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ISZ AMERIKOS
DIDELIS UGNIS

ATLANTIC CITY
500 NETEKO PASTOGIŲ;

6 HOTELEISUDEGE-

Atlantic City, N. J. — Sze- 
szi hotelei ir keliolika mažu 
Rztoru ir namu sudegė per ugni 
kuri kilo prie mariu tarp Miss
ouri ir Arkansas ulycziu Utar- 
ninko po piet. Trys ugnagesiai 
likos sužeisti. Liepsna greitai 
prasiplatino in kitus namus ir 
kotelius kaip: Prescott, Re
gent, Leonard, Napolli ir Sil
verdale. Apie 500 svecziu tuju 
hoteliu neteko savo drapanų ir 
turėjo naudoti plaukimo dra? 
panas. Bledes milžiniszkos.
NEPAVELINO KALINIAMS 

ISZGIALBETI SKENS- 
TANCZIUS.

Ossining, N. Y.
200 kaliniu isz Sing Sing kalė
jimo prisižiūri nėjo kaip trys 
jauni vaikinai skendo per ap
sivertima luotelio arti czio
nais, melsdami su aszaromiš 
savo dažiurotoju idant jiems 
pavėlintu szokti in upia ir gel
bėt skenstanezius, tai dažiurė
to ja i su karabinais stovėjo ant 
sargylujs, kerszimlami nuszo- 
vimu tojo kalinio, kuris drys- 
1u szdkti in vandeni gėlbeti 
skenstanezius. Visi trys nu
skendo akyse stovineziu kali-,

Kada 1,*
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URVĄ JAUNU
PALEISTUVIU

MERGAITESJAUNOS 
LAIKE PALEISTUVIU 

URVĄ IN KURIA 
ATSILANKYDAVO 

VISOKĮ VYRAI.

- Ant 
palicijc už

tiko paleistuviu urvą areszta- 
vodami tris jaunas mergaites 
ir tris vyrus, kurie likos užda
ryti kalėjime.

Jauna mergaite, turėdama 
vos 14 metu, buvo pcrdetine to
sios urvos,

Pa.Sun'bury, 
Chestnut ui veži os

346

o josios dvi drauges 
turėdamos 14 ir 16 metu pri- 
gialbinojo jai tame biznyje 
pardavinedamos savo kūnus 
dili paleistuviu. Toje urvoje 
buvo tikra pekla naktimis o 
kaimynai negalėdami žiūrėti 
ant pasielgimu tuju jaunu mer- 
gaieziu su vyrais, praneszo 

melsdami 
idant uždarytu laja Sodomos 
vieta.

Mergaicziu pravardes yra: 
Mary Stewart 16 metu, Mil
dred Carter 14 metu ir Fioren
tina Weir 14 metu. Žinoma to
kiu aptersztu balandėliu pra
vardes yra netikros. Kur juju 

gyvena tai pailicijai nc-

tame
savo
Toje 

naktimis

apie tai
SU

pa li ci jai

tėvai 
iszdavc. '

ATLYGINIMAS TĖVO DEL 
NELABU VAIKU.

San Francisco, Calif. — Pen
kiems vaikams paliko po vie-• ,1 i Avilio ▼ c 11 IV <a 10 o Į/<A 11 Iv i / I J ( ’ » 1L“,iaip 'buvo twm n(t. fllicngV Jonas

• i t ei f i Lr i rn tt Ahr i m i i Lr o / < t o i n • • » *aT.^ftilcimu pėrimti, kad taja 
diena negalėjo ne valgyt. Ka
lėjimo regulos nepavelina tai 
daryt!, nes kaliniai pasinaudo
dami isz tos progos galėtu pa
bėgti.
NELAIMES PER 4 LIEPOS.

Easton, Pa. — Daugelis li
kos sužeisti czionais visokiose 
auto nelaimėse kaipo ir per ap- 
KHleginimus nuo fajerkrekiu ir 
kitokia priežasezin.

Lancaster, Pa. — Per szau- 
dinimus apsidegino ir susižei- 

jle apie 86 žmonių — daugiau
sia vaikai.

Wilkes-Barje, Pa., 
nailineje aplinkinėje “likos su
žeisti apie 20 vaiku nuo fajer
krekiu ir szaudvmo revolveriu, 
tarp tujii yra ir Antanas Slau- 
žila, neteko nykszczio, Juozas 
Zubrila isz k>lwardsvilles per
sipjovė ranka, Juozas Czika- 
novskis isz Kingstono apde
gintas, Aleksa Orlovski isz 
Wyomingo, sužeista per dideli 
fajerkreki kuris eksplodavojo 
rankoje, Jonas Mat use v i ežius 
isz Kingstono ir kiti.

Reading, Pa. — Apie pen
kiolika vaiku ir vyru sužeista 
per fajerkrekius ir eksplozijos 
)jatronn ir dinamito.

Scranton, .Pa. — Džiulajuš, 
paėmė czionais dvi aukas ir 
daugiau kaip 50 sužeista. An
tanas Bradys, 36 metu, 
Pleasontmont prigėrė ežere.

Pittsburgh. — Czionais mi-| 
re vienuolika ypatos ir apie 40 
sužeista.

Philadelphia. — 
turėjo gera rugepjute, nes ke
turios ypatos žuvo ir apie 80 
sužeista.

Chicago. — Apie tūkstantis 
žmonių sužeista ir asztuoni mi
re nuo ffljeVkrėkiu, tarp tu Ju
ze Zielnn, 10 metu, sudegė ant, 
smert. Kansas City, Mo., 11 mi
re, 32 sužeisti. Saint Louis 385 
sužeisti, asztuoni mirė.

Po visas Suv. Valstijos Džiu- 
lajaus dienoje sužeista keli 
tukstaneziai žmonių ir vaiku 
nuo fajerkrekiu ir kitokiu 
priežaseziu o užmuszta 442.

— Czio-
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Yro. BW» B. BOCZKOWBKI. 
B. W. BOCtBOWBSI,

motere NORĖJO ISZ-

DU KINISZKI LAIVELIAI 
EKSPLODAVOJO, 82 

UŽMUSZTI.
Nanking, Kinai. — Du Ki- 

l prikrauti 
materijolu, gu

linti prie doku Shanghai, Nan- 
kin geležinkelio, eksplodavojo 
su baisioms pasekmėms. Neini 
meje likos užmuszta 182 Kin- 
czikai o daugelis sužeista; Dau
gelis artimu laiveliu likos pa- 
skandyti ir sudeginti eksplozi
joj, bledes milžiniszkos.

niszki laiveliai 
sprogstanczu

šn

SUDEGINO GYVA MOTERE 
KURI BUVO GIRTA.

Warszava, Lenkije. — Mies
telyje M i ži no, likos 
baisi žudinšta ant g 
nos moteres. Motore nuėjo \^i- 
kare in karezema parnoszti vy
rui puskvatierki guzutes. Kar- 
czemoje prie stalelio sėdėjo 
trys vyrai kurio pakvietė mo
terėliu prie stalo ir pradėjo ja 
vieszint guzute. Kada jau visi 
buvo pusėtinai užsigeria o mo
tere visiszkai nugirdyta iszvc- 
de ja laukan, kur visi ja suža- 
gejo, jx) tam nurėdė, isztepe 
smala ir uždege. Nelaimingos 
kliksmai daejo prie žmonių ku
rie subėgo ant vietos bet jau 
buvo per vėlu gelbėti mot oria 
kuri buvo visa liepsnoje. Vel- 
niszkus iszgamas aresztavbjo 
ir uždare kalėjime.

papildyta
'irtos ja ir

NESZT IN PADANGES 
KELIS BUDINKUS

Moskva. —- Ant Liubiankos 
pleciaus, czionais, buvo užma
nymas isznoszti in/ padanges 
policijos Stoti. Kokia tai moto-
n y m a s

re vardu Zakarczenka SchuTtz- 
iene,
nesenei pribuvo isz Fin’landi- 
jos ir suszandyta draugo su 
d v i em s sa v p ■ d ra n ga is.

PARDUODA CARO LOC- 
NASTIS ANT LICITACIJOS.

Moskva, 
locnascziu, 
prie nužudyto caro ir jojo szei
mynos, buna pastatytos ant li- 
citacijos Mpskvoje. Viši daig
iai, kurie neturi tantiszkos 
svarbios buna parduoti, nes in 
m užėjus

likos aVesztavola 1 kuri

— Daug visokiu 
prigulėjokurios

kurie neturi

divonai ir paveikslai

Ant 85 Gdanskos

ncgaleda-

ISZ LIETUVOS
NUŽUDĖ TĖVUS

ATVAŽIAVĘS AMERIKIE
TIS, NESVEIKO PROTO 
NUŽUDĖ SAVO TĖVUS.

Žasliai, Traku apskr. — Bir
želio 5 diena Kurniszkiu vien
kiemyj, Stankauskas Viktoras, 
apie 40 metu amžiaus, 
užmu-sze savo tėvą ir motina 
sutriuszkindamas jiems 
kiauszus. Užmuszes už kojų 
nuvilko 
ežius rusins ir užkasė.

Užmuszes 
in netoli namo

Vevi iženai,

pett, o likusi 'turtą susidedanti 
isz 16 tukstaneziu doleriu pa
liko seserunei Mrs. Julia Han
rahan. Testamente buvo para- 
szyta: “Palieku savo seserunei 
16 tukstaneziu doleriu, už tai, 
kad buvo ded manes gera ir 
mane paguostojo. Taipgi palie
ku savo penkiems vaikams po 
viena doleri už tai kad buvo 
del manes pikti, neduodavo ge
ro žodelio ir mane paniekinė
jo. ’f

Vaikai norėjo suardyt miru
sio tėvo testamentą, beit advo
katai jiems patarė to nedaryt, 
nes pagal tiesas, tai nieko ne
gautu, nes
tenka ant užtvirtinimo testa
mento.
YRA VILTIS ATIDARYMO 
KATALIKISZKU BAŽNY-

CZIU MEKSIKE-
Mexico Cit v. — Po antram 

posėdžiui tarp Jose Mazcarro,* 
kuris perstoto katalikiszkas 
moteres Meksike, žymi katali- 
kisz'ka 'motere apreiszke, birk 
“organizacije turi vilti buk 
valdžia ketina atidaryti visas 
katalikiszkas bažnyežias in kė
lės sa n vai tos.“

Senatorius Mazcarro 
tos puses apreiszke,
gera vilti, kad tarp valdžios ir 
bažnyczios da gali užeiti neti
kėtini nesupratimai ir visos 
derybos gali būti pertrauktos 
kas kiszaši atidarymo- bažny- 
ežiu. ,

ORINIS EKSPRESAS 
PO AMERIKA.

-. Sacramento, Calif. — Ame
rican Express Kompanijo ap
garsino, įnik pradedant nup 5 
Augusto invos orini ekspi;esa 
po visas Suv. Valstijas,. . , u

ARESZTAVOJO DU

Meksiko City. — Du katali- 
kiszki k maigai, Pcdro Aguillar 
ir Rafaoias Vi 11a fa na Azarte, 
likos aresztavoti už laikymu 
slaptai pamaldas privatiszkuo- 
se namuose. Daugelis kataliku 
likos aresztavoti 
prieszais valdžia.

H-1’.*- KUNIGUS.

už suokalbi

užsitruci-
mesa.

paliktas doleris už-

isz ki
bu k t ut i

p,o visas Suv. Valstijas,.
Kontraktai jau likos iszduo- 

ti del lekiotoji] ir dirbėju ero- 
planu, “kurio lekios pristatinc- 
dami ekspresą tarp New York,
Chicago, Dailias, Texas, San 
(Frąncisco ir Los Angeles. To
ji ekspresinę kompanijo nau
dos nemažiau kaip szimfta ero- 
planu del gabenimo tavoro Ir 

nilkitu si turtiniu. H

’l

ta. pasiszanki’
jam per

Tamo 
buvo

rože per

netinka jpatalpyti. 
Daugiausia tikisi aplaikyli už 
caro Aleksandro III (tėvas 
paskutinio .caro) puikius kaili
nius, lovos ant kuriu gulėjo 
Rusiszki carai, tampos, stalai, 
krėslai,
kaipgi ir kitokį daigiai. Dau- 
gausia tuos dalykus perka 
Amerikonai, mokėdami už juos 
didelius pinigus.
TĖVAS PAPJOVĖ SŪNELI 

IR PATS SAVE. .
Lodžius.

ulyczios atsitiko kruvina tra- 
gedije, kurihas buvo dvi aukos. 
Daži urėto jas tojo namo Juozas4 
Bierncki, 53 metu, 
mas nukęsti gailesįies po nur
ėžia i savo my lemos paezios, 
nutarė užbaigti savo gyveni- 
ma# bet nenorėdamas, paliktf 
savo szesziu metu sūnelio ant 
ranku svetimu žmonių, nutarė 
ir ji pasiimti su savim ten, isz 
kur niekas daugiau nesugryž-

Tame tiksle,
sūneli in darža kur 
pjovė gerkle -su britva ir su ta 
paezia britva perpjovė sau 
gerkle. Vakare, žmonys sura
do abudu lavonus.
SUV. RUSIJOS GYVENTO

JU STATISTIKA.
Leningrad. — Nesenai pada

ryto Sovietu Rosi joje gyvento
ju suraszyino daviniais dabar
tinėje Rusijos teritorijo 1926 
mete buvo 144,805,000. 
pat plote 1897 metais
104,000,000 gyventoju gi 1914 
— 136,600,000.

Isz dabartinio gyventoju 
skaięziaus centralinei Sov. Ru
sijai tenka 99,670,000 gyvento
ju arba 69% visu gyventoju, 
Ukrainai — 28,879,000 arba 
20%, Transkaukazija — 5,791- 
000 ir Baltgudijai tenka 4,926- 
000. Be to atskiroms Azijos 
respublikoms, kaip Užbėki-sta- 
nui ir Dadzikistąnui tenka 
4,562,000 ir Tųrkmenistanui —■ 
987,000 gyventojai.

dabartinio

Dadzikistąnui

800 LENKISZKU KAREIVIU 
UŽSITRUCINO; 300 MIRS.
Warszawa. — Asztuoni szim- 

tai Len’kiszku kareiviu kurie 
randasi Poznaniuje
no valgydami nesveika 
Nors daktarai iszgialbejo pen
kis szimtus bet trys szimtai isz 
juju mirs ar jau mirė. Nekurie 
mena, buk mėsa “likos užtrucin- 
ta per Lenku prieszus.
TĖVAS NUDURTAS

STODAMAS APGINIME 
SAVO DUKTERS.

Warszawa. — Ant trepu na
mo'sutiko Romanas Paleckis, 
21 metu sziauczius einant Ja
nina Jaglerškiute, 16 metu 
mergaite kuria sulaikė; pabu- 
cziavo ir pradėjo prie josios 
glamonėtis. Ant riksmo mer
gaites iszbego tėvas, kuris pa
matęs kas atsitiko,
veidą Romanui. Tasai inpykihs 
isztrauke sziaucziszka peili-ir 
dure tėvui in szirdi, insmeig- 
damas peili lyg rankenai. Ža
dintojas nubėgo pas savo szvę- 
geri kur pasislėpė, bet subėgę 
žmonys ji pasivijo, provinda- 
miesi idant szyogeris ji iszleis- 
tu. Jaigu no butu pribuvę po- 
licije in laika, tai inirszusj mi
ne žmonių butu Romanu pako
pia ant stulpo.

PANAUDOJO IPNOTIZMA 
ANT KALININKU.

* f ■ *

Kro'kovas, Bosijo, — Už t hi, 
kad tūlas advokatas panaudo
jo ipnotizma ant dvieju kali- 
ninku idant isz ju iszgauti pri
pažinimus apie papildytus apl- 
pleszmus, sudus nubaudė ta ji
advokata ant dvieju metu ka
lėjimo. Soviatn tiesos uždrau- 
dže naudoti ipnotizma ant isz- 
gavimo prisipažinimo nuo kai- 

t 
'X.d'h į t * m i L» jtininku.i.i

Trumpi Telegramai.
If Mount Carmel, Pa. — Nuo 

fajerkrekiu užsidegė “lentų pjo-
vinyezia ir garadžius, Jurgio 
Mayne, Kuipmonte. Blcdos pa
daryta* ant 9,000 doleriu,

U Philadelphia. — Readi il
go geležinkelio komipanije sin
tis puikia stoti ant Broad ir 
Huntington ulycziu, kuri kasz- 
tuos suvirszum du milijonai 
doleriu.

U Toronto. — Mrs. Hope 
Leontough, mirszta nuo 55 die
nu pasninko idant atgaut svei
kata. Per ta laika nieko neval
go tiktai gere vandeni,

1f Madrid, Iszpanijo. — Isz- 
panai užklupo ant Morokiecziu 
prie Bab Taza užmuszdami 55 
pasikėlei!us, paėmė in nelais
ve 128 ir suvirszum 1,000 gai
vu gyvuliu. * h< u į

t
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ISZ UETUVBZKU
KAIMELIU !
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PERKŪNAS BAŽNYCZIA 

SUDAUŽĖ.
Kretingos aps. 

— Birželio 2 diena buvo labai
katszta 30 R. 38 C. laipsniai, 
oras tvaikus; pirma valanda 
nakties Klaiepdos link pasigir
do dundesy*, panaszus in ar- 
motu szaudymo bildesi; treczia 
valanda visas dangus apsitrau
kė pilkai szviesiais debesimis, 
lietus pyle, kaip isz kibiro, per
kūnas be pertraukos smarkiai, 

kuolu negirdėtai dažnai griovė. Apie 
4 valanda perkūnas trenkė in 
VCiržeu bažnyczia: isztriuszki- 
no visus bokszto langus, atple- 
sze bažnyczios galo pierus, su
daužo vargonų lango lamperi 
jas ir bažnyczios didžiąsias du
ris apskaldė, bet, laimei, baž
nyczios neuždege. Nuostoliu 
daug.

Reikia pastebėti, kad Vevir- 
ženii bažnyczia Dievas sergsti: 
antra kart ji jau turėjo, regis, 
sudegti, bet nesudegę. Sziemet 
Velykų nakti nuo 
lempos vargonai buvo 
ge, bet Dievas nuo pražūties 
bažnyczia sergėjo ir sergsti.

privatiszko 
and

Sons

gaivu

Suimtas ir paklaustas,

esan- 
Atvv- 

kus policijai teva-žudys smar
kiai gynėsi svaidydamas ka su
griebdamas in , susirinkusius.

kodėl
užmuszes tėvus, pareiszke, kad 
jie patys mirė, o jis tik nu vil
kes ežia pat in “duobe del to 
kad neturįs leszu laidotuvėms.

Teva-žudys yra buvęs Ame
rikoje, kur geležies fabrike be
dirbant jam nusilpo protas. 
Paskutiniu laiku dažnai būda
vo pamiszes ir, kaip vietiniai 
žmones pasakoja, nekart a kėsi
nęsis priesz tėvus, tik kiti sn- 
nus, kuriu dar yrą trys, ji nu- 
malszindave; kada jis nužudė 
savo tėvus, broliai buvo iszvy- 
ke in bažnyczia.

Tuo tarpu užmuszikas paso
dintas kalėjimam

V O

ILGAPLAUKE 
LIETUVAITE.

Kaunas. ”2— Lietuvoje, kaip 
ir Amerikoj, moterys kerpa sa- 

plaukus. Bet atsiranda ir
tokiu, kurios nepaiso mados ir 
savo ‘ plaukais didžiuojasi; 
Sztai, viena Kauno Lietuvaiti, 
Br. Augustauskaite, turi plau
kus, kurie siekia žeme. Jos pa
veikslas |ilpo Lietuvos laik- 
raszcziuose.

NUŽUDYTAS GUDIJOS 
“CZEKISTAS.”

Liet. Žinios“Liet. Žinios“ raszo: 
Nužudy t as G ud i jos 

Czekos narys
kilos isz Utenos aps 

Karo metu g 
1917 mete drauge 
Lietuviais Bolszęvikais sudarė 
“Lietuviu ra joną 
jos Komupistu partijos. Uoliai 
dirbo Bolszeviku darba Keren
skio laikais. Po nepasisekusio 
BolsZeviku sukilimo priesz Ke
renskio vyriausybe 1917 mete 
Liepos 6 diena buvo suimtas. 
Raudonajai armijai užėmus 
Vilnių jis buvo Czekistu prie 
Kapsuko valdžios. Lietuviams 
ir Bolszevi'kams koieziantis be
laisviais dalyvavo kaipo atsto
vas isz Bolszeviku puses.

(Opanskis buvo užmusztas 
kai jam su dviem 

gabenant 
tramvajų in Minską, viena su
imta Lenku sznipa, tramvajus 
buvo iszs’progdintas.)

• ■ f '

“ISZklSZE“ 
SZEIMYNINI GYVENIMĄ.

Kazlu-Ruda — Birželio 6 d. 
atėjus Mariampol.es vakariniai 
traukiniui Kazlu-Rudos stoty
je viena jauna moteris, iszteke-

Lietuvis J

GPU
Opanskis yra

M

yveno Patrapilyj, 
su kitais

J) prie Rusi-

ncuždege.

žibalines 
nžside-

SMARKI VAGILE.
Klaipeda. — Viena vakara 

Naujasedžiuose 
lung) vieno golžkelieczio kie
me buvo palikti džiovinimui 
baltiniai. Baltiniu savininke 
lyg nujausdama vis dažnai isz- 
eidavo savo baltiniu pasižiūrėt 
ir labai nustebo viena kart isz- 
ejusi, kaip pamate, kad 
baltiniai žuvo. Szoimininke dar 
priesz pusvalandi mate 
baltinius bekybant, 
sprendė, kad paernusieji balti
nius piktadariai kur nors ne
toli pasislėpė. Pasivadinusi sa
vo vyra ir kaimynus ėjo pikta
dariu peszkoti ir nekur nesura
do begryždam pastebėjo bė
gant moteriszke *su dviemis 
baltiniu pundais. Pasivijus pa- 
aiszkejo, kad tai buvusi neži
noma moteris, kuri paėmė bal
tinius ir pasislėgusi krūmuose 
lauke iki jai nebus pavojaus 
pabėgt su pavogtais baltiniais. 
Vagile buvo perduota policijai.

F

(Kleinsied-

visi

visus 
todėl

I

Birželio 8, 
kitais Czekistais

SKUSTUVU

jusi už vyro vės dveji metai 
iszsiemusi skustuvą didelio* 
minios žmonių akyvaizdoje, 
perpiovo savo vyro kakla. Tai
padariusi buk isz kerszto nesu
gyvendama su savo vyru. Pasi
taiko ežia pat gydytojas, kuris 
sunkiai sužeistajam suteikė 
pirmąją pagolba ir tuomi pat 
traukiniu pristato Kauno ligo
ninėn. Moteris suimta ir pa-

iduota policijai.1 l'* v*

*

Waterbury, Oonn. — Kaže
mėko privatiszkas bankas li
kos inkorporuotas ana diena ir 
permainytas nuo 
banko ant Ka^emekas

Incorporated Private 
Bankers, 797 Bank St. 
Kazemekas norėdamas apsau
goti savo kostumerius už tai 
inkorporavo banka idant butu 
saugesne.

Ponas

Minersville, Pa. — Mrs. Ella 
?arm. 

arti
Munlz, 65 metu isz York 1 
pasiskandino 
Babber kapiniu.
kokio tai laiko sirgo ir mano
ma kad tai buvo priežastis sav- 
žudvstos.

— Per Džiulaju buvo laiko
ma didele paroda kurioje daly- 
bavo apie 1,000 žmonių ir sze- 
szios kapeli jos.
žmonių pribuvo pažiūrėti 
rodos.

ežerėli je
Senuke nuo

Tukstancziai 
pa-

Wilkes-Barre, Pa. — An
drius Jerminas, mirė Pittstono 
ligonbuteje nuo žaiduliu ko
kius aplaike nuoszuvio. Jermi
nas su savo draugu nuėjo prie 
Jono Stullo garadžiaus pasiim
ti tulsziu pataisyt automobi- 
liaus rata. Stull manydamas 
kad tai vagis paleido in ji szn- 
Vi sužeisdamas mirtinai.

Mc Adoo, Pa. — Antanas Ja
kubauskas, kuris liko nubaus kjL m 7 J

tas ant (leszimts motu už nužu- 
dinima Antana Valaiti, likos 
uždarytas paikszu prieglaudo
je, nes neteko proto., •

Paskutines Žinutes.
1f White Sulphur Springs, 

N. Y. — Žandapiszkio brolis, 
i, isz 

neiszgvdomos Ii-
John Dempse^', 38 metu 
priežasties i.v~ - 
gos, nužudė savo paezia ir pats 
save.

priežasties

DIDELE AMERIKIECZIU 
LIETUVIU EKSKURSIJA.

Klaipeda. — Szio menesio 
26 diena 
laivu “Lithuania” 
ginusia sziais metais Lietuvjiu 
Amerikiecziu ekskursija, viso 
apie 208 Lietuviu. Ekskursija 
rengia Amerikos Lietuviu tau
tinio jaunimo taip vadinama 
‘ ‘ V yeziu ’f organizacija. Su 
szia ekskursija atvyksta daug 
Lietuvos nemacziusiu jaunuo
liu, todėl butu musu jaunimo 
pareiga atatinkamai juos pri
imti. Atvykstancziu Vycziu — 
jaunuoliu dalis dalyvaus Lie- 
tuvos jaunimo suvažiavimo 
Kaune ir moksleiviu ateitinin
ku suvažiavimo Palangoje, ku
rie in vyksi a Liepos 
pradžioje.

pietumis atvyko
skaitlin-

organizacija.

menesio

LENKU SARGYBINIAI 
SU DU LIETUVIU.U > I, " • A -T—L fe

Kaunas, —r Sziu metu Bir
želio menosjo 9 diena du Lietu
vos policijos sargybiniai Vait
keviczius Kostas ir Petuszka 
Juozas,' ėjo savo pareigas Sza- 
kiszkiu kaime Ežorenu dvare, 
lyjant smarkiam lietui inejo in
pil. Moszkiones troba. Tuo tar
pu Lenku pasienio sargybiniai, 
mato juodu, apsupo troba, su
ome abudu minėtus sargybr 
nius ir nusivaro in savo puse 
už demarkacijos linijos. Vėles
nėmis žiniomis Vaitkeviczius 
ir Petuszka yra pristatyti in 
Szvonczionis pas 
ties virszininka.

as vietos apskri-
J." EI

11 Balmer, N. J. — Septy
nios ypatos szeimynos Damia
no likos užmusztos per Penn- 
sylvanijos truki ant 5-tos Avė. 
Keli likos sužeisti.

Mass.U Boston, Mass. — Kun. 
Joseph G. Anderson, 61 metu, 

kanaunvkas katalikisz- 
kos diecezijos Bostone, mirė 
Dorchesteri po trumpai ligai.

If Honolulu, Hawaja. — Le- 
Williams 

eroplnniniu

vice

k iot ojas 
laike 
czionais.

U Cleveland, Ohio. — Apie 
30 žmonių užsitrucino valgy
dami nesveika mesa laike ban- 
kieto. Daktarai iszgelbejo vi
sus.

nuskendo 
manevru

U Philadelphia. — Richar
das Vitkovski, 
korė ant .lovos, name Mrs. 
Gotz, pas kuria buvo ant bar
do ant Randolph u H.

11 Moskva. — Penki bandi
tai prigulinti prie 
“Juodos Muskos”
szaudyti Artimovsko. Deszimts 
likos uždaryti kalėjimo ant vi
so gyvasezio.

11 Buenos Aires. — Czionais 
nupuolė keturios pėdos 
go- Daug padare bledes.

11 Sziomis dienomis apleido 
Scran tona k u n. Jonas Kuras, 
Szv. Juozapo Lietuviu Bažny
čios klebonas. Jis iszvažiavo 
Lietuvon, iszgyvenos Ameri
koj be pertraukos 33 metus. 
Kada jis grysz, nėra tikrai ži
noma nes in savo vieta paliko 
kita kunigą. ,

i
i?

33 metu, paši
ną me

prigulinti kuopos 
buvo su-

sme-

Mariampol.es


■l'!. n*I

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS
A ~~

•toto*' ♦***

i

,^)NFpLt(:
.Uthaanląn . Lf^tton, ?..i^vnuani^aiji | *

2&22 16-th Street, N. W.» 
Washington, D. O.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

---------  ’ *< • »• T

nerfenei perdetini kliosztoriaus 
Kunigą kapelona Ideea isz 
Lublino, 1926 mote,.kliosztory
je Karmelitu Lvave.

Kaip vėliaus pasirodė, tai 
kunigas Kopacz pa'bogo i ::

Tdeca

1 to * i- •«< ♦

JOHN QUINCY
rr»w t r» V v « w • wan*

ADAMS^
MALDOS GALYBE

I

i U I
/ ,

Istoriszkas Apraszymas Isz

e

Kunigas ivipacz painego isz 
| prieglaudos nakties laike, blu-
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Lithuanian Consulate, »
608 So. Dearborn St., Chicago, Di.

I
Kas Girdėt

džiodamas po aplinkine, pakol 
nesumano atimti sau gyvastį, 
nes ta užtvirtino paraszylas 
per ji testamentas. Kunigo 
savžii'dinsla iszA’oro dideli in- 
spudi ant aįdpikįipu,gyvento-
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4-to Szimtmeczio 
Krikszczionybes.

szv.

X
Pergalėjai, Nazaretieti! 1 >

Noužilgio anglines korpora
cijos sunaikins visa virszune 

Pennsylvanijoj. Jau mu-z< mes
su 
lankai pasiliko tik vien skyles 
ir dort'bankiai — žodžiu gam
ta 
dais 
liūs idant 
anglies iszkast isz žemes idant 
turėtu isz to pelną, nesirūpin
dami apie atei'ti ir žmonijos 
gerove. *

Sztai Skulkino pavieto ang
line kompanija isztrome kita 
miesteli nuo virszunes žemes 
Yorktown ’a, 
kuriame 
stubeles, 
ir sugriovė 
pelkele ant kitos vietos.

Dabar taip vadinamas Island 
District arti Newcastle turės 
kraustytis sza'lin, nes kompa- 

tripinsus (ims angli 
nuo virszaus) Darkwater arti 
Saint ('lair, kur randasi turtin
gos gyslos augliu, žmones tu
rėjo kraustyt is in Pottsville ir 
East Mines.

h •

(•žirniais

Į

Kas turi norą ir gera užma
nymą, lai gali padaryti slobuk 
lūs ir iszteset su kantrybe lyg 
pabaiga i. I ’ri m ysime

puikios girrios, kalnai ir apie viena Lii’tuviszka szoimy- 
na, kuri mausto nuo senei apie 
pirkimą savo hienos šlubeles.

I’oji szeimyna buvo privers
ta iszsikrausivt isz stuhos, ha 
turėjo už daug \miku. Pali nu
liūdus ir susi rūpinus pradėjo 
jeszkoti st u belos idant sutal
pini savo didele szeimyna, bet 
neturėjo ne vieno dolerio su- 
ezodinus. Ant galo pasiseko su
rasi i stubele ant kurios radosi 
loblyezia “
įlinkas pasako preke, kuri bu
vo gana brangi, ir maukiamas 
kad motore turi pinigu, papra- 
szo idant draugo su vyru atei
tu pas notora padaryti sutarti. 
Preke st ūbos buvo 5,800 dole
riu. Bet kada vyras apreiszke 
jam kad jisai uždirba ant me
nesio tiktai 150 doleriu, kad 
nosiiezodino ne cento ir kad jo
jo pati pirktu rotuže jaigu tu
rėtu proga 
kesezio.

Locnininkas nusijuokė kal
bėdamas: “
atvirumas. Duokite man 50 do
leriu, 
menesio su procentu*

Szeimyna pinigu
bet motore paskomiino 50 dole
riu. In du menesius szeimvna 

“savo narna,” 
užmokėdami locnininkui 150
doleriu kaip prižadėjo.

Po tani rodos 
a'tejo pas juos, 
daiba visados ir sziaip tai]> su
kru pszte po 50 doleriu ant mo- 
ne«io su procentu./ Vyrns ojo 
pekszczias in darba, nors 
toli turėjo eiti, pati dirbo 
kiai namie ir
skatikėli ir po szesziu metu po 
tam pardavė ta paezia stubele, 
uždirbdami suvirszum keturis 
t ukstancziirs ddllerin.

Tokiu luidn toji
dasidirbo pinigo, už kuriuos 
pirko sau daug didesni ir pui
kesni mimą, ’kuriame 
trys szeiniynos. Isz dvieju szei- 
mynii paimdavo randa ir in 
trumpa laika isHinokejo narna.

Viską galima padaryti, tik
tai reikė kantrybes ir nenusi
mini, o .'taipgi ir gera paezedžia 
motoro.

subjaurinta visokiais bu- 
Negana to, ardo kaiine- 

pasku*tini szmotoli

j , Loen i-

nijos ka

netoli McAdoo, 
tik pasiliko kelios 

o sziaip kitus suardėt 
net bažnvezinir

Pasiskubinkite su atsilygini
mu už “Saule” nes kalendo
rius ant 1928 jau konia pusiau 
atspaudintas ir bus vienas isz 
puikiausiu ir norime teisingai 
žinoti kiek turime spaudyt 
idant kožnam užtektu ir po 
tam nerugotu kad negavo. Ne 
bns tai sieninis krtlondorius 
tiktai knyga kaip tai papras
tai iszleidi nėjome. Kalendo
rius ant 1928 meto bus ant at
minties 40 metines iszdavvstes 

su paveikslais, pni-
istorijoms ir kitokiais 

skaidvmais.

“Sanies;
kioms
smagiais skaidymais. Todėl 
meld žeme nevi Iky t su <pri siun
timu užmokesties už prenume
rata ir prikalbinimo nors vie
no naujo skaitytojaus i< 
jisai >u jumis 
puikiais skaitymais.

laid ir 
pasidžiaugt u

Matyt vyskupai

neja
Metodiszkas Leon

il ž-

nei u ri už
tektinai darbo jaigu užsiimi- 

v isok i oms k va i I \’ s t e m s. 
vyskupas

ard isz Buffalo, smarkiai 
klupo ant Amerikoniszko am
basadoriaus p. Herrick’o, Pa
ryžiuje už tai kad jisai pastate 
stiklą szampano prieszais 
Lindbergh’a kada ji priėmė 
ambasadoje melsdamas jojo

sa-

szampano

melsdamas 
idant iszgertu už sveikata 
vo motinos- — Lindbergh’as, 
kuris visai negero jokiu svai- 
ginaneziu gerymu sutiko ant 

praszymo ir 
czionais pri-

Iszmint ingus

ambasadoriaus 
iszgere. (Reikė 
myt, kad Lindbergh ’as tik da- 
lypstejo lupas prie stiklo, bet 
szampano negero.) Na, ir po
nas vyskupas už tai paniekino 
ambasadorių.
žmogus isz to nusijuoks ir po
sakis kad tai kvailas užklupi- 
mas. Juk sziadien A įnori ko 
kvailu reformatu nemokąs, ku
rie sznipineja po kampus jesz- 
kodaini ant ko turi užklupt.

Praeita Petnvczios rvta ant 
• • 

geležinkelio artimoje paikszu 
prieglaudos Kulparkove, Len
kijoj, likos surastas baisiai su
maltas lavonas kokio tai žmo
gaus. Atėjus palicijai, pradė
jo daryti slieetva ir ant galo 
isztyrinejo, buk užmusztasis 
metėsi nitais lo'komotivos 
pusnuogis. Po ilgam jeszkoji- 
mui surasta krūmuose punde
lis drapanų, gromata ir para- 
szvtas testamentas.

Pažinota įprieglaudoje, buk 
tai lavonas kunigo Andriaus 
Kopacz’o, kuris nužudė kirviu

pirkti uint iszino-

Patinka man jusu

po tam 50 doleriu ant
> > 

neturėjo

i nsi k ra us^te in

giliukis pats 
Vyras turėjo

gana 
snn- 

ezedino kožna

szeimvna

gvvono

Žinios isz Pottsvilles (kur 
randasi Readingo kompanijos 
anglekasiu ofisai) pranesza, 
Imk yra viltis, kad po Džiula- 
juj visos kasyklos dirbs ge
riau, nes pervirszys bedarbes 
ketina persimainyt ant geres
niu laiku. — Kad tai butu tei- 

nes žmoneliai jau pradė
jo labai rugot ant (uju 
•laiku’’

svbe,
» F

po karei.
“ggeru

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY OITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
w-ii r t

ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šite nuo paprascslausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu. kriksztyniu U 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1373-M.

Gimė Liepos 11, 1767, mirė 
Vasario 22, 1848.

♦John Quincy Adams bpvo 
sunns John Adams, Amerikos 
revo’liucijos
Valstijų antruoju prezidento. 
Jis pralindo savo jaunyste Eu
ropoje kur levas dirbo diplo- 
matiszkoj lamysldj, ir suvirsz 
metus gyveno Pelropilej kaipo 
sekretorius Suv. Valstiju Mi- 
nisleriui Rusijoj, dryžo in Suv 
Vals. kuomet Katarinh atsisa
ko pripažinti Amerikos Minis- 
teri. Už 27 melu vdl nnvvko in 
Rusija, kur per keturis metus 
buvo Suv. Valstiju Ministeriių 
ir jam sngryžus in Suv. Valsti- 

Prezideulas Monroe pa- 
Valsl vbes Sekreto-

Tas atsitiko 
prieszpi(‘cziai8, 
Kiek praėjusio laiko žmogus

rmbrns diena 
3G3 melais, u

tegalėjo atsiminti, n i (‘kas Ro
moj nemato tokio bruzdėjimo,
koksai ta diena vieszpntavo 
tarpe žmonių miniu.
rum (turga-viotes), in Kapito
linin, palei Pompomis teatro ir 
in maudyklės visi kimszosi ii 
isz susi’tolkusiu buriu po visa 
f < >r u m sk a mbe jo link sm n s, ga r- 

u(’bristus vin-
cit, Christns imporatl” (Kris
tus pergalėjo, Krislus vicszpm 
talija). Gatvėmis ėjo procesi
jos. Pirmiausia žengo dijako 
nas, noszinas didžiu, žolynais 

ant kurio

biilgas balsas:

Ant fo-

Tame paeziamo laike isz La- 
terano pasirodo procesija su 
Vėliavomis, painiomis ir kry
žiais; proeesije slinko in 
Petro szventyno. Visi susirih
klišieji palei kalėjimus dabai 
su procesija susivienijo. Ir isz 
sigirdo isz būrio balsai: 
miausia in Jovo szventinyczia, 
szalin dievnieziaiI”

Kaip tai visada paprastai 
panasziuoso atsitikimuose esti, 
taip ir dabar taftai balsas buvo 
visu balsu.

‘Taip tur būti, szalin dievai-
cziai!”
— “Kristus porgnlil Kristus 
pergali!”

Ir visi: seni, jauni, tarytum, 
kam liepus pasuko in Kapiloli- 
um.

Tn va iriose miesto
tvarkos palaikymui buvo pa
skirstyta policija, kuri, Kriksz
czionims nusitikėdama, davė 
jiems visiszka laisvo. Stabmel
džiu kunigai ir ju sfcvontiny- 
eziii tarnai, matydami prisiar- 
tinanezi uosius

“Pir-

i

— suskambėjo minioje.

jas, i 
s k v re 
rium.

1824 m-

Ji

nominuo't as.

prezidentiniams rin
kimams Adams buvo domo'kra- 
t u-repnbli’konu
Kili kandidatai buvo: Andrew
Jackson, William Crawford ir 
Henry Clay. Kandidatai nega
vo užtektinai balsu ir Atstovu 
Butas iszrinko Adams. Adams 
nebuvo iszrink’tas antru 'kartu 
bet sugryžo in Kongresą kur 
pasiliko iki mirties. Vėlesniais 

“vvras be 
F.L.I.S.

melais ji vadindavo 
partijos-”

KNYGOS.

“AMERIKOS LIETUVIAI 
Literai ine Komisija.

Knygos Amerikos Lietuviai 
Literai inos Komisijos sekan
tis sausi a tas:

L Cbicagos Rajono: Kun. L. 
Albaviczius, Kun. K. Matulai
tis, Kini. J. Navickas, Mrs. A. 
Nausėda, Mrs. Sa'kaliene, Mr. 
B. Mastauskas, Mr. L. Simutis.

2. Bostono Rajono: Kini. K. 
Urbanaviczia, Kun. V. Tasku- 
nas, Mr. E. Knoizys.

3. Brooklyno-Phila. Rajono: 
Mr. E. Zujus, Mr. K. Kruszins- 
kas, Kun. S. Draugelis.

ITazard St. 
raszo: “ 
ta vaiku ir

MOTERE REKOMENDUOJA 
___________ I

Mrs. Thomas Snyder, 3()8 E. 
, Summit Hill, t’a.

Esmių motina pehke- 
atradau kad Dr. 

"White’s Oil of Youth Tnniihon- 
tas suteikė mano
(langiaus pasekmes noįu 
koki vaistai. Taipgi

Ilealor ir Toni- 
” Ga-

I i os i og

szeimynai 
kiti 
Dr.vaistai.

White’® Lung 
kas yram umis geriausi, 
lite pirkti visur arba

Kirst National Laborato
ries, Lehighton, Pa.
nuo

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotūviu, kriksz- 
dniuf vescliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Malianoy City, Pa.

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 11 

Vitos Kroniiakos Ligos. (

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bot visgi ka tik pajlegc 

dirbti. Apiiaaugokita pavojaus.

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

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczlai

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

noszinas didžiu 
papuoszlii kryžių, 
skersiniu kelios žvakes dogo, o 
paskui dijakona slinko būriai 
vyru, motoru, vaiku — 
deganeziomis žvakėmis, 
k y darni pakeliui

visi su 
Lan- 

szvontvnos 
visi drauge giedojo psalmes ir
szvontas giesmes. Kai kada isz 
tikineziujn 'krūtiniu buvo gir
dimas iszsivoržiantis linksmas 
balsas: “
d i Christel

dalyvavo 
Koplyczin

Christ us vi nei t, exan- 
” (Kristus pergalė

jo, Kristau iszklaiisyk mus.) 
Tie žodžiai garsiai buvo karto
jami nuo penkiu ligi szesziu 
svkiu.

Tacziaiis no visi 
toj iszkilmybojo.
angose stoVojo stabmeldžiu ku
nigai ir, žiūrėdami in tn links
ma Krikszczioniu apvaiksz- 
cziojima, pastaruosius keikė ir 
tik dantimis grieže1.

Nuo pat ryto Romos senato
riai susirinko in Curium (susi
rinkimu vieta) ant tarybos;ant ♦ f
pribuvo visi; tarybos hoiszpu- 
sakytai buvo triukszmingos. 
Kelis sykius stabmeldžiai se
natoriai mate ežia jau pat pa
voju nuo savo drailgu, Kriksz- 

Pastarieji 
t a n u 

Šimmaebatis ir Priie-
I

czioniu senatorių.
ypacz. a.idpuldinej() ant
vadovu, I...........   ..vadovu 
testato.

Vakaro ta paežio diena parė
jo valdiszka žinia, jog cieso
rius Julius karo su purtais ta
po nužudytas. Jis vieszpntavo 
isztisus tris motus ir tasai lai
kas buvo paskendo® kraujuose. 
Jam bevioszpataujant Kriksz- 
ezionys labiausia buvo perse
kiojami. Jo pranokėju, Kon
stantinas Didvsis ir Konst an-I

eius, Jėzaus iszpažintojus laiko 
savo globoje ir visuomet lindė
davo platinti szv. Evangelija. 
Julius gi, pramintas

, isznaujo pradėjo kova 
bot bokariauda-

“ a post a-
isznaujo 

y’-i,
tu ’ ’
priosz kryžių
mas krito, vos spėdamas isztar
ti szituos žodžius:

‘ ‘ Pergalėjai,
Juliaus mirtis stabmeldžiams 

buvo didelis smūgis, bet 
Krikszczionims 
džiaugsmas,

Nazaretieti! »,

smūgis, 
neapsakomas 

nes nobtoko savo 
baisiausiojo toriono.
Senato stabmeldžiu pirminin

kas Simmaclius visomis savo 
jėgomis stengėsi ciesoriui Ju
liui užgirti iszkilmingiausias 
laidotuves, pagal senovės stub 
meldžiu budo — bet jo aiszki- 
nimai ir rdksmai paliko voltus. 
Tuo tarpu palei Curium minios 
žmonių vis didinosi ir netrukus 
apspito visa sonata. Jie griosz- 
tai reikalavo laisves tiems 
Krikszczionims, kūrins Julius 
už szv. tikyba in kalėjimus bu-
vo sukimszes.

Netrukus atvyko geroldas Ir, 
susirinkusiems žmonėms davė 
ženklą, kad tylėtu , apreiszkc. 
senato nusprendimą, jog vi
siems nubaustiems už tikęjima 
liko sugražinta visiszka laisvo. 
Susirinkusieji su džiaugsmu to 
nusprendimą iszklause, • • -K

jog

nusprendimą iszklause, tuo- 
jaus visi puolėsi prie Marmer- 
tino kalėjimu, atsirandanezin 
szalep Kapiteli ūmo. Kalėjimu 
podetiniai tuojaus visus kale-' 
jimu urvus ir kambarius atda-
re ir po valandėlei visi kaliniai 
laisvai džiaugėsi su savo Bro

✓

da Ivse

Krikszczioniu 
būrius — visi iszlakste. Žmp- 

sUpuolo szvenf inyczion. 
Isz visu pusiu ant dieVaiczio, 
pasodinto aukso soste, pasipy
lė akmens. Akies mirksnyj at
sirado Įkopeczios ir virves. Už
nerta stabui už kaklo virve, 
szinitai žmonių ranku tuojau> 
patrauko ir sztabas sutrupėjo 
in szmolelius. Pirmu sykiu di
džioj tautiszkoj szvontinyczioj 

giesme 
krut iniu: 

Exaudi

nes

pasklydo pergalėjimo 
Krikszczioniu

v i nei t!
isz 
"Christns

> J

>Įc >Įc

Ant rytojaus po [lietu Sala- 
rijos keliu, vedaneziu in Paib- 
f iii jaus kai a'k umbas, keliavo 
vienas jaunikait is drauge 
pabuvusiu vyru. Jaunikaitis 
galbūt turėjo keturiolika 
tu, su raudonais veidais, 
dais plaukais ir žeruojancziii 
akiu gyvyOic.

Buvo nutmnyta 
kailis paėjo 
mos, kadangi ant kaklo t u re j < 
aukso Imlia.
veru-pedagogu, 
H
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Christel
*

si:

mc- 
juo-

jog jauni-
isz auksztos kil-

Jo draugas buvo 
kuris ji laiko 

savo globoj. Galėjo (urėti per 
60 metu. T... ’
jokio rupestingumo; 
nieką neinintino ir s 
galvos neturėjo reikalo.

taip vadinosi ta-

Uai buvo senelis be 
jis apie 

ui kuižyti

numirė
Dabar

aproikszti 
Bažnv- te 
dienas,

D i jo n ižas;
sai jaunikaitis, buvo vientur- 
ezin. Trys jo vyresnieji broliai 
dviem melais priosz 
siaueziant vaiku ligai.
jis ėjo savo mirusiu broliu ka
pus aplankytu. Jam jo motina 
leido ten keliauti ir savo miru
sioms broliams 
linksma naujiena apie 
ežios laimingąsias
ypacz apie stabo Jovo sudau
žymą, kuri vakar da priosz 
priesz-peczius mate, kaip žmo
nes ji nuo aukso sosto nutrau
kė ir tuo badu in szmoczilikus 
sutrupino.

Jaunuezio Dijonizo levas, 
Furius Philtis, paėjo isz senos 
Romos bajoru Furijn gimines. 
Julius uapostatas 
garsios gimines

ji nuo tos
ir nuo valei- 

vietos buvo atskyręs tij< dėlto, 
kad buvo Krikszczioniu. Tokiu 
budu jo nelaimingas likimas ir 
invairus szeimynoj prietikiai, 
iszcziulpe isz jo paskutines ge
rybes, kokias tik turėjo. Jis tu
rėjo viena tu gerybių, kad po
piežius jo sunu buvo voltui pri
ėmęs Latorano mokyklon, ku
rioj vaikai buvo mokinami tik 
tarnauti Baž.nycziai, tatai jau
nikaitis, galima sakyt, turėjo 
jau gana platu ir atvira kelia 
pasilikti Bažnyczibs isztikimu 
sūnumi ir tarnu.

Tėvas labai pageidavo, kao 
jo sūnūs paliktu svietiškų ko- 

bot kad
bėgant neinvyko, y •    • w a _

kiu nors valdininku 
tas laikui
tat tėvas džiaugėsi' nors tuo, 
kad jo vaikas visgi neapleistas 
vksisz'kai ir turis priegloba. 
Motinai toji diena, kurioje jos 
sunps-buvo priimtas Latorano 
mokyklon, jos gyvenime buvo 
liriksmiauRia. P&
motina prisiveizėjusi, kaip jos

r pora dienu

vaikai vienas po kitam eme 
mirti, savo maža užsilikuni Di-

1 lt I1

t

joniza paaukojo Dievo tarny
bai, kad tiktai ji Vieszpjds 
Dietas teiktųsi užlaikyti gyta 
ir sveika. Vieszpats jos szir- 
dmgos maldos tat ir iszklause jaunuti Dijoniza, kuris beveik 
ir nuo to laiko ji rūpinosi, kad 
savo sunui kaip noript iškvėp
ti tikra dievobaimingumą, 
idant ji padaryti tikru Dievo 
aukuro tarnu ir vaikas, būda
mas jai paklusniu, augo, taip 
kaip jos norėta.

Nuo puses motu jau Dijoni- 
zas prigulėjo prie loctor<‘R (szv. 
Raszto skWityfojii) ir giesmi
ninku laiko dievmnldystes. 
Kiek sykiu motina iszgiįvdavo 
szvontynoj savo suneliti baisa, 
jai pasirodydavo, kad su juom 
draugo jo visi numirė broliai 
gieda, tat jam nuolatos ir kal
bėdavo, jog s n j uomi draugo 
gieda ir patys dangaus ange
lai, garbindami savo Sutverto- 
ja.

Sėdėdama 
savo namus, stovinezius 
via Salaria, arti Saliustijano 
daržu, su motiniszku rūpestin
gu mu žiurėjo in einanti 
vaiku katakumbn linkon, 
kili pakėlusi szi rd i ir 

aukszta ji dangų 
meldėsi:

— Ai, Vioszpatie!
iv s jis yra

*

tikra

priosz

dievobaimingumu

ir giosmi-

ant trepu paini 
prie

savo 
pat

rankas 
tarp

imk j r 
savo globom nes jis yra Tavo 
nuosavybe! Užlaikyk ji dievo 
tume ir nekaltybėj, tokiu kaip 
dabar jis yra, ir dnleisk, Viosz 
patie, man sulaukti tos laimin
gos ir palaimintos valandom, 
kuomet szventuose rūbuose ga 
los melst i os palei Tavo garbei 
paszvesta aukurai

Ilgai ji sėdėjo ir žiurėjo in 
savo einanti katakumbn linkon 
sunu ir tik tuokart nuo trepu 
pasitraukė, kuomet tasai isz- 
nyko jai isz akiu. Dn syki savo 
mintimi ji pavedus angelo-sar- 
ga globon, inejo namu vidun.

Nora visame pasaulyj jokio 
mokytojaus taip jausmingo ir 
snjudinanezio žmogų, kaip kad 
Krikszczione motina, kuri gry
na savo szirdimi ir tikra meile 
trokszta savo vaikui 
nekalt vbes.

ir

amžinos

Motina ir turėjo kuom 
džiaugtios,.. Jaunikaitis, prie 
visko buvo linkus, greitas, die
votas, tarytum žcmiszlkasis an
gelas.
stabmeldžiais ir jn stabais Ro
moj atsitikimas, mažajam Di- 
jonizui padare didi inspndi. Jis 
džiaugėsi ir net trypė, kad Tsz- 
ganytojas paliko pergaletojum 
i r kad virsziansias stabmeldžiu 
dievaitis tapo sutrupintas. Su- 
gryžes po tam atsitikimui na
molei, isz didžio nudžiugimo 
negalėjo iszpasakojimui nei žo
džiu atrasti; isztisa diena apie 
ta atsitikima savo motinai p 
šakojo ir tol jis maldavo, 
jam motina neleido su savo mi
rusiais broliais su taja žinia 
pasidalinti.

Dijoniza, jo motina 
per 30 motu amžiaus.

Aukszta, patogi, su plotum 
ir nekaltu veidu, kuris reiszke 
didi jos prie visko gabumo ii

Kožnas joje mate 
au’ksztesnio luomo moteri. Ro
dosi prastai, bet gana szvariai. 
Juodi plaukai glotniai suszn 
knot i; sijonas prastutei i s, tik 
su dviem purpuro juostom ap-

Keistas rytmety} su

su t a ja

J

energija.

<f 
kol

t u rojo

koplyczin ir Krikszczioniu pa- . i 
)aik|i.

PartiVifijhuA ’kh4tnk*timbu ka
sėjai jau seniai gerai phžiųojo

kožna savaite* ateidavo savo 
broliu pakinkytu, pasiknlbetu 
su kasėjais ir pasižiūrėti in ju 
stebėtinus darbus. Sziandio Di- 
jonizas atėjės ant kapiniu, 
kasėjams tuojaus viską iszpa- 
šakojo, kas tik indomau^ atsi
tiko miesto rytinei y j. Kasėju .

ant kapiniu,

tiko miesto rytmety L
džiaugsmas buvo (linelis. Užsi 
doge vaszkinos žvakes, Dijonis 
zas su savo pedagogu inejo po
žemi non olon,

Jo trijų broliuku grabai ežia 
pat arti kraszto buvo suguldyti 
greta su kitais. Sienos pilkame 
akmenyj išsikaltos skyles ir su 
kalkėmis iszballintos vadinosi 
katakumbomis. Jos buvo be jo
kiu papuoszalu- Nebuvo pet 
murmulinos plytos su paraszu, 
bot tik žemai moline lempute ir 
keletas sienoje inkaltu vinių, 
ant kuriu buvo kabinami vai
nikai metiniuose mirties atmi
nimuose. Dijonizas dar iszlolo, 
neprisiartinos nei prie broliuku 
katakumbn, ome jiems garsia?

“Ar jus žinot ? Ju-

in szmote- 
stahmo]-

pirmasis 
darbas.

aiszkinti:
liaus noro, kaliniai paliuosuoti 
dievaitis Jęvis su visu savo 
sostu sutrupintas 
lius, su bedievvbe ir 
(lybe jau galas!’’
Tarp tu begaliniu jo džiaugs

mu, kuomet prisiartino prie 
savo broliu katakumbn, inejo 
jam galvon mintis, idant ryti
ni miesto atsitikima iszikalti 
ant katakumbn sienų, kaipo 
paveiskla. Bet ka ? Tam darbu- 
neturėjo jokiu inrankiu! Su 
žingeidumu apžiur<\įi‘s vi«as 
katakumbn kertes, pamate sie
noj įsukai t as vinis. Tuojaus 
t uju viena pedagogas jam pa
gelbėjo iszt ra ūkti ir paskui pa
kvietė su žvake, o jaunikaitis 
pasironge prie dilio. Tai buvo 

jo savarankiszkas 
Iszbrieže ant sienos,

kaip rytmety) buvo matos, Jo
vo sostą, ir ji pati, laikanti vie
noj rankoj beria, o antroj per
kūno žaibus; paskui vienoj pa
šoj nupiesze žmogų, kuris sten
gėsi užkabinti tam diovaiežiui 
ant kaklo virve, antroj-gi — 
toks pat žmogus buvo užsimo
jęs su akmeniu suskaldyti sta
bui galva.

Pedagogas pamatęs toki pie- 
szini, tai juokėsi, džiaugėsi, 
tai vėl stebėjosi, kad jo jauna
sis vieszpats tame darbe pasi
rodo toks mitrus. Už ta suma
ninga darba pagyro jauna Di
jon iza, o ir pats Dijonizas, pa
baigos savo darba, pasitraukė 
szalin ir žiūrėdamas in pieszi 
n i nusiszypsojo.

— :Toliaus bus:—

66 6
b u

yra tai receptas del
^Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. — Aptiekoao

siutas, kas priklausė tiktai 
auksztesnio luomo moterims: 
isz to viso apredalo jai labiau 
šia pritiko auksine spilkaite 
pakaklėj.

Pusėje ketvirtojo ,szimtmc- 
cziq atsirado jau kasėjai, fos- 
sores, kurie katakumbose tai
sydami invairius takelius n 
kapus, drauge pridabodavo ir' deszimts minutu.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872).
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.

T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA. )

---------------------------- --------------------------------------------------

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. :

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba it czedina. ■ a . . * • ' . . —. m.

Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

K

*

I

*
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ii
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LIUDVIKAS
PABĖGĖLIS

Puiki Apysaka Del Geru Vaiku 
f

4 i

tos moteriszkes nelaime 
susi rupines, 
sakyti, nes

Asz nežinau, ar žmones jos 
nesuprato, ar tas vyras, kuris 

buvo 
liepe jiems taip 
jai atlikus grėsė

pavojus netik nelaisvės, bet ir 
mirties. Nelaiminga motina, 
mirtinai iszbalusi ir beveik ap
alpusi, buvo inkelta in vežimą. 
Kaip tik jie iszvažiavo, tuojau 
atėjo Prancūzu gusarni ir su
valgo pietus, kuriuos pabėgė
liai delei iszgasczio paliko.

“Tai negera naujiena 
žmona, “

Kaip ji vadi-

9 >

”, tarė 
bet pasakyk, kas yra 

ta moteriszke?
na s 1

Lauras atsake: 
Madame Divol. 
iniau buvusi turtinga, bet da
bar visai pavargusi. Jos rubai 
visai paprasti, tik labai szva- 
rus. Neturėjo nei žiedu, nei ki
tokiu papuoszaln. Vežimu va
žiavo paprastu, dože vožės vi
sai maža. Pietus kuriuos buvo 
panmgusi del saves, Liudviko 
ir vožėjo, buvo visai menki.

Užeigos szeimininke, 
susikalba Prancuziszkai
man tai visa papasakojo, sake 
kad toji moteriszke esanti isz- 
mintinga ir labai mandagi.

“Tai nelaiminva motina!’’
Lauro

“Ja vadino 
Ji at rodi* pir-

kuri
ir

“Tai nelaiminga 
Dejavo a psiasza rojusi

Koks didelis bus jaižmona. ‘‘ 
iszgastis kuomet ras ta vežimą 
o numylėto Liudvikelio jame 
neras. Kariuomene visur už 
plūdo, ji negales gryžti jo jesz- 

tarp 
svetiniu žmonių gyvena. Ji da
bar nebesitiki ji greit, ar gal ii 
amžinai, pamatyti. Isztikro ga 
Ii szirdis plyszti išz gai 
ežio”, 
visa

vikas? Ar dar neatsikėlė?
Taip,” 4..... —...........

koti; ji nežino, kaip jis

•8-

Ir asz tai užjaueziu 
tarė Lauras 

O kurgi yra jos sūnus Liud- 
9 9 

” tarė žmona, “ber
niukas ramiai ir saldžiai mie- 

, ar be 
motina kada 

susijaudinės 
Kagi mes dabar darysi.- 

' ?” “Sa-

4 4 
szirdimi.

i 4 tarė žmona,

ga. Vargszas mažutėlis 
pa matys 
nors f” 
tarė: ‘‘ 
iiie su szituo berniuku?

, atsake žmona, 
tai

a t si

sa v< > 
Lauras

vaimi aiszku
4 4 Dievas ji mums pavedė, 
laikysime iki motina 
szauks ir vėl pasiims.

Asz manau, Dievas taip su
taiso, kad tu netoli to ąžuolo 
ėjai, kuomet jis meldėsi.

‘Asz irgi taip manau!” At
sake Lauras. “
keletą metu tesis ir jeigu mot i
na toje'kelionėje numirs ir vi- 

ka tuomet da-

Bet jeigu karai-

sai nebogrysz, 
rysim! “

4 4 1“Tuomet auginsime 
su savo vaikais, 
na.

4 4

* >
kartu

atsake žmo-

pa valgydino

i i
au-

Jeigu

Kartu su savo vaikucziais 
iszmaitinsime ir ji, nei nepaju
sime. O musu duosuuma Die
vas palaimins skalsindamas 
maistu. Juk tebegyvena Tas, 
Kuris tyriuose penkiais duo
nos kepalėliais
penkis tukstanezius žmonių.’ 

“Teisybe”, atsake Laura.®, 
“bet man rodos, kad atsirastu 
žmones už mus turtingesni ir 
pasigaileje vaiko paimtu 
ginti, butu geriau!”
tokie žmones atsirastu ir patys 
ji paimtu,” tarė žmona, “tai 
butu geriau. Bet mums praszy- 
ti, tai neverta, Turtingesni 
žmones hevisuomet duosni.

Turtingesni geriau galėtu 
aprūpinti szi vaika, bot nt* isz 
szirdies tai darytu. Asz jaueziu 
motiniszka meile prie szio vai
kelio, ir tu, mielas Laurai — 
asz žinau tikrai — neįeitaiį> 
manai, ir tu ji myli, kaip savo 
vaika.”

“Isztflcro taip,” tarė Lauras 
ir pradėjo mastyti ar gales jie

tarė žmona,

vaika iazmaitrnti nuomaudami 
nedideli 
liau pri

Km
1

>?

I

PIRMUTINIS GELEŽINIS LAIVAS ANT PARDAVIMO.
Sztai pirmutinis geležinis kariszkas^ laivas “ Wolverine” 

kuris plaukinėje po didelius ežerus. Buvo-jisai padirbtas da
limis Pittsburge ir sudėtas Erie 1842 mete. Dabar valdžia ji 
pastatys ant licPtacijos ir parduos.

mu žmonių, kur nors Prancnzi- 
ir apleistasjoj, be pagelbės 

klaidžiotu, tai mes labai trok- 
sztumem, kad atsirastu gailes
tingi žmonas, kurio pasigailėjo 
ir jam vietele prie savo vaiku- 
cziu suteiktu. Taigi, ko mos no
rime, kad mums kiti darytu, 
ta ir mes kitiems darvkime.”*

Jai taip kalbant pasirodo 
Lauras labai 
“Asz isz vi

sos szirdies trokszcziau vaika 
pasilikti ir auginti; 
mes patys esami* 
tai kažin ar instengsinie ji isz- 
maitinti.”

“Tai,” tarė žmona, “mes, 
žmones, dažnai daugiau galime 

Tu

akvse aszaros. 
susijudinęs tarė;

tarė žmona,

Liudvikui buvo 
džiaugsmas,

nepaprastai 
nes pirma ka?tr, 

ant arklio jojo ir ant Lokio ma
žo, malonaus, 
jo tik ir sutvertas.

kuris rodos, del 
“Nors vei

deliai tebuvo suvilgyti aszaro- 
mis. tacziau szypsodamas szau- 

“Ant szito arklio asz noria 
rytoj arba poryt pas 
joti.” , 

“Matai
vaiko nuliūdimas vienu matu 

džiaugsman virto.

motina

i i

9 9
9 (aro žmona vvrui.

.Jeigu vai
kad * kas turi koki peiktina palinki-

negu manomi*! Tu žadi man 
artimiausiame jomarke naujus 
rubus piJkti. Geriau tegul Inu 
tie pinigai vargszui Liudvike- 

“Tu esiliui!” 
iszmintinga moteriszke! 
szuko Lauras, 
ka) iszvaizda mainėsi, ir pa
prastai ramus veidas užkaito. 
“Taip, gerai,” sake jis, me> 
taip ir padarysimi*; ir man szi 
tu rubu, nors ir apnoszioti me
tams dar užteks bažnvezion nu
eiti. Tai ir yra jau del berniu
ko flziek tiek sutaupyta. Dabar 
mes ji pmi savo laikvslmo, o to-

‘ ‘ s!” Tuo
in grinezia ir 

visai apsirėdęs.

bet 
neturtingi, ma, nereikia t iesiog dėlto baus

ti, bet reikia stengtis taikiu 
bildu vaika prie gero palinkti.

I Taip pat reikia daryti ir su 
tai asz pati esu 

patyrus. Jeigu ateina man 
liūdnos mintys, užgieda links
ma dainele arba sznekucziuoju 
su vai'kucziais, 
nors

užaugusiais, 
Jeigu

ir

LELIJOS KALNAS
(Senovės padavimas.)

Sen'iau Lietuvoje 'buvo daug 
miszku ir giriu. Bet maža'kas 
atmena tuos laikus. Tik padhi 
viniai nusako, kas toj, ar kitbj 
vietoj ’buvo, ‘koki laikai pergy
venti.

Sziaures Lietuvoj, tose pil
kose lygumose, kur sziandien 
dirvos ir krūmai tęsiasi, ežia 
gilioj senovėj irgi buvo bega- 

j linini miszkai. Ažudlai,
velenon

ogios,
nosiai giliai i n ra use 
savo szaknis, iszkele auksztai 
virszunes, lingavo vėjo puczia- 
mi.

Tuose m'iszkiioso stovėjo 
kurnekur iszmeitvtos vaisiio- 
ežiu trobeles. Jos kaip isz oro, 

« a a a -a ‘ « ■ * a

m'iszkiiose

laip ir vidaus'dare liūdna vaiz
du. Tacziau beveik isz kie'k- 
vienos vietos galima buvo ma- 
Iv'ti iszsikisznsiirs isz medžiu 
ir isz kiminu bajoro rūmus. Jie 
žibėjo isz tolo. Bet jais nesi- 
Iž'iaiige apylinkes žmones: ten 

•|Uvargas ir kanezios, ton 
dieniu aszaros spindi 
sa'ko 
kas.

Labiausiai 'pasunkėjo bau
džiauninku padetjs paskutini 
penketą metu. Kol dvara valdo 
senis bajoras, baudžianiiin’kai 
jautėsi kaip tėvo valdžioje, bet 
paskutinius metus paėmė dva
rą in savo rankas jo sunns, to
iled ir vargai prasidėjo. Invedo 
baisias bausmes už mažiausius 
prasikaltimus. Dažnai atsiti'k- 
lavo, kad prie dvaro vaitu ko

ri paskui

baudžiauninku sukrautas 
“varg- 

” — pa
pa kilaus! as baudžia uni n-

tįnu visa gi rijusi isz at
gręžusiu ’ ** 
atsitiko. 1

gailestinga ii 
” SU- 

ir jo (iszraisz-

vai'kucziais
papasakoju

liau Dievas pasirūpins 
tarpu ineina 
Liudvikutis 
abu mandagiai pasveikino ii 
prasze Lauro tuojau balnoti 
ark Ii ir joti pas motina.

“Brangus Liudvikuti! 
Lauras, “ 
kar apie

arba jiems ka 
i, arba pažiu 

riu in sodną, kaip ten viskas 
gražiai auga, bręsta, arba kaij 
gražiai lauke javai dygsta i; 
maloniai žydi. Bet jei sunkesn 
szios žemes rupeseziai ir skaus
mai prispaudžia, tuomet tokio 
mis priemonėmis negalima nu 
siraminti. Bet tuomet asz pake
liu savo mintis in dangų ir pa
mastau apie goriausiąjį Dieva, 
Kūris milinis visais rūpinasi, o 
po trumpu szios žemos val’gu 
amžinas lin'ksmvbes suteiks 
Tada man tuojau pasidaro ge 
ra, linskma ir smagu.

Tolinus Bus.

ki seneli sznnimis, 
pats kardu nudnrdavo vien už 
lai, ka,d pavėluodavo iii dvara. 
Baudžiauninkus maine in szu- 
nis su kitais bajorais. /Kpvdin- 
kos surukusiose trobelėse tesi
girdėjo dejavimai ir maldos in 
Dieva ir kara’fiu.

Kalia nelaime atlanko ir se
nelio daininin'ko namus,
kasdiena dainavo pono laukus 
dirbdamas, nebojo nei barniu 
nei keiksmu, pagaliau nei to 
begalinio vaVgo.

Ponas grieže daidi girdėda
mas-dainas, uos ta,i jo suprati
mu buvo aisžkus prieszinima- 
sis ponui- Todėl ir lauke pro
gos savo pykėziui parodyti.

Greitai proga a'tsitiko. Sene
lis dainininkas eidamas viena

Urbdamas

” tarė 
tavo motina jau va- 
pietus isz Valden- 

burg’o iszvažiavo ir dabar ji 
jau toli nuo musu yra. Ji tavi
mi buvo labai susirūpinusi, bet 
negalėjo ten pasilikti. Gunarai 
juos isz ten iszvijo. Dabar mus 
nuo jos skiria didele kariuome
ne taip, kad jokios galimybe.” 
nėra pas ja nuvykti.”

Liudvikas tai užgirdės pra 
dėjo graudžiai verkti; jis deja 
vo isz nuliūdimo ir vidujinio 
skausmo. Szeimininke atsisėdo 
ant suolo, pasistato Liudvikuti 
prie keliu, szluoste balta nosi
ne, 'kuria jis turėjo, raudonus, 
veideliu s su v i Ig i n t u s 
tižiomis aszaromis ir 
kalbėjo:
Liudvikuti, neverk! 
pakęsk; vėl pamatysi savo mo
tina, tai bus tuomet džiaugs
mo. Tuo tarpu asz busiu tavo 
motina, o mano vyras bus tau 

Visi mano vaikai tave
mylės, kaip savo broliuką. Vi
sa, ka mes turime, su tavim da
linsimės.” Bet Liudvikui is ne
sidavė nuraminti ir nenustojo 
verkes. Tuomet ji surado kita 
suraminimo būda. Ji užsivedė 
Liudvikuti ant kiemo ir papra- 
sze Lauro iszleisti kumeliuką • t' ą • s s «

< 4 Neveik

griau 
meiliai 

brangus 
Truputi

tėvu.

isz guJ’Jjb. Liudvikas dar ne 
mates k|imylinko nežinojo, kad 
tas arkliukas dar visai jaunus. 
Dėlto jis nustebės suszu'ko: 
°Ei, mažas aridys! mažas ar
klys!” Jis žiurėjo in maža gy
vuliuką, kuris vos tris menc- 

•, su dideliu pasiten-

mes sklypą. Paga- 
prie i hz v ados,’ kad 

negales Užsiversti. Bet žmoną sius tureį
Norint gera daryti, ne- kinimu ir sake, kad arkliattard:

reikia taip tiksliai viskas ap- kuriuos mieste mato, labai dl- 
skaitliuoti, reikia geruoju Die- deli; szis mažrts arklys, be>: 
vu pasitikėti. Asz dažnai pa- daug dailesnis.
manau, jei musu mažasis Kara
liukas prapultu ir tarp sveti-, moliuko ir vedžiojo po 'kiemą.

4 4

Lauras ji užsodino ant k u-

/

Juozas Karaszauskas
LiETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
dafgtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

1

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Gaivos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite
pinigais ne stempoiąis). Iszrasta b 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.
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CAPITAL STOCK f 125,000.00 J
SURPLUS IR UNDIVIDED >

PROFITS $023,858.02 <

baudžiauninkii, kas 
‘ A

In dvara atbėgusi, norėjo 
prieiti pasikalbėti sb teveliu ir 
liroliais, bot sargai neprisilei
do, ir ji nubėgo in ruthus. Dras
koma szuiiii inbogo in kamba 
ri ir puolė priesz poną:

— Bnsigai'ltdc pone! — pra
virko mergaite.

— Kas esi, ko nori?
— P<ine, 

dūkto ir sesilo.
— A... negaliu nuiisztiitinku 

pasigailėti, szaliii’kis, nes ir tu 
ten busi.

— Pone,'pasigailėk... — pra- 
sze 'klūpodama, sunėrusi ra ti
kas ir aszaru pilnoinis akimis.

Ponas pažvelgė in ja* Spin
dėjo priesz ji skaisezios akys 
jaunos bandžių u ui nikes, 'kurios 
kaip kibirksžlys 
szols'tanczia szi rd i.

Jis atsistojo ir susimnilste. 
Prisiminė mieste būnant per
gyventa .meile, savo mylimąją, 
kuria pavasari jau mane Su 
visais sakramentais vesti sau 
už žmona. Bamlžiauliin'kai lun
ke tos dienos, visi tikėjo, kad 
snminksztošiant i jo szirdis, bet 
ar tai isztikruju 'butu?...

Ponas Stovėjo ir jam staiga 
atėjo mhdis: 
ko”

— Jei snti'ksi (ris dienas ii’ 
naktis praleisti ežia dvare, (ai 
palleisiu juos.

Ji iszbalo, vdl pradėjo verk
ti, bot jau nedryso praszyti pa
sigailėjimo.

— Ka?! — 
paklauso ponas.

— Sutinku... 
baudžiauninke.

Ponas paliepė tarnams pa
leisti nuteisi!nosies. .Jie netru
kus sngryžo paliepimu iszpil-

y

* f I

f.

esn nubaustųjų

degino jo

‘‘Ji baudžiaunin- 
ir tarė balsu:

akis i n smeiges

’tyliai atsake

de.
Bairdžiairnin’ke verkti nelio- 

Ant grindų kilupojo ir 
szluoste aszaras. 'Kada 

jjs pakvietė eiti in kita ’kambari 
ji atsisako. Tada puolė kaip 
žvėris insiutes, trenkė in žeme 
ir spyrė kūja.

— Kaip negeda būti tokiai 
neteisingai. Kzaltis ir alkis pa- 
'mokvs-.. — Dar sukeikė ir in- 
ejo in kita kambari, o tarnai 
nuvedu ja rusiu ir uždare gele- 

• žios durimis, kad nei saules nei 
žmonių n emaly t u.

Ore staugė vejas, nesze su-

ve.
ponas

lyta in dvara buvo kažko gi- kuriais sniegą, užpustė dvara.
liai susimislijes ir, sutikės po
ną, užmii*szo nusilenkti. Už tai 
davė to’ki dauba, kurio Imtu 
dviese vyrai per diena nepa- 
(lirbe, įiepadirbo jo ne senelis. 
Todėl vakare insake senelio 
Hunams, kad savo tęva prie 
vartų ryksztemis pamylėtu. 
Simus, trys stiprus vyrai, nu
ėjo prie rūmo dura ir nusilen
kė ponui:

— Ko norite? — palklause 
pravėręs Įauga ponas.

— Dovanok tėvui bausme 
szviesusis pone! — m atida vo..,.

— Ka u'žsipelno neatmainy 
Traukitės isz ežia grei-

9

siu. Traukitės isz ežia grei- 
cziau: 'kas pasakyta, turės bū
ti padaryta.

Vyriausysis sujudėjo, surau
kė antakius ir tvirtu balsu ta
re :

— Niekada to nedalysiu!
— Ne mes 'to nedarysim., 

pakartojo ir jaunesnieji.
— Tai ir| jums ta paezia 

bau sine.
Jr paszauke -tarnu buri. Visi 

supuolė suriszo brolius, nuve-

♦ • •
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Ryta kažin.kas sniegą pa
verto smėliu. Dvaro vietoj bliz
gėjo smėlio kalinas. Apylinkėj 
sniegas virtęs smėliu užpylė 
balas ir ežerus ir padare pilka 
lyguma.

Vėliau ant smėlio kasmet 
krisdami medžiu lapai patiesė 
dirvožemi, kuriame dabar sėja 
nauji žmonos javus. Dvaro vie
toj stūkso -kallnelis.

Karta metuose žmones girdi 
kalnelyje veHkiauczia naszlaite 
baudžiauninke, 
tėvu ir broliu.

Ant kalno virszunes iszauga 
kasmet skaisti, balta lelija, dėl 
to ir ta kaina pavadino Lelijos 
kalnu.

atskirta nuo

GYD1KI3 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. Mes užlaikome tavai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio

de pas tęva ir visus pririsze mainu ar bile kokios astma, viduriu 
prie vartū, kad per visą nakti 
saugotu dvara ir sza'ltu ore, o 
ryte, 'kai visi baudžiauninkai 
eis in dvara, a'tskaitys ryksz- 
tes- Stovėjo nuleido galvas, nu
siminė, o vejas daužo medžius, 
kaukdamas nesze sniegą.

Baisiai szalo.

UžkiotSjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir 
po 60c. Nuo nervu Iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebGjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 

Netdli dvaro pagal misžka pps mane. Asz tukstancziami sutei

Mokame 3-czla procentą ant C 
sudėtu pinigu. Procentą pride- $ 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banką 
nepaisant ar mažas ar didelis.

i -i | a . 1 ►) -y i',i

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prei.

J. E. FHJRGUSON, Kas.

1

staugė vilkai, dvare lojo szu- 
nes, o dvaro jaujos palepyj 
klykė apuokas. '

Ponas dar negulo. S&vlesą 
isz ramu per langu spindėjo.

dvaro jaujos palepyj

Jau artinos Vidunaktis.
❖ ♦ $

[ Per laukus bego jauna mor- 
* gai'te dvaro 'link. Ji senelio 
► duktė, jauna baudžiauninke. Ji

kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
skaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.76. Atsiųskite
i~ 1 . .

ma, puslapiu 992 su juodah mink- 

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvisakus 
kolonija*. AdreeaVokite laiteip:

M. ŽUKAITIS.
25 GUIet Rd.
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P. T. BARMUN AME
RIKOS GARSINGAS 

CIRKININKAS.
I 1

BALTRUVIENE i į 
į ! 
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Mano kurna isz Mainersviles 
raszo, 

Ir maloningai praszo, 
Pribuk l’altriivienele, 

Mano* invlema szirdele.
Taip tavęs czion iszsiilgo, 
Kad nekuriu.bobelių 

liežuviai prasiilgo, 
Po kvarabn kad vengerka 

'buezia, 
Tai liežuvius iszpjanczia,

Tada inalszumas užstotu,
1 r plepalai nustotu.

* * s!:

Ne'kurios Santklerės 'bobos, 
Ne laibai yra kam vertos, 

Nobutinirs daigius iszmislije, 
Ir visokius liežuvius vedžioję. 
Negana kad tarp saves ėdasi, 
Bi‘l ir prie neku'ltu kabinasi, 
Tarp poruotu kiszasi, nori 

atskirt,
Arba kad vyras bobai galėtu 

kaili iszdirbt.
O jus kiaules, kiaules!

Argi jau jus niekas suvaldyti 
negales?

Snvirsz puse tuzino tokiu 
turiu, 

Isz kuriu susaide uždėti noriu.
Toji prezideiiit u 'būti gales, 
įSudžiiivus bus sekrotorka 
Ba liežuvi turi pusėtina. 

O ant galo ir asz pati pribusiu 
'Ua'i ir fiaredlka padarysiu 

Visa draugove sudavądysiu, 
Ir komitetą iszrinksiu.

)J:

Nekurios Szenadorio bobeles 
nuo inunszaines apjako, 

Na ir szirdėles da gervinąs 
joms n e dulka ko, 

Ne senei kelios dienos, 
Pasigerti rei'ke, ne yra bėdos?

O tos padlinos, 
Bobeles ir merginos, 

Isz M on t karmų a t si vii ko 
viena, 

Tai nuo pats ryto, 
Gavo gert kiek norėjo, 

Gydytis in kamarėles inejo, 
Ba buvo 'bjauriai nusilakia, 
Kad net žiūrėti buvo ka'ka. 
Sirgo nebages, stenėjo ir 

dejavo, 
Ba baisu svaiguli gavo 

Net karszta vandeni in 
gerkles pyle,

Kol palengvinimo nedatyre.
# ♦ •

Moterėles isz Mikado, 
Ar jums gyventi ndbodo? 

Tegul, tegul, 'kaip Baltruviene 
atlmpses, 

No viena gera'i apeziupines;
Tada pasitaisys,

Ir nors valgi geresni pagamys.
* Hc

Vusterij daug yra visokiu 
szapu, 

Tai nestdkas ir užsiėmimu, 
Beit motoro greieziau 

užsiem'ima gauna

m

9
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Ba už vyrus geriau darbauna 
Teisybe, bet jaigu bobos 

šluboje pasilieka, 
Tai ir iszmislina visoki nieką

9

9 

Vyrai ’lyg deszinntai valandai 
szapose diėba, 

O bobos apie deszimta pain- 
tu'ko namines virba. 

Vyras isz darbo pareina, 
' boba stena, 

Po szimts velniu 'bus ant 
sziadion gana- — —■       " "■—1 ~~———

Lietuvisskas Graborlut
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko motorams. Priei
namos prekes.

Iprae* M.,
MAHANOY CITY, HA.

i, PA.

Phineas Taylor Barnum gi
mė Liepos 5 d. 
penkiasdeszimts inotu jis buvo 
Amerikos garsiausias “ 
tojus/’ “Suktybių Karalaitis 
kaip save ] 
pilna atHitikiwh. £yve4iifaa. 
Kelius sylkiuk 'IhiVo labai tur
tingas, bet k<ržna syki pralosze 
savo turtą, bet vėl naujais už
manymais vis atsigavo.

.Jis labai gerai pažino savo 
publika. Nuolat mėgo apgau- 
dine’ti žmonos. Barnura pasako 
14A fool is born every minute,” 
bet szifldion tas sakinys per
mainytas in 
be.”’

Barnum, per visa savo gyve
nimą, labai mėgo save garsin- 
tis- Net senatvei įiepersimaine. 
sulaukės 80 metu jis viena kar- 

savo “ 
Earth”

New Yorke
ir 

tik lengvai snsikra’te, ‘bet ant 
rytojaus visi lailkraszcziai pra- 
nesze, kad Barnutti labai skau
džiai sužeistas.

Barnum’o tėvas buvo kar- 
cziamos savininkas, ir nuo pat 
mažens isz Barnum Imvo geras 
biznierius. Visu pirmiausiu ji 
užinteresavo lioterijos, vėliaus 
pardavinėjo biblijos, po tam 
pardavinėjo meszkos taukus 
plikumui.

Vos sulaukė dvideszimtns 
metus kuomet tapo redakto
rium laikraszczio Danbury, 
Connecticut. Bdt in 'beda pa
puolė nes šmeižiami rasztai pa
sodino ji kalėjime ant szeszias- 
deszimts dienu.

1842m. ji sumanė rinlkti ir 
žmonėms rodyti visokius keis
tus žmones ir gyvidius. Ir pir-' 
įname perstatine turėjo 161 
metu negre, kuri, sulyg Bar
num’o gaivinimu, vergijos lai
kais diribo Jurgio Washing
ton’o tėvui. Nei ji dirbo Wash- 
ing'ton’o szeimynoj nei ji buvo 
161 metu. Vėliaus paaiškėjo, 
kad Barnum’as tik sudviguba- 
vo jos melus. Bet perstatymas 
buvo labai pasekmingas. Prie 
jo vadinamo “Amerikos Mu- 
ze'jaus” Barnum turėjo penkių 
metu senumo karia (dwarf), 
dvieju pėdu vieno colio augsz- 
czio, sveriant 15 svaru. Vaikas 
per visa pasauli pagarsėjo po 
vardu 44General Tom Thumb” 
ka tik atvykęs isz Anglijos 
(isztikruju gimė Bridgeporte.) 
Ir už kiek laiko Barnum’o 
“Amerikos Muzejus’” 
New York’o popiilariszkiausia 
pasilinksminimo vieta, su vi
sokioms kvailybėms. Pirmas 
“Punch & Judy” veikalas bu
vo czionais parodytas, kaip ir 
iszlavinti szunys, virvių 
vailkszcziotojai, diktus vaikai, 
kariai, milžinai, ir tJt.

1847m. Baniam partraukė 
Jenny Lind, garsia Szvedu 
laksztinjgala apflankyti Ameri
ka. Ji dainavo 150 sykiu, jai 
užmokėta $150,000* Bet jos 
koncertai buvo labai pasek
mingi. Vienas žmogus užmokė
jo net $650. už bilietą jos isz- 
girsti.

1871 metuose jis sujungė ke- 
liaujanczia cirkusa su žvėry
nu in “Pasaulio Didžiausia 
Paroda,” po kuriuo vardu pa
roda vis egzistuoja Suv. Vals
tijose.

Mirsztant, Barnum’o, Ame
rikos garsiausio parodninko, 
paskutiniai žodžiai 'buvo: 
“gailestauju, kad negalėsiu 
matyti kas apie mane bus pa- 
raszyta.” 
draugu prasze, kad ji palaido
tu be ceremonijų, nes jam per 
penkesdeszimts metu nusibodo 
visokios ceremonijos. M irę: Ba
landžio 7, 1891.

9 1810m. Per

bovv-
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Bet paežiu laiku

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisxk&s 
Dentiatas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kltaa Sstoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
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nemažai Lietuviu sveteliu isz 
tolimu valscziu. Ant automo
biliu galema buvo užteminti 
laisnius isz Masaezužes, Oha-

Musu mieste irgi buvo

laisnius isz Masaezužes
. <r

jaus, Niiulžerzos, Illinojaus iri 
kitu valstijų. Ka tai sziadien 
ženklina atlikti tolima kelione 
kw geru automobiliu. Tiktai 
pykszt! ir nuvažuoji kur tau 
reike.

t Sirgdamas nuo ilgo laiko 
anglekasiu dusuliu, Seredos 
ryta mirė Tamoszius Puidokas 
57 motu, 423 E. Market uli., 
palikdamas dideliam nuliūdi
me paezia Ona ir viena (lukte
ri Elzbieta ir tris seseris Lietu
voje. Velionis gimė Kauno gu-

Į her. ir pavieto, But'kiszkiu pą- 
1 ' 7* ! . .
gulėjo prie keliu (Iraugyscziu.

45
jaunikis likos

— Mikolas Vailionis, 
metu senumo 
pavojingai pažeistas Ilillso 
kasikloje praeita Utarninka. 
Jisai buvo nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti kur mire 
Seredoj. Paėjo isz Valancziu- 
niu kaimo, 
jos. Gyveno pas salimi aka A- 
doma Sadauska isz 
palaidotas Sirbatos ryta, 
borius Rėklaitis laidoja.

f Veronika, 34 metu, myle- 
ma pati Motiejaus Czivinsko, 
1039 E. Centre uli., mire Jef
ferson ligonbuteje Filadelfijoj, 
Nedėlioję kur gydėsi kėlės san- 
vaites jio operacijai. Velione 
paėjo isz Mount Carmel ir va
dinosi |M) tėvais Brukiute. Pa
liko vvra ir maža dukrele kai
po motina Marijona Brukione 
M t. Carmel, ir 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėm apeigomis Ketvergo ry-

Graborius Rėklaitis lai-

rapijoSf OŽbuįu s<xlžiaus. Pri
gulėjo jiric keliu* draugyseziu. 
Laidotuves atsibus Suimtos 
ryta su bažnytinėms pamaldo
mis. Ameriko 'pergyveno apie 
28 metus ir buvo vedes 20 me
tu.

Liepuniu pampi-

kur bus
Gra-

sosereR.

ta.
dojo.

N. Y., 
]*as savo gimines

metu
bet

— Szeimyna Dudoniu, duk
tė Adelaida ir sūnūs Juozas isz 
527 Linwood St., Brooklyn, 

praleido kel<*s dienas 
ir pažysta

mus ir prie tos progos atlanko 
redakcije “Saules.”
t Fiorentina, pustrecziu me

tu dukrele Szimano Pavlaucko, 
No. 147 New Boston, mirė Ne
dėliojo nuo suvalgimo piluliu. 
Kiti du vaikai Izabele, 4 metu 
ir Juozukas septynių 
taipgi suvalgė piluliu,
daktaras įszgelbejo juos in laii 
ka. Likos palaidota I tarninke. 
Traskauckas laidojo.

— Juozas Karaszauckas, ku
ris laiko “Sterling Store” ant 
West Centre uli., atidarė kita 
sztora Shamokin, toki pat, ko
ki laiko Malianojui.

f Antanina, 37 metu, mylc- 
ma pati Petro Balcziaus isz 
Bowmano peczes, mirė Suimto 
je sirgdama kelis menesius. 
Velione gimė Lietuvoje. Apie 
20 metu atgal apsgyveno Bou- 
mano, kur gyveno lyg sziai 
dienai. Paliko vyra, sūnūs Juo
zą ir Joną ir (lukterės Mare ir 
Agnieszka, viena si‘sere Bea
ver Vall<‘v ir kvies seseres Lie- 
tuvoje. Laidotuves atsibuvo s.: 
bažnytinėms pamaldomis Sv- 
redos ryta. Traskauckas laido- 
j°-

— Suimtoje likos 
mazgu motery st (‘s ! 
gerdžiute su Webb 
Czesna.
t Marijona, 46 metu, myle- 

pati Motiejaus Blažio. 
(Blasis) kuris laiko hoteli ant 
411 W. Centre ulyczios, staiga i 
persiskyrė su sziuom svietu 
Pariedelio ryta apie pirtim va 
landa po pusiaunakti, nuo nc- 
sutriovejimo Vėliom* lyg 
laikui buvo sveika ir niekas 
nesitikėjo idant mirtis taip 
greitai ja pimtu, m*s užsiemi- 
nejo savo naminiu darbu lyg 
paskutiniam. Paszauktas dak
taras negalėjo at ga i vyt mote
res kuri in kėlės minutas ir mi
re. Velione gimė Shamokuosia 
ir vadinosi po tėvais Kalvai- 
czinte. Apie 20 metu atgal atsi
kraustė isz Park Place, 
gerai žinoma * po visa miestą 
kaipo malszaus budo ir dorais 
gyvenimo motore. Paliko dide
liam nuliudimia savo vyra 
Motiejų ir viena aunu Elmira, 
tris brolius ir dvi seseres — 
viena vedusia Brook lyne ir 
viena mieste. Laidotuves atsi- 
but 
tin 
bažnyczldje. Traškauc'kas lai-

NnA| -------- -

suriszt i 
Mare Dm H 

• per kun.

ma

taiii

dojo.

sveika

buvo

etnyczios ryta su bažny- 
pamaldomis Airisziu
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SHENANDOAH, PA.
isz

— Szia Petnvczia Sėliu vi
ki 11 Kail way kompanijc pa
liaus varvi i elc'ktrikinius ka- •>
rukus tarp Gilbertono ir Ma- 
hanojaus isz tos 'priežasties, 
kad Readingo kompanija pra
dėjo iszimli anglį tarp Kolso ir 
St. Nicholas, todėl st ryt kario 
kompanijc yra priversta kelo 
apleisti. In vieta strylkariu 
kompanijc varis bosus del pa- 
sažieriu. Jaigu kompanijc vi- 
siszkai apleistu kele, tai szt a li
gos ant Centre ulyczios butu 
iszdraskytos, stulpai nukapoti 
ir Centre ulyczia butu puiki 
ui vezia.

— Vincas Zigmantu 
Lost Creek likos sųrisztas maz
gu moterystes su pana Marijo
na Luckiute isz Coal Dale, Szv. 
Jono bažnycziojo Coal Dale.

— Visiems gerai pažysta
mas Vincas Staniulionis, kuris 
laiko salima ant kampo Lloyd 
ir Gilbert ulycziu, iszvažiavo 
in Lietuva 5 diena Liepos, sės
damas ant laivo 6 diena Lie
pos. Iszvažiavo atlankyt savo 
broli Povyla Staniuloni, kuris 
gyvena Onuszkio vaiseziuje, 
Traku apskriezio. Po tam at
lankys gimines apie Kuncziu- 
nusvo, Dzūkijoj, kaipo atlan
kys visas žymesnes vietas tė
vynėje Lietuvoje. Velinam lai
mingos keliones ir pasekmingo 
sugryžimo.

— Ana diena ponas Jonas 
Szemanskis lankėsi Malianojui 
ir prie 
“Saules

tos progos atlankė 
” red vate, e

Kunigas Jonas Micku- 
prabaszcziusnas, prahaszczius Szv. Kazi

miero parapijos iszvažiavo at
lankyti Frhncije ir Vilnių kur 
jo sesuo mirtinai serga. Badai 
Europoje Svecziuosis du mene
sius.

— Džiulajus. perejo gana 
trukszmingai, bet mieste buvo 
mažai žmonių nes visi iszvaži- 

arbanėjo pas pažystamus 
parkus.

I

m

— Juozas Baranauckas isz 
Paulsboro, N. J., motoravo in 
Mahanoju kur lankėsi pas savo 
brolius Mikola ir Vincą Bara- 
nauckus, kaipo ir Žalius ant 
KHh ulyczios ir pas kitas gi
mines ir pažinstamus mieste. 
Prie tos progos atlankė ir re- 
dvsle “Saules” nes vra senas • •
musu skaitytojas.

Vincas Balnius su szei 
myna isz Detroit, Mieli, lanko
si Malianojuje pas gimines ir 
pažystamus.

EKSKURCIJA 
in NewYorka

NEDELIOJ 17 LIEPOS 

$4.00 Dubeltavas Tikit tas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

Baseball (Hants su Chicago 
New Yorke, 17 Liepos

LeldgliWUey
Railroad

<T2»B<kx14 TUo max*. Dta»w

Yra tai speciali apsiavimai 
padaryti del diktu moterų ir 
nesziodami tos apsiavimus 
placzios kojos iszrodo daug 
siaurosnios. Rasite musu sztore 
keletą naujausiu madų ir yra 
isz ko pasirinkti.

Szitie apsiavimai vadinasi 
“Stylish Stouts”
spaudžia jusu kojų ir smagiai 
nesziojasi. Diktos moteres ku
rios negali rasti sau tinkamu 
apsiavimu, 
sztora o busite užganėdintos.

ir visai ne-

ateikite in musu

TREGELLAS 
Shoe Store

33 EAST CENTRE ST.
MAHANOY OITY, PA.

Ant Readingo Geležinkelio

11— Viadukas Miszionis, 
metu, baisai apsidegino ranka, 
szaudamas 
Džiulaju.

fajerkrekius per

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera 
žemes 
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai- 

ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 
elefctrika, telefonas, vanduo 
st ūboj- Lygus kolei, art i geru 
marketn. D/o m’ile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso aVba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis 
R.F.D. No. 1 Orwigsburg, Pa.
FARMA ANT FĄRPAVIMO.

■■ . II 11 ji I.—*

Gera farma, 45 akierių, Lo
cust Valley, arti Mahanojpa» 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salynu prie 

linksma, smagi 
Turi but parduota

> •

, puiki farma 75 akieriu 
.visa užsėta, 2,000 vai-

mynai gyvena
budinkai, 

telefonas,
(leri

(t.f;

gero trakto, 
a peliuke.
isz priežasties nesveikatos loc- 
uininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavago, 
Loust Valley 

Barnesville, Ta.

^Reading 
s. lines .

t.f.

$4 .oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOMIS

10 LIEPOS IR 7 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinaa Subatoe Naktį

Isz < Ryte
Shamokin ......................... 12:01
M t. Carmel ......................  12:10
Ashland............................. 12:47
Girardville........................... 12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City ................... 1:16
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 231 d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t.

Ketvergais: 21 Liepos 
4 ir 18 Augusto, 1 Septemberio 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
Its Mahanoy City 

Tikietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienojo ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.
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kai šiame numylėtame cigarete* > 
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kaipo idealį cigaretę.

žinomas ir Camels skaito pirmais* 

paeina nuo parinkčiausių kę auga

savo
f

Camel
I ■ f
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. Reynold* Tobaced 
ia*toa-S*l*tn, N. C.
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Modeminiai
I

palinkimai
1

randa

/

būti,
lonųs geri cigaretei tikrenybėj gali

ŠIŲ DIENŲ skonifi išskiria Camel 
kaipo savo idealį cigaretę. Šia 
amžius griežčiau renkasi negu bile 
žinomas ir Camels skaito pirmais* 
Camel gardumas ir kvepėjimas 
paeina nuo parinkčiausių ką auga 
tabakų. Ir nuveda prie augščiau- 
eio smagumo rūkyme.

Nerasite augštesnio gerumo saiko

Jųsų pačių pasidžiaugimas patvir- 

ninių rūkytojų.

Kad dažinoti kaip minkšti ir ma-
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O 1927, R. J. 
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ATNAUJINS SENA KARISZKA LAIVA ’’CONSTITUTION.
kuris daug prisidej prie atgavi

mo laisves 'szio sklypo ir paskandno keliolika Angliszku laivu 
dirbtas kokiu buvo isz pradžių.

Senąjį Su v. Valstijų kariszkas laivas
g *•

dumtas kokiu buvo isz pradžių.
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KELIAUNA ANT MOTERISZKO SEIMO.

4

I 
h

Moteres isz visu szaliu Su v. Valstijų važiuoja ant Tau- 
įiszko Moterių Seimo kuris atsibus Colorado Springs, Colo. 
Keli tukstaneziai delegatu jau suvažiavo.

LAIMEJO DOVANA.
Rože Sehmidt isz Moores

town, N. J. parasze geriausia 
apraszyma apie “Valgymą me> 
sos. “ 
vana ir dovanai mokslą uni- 
versitote. Viso dalvbavo tarno 
konteste apie 14,000 mergai- 
cziu po visas dalis Ameriko.

Už tai aplaike $150. do-
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SZITIE LEKIOTOJAI PER LEKE SU EROPLANŪ PER
PACIFIC MARES, ISZ SAN FRANCISCO IN HAWAII

SALA BE JOKIO PERSTOJIMO.
Liutenontas Albertas Hegenberger ir liutenantas Tester J. 
Maitland isz Amerikos kariu menes, 
pasekmingai perioke per Pači f i ko mares, isz San Francisko 
in Hpwaii sala, 2,400 miles tolumo be jokio perstojimo.

29 diena Juniaus




