- 
va-

žiuodamas airtomo’bilium, ku- 
radosi jojo motina ir 

in 7G metu

o jaigu kam patinka 
you arc welcome’ ir ant to

nigas J. Francis BradyJ y

r urme 
gaspadine, trenkė 
senuką Frana S. Gowell, tuo
ju us prie savo namu. Kunigas 

savo automobiliu smar- 
negalejo sulaikyti in 

laika idant netrenkti in žmogų.
ligonbute 
tuom lai k 

pastate po didelia kaucija.
NIGERIS SUBJAURINO 

BALTA MERGINA.
Pittsburgh, Pa. 

Itadzanovsk 'iute, 
naitineje ligonbu’toje iszejus 
ant szviežio oro su vienu ligo
niu Jonu Roberts ir atsisėdo 
ant suolelio pasilsėt.

Vos abudu atsisėdo, kad 
sztaiisz krūmu iszszoko juodas 
Ijcstije, baisiai sirmusze ligoni, 
po tam 'užklupo ant norses ir 
pabėgo. Niekas negirdejo riks
mo morg’ino®, kuri at vėžliojo in 
ligonbutia apsakydama kas su 
jaja atsitiko. Paiicije areszta- 
vojo kelis nužiurdtus nigerius 
bet mergina yra per silpna pa
žinti juose sdbjaurintoju. Visi 
uždaryti kalėjime, pakol mer
gina neipa sveiks.

vare i 
kini ir

ti o well a įvežtas in 
tuoj mirė o kunigą

— Regina 
norsd ezio-
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Isz Visu Szaliu
SEPTYNI KAIMAI 

UŽLIETI
UPE DANUBE ISZSILIEJO 

SEPTYNI KAIMAI 
UŽLIETI.

)

BLEDES PADARYTA ANT 
50,000,000 DOLERIU.

Belgradas. — 'Setptyni kai
mai likos užlieti per iszsilieji- 

Danubes artimoje 
padarydama žmo- 

bledes ant tpenkesde-
szimts milijonu doleriu.

Novosad ir Belgradas taipgi 
Telogimmas pra- 

tukslancziai namu

m'a upes 
Baczka, 
n rems

matydami kad 
nusiszove ir nu- 

vandeni.

yra užlietas. 
nesZa, buk 
sunaikinta ir tukslaneziai gy
vuliu prigėrė. Daugelis žmonių 
prigėrė Upvideke. Keli turtin
gi ūkininkai 
neiszsigialbes,
szoko nuo stogu in 
Gjrventojai baisiai kenezia di
deli varga. Valdže skubina pri- 
gial'beti nelaimingiems, bet ta
sai darbas eina neskubei.

LENKAI ARESZTAVOJO 
SZIMTA SZNIPU.

Varszava. — Paiicije surado 
suokalbi Galicijoj, didele Uk- 
ra jiniszka draugove
tikslu yra darbuotis del Vokie
tijos ir Bosijus prieszais Lenki- 
JC\

Siivirsztnn ftzlnitas ypatų li
kos areszt'avotos Kroką ve, 
Lvave ir Przemysle.
dalis tarp arosztavotu yra Uk- 
rajiniszki studentai tarnaujen- 
ti Lenkiszkoje kariumeneje.

kurios

Krokąve 
Didesne

MATE BAISIA MARINTA 
BAIDYKLA.

Victoria, B. C. — Nežinoma 
ir negirdėta marine 'žvėris ar 
žaltis buvo matyta ana diena 
Okanagon ežere. Bosas Local 
Land Co., važiuodamas auto
mobilium pakraszcziu užtemi- 

, kuri
automobiliam 

reitumo ketures-

no laja baisybe 
.lenktynių v 

plaukdamas 
deszimts myliu in valanda.

Bosas Loggie mate Laja bai
sybe kurio galva buvo panaszi 
in avies galva, nugara juosva, 
15 pėdu ilgio ir storumo kaip 
jautis. Plaukdamas, kaip kada 
iszkeldavo savo nugara net 
asztuones pėdas isz vandens.

Su Loggie radosi a u tomo bi- 
liuje trys kiti vyrai kurie už
tvirtina po įprisioga ka buvo 
mate, sakydami, kad taja die
na visai negero mirnszaincs ir 
aiszkiai mate taja baisybe. 
NEŽINOMAS PASIUTĖLIS 
SUPJAUSTĖ DU VAIKUS
ANT SZM0TELIU. LA

VONUS PRISIUNTĖ 
NAMO.

Berlynas. — Priesz pora sa- 
vaieziu Breslave buvo nužudy
ti dideliu žiaurumu du vaikai 
—berniukas 12 metu ir mer
gaite 10 metu'. Motina, iszeida- 
ma iii darbu,
priežiūroje seneliu 
ežiu tolimoj gatvėj. Taip pasi
liko vaikai bėgiodavo tarp mo
tinos bujo ir seneliu.

Viena diena apie 5 vai. 
kare vaikai buvo nusiusti
paczta parneszti kažkokio 
siuntinio, ir isz ten jie daugiau 
nebegryžo.

Ape 11 vai, vakaro vienos 
bendroves sargas rado prie 
auksztosios technikos moky
klos sienų labai dideli pakieta, 
kuris jam atrodo akyvu. Jam 
ji atidarius iszkrito berniuko 
galva. Iszsigandes sargas pa-
szauke policija. ........... • karszto kraujo.

e,jo isz

fe W. D. DOCZKOWMKI, Pr«a. A Air▼▼ • H nHAI| B FW« i

F. n. DOCZKONBKI, KAIUr 38 METAS
■ I ■ 
H

ANT GARBES ŽUVUSIU
ANT SUBMARINO S-51 ISZ LIETUVOS

su
<r

paliko vaikus
gyvena n-

va-
in

Kada likos iszkellas in vi rszu nuo dugno mariu nusken
dęs submarinas S-51 su žuvusiais laivoriais, 
draugavo padėjo ant jojo puiku ankara isz visokiu žiedu ant 
garbes žuvusiu. Nelaimingas submarinas likos perdurtas per 
laiva City of Roime keliolika menesiu adgal ir tik nesenei sub- 
marina iszgavo isz mariu kuri adgabeno in New Yorka. 

uMfiiMnMIMli nlR* • iMUi»Mį|i»i i

Atidarytame

vi rszu 
su žuvusiais senu kareiviu

punde buvo 
rastas perplautas in dvi dalis 
mergaites kūnas. Kitame j)iin- 
de buvo rastas taip 
piaustytas
Isz abieju kimu yra kraujas.

, ligi puses

pat su- 
berniuko 'kūnas.

M e ragi les plaukai 
galvos iszpeszti.

Už poros dienu seneliai ga
vo pakieta, kuriame buvo in- 
detos tu vaiku kaikurios kimo 
dalys. Po kiek laiko buvo ras- 
ti du vaszkiniai biustai 
niiiko ir mergaites, aprodyti 
žuvusiiiju vaiku rūbais.

Visas miestas' 
tokia žmogžudyste ir visi (‘me
si jeszkot žmogžudžio. Bresla- 
vo policijai in pagalba atva
žiavo Berlyno geriausi slapto
sios policijos ekspertai.

Buvo paskirtos dienos nusi
kaltėlio medžiok lei, 
turej dalyvauti visi 
miesto g 
insakyta jeszkoti savo namuo- 

rusyse 
•/

bei-

susijaudino

kurioje 
Breshivo 

gyventojai. Jiems buvo

garą- 
past-

se, pastogėse, 
žiuose ir visose vietose 
slėpusio žmogžudžio.

Vaiku keli eisena ligi pacz- 
Jie dar

buvo pastebėti praeiviu G vai.
to jau aiszkiai susekta

J 
jiems iszejus isz paežio. J u nu
žudymas turėjo invykti tarp 
7 ir 9 vai.

Yra jau nustatyta, kad sene
liams siustą pakieta 
nužudytas berniukas.
kad jo nužndytojas jam liepe 
paraszyti adresa.

galėjo būti tu 
vaiku nužndytojas, 
slaptosios policijos galvosu'kis.
Buvo manyta, ’kad ju nužudy
mas buvo lytinio 
Bet dabar manoma, 
yra tikybinio pobūdžio, 
juos nužudė Žydai, religinėms
pareigoms; ta paezia diena bu
vo panaszi žmogžudyste ir 
Czekoslovakijoj. Breslavc ren
giamas Žydams pogromas.

adresavo
Mat v t i,

Kas nekaltu 
tai vra

pobūdžio.
■kad jis

kad

pumas Žydams pogromas.

NORĖJO SUPJAUSTYT 
SAVO VYRA.

Pott-s'ville, l?a. — Apsigink
lavus su ilgu peiliu, Elena 
Bronson, nigerka, likos aresz
tavota j)er palicijunta ir užda
ryta kalėjimo. Laike kvotimo 
Elena pasako, buk jeszkojo sa
vo vyro kuris susinCsze su kita 
juoda motorėliu. Elona buvo 
supjaustyta ir kruvina, nes su
pjaustė savo prieszininke pir
ma, po tam jeszkojo savo vyro 
idant <ir jam nuleist 'truputi

•
i !

DU PRALOTAI
ARESZTAVOTI

ARCIVYSKUPAS IR VYS- 
KŪPĄS ARESZTAVOTI UŽ 

PERŽENGIMĄ MEKSI- 
KONISZKU TIESU.’ 1 * t

Mexico City, Mex. — Dr. Jo
se Maria Mora y del Rio, arci- 
vyskupas Mexico ir Dr. Pasen
ai Di'az, vyskupas isz Tabasco, 
likos aresztavoti už jjeržengi- 
ma Iikejimiszku tiesu.

Augusto pirma invyks nauji 
instata'i prieszais katalikiszka 
btvžnycTJia po visa Meksika ku
rios uždrairdži'a:'mokyt kriksz- 
czionisz'ko ti'kejimo privatisz- 
kose 'mokslaiiiese, jokis kuni
gas negali būti profesorium ar 
daraktorių mokslą i nese, moks
lą i tiese uždraugta turėti koply- 
czes, jokiu szven-kalbelio j us, 
t uju .paveikslu, stovylu ir žo
džiu, jokiu t i'kejimiszku daly
ku. Kožna menesi mokslaines 
turės pristatyti valdžiai rapar- 
1a isz kur aplaiko pinigus, prie 
ko mokyklines priguli ir prie 
kokio tikėjimo,
tiesas |)eržengia, tai ministeris 
turės tiesa mokslaino uždaryti.

jaigu taisės

Paskutines Žinutes.
If Nyack, N. Y. —Devynios 

moteres ir vienas kūdikis likos 
užmuszti o daug sužeista kada 
apsiverto bosas ant Erie gele
žinkelio. Visi važiavo namo in 
B rook lyną.

1[ Philadelphia, Pa. — Per 
apsivertima žvakes prie gra
belio Williamo McHugh, 2519 
S. Alder uli., lavonėlis sudegu 
kaipo ir visas kambarin kuria
me lavonas gulėjo.

11 Blockton, Ala. — Per 
e'ksplozije gazo Dixie kasyklo-

— Dis-

šia žuvo devyni angle kasi a i o 
keliolika baisei apdegė. Kasy
klos užsidegė bet po keliu va
landų likos užgosytos.

11 Springfield, 111.
(riktas No. 12 anglekasiu uni- 
je U.M.W.ofA. nubalsavo su- 
szelpti ' Anglijos ir Szkotijos 
s tre i’k uo ja i icz i u s a ngle'k asius, 
paaukaudami jiems .$25,000.

11 Charleston, W. Va. —Per 
nugriovimą mažo
Coal River, Whitesville, 
kurio stovėjo apie 150 žmonių, 
užsimusze 6 ypatos,

tilto per
ant

IV L i ll/iQ 11111 l<£ 

įžeisti.
.o 65 su-

KAIP JAUNIKIS VILIOJO 
PINIGUS ISZ MERGINOS.
Sziauliu miesto jauna panele 

Stase V'te priesz trejus midus 
susipažino su
Izidorių Januliu, 
moji pažintis perėjo 
mesnius santikius ir 
Stases szeimoje buvo 
žmogus, 
ir apie
vest u viii.

jaunu vyruku 
Tuojau p ir

iu ar.ti- 
Ja nulis 
“savas

Jau buvo kalbama
kėlimą t riukszmingu 

Janulis buvo netur
tingas vaikinas, o jo “

buvo turtinga ir placziai
“pa- 
” po 

“ but i- 
nes jautėsi

bmsimo-
jį” 
žinoma panele. Ji dažnai 

” “busimajam 
keletą deszimcziu litu 
niems reikalams 
užtikrinta 
sius.

Viena syki Janulis papraszt 
Stasės szvogerio Pociaus 
skolinti jam “ 
tiniems reikalams 
tanezius litu, 'kuriuos tas 
inskaityti in V-tes pasoga. Po
cius buvo žmogus užsispyrėlis 
ir atsako — kaip padarysi ves-

O Januliui parupo 
Jis

skolindavo

J, J 
kad Janulis ja ve-

k 
pa- 

didesniems bu-
tris tuks-

galis

tuves, tai tada gausi ir pinigu 
ir nedavė.

gauti tokia suma.
su linksma szypsena bėga pas 

busimąją” ir paskelbia, kad 
darvsiiLs

but inai

ir paskelbia,

o tam

busimųjų vestuvių 
i Wk alba 
pa.so gos

tanezius litu.

DIRBTUVE NETIKRŲJŲ 
DOLERIU.

Vilnius. — Policije surado 
dirbtuve netikrųjų doleriu, ku
riuos praplatinejo gerai bu- 
organizuota draugove padir
bėju netikrųjų doleriu. Dauge
lis likos aresztavota ir prisi
pažino prie kaltes,
drauguvia prigulėjo didesni 
valdiszki virzsininkai, per ku
riu užtarimą falszyvi pinigai 
buvo paleidžemi tarp žmonių. 
Kauno apskrities Budas per- 
kratineja kaltininkus.

In laja

Girdžiai, 
(“V-bes” kor.) —

GIRTUOKLIAVIMAS.
Jurbarko valscz.

Toje apy
linkėj labai madoje pawidaro
įsigėrimas. Aplinkiniu kaimu 

susirinkę kur nors 
nuoszalio vietelėj leidžia savo 
jaunas dieneles prie 
stiklelio.
jei nebežino geresniu savo gy
venimo vadovu.

vaikinai

J >“brianto
Geda Girdiszkiams,

NESZVARUS VIRSZAITIS.
RolkiHzkio apskr. 

kor.)
be akiniu. Prie valscziaus buto 

ir paprastas kalėjimas 
areszto kamabrys, 

uždaro

Jūžintai, 
(“V-bes” — Virszaitis

Ii
ii! 
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V ra Ik

laikinas, 
kuriam uždaro aresztuotus. 
Bet ant tiek užmintas meszlu 
kad pas gera ūkininką gyvu
liu tvartai szvariau užlaikomi; 
bet Paknys Virszaitis beveik 
kas antra diena būdamas vals- 
valscziuj, to nemato; tur but 
kad be akiniu.

-1 i

M
1

nyczios g. 
Įauga vagis,

APVOGE MOKINE.
Mariampole, Birž. 20 d. Baž- 

Nr. 21 inlindės per 
rado gulinezia

mokine kuriai -nieko blogo nc- 
•padares, paėmė apie 60 litu ir 
pasiszalino. 
pirmiau 
taip pat inlindes, gal tas pats
pilietis, iszenie 12 litu ir invai- 
rius dokumentus. Nakties me
tu žmones,

Dviem dienoms
Kriaucziuno butan

isz Janulio 
pagirdamas sako mate viena 

vyruką, vaiksztinejant aplink 
trobesius. Policijai praneszta, 

nu-
kuriuos

< ( 
už dvieju savaieziu 
vestuves, bet priesz vestuves 
jis noris atlikti kažkokius ko
mercinius (dalykėlius,
reikalinga trejetą tukstaneziu 
litu. Stasės, 
džiaugsmo pttganta, 
szvogeriui duoti jos 
saskaiton Januliui tris tutks-

Janulis, gavės 
pinigus, žadėjo atlikti reikaliu
kus. Koki tie reikaliukai buvo, 
ta mažai kas žino.
. Stase, rimtai pagalvojusi su
prato, kad dar pavojinga .Ja
nuliui duoti tokias sumas pini
gu ir pareikalavo 
vekseliu. Janulis,
Stasės reikalinga taupiai szei- 
minikei atsarguma, iszdave Iri 
ju tukstaneziu litu vekselius ir 
dar tukstaneziui litu, 
spėjo pasiskolinti mažomis su
momis. Praslinko ir keletas me 
nešiu, o “meiles vežimas” to
liau sugertuviu neslinko. Kar
ta, kaip paprastai, atėjės Ja
nulis paskolinti 5 litus siusti 
telegramai (bufetan). Kai Sta
se atidarė ridikiuli, Janulis pa 
mate savo vekselius ir, saky- 

geresnius, 
Po

meiles vežimas

kuri gal suims vagili ir 
Skriaustiems atlygins.

VAGILIAI.
Kižiai, Mariampoles aps., 

Jevaravo valscz. — Czia pra
dėjo vogti žmonių antis. Grei- 

virsz 20 an-

'iii!

i

■ u
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damas pa raszysias 
pasiėmė juos in kiszeniu. 
to suiro ir visos sutuoktuves. 
Janulis lioVesi lankės savo bu
simąją ir susijeszkojo sau ant
ra panele. Pareikalavus isz jo 
pinigu, jis atsake nieko neži
nąs, pinigu nesiskolines ir 
vestuvių kelti nežadėjęs. Pra
slinko ir metai laiko, o nieko 
gero.. Stasei liko tik praneszti 
policijai. Ji taip ir padare. Po
licija suėmė Januli už sukezia-

Jis tuojau pasirasze 
žadėjo pinigus 

Bet matydama, kad 
byla nemarinama, 
•kad tuos vekseliu’s jėga isz jo 
iszreikalave.

Sziauliu apygaiMos 
Januli pripažino kaltu suk- 
cziavus ir nuteisė 
motais paprastojo kalėjimo. 
Be to, Stasei V-tei priteisė ap
gaules budu iszgauta suma pi
nigu.

vima. 
vekselius ir 
gražinti.

pranesze,

teismas

vieneriais

JAUNAS VAIKINAS 
PASIKORĖ.

(“V-besRokiszkis. (“V-bes” kor.) 
— Birželio 5 d. miszJke rado 
pašilkorusi jauna vai'kina Ži- 
burta, 'kuris tarnavo Ikalejime 
rasztiniuku. 
isztvirkimas.

— Priežastis —

tu laiku pavogė 
ežiu. Žmones, kalba kad vagi
liai esą kur nors arti. Nes pir- 
miaus aplinkiniu kaimynu pa
vogdavo laszinius, mėsa, duo
na, o dabar insidrasine pradė
jo ir antis “cziupineti.”

Nežinia ar jiems taip ilgai 
seksis.
LENKAI NUŽUDĖ LIETUVI

Lenku pasienio sargyba insi- 
veržusi in Trumpalio kaimo 
(Suvalkų apskr.) ūkininko Ke
lnerio grinezia suome sakyta 
ūkininką ir iszvedusi isz namu 
nužudė. Kaltes jokios nerasta. 
Nužudė tik dėlto, kad Komo
ris buvo darbsztus ir energin
gas Lietuvis, kuris visa laika 
krito Lenkams in aki. Tuo bū
du jie ir nutarė atsikratyti 
jiems nepakeneziamo, anot ju 
žodžiu, ”Ii t vonia no.

Pagal Paryžiaus laikraszti 
Petit Parisien” — gyvena 

aplinkinėje Laimpdes, seniause 
motere Franci joj, o gal ir viso
je Europoje, vardu Gailliard’- 
iene. Toji bobute turi sziadien 
140 metu ir daluri sveika pro
tą ir gana drūta.

Tankiai jiji kalba del savo 
vaiku, anuku, pra-anuku ir prn 
pra-anuku, kada tai būdama 
jauna mergaite, inteike bukie
tą žiedu del generolo Lafa
yette, kuris prigialbejo Ameri
kai kovoti už laisve.
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Kas Girdėt
P. Buvalda, pirmsedis gcolo- 
giszkam skyriuje Kalifornijos 

uJaigu gyvastis 
radosi ankseziau no kaip du 
szimtai milijonu metu migai, 
tai gal radosi jisai mariose” — 
taip apreiszke tasai profesoris.

universitete.
SESQUI - CENTENNI- 

AL LIETUVIU 
KOMITETO 

DARBUOTE

M III ■ 1*11 I.IUMįlAl W II iiwi.l|« ........ .. 4

Lictuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

1888-UEP0S27-1926
Sziadicn, Ttarninke, sueina 

38 metai nuo kada laikrasztis 
“Saule” pi ima diena pasirodė 
Mahanoy City, Pa., 1888 mete, 
o kuri uždėjo a.a. Dainininkas 
T. Boczkauckas, ir be perstoji- 
mo szvieezia del labo musu 
bietuviu-broliu czionais Ame- 
rike, be jokios permainos locni- 
'iiinku ir tose paeziose rankose.

Sveikinam visus savo senus 
ir jaunus skaitytojus kurie per 
tiek metu skaito “Saule, 
juju da 
■skaitlis

Lubieze, Lenkijoj 
juokingas atsitikimas. Pas tū
la poną tarnavo tarnaite 20 me
tu Janina, kuri aplaike nuo po
no szimta zlotine bninaszka su 
paliepimu idant nueitu in mies
tą ir pirktu reikalingus daig
ius. Aplaikiiis bank-nota, mer
gina buvo tosios nuomones, 
kad ponstva geidže isz josios 
pasijuokti, duodami jai kokia 
tai marga popierelia. Janina 
Įiamis'lino sau: “

kvaila, kaip iszrodąu

atsitiko Gauta pi’ane.Hzimas isz Ne-’
Sese p i i -(knrt ei rn i a 1 Lie

tuviu Komiteto instruktoriaus 
kuriuo pareisz-

choras

warko
y

pageidauja
‘2konkurse

iszpildys szo-
K Iii m pa koji s, 

ir “Noriu Miego;

” nes 
randa'si pusėtinas 

kurie atmena musu 
pirma numari.

Vien tik praszome Visogalio 
Dievo idant sulauktnmem 50 
metu iszdavystės tarnauti ir 
ant tolinus del labo Lietuviu 
ne tik czion Amerike bet Lie
tuvoje ir kitose dalyse svieto.

K vai lys, kuris valgo tiek pa
kol apserga, turi pasninkaut 
po tam, pakol pastoja sveiku.

Kinczikai iszrado būda dir
binio popieros pradžioje 
krikszczioniszkos eros, o Euro
pa priėmė 1aji iszradima pra
džioje dvylikto szimtmeczio. 
Pirmutine d rokuota knyga li
kos atspausta Kinuosia 868 
mete.

popieros

Szmoteili.s kepto katino, ku- 
gardžiu valgiu Kinu,ris v ra

kasztuoja Kantone devynis 
centus. Už dvi kates akis mo- 
kasi po asztuonis centus.

Valdžc iszdave nauja koper- 
ta su marke ant garbes Sesqui- 
Centennial parodos Filadelfi
joj. Marke yra 
J ai išveš Varpu viduryje.

raudona su

Buvo manoma, kad Ameri
konai pametineja rūkyti pyp
kes bet tame biustą, nes 1925 
mote pypkių padirbta už $7,- 
128,249, o zapaiku padirbta net 
24,104,000 grosiniu dėžių.

Kožna diena Su v. Valstijose 
automobiliai užmusza papras
tinai po 85 y patas o 86 ypatos 
randa mirti kitokiu bildu, kaip 
(ai ant geležinkeliu, šįryt kariu, 
nuskendimu ir kitokiu prie- 
žaseziu.

Gyventojams Besarabijos už
ėjo tokia beda, 
panlavinet savo 
rints tame tuftingam liet api- 
j/lesztam sklype kitados žmo- 
nys nežinojo kas tai yra var
gas, bet sziadicn neturėdami 
isz ko iszsimaityt pradėjo par- 
davinet savo vaikus idant ne
mirti isz bado. Vaikai buna va
romi kaip galvijai ant turga- 
vietu, kur juosius perka kup- 
cziai ir siunezia in visas dalis 
Vakaru.

kati pradėjo 
vaikus. No-

Kentuki valstije atsirado ko
kis tai farmeris, kuris iszdave 
savo kaimyną už dirbimą na
mines. Sznipai padare kaimyno 
name krata, surasdami tonais 
samogonka ir kelis galonus na
mines. Dabar kaimvnas užve
dė teisina prieszais ta ji Judo- 

už platinima “liežuviu”
tarp žmonių, nes Kentukyje 
yra tokios tiesos kad nevalo 
žmoniems platinti “liežuvius” 
apie savo kaimynus. Taigi, su- 
sipesze iszmintingos tiesos su 
kvailiems tiesoms o užsi'kiete- 
jusis prohibicijonidtas turėjo 
užmokėti bausmia už apjuodi- 
nima savo kaimyno.

SZ1 u

Moksliucziai tvirtina buk 
musu žeme turi 500,000,000 me
tu, o gyvastis ant josios atsira
do ’300,000,000 įmetu vėliaus, 
kaip apskaitė daktaras Jonas

ne esmių to
kia kvaila, kaip iszrodąu” ir 
inniete bank-nota in pecziu.... 
Ant giliuko nžtemino tai kita 
tarnaite ir in laika iszgialbejo 
szi m t i n e bu maszka.

Nėra ko stebėtis, kad mergi
na neiu'tikejo kad tai szimtine, 
ųes randasi daug tokiu žmonių, 
ka savo gyvenime ne yra mate 
taip d įdėlios vertes buniaszkos.

1 1 4 (

J J
Sukti-
3) M a-

(lyta paveiksią

p. Stansausko, 
kia: 1) Newarkieeziu 
dalyvaus jungtiniame chore ir 

imti daly va viina 
) .Jaunimas mani

festacijos mele 
kins: “ 
ui ” 
nifestacijoje nori tureli paro- 

“ Vytautas”
aut balto žirgo. (Rasi, Manifes
tacijų Komisija patars invai- 
resni).

.16 Liepos Orga'nizacijines ir 
Presos Komisijos (pirmininkas 
atlankė Waterburi; 17 Liepos, 
Hartfoixla ir Bostoną.

Watcrbnriccziai,
laike bus tik po didelio triuksz- 
nio ir labai nuvargę, nes turės 
net 3 seimus,

nors tam

Liūdna ir sunku intlketi, 
kad czionais Su v. 

žinonys gana yra 
bet atsiranda 
kurie intiki in

bet teisybe, 
Valst. kur 
apszvlest i, 
daug
bile ka.

Czionais

o
kvailiu 1

A me rike, 
sutverti bile 'koki

or

o

galima 
tikėjimą ir 

žmonių kurie 
intiki, o

evangelist u 1 kurie

atsiranda dau 
in t uosius tikėjimus 
net ir viena ypata gali atrasti 
užtektinai pasekėju savo moks
lo. Turime czionais tukstan- 
czius taip prasiiniuusiu milijo
nierių ir
kožnas pagal savo kurpali isz- 
dest o k ri kszczion vbe.

Kalifornijoj nesenei atsirado 
misijonierka, kuri pataiko savo 
kalba pa'traukti kelis szinitus 
pasekėju, kurie buvo pasiren
gia szokti in ugni ir kensti di- 
džiauses kaukes, jaigu toji fa
natike jiems palieptu tai dary
ti.

Matydama kad negales dau
giau pritraukti kvailiu prie sa
ves, sumano jiji padaryti ste
buklą. Sztai tūla vakara dingo. 
Jeszkojo josios per keliolika 
sanvaieziu, ant žemes ir po že
me, ant vandenio ir po vande
niu, sztai an't galo ir atsirado, 
garsindama, kad likos pavogta 
per szetoniszka drutybe ir li
kos iszgialbeta isz 'tosios ne
laisvos per Dievo

vieiiok kadangi 
nepraleido iki sziol nei vienos 
progos, kurioje nebūtu dalyva
vo, kad kelti Amerikos Lietu
viu ir musu Tautos valda, ti
kisi ir nori nepraleisti ir szio 
istorinio Amerikos Lietuviu 
gyveninio invykio ir dailiai pa
sirodyti. Kadangi Watcrburio 
kolouiija yra viena isz gražiau
siai sutvarkytu ko'loniju, pri
tiktu irszio.se iszkilniese tinka
mai pasižymėti.

Vakare buvo choristu prak
tika, kurioj atsilankė ir Sesqui- 
Uentennial Lietuviu Komiteto 
atstovas. Nuoszirdžiai gausiais 
aplodismentais choristu pa
sveikintas ir persta’tyTas jiems 
Gerb. kleb. Kun. Valantiejaus, 
prataro iii juos. Atydžiai isz- 
klause praneszimo, 
entuziast iszko džiaugsmo 
noro dalyvauti gražiose iszkil- 
inese ir turėti malone valandė
lė “good time,” vienok reika
las aipsisvarstyli ar gyvenimo 
aplinkybes ir loveliai leis vyk
ti Pliiladelpliijon neleido jiems 
tarti visu pageidauto sprendi
mo: “taii>, atvažiuosim.” Pasi
žadėjo prie pirmos progos nu- 

kuogreieziausiai pra-

Apie devynis brolius ir 
viena seseri.

Gyveno seniau vienam vie- 
nasedyje tarp miszku devyni 
broliai ir viena sesuo. Po ilgam 
sesuo iszlekejo kur ten toli už 
vyro. Gyveno ana tenai, gyve
no; labai pasiilgo savo broliu 
ir suniisilino viena karta 
žinot pas juos kieman, 
kepo bandeliu 
nicm broliam po viena. Paskui 
insidejo verpsti ir devynis kuo
delius 'linu. MiJlino sau, tenai 
bevieszedama pas brolius su
verps ir suaus kožnam broliui 
po marszkinius. Ir iszvažiavo. 
Bevažiuodama per didele gir- 
re, sutiko devync-galvi velnią, 
kuris jai tarė: “Dcvynia-brol’! 
Devynia-brol’! Asz tau pjau
siu!” Nusigandus moteriszke, 
ir nežinodama ka daryt, pradė
jo mėtyt jam bandeles, kurias 
vožė del broliu. Bet ka tai jam 
los bandeles! Kožna galva pra
rijo po viena ir vėl sake: “De
vynia-brol’! Devynia-brol! Asz 
tau pjausiu!” Neturėdama ka 
mėtyt, numetė verpsti ir 'kuo
delius, kuriuos tuoj devynia- 
galvis sudarojo ir vėl 
pjauses. Ant galo mato, kad 
jau ir arkli baigia ryt, ir ant 

nesumany • 
kas daryt,

viena

y visiem

va- 
Prisi- 
de vy-

chorist u

rode savo
ir

good time
J

pas

sa k e

J kad
ir ve

mia

v e žcc z i o s g re t i 11 a s, 
dama moferiszke, 
szoko isz ratu ir inlipo ažalan. 
Devynia-galvis prarijo 
žeczias. statydamas
augsztai inlipo ir negalėdamas 
ja pasiekt, emc graužt užala. O 
moteriszke, devynių broliu se- 

sedi užalyje nei gyva, nei 
ir nežinia kas daryt, 
pamate gegute s'kren- 

pradejo jos praszyt

šuo, 
mirus 
Szlai, 
dantir
kad duotu žinia jos devyniem 
broliams. Nuskrido gegute ant 
vyriausiojo bro'lie palanges ir 
emc1 k u knot:

Devvn’i broliai — kuku!
Jusu sesdle ;— kuku!
Pati dcszimta — kuku!
Užaly’ sėdi — kuku! v
Dcvyąia-

alo ir atsirado,
tarti ir 
nesoti.

Watorburiecziu chorui vado-
%

asine in

Tai ne jos broliai! Kuku!
Tai girrios ūžia! Kuku!
Tai 'medžiai griūva! Kuku!
Aprimęs devynia-galvis vėl 

ome graužt. Visai jau baigia 
graužt,— o taip skubina, o taip 
skubina, kad tik greieziau per
graužė Jau suleido dantis lyg
paežiam galui, šyli dama s kuo 
daugiau nukanst. Jau pradėjo 
linkt prie žemes uža'las, o dovy
ti i u broliu sesuo, nei gyva, nei 
mii’iis, turisi insikabinus in 
užalo virszune... Tik tuo laiku 
suuže, sutraszkcjo krūmai, isz- 
szoko isz lankumynes devynių 
broliu kurtai ir puolė visi 
drauge ant
Vienkart prlszoko visi devyni 
broliai ir nukapojo jam galvas.

Apie tris vingrius.
Buvo trys 

kurie vaikszcziojo po 
apgaudinėdami bobeles ir par
duodami vaistus nuo visokiu 
lign. 
turėdavo atiduot 
n y bei, kuri 
vaikszcziot i. Viena kalia jiem 
taip atsitiko, 
davė visus vaistus ir iszcikvojo 
visus pinigus, taip kad vyres
nybei nebuvo su kuo ir akyse 
rodytis. Jiem besirūpinant ir 

, atėjo ponaitis
Ko jus taip nuliii- 

jam pasisako 
Ponaitis tarė:

nei gyva

ir puolė 
devynia-gal vio.

broliai vingriai,
svietą,

Surinktus pinigus anie 
savo vyres

niu nsdavojuos

bcaimanuojaiit
ir sako: —

y y

kad anie iszpar-

del
savo
l i

< <
Vingriai 
nelaime.

Jaigu jus man užraszysite sa
vo duszes, tai asz jum duosiu 
pinigu kiek tik reikės! Bet už 
penkerin metu asz jusu duszias 
pasiimsiu pas save...” Tas po
naitis buvo vėluos. Mislijo, mis 

, — vis tiek p ra
li žrasze velniui du-

lijo vingriai 
puo'le ir 
szes. Ponaitis juos nuvedė ant 
užalu ir, 
pinigus,

a t kolos žieve, parode 
sakydamas:

eidavo kiszkiu

purnojo isz jos. Po 'tam laikui 
jau nerado pinigu po užalo žie
ve. Tik vienas jaunasis pinigu 
iki valiai turėjo, nes jis pi’iosz 
ta diena prisinesze.
Apie tai, kaip kai kada geriau 

virves pirkt’ ne duona.
Buvo vienas labai biednas 

žmogelis. Pristigo viena karta 
jam duonos ir neturėjo kuo 
pirkt’. Nu vėjo pas susi ėda,Nu vėjo pas susi ėdu 
kuris buvo labai turtingas ir 
nemieriiotai szyksztus ir eme 
praszyt’, 
keletą gorcziulku 
damas: “ 
isz bado.” 
jam rugiu ir iszvaro isz savo 
namu,

nor
Z*

y

Susi<‘da.s' nedavė

'kad pažyczytu 
ingiu šaky 

asz jau baigiu mirt

kad nepurvintn aslos. 
Eina žmogelis namo ir mislina 
sau: tai kad dabar galima bu
tu numirt! Beeidamas susitiko 
ponaiti, tas
auksinu ir liepe 
ves. 
tarė: “ 
mano pati ir _ •„£ 1__ I.. 1 i

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO

Laivu ESTONIA
21RUGSE JO(SEP TEMBER)

Lietuviai, kurie mano atlankyti 
savo gimtąją szali arba mano 
grižti namo, prisidėkite prie szios 
ckskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvengsit visu 
neparankumu ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
į yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko

galybe, kaip 
bibliszkas Danielius isz urvos 
levu arba jannikaicziai isz de
ga n ežio pecziaus.

Josios pasėkėjai karsztai ti
ki in josios žodžius, o valdžc 
renka davadus, kodėl jiji važi
nėjo su svetimu žmogum auto
mobili u je po kelis valsczius.

Ir tokiu tai bildu kilo'naujas 
stebuklas, apie kuri apsakinės 
ateiteįe istorija tojo tikėjimo, 
jaigu tasai būrys kvailiu užsi- 
laikis per koki laika.

Juk nc'karta žodis iszeina 
kaip muse-, o sugryžta adgal 
jaueziu, kaip priežodis skelbia. 
Kvailiu ir lengvatikiu ant svie
to nestokos, tiki in bile ka, jai
gu tame randasi kiek slaptin
gumo.

Nenžmirszkite atnaujinti sa
vo prenumeratos už laikraszti 
jaigu nenorite idant jum butu 
sulaikytas, •r

Magijos Monu Stebuklai.

Garsus lietuviu magikas Prof. J. 
Cekanaviczius iszlcido 10 Stebuklin
gu Magijos Paslaptis. Visi paaisz- 
kinimai lietuviu kalboje. Kurie pri
sisiusite szitas paslaptis tie pri k ro
site kur susirinkimuose baimes, juoku 
ir nuostebumo. Prisiuskite viena 
doleri Money Orderi arba indčkito 
doleri in laiszka. In lietuva nesiun- 
cziu todėl ncraszykito užklausimu.

Prof, J. Cekanovich 
5353 S. Turner Ave. Chicago.

A*BE«CELA arba pradžia skaitymo ir 
raižymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

vauja žinomas iko»nipozitorius 
ponas Aleksis, kuris 
niai pasižadėjo atvykti Ameri
kos Lietuviu Dienos iszkilmes- 
na ir dalyvauti ekspertu komi
sijoje. Nors ir labai užsiėmęs 
savo darbais vienok ponas 
kompozitorius paszven|c ilgo
ka valandėlė laiko pasikalbėji
mui su S.C.L.K. atstovu, įdo
mavusi kiek pasi’tikima Dainos 
Dienos pasisekimu, koki komi
teto sumanymai ypacz muzika
lus programos iszpildyme ir 1.1. 
Pats teikėsi pasižadėti irgi pri
sidėti prie muzikalus progra
mos dalies invvkiniimo.

1 lartfordiecziu yra viena isz 
naujesniuju kolonijų ir nelabai 
skaitlinga, vienok ir jie pa- 
reiszke noro aktyviai prisidėti 
d a'l v v a u t i iszkilniese.

Bostojiiecziams nors toli Phi
ladelphia,'b0t ir jie įdomaujasi 
Amerikos Lietuviu Dienos isz- 
kilmemis. Czia atvykęs S.C.L. 
K. atstovas atlankė “ Darbinin
ko” ir “ 
jose turėjo pasitarimus vietos 
Lietuviu suorganizavimu, kąd 
ne pavieniai, bet organizuotai 
dalyvautu iszkilniese. Czia yra 
gražus būrys ruteligentii, vi
suomenes darbuotoju, tad butu 
gaila, jai szioji graži ir skait
linga kolonija nedalyvautu 
Amerikos Lietuviu istoriniam 
invykyje.

Vietos darbuotojai katalikai, 
kun. Ui4banavicziii8 ir kiti vei
kėjai, taipgi ir Sandariecziai, 
su kuriais kalbėtasi paroiszko 
pageidavimo aktyvaus dalyva
vimo iszkilmese. Tikisi gal ga
les dalyvauti. Pasirūpins kuo- 
greieziausia sukviesti vietos* 
darbuotoju susirinkimą ir jai’ 
ras 
ruosztis prie dalyvavimo isz- 
kihnese*

vienok ir

Sandaros’’ redakcijas,

galimu pradės skubiai * - į

sos Komisiją.

gmlvis — kuku!
Užalu graužia — kuku!
Iszgirdo vyriauses brolis ir 

Vykit szalin gegute! ko 
palangcn atskridus 

y y

“Kada 
tik jum reikės, ateisite ir pasi
imsite sau pinigu!” Dabar vin
griai puikiai pradėjo gyvent: 
pasistatė dvara; du vyresnieji 
apsiženijo, o treczias nieko ne
darydavo, tik 
saugoti.-

Baigėsi penkeri metai. Vy
resnieji broliai 'nieko nedirba 
lik nusigandę laukia tos die
nos, kada vollies ateis ju paim
li. O jaunas nieko sau nepata
rė jo — eina kiszkiu szaūdyti ir 
gana.

l (

Priskridę prie

Tada

tarė: 
ežia ana 
ausis knrtoua.
antrojo brolio palanges ir tail) 
pat užkukavo; bet ir tas liepė 
nuvaikyt. Paskui prie treczio- 
jo ir prie ketvirtojo ir visus isz 
eiles, bet visi nuvaiko.
nuskrido gegute gHrrion ir pa
sakė devynių broliu seserei, 
kad ja visi brdliai nuvaikė. 
Paėmė ana, numovė nuo savo 
pirszto vincziavo'tin'i žiedą ir 
padavus gegutei liepe, 'kad nu- 
nesztu ir paduotu jaunam bro
liui ir pasakytu, kad jau devy- 
nia-galvis puse uža'lo nugraužė. 
Nuskrido gegute jauno brolio 

užkukavo. Kili p 
priėjo jaunas brolis gegutes 
vaikyt, tada gegute tilin-n-n-ii! 
ir inmete žiedą sklcnyczion, 
kuri buvo padėta ant’lango. 
Pažiurėjo brolis ir pažino kad 
tai yra sesers žiedas. Ir klauso 
gegutes, isz kur ana ji gavo; 
gegute atsakydama užkukavo:

Devyni broliai — kuku! 
Jusu sesele — kuku! 
Pati dcszimta — kuku! 
Užaly’ sėdi — kuku! 
Devynia-galvis — kuku! 
Užalu graužia — kuku! 
.Baigia jau graužti — kuku! 
Lakinkit kartelius — kuku! 
Galanskit szobleles — kuku!
Pasako tada jaunas brolis ki

tiem ir suszuko visi devyni 
broliai ga'lansti szobles ir la
kinti kurtus. Paskui szoko visi 
ant arkliu ima! jot ąžuolinis

palangei! ir

V i

girrion. O devynia-galvis jau 
baigia graužt uža’lu. Begrauž- 
damas girdi, kad kas a ta tren
kia per girria: paklauso, pa
klausė ir sako: “Devynia-sako: ' 
brol’! devynia-brott’! Ar tik ne
tavo broliai su kardais atme- 
džioja?” To žodin gegute at
sako ;

į Al ♦ 

t

tas ponaitis in kita sako:

J >
Padirbsime szitoj ba-

Kartu jam betykant ant 
kiszkiu, pamate, kad eina per 
miszka du ponai. Viena tuojau 
pažino, kad tas pats, kuriam 
anie duszias užrasze. Girdi kad 

“Isz
szi'to dvaro szianakt paimsime 
tris duszias. 
sako: “ 
loj tarp kelmu dvara. Pakvie
sime tuos vingrius ant baliaus. 
Apliesimo kelmus vietoje sta
lu, katino skureles ’bus abru- 
sai, o szunio skaros Ims stal
tieses. Duosime gert isz arklio 
nagu. Paskui 'liepsime inspet, 
isz ko tie visi daigtai. Jaigu in- 
spes, 
nosime

Paskui 'liepsime inspet

tai tada mes jiem dova- 
, o jaigu ne, tai tuojau 

ju duszias iszpleszime.” Visa 
ju kalba vingrius jaunasis gir
dėjo ir insidejo demon. Paskui 
anas eme įiesz pinigus isz už
alo namon, nes broliai laukda
mi smerties nieko, nei pinigu 
nenorėjo. Vakare pakvietė vėl
uos vingrius ant baliaus, kada 
anie tenai nuėjo, tai ponas la
bai gražiai juos priėmė ir eme 
gardžiu vynu czes'tavot. Vyres
nieji broliai atbildu iszgerc ir 
dekavojo tam ponui už gardu 
vyną. Priėjo gert jauniausiam, 
tas nusispjovė ir tarė: “Kad tu 
nesulauktum, kad asz gorezia 
meszlu srutas ir isz arklio na
gu!” Ta iszgirdcs ponas susi
raukė ir piktai suriko: “Isz 
kur tu ta dažino'jai ?! Jaigu tu 
jau tok i s gudrus, tai pasakyk 
kur tu dabar esi ir isz ko yra 
padirbti szitie stalai, kuo už
dengti ir isz ko szitie puikus 
abrusai!!...” Vingrius atsake: 
“Mes esam dabar baloje ir 
czia nėra nekokiu stalu, tik kel
mai apdengti szunio skarom ir 
nekokiu abrusu nėra, tik ka- 
cziu skaros ant karklu užka
bintos...” Supyko vejuos ir isz- 
nyko isz akiu su visu dvaru. 
Pasimato vingriai beosa baloje. 
Led’ no led’ lyg rytui i^zsiką-

Mes esam dabar baloje

jam davė keletą 
eit pirkt., vir- 

Nusistoboj’o žmogelis ir 
kaingi man virvių, kad 

vaikai baigia 
mirt badu, be‘duonos: man rei
kia, duonos!” Ponaitis atsako: 
—“bus viso ir tau ir paežiai su 
vaikais, ti'k ei’k, sakau, ir pirk 

Nuėjo žmogelis mies- 
Beei-I

) 
vienam daigto duobia iszkasta 
ir aplink žmogaus iszpeduota. 
Smnislyjo žmogelis laukt, kas 
czia bus, ir inlipo medžion, pa
mėtės virves žemoj’. Ugi žiuri, 
ateina jo Susiedas bagoc,žilis 
ir a įsi uos za ant pecziu maisza. 
Priėjės prie duobes, 
duobėn isz maiszo 
nuėjo 
pinigus. Žmogus neilgai lauk
damas, tuoj iszlipo isz egles, 
iszsiseme visus pinigus ir par- 
sinosze namo, užmirszos net ir 
virves pasiimt. Ateina bago- 
czitis, da vol atsinesza biski 
pinigu. Žiuri, iszimta isz duo
bos visi pinigai. Fane draskyt 
sau plaukus ir keiktos, 
damas: — “kad mario velnai 
paimtu, toki durnių!” Ant ga
lo nežinodamas, ka daryti isz 
piikllimo, pamate žmogaus pa- 

pagriebes jas

Ponaiti

virves. ” 
tau ir nusipirko virves, f 
damas namo per tniszlka, užėjo

supylė 
pinigus ir 

namo pabaigt atneszt

da vėl

sukv-

mestas virves, 
ir pasikarę ant puszios.

(TOLIAUS BUS.)

DAINŲ KNYGELE,, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

!<

IK

laivus 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

, iszvcngsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsiteĮ sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai

l paranku važiuoti be jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117 
IN ABI PUSI .......... $196

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA.. $142.50 
IN ABI PUSI ............ $270

Sutaupysite $30.00
'Revenue Tax” 

atskirai.
Sekantis Isxplaukima* Laivu 

Laivas LITUANIA 31 Rugp. 
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

<4 ir “Head Tax'

ISZPOPIERUOJA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4*th Ulycsia, 

FRACKVILLE, PA.

r

t

4

Eichc ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja 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 
suszclpti.

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip
I tik nupirksi buteliuką

. MESZKOS BALSAMO ( BEAR > 
BALSAM^

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, ken- 
ezianeziu vartojo ir vartoja. Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini 
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo,

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

Trade Mark

U

-

DR. CHARLES RERGER
GARSINGAS SPECIALISTAS

Nerviszku ir Chroniszku Vyru 
, , ir Moterų Ligų

20 N. Centre St. Pottsville, Pa.
*

Ofi«o Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8. v

f

■

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $--------
3-czlas Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigub yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
f*

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau

I

Į*

I

B

1

ogaus kuris dirba ir czedina.dei žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

i 'i!4, * ■ t«
-- ----------------------------------- ■ .. ..................... ....... ............... .. ...----------------.... .. _ . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tikra Istorija apie 
Baltrena, Magdule 

ir ju Žalmarge.

’kuriai Magde 
buvo užmirszusi pa-

— bet

o senis neva tai 
neva susirn-

t

Žalmarge, 
szaudu 
mest, mykdavo iszalkusi, tai 
vėl sziurkszcziuojn liežuviu 
garsiai laižydavo szouus arba 
retežiu barszkindavo
Kazys, kuris vakaiykszti nuo
taki su Drauguliu nuolatos 
mintyj turėdavo, nei galvos in 
ta puse nekreipė, nusidavė ne
girdįs.

Iszgere degtine laimingai 
net ligi dugno. Kazys pasilikę 
delko atėjės,
galva kasydavo, 
pines koja ant kojos mindžika
vo, gahi-gale noriai ant jo pra- 
szvmo sutiko.
Magdule su Kaziuku nuėjo in 
kunigą kleboną ir užsakus pa
davė Sekmadienyj pirmieji už
sakai iszejo, 
ežiu veliaus 
ves — vincziavonc.

Tuo laiku kai vargoninin
kas Magdulei bažnyczioje Ve
nį Creator giedojo senis Tomas 
atėjo in Baltrcno grinezia tely
czia atsiimt.

Senis, kuris del

Szesztadienyj

gi už trijų savai- 
atsibuvo jungtu

“nusiszid- 
Įlymo ir kiauro batu in bažny- 

tuojaus iszmete 
užtvara ir kopeezias in prie
mene, lova atgalios savo vie
toje pastate, paskui atsigulė 
ant krosnies ir su kaž-kokiu 
gudriu džiaugsmu neramiai 
lauke sugryžtant vaiku isz 
bažnvezios.

Vestuvių jokiu buvo sutarta 
nekelt, tiktai pasitenkinta tuo-

ežia nenuėjo,

jus nerugok.
— Asz taip sau teveli, ne- 

rugoju — meiliai atkirto — 
tiktai, kaipo in tęva, kalbu.

Ir isztilkro nerugojo ir nesi
skundė. Kaip atjausdavo sopu
lius nuo: anų guzu ir mėlynių, 
po visa, kuna iszsimecziusiu 
taip at jausdavo permaina 
ryn ’y
rojų dabar netiktai 
tuszini, bet ir savo vyrui buvo 
vereziama duona uždirbti, bet 
užtat buvo “gaspadine,” ir 
paguodone ir “unarns” visur

“gc- 
savo padėties. Ir isztik- 

sau ir te-

“gaspadine 
“unarns”

paskui ja sekdavo. Niekas jau 
jai dabar jokiu pastabu neda
rydavęs, niekas noiszdrysda- 
ves pajuokt ar apdainuot; 
kiekvienas mandagiai, gražiai 
pasveikindavo;

“jus,” arba ir “Kazie- 
At ja milą vo taipo-gi kuo- 

knd jau

kiekvienas 
gražiai atsiliepdavo 

arba ir
meiliai
in ja
ne.”
nopui kiaušio i ir tai, 
esanti isztekejusi, kad jau da
bar nebotu reikalo kovot su pa 

ir kad jos padėtis 
žvilgsniu žymiai

jos akyse pagerėjusi.
— J Naruszoviczius.

gu ūdomis 
bent sziuo

12-TA LIETUVIU 
DIENA

sziais
g-

ką u 
ra
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CZEPCZIUS
Ligi paskutinei valandai ne

žinota,
but Vytauto žmona.

Mergina buvo nerami ir la
bai nepastovi. Jau buvo mano
ma pridengt ja delnu ir 
sparneliu prilaikyti 
staiga pasprukdavo isz ranku 
ir lėkdavo toli, kaip petelisz- 
ke.

Vytautas buvo nusiminęs ir 
susirūpinės, kad meiles reika
lai eina blogyn.

Toki augalai, 
noriausiai vyniojasi isz pažiū
ros apie medžius 
sziurkszczius, bet tvirtus...

— Vyruti! — Kalbėjo Vy
tautui dede, senas kavalierius., 
meiles reikalu žinovas. — Pri
valai suszukt: gerbiamoji pa
nele, gana muilo burbulu!’ jei
gu tau patikau, tai leisk veide
li pabueziuot ir tegu buna pa
baiga; o jeigu ne, tai paredyk 
man szpyga,

> b

nr Vanda norėsianti

už
— bet ji

— Delko?...
O motcriszlkas biesukas, pra

skleidęs nervingu 
plaukus ir jais 
akis,- atsiliepe 'užsisvajojusiu 
balsu:

— Detlo, ka|d... ne!....

judesiu 
užsidengės

Istoriszkos Dienos
1 |L 4' ui ' 'IIH *

Augusto Menesije
valdo legisliatura isz dvieju 
butu. Senato isz 15 nariu ir 
Atstovu Buto isz 30 nariu. Gu
bernatorius teritorijos vyriau
sias virszininkas, turi būti Ha- 
waiijos pilietis. Jis yra Suv. 
Valstybių prezidento paskir- 

po vadovyste tas ant 4 metu.
Rugp. 15, 1914. Atidarymas 

Panamos .Kanalo. Rugp. 13, 
1914 m. Suv. Valstybių laivas 
Chrirtobal, perėjo per Kanala. 
Buvo didelio laivo pirma ke
lione. Rugpiuczio 15d. kana
las buvo atidarytas pasauliui. 
Po atidarymu, laivas Ancon, 
buvo pirmas pereiti. Nuo 
Christobal, ant Atlantiko in 
Balboa ant Pacifiko eme devy- 
nes valandas

Rugp. 6, 1777 — Oriskany 
Kova. Buvo Revdliucijines ka
res kruviniausią kova. Britu, 
Kanadiecziu ir Indijonu pulkai 
užpuolė Fort Stimwix (netoli 
Rome, N. Y.) Rugpiuczio 3, 
1777., 800 gyventoju, daugiau
sia Vokiecziu, 
generolo Nicholas Herkimer, 
slenge apsaugoti tvirtove. 
Daugelis Indijonu ir Britu bu
vo iszsiunšti juos sulaikyti. 
Kiti Britai pasislėpė Oriska- 

, lanke
Prasidėjo

f

Turėjo invy/kt ilgas moto- 
riszlcas paszneiltcsys — bet ta 
pat valanda atneszta laiszlkas 
in dėžutė.

Viena ir kita atsiuntė teta, 
gyvenanti Vilniuje.

Laiszke buvo paaiszkinta 
kad

nors ir skiriama szliubine dovana.
Sulaužyta antspaudos, 

raukta rausva juostele, iszmes- 
ta isz dėžutes laksztas Anglisz- 
kos plonos popieros, ir iszimta 
isz dėžutes — czepczius.

Nežinau, 
žaisleli sutvėrė — teeziau esu 
insitikines, Ikad tai buvęs ar
tistas, ir Ikad turėjos valanda 
tikro in.’kvepimo.

Gal but, kad jis, kaipo me
džiaga, naudojęsis Turku szil- 
kiniais audiniais ir 
pilkom karūnėlėm, 
pat galima dalcist, kad su pa
galba stebuklingos burtinin
kes jis ta gražumėli — papuo- 
szala iszaudes isz vortinkliu, 
saule paauksuotu ir deimanto 
rasa pagražintu...

Motinos, tetules ir pussese
res paduodavo ji sau isz ranku 
in rankas, apžiuredamos, pa- 
girdamos, lygindamos sulank
styta karūnėlė ir mėgindamos 
pirsztais medžiagos ruszi.

Vanda pirmoje

kaip Vanda

o asz toliau va- 
gražesnes jeszkot! 
skaistus

žinosiu
Bet skaistus jaunikaitis 

(Vytautas turėjo veideli kaip 
rojaus obuolis) apie tai pagal
vojęs pradėdavo drebėt.

Vandos svyravimas tuo la
biau darėsi skaudesnis, 
jinai su Vytautu jau buvo ap- 
si ma in i u si ž i ed eli a i s.

Jungtuvių diena, kaip priesz 
Araba miražas bėgdavo priesz 
jaunikaiti kas4karta 
liau ir toliau...

Būdavo valandos

kad

vis to-

kuriose

i:

dėžutėje esanti Vandai

nu

kas ir isz ko ta

Prancūzu 
bet taip-

apžiuredamoH,

11

Juš flaperkos geriau kad 
tylėtumei,

T r j u o k u ne (I a ry 111 rn e t, 
Sztai vienoje apygardoje, 
rUai tiek koszos prisivirė, 

Sau sarmatos daug prisidarė 
Viena mergica skunde vyra 

ant keliu tukstaneziu, 
Už koki tai dernccziu, 

Badai už tai, kad josios 
ne ome, 

Su kita ant užsakų davė.

n y, netoli Utica, N. Y. 
Generolo Herkimer.
baisi kova. Vyras priesz vyra 
su kirviais, peiliais, akmeninis, 
ir t.t. pakol Indi jonai matyda
mi baisu žudymą savo žmoni u, 
pabėgo. Britai taipgi atgal 
pradėjo atpii'lti. Herkimer irgi 
neteko daug vyru ir negalėjo 
juos sekti. Apie 500 vyru žuvo

atidarymu, 
pirmas

II

t

Czia volei Blantee apskundė Hzioj kovo-i' Generolas Hcrki;
Vilimu k a

Už koki tai triksa — 
vaiki nuka, 
ncapsiženyjo

perplaukti. Pa
būdavo! i tik Kanala kasztavo 
$357,000,000. Darbas pradėtas 
Gegužio men. 1905 m. ir tęsęsi 
per devynis metus.mer mirtingai sužeistas ir už 

keliu dienu numirė.
Rugp. 9,

Pirmu Moksliszku Laipsniu 
Harvard Kolegijoj. Rev. John 
Harvard, 1638 metuose instei- 
ge Harvard Universitetą, se
niausia augsztesnio mokslo i lį
st eiga Amerikoje.

1642 Suteikimas

i

Rugp. 17, 1807. Pirmas Lai
vas. Robert Fulton’ui priguli 
garbe pabūdavote pirma pa
sekminga laiva. Jis pradėjo 
statyti pirma laiva New Yor
ke 1806 metais, Laivas užvar
dintas “Clermont” ir buvo 150 
pėdu ilgio ir 13 pėdu platumo. 
Buvo mažesnis už pilgrimu lai
vu “Mayflower.” Jam kaszta- 
vo apie $10,000 pastatyti szita

Jog su ja ja
Tiktai kita sau prisikalbino. 

Kad Skulkine provos, tai 
pro v o s,

O tai da ne visos:
Margarieta susimusze su

Je vuka,
O tai vis del nieko,

Ir da viena bobele prova turės, 
’Uai gales girdot i jaigu kas

uores.
Ant kart net keturios 

provos bus,
Už ka sūdąs gerai nuskils, 

Del provininku nieks ne teks, 
I)a gal 'kaip katras in džela 

pateks.
Jau geriau ne reikia, 

Tegu'l-gi kas už tai peikia 
O ka tos mergicos darys

Kaip priesz visus akis svilis, 
Tai niekai, 

Mano vaikai.
♦ ♦ ♦

Negeros tai žiūrės, 
Jaigu nesutinka gimines 
Kaip tai viena moterėlė 

padare, 
Kad uoszvia ir dėde iszvare.
Žmonelių i vietos neturėjo,

H

Tikėdamas 
kad tuojau mirs jis aprasze pu
se Savo turto — apie $3,700 — 
kolegijos pastatymui, ir paati- 
kavo 3f 
pradžia. Tais metais, Gruodžio 
menesi, 
universitetą. Buvo nutarta už- 

“ Harvard” 
ir pastatyti ja Newtone, Mass. 
Vėliaus miestelio vardas per
mainytas in Cambridge, nes 
daugybe kolonistu gavo savo 
mokslą Anglijos Universitete 
tuorn vardu. 9 moksleiviai už
baigė mokykla 1642 metuose. 
Sziadien Harvard Universite-

20 knygų kaipo knygyno iajva. Visas miestas neprielan-Vanda su žavejanezia rezigna- 
ilgomis blakstienomis 

akeles uždengusi, sznabždeda- 
vo tykiai ir minksztai:

— Sutinku....
Bujclavo dienos, kuriose blak-

12-ta Lietuviu Diena 
melais i n vyks Panedelyje Ru 
piuezio (Aug.) 16 diena, Lake
wood Parke. Lakewood parko 
savininkas davė geresnes biz
nio sanlygas, Lakewood parke 
keliai gražiai isztaisVti, dau- 

yra stalu ir pastogių, ne
dulkiu, nei geležinkelio už 

tad Lietuviu Dienos valdvba ir 
sutiko sziais metais 12 Lietu

mi, kad Magde, vaikszcziojusi vin Diena laikyti sziame parke.
Lietuviu Diena prasidės Pa

nedelyje Rugp. 16 d. 10:30 vai. Istienos ti’k pusiau pridengda-
in dvara uždarbiaut, buvo su
sitaupiusi keliolika litu, taigi 
valandele-kita galėjo karezia- 
moje užtrukti.

Pavakarėje, abu stipriai in- 
sismagine in grinezia atėjo, o 
Kazys, rankas priesz save at- 
kiszes, nes grincioj buvo tam
su, nors aki durtu — nematy- 
turn, buvo beeinasV in ana 
kampa, kur manes telyczia už- 
cziuopti. Buvo benorįs gyvu
lėli tinkamai apžiūrėt idant su
žinojus, kas ir kaip... Tccziau, 
kuomet aname kampe tiktai 
lova ir sauja sziaudu ant jos 
teapgraibe, srtaiga iszsipagirio- 
jo, tarsi jam butu kaž-kas ki
birą vandens ant galvos iszlie-

Suprato, kad jis paliko

O

tas ja sau

ne-

nustvėrė ja uz
spa iš
pus

nuo to laiko 
visuo-

nie-

jes. 
apgautas.

— Ei, seni! — suszuko. 
kur Žalmarge?

Baltrenas ligi tol ramiai ant 
krosnies begalis, truputi paki
lo, savo paproeziu alkam* pa
sirėmė ir su filozofiszku ramu
mu atszovc:

— Keno buvo, 
paėmė.

Kaip sužeistas žvėris degas 
piktumu mėtėsi jaunas vyras 
in seneli ir butu kas-nors 
girdėto invoke, jeigu Magduh 
savo paežiais nebūtu priden
gusi teveli, ju tarpan inpuolu- 
si.

Jaunasis 
plauku, trenkė in žeme, 
de, musze, kol neapalpo,
kui sudaužė jos Skrynia ir ge
resniu skareliu paemes, nutem
pė in smukle ir ant degtines 
iszmaine.

Tokios scenos
dažnai pasikartodavo: 
met, kiek kartu Kazys in grin
ezia inžengdaves.

Magde kartais tyliai kampe 
verkdavo, bet gerai invertin- 
dama tėvelio sumanymu,
kuomet jam nesiskųsdavo ir 
viską kantriai nuikesdavo.

Tiktai viena, vieninteli kar
ta, persimainydama Sekma
dieny baltiniais, parode senu
kui savo nuogus peczius, saky
dama:

— Žiūrėkite, teveli! kaip 
tie guzai ir mėlynės ant mano 
k lino iszaugo.

Senis iszaiszkino:
— Teisybe, kad nuo ju net 

pecziai marguoja — tarė — 
bot pati pagalvok, kad tave ne 

ne szeimininkas 
bet tikras vyras

jokia ponas,
tarnyboje,
njUszas. Pagalvok, o pagąlvo-

cija,

ryte su Szv. Misziomis, szokiu 
saleje. Szv. MisZias laikys kun. 
V. Matulaitis isz St. Clair, pa
mokslą pasakys kun. J. Kara
lius isz Minersville. Laike szv. 
Misziu, Lietuviszkai giedos se- 

Szv. Juozapo 
choras isz Mahanoy City, Szv. 
Petro ir Povvlo choras isz Ta
ma kves, Szv. Kryžiaus choras 
isz Mt. Carmel ir szv. Kazimie
ro choras isz St. Clair.

Szokiu Saleje 12:30 vai. bus 
choru koncertas; dalyvaus se
kantieji chorai: Szv. Juozapo 
choras isz Mahanoy City, Szv. 
Petro ir Povylo choras isz Ta- 
makves, Szv. Kryžiaus choras 
isz M t. Carmel, Sz 
choras isz St. Clair, Szv. Jurgio 
choras isz Shenandoah, Szv.

Girard-

kantieji chorai:

. Kazimiero

Vincento choras isz 
ville, Szv. Pranciszkans choras 
isz Minersville 
Szirdies

ir Saldžiausios 
choras isz New Phila

delphia. Laike koncerto Ang- 
kalbes Judge Eugene 

Bonniwell isz Phila-delphijos.
Szokiu Saloje 3 vai. po piet

1 isz kai

ir 8 vai. vakare bus szokiai 
griež geriausia orkestrą.

Read i ngo geležkelio kompa
nija pampino specialius trau
kinius in Lake wood parka, vi
si traukiniai stos Lakewood 
parke ir isz ten paims gryžtan- 
czius adgal. •• ,

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
NEDELIOJ 8 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios II 

Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
subatos nakti 7 Augusto ir pribus 
jn Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 8 Augusto, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 8

I Augusto. Grįžtant apleis Niagara 

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

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond 
- ' ' - ■ ■ i r~J

KANT1ČZKOS arba giesmių knyga,
paprastais kietais apdarais. Preke $1,
Su geresneis apdarais, preke $1.50

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

iszbeg-

in viso-

vo akis, o isz lupu dviprasmiai 
kampeliuose pakeltu 
davo slaptingai:

— Nežinau...
Ir būdavo savaites, kuriose 

pavirsdavo in praszmatnia. 
įjudinę, vandenų dievaite, in 
visokius praszymus,
kius patarimus ir privedžioji- 
mus, turėdavo tiktai viena 
a Įsakmia.

— Ne, ne ir ne!..
Viena karta, takiojo baisioj 

savaitėj, 
esybe sėdėjo salonėlyje 
žemos Persu medžiaga 
musztos sofkelcs ir žaidė suk
dama ant pirszto kuokszta sa
vo auksiniu plaukeliu 
jos gi, 
ties ja, stovėjo visas būrys vy- 
riszkai žiurineziu moterų, 
rios nutarė pergalei, 
prisėst del iszsigerimo

turedavo

toji neprieinamoji 
ant 
ap-

ar teisingiau pasakius,

va landoje* 
nei pažiūrėt in czepcziu nebe
norėjo.

Bet kadangi osa galima but 
labai susisielojusia, o podraug 
turėt jautria sąmone kaslink 
viliojanezio žingeidumo, taigi 

czepcziu, 
kairiosios 

akeles, paskui visa kairia aki
mi, paskui visa deszine akimi, 
paskui kaire ir lygiai des^iųe, 
o pagalios urnai ji nu t,vore ga
lais mažu pirszcziuku ir lygiai 
urnai užsidėjo ant

Vos tiik pritaikė 
priklausomos vietos, kaip mo- 

žavejan-

pirma kliasa lanke

vardinti insteiga

žvilgterėjo in 
krasztumiausia

pir
1

galvos...
ji ant jam

teru choras suszuko 
ežiai:

— Ak, Vandziune! 
tu sziame czepcziuję be 
graži ir maloni!

Ir balsai,

Kaip 
galo

vienskaip ledai,
— prie už Ik i to skambėjo: 

Iszroldai, kaip rožyte! 
Kaip angelėlis! 
Kaip Paryžiaus žurna-

)

kiai kalbėjo apie laiva.
Fui ton’o pinigai iszsibaige 

menesi priesz laivo užbaigima. 
Jam dar truko $1,000. Jis krei
pėsi prie visu savo draugu ir 
pažystamu, jam paskolinti rei
kalingus pinigus. Galu gale 
vienas draugas paskolino $100. 
jaigu galėtu kitur gauti kitus 
$900. Po sunkaus darbo, pasise
kė pasiskolinti kitus pinigus, 
bet prasze kad kitiems nesaky-

I

tas turi 8,033 moksleivius su (į gavo pinigus. Nenore- 1
1,282 mokytojais.

Rugp. 10, 1864 Insteigimas 
Smithsonian Institution. Ang
las, James Smithson, paliko 
$575,000 Suv. Valstybėms, del 
insteigimo Institucijos Wash
ingtone, užvardinta Smithson
ian Institution, jaigu jo brolė
nas mirtų be inpediniu. Insti
tucija iszsiunczia arba remia 
daugeli moksliszku ekspedici-

jo kad isz ju kiti pasijuoktu. 
Laivas užbaigtas ir atgabentas 
priesz West 10th gatves, ir 
Rug. 17, 1807m. pradėjo pirma 
kelione. Laivas vos tik pakru
tėjo ir sustojo.

Pulkai žmonių susirinko pa« 
matyti pirma pabandyma, ir; 
matydami kad laivas sustojai 
pradėjo isz Firiton’o juoktis. 
Laivui sustojus, Fulton’as pra« 

ju invairiose pasaulio dalyse, dėjo egzaminuoti inžina, ir ra«

Pas kitus ant burdo nuėjo 
Ateitoje bus jai atkopti 

pyragai, 
Kaip užaugs josios vaikeliai.
Abudu už tai ant senatvės 

•staugs, 
Kaip senatvės sulauks, 

Ba kai[) jieji nesigailėjo 
t uju '.seneliu,

To paties datirsite nuo savo 
Vaikeliu,

Vargo sulauksite, 
Ir ant senatvės staugsite.

* * *

Mama klauso dukreles, 
Ka per a t puška bažnyczioje 

taip ilgai veikiai,
Katras kunigas pamaldas 

laike, ar matei?
Asz mamyte bažnyczioje 

buvau,
Ir miszparu laukiau, 

Na, kad ant visu pamaldų 
buvai,

Tai ir kunigėli žinai, 
Katras miszpara laike, 
Ar gali man pasakyti?

Mamyte, kaip asz giedojau 
Tai kunigo nemaeziau, 
Nes užsimerkus buvau.

Tėvas dukreles ir užklausė: 
Kur dukrelia užtrukai, 

Kur lyg dvyliktai'buvai ?
Dudorius taip ilgai vilkino 

Ilgai giedoti mokino,
Na tai gerai, gali praktikaut. 

Tiktai ne bambilaut.
Bet be piga meluoti,
Jaigu eina giedoti, 

Bet kad tu tėvo imretum 
Tai tajij* praktika

pamatytum.
W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Institucijoj randasi sekantieji do kad negerai sustatytas. Ji$ 
skyriai — Tautiszka Muzojus, 
Dailės Tautiszka Galerija, 
Amerikos Etnographijos Biu
ras, Tarptautiszkas Mainos De
partamenta,s kuris siunezia 
moksliszkus ir valdiszkus lei
dinius užjurin ir gauna nuo 
svetimu szaliu del iszdalinimo 
szioj szalyj. Tautiszkas Zoolo
gijos Parkas, kuris turi 1,768 
gyvulius, ir t.t. Institucijos rei
kalus valdo Vice Prezidentas, 
Vyriausias teisdaris, trys Se
nato nariai, trys Atstovu Buto 
nariai ir szeszi kiti gerai žino
mi piliecziai Kongreso paskir
ti.

Rugp. 12, 1898. Prijungimas 
Hawaiijos prie Suv. Valstybių. 
Hawaii susideda isz 12 salų 
Sziauru Pacifiko Okeane, apie 
2,100 myliu nitoPacifiko kran
to. C

tuoj pataiso trukumą, ir laivai 
vėl pradėjo povaliai plaukti* 
Žmones džiaugsmingai pakely 
balsus. |

MClermont” dasieke Albanu 
in 32 valandas. Albany yra 15(J 
myliu isz New York’o. Ir tai£f 
prasidėjo pirma laivo kelione, i

—F.L.I.B*

las!
— Kaip buvo motina priesz 

aszt uoniolika met u!
— Kaip... saulute! — atsi

liepė isz kampo sena adatos 
darbuotoja.

Vanda visiems tiems kom
plimentams isžikarto nebenore- 

ramiu žings
niu priėjo in veidrodi.

Juo ilgiau in veidrodi pri
sižiūrėdavo, tuo didesnis kaž
koks spindėjimas pakildavo 
jos veide ir visus bruožus sta
bu kl i ngai pa keisdavo...

Kaply znos raukszles 
kaktos pranyko, antakiai pra- 
plito ir iszsilygino, akyse užsi
liepsnojo meilus, 
žiburėlis, pagalios lupose paki
lo pasikartojanti ir nusistovė
jusi szypsena, lkolkia paprastai 
puoszia veidus piemenaieziu, 
nulipdytu isz senos Vo'kiecziu 
porcelenos...

Taip besigėrėdama ir 
galvos czcp-!

cziaus, kuris buvo jai tarsi ka- 
raliszka karima, priėjo Arytau
to motina, pasilenkė priesz ja 
ir prislinkdama užkaitusi bucz 
kiu veidą, tarė:

— Už savaites busiu tams
tos marti...

O kuomet moterys mėtėsi in, 
ja, iszroikszdamos gilaus susi
jaudinimo ir de>ki ngumo jaus
mus, pusbalsiai dabaige in sa
ve:

— Nes tiktai tuo budu ga 
liu ingyt teisės nesziot ta pui

ku-
arba...
popie

tines (kavos su grietinėlė...
Ten buvo: Vandos motina

Vandos tetule ir Vandos pus
sesere, podraug Vytauto moti
na, Vytauto tetule ir Vytauto 
pussesere.

Taip-pat buvo sena siuvėja, dama pasitiiket, 
siuvanti Vandai kraitinius rū
bus.

Pasakyk, szirdele, del’ko tau
Vytautas nesidaboja?

, nesziosias
(kaip jo nabaszninkas

mano
Jeigu netinka ūsai 
barzda, 
tėvas...

Taip kalbėjo viena motina.
— Atkreipk domes, Van- 

dziunia, ’kad kiekviena mote
ris esanti moterystėj paskirta. 
Jei ^asz bueziau isz naravo at-
metus tavo tėvo ranka, tai kas
sziadien su tavim bebūtu.

Taip kalbėjo kita motina.
Tetules invairiais tonais rau

dojo, prisznekejo:
svarstyk, ka darai! apgalvok, siimdama nuo 

o pus

< c gerai ap-

kad nesigraudintum!” o pus-* 
seseres iszbucziuodavo ir dc- 
szini ir kairyji Vandos veideli, 
praszydamos pasigailėt “varg- 
szo vaikino”.

— Jis tc/kiH gražutis, 
ponas Vytautelis — kaip nuno
kęs obuolelis —dainuojaneziu

tas

balsu (kalbėjo siuvėja beveikda
ma adata:—

Bet Vanda tyloj, kaip žuvis, 
ir tiktai jos galvele, lygiai be- 
krypdama in deszine ir kaire, 
užsikirtusiai kalbėjo: *

— No, ne ir... no!
Tuokart moterų choras sn- 

szuko nusiminęs:

i

sena

nuo

dangiszkas

nenu-

ku pareda ir galvos papuosza- 
la, kolkiu yra szis ezopezius.

J. Nąruszeviczius.

'l'l

Captain James Cook rado 
Hawaii salas, okbplioruodamas 
1778 motuose. Jis sala pavadi
no Sandw'ich Salas. Tuom lai
ku czion gyveno pusiau civili
zuoti žmones, 1895m. salų kara
liene buvo priversta prasisza- 
linti, ir Rugpiuczio 12, 1898m. 
salos buvo prijungtos prie Suv. 
Valstybių. Birželio 14, 1900m. 
salos organizuotos in teritori
ja. Sulyg 1920 cenzo, gyvento
ju buvo 255,912, isz ju apie 60 
nnoszimtis buvo aziatiszki 
žmones, daugiausia Japonai, 17 
nnoszimtis Hawaiecziu, ir 15 
nuoszimitis Portugalu ir Ispa
nu. Vietiniai gyventojai pana- 
szus in Naujos Zelandijos žmo- 

Jmos. Veidai ilgi ir dideli, plau* 
•JiomoMHŪi" dM iaidoturtu’lSki^ kai juodi, spalva rudai raudo- 
tlniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t.t. na. Žmones linksmo ūpo ir pu- 

Cantc* įt, Mahąnojr City, Pa, sėtinai darbsatus. Teritorija

)

Laidoja kunus numeirellu. Paėamdo

Unlu, vesellju, pasivažinėjimo ir t.t. na. Žmones linksmo ūpo ir pu-

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623.358.62

Mokame 3-Czia procentą Mni 1 
■udetu pinigu. Procentą pride* S 
dam prie jueu pinigu 1 Sausio C 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir S 
jus turčtumet reikalą su muau t 
banka nepaisant ar mažai ar S 
didelis. <

— mat į
H. BALL, Prezidentai r

G. W. BARLOW, Vice-Pru. f
J. E. FERGUSON, Kaa. >

MINERS’ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

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

The Hampton Laboratory / 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa. į
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
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— Sziandien Sz. Onos.
— Utarninke sueina 38 me

tai kaip “Saule” iszeitineja.
— Sziaiwlien Readingo ka

sikiu pede, darbininkai aplai- 
kc mokesti tik už 9 dienas.

— Praeita savaite kasikius 
Readingo kompanijos iszdirbo 
4ik ketures dienas. Girdot kad 
ir szia savaite nevisas dienas 
iszdirbs.

— Mikola Kaciula, 39 metu 
likos užmusztas ant vietos, o 
jojo bode Nikalojus Abramavi- 
czius, pavojingai sužeistas per 
eksplozije gazo No. 3 stopoje, 
Bukmaute. Užmusztasis paliko 
gana dideiia szeimyna. Abra- 
maviezius vra nevedės ir likos 

v

nuvežtas in ligonbuti kur mirė 
9 valanda Petnyczios vakara. 
Abudu vyrai yra Rus-nakai.

— Musu aplinkinėje užėjo 
taipgi dideli karszcziai, bet 
žmonys nemirszta kaip dide
liuose miestuose. Turime netoli 
du parkus Lakeside ir Lake
wood, kur žmonelei po darbui 
piszkina automobiliais iszsi- 
maudyt ir 'praleisti kėlės va
landas po medžiais, o kiti eina 
ant kalnu atvesti.

— Visi duonkepiai Maha- 
nojui ir Szenadoryje kerszina 
Ktraiku, spirdamiesi didesnio 
mokesezio ir 
landų.

— Badai irteinanczia 
vaite McAdoo tiltas bus 
baigtas del keleiviu. Jau lai
kas idant automobilistai turė
tu geresni kelia.

— Darbas sustojo ant 
Spruce ulyezios nes kont ra k to
riai atsisakė dirbti tolinus isz 
priežasties visokiu kliueziu ir 
nesupratimu su miestiszka val
džia. Spruce ulyczia yra pana- 
Bzi in apleista vaika, — kada 
tik pradeda taisyti, tai darbas 
po kokiam laikui buna per
trauktas.

— Walters Bottling Works 
(Jusaitis ir Lcskauckas) turi 
viena isz sanitariausiu bottling 
szapu mieste. Patartina vi
siems užeiti ir pažiūrėti juju 
“fabriko” o patys persi tikri il
site kad tai teisybe. Walters 
Bottling Works dirba tempe- 
renca ir pristatinėja skanesni 
fceryma kurie jojo reikalauja.

— Szaudvmo lenktynes at
sibus 8 Augusto tarp Jurgio 
Andrulio ir Andriaus Minei- t 
kio ant McDonald’o farmos, 
arti Lakesakl. Draugai striel- 
ėziu gire viena ir kita, bet An
drius su Jurgiu turės pasista
tyti ir parodyt ka gali ir kat
ras isz juju yra geresnis striel-

ra toiles, 
auginimo ju

*
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irPavlack 
uždaryti v u z su- 

sie-
priėmė ant 

pas 
Ba- 

gaspadinc taipgi

— Karolius
Vincas Yetko likos 
Pottsvillos kalėjime 
bjaurinma trylikos metu 

•kuria
gns():u Iii io 

kuria randasi ant bordo. F 
dai nelaba 
turės atsakyti už tai.

— Nuo inkaitusio pecziaus 
užsidegi' namas Motiejaus Zio- 
bo ant Heights, bet ugniage
siai užgesino liepsna in laika.

— Andrius Kazlauckas, 86 
Swatara uli. likos sužeistas in 
galva. Ellengown kasyklosia. 
Jonas .Juszlkelis, 326 E. Centre 
uli. likos sužeistas Su folks ka- 
svklosia.
rius likos sužeistas in koja 
Maple Hill kasiklosia. Visi gy
dosi namie.

Kazimieras Bernąlo- 
sužeistas in

Ana die- 
612 So. 

invvko kruvina •r

4
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spirdamiesi 
trumpesniu va-

SUstojo

san-
vuz-

Baltimore, Md. — 
na Finlk ienos namo, 
Bethel St., 
tragedija, kuri paliko 4 nasz- 
laicziiiR. Tūlas Petras Biedz- 
iowskis buvo innamiu pas mi
nėta moteri, bet ta ji po tūlo 
ginezo iszvare isz namu, 
gryžes szove in ja ir 
buvo mirtinas.

Vvriausias Finkienes sūnūs 
Benjaminas, 15 metu, 

kada tragedija invyko.
piktadeja policijos 

stoty, jis szoko ji muszt. Dabar 
naszlaicziai gyvena policijos 
stoty. — V.

namie 
Pamatęs

gyvena

Jis 
szuvis

nebuvo

Worcester, Mass. — Pereita 
Penktadieni, Vincas Izibiekis 
sėdėjo su savo szeimyna prie- 
sziikiniain kambary 
veninio ant treczio aukszto, 23
Endicott S., kuomet pasigiitlo 
szuvis ir langas sutruszlkejo. 

perėjus per stiklą, 
siena valgomajam 

nesura-

savo g v-

Knlipka, 
insmego in 
kambary. Policija dar 
do kas galėjo szant in Tzibic-

Szovejas stovėjo 
(1roihptoh Prti’ke, kad galėtu 
taip anksztai iszszant.

— Vladas Vaszilas, 30 m., 
gyvenas 136 Wasbingon St., 
iszejo isz Pužam namu 9 Brad 
ley St., pasisvi‘cziaves per va
kara. Lipant laiptais žemyn, 
jis paslydo ir nupuolė nuo ant
ro aukszto. Ji rado gulinti ant 
veido galva sudau’žyta, visai be 
žado. Policijos ambulancas, ve
žant ji in miesto ligonine, 
stojo S 
kad kun. W. Leahy duotu jam 
paskutini patepimą. Vaszilas 
v ra laba pa vėjingoj padėty.

— A.M.

galėjo 
kio narna.

811-

r. Povylo bažnyczioj J

ANT PARDAVIMO.
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NETEKO VISKO PER EKSPLOZIJE DIDELIO ARSENOLO
♦

SAUER

UKES TAI TURTAS. PAJESZKOJIMAI.
/

11

• 'zB'.

Po eksplozijai valdiszko arsenolo ant Lake Denmark, a rt i Dover, N. J. konia visi te-

l* A a

Ar norite pasinaudoti pro
ga, tada busite laimingi. Sztai 
40 akru ulke, juodžeme prie

I

sesers poPajeszkau savo 
vyru Elzbieta Budriene kuri

nailinei gyventojai neteko pastoges — daug užmuszta ir sužeista. Daugelis szeimynu net 
ko viso turto ir pastoges. Valdže nusiuntė jiems paszialpa ir davė tuomlaikine prieglauda 
kariszkoje stotyje Morristown e, N. J.

tuomlaikine
n .

KAS DIDESNIS
APGAVIKAS?

Kokis tai ponulis 
mas per lauka arti jomarko pa
regėjo kaip Čigonas 
a rkli

žiureda-

pardavė 
faktoriui.

Akyvas, katras katra prigavo 
liepe paszaukti priminusia Či
goną ir klausė jo:

Žvdiszkam

f*Ka tu ten su Žydu da-
rei ?

ark Ii.

AUKA BAISIOS EKSPLOZIJOS

— Pardaviau jam
— Už kiek ?
— Už deszimts rubliu.
— O tu kvailas Čigone! 

Kaip tu galėjai pašluoti arkli 
už deszimts doleriu?

— Kad jisai buvo szlubas.
— Tada liepe paszaukti Žy

dą ir tarė jam:
— Otų kvailas Žyde, kaip 

tu galėjai pidkti szluba ailkli ?
— Nu, praszau pono, jam 
yra szlubis jam tik negerai

kvaili!....

ne
pakaustytas.

Vida paszauke ponas pas sa
ve Čigoną.

— Oj tu kvaili,
Juk tavo arklis buvo negerai 
pakaustytas ir del to szlubuo- 

/
Ne ponuli, jisai ant tik

rųjų szlubas, asz liepiau ji ty- 
czia taip pakaustyt.

Vela paszauke pas save Žy
dą:

je.

Matai smirdelian, arklis 
szlnbuoje Čigonas man 

pats tai kalbėjo ir liepe tyczia 
taip, aikli pakaustyti 
mislintum, jog jisai per 
szlnbuoje.

— Nu,
tikimu daviau falszyvus pini
gus.

tikrai

idant
tai

asz jam 'kožnn a t si -

molio. 11 kambariu stuba, ge- pabėgo su Italijonu ir su 
r   1 ^1- n _ ’ VIA At«rpn I 4 \T
J

100 visztu, 50 akru avižų, si Metus.
alkiu komu, 4 akru bulviu, 8 
akru kviecziu, 2 akru sodas, 8 
akru dobilu, 30 tonu szieno, vi
sos maszinos kokiu tik reiflcia, 
viskas už $4,400.

40 akru geriausios žemes, gi
rios, upe teka per szita farma, 
2 arklei, ir kumeliukas, 2 kar
ves, trys priaugintos, 100 visz
tu, laukai pasėti, 
budinkai. Viskas už $2,500.

120 akru žemes, 
riti stuba ir geras tvartas, 
aiklei, 10 karves, 100 visztu

ras tvartas, 2 arklei, 2 karves, dviem mergaitėm per Naujus
Randasi upielinkiai 

Newark. Kas apie ja žino mel
džiu praneszt ant adreso: 

Eva Babarskiene, 
415 E. Union St., 

Tamaqua, Pa.lt.)
f

vidutiniai

12 kamba-
9

7 
aneziu, žąsių, laukai užsėti, 20 
akru girrios, arti miesto ir mo
kyklos. Parsiduoda už $6,500.

40 akru geros žemes, nauji 
budinkai labai puikioj apiclin- 
kej arti Michigano ežero, pui
kiausiu maudvniu. 10 akru

♦

t
p-
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Kapitonas T. U. Dowling, vienas isz virszininku valdisz*

ii
Į •

/
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maudynių, 
stalas. Preke $3,500.

10 akru žemes ir didele šlu
ba paežiam miestukyj. Puikus 
sodas. Preke $1,800.

20 a/kru, vidutine stuba ir 
tvartas, tik puse mylės iii mies
tuką. Preke $1,500.

40 akru geriausios žemes, ir 
girrios, be bud in k u, 
ro. Preke tik $400.

80 akru juodžemes, 
alukai, geri budinkai, 11 kar
vių, 4 arklei, 2 kiaules, 85 visz
tu 12 'kambariu 
szildoma, 
tvarte, 
miesto, maszinos, 
Prdke $6,500.

15 akru žemes
puiki stuba 

kiaušiu maudynių, 
ram padėjimo už $12,(XX).

Visos farmos parsiduoda 
ant lengvu iszmokejimu. Jai- 
gu . 
kreipkitės pas mane 
dinsite pinigo.

arti eže-

lygus

stuba garu 
vanduo stabo j ir 

40 tonu szieno, arti 
ir padargai.

ant kranto
ežero, arti pui- 

Viskas ge-

pirksi te tai pirmiausia 
o sueze-

ko aršiuoju Lake Denmark, N. J. 
amunicijos, yra viena isz dau

kur kilo baisi eksplozije 
elio aukii kurie likos sužeisti. 

Kapitonais neteko akiu ir pasiliks 
n lino.

—w—

ir 
P

neregiu lyg pabaigai gyve-

P. D. Atidrėkus Co., 
Pentwater, Mich.

ANT PARDAVIMO.

szilumaVszaltis, szvie-
SA IR DRĖGNUMAS 
KENKIA MAISTUI.

«» v

Szilumn ir szaltis, szviesa ir 
vai; 

gedimas ski- 
nuo 

ir

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.

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

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

sausumas daug 
giams gestj ir tas

riiimno

Asz Jurgis, Vinco Stticzkos 
sunūs, Dubravu Kaimo, Seiri
ju Valscz., Alytaus Apskr., pa- 
jeszkau savo ^motinos Onos 
Stuczkienes, naszles Seirijisz- 
kiu Žagaru buvusios, taipgi 
broli Vinca ir sesers Onos. 
Kas apie juos žino* meldžiu 
praneszt ar jie gyvi ar mirė, 
ant szio adreso: (lt.

Europe — Lithuania.
Jurgis Stuczka 

Alytaus aps., Seiriju paszto, 
Dubravu kaimo.

PARSIDUODA FARMA.

142 akru puiki ir gera far
ma 12 myliu nuo Pottsvillos. 
Žeme bus atiduota 
budinku.
hiivirsz $15,000 bet parsiduoda 
tik už $8,500 nes locnininkas 

per senas apdirbti lauka. 
Du namai ir naujas tvartas. 
Visos reikalingos maszinos.

Monroe Mover, 
Summit Station, Pa. 

____________Ct-61.
ANT PARDAVIMO

kiu Žagaru buvusios,

už vertes 
Szita farma verta

jau

R.F.D.

Buezerne ir grosorne, randa
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi. Atsi- 
szaukit in Saules” ofisą. (61

ANT PARDAVIMO.

< <

Moderniszkas 10 ruimu 
mas, 220 W. Pine St. Visos vi- 
gados.

na- i

it

Galima tuojaus insi- 
kraustyti. Kreipkitės ant vie
tos. (Jy.27.)

ezius.
— Nedelioje name Jono Va

lentu, 606 W. Pine ulyezios bu
to didelis džiaugsmas isz prie
žasties apkriksztinimo dukre
les vardu Darata-Margarietą. 
Kūmais buvo p. Juozas Ance- 
reviezius isz Shenadorio su po
nia Marijona Krasauckiene. 
Ponas Valentą sako kad maža 
Darata tankiai verkia isz prie
žasties nuobodumo kad neturi 
mažos sesutes, bet Jonas sako: 

veit, veit bi all rait som dej.
— BadaJ^Nei lelios

16 metu
Pine ulyezios iszgere truciznos, 
tiksle atėmimo sau gyvasties. 
Pravardes nedažinota.

— Garnys ana diena paliko 
Be ma rd a m s M a rez i u 1 i o n i a m s, 
5.31 W. Mahanoy avė., patogia 
ir sveika dtfkrelia.
(Katre Rudžiute) ir kūdikis 
įveiki, o tėvukas ir bobute Ru
džiai, 330 W. Mahanoy avė., 
yra labai nudžiugia isz savo 
pnukeles.

— Nedėlios diena likos ati
darytas naujas McAdoo tiltas 
isz ko labai nudžiugo automo
bilistai, nes per kelis menesius 
motoristai turėjo tikra pekla 
in važiuojant ir iszvažiuojant 
isz tojo miestelio.
r — Ponias Viktoras Bartose- 
vicziira isz Scranton, Pa., lan
kosi pas gimines ir pažinsta- 
mus sziojo aplinkinėje ir prie 
tos progos atlankė redysta 
“Saulę».”, _

!

14 > 9

t a Ii jon k ai t e
vakara 
ant E.

Motina

Namai del .4 familiju, su sa
limu ir buezerne.
nesza $210 ant menesio. Geroj 
vietoj, ant Broad St., 
Hazleton, Pa.

J o na s Szos t ak a u sk a s
<309 E. Broad St.,

West Hazleton, Pa. (6.3)

Pandos at-

West
| LIETUVISZKAS I
cSZOKIU ALBUMAS No, 1 <
? MUZIKE ARB K NOTOS ? 
C DEL PIANO <

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

‘Dentistas Mahanojuje.
Antras floras Kline Namo.

19 W. Center St. Mahanoy City

4 Reading 
. lines

► I

NUMAŽINTA PREKE 
1N

PHILADELPHIA
SEREDOJ 28 LIEPOS 

ISZ PRIEŽASTIES

SESQUI-CENTENNIAL

S TURYNIS:
(Secila Polka 
S Lietuviu Marszas 
/Suktinis Polka 
\ Lastucza Polka 
>Tu Mano Mieliausia Polka 
C Vamzdelis Polka
> Ducaty Polka 
rGriež Polka 
\Szvilpis Marszas 
r Klumpakojis Polka 
(Marcelo Polka 
S Pado-Espan Valcas 
c Noriu Miego Polka 
S Helena Polka 
/Mojavus Vainikas Polka 
\ Rasluca Valcas 
5 Mojava Veszna 
C Augonelo Polka
> Ilgėjimas Tėvynės. MarszaS 
{Lietuviu Vestuvių Polka

Lietuviu Galopas 
Pljopkelcs Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas

I

j

i

I

r

I

Isz Preke
Girardville ........ $4.25
Mahanoy Plane
Gilberton ....
Mahanoy City ,

. 4.15
4.10

. 8.95

Iszeis 
5:49 
5:56 
6:00 
6.10

Grįžtant—Trcinas apleis Philadel- 
nakezia (Eastern 

12:30 nakezia
phia 11:30 
Standard Time), 
(Daylight Saving Time).
Tikietai geri tik ant virsz-minėtu 
treinu važiuojant ir grįžtant.

Ant Beadingo Geležinkelio

i

l< Lietuviu Kadrilius
/Muziko alszku budu sutaisyta tr j
< lengvai grajyti.
r Preke su priaiuntimu tikrai 75c.

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

I
7

(
KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
•lerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25^.

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

*

gelln t i 

riasi nuo to kuris paeina 
bakterijų auginio, 
pe Įėjimo.

Daug szviežiu vaisiu greitai 
insirpsta net paprastoje tem- 
peraturojei ir galima imti pa- 
vyzdiu obuolius kurie 
bestovėdami pasidaro miltingi. 
Rieszutai 
jei laikomi sziltoje 
greitai sugaiszta. Tr jei valgis 
laikomas taip szaltoje vietoje, 
kad jis suszala dažniausiai 
sugadina kaip iszvaizlla taip 
ir jo slkoni. Pavyzdžiui, susza- 
lustos bulves yra vandeniuotos 
ir turi nemalonu saldu skoni.

Szviesa taip pat pagreitina 
vaisiu ir daržovfti insirpima.

iszvirti vaisiai ir dar- 
vie-

iHzbalflHmuoja Ir laidoja mlrunlu» 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St* 
Mahanoy City,, Pa.

ilgai

ir kiti riebumvnai
laikomi sziltoje vietoje

jis

Dažnai 
žovos laikomos tamsiose 
tose palaiko savo iszvaizda 
daug geriau. Kartais szviesa 
ir szihima kenkia aliejų ir ki
tiems riebumynams.

Per daug didele oro 
liacija kartais gali valgiams 
pakenkti, balotos ir kitos sul
tingos daržoves nuvysta, o 
pyragaiczįai netenka savo tra
pumo suimdami visa drėgnu
ma isz oro. Kitaip sakant, rei
ki#. saugoti kad drėgni valgiai 

, o sausi valgiai ne-

geriau.

cirku-

tingos daržoves nuvysta

nesudžius 
eudregtii.

' t •
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ANT PARDAVIMO.
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8 kambariu namas su šauliu- 
nu, prie dideses gatves vidurį 
miestelio.
mo, nėra kam biznio prižiūrėt. 
Kreipkitės prie szio adreso:

Mrs. A. Pusziėne,
132 S. 2nd. St.,

Pr i eža s t i s pa rd a v -

. t.62) St.Clair. Pa.'

Parsamdo automobilius de) 
vosoliu, kriksztynio b Ofiso valandos

1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakare.

EKSKURCIJA 
in NewYorka
NEDELIOJ 1 AUGUSTO 

$4.00 Ttkietar
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 valu

(Eastern Standard Time)

Railroad
(Baisėto efllM BJadiDkam/

LietuviszlcMB Graboriut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.

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

Bell Telefonas 149

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 krauja nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu'ur bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysc 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonojusio. kata
ro, balt-ligcs ir t.t pa 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isž virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams 'sutel
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
mu, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztuis apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkui 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, -
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

4 Reading 
. lines

►

Dubeltava* 
Tlkietaa

LADIES! ATTENTIONI
YOUR DRU6GI6T 
RKCOMMINDB

ROYAL PURPLE
PILLS

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

Patarnaujame simpatiszkal. 
mandagiai Ir pigiai.

Automobiliai veituvima 
kriksztynoma ir U.

Bell Telefonas 90

I

i

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

$3.75
1N

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25
WILLOW GROVE

Ncdelioj 1,15, 29 Augusto
Specialia Ekskursinis Treinas'

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 vakare Daylight Time.

16 Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY, 
OCEAN 0ITY, Etc. 

KETVERGA1S
29 Liepos r

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

(Tikietai geri ir ant Pullman 
Karu primokant regulariti- 

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 prieše tai. 
Galima sustot Philadelphijoj va- 
žuojant ir grįžtant.

1
215 E. Centre St. Shenando&h.

LYNDHURST KOTELIS
Pirmutinis Lietuviszkas 
Vieszbutis arba Hotelis 

WILDWOOD, N- J.
S. Žvigaitis Locnininkas.

mandagus 
adatas žiema

Vieszbulis turi 70 kambariu 
su visais patogumais kožnam, 
prieinama kaina, 
patarnavimas, 
ir vasara, netoli stoties ir arti
vandenio. Gražiausis pamaris, 
visoj aplinkinei, 
vieta del iszsimaudimo, vanduo 
ramei banguoja, vilnis žmogų 
tik supti supa. Teipgi užlaikau 
gražu Bufetą visokiu geru,gė
rimu ir gardžiu užkandžiu. Yra 
tai puikiausia vieta vasaros 
karszczius praleisti.
THE LYNDHURST HOTEL

236 E. Cedar Ave.
Bufetas 241 E- Schellenger Avė 

WILDWOOD, N. J.

smagiausia

t i

I




