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ISZ AMERIKOS AUGSZTA GELEŽINKELIO 
STOTIS CLEVELANOE

SZVENTO-METO MEDALIS

RADO $4142 INSIUTA 
ANDAROKIA.

Hackensack, Pa. — Kada 
Magdalena Meyers, 00 metu, Ii 
kos atvežta in ligonbuti su per
laužta koja, norses iszredia se
nukių rado andarokia insiuta 
4,142 dolerius. Motore iszaisz- 
kino daktarams, buk pinigus 
suezedino per daugeli metu, 
dirbdama sunkei, o pasliqie del 
to, idant vyras apie tai nedaži- 
notu, nes kitaip nedirbtu ant 
josios užlaikymo.

PAVIRTO IN AKMENI — 
MIRĖ.

Iowa City, Iowa — Mrs. Mary 
McCormick isz Charlton, mire 
University ligonbuteje nuo ne
paprastos ligos, vadinama per 
daktarus “neuritis deform- 

knri vra labai reta. Mo
tere pradėjo sirgti keli metai, o 
kūnas praliejo 
ypatingai galva,

ana, . I

suakmenyt 1 
krutinę ir 

kaklas. Motore mirė nuo bado, 
nes nieko negalėjo nuryti. Ka-I".’ 
da pradėjo sirgti svėrė 243 sva
rus o mirus sveri* tiktai 40 sva
ru.

PASILIKO TEVUlTURE- 
DAMAS 80 METU.

Oswego, N. Y. — U y man 
Dutcher, 80 metu senukas nu
džiugo neiszpasakytai, kada 
pasiliko tėvu drutaus sūnelio 
ana diena. Motina turi 33 me
tus. DiHch/»|,iKsy.KĄL senu karei
viu namines kares. Buvo jisai 
su generolu 
Shenandoah.

Sheridan
Jojo sūnūs nud 

pirmutines paezios turi 64 me
tus.
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NEVALNINKAS SAVO PA-
CZIOS IR JOSIOS 
PRIELAIDINIO.

Fitchburg, Mass. — Būti po 
pantapliu savo moteres tai da 
puse bėdos, bet būti nevalnin- 
ku ir del josios prielaidinio, tai

Mums pri- 
anglu laikraszezio 
sako. kad North

PRIE MtlNSZAINO TAPO 
UŽMUSZTA MOTERIS.
Scranton, Pa. 

siustu isz 
iszkarpa
Serantone tapo užmuszta lietu
ve, tula Micks (gal Miksziene, 
Mickuviene), ir kad del jos už- 
muszimo policija 
Stasi Ja kinski.
žmones aresztuoti kaipo liudi
ninkai.

Užmuszejyste 
Kleipo namuose
liu prie munszaino. Begerdami 

atsimint i se
nesni ikimus ii

M ic ks ’ieuei

aresztavo 
Esą d a kel i
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Sztai paveikslas naujos g(i
ležkelio stoties miest e (’levo 
land, ( Hiio, kuri Ims 70K pėdos 
•lugszczio, oli laipsniu, o šuva 

I žinos visi geležinkelei ineinan 
Tik Woolworth 

mamas ir Tribune Tower (’biru- 
ge gali -u ja ja susilygyt.

stot les

ti m miešta.

— Fili pa s Za- 
isz Bayonne,

UŽSMAUGĖ BEPROTI 
LIGONI.

Trent on, N. J. 
bodnik, 23 metu
kpris radosi vaistiniam ligon
ini! ijo del hcpi^>t*zin, likos už

miegojo persmaugtas kada 
paiksza nigeri kuris buvo ži- 

ka i po ‘ * I )r. I A*wis. 
lak t arai

nomas
da daktarai pradėjo
Lewis’a kodėl teip padare, tai 
malszei atsake, buk jam kas to 

’’ Za-kis paliepė 
bodnika, kad nerekautu.

4 i nžinigdvt i

Ka-y y

k vost i

invyko Jono 
bekeliant ba-

svecziai pradėjo 
savo 

k irt (‘s
n uosi n s
Jakinskis
per ausi. Moteris griūdama pa
taikiusi smakru in stalo kam 
pa ir tuoj mirusi. Valdžios dak
taras apžiūrėjęs pripažino, kad 
griūdama ji nusilaužė kaklu ir 
dėlto mirė.

Tai ve, prie ko veda 
Ivste.
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GUZUTES BUS UŽTEKTI- 
NAI VISIEMS.

W ashington, J). (*.
i drtieziai

— rszmiig 
susiorgani 

zavojo prie Kanados rubežiaus, 
jog visi stengimai rubežine-> 
pa linijos negali užbėgti szmug 

pergabenimo 
uzutes in Suv. Vaisi i- 

valdžios inspejima, 
tai szia vasara bus užtektinai 
guzutes ir gana pigi. Prohibici- 
jos inkurejai siunta ant tos ži 
nios ir gal truks isz piktumo 
ka jiems vėlinta isz szirdies.

lerei tei|

st engimą i
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Popiežius užtvirtino ir davė pavelinima ant iszmuszim
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szito medaliaus ant atminties apvaikszcziojimo Szvento Meto
kuris pripuola liktai kas .)O melu.

Marijona 
iiž-

kis szeszis pirsztus ant

jog mot erei 
bet po keliu

lervstai 
d isz k os

Kana
< r

jes. Pagal

met u
nuo sudžiaus

net i kel i na i na-j 
g lebije savo

NUŽUDĖ SAVO VYRA 
UŽ MEILUŽI.

Baltimore, Md. - 
(tiordiano, 24 metu, likos
daryta kalėjimo už nužiulinima 
-avo vvro Juozo laike barnio.

Juozas atėjo 
mo užtikdamas
paeziulos 19 metu Joną Simui 
ortana. Pradėjo moterei iszme 
1 ineti j’osios pasileidimą, o 
da toji jam liepi* nesztis laukan ' 

jai iicper.-zkadinel, 
teip insiiilo, jog pagriebęs nuo 
stalo ilga peili metėsi ant pa- 
ezios ir josios meilužio. Moto
re pagriebė revolveri, palei.-da 
ma kulka vvrui in I 
muszdama ant vietos, 
turi du mažus vaikus. Nužudy
tas buvo 15 metu senesnis už 
paezia.

i r v v ra s

lo metu

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Maizville, Pa. — Petnyczio- 
je atsibuvo laidotuves Izido
riaus Supranavieziaus su baž
nytinėms apejgomis Szv. Lud- 
viko bažnvezioje. Sanarei Citi
zens Draugoves prie kurios ve
lionis prigulėjo palydėjo savo 
dranga ant paskutinios atsilsiu 
vietos Frackville.

“ Bavonno
p. J. K. Phmgis inde-

apleido
nes ji, 

mano lova ir1 uri 
ra n k u. ’ ’ 

Daktarai mane 
t ik teip nudavė, 

ivalandii, kada kūdikis užgijne;
nemažai nusistebėjo daktarai, 

j kada isztikruju kndikis turėjo 
į po szeszis pirszt nikus ant kož 
uos rankutes. Daktarai greitai 
uupjox’e szeszta 
rankutes greitai užgijo.
UGNIS SUNAIKINO KELIO-

pirsztuka ir

| LIKA MIESTELIU DA- • 
; ROTOJE.

Sioux Prills, 1S0, 1)m1\. — 1 rv*s 
miesteliai sudegi* nuo baisios 
ugnies kuri kilo ant artimųjų

Bayonne, N. Y.
Times,“ 
jo praneszima, kad jis už savo 
žmona Stella neatsako, 
sako: “ 
narna.

Kovo 21 d. S. Plungienc isz 
Bayonnes, pabėgo su tulu Isz- 
panioku, kuris trumpu laiku ja 
insimylejo, prisiuntė kelis mei- 
liszkus laiszkus ir dovana. 
Plungienc savo vyrui parasze 
raszcziuka, kad ji jo nebemy
lint i. Ta paezia pabėgimo die 
na, ji pasiszauke pas save my

Kada jis atėjo, tai su
*, griebė Plun-

gi už krutinės ir perplesze jam 
žipona. Bet Plungis ji supurtė, 
aplvgino kupra ir abiem “jau- 

parode duris isz

LĖKIO JIMO.

36 METAS e 4 '——■  *
PERDETINIS ORINIO

.JamesPulkininkas 
apėmė 
oriniu 
Texas.rp

Fee b t y 

dinSa didžiausio vado 
Kcllv Fiėbl,ma-zanu

lėtini.
Plungiu susibari

■ '------------------------------------------

Tamaqua, Pa. Ugnis’ isz 
nežinomos priežasties kilo tem- 

dirbtuveje
Vinsk<*\ ieziaus,
bledes
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Imrna, už- postyniii South Dakotoje. Apie 
Porele 19b,000 akeriu pustynes iszde- 

ge, ugnis teip greitai platinosi, 
jog žmonis vos galėjo iszgial- 

s; daug galvi
ju ir paukszcziii sudegė. Ble-

žmonis vos 
bet savo gyvastį

ATSPĖJO KAS NAUJEI GI- ,U,S (lllt.iuil ,yg milijonl( dole.

naviedžiam 
savo namu.

Kur jie dabar gyvena, 
nia. Gi Plungis liko 
naszlis.”

J J

neži- 
gvva“ ( v

Antano 
padare 

ant $15,000. Teipgi su
degė naujas t rokas ir sniarkei
apdege adymas 
nerto.

perenco
kuri

— Vincas 
gyvenos 7

reike būti didžiausiu asilu ant 
svieto. Tokiu asilu yra Gan 
dins Boucher, kuris turėjo 
dirbti visa namini dariu, 
skalbti del burdingierians Fu 
genio Bonino ir virti jam val
gi, lopyt jojo drapanas ir lai- 
žyt jam padus.
reiszke savo pacziulci ir josios j 
prielaidiniu,.jog “

neprigulmysta, 
padavė skunda ant persiskyri
mo nuo moteres, užmetmoda
mas jai apgaudinejirna ir gyve
nimą drauge su burdingie 
rium ir kad jisai turėjo gulėti 
atskiriam kambarįje o burdin 
gieris užėmė jojo vieta prie 
szimo savo moteres.

Jeigu kur randasi didesnis 
asilas už szita, moldžeini* mums 
praneszti, nes akyvi esame da- 
žinoti kur jisai gyvena.

RADO SUKAPOTA MOTERE 
SZALE KŪDIKIO VYGES. 
'Nifw York. — Mažam kam- 

bi re liję kaimelije Greenwich 
V llage, palieije rado lavonn 
sujkapotos jaunos moteres Ami- 
lijos Casanelia, kuri užsiimda
vo darymu szilkiniu žiedu. Su- •f
kapotas lavonas jaunos moti
nos gulėjo terp žiedu o arti
moje vygeje miegojo kūdikis 
keliu menesiu senumo.

Matyt, kad motore 
isz visu pajėgu su užpuoliku, 
nes viskas k^mbariję,buvo isz- 
metyta/ 
kliksma 
miliutu priesz tai ir palicijo 
tuojaus pribuvo. Moteres kū
nas buvo subadytas peiliu o 
galva konia nukirsta kirviu 
kuris gulėjo szale. Josios vy-

J t • t .. . . *1 ... f • *1

(

Ant 
lidelis

vol i u ei je ir

kuris 
namini

Ant galo a p-

apszauke re-

Kaimynai r

gynėsio*’

girdėjo
moteres penkiolika

VYSZNIU MEDIS PRA
ŽYDĖJO.

New London, Wis. 
farmos Art uro Th icla,
vyszniu medis pražydėjo ir a| 
sidengo puikeis baltais žiedais. 
Yra lai ženklas aukszezios .č, 
Yra tai ženklas a 11 k st v vos va- t 
saros. Žmonis isz visos anlinki- i 
nes atvažinoje pas 'l’liieli pa- 

. matyt i to puikaus reginio.

I
■Brooklyn, N. Y.

Bobelis, 40 metu,
.Judge St., mire Kovo 20 d., bu
vo laidotas Kovo 24 d. isz kum 
Pakalnio bažnvezios, Szv. Trc-

1« ’r 1 • * I* **«*■* «***;f*.

South Boston, Mass. — J ne
amžinus 

kuris buvo 
tūlo

W1

zas Statskis, 18 metu 
lietuvis vaikinas, 
kaltinamas nuszovime 
George Travelene, sziomis die
nomis likos iszteisintas. Jis tu
rėjo užmokėt tik $100 pabau
dos už nesziojima revolverio.

— A”. Czepulis isz Wake- 
fieldo sziomis dienomis turėjo 
užsimokėti Cambridge’aus teis 
me $250 pabaudos už munszai
no daryma. iPrm jis buvo dėl
to teisiamas M aidime ir 
gavo $100, bet jis 
szimtines mokėti ir apeliavo in 
auksztesni teismą; auksztesnis 
teismas ir bausme auksztesne 
uždėjo.

— M. Lazariene, kuri 
vena South Bostone 
Hatch St., apskundė 
Mare AbVaitiene, gyvenanezia 
po No. 18 Sheffield Št., Roslin- 
dale, reikalaudama isz jos $10,- 
000 už paviliosima isz jos vyro.

Abraitiene prie kaltes nepri- 
sipažysta. Ji sako, kad Lazaras 
buvo atėjės pas ja su reikalais 

iszbuves pas ja 
10 valandai. 

Nuo 1922 metu ji jo nemaeziu- 
si, nors ji prisipažysta, kad ji 
buvo su juo kelinta kartu ant 
“mūvink pikeziu 

Bet Lazariene

MUSIS TURf 6 PIRSZTUS.
New York. — Kada Mrs 

Bessie Osman 
radosi, ant operacijos stalo ir 
kada ja ja daktarai užmigdino 
moterį* lankei kalbėjo: 
meiles Dievo, pasakykite man, 
ar mano naujei gimusis kudi-

riu. I gnis prasidėjo nuo White 
River, S. I). lyg Mnryman, Ne

ISZ 
operacijos

jybes kapinėse.

Anna Slankeviezius, 52 metu 
gyvenu s pi).'> (I ra nd* St., m i re 
Kovo 20 d., buvo laidota Kpvo 
5 d. isz kuo. Pakalnio bažpy- 

Szv. Troicbes kapinėse:

1

L
Kada

Brooklyno braskos. Farmcrei daug nuken- 
visko* ir pasto- 

Tuthill, St. 
Francis ir \ etel visiszkai sude
gi*. Manoma, kad keliolika szei- 
mynu sudegi*.

netekdami 
Laimelei

t>‘, 
ges. Ay

Ant
*)
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VAIKAS ISZMELDE TĖ
VUI LIUOSYBIA.

New Yor. — Dvilekos 
vaikas iszmelde
Mancuso linosybia del tėvo per 
szita gromatelia kuria jam bu
vo nusiuntęs:

“Guodotinas tamista: — Ka- 
szau pas jus vardan savo sesu 
ežiu ir bisileliu, praszau tavęs 
bukie teip geras paleiskie mu 
su teveli Joną J. Kuklisa. Jisai 
visados buvo geru levu del 
mus ir dirbo ant musu užlaikv- 
mo, o nuo kada randasi kalėji
mo nuo Nov. 1, 11)24, labai liu- 
dimia paskui ji. Musu motinė
le stengėsi sunkei dirbti kada 
jojo neteko, bet daugiau nega
li pajėgti, todėl mes pa« tave 
melsdami tavęs idant ji pri 
si mist um namo del mus ir jam 
surast umei koki darbu kad 
dirbtu po senoviszkai, gal jisai 
pasitaisys 
A ežiu už 
praszymo, dekavodami szirdin- 
gai„pasilieku Jonas Kuklis.

prasižengimas
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Szv. Trejvbęs kapinesu:
Vincent Leveckis, 50 metu, 

mirė Kovo 21 d., nuvežtas pa- 
szarvoti pas broli Joną 322 

: M’ilson Avė., buvo laidotas Ko-

.ežios,
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teisman

vo 24 d. Szv. l'rejybes kapinė
se.

—• Kovo 24 d. Jonas Vales- 
konis ( '!), gyvenos 296 No. 8th 
St., sngryžes isz darbo rado 
prie duru stovinti ambuliansa. 
Tnejes gryezion rado savo Jen
nie su 3
gazu užsinuodijusius. Ju lavo
nus rado namu savininkes Ma
rano, inejes potam, 
mynai patemijo., kad moteris 
su kūdikiu per diena nebeiszei- 
na isz g r vežios.

metu dukriuke Maro

»i
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KARALIAUS LAIVAS ANT KURIO ISZPLAUKSir bus geresniu, 
iszklausyma

- N id u re
pą.s savo 

buvo maža 
norint- josios te 

gana 
po

jokios lai>ves 
kada

t J
nuo

BŪDAMA “NELAISVĖJE“ 
PAS SAVO TETA — NU

ŽUDĖ J AJA.
Fort Worth, Tex. 

dama 
teta
mergaite, 
vai paliko jai ; 
turtą, bet Imdama 
tetos, 
ko isz tojo turto ir negaleda 
ma ilgiaus nuken.-ti tosios ne 
laisve.-, 27 metu Lilio Dirt, 1111- 
hzovc teta ant smert. Mergina 
palicijai apsako savo gyveni
mo istorije sekaneziai:

“Nepavelino man 
ne penktuko, niekados 

krutamuosius 
negalėjau 

naujo, žodžiu, buvau tikra jo
sios nevalninke, dirbau viską 
ka tik man uždavinėjo kantrei, 
bet ilgiams negalėjau nukensti 
tokio gyvenimo. Kada teta už
migo, paėmiau du revolverius 
ir vienkart isz jujn paleidau iu 
ja ja szuvius.’’

Lilio pasiliko sieratele. 
vai mirdami paliko jai $20,000, 
bet tiejei pinigai, užaugo ant 
$50,000 isz kuriu neaplaike ne 
skatiko. Josios brolis turėda
mas 15 metu pabėgo nuo tetos 
ir apie ji nieko negirdėjo lyg 
sziai dienai. Mergina likos pa-

dideli 
apgloba 

neaplaikydavo ne
isz lojo turto ir

skat i-

musu

eziau
I us,

praleisti
nema-

I jave ik s-
nusipirkt nieko

Te-

y

Tėvo prasižengimas buvo 
szitokis: Kuklis dirbo pas Has- 
bronck Flooring Co. 501 K. 17 

Paprato gert mun- 
szaine szeszi metai adgal, o ka
da neturėjo už ka gert, prisisa
vino isz kompanijos 20,000 do
leriu ir treczia dalis t uju pini
gu pragėrė. Szeimyna per sze- 
szis menesius badejo nuo kada 
ji uždare kalėjimo, gyvendami 
po 400 E. 73 ui i. Kada kompa
nijų užtėmiui) nedatekli knygo- 
sia, Kuklys norėjo atimti sau 
gyvasti per nusidurima peiliu 
ir radosi po palicijos priežiūra 
ligonbuteje, kur 
prie kaltes, o sudže ketino ji 
bausti kalėjimu ant ilgo laiko, 
bet aplaikes teip perimanezia 
gromatelia nuo vaiko, paleido 
ji ant liuosybes su prižadėjimu, 
jog sugrąžys $10,000 nes puse 
pinigu surado pas ji. Locninin- 
kas dirbtuves teipgi atleido 
kalte Kukliui.

Isz pravardes tojo žmogaus, 
galima dasiprast jog tai butu 
Lietuvis, bet telegramas vne- 

4 .in • 1 1 • * f • 1 j 1

u1 vežios.

prisipažino

ANT V AKACIJŲ.
Anglijos karalius Jurgis isz priežasties blogos sveikatos 

iszplauks in Įsiveria amt laivo Viktoria. Ketina atlankyti Af
rika ir kitu s sklypus.

Isz Visu Szaliu
VIESULĄ SUNAIKINO 5 
MIESTELIUS ARGEN

TINOJE.
Buenos Aires. — Penki mies

teliai provineijoi Santa Fearo, 
likos sunaikini i j>er baisia vie
sulą kuri praputi* pro czionais 
praeita Ket vergą. Miesteliai 
kurie likos sunaikinti 
Classon, San Jenaro, Diaz, Bar
rancas ir Larechea. 'Pelegra 
mai pranesza, buk daug žmo
nių likos užmuszta ir sužeista, 
bet kiek, tai da nežinoma nes 
telegrafai suardyti.

BAISI NELAIME KASY- 
KLOSIA.

Forbagh, Francije. — Badai 
2 anglekasiai likos užmuszti 

n v

ir 25 sužeisti, kada kletka nu
truko nuo virves ir nupuolė in 
kasyklas .1000 pėdu gylio in 
šzafta Alerleback kasyklosia. 
r? rv' 1..    J ... -- J . 1 - 1!1 

7‘ž

"J-

v ra:• •

I

KRAUJES LAISTOSI 
VOKIETIJOI.

Berlinas. -< Isz 
prisiartinimo rinkimu naujo 
V’okiszko prezidento, kilo kru
vini maiszacziai terp raudonu 
fascistu ir komunistu. Keli li
kos užmuszti o daugelis su
žeista. Szimtai maisztininku li
kos uždaryti kalėjime.

priežast ies 
rinkimu

užmuszt i

Paskutines Žinutes.

*

Bukareszt, Rumunije. — 
Karalius Ferdinandas pavojin
gai serga po operacijai. Kara
lius turi 59 metu.

Leningradas, Rosije. —
Pati premiero Kerenskio aplai- 
ke persiskyrimą nuo jojo 
apleidima josios.

* Irkurkas, Siberije.—Trū
kis bėgantis in Udniska, likos 
užgriautas per nuslydima kal
no arti czionais. 16 lavonu jau 
..iK.. 1 _ on  y _ •.. 1 _ _

už

tiktai syki ir 
tiktai nuo 6 iki

PADEKAVONE.

’’ nuėjus.
sako, kad ji 

nutverusi savo vyra su Abrai- 
tiene kelinta kartu. Syki ji su
gavus juodu McNary Parke, o 
kita syki pasitikusi savo vyra 
vidurnakti iszeinaiit isz Abrai- 
tienos namu.

žinia
Boston Post

zi rd i ilgai 
aeziu už dovanas, be kuriu dar- 

negali būti 
o kurios1 su-

Isztariu jums ■

bildukas žmogus 
ramus namuosia, 
teike daug ramybes ir džiaugs
mo kada 1______ __
“Saule
Vėlinu nuo szihlies visiems lie 
tuviams

į

i k

Szita
1 t »

iszspausdino 
20 Kovo.

sulaukė’ laikraszti 
no savo ■ jiAstogėlia.

* » J. ...*<• 1 • •

idant užsiaYšzytu del 
savo raniybos Bi-bVlingn laik
raszti “Šaule.“ 
garba.

11

Saule. Lieku su pa

t

Girardville, Pa. —
Mikalonis, 45
vežtas in Ashlanilo ligonbuti
ant p’vdvmo sužeidimus kokius r
aplaike Girard kasyklosią.

Raidas 
metu, likos an

No. 414. — J. D. Pittsfoii, Pa.

Vyruczei. pavojus 
neužilgio 

ant bobų per

į/f I 
''II 
5II

rį

į H

ii

Shamokin, Pa. — B. Jasinc- 
kas 25 men likos sužeistas 
Henrv Ola v kas vk losią. Likos «' ♦"
nuvežtas in ligonbuti.

—- Manydama, jog paėmė 
boiika su gyduole ant kosulio, 
Zofije Raisieuc, 36 metu, ižge- 
re dideli gurkszni truciznos 
laisolo. Norints motore likos 
nuvežta tiiojaūs iii « i n * 1 1

i

ligonbuti
• *1 •

y

uos
didelis

grasina mums, 
permainys mus 
in vedima naujos mados. Angli
jo! jau pradėjo vyrai neszioti 
placzias kelnes, kurios iszrodo 1 * • 1 • 1 j .1 **. i . n.^A J “ *■kaip ] 
r . ... ~ . —

I >er k i rpfei K»<$ftdii roką s.
Tųjų kelnių .Juosta turi 30 co
liu, aplink keli 25 celei o prie 
ezeveryku 22 coliai. Marszki- 
nei aplink kakla .Užpjauti la
bai žemai už ttfi ipMeres juri 
uždengtas jekutešvprio kaklo.

I

'■' i.
H
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Lietuviszkos Pasakos.
., o 
tai

laikraszt įninka iAmerikos 
turėjo konferencija Altoona 

kurioje buvo nurodyta, 
kad atspausdinimas 312 nume
riu dvylikos puslapiu dieurasz- 
ežio in metus kainuoja, pri- 
skaiezius juodyla, darbu ir isz- 
siuntinejima, $3.37. Tai pirmo
je iszsiuntiiu'jimo zonoje, an
troje kainuotu $4.76, o treczio- 
je $5.71. Kadangi pasztas pake
le kainas siuntinėjimui, tai sa
vininkams nieko neliks kaip 
kelti prenumerata.

Pa.,

kurio akmens reikia lupti 
kaip parodys nuo kurio, 
praszyk, kad parodytu kuria
me daikto akmens bamba: ku
ris rodo akmėni lupti, tas turi 
parodyti Jr, bamba, nes kitaip 
akmens negalima nulupti, kaip 
tiktai reikia nuo bambos pra
dėjus, o kad pasakys, kad ak
muo neturi bambos, tai jis nei

ma. Ten buvo paraszyta, kad: 
“sunau, gyvęijf, gerinus .ant 
svieto, kaj pp smerezio nepa*. 
kliutumei. in . ta pati vežimą* 
kur tavo tėvas ti,ėk metu važi-.
kliutumei. in . ta pati vežimą*

turėjo

eiti in 
nors tijūnas

skaros neturi.” Žmogus teip ir

Bosiju užkalbino du szimtus 
karisaku areoplauu isz Italijos, 

užkalbinimą 
Amerikoniszkai dirbtuvei ant 
pa darymo masziuiniu karabi
nu už tris milijonus doleriu. 
Lietuva pargabeno daug amu
nicijos ir ginklu isz Italijos. 
Vokietija turi 7,000 sato fabri
ku kurie gali dirbti visokius 
ginklus ir amunicije. — Isz to 
visko duodasi suprast, jog 
sklypai ne nemano nusignkluot

Lenkije davė

ir manyti apie pakaju.

li žmetinodami kata 1 i k i sz- 
kiems kapelonams buk jieji 
praplatina terp kareiviu ne
apykanta prieszais valdže cze- 
kiszki socialistai pareikalavo 
valdžios idant praszalintu po
piežių siuntini monsignora 
Marmaggi isz Pragos ir at- 
szaukimo czekiszko ambasado
riaus isz Rvmo. *

Konia puse milijono Penn- 
sylvanijos gyventoju negali ra- 
szyii, skaityti ne kalbėti An- 
gliszkai, o daugiau kaip 700,- 
000 žmonių ne turi ukesiszku 
popieru. Didžiauses skaitlis tų
jų ateiviu ir czion gimusiu ka 
nemoka Angliszkai kalbėti tai 
yra Vokiecziai, nes ant farmu 
yra tokiu vaiku Vokiecziu ku
rie czion yra gimia o ztnglisz- 
kai nemoka kalbėti.

apsvarstinet

Juniaus, 29 szimet, suvažiuos 
virszininkai ir delegatai Angle- 
kasiu isz 1, 7 ir 9 distrikto in 
Scranton, Pa., 
apie naujas iszlygas ir pareika
lavimus nuo angliniu operato
rių del anglekasiu. Anglekasei 
perstatys savo pareikalavimus 
del operatorių in laika idant 
viską sutvarkyt 
priesz pasibaigimu
kontrakto Septemberio 1 ir už
bėgti streikui.

isz laiko 
tebvrio •*

< 4 The American 
ka atei-

pas konsulą

H

gyvena, 
duodamas 
ir nustaty-

Žurnale 
Mercury” nurodoma 
vis, norintis invažiuoti in Ame
rika, turi pereiti 
pirm negu gauna viza:

Žmogus, norintis atkeliau
ti Amerikon, rasztu paduoda 
praszyma Amerikos konsului 
to kraszto, kuriame 
Konsulas atsako, 
aplikantui numeri
damas diena, kada apl i kantas 
asmeniszkai turi stoti priesz 
konsulo kis. Konsulas atsaky
damas pataria aplikantui pasi
imti su savim tu lūs dokumen
tus, kaip va: liudyma isz poli
cijos, metrikus, tautybes inro- 
dyma, fotografija, ir kitus ra- 
bztns, kurie galėtu nustatyti jo 
padėti visuomenėje ir tinka
mumą važiuoti Amerikon.

“Kuomet aplikuotas atva
žiuoja pas konsulą, tai szis aty- 
džiai peržiūri visa dalyko, tu
rėdamas minty ar tinka ateivis 
invažiuoti ir ar geistinas jisai 
butu. Jei konsului tai.§ žvilgs
niais aplikuotas yra geras, tai 
jis nurodo tam tikra gydytoja, 
pas kuri aplikantas turi nueiti 
ir ten gauti kvotimą jo proto ir

i 
• 1 1 ’ • v4 ! 1
kimo..Ta padarius, aplikuotas 
isz gydytojo gauna, uždara kon 
verta su gydytojo liudymu, kd- 
ri nunesza konsului. Jei liudy- 
mas konsului priimtinas ir pa
rodo, kad apykantas nebus de
portuotas sveikatos atžvilgiu, 
tai konsulas iszduodą viza, su
deda visus dokumentus — ir 
tuomi dalykas pasibaigia, ant 
kiek konsulas su tuo. riszasi. ’ *

hT < ■ ■*.• ■*** A r I

portuotas sveikatos atžvilgiu
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deda visus dokumentus

kiek konsulas su tuo. rjszasi.
K'. < ■ ■■ k»’ a r '

4 4 ka asz ne*

SURINKO Dr. J. BA3ANAVICZIUS
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72.
Kita karta kada ponai turė

jo žmonių valszczius, tie visi 
klausyti, o ponai jais

valde. Teip vienas ponas turė
jo viena tijūną (dvaro nžveiz- 
da.) Tas tijūnas del pono buvo 
labai geras, to žmoniems labai 
nedoras; teip jis ant vieno žmo
gaus labai intužO; ir tam žmo
gui kas diena reikėjo 
dvara ant darbo,
negalėjo ant to žmogaus iszras- 
ti nekokios kaltes, nes tas žmo
gus visus darbus labai strapei 
dare. Teip tijūnas visa valdžia 
turėdamas, ka jis veiks, insake 
tam žmogui, viena vakare, kad 
jis ryta eidamas ant darbo in 
dvare, atnesztu ta:
žinau, nei tu nežinai.” Tad tas- 
žmogus labai susirūpino, ka jis 
toki galėtu rasti? Tas žmogus^ 
parėjės'namo prie savo mote- 
res, visai nesmagus: mažai val
go, mažai szneka! Teip ana 
pradėjo klausinėti, kas do prie
žastis ir ko toksai nesmagus; 
tuokart jis savo moterei pradė
jo apsakinėti, kad tijūnas, kas
žin ko ant jo intužo “ir neži
nau, sako, ka 
padaryti,

padare. Tijūnas labai szokosi: 
“durniau, ar akmuo turi bam- 
r.» ? ” < * t»a *
kai akmenis turi skūra; kaip 
neturi bambos, teip nei skuros 
neturi.” Tijūnas labai asztroi 
inpyko; ka jis dabar darys? O 
visuomet yra kalbos tarp žmo
nių, kad senieji Žmones kaso 
pinigus in žeme ir anuos užkei
kė, teip. ir tame dvare buvo

Ne, tu durnas, kad sa*

kalbo#, kad pono, tėvas kasžin 
kur pinigus pakavojes — nie
kas negali rasti.

Teip tijūnas nuėjo prie pono
ir pasakė, kad tas žmogus, ži
no, kur pono tėvo yra pinigai 
pakaroti. Teip ponas pasivadi- 

ta žmogų ir labai bausda- 
kad turi pasakyti, 

yni pinigai 
K a dabar tas žmo-

su juomi reikės •
jis man insake at- 

neszti, ta ka jis nežino nei asz 
nežinau ir ka toki reikės jam 
nuneszti?” To žmogaus motere 
buvo labai gudri; ji galėjo pa- 

ka anas norėjo. Teip 
ana sako: “tai ko ežia rūpintis 
del tu nieku? nesirūpink, ry®, 
kaip eisi, asz paduosiu.” 
motere teip pasakė: žmogus 
ramus, miegojo ramei visa 
nakti. Ryta jau žmogus eina in 
dvare; pati paėmė tuszczia bu- 
telka (bonka), padavė vyrui, ir 

“kaip nueisi in dvare, 
inneszk in tijūno kambarį ir 
pastatyk ant stalo; o kaip ta 
ves paklaus, pasakyk, kad at- 
nesziau, 
jau.” Žmogus teip ir padaro. 
Tijūnas pamatęs ji, tuojaus pa
klausė:
sakiau.”— “Atnesziau, sztai 
ant stalo padėjau,”
žmogus. Tijūnas mato, kad sto
vi butelka,
nieko nepaima, vis jo tuszczia 
renka, tada tijūnas su piktumu 
in ji:“
asz nieko negaliu paimti?
Žmogus, bijodamas, atsake: 
“tai asz nežinau, kas tai yra, 
kad tamsta liepei, ko nežinau 
atneszti, tai asz ir atnesziau, 
kad nei tamsta nežinai, nei asz 
nežinau.” Tijūnas ome ir nepa
ėmė butelkos ta karta teip ir 
paliko. Toliaus tijūnas, inpy- 
kes, vėl insake, kad atnesztu -yg^a sveika zuiki. Žmogus ir 
vėl parėjo vakare prie sayo 
moteres. Motere paklausė: “kę 
liūdnas.” Vyras papasakojo 
visa atsitikima ir kad paliepė 
atnesztie gyva sveika Zuiki, isz 
kur ji dabar paimti! Motere ta
re: “na ir ko ežia dabar rūpin
tis del tu nieku: rytoj, kaip ei
si, asz paduosiu.
nant vyrui in dvare, motere 
nuėjo in 'kopūstus, rado zuiki 
paėmė už ausu,
padavusi, pasakė: neszk ir pa
leisk tijūnui trioban.” Tas teip 
ir padare.
iu zuiki, 
szirdimi, kad jam negali nieko 
padaryti, vis jis atnosza,.ka jis 
paliepia; Tijūnas tam 'žmogui 
ant rytojaus prisakė, kad jis 
lyta, eidamas in dvare ant 
darbo atnesztu akmens skūra, 
kad nuo akmens nuluptu ir 
jam atnesztu; jeigu, jis neat- 
nesz, tai tijūnas ji ryksztemis

daryti,

insake:

ryta

tai ko ežia rūpintis

miegojo rainei

Kaip

sztai ant stalo pade-
Žmogus teip

4 4
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ar atneszei, ka asz in* 
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atsako

nori paimti, ima,

ka tu ežia atneszei, kad

no
mos, sako: “ 
kame mano tėvo 
pakovoti.”
gelis turi daryti? jis sako, kad
visa žinia jis pasakys rytoj. 
Parėjės vakare papasakojo vi
sa atsitikima svo moterei: teip 
motore atsake: “o ka veikti, 
galėsim ir nuo to užmanymo 
kaip nors iszsigelbcti! Rytoj, 
kaip nueisi prie pono, pasakyk, 
kad vakare paniesziu, tik isz- 
sikalbek, kad tijūnas turi eiti 
sykiu padėti parneszti, tai va
kare neeik nei namon, tik abu
du su tijuuu nueikite prie ka
pu ir atsistokite prie kapu var
tų; kaip pamatysi atvažiuojant 
vežimą nuo kapu greitai pa
klausk, ar nėra ežia mano pono 
turtas; gal būti pasakys, kad 
nėra, tai stovėk ant vietos ir 
lauk daugiau; kaip atvažiuos 
kitas ir vėl teip pat klausk, 
kaip pasakys neturime laiko, 
pasakyk asz turiu maina.” 
Tas žmogus teip ir padare. Nu
ėjo, atsistojo prie kapu vartų 
ir stovi; pamate atvažiuojant 
viena vežimą; paklauso, ar nė
ra ežia mano pono turtas, pasa
ko, kad nėra; antras vežimas 
atvažiavo, teip-pat paklausė; 
pasakė kad nėra; treczias atva- 
živo — paklausė, atsako: netu
rim laiko. Žmogus atsiliepe:

asz turiu maina.” Tik isz ve- 
iszszoko vienas

atsake:

4 4

žimo strakt
juodas ponaitis, pagavo tijū
nai už plauku, sudavė in pa
kaušti; tijūnas tuojaus pavir
to in arkli, tuojaus anas.isz sa
vo vežimo viena arklį atkinkė, 
padavė tam žmogui,ir pasako: 

sztai tavo pono turtas — ves
ti” o 

ta tijūną, pasikinko, ir nuvąžia-

i l

kis, tik nemuszk per galva

vo. Tas žmogus vedasi ta ark-
Ii, ale tas arklys niekaip neęi- 
na, tamposi; vargsta jis su tuo 
arkliu. Besitampydamas ir su

V yrąs

in d vara,
Ryta iszei-

atnesze vvrui, • r

Ti jumis pasižiurėjo 
bet visai netikusia

plaks. Tas žmogelis labai di- 
džei rūpinosi.visa,diena; pare 
jes vakaro papasakojo savo 
moteroi, kad tijiunas prisakė• 1 < i * ♦ •

atncszti akmens skūra. Moterų 
nemaž nenusiminė, pasakė: 
“mažas daiktas! ir ta jam ga
lėsi padaryti: rytoj, kaip nu-
eisi, pasakyk^ tijūnui, eiva prie 

, \ .7 . 1’ - 1 
akmenų, sakyk: parodyk nuo
akmenų, o lęaip nue isi to prie

nėjo, o dabar tas Žmogus per
maino ant tijūno, o asz laimin
gas palikau.” Teip ponas labai 
persigando, tik džiaugės, kad 
jo tęvąš lainpngas. Kh jis tuo
kart veilks? Tam žmogui atida
vė. dvarai kitus turtus pavargė
liams iszdalino, o pats, atsisky
rė# nuo; žmonių, labai asztru 
gyvenimą vedė. O tas žmogus 
dvare gyvendamas; tarp žmo
nių tikros teisybes žiurėjo ir su 
kiekvienu žmogumi teisingai, ir 
mieląszirdingai pasielgė.

Visa ta atsitikima man teko
1 11 11 ■' i*1 "-r

matyti, nes ir asz tame dvare 
tarnavau, kaip tas ponas pra
dėjo savo turtus taksavoti ir 
visur blaszkyti, kaip tai yra sa- 

(‘kad,pienas pasiliejo, 
t ai visi szunes laka. ’ ’ Teip isz 
vieno skiepo iszmete daug se
nu baezku, asz žiuriu, kad vie
nojo baczkoje, 
daug medaus prikibusio; asz 
szmakszt ir inlindau, laižau ta 
baez'k a. 
atpirko tas 
dailydo dugnus užkalinėti ir 
nepamato manos, kad asz bu
vau baczkoje, užkalė ir mane 
drauge. Teip tas baęzkas pari
bio in bala plauti; ta vakaru 

neiszplove, paliko per nakti. 
Kur buvęs nebuvęs vilkas ate-

i

koma:

pakraszcziaU

Kasžin koks žmogus 
-i, atvedėbaczkas

jo, apuosto, apmyžo, inkiszo 
uodega per spanta pamaiszyti, 
asz capt ir nutveriau už uode
gos, turiu; kad tas vilkas pra-

PARSIDUODA FARMA.

dės Irstyti po

Puiki farma 50 akieriu arti 

misžka! Ta Pusė mylės *nuo State kelio.
Mali ano jaus ir kitu, miestu.

baczka sudaužė; asz per uode- Geri budinkai, begantis .yan- 
ga ir užazokau

'** ' " *T I ,| I* "v

vilko, juszcziuke nusijuosiau, 
a vilką pažabojau ir parjojau 

in Pern n vara, kur ir sziadien 
tebeesu.

raitas ant to duo. Lengvos išlygos. Kreip-

Tolinus bus.

PUIKI MALDA-KN YGELt? 
•ANIOLAS SARGAS*

reikaliftgot Litą Bijot
t L Puikiai apdaryta minkaatai* 

«kurinait apdarai*, auksuoti kraaatr.i 
Prrkv •« prUtuntimu tiktai Bl.SO 

W. D. BOCZKAUSKAS • CO..
MAHANOY CITY, PA
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priatunHmu

lh

<<kites in 
ant adreso:

(Ap. 3)

Saules” ofisą arba

P. O. Box 23 
Barnesville. Pa.
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ANT PARDAVIMO.

Visi naminiai rakandai (for- 
nieziai) parsiduoda po - miru
siam Dr. Riley.* įforiąpeji 
pirkti pigiai atsiszaukit, nnt 
adreso. (t26

200 E. Mabanoy Avė., 
Mhk I'*11 A1*- - -------

Mahariėy-City, Pa.
4R H Ih. „ [|i
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M Tas reiszkia kad: “Saule kas ryta turi užtekėti0

ir kas tris menesius musu stock'as užmoka
1

CENTĄ
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r
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davė jam per galva; tas arklys 
ir pavirto in žmogų. Tam. žmo
gų i jau ir plaukai ant galvos 
stati atsistojo, nes ji ir teip vi
sur baime omo; toliaus žmogus 
žiuri, kad jo pono tėvas isz to 
arklio pasidaro. Tas pono tė
vas pradėjo tam žmogui deka- 
voti, sako: “tiek metu mane 
velniai važinėjo, pasikinkė ta
me vežime, o tu dabar iszmai- 
noi ant tijūno.” Tas ponas no
rėjo nuo to žmogaus pasitrauk
ti, bet tas žmogus insikibo ves
ti prie savo pono; nes žino, kad 
jo ponas namie palikes nei gul
ti noejo, laukia ju pareinant ir 
to turto parnoszant, o tas užsi- 

Teip tas žmogus 
na kad no eini, tai para-

spyrė neeiti.
sako: ”
szyk raseziuka prie savo sū
naus, o manės teip netikės; pa- 

kad asz tjjuna užn\u- 
oil c? i oi i th ii i-iinlimli

sakys,
sziau ir susimislijau meluoti.
Teip tas ponas ir. tas žmogus 
sujesžkojo kokia menka Jpopio 
rukia ir tam žmogui pąrasze
ženklą, tai jis, ji. palikes, pąts 
nuėjo prie savo pono. Savo, po
ną atrado dar nėgulusi, nes 
Jauke pareinant savo tarpti. 
Kaip( t'as žmogus parojo,, tuo
jaus savo ponui padavė,rasz-

- '.Trr7' . r ■ ’-'-v.

nuėjo prie savo pono. Šavo. po-

Kaip( t'as žmogus parojo,, tuo- 

cziuką ir apsakė visą atsitiki-
/•'i •{

mokėtas visados ant laiko

Apriliaus 1 yra PROCENTO DIENA
del PREFERRED STOCKHOLI ERIU į

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT KOMPANIJOS
*• «* ■ ■ _ v a ' * ‘ n *-‘* '■ " F? *■ w 
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Szitas stock’as arba szorai visada mokėjo 
procentą kas tris menesius BE PERTRAUKOS

■ ’ • ■ * ■ '

nuo pat pradžių nuo,kada tie szerai buvo pirma
* - - * ‘ i .• . h »

karta parduodami. SUVIRSI KETURIS IR 
PUSE METU ADGALIOS. . Pasirodo kad tai 
yra SAUGUS invostmentas ir ant kurio gali
ma pasitikėti bloguose kaip ir geriausiu lai-

Todel paveskite savo suczoiHplus pini
gus prię darbo! INV’ESTIKXTE savo liųosiųs 

tegul jie jumis daugiams doleriu at ne-

kuose.

dolerius, i
ii T '3 . ' F"/ -*1 t* f 1 i j,," i ;11 ' ’'i: i*' |

sza o tada nereikės jumis pa^iti’lęęti tik ant juąu 
algoą, ar uždarbio. J eigų, tųr^tu?not
tik dėszimts szere szito stock’o tai gautumėt

bus mokamas 1 Liepos. Szerius galite nusipirkti 
' musų kpiųpaAijėa ofisuose, arjią nėr bile leoki 
darbininką dirbanti del szios kompanijos,

f, f *'
j

algos, ar uždarbio. Jeigu, turžtupiot nuflipirkįa
. tl '' JI 1,1 f . f ' . Ji ’ Al™ "JI 1 1 . I U1 , '''I'1 1 J r»

prooento, $17.60 ant l.Apriliaus. Kitas procaptas 

musu kompanijos ofisuose arba per bile koki
Q‘. ..1 •>

Ii

F
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Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo saeiin.
--------------- ---— .......................... ....... .......      a n ii ■—y 
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Investment, ,D<)pt. AUentqwn. Pa.

[ ] Please send me free copy of booklet tolling more about your .sCcędt. 
and the company.

[ ] I wish to subscribe for........... shares your Preferred, §t<ockia|
of. $100.00 and dividend per share. Send bill to Me snowir*- 
amount due,.

[JI wish to subscribe for.........
of $100.00 and dividend per share.
due. [JI wish tp subscribe for ..

Pennsylvania Power & Light Co.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

■.. « »* . I « #. |. *1 A,. lįiMi Ulii

and the company.

4-

juM.Stsęk.
of $100.00 and dividend per share. Send bill to Me snowing'
-------- j -• r< 

shares your Preferred Stock at įrie« 
Send bill to me showing exact amount 
.... shares youff .Preferred Stock

Easy Payment Plan of $10 per share down and < $10 per ahare^er moątą 

shares of Preferred Stock at $100.00 and diivldend per1 shore with draft
- - ' '' * L 4 ' I i ” * < A if i, ' t / 3 ’* * ? V

until $100.00 and dividend per share has been* paid. [įPleąsę^ip 
JI. AA a. AK A. jO WX aa A. AA AaAA jA. ■ A A. Jk. 1^1 A. aS 2 f A M aW aA Aa. Ji Aa. A. aA. ’ Aa Ha 1a aA ak X. Ka

attached through,
Name of Your Bank
Name .

Street
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Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia
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' *"ii .

trisdeszimt-mę tinesLaike
kares gyveno kantone Liucer- 
ri/e, nętoli uolotu pakraszcziu 

Žero Vf
Jternbu^g ’iene,
vaikais Ę^yardu

Ji*
icnvaldsteedt’o ponia 

kuri su savo 
ir Marijona 

kalinei i je
v j KIS j va nu- j 

riayo kaipo rotmistras po va- j

užėmė nekuriamo
* 4 1 ■ % M..

maža nąmuką. Vyras jos ka-

dovysta Tilli/o ir Vallęnsztei- 

(Šzvecfu),
milžino žingsniu, ant sparnu

priesz karalių Zuvedu
kpris žengdamas

f

MOKINOSI GERAI —

I 
mino kanezias motinos ir mas
te, .kokiu budu galima ,kmno
L 2 . i • ‘ ‘ ’ a ’ R

liūdnose ma-styse, pą^lyįo ant 
slidaus akmenio ir inkrito in| 
tarpiįpli, ant laimes, nelabai gi-1

sukulo

nūs, idant sumedžioti ka, atsi-
W ■» ■ 'l. X , A W

paiengvinti. Staiga paskendęs ', 
liūdnose mastyse, paslydo ant ' 
slidaus akmenio ir iiįknto in Į j

- k ■ > vi < i . i . < - * .i _ * i. « •' « i 1 i

Iu. Nukrito augsztininkas ir
, . T, . -T j'. 

, m 1 < . 1 - h į

szaudyklcs, kuri pąti iszszovns 
visai jo. nepažeidė. Atsikėlė pn 
lengvelia., p-ailirigai pažiūroje

rj

/ 
/ 
/ 
r
/

H
/ 
i

vaizdi ir laža savo g
f

pergalėjimo, 
ome ' tvirfyues 
rine Vokietija slinko. Po Lips-

viena po kitai 
i, ir,jau in vidu-

ku stovėjo Žuvedai isz vięno, o 
Ąu^trijiecziu isz kito szono. Su

visai jo. nepažeidė. Atsikėlė pn 
lengvelia., p-ailirigai pažiūrėjo 
in spkaitinta ir nenaudinga 
ginklą, o paskui atsiklaupė?

savo iszllįięna. Nes ir jisai ga
lėjo taip, subyrėti, arba susika
lęs nugrjuti iu bedugne. Visoki 
jausmai pripildė duszia jo, o 
nusileisdamas in žalias pakal
nes, j" ’ ’

ir nenaudinga 

padėkavojo Ponui Dievui už 
savo isžliįipia. Nes ir jisai ga
lėjo taip subyrėti, arba susika
lęs nugrfut i iu bedugne. Visoki 
jausmai pripildė duszia jo, o

skynė szi^n ir ten vaistin-APDOVANOTA.
Morta Vaughan likos apdo- ’ gu .del kenezianezios ’ , • 3 1 Z** 3 B M 1vanota per prezidentą Coolidge 

už,geriausia mokslą trijų metu
Little Rock, Arkansas mokslai- ■ *i' neje.

motinos

f

z

t

TARADAIKA

ISZ LIETUVOS
Y f 4- i» . ' o ‘ . <n •>. 'hj ■ ;i I I. *• • ti 'IHI* * *•>

KRUVINQS ISZLĘIBTUVES

VYRAS NVSISZOVE.
Isz Subato padangos: 

nuo

GINCZO AUKA.
t Kaunas. — Vasario 12 d. va
karą Nemuno krante tarp Kan-

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

II
2 MERGINOS SUŽEISTOS,

— 25 
: Vasario ne toli nuo Subato, 
Kazimieriszkiuosc pas Acetoja,
bu v iszleoistuves sunaus ka- 
riumenen. Žinoma, buvo pak
viestasveeziu, tame skaitliuje 

i ir parubežinis Grutanas, betr -------------------- - į vi* *- * * * • Fkzvz i

SwMcwwxwranmKXKSCTOTO szis gerai insigere taip, kad

to g-tves ir Aleksoto tiltu pra
eivius buvo sujaudinęs nepa
prastas reginys. Nemuno vidu
ry karts nuo karto isz vandens 
iszkildavo kažkoks 
^kercczįodanuis 
savu balsu szaukę
(gelbėkit), Isz sekusiu krante

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

žmogus ir 
rankomis ne-

4‘ratujee’ ’

laidoja mirusiu*hzbnlsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo pupraseziausiu iki prakil
niausiu. Pursamdo automobilius d oi 
laidotuvių, veseliu, krikszty”iu ir 
kitiems pasivažinSjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.ta, vaizda niekas tacziau nesi

ryžo vargszui pagelbeti, netu
rėdami jokios galimybes tos 
pagelbos suteikti, Tik ties Alek 
soto tiltu jis buvo pastebėtas 
isz garlaivio jurininku, kurie 
priplaukė valtimi vos gyva ji 
isztrauko isz vandens.

Kaip paaiszkejo, iszgelbota
sis Pranas Poceviczius pateko 
in Nemuną labai keistomis ap
linkybėmis. Gerai inkauszes ei
damas Nemuno krantu, ties 
Kanto gatve jis susiginezijo su 
savo draugu, kurs pasziepe in- 
kauszusio Pocevicziaus šaky-

.*'HĮ"S

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuvigzkaf Bankieriuf 
ir Laivakorcziu Agentai*

‘^Ip

jam simpatiszkos paneles atsi
sakė su juomi szokti. GrutanasNeknrios musu mamužes, 

Visur nesulaiko burnuŽes, 
Kur tik sueina žiotis atidaro, 
Per jeis velneva pasidaro, 

O Dieve kas ežia bus, 
Ar jau niekad nesulaikys 

liežuvius, 
Ant kokio suėjimo susirenka,

■lriVį

■
■j-I

' 'jU
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palydžiant paneles: Stankevi- 
czaite ir Lapanaite, iszsieme 

liepė saugotis ir 
szanna. Szaunant kliuvo Stan- 
keviezaitei skruostai! ir ausies 
grimzle, gi Laponaitei kulka 
perejo kiaurai per galva. Pas
kui ir nats sau leidžia szuvi 
galvon. Žinoma visus tris nu
gabeno ligoninėn, 
ant rytojaus mirė, 
gydytojo nuomone dar pagis. 
Sztai vaisiai alkoholio! Pa- 
czioje jaunystėje, paeziame žy
dėjimo, reikia persiskirti su 
sziuomi pasauliu ir dar tokiose 
kaneziose ir aplinkybėse.

revolveri T

•1
Oetuvisrkao Gra bėrius

K. RĖKLAITIS( M
.. ....
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I
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aūgąlą.
. Kada sugryžes prie menkos 
grinteles, inleido ji sena kai- 
minka, kuri tankiai perimta 
pasigailėjimo, saugojo ligone, 
Marijonai su reikalais iszejus 
in miestą. Ir dabar buvo isze
jus in miestą, kad parduoti ke
letą siuviniu, geisdama

Ąuatrijiecziu isz kito szono. Su 
didžiausiu iunirszimu Sviede- 
w ant saves abi. kanunenes, o 
Gustavąs Adolfąs mėgino gink 
ląs su sąvo Žuyedąis aut gan ju _ ___ _ v _ _ v _ ________a
ciccoriszįoL Adolfas pergalėjo; jiegos. Kas tik buvo brangaus 
platus laukas aplaistytas krau-. reikėjo parduoti,: bupuuniun 
ju nesuskaitoma galybe nu- ponios Sternberg’ienes kasdien 9 a 3 • • k * s • • •»>-• <• <« • -w m • •

stengimos* ■ Sternburg’ienc, kuri tuojaus,

si ant saves abi , kanunenes, o

lūs su sąvo Žuyėdąis ant,ganju

platus laukas aplaistytas krau-

tos apsirgo motina isznaujo ir 
regimai nyko jos menkos pa-.

silpnumasreike j o pa rd u o t i,:

kirstųjų liudijo apie innirszi- didinos, o Edvardas ir Marijo-
3 * A 1 1 a a • « w • • • •1

-. ' • _ ■>" ■

g’as radosi tarp lavonu. Zuv
ma kovos — ir ponas Sternbur ‘ na prie didžiausio 

e- i

Marijonai su reikalais iszejus

užtai
nupirkti motinai pastiprinan- 

• ežio vaisto (liekarstu). Ponia

dąi viską naikindami ir degin-1 rūpinti didžiausius reikalus ir, 
f * •i • • *!•••• •darni, sunaikino javus pris

paustu artoju.

ir mpostigumo vos galėjo ap- iuojus Edvardui, pa teinii jo, jo
ji bai-

reikalin-
Tukstancziai 

kaimu ir miestu pavirto in Dievuje dėjo.

nelaimincri, neteko 
ginusiu daigtu, paskutine vilti

Jokios sienos ne-1 Prabaszczius to kaimelio gc 
buvo del ju neprieinamomis, ros szirdies 1 v‘

‘.jokia upe per sraunia; ant pa- ant galo apie anverktina padė
ties vardo ju karaliaus tankiai jima nelaimingųjų gelbėjo juoi 
drebėjo prieszininka i. Ant upes, kaip galėjo bet nepermaldau- 
.Meno jau nleszcziojo Žuvedu į jamas myris ir ji paėmė isz te 

Gailėjosi visi doram 
apielinke ne

gri u vėsius.
vyras, dažinojes

drebėjo prieszininka i. Ant upes, kaip galėjo bet -% r • 3 » • r V i I . . •
vela vos (karūnos), žemesnysis svieto.
tiktai Paliatinatas buvo dar senelio; nes visa
liuesas. Iszpanai isz Loteringe- teko jame gero piemens, o szei 
nai pasitranko už Reno ir Mo 
zelio, o Žuvedai ir Hesai pasi
pylė kaip naikinanti srove po W * t ♦ ♦ •
zelio, o Žuvedai

žemes mogunckienes ir vierc-

Tame tai abcTno. sujudimo 
laike kiltpmes szeunynos dau

barškinę s.
J

Tai ne buna kitokia szhekta, 
Tiktai viena kala kita zalatina, 
S atokia sznekta, tai jau gana.

Traukia kožna per dantis, 
Nepaiso ant niek suvis.

* ♦ *

Grulonas 
o paneles,

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada Ir mokdLa. 
Turiu pn^elbinlnko moterių. 

Prieinamos prekes.

įnyna Stemburgu visko.
Juodas apkalbėjimas ir lie- 

žluviai dasieke juos ir 
carijos pakalnėj.” 
mistro orietclius, nejęaledamaf
atmonvti naha?zninkni, armiis 
linejo dabar būda, kuriuomi la-

Szvei-
Senas rot-

ginosi in ąrtymaja Szyeieąriia. bjausiai galėtu kenkti likusia'
in kur ir’noma Sterp^ur^’ie- szeimvnai.
ne su savo vąikąis i$zsikrapste.

• Isznriežastfe’sL Wlbfc npio sm6Y
ti vyro, isz iszgflscąio ir nusi- geidimams. 

. minimo, gi
sveikata jos *

Buvo tai žmogus "pasileidęs.
• • <•! * t W ** < ’ *

___  ....__ :» savo pakuris aklai tarnavo
Kaipo jaunikaiti?

aną sUgOs keliones isz savo turtu, gautu nuo tėvu.
Ž</i "aip pasitpnejo. prasze rankos panos Karolino' 

-o dabartines ponios Stgrnbur 
: Tyras vienok ;prhs alpinis ir g’iencs. Bet tada toji, vietoie ’’ 4 • * 1 V • 3 3 1 « «. A * ' k « a «

4 - - » i, - - ■ « * \ v jf/ w i| # ' , *

• trumpame;latke ^sugražino jai

, kad vos atyyko in Szvęicarija.
s-m • a ' / > / ’i r > 3 ♦. ♦ •

rūpestinga priežiūra dukters jauno kazyrninko, 
sau pavartauna i

pirmnykszczia sveikata.
Du metai praslinko, kaip 

musu szeirnyna pripratus prie

suniurima, pasveikino 
liai, nes nuo keliu dienu, sekio
jo žveri, pavojingose pasislė
pusi vietose, nežiūrint ant au
dru ir lietu. Kada vienok ap- 
mislijo, kad padėjimas dabar 
taps sunkesnis, 
graudžias aszaras.
pasidėjo sukulta szaudykle ant 
suolo, peržiūrinėjo 
dalis, o matydamas,

atsisėdo, pas
kendęs liūdnume, prie lov^« 
mylimos motinos ir Žiurėjo ret 
kareziais per Įauga, ar negryž 
ta isz pilies Marijona. Blankus 
spinduliai tekanezios saules 
apszviete kaina Piloto ir pie- 
tinefj kalnu eilias kruvinu rau 
svumn, o pavasarinis ūkas tę
sęsi aplinkpi ir glaudėsi prie 
kito krasztq ažero, kurs priesz 
Pilotą stovintys puikus Rigi

Jeigu kas nori būti bolszeviku 
Arba mokytu ciciliku,

O jeigu da nori tinginiauti 
Tai ilgai negali ponauti. 

Czia apie viena toki pasakysiu, 
Ant -paveizdos pastatysiu, 
Bet kur jisai gyveną tai ne

sakysiu, 
Norėjo kanecz reformos, 
Ant svieto permainos,

_ . - . . < 1 ■■ * , I t

duos pataisyti,

katik sulaikė
Edvardas

visas jos 
kad nesi-

sesi aplinkui ir glaudėsi

Kw.&Vb Trihin/daf -sjlpnai “rfp- 
szviesta. Teisingai vadino se
niai ta kaina, 
kilu I 
aiigszcziapsias jos vipizukalnis

> karaliene visu 
Szveicarijos t kalnu, nes

Rigi;Kulm daug tukstanęžiu

Nieko kito aut dantų neturėjo,
I T *■ A C ,

Tiktai bolsząVizma garbavojo, 
Net jam smegenis gėlo,

-1 -
Net jam smegenis gėlo, 

Ar ėjo gulti ar isz lovos kele. 
Visas apygardas a prūnijo, 

Bet pralobti negalėjo, 
Kumpąnu norėjo pastoti, 
Tinginiaudamas pralobti.

Ir teip nebagelis nusiszpicavo. 
Jog jau net badavo,

Ka daryti, 
Reike kas iszmislyti.
Mane kad gerai bus, 

Paėmė ant bargo rakandus, 
Eniot.kur gavo— visur,

,4>

Teisinosi, jog dabar pinigu 
ne tur.

fIr randos nemokėjo
Vis iszsikąlįnnejo, 

Savininkas namo nesiskubino, 
Ba mat, rakandus namie gė

rus turėjo, 
Tai mane, jog.užmokės,

NUŽUDĖ PER VESTUVES.
- Žiobai, Papilio valscz.,

I--------- - _ — —--------

ves peiktinu paproeziui i* <_ i *
‘’*! •? y g iL'ih m i , ’,:l p |h * > > 11 n . • *

praszy tu. Atsirado tanie besi - 
linksminapeziu ir du jau ne sy
ki. pasižymeje muszeikos A.

" •■t W ».!■
'^7,  ”1' ”-T' 

ko susius ir jDiliąvos dv. latvis, 
kurje visu akyva iždo je u žrnu - 
sže P. Šzleiya, Žiobu k., kurio

T Zaooaj, rapiiio valscz., sz. m. 
Vasario 15 d. per M, V. vestu
ves peiktinu papročiu prisi
rinko išz invaįriu kampu ne-

h

iinksnįinapczin ir du jau 
I

Žvogucziu k. turtingo ūkini n-
k. '* ' 5''. , A. ! A A

kurje visu akyvaizdoje
** i,1 I .J • *’■ w

visi gąijisi, kaipo gero ir nau
dingo žmogaus.

MU8ZTYNE.\ r . f ,r ' ’ 
Vasario 18 d.

vietiniai
Užpaliai, -r 

antradieny, | * Y 4 e .r. f “mies-
’’ (miestuko jaunimas) 

sumusze smarkiai
Miescziohys.’

czionys

szauli.
"k . •

ma, kad jis Nemune galis iszsi- 
maudyti ir žiema. Ilgai nelauk
damas “inžeistasis” 
ežius iszeme isz kiszeniu doku
mentus ir pinigus, inteike juos 
drautnii, oraszydamns visa tai 
atiduoti žmonai, jei jam kiek 
“ilgiau” tektų Nemune užtruk 
ti, ir szoko in vandeni. Tacziau 
jame drąsuolis, matyt, greit 
prablaivėjo ir pradėjo szauktis 
pagelbos, ir tik aeziu jurinin
kams buvo iszgelbetas.

Pranas Poceviczius 
cziuodamas
miesto ligoninėj.

< f

Pocevi-

karsz-
dabar blaszkos

PABAIGA SVIETO 
SUTRENKĖ.

Naumiestis,

11

816 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY. PA.

Toleponos No. 149

NES1KANKYK SAVES.
J o i £ u JauticHl koki nesmafiruma Ra

vi j e kaipo tai viduriu utkletejima, 
pernzalima, kotuli, d ubu Ii, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, išpūtimos, ragavi
mus, galvos skauBma, iszgasti, naauo- 
tuma, nusilpnėjimu, mėnesiniu perio
dą nesmagumu, tai nesikankyk virst 
minėtoms ligoms, bet gauk paa mus 
žolių o sutelks Jum pagelba fr svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu toliu sekancsioB prekes; Del 
kraujo vallmo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio Ir džio
vos, szlapinimoai lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgastics, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pū
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c Geriausi gumbnlaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 85c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų i«z- 
vallmo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta 87.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu želiu ir 
knygų katalogu. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms Ir popie
rių gromatoms. M. bukaitis, 
461 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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<iJ'Szakiu apskr. 
Vasario 6 d. 9 vai. vakaro, kai 
Natimicsczio davatkėlės ir die
votos moterėlės, insikabinusios 
in ražanezius, laukdamos pas
kutines g v veninio valandos — 
svieto pabaigos, karsztai mel 
dėsi, staitra pasigirdo baisiau
sias trenksmas. nuo kurio mies 
tolyje daug langu iszbyręjo. 
Pasidaro spmiszimas: moterė
lės szaujiesi Jėzaus. Marijos ir 
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Vvžoneliu 
, <4Miesczi6hys.,, buvo 

girti vos visai nenžmusze, visai 
nekaltai. Ju laimei, to szaulio 
Poveike brauningas, o kitaip, 
tai bent kelis butu nuszoves 
gindamasi. Muszeikos patrauk
ti teisman.

GIRTA PASKAITA.
Kaimynai, Utenos apskr. —

<■ f ‘IF ’ll

Juozapo szvento, vaikai 
gerkle roke, o vvrai kai gnrve 
žiai dūsavo. Trenksmas už ke 
liti kilometru buvo girdimas. 
Drasesnieii pilieczini ir polici
ja bego Szirvintos linkui žiūrė
ti, manydami, kad isz ton ta 
pabaiga svieto prasideda. Be- 
tvrinejant paaiszkejo. kad kas- 
žin koks juokdarys ties sodu 
ant kelio granata iszsnrogdino. 
Keletas motorėliu isz to isz<>as- 
czio sunkiai susirgo ir dabar 
jau tikrosios svieto pabaigos 
— mirties laukia. Bombistas 
juokdarys padare verksmu ir 
dabar jeszkomas; jei bus suras- 

ir jis gaus kareziai pa

Ant J. Sakalauskas 
UETUV1SZKAS GRABORIUS 

fit BALSAMUOTOJAS
►

4li
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r,6 kaip negales,
• 3 ♦ A A , V . •

‘Hpėdu steri ant pąvirsziaus ma
riu. Czion džiaugiasi akis, žiū
rėdama in dideli plota, ap’bar
styta daugybe puikiu geliu 
(kvietku), o batunikas randa 
ežia gausu skaitliu reikalingu 
jame gaivalu. Joks kalnas ne
rodo mums taip plataus ir pui
kaus paveikslo, kaip Rigi; nuo 
jo virsznnes galima matyti ke
turiolika ažeru ir beveik visa 
anielinke, gulinezia tarp Alpu, 
kalnu Jura ir Juodgiriu, Rodo 
jisai mums savo invairybej’ 
apkaiszyta cJangATbe piemenų

, iszsi rinko 
(oru) Stern- 

burga, pasileidėlis užsidegė ne- 
isznnsakytu piktumu. Vienok 
pakol gvveno rotmistras, šle
pe savo bjauru norą atmonvji- 
mo, nes žinojo gerai Sternbur- 
ga. Žinia apie smerti moksli 
nyczios draugo padare jam di
di džiaugsma, visokiu griebės’ 
pragumu, 
kuri priesz 
riu metu iuomi paniekino, kas 
jam isz dalies ir pasisekė. Tu
rėjo labai gailinga iriminait’ 
Szveicarijoje, tas intikejo ne

, o musu 
szeirnyna kassyk labjaus nete
ko užsitikejimo. Gyventojai pi
lies Berno kaskart 
pirko iszdarbiniu Marijonos ir 
retai katras Szvoicaras pasvei
kino Edvardą. Tas norėdama? 
prilaikyti kassvk silpnesne mo 
tina, praszinejo szian ir ten. ko
kio užsiėmimo, bet tankiausia’ 
nebuvo temvjama ant jo mal
davimo. Edvardas bpvo dyi- 
deszimtu antru metu, buvo au- 

f / ■ ( * ■ * 

galotas ir stiprus; veidas iau-

Tai daigtus^užgriebs.
Kada naktis užėjo, 

Rakandus ant vežimo sudėjo
Paslapta pardavė,

*• V. _ / i

Kada naktis užėjo,
3

1924 m. Gruodžio 23 d. vietos 
gyventojai pasikvietė mokyk-

*

los apielinkes, liuosai gyveno 
tarp Szveicuni. Edvardas pri
statydavo virtuvei (kukniai) 
žvėrienos, mėgo jisai medžiok
le ir nepoilgam nevadinta jo 
kitaip, kaip tik smarku m me- 
dinezium. Dar priesz saules 
tekėjimą tankiai ėjo su szau- 
dykle.ant peties per derles ir 

’gėlėtas ganyklas, žengdamas 
linkon tamsesniu virszukalniu 
kur dideles uolos tamsiai žalio doram apkalbėtoji^, 
dažo, apaugusios samanomis 
jr mažomis žolelėmis, szian ir 
ten kelia apvienejuse grin tele, 
orėtai kadugi ir puszi.

Tankiai lipdavo uolotais ta
beliais prie snieginiu virszu- 
,kalniu, Jcur puczia szalti, lyg 
aįit krante lediniu ihariu, vejai, 
o,vasara tęsiasi tikt penkias 
jtagaites; kur nuogos uolos rau- 
pyps ir. juodos instabiuose pa- 

'VeĮksĮupse kyszo kureziam ty- 
Ipaie, o kelias tampa kaskart 
amdcesips, bjauresnis ir pavo
jingesnis. Bedugniai plysziai.

dažo, apaugusios

apt kranto lediniu išariu, vejai.

veiksluose kyszo kurėžiam ty-

t

lengvu sniegu arba plona ledo 
pluta pridengti, nekarta sto-
jąjai grąbu neatsargiam kėliau-

Edvardas paskui bailia stirna.
nkpi. Taiu toli vvdavosi, mus

■t t

jaukini ęži, juoda meszka, ir re 

mikio.
Marijona gi siuvo ir iszsiu-

tai tik kada gryždavo be lai-

Konia pusdykiai atidavė,

kad atmonyti tai 
dvideszimts ketu-

mažiaus

trUs.ir szvclnus, o augszta. kak
ta iszrode nepaprasta dvasia 
Veido iszreiszkimas buvo kil- 
tin^as, sujungtas su paslėptu 
liūdnumu, o smarkios jo a]<vs 
liudyjo apio vidurine ugni. Kil

grintelin regrati (krasztpaveik
sli) kokio Szveicarijoj ’ niekur 
nerandama. Veidrodyje ažero 
Vierwaldsteedt maudosi ap-

’ 1 ii . J . i> * i

dengti ledais virszukalniai, il
ga matantieji szeszeli ant uo
lotu kreivumu. Szito tai ažero 
krantai yra lin^jąinkąįs pami-
netinu.deju Tdl’ię, o pergalė
tojai isz-po Morgarteifo ir
^empaclEo buvo nuo šonini 
gyventojais tos apielinkes, Kai

’ i. a. . 1 Jk a • .
nuos girdętj buvo dar trimytos e * v " * 4 ♦ 1 Į

nardiy iszdykeliai lososiai ir 
foreliai.

alpines, o po ažera szian ir ten

Toliaus bus.
V

ANT PARDAVIMO

Self player pianas su 150 vo-

Paezia pas kitus pąliko, 
O pats lygybes jesžkoti nu

vyko.
Pati ilgai žinios lauke,
Susimylojimo szauke, 

Gromatos nuo vyro nesulaukė.
Sztai bolszevikas parbėgo, 

Bet toje vietojo būti nenorėjo, 
Tai kaip nakties sulaukė, 

Su savo szeirnyna isztrauko.
Taigi ir apie astronomija 

numano,
O kaip atstumti bada no- 

iszmano,
Mat, rodos negirtuoklis,

O pats lygybes jesįkoti nu-

Badai negero suvis, 
Niekam skolų nemoka, 
O kitiems in akis szoka.

No sztorninkui,
Ne buezieriui, 

Niekur cento neiszduoda 
Kur jisai pinigus padeda? 

Del ko kenezia bada?
Ba mat tinginiauja,

Tai ir nuolatos badauje.
Neiszmanelis laukia bolsze- 

vikiszku laiku, 
O ne turi kuom maityti vaiku;

Beda, beda del kvailiu, 
Jeigu ne turi smegenų.

S II

los vedeja ūkio paskaitos lai
kyti, bet in paskaita 
mas susirinko girti.
buvo nepakeneziama: stumdė
si, rėkavo, pypkiavo, o pats 
tvarkdarys, vietos seniūnas ir
gi buvo girtas taip, kad tvar
kydamas, pats daugiau netvar
kos daro. Argi ne geda kaimy- 
niccziams ?

KRUVINA MUSZTYNE.
•id

Vamupiai, Padovinio valscz. 
Vamupiuos pas pilieti Mazai
ka Vasario 23 d. invyko beveik 
“pabaiga svieto.” Pas Mažai- 
ka in vestuves susirinko bu- 
liszkai baubianezio jaunimo ir 
vieni nava prasze, kiti nepra- 
szo sulindo in kambarį priesz 
užgavėnes paskutini syki pa- 
siszokti. Truputi be tvarkos as
loj neva szokdami czigoniszkai

dangų- 
Tvarka

f

pasiblaszke, gere sainogonke ir
vienivalstybinę ir pradėjo 

priesz kitus reižtis ir riaumoti. 
Staiga, pasigirdo vadu valsai: 
“Vyrai, laikykimės! Kas kirvi 
kas plūgo peili, kas revolveri 
— in darbut” Po tos koman- 
clos pasidaro tikra babilionija, 
kuri tęsęsi gera valanda. Pasi
baigus tam darbui — netik lari-

F L - J: * • ■» • iL'l

in darbai;
J
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Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius riaokiema 
reikalam*

Parduodu riaokius paminklus, dide
lius Ir mažius ui pigiausia preke, to 
del jeigu pirksit* POMNINKA tai 
kreipkite* pa* mane, nes asz galiu ju
rai* pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-33* W. Cantra St.. Mahanoy City

Pigi 
automobiliu*
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Panemunei i o

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,268-6*

tas. 
verkti...

PABĖGO JAUNIKIS.
Vebriszkiai,

vals. — Juozas Purtulis isz Vii 
ku dvaro, sutaręs vestuves su 
Pranuse Vidalaite, ir gavės 
kraiezio pusantro tukstanezio. 
vestuvių diena, Vasario 22, pa
bėgo in Argentina. Ta paezia 
diena P. rengėsi ansivesti dar 
su dviem mergelėms, isz kuriu 
irgi po tūkstantėli gavo. P. bu
vo savanoriu ir gavo labai ge 
ros žemes 16 hektaru. P. yra 
zokoninku tėvu sūnūs, bet pa
sirodė, kad be gero auklėjimo 
nuėjo szunims szeka pjauti.

GAVO PASZIALPA IR 
PASIKORĖ.

Naujienos Dvaro, Liudvina
vo valscz., naujakurys Len
kauskas nesenai; gavo isz Že- 

i’i„ 1 1 lK *-4; HMM ■ n'1 1 < ''I1 i# U I * * Z 3

mes Tvarkytojo 800 litu paszal 
pos ukiui sutvarkyti, kuriuos

Mokame 8-czla procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Samdo ir 1 
Liepos. Me* norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalą bu raunu banke 
nepaisant ar mala* ar dideli*
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valscz., naujakurys Len-

IB BALL, Prezidento*
j Geo W. BARLOW, Vice-Prea.
Uos. E. FERGUSON, Kasleriua. 
mi ai m i e eai i e m m m* ea ea aa ea ts
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jąjea Tvarkytojo 300 litu pąszal 
pos ukiui sutvarkyti, kuriuos 
toafejee, pralosze kortomis. Pas

ros,1 pas&ore. Velnio iszmislai 
ant gero neina.

pAĖsiDūoiiA Naujas 
NAMAS.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Eatatu Agent. Notary Poblieguoše stiklu, bot ne reniu nębę-

leliu muzikos parsiduos pigiai. buvo, durii tik lentgaliai 
žemes metesL Girdėjosi tanįsoj 

Carnmimat tik rėksmas ir.dejavimas, keik- 
uaminuuaa smag ^Idimasį, praszymas

grabnyežia uždegti. Juozas Fa- 
coviczius taip skaudžiai sukeis- 
tas, kad in Mari jampoles ligo- 
i}ine atvežtas Vasario 27 dięha

nuėjo.T 2 - ’ ’ rt
sunkiai sužeisti, o lengviau su
žeistu ne suskaiyti ’ .

Jai bent, varnupisziai, pragai*- 
S A . T ■ ‘

tintra jo stowla, atvira, ir w 
žinanezia prievartos 
a n ravimo laiko žmones Idai 
dingai persneti per nriesz^inv- 
sta ir bogedvste; dėlto visi jo 
maldavimai buvo be Pasekmes 
Nors ant galo turėdavo kaįr 
kada koki uždarbi, tai vis ne
užtekdavo, ir jaunikaitis talen 
tūptas, nacziam žydėjimo^ tu
rintys placzias , žinias, nežiū
rint ant jokio runostinguppo 
negalėjo ka daug paporinti 
liūdna padėjimą kenezianezios

žiūra ne Pianas kaip naujas. Norintieji
L a . — J.' : ■ » 11 — ■ ■

žemes metesn Girdėjosi tamsoj
I a a I h'V »' . a. M - . 1 . .

Jeigu norite pirkti ar parduoti namu 
tai korlpkito* pa* mane, asx jumit 
ta reikalą atliksiu. Ran d aro j u namui 
ir kolektavoju randas. Insziurlniu 
namu* ir fornieziu*. automobiliu* Lt.

Kampu Catawiaaa ir Markmt St. 
Mahan y City. Pa.

W TRAŠKA ŪSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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kui? apsvarstęs negerai pada-•* j. h

pirkti atsiszaukit ant adreso.
Mike Danila, 

Jacksons Virago, 
Mahanoy City, Pa.

Valgiu smas ir mėldimąsi, praszymas

Namu Prižiūrėjimas
Kotna moteris ar mergins 
privalo turėti sala knyga 
Ir JI turėtu . lįstis įtiek 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio,formato Drūtąją 
audeklinei! apdarais Pm 
ke tfirtąi . , . «l $0

W. O. BOCZKUWSHI.CO

;26)vineio (kaftnvojo) del pilionu
geisdama kiek galėdama pa erei 
beti nelaiminga motina, kuri 
neteko viso turto per nepasi- 
Rakusia.byla (proya), vesta su 
godžiais jos giminęmis, Per to 
kiznepasisekimą inątumti ipdi- 
^žiąusijVarga, turėjo iszyien 
darbuotis kad iszsišaugoti isz

■ r r; Y^W’' V*-’" ■* <2 "L "J ' A *

ĄNT PARDAVIMO.
1 ! •’« į < e F'« ? 1 ■ ' . »-, «

puikus. (JM.eli ? W

Kožna moterie ar mergina 27 diiphk

godžiais jos giminęnris, Per to

^ŽĮpusi, varga, turėjo iszyien 
darbuotis kad iszsišąugoti isz 

^tauginanczĮos ubagystes. Isz 
priežasties tos taip dideles tro-

F" ' ' i’1 II"f *!"'*!** '**15#

rintys placzias . žinias, nežju-

ne<*alojo ka daug pagerinti 
,. -i 1 . > t k' ' ’ v

motinos. ., /
Kad viena rytą išdėjo in kal-

ęipjyią dįįęlj ? nąfląąi, ant 
dvieju familiju, po No. 401, ir 

a TTt M r 1. A . . H ♦

kampo.
403 * W. Mahanoy Avo., prie

■ Fr. J. Sklpra, 
401 W. Mahąnoy . Ay<j,, .

(,tf) , -
t

Į

Mahanoy Pi<y,'Pa.
H

ir ji turėto rasti* ki 

didelio formato Druūle

ke tiktai
. ' A l' 1 'f . ’ I

S1.60
t

* ;■ V- •’ f! ■ ' ' 'h ' i ■' 1    *

MAHAI^Y CITY* PA.
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apiohnlwj. dar l?«>vo girdęt.

sėjo! ‘
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Vestuvininku X
Ka tik pubaigtas^onujas na-f V V ‘ . vri,,;; ’1 ; . inaą ant yienos raipilijos prie 

405 W. South St \ Visos' vigą 
dos ir cimentinis skiepas. Par

it 2“' # tsli t" IVL mS lt. - * * f i ‘ 1
i 
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Ant Leskauskas
1 * v i ’ll ’ . .. . 1,1 1 ’“ 1 .

5

giduos už pnoąania prqke.
Ant. Leskauskas 
405 W. Mahanoy St.

(t.f.)
'T

Kahanoy City, Pa.
4

Laidoja knnua numirėliu. Paraamdo 
automobilius del laidotuvių krikai-

Į

6tO W. Centra 9t, M«b«ooy City*"Pu.
tlniu, veseliju, pasivnžinSjimo lr L.L

?l Ų 
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ŽINIOS VIETINES.
*

________

— Subatoje truputi pasni
go, bet sniegas greitai sutirpo.

— Seredoje pirmo Apri- 
liails — nesiduokite apsigaut.

— Semloj pripuola angle- 
kasiu szvente, nuo atgavimo 8 
valandų darbo. 'Vaja diena ka- 
svklos nedirbs.

— Valstim*

Isz Shenandoah, Pa.
Wil Hinas Naujalis isz

■
i,1ji

Geras Aptiekorius.
— Apie du szimtus muštu.
Aptiekorius paėmė ketvirta 

buteli, ir vela inpyle kelis,la
szus.

Chicagos jeszko žinia apie jojo 
broli Andriu Nanjeli, kuris li
kos užmusztas czionait inesia 
kasyklosia apie 30 metu adgal. 
Jeigu kas apie taji atsitikiimi 
žinotu ir kokiosia kasyklosia 
likos užmusztas ir kada, tegul 

pranesza apie tai 
Maga H ngai kuris

Ant kokio laipsnio gy-

ugnar>

pa lie i je likos 
perkelta isz Pottsvilles in Kea- 
dihga. Bootlegerei turės geres
niu proga bizni jo.

— Musu M’ėst End
gesini turės dideli balių 29 Ap 

* ri 1 iau s. Nork e v i cz i a u s
Pelnas ejs ant pastatymo nau 
jo ugninio namo.

Ana diena Penu State 
telefono kompanija turinti 12. 
000 kostumeriu. susivienijo su 
Bell komoanije. Dabar galema 

nebuvobus kalbėt i visur kur 
Bell, telefono.

— Girdėt būk

saloje.

anglim

maloniai
burmist rui
apie tai pranesz broliui in Chi- 
enga, arba duokite žine in mu
su re< lakei j(‘.

■^r^T3 Į■ ,/'/■-.y

V ? ■•

V

•A:

J.

I

UI;

ft

'i JĘi m... B
i

i.. A

'■-’š

%

EMIGRACIJA IR KANADA 1 -
Labai daug imigrantu norin- 

cziu vvkti in Suvienytas Val
stybes, bot priežastimi naujos 
imigracijos kvotos suvaržymu, 
dabar nori keliauti in Kanada. 
Kanada pageidauja 
biszku apgyventoji!,
imigrantai privalo turėti, kuo
met atvažiuoja, kiek nors pini
gu (suma mainosi sulyg aplin
kybių). rfas yra todėl, kad as
menys, kurie atvyksta
nada, turėtu užtektinai pinigu 
patys savo užsilaikyti jeigu 
greitu laiku nepasisektu rasti 
darbo. Tas irgi apsaugoja Ka
nada nuo perdaug darbiniku, 
nes turime atsiminti,
mula neturi tokiu pramonių 
kokias turi Suvienvtos Valstv-* 
bos. Praupszama, kad dabartį-? 
niu laiku yra sunku imigran
tams ten rasti pramoniniszkd 
užsiėmimo. Kanadoj dabar ran. 
dasi daug Europieeziu,
ketino vvkti in Suvienvtas Vai 
stybes, bet kadangi yra daug 
sunkiau imigrantui gauti rei
kalinga Amerikos valdžios imi 
gracijos viza Kanadoj, negu 
savo szalvie, jie vis ten skurs- ' 
ta. * C

mažesne

ven i ?1 n aptieka Sheuadorije atėjo 
kokis tai žmogelis praszyda- 
mas apliekoriaus idant jam su- 
maiszytu kokiu gyduolių ant 
iszezvstinimo viduriu.

— Tiktai lokes ponuli ap 
tiekoriau. kurios pradėtu savo 
darbu kada jau busiu namie.

- - t) kur gyveni ?
Ant galo (’oaI si ryto.

Aptiekorius inpyle isz hon- 
kutes kelis 
sk vsl imo. t

Ar važiuosi namo ji r ei
si pekszczia.M?

Važiuosiu,

laszus kokio lai

Ant troezio.
paėmė penktaAptiekorius 

buteli inpildamas koli^hiszin.
Kiek žingsniu nuo duriu 

in lova ?
— Kokia deszimls ponuli.
Aptiekorius pripylė bonkute 

mniszylo skystimo, i n vyniojo 
bonkute in popiera, pareikala
vo 75 centus, žmogelis iszgere 
maiszyma vienu gurkszniu, su 
sirauke kaip septyni griekai ir 
iszejo.

. Ant rytojaus žmogelis atėjo 
in aptieka ir 'prie duriu jau 
pradėjo kjilbet linksmai:

--- Ponas aptiekoriau,
tamista vertas aukso. Rrivahii 
Imti inžinierium.

-- Kodėl ?
s i s t e be ja s a p t i e k o r i u s.

Ba ponulis padarei tik 
maža klaida savo aprokavimia 
teip, apie 
masto, 
(

žemdir- 
ir toki

II'

in Ka-

i

Lį

1 'h|

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra jusu geriausias 
prielelis. Mokslas yra galybe. 
.Jeigu žinote kaip czedinli do
leri, jus visada galite turėti 

Jeigu reikalausite 
kuri mes parduo

ti suezedinsito
Parduodame visokiu 

naminiu rakandu, 
daigtu, klijonku ir 

mažių karpei u, fonografu ir t.t.
Ateikite 
riji u gj 
gi pataisom 
ir kitokius naminius daigtus.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos nlyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

tai Hus sjiu-

'Ir

kad Ra

prieteliil.
kokio lavor

giau.
Aptiekorius ima antra buteli 

ir vela inpyle kokiu tai laszu. 
sl rvt kariu

(‘SI

t ‘f •/j r
1 Į-
teaiA*?,......................... _

GERIAUSIO SUDĖJIMO VAIKAI.
atsibuvo

Ar va žinosi 
ar automobiliniu ?

užklauso nu() 
ateikitedaine, 

pinigu.kompanijos kasvklos dirbs ge- f !
r'.

reikalingu
geležiniu

nes ang- 
žmonK.

rai atejnanti menesi, 
liti daugiau reikalaus 
kuriu skiepai tuszti isz prie 
žaisties lankymo atpigimo au
gliu ant 50e. ant tono.

■— Terp Ashlando ir 
dono neužilgio
augsztoji katalikiszka 
laine del mergaieziu, kuri kasz 

00,000 doleriu.

bus
Gor 

statoma 
moks

priesz Velykas o ge- 
alesite iszsirinkti. Teip- 

senus foru vėžius

tuos suvirsznm 3
Bus tai pirmutine tokia moks 
laine Schuylkino paviete. Vie 
ta likos padovanota del kardi
nolo Daughertv per žmogų isz 
Mount Carmel. Planus ant pa
statymo mok šiai nes jau pradė
jo dirbt i.

— Praeita Petnvczia

gyvenantis po 210 
nlyczios atejas 

nuvargęs” atsisėdo ant

aplinkui
ir uždege 

Adoma.

apie 
antra valanda naktije Adomas 
Vai t kūnas 
W. Railroad 
namo ”
kėdės, užsidegė paperosa ir be 
rūkydamas užmigo. Paperosas 
iszpuole isz pirsztu 
klijonkes
Vaitkuniene suvuodus durnus
paszoko isz lovos pabudino 
Adoma in laika, o ugnagesiai 
’ 'ipgi at važiavo, bet jau net li
ejo ka gesyt. Namas priguli 

prie Kapuscinsko kuris privers 
Adoma idant užmokėtu už ble- 

uždegimadės papildytas per 
namo.

— Buvo mnnvta. kad Rea
dingo kompanijos kasy klos ne
dirbs lyg Panedeliui. bet štai 
gai atėjo ukazas mm vyriansy 

pradėt u
peistojimo

bes. kad darbininkai 
dirbt Subatoje be 
lyg tolimesniam laikui Kas\ k 
los buvo sustoja praeita Ket 
vergą ir Petnvczia.

Antanas Danisevicziu > 
likos pakviestas ant džiures in 
Pottsvilles suda Gegužio mime 
sije.

- Petnyczioįe po piet Park 
Place kasvklosia likos iižmnsz 
tas Slavokas Povylas Kapota. 
617 W. Pine nlyczios.

o jojo 
Jonui sulaužė strėnas. Sužeista 
nuvežė in Ashlando ligonbuti.

Praeita Petnvezios i \ ta 
prapuolė

puolimą augliu.
per iiii- 

sunui

du balti karveliai, i 
Jeigu pas ka atlėkė arba kas. 
žino kur jie randasi tegul pra
nesza ant adreso 
Street.

413 W, Maple ‘

Našle reikalauja darbo 
prie skalbimo drapanų, nami
nio darbo, prižiūrėti vaiku ir t. 
t. Kreipkitės ant adreso 325 W. 
Pine St. (t.27

PARSIDUODA NAUJI 
NAMAI.

Ashland’e, Pa. pilno ilgio lo
/ai. Visi intaisymai. Ashland’e 
yra pigios taksos. Dešimts mi
liutu nueiti in kasyklas. Pre
kes $5,700 iki $5,900 už cash, 
arba parduosimo ant lengvu 
mokeseziu.

L. E. Enter line, 
, Ashland, Pa.

ANT PARDAVIMO.
< t h -

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
koseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugians dasiži- 

k nokite ant adreso.
V. Lapinskas

RA1 W Xfolif>Ti/w Avn

(1.29

Dubeltavas 
Tikietas

NEW YORKA
NEDELIOJ 

5-to APRILIAUS
Specialiu treinaa Subntos naktį

Isz Ryto
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 (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

GYVENIMAS
MARUOS PANOS,

3ZVENCZIAUSIO3

Vi&aa pilnas apraazyman apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke bu prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygel*.

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelazku, Pemlszku, Gralkiszku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtiniku. 
IszfUldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda tmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................
-Prlsfusklte mumis 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. UAUAMrW nTrrrgp

2Sc.

l 'gi st ry t kariu.
Aptiekorius paėmė 

buteli nuo lentynos 
pyle kelis laszus.

— Kaip
karuko lyg savo gyvenimo?

t reczia 
ir vela in-

toli Iuri eiti nuo

kokia pustreezio 
ilginus negalėjau 

lalaikyt ir turėjau paleist....
E.B.

nes Ant parodos vaiku Miami Bearti. Ela. 
o vaikus.

- visi i -;z. New \ orko.
idant iszriukt puikiausio smlcjim 
mojo szitie vaikai

paroda
'Tris dovanas lai

kurie

t

4x1

% t

M

S
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NEPAPRASTOS LENKTYNES.
Darni Bridges iisz Bostono ir pana Jqrdine
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Skilvio Nemalimas.
Skilvio nemalimas gali būti! taip ilgai, kad sužinojus tikrai

priežastimi bile 
kuria galima 
gera fizini iszegzaminavima.

Kuomet skilvis nenori priim 
Ii valgio, kuomet atsiraugianui 
ir jaueziama skausmas skilvy, 
tuomet skilvis nemala. Jei kas 
nors taip jaueziasi turėtu grei
tai kreiptis prie gydytojo.

skilvio nemali 
net inkamjis

nemalimo prie-kokios ligos, į kokia skilvio 
surasti lik per j žast is, tiktai gale atrasti, kad

liga yra 
jau iszsigalejus ir jau nebeisz- 
g\ dydoma ?

koia nors pavojinga

M 
P b 
hI

isz Kanados,
turėjo lenktynes ant milžinišku czergpoku prie Nantilms ho-
telio, Miami Beach, Floridoj. $zinitai žmįmin 
toms nepaprastpms lenktynėms.

--------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------- ■ .. ........................................................................................................................... --------------------------------------------

prisižiurinejo

Vengk Dantų Negerovių
Naudok Colgate’s

Colgate’s yra toks dantų valytojas kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėti.
Jis praszalina priežasti dantų gedimo — taip 
pagelbėdamas užlaikyt dantis sveikais,
sveiki dantis taip reikalinga prie grožės kaip 
gražios akis ir szvelna oda.

25c.
Dideles Mieros

o

c 'i

3 už 70c.

T

imigracija

Nuo imigrantu, 
arba pa-

1

I

*>'WIP

Dr. Wassil Kurilla, D. C. Ph.C.
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratic ir sužinokite apie 
jo gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris 
sveikata. Gydo visokias ligas 
pagal naujausia būda, be gy
duolių ir be pjaustinio. Rodą 
ir patarimas dykai,

118 Cor. Oak ir West Sts.
SHENANDOAH, PA.

Panedell, Seredoj ir Petnyczioj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

1 iki 5, ir 6:30 iki 8:30 popiet. 
Telefonas 398-J. Namas 65-J.

Market & independence Sts.' 
SHAMOKIN, PA.

Utarninke, Ketverge ir Subatoj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

2 iki 4, 
J.K A . .A

budus.
supranta apie

P
•j >■ į

»

*!• x«sfc B

ir 6 iki 8 popiet. ĮĮĮ ___ i_ ii_~i---s---

Kad apsisaugojus 
nuo tokios padėties reikia daž
nai lankytis pas gvilytoja. Jei 
bus atrasta, kad skilvio nema
limas yra tik pr?idži;i kokios 
nors pavojingas ligos Ims gali
ma ja iszgydyti ir prailginti 
gyvenimą. Bet jeigu tik spėsi, 
gali insf)eti negerai, ii- jei skil 
vyje rasis votis ar vožis, bran
giai turėsi atsilvginti 
da. .. ’

Aiszku, kad kuomet skilvis 
s, ir 

kad tinkamu 
galima 

nein-

Dažniatisiai 
nio priežastis yra

Gal kartais per daug 
valgoma arba valgis nėra tin
kamas, arba pergreit valgoma. 
Atsižvelgiant ant kiek skilvis 
yra skriaudžiamas stebėtina 
dar kad jis dirba. Žmones pri- 

netm- n(1inahi, tam yr:i priežasti

valgis.

prato skilvi prikimszti 
kainais valgiais ir kuomet skil 
vis nebegali dirbti, tada sako
ma, kad skilvis nemala, 
apsisaugojus nuo tokiu

Kad 
aplin 

kybiu reikia reguliariai valgy-
<rt i tinkamus valgius, nepm’djiug 

ir gerai juos sukramtyti
Apart netinkamo valgio, yra 

kitu skilvio nemalimodar

t

už kini

Kanada, 
Valstvbiu *

v

taip pat aiszku, 
gydymu, ta priežastį 
panaikinti. Niekuomet 
gauk paproezio imti invairius 
vaistus po valgio kad apsisau
gojus nuo skilvio nemalimo pa
sekmių.

Gydytojas turi invairius Im- 
. nuo ko 

paeina. Jei 
nesijauti evrai po \ ;ilgio, ir jei

priežaseziu. Taip vadinama Ii- Jus. kurinis suranda.
ga jippendicitis yra viena; daž
nai ji yra pradžia vėžio ligo.-

skiIvio nemalimas

viduriuose. Inkstu ligos prasi- atmainius ir sureguliavus valgi
deda su skilvio nematiniu; taip 
pat ir kepenų ligos turi arti 
mus ryszius su skilvio nemali- 
mu.

Atsižvelgiant in tas pavojin
gas ligas, kuriu i 
ženklas yra skilvio nemalimas 
galima naklausti -— kodėl ne
surasti ligas kuomet jos | 
rodo, laiku kuomet jas gal imti

Kodėl laukti1 szmikite in

vis nejauti geriau, tuomet ilgai 
nelaukęs kreipkis prie gėdyto
jo, ir klausyk jo patarimu.

ir visus ki-

su atei-

Kanada.

nirmiausis ANT PARDAVIMO.

dar iszgydyt i!

Namas del vienos familijos, 
pusi ant viso loto, ant kampo prie 

i 1 No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
‘ ‘ Saules t , ofisn

Kanada turi daug
negu Suvienytos 

Valstybes. Beveik septynias- 
deszimtas nuoszimtis visu imi
grantu atvykstaneziu in Kana
da vra isz Didžiosios Britani- 
jos ir Airijos.
kurie yra piliecziai 
vaidiniai kitu Europos szaliu, 
apart Anglijos, reikalaujama 
pasportai invažiuoti in Kanada 
ir tie pasportai privalo turėti 
vaza, gauta isz Kanados Imi
gracijos aficieriaua Europoje.

Kanados imigracijos instaty- 
mas uždraudžia kaikuriu klia- 
su invažiavima in 
kaip ir Suvienytu
instatvmas draudžia. Kanada 
neinleidžia džiova arba kitu 
užkrecziamu ligų serganezius, 
apsileidėlius prasikaltėlius gir 
t neklius, ir tuos, kurie gali tap 
t i visuomoniszkos sunkejiybos, 
kaip ir suvirsz 15 metu am
žiaus imigrantus nogalinczius 
skaityti, neregius
tus su fiziszkais trukumais.

Daugelis Amerikos piliėcziu 
ketinaneziu apsivesti 
veins, kurios gyvena svetimose 

norėjo parsitraukti 
savo sužiedotines in
ton patys asmeniszkai nuvyksi 
ir apsivesti. Po apsivedimu 
Amerikos piliecziai galėtu leng 
vai parsitraukti savo žmonas 
in Suvienytas Valstybes, kaipo 
nekvotinius ateivius. bet 
sziuom atsitikimu turime ta at
siminti, kad tokios sužeidoti- 
nes gali būti neinleistos in Ka
nada, ir yra daugelis atsitiki
mu kur Amerikos piliecziu su
žiedotines nebuvo inleistos kuo 
met dasieke Kanados uostus.

—F.L.l.S.

ateivius.

MANEVRAI AMERIKONISZKU AREOPLANU MICHIGANE
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Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias logaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. BINE ST.
MAHANnV CJTTV PA
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Ant Selfridge ežero atsibuvo 
ana diena manevrai Amcriko- 
niszku kariszku areoplanu su 
dideliu pasekmia. Viso dalyba- 
v o apie trisdeszimts areoplanu.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa,<„ H;1'

[1^ •' I1

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geidaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
H Oil rrtI vm ,. viT.rvr,cin
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