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ISZ AMERIKOS
Georg'*

GYVENO KAIP UBAGAS — 
PALIKO 260,000 DOLERIU.
Los Angeles, Calif.

A. Hazletine, 88 metu nevedias
žmogus, gyvendamas pusiau 
sugriuvusioje bakūžėlėje arti
moje Plaza, paliko gana inilži- 
niszka turtą verties 260 tuks- 
tanezius doleriu pagal jojo ad
vokatu pripažinimą. Senas 
skupuolius rankiojo ant u Įv
ožiu szmotelius geležies, 
džio, bonkas ir bleszines, ku
rias pardavinėjo, prick tam 
B&olydavo pinigus už dideliu 
procentus. Pats iszvirdavo sau 
valgi, rodėsi kaip vargingiau- 

ir vaikszcziojo 
idant nepraleist 

penktuko ant strytkario.
Velionis užrasze didesne da

li savo turto ant nioksliszku 
tyrinėjimu.
MUSZTYNES MILDOS SVE

TAINĖJE.
Chicago. — Mildos svetaine 

je buvo szokiai, in kuriuos su
sirinko apie 500 žmonių. Urnai

pripažinimą.

sės ubagas 
pckszczias

me*

s

PRŪDAS TRUKO, DAUG 
SZEIMYNU PASILIKO BE 

PASTOGES.
Detroit, Mieli. — Daugeli 

szeimynu gyvenanezios pakal
nėje t(‘i’p Huron upes ir Fiat 
Rock, buvo priverstais apleis
ti savo gyvenimus per trūkimą 
didelio prūdo prigulinezio prie 
Ford Motor W’orks. Vanduo 
užliejo apie 5000 akeriu žemes. 
Gyventojai in laika buvo ap
saugotais, todėl niekas 
žuvo. Bledes padaryta 
800,000 doleriu.

1 luron

Bledes
nepra- 

ant

Purdv susitart* 
paezia Hutchi

EUROPOJE: Ant vbo meto $4.W.
MF* Labekiu ir piningu* eiiiekile tiktai, ant uito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A 8T MAHANOY CITY. PA.

36 METAS

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKIUS.

FJzbiela King likos uždaryta 
Rockville, Md., kalėjime už nu- 
žudinima savo dvieju kūdikiu. 
Flzbieta yra nevedus. Prisipa
žino Imk pirmutini nužudė pra- 

tris sanvai-

NORĖJO PARDUOTI PA- 
CZIA UŽ $50,000.

'Pulsą, Okla. — Pavietavam 
sude eina bila kokio tai Jack 
Purdy, kuris badai nužudė ko
ki tai turtinga biznieri llntclii- 
sona. Badai 
parduoti savo
šonui už 50 tukstanezius dole
riu ir da prižadėjo pasirupyt 
jai divorsa 
Kada Hutchisomis gavo mote
res meile ir toji jam visame pa 
sidave, atsisako jaja pirkti. Už
pykęs vyras už toki apgavima 
nuszove llutchisona ant smert.

persiskyrimą.

BOLSZEVIKAS ISZVILIOJO 
SVETIMA MOTERĮ.

Alillinocket, Me.

ant

iszkilo musztvnes ir szaudima- 
sfe. Saloj kilo didele panika. 
Keli desetkai policistu turėjo 
nemažai buožėmis padirbėti iki 
sustabdo musztnes ir invede 
tvarka. Sales rakandai ir lan
gai liko iszdaužyti.

Kada invykinta tvarka,
grįndu gulėjo Leo Blumenthal, 
19 metu, 3454 Auburn Ave., 
perszauĮas trimis kplkomis. Ji 
nuvežta'in St. 
sunkiai sužeiseta.
W. j. Hurlėy, 3438 Lowe Ave., 
g a t ve k a ri u darbininkas, 
tarusis tapo aresztuotas.
jau tapo aresztuoti ir du Hur
ley draugai. Pasakė liudytoju, 
mnsztynes kilo už mergina, ku
rios vardo betgi nežinoma.
NUŽUDĖ MOTINA ANT LO

VOS LIGONBUTEJE.
Ean Claire, Wis. — Ona 

Roehrig, 45 metu nuėjo in Ji-

Jėzaus, 
serganti 
Roehrig 
te isztrauke revolveri isz pa
slėpimo, pridėjo prie motinos 
galvos ir paleido szuvi, po tam 
pati sau paleido kulka in kru
tinta mirdama tuojaus. Viena
tiniu liūdi n toju tojo 
atsitikimo buvo maža 
n isz k a mergaite, 
liaudavo ligoniai.

Ona radosi du kart prieglau
doje del pa m išželi u 
kalbėdavo, 
priežaste motinas ligos, 
apie jaja daug 
užbaigti kentėjimus abieju 
tarė padaryti motinai ir sau 
gala.

GERAI PADARE, SAKO 
SUDŽE.

Moultrie, Ga. — Pagal apliu- 
vyras turi tiesa paimti 

paeziule 
“blv- 

nus” kaip laidaro tėvai su ne- 
paklusnais vgikais. Teip pasa
kė sude sudže Pearsons.

Sudže paliuosavo nuo baus
mes Herbertą Bannister, jauna 
farmeri, kuris buvo teisamas 

savo pacziules.

Paul ligonine,
Perszove ji

Pas- 
Paip-r p

onbutia Saldžiausios Szirdies 
kurioje radosi josios 

motina
87 metu senuke. Duk-

ti e G ruda

kuri

baisaus 
Indijo- 
patar-

ir lankei 
buk tai ji ji buvo 

nes 
rūpinosi. Idant 

nu-

kybos, 
savo neapmalszoma 
ant keliu ir ūžti not i kelis

ne tik

už sumirszima
Laike teismo pasirodė, kad 
jauna paeziule ne tik ka buvo 
karszto budo moterėlė 
ka apdaužydavo veidą «avo vy
ro-liet i r-jojo-mot in a i kirto ke
lis kartus per veidą. To buvo 
už daug Herbertui, kuris pasi
ėmė paeziule ant keliu užduo
damas per aedynia keliolika 
karsztu-blynu. Gerai padare. 
Kiti vyrai tegul p’anaszei pusi-

spetojai pranaszauje.

eita meta o ant ra 
tęs adgal.

TURĖSIME VESIĄ 
VASARA.

Wash i ngt on, D. (*. — Oro in - 
buk szi

vasara Ims labai vesi kokia bu 
Permainos oro 

buvo teip netikėtos, jog inspe- 
tojai nežino ka apie tai manyt.

vo 1816 mete.

Manoina, jog maftiJs* tiūrte kal
tos ir pletmai ant saules.

GAL IR TEISYBE — KAS 
ŽINO?

(’inciimati, Ohio. — Ant lai- 
k v t o susirinkimo 

suvažiavo 
svarbius

ast ronomu 
kurie suvažiavo czionais ap- 
svai-stinet svarbius dalykus, 
vienas iszaiszkino savo mokslo 
draugams, kad senoviszkuosia 
laikuosia metai turėjo tiek die
nu, kiek sziadien turi musu me- 
nesis. Todėl, kur biblija raszo, 
buk Matuzelis gvveno keli 
sziint us met u, 
gyveno tiktai apie 
pagal tebyri skaitIi.

SUNKU ISZVAŽIUOT ISZ 
BOLSZEVIKISZKOS 

PEKLOS.
(’zia a t v v ko 

Amerikonka, 
už ruso 

Ji pasakojo, kad

gyveno 
tai isz tikrųjų

73 metus,

b

New York. — 
Mrs. Ponafidine, 
isztekejusi pirm karo 
dvarponio.
pasakos buk' isz Rusijos lengva
iszvažiuoti, yra neteisingos. 
Jei eme trys metai kol gavo vi
sus reikalingus dokumentus 
Rusijoj tik komunistai g< 
laisvai visur važinėti. Kiti tos 
laisves neturi.

auklėjimas Rusijoj 
apverktinas, anot jos. Jos sep
tynių metu duktė labiau pane- 
szi in sena moterį negu in link-

komunistai

Vaiku

- Vietinis 
lietuvis, K. Fiszeris, gyveno su 
savo moteria per ilga laika 
szeimvniszkame sutikime. Bet 
tie lietuviai laike burdingieri.

Laikui bėgant, 
p radėjo vesti su 
romansus ir pasimylėjo vienas

tas innamis 
szeimvninke

klth. Tas karsztas bolszevikas 
— K. Steponaitis, 
kad jau karsztai
myli, o prie to ir pradėjo apie 
moterėle lakstyti ilgasnapis 
garnys, — ta matydami ir nu
jausdami savo klaidas, nus
prendė abudu prasiszalinti isz 
Millinocket; taip palike 
ir pabėgo.

Pirmiausiai prasisalino K. 
S., už poros savaicziu, ir ta jo 
meiluže iszbego nuo savo vyro.

savo 
ant stalo , kad 
palieku ir isz- 

Vyras parėjės isz

matydamas, 
vienas kita

ilgasnapi

savo

v v ra

Tik iszvažiuodama paliko 
vyrui raszteli 
“jau asz tave 
važiuoju.”
darbo, rado ta raszteli, ir nebe
rado moteries, kuri 
liais “

vilko ke-

n mos

F**

Mi

W. I>. BOCZKOWBII, Pre». A Mgr 
V. W. BOCZ1OWHKI, KllUr

I

ISZ LIETUVOS
AMERIKA SKOLINA 15—20 

MILIJONU LITUx
Kauno miesto valdvba

Dr. M. 
kad Va- 

Rcmington ♦ *

į

KATALIKISZKI PRALOTAI VAŽIUOS ANT KONGRESO.
Jau daroma pasirengimus ant didelio Fueharistiszko katalikiszko kongreso kuris at

siims Chicage szia vasara. Lyg sziai dienai jau pribuvo biskupas Tamoszius Heylon isz Nu
muro diecezijos, Belgijos. In ("nieaga suvažiuos apie milijonas žmonių.

VYRAS GALI BUCZIUOTI 
MOTERE JEIGU NĖRA 

PRIESZINGA.
Pottsville, Pa. —.

Vyras,
moteria • kokia sut iks, 
žengimo Peunsylvanijos tiesu 
jeigu toji motere

Isz Visu Szaliu
‘ * VediisL 

i>‘ali hucziuoti bile kokia 
l»e per

ne yra prie 
sziuga bucziavimiii ir da vyra 
prie to gundo, 
aldermonas Hoepstrin czionais, 
kada tūla paeziule atėjo pas ji 

apskundi • 
m<> savo vyro, inii< jisai bu- 
cziuoje svetimas moteres. Pati 
apsvarsezius gerai ka aldermo- 
nas jai pasakė, nutarė naudoti 
savo nuomonia apie tai ne kaip 
sk aust i su vo vvfa. • s

VASARA APSIVEDĖ SU 
ŽIEMA.

W ash iugt on, D. ( 
Ritter ('ortner turtinga naszle 
63 melu senumo, isztekejo už 

o, gero muzi 
25 metus, bet

— Boba 
in kapa ir

Ieip nospread

iszimti varanta ant 
vyro, buk

Forrest 
t urinezio

I uszczi us.
•s

— Flora

t 'arvero
kanto,
kiszenins
neužilgio bnmpteh
paliks jaunam vyrui t ui ta.
ATSILYGINO PO 40 METU.

La Crosse, W is. --- Didelis 
sztoras Gilberston & Myk re, to
mis dienomis aplaike registrą- 
volą gromata nuo nežinomo 
žmogaus su 45 doleriais, kurio
je nežinomas raszo:

V. vaiku,

MEKSIKAS UŽGYNĖ NAU
DOT SZVENTA VANDENI 

MUKAS IR KITOKES 
SZVENTINYBES.

Mek-

pasirodys
viszkas. ” 
reikalauja, kad isz

VISI

žmonėms 
ir “ bedie 

būtent

Meksikos miestas, 
sikoj sziandie tapo paskelbtas 
naujas instatymas, kurs kuni
gams ir tikintiems 

“baisus
I nsta tymas 

bažnycziu 
butu paszaliuti visi indai su 
szventu vandeniu, kuriuo atei
na i u bažnyczia žmones papra
stai, pirsztu^ |»asidažydami.' 
trinasi sau kaktas ir lupas.

Instatymas taipjau 
lniczia\’inia 
ir kitokiu '

Kunigai ir 
žiureti, kad instatymas 
pildomas, kitaip jie bus 
kiami atsakomybėn.

lustaivmas sako, kad laikv-• • 
bažuveziose indu su szven-

žmones,

- Po ilgam ty-

LENKISZKI VIRSZININ
KAI ARESZTAVOTI UŽ 

GRAFTA.
Warszawa

rinejimui rokunduosia lenkisz- 
kos kariumenes, pasirodė, buk 
virszininkai prisisavino 
staczei 
pinigu.

arba 
pasakius pavogė daug 
Kamandieri ns Barto 

szewicz likos aresztavotas, vice 
admirolai Poremski suspen
duotas ir da kiti likos uždary
ti. Bartosewiez badai pardavi
nėjo valdžios slaptybes, nes 
pas jojo szvogeri surasta labai 
svarbius dokumentus.

f Poremski

gavo 
telegrafini Lietuvos Prekybos 
atstovo Vaszingtone 
Vi id ko praneszima, 
szingtono firma “
sutinkanti duoti kanalizaeijios 
vandentekio reikalams pasko
la. Sziomis dienomis atvvksta 
minėtos finuos atstovas derv
ini reikalu.
LENDA KUR NEREIKIA.

Dauksziai, Mariampoles-aps. 
— Pas mus i n si galėjusi labai 
bjauri mada lankytis in sveti
mas vestuves. Vasario, d. 
Varnupiii kaimo pas ūkininką 
Mažeika laike vestuvių susitel
kė Dauksziu, Varnupiu ir Nau- 
jadvario nmszeikos. Pasidali
ję in dvi priesziligas viena ki
tai bandas pradėjo pesztynes, 
kuriom vienas isz mnszeiku 
buvo mirtinai sužeistas. Ma- 
riampoles ligoninėj
dienu mirė. Ūkininkui 
dare didelius nuostolius, 
neliko sveikas nei vienas lan
gas, suskaldytos visos durys.
DEL NEPAKENCZIAMO 

GYVENIMO BANDĖ 
PASIKARTI.

Betygala, Raseinių apskr. — 
Kovo men. 8 d. 12 vai. isz Bety
galos seneliu prieglaiidos vie
nas senelis.

mėgino pasikarti. Kori- 
mosi priežastimi buvęs uepa- 
kencziainas, skurdus gyveni
mas. Vos senolis užsiriszo szftiu 
ra ant kaklo ir pasiteihpe po 
glousniuku, ežia ji tuojau at
rado ūkininkas N., atriszo 
szniura ir nuvedė seneli in

už poros 
gi pa

nes

*

apie 104 m. am
žiaus,

skurdus gyveni-

uzgma
muku 

szventenvbiu.
i kryžiaus 
i 4

4 4 pamaldu

vyskupai I u ros 
butu 

t r.nu-

szi nitas 
pravosla-

A

taipjau sveiku ir li

ir 
prieglauda.

Prieglauda užlaiko parapi
ja, tik trūksta tinkamo pri: 

glaustaisiais rūpinimosi.
PRIGĖRĖ VAŽIUODAMAS 

ISZ TURGAUS.
Ketvirtadieni 

kovo 6 d. Prvszmoncziu d v. or- 
dinarninkas M., gryždamas isz

PATRIARKA TIRONAS NU
ŽUDYTAS?

Rvga, Latvije. — Aut laido
tuvių patriaorkos, arba ant pir 
mutiniu gailingu
klosztorije Domkam, prie Mos- 
kvos, suvažiavo apie 
visokiu virszininku 
viszkos bažnvežios. Pakol isz- t
rinks nauja patriarka, tai baž- 
nvtineis veikalais užsiims sek
retorius metropolitą Peter.

Ypatos, kurios pažinojo paš
utini karta mirusi patriarka 

tvirtina, buk ji nužudė bolsze- 
vikai, idant nebūtu jiems prie- 
szingas invedimo 
vosla viszkos 
ežios. ’ ’

Bolszevikai savo valdiszkam 
raĮiarte pranesze, buk pralotas 
Tikonas mirė nuo vėžio 
o k (‘les
buk mirt*

Kretinga. -

I
mas 
t u vandeniu, kuriuo 
pirsztus pasimirkydami ‘szven 
tinusi,’ o
gotu po kits kito biicziavinias 
dievomukos ir
yra nesveika nes tuo bmlu žmo 
nes užsikreczia iuvairiomis 
limpamomis ligomis.

Banaszios liesos randasi nuo 
smiei nekuriosin 
Amerike, kur 
ra i uždraiid(‘ 
sztus iii \'and(‘iii arba bueziuot 
mukus, nes tai prieszinaši svei
katai ir praplatina daug 
kiu bjauriu ligų.

kitu daiktu 6 i

naujos p ru
svosios bažnv-<>•, turgaus namo gerokai “inkau- 

szos, ’ ’ 
stu nuo Kretingos ir 
Liko žmona ir keletas vaiku.

Kretingos ligoninėje pil. «L, 
žmona isz Kretingsodžio k. pa
gimdė tris vaikus. Du tuoj po 
gimimo mirė, o vienas tebegy
vena. 
300 gr.
JUK TAI BUVO GYVULIU 

PIEMENS.
Taurage. — Sz. m. Kovo 5 

d. t. y. ketvirtadienio pavaka
rį suėjo piemens gajveje, kiek 
užgėrė ome stumdyti 
sirinkusiu pimenu vienas turė
jos brauningu, kuriame 
tiktai vienas szoviny ir ta pati 
minėtas piemuo isz«zove kitam 
(piemeniui) ker^zydumas. Bet 
jo laimei kulipka kerszumujam 
nepataiko. Laike to triukszmo 
pribuvo policija ir minėtus pie . 
menis pasodino restorane.
NELAIMINGAS 

PASIMATYMAS.
Bartininkai, Vilkav. 

Kovo 4 diena Juozas 
Vartų kaimo nuėjo pasveikinti 
savo dranga — kari, parvažia
vusi isz Kauno atostogų. Pasi
kalbėjos, ėjo namo. Jam pradė
jus eiti, draugas 
ta iszszove augsztyn. 
Juozas Kotkis 
kart pyksztelt. Bet imant re
volveri isz kiszeniaus, netikė
tai pasigirdo szuvis, ir Juozas 
Kotkis in vidurius paszautas, 
krito. Nugabentas in Vilkavisz 
kio ligonine, atlikęs iszpažinti, .

inpuole griovin 1 kl. at- 
prigcre.užsikreczia ■‘ ‘ Būdamas 

pavogiau isz jusli krū
mo pora pirsztiniu verties vie
no dolerio. Už taisės pirsztines 
pri.siuncziu jums 41) dolerius, 
arba po doleri už kožna meta ir 
manau, jog skriauda likos at ly
ginta o mano savžine likos ap- 
malszvta. ”

UŽDARYTA DAUG 
KASYKLŲ.

,Moundsville, Va. — Unijos 
ir organizatoriai

1 urejo dideliu pasekmių prikal- 
binimo daug anglekasiu prie 
unijos per ka 
s'zioje aplinkinėje sustojo dirb
ti. Apie 800 darbininku susto
jo. Organizatoriai tikisi suor- 
ganizuot visus darbininkus 
Panhandle Distrikte.

va 1st i jose, 
sveikatos hj;m- 
pamirkyti pir-

ligos, 
dienas adgal skelbė, 

nuo szirdies ligos. 
Diena 22 Kovo patriarka daly- 

konsekraci- 
užeme

buvo ceremonijoi 
jos naujo biskupo, kas 
ketures valandas ir tada buvo 
geroje sveikatoje.

Vaikai svėrė po 2 k!g.

nuprogresavo.

MOTINA NUŽUDĖ SUNU.
New Haven, (’oiin. — Tomis 

dienomis užsibaigė teismas Je-
Zarzyckienes, 28 metu,

kuri buvo kaltinama už nnžu- 
dinima savo septynių metu sū
nelio Edwardo, kuriam perpjo
vė gerkle kada vaikutis miego- 

nes sūdąs pripažino kad mote
re neturi pilna protą, bet likos 
uždaryta prieglaudoje del pa- 
miszeliu.

Vienatinis 
moteres buvo 
josios vyras su jaja bardavusi 
ir iszmetinejo jai, buk tai ne 
jojo sunirs, nes daugiau iszrodo 
in motina. Manydama, jeigu 
vaikas mirs, tai turės malszes- 
ni gyvenimą.

pili jo. Motore likos paliuosuota

ima vuika. Esu, vaikams pasa
kojama nemylėti tėvu, neturėti 
jokio patriotizmo, 
szimo prie
jiems tik mintis. 
Imti nariais

nemoka 
nes tie

v j su
;|

virszininkai

iszaiszkiniinas 
tas, jog lankei

visos kas voktos

V1SIIS

v*

Paskutines Žinutes.

Jadviga

ar prisiri- 
szalies. Skiepijama 

kad jie turi 
tarptautines ko

munos, kuri kada nors pasauly
bus. Todėl vaikucziai 
žaisti ir linksmintis, 
jausmai juose užmuszti.
SUDEGINA 20,000 GALONU 

GAZOLINO KAS MINUTA.
Chicago. — Dvideszimts tuk

stanezius 
degina
nuta. Dabar žiaunai
isz kur ateitoje yms tiek gazoli
no, nes

kos
Duffy,

*
szeimynu pasiliko be pastoges 
kada kilo baisi ugnis padary
dama bledes ant $50,000. Prie
žastis ugnies yra nežinoma.

Duryea, Pa. Dvvleka

DVASE PASIKORELIO 
TRANKOSI PO NAMA.

Lodžius. — In tūla narna kas 
vakaras atsilanko dvase jauno 
žmogaus kuris keli metai pasi
korė. Kada tarnaite
Baranovoskiene ana diena czy- 
stino kantora advokato Koja- 
neekio, stikliiiesia duryse pa- 
temino veidu dvasios, kuri sa
vo stiklinėms akimi žiurėjo 
ant moteres. Motere apsako ad
vokatui ka mate, kuris jaja 
iszjuoke, sakydamas, link dva- 

nesitranko po

NORĖJO NUŽUDYT BUL
GARIJOS KARALIŲ.

Sofia, Bnlgarije. — Prie mies
to t Irczania,'keli nežinomi pik- 
tadarei pradėjo szauti in kara
liaus Boriso automobiliu, kada 
važiavo pro ta vieta sužeisda- 
mi jojo szoferi o
k a nukirto usa. Pats karalius 
suklikę automobiliu ir pradėjo 
szauti. Du aficieriai likos už- 
muszti. Vaiskas jeszko žadin
toju be jokios pasekmes. •

karaliui kul-

I

buvo

H

I d

galonu gazolino su- 
Amerikiecziai kas mi

rų pinasi

szi meta gazolino pri
truks daug ir nėra zoposties 
daugiau kaip ant szesziu sau- 
vaicziu. Czionais Amerike su
naudoję per meta 8,950,000,000 
galonu arba szimta procento

MUSZTYNE SU VAGIUM 
PRIE ALTORIAUS.

Philadelphia. — Prabasz- 
czitts Szv. Stepono Katulikisz- 

bažnyczios, kun. James 
iszgirdias bažnyczioje

baladojima nuėjo pažiūrėt kas 
tai-butu. Nusistebėjo kunigas 
paregėjus vagi atpflesziant ta
bernakuli isz kurio buvo isz- 
emt*s kelis brangius kielikus. 
Kunigas paszauke palicije, ku
ri užklupo ant vagies, kuris pa- 
siutiszkai gynėsi, sužeisdamas 
du palicijantus. Vagi nuvožė 
in kalėjimą teipgi smarkei ap-

* N. J. —— 
Mrs. Amy Boddard, motina 
szesziu vaiku sudegė ant smert. 
Josios szlobe užsidegė 
cziaus.

• 0 Shickshinny, Pa. — Far- 
meris Julijau Kulynik, 45 me
lu,
per buliu. Badai nuo žaiduliu

Williamstown
Boddard

J

nuo po-

likos mirtinai subadytas

sios sziadien 
svietą.

Ant rytojaus vakare apie 10 
valanda, pribuvo pas advokatu 
ant rodos Zigmanta Lipowski. 
St aiga i užgeso lempa o isz sze- 
pos pradėjo nupuolinet knygos 
isz kuriu vienu patalke advo
katui in galva. Abudu vyrai 
isz dideles baimes iszbego lau
kan.

Dabar advokatas persitikri
no kad dvasios nemėgsta szpo- 
su ir kas sako kad joju nesi
randa, tai duoda suprast notL 
keliams kad gali už tai atker

PASKUTINES ŽINUTES.
*

tai nužudė kasijeriu
Paggart, American State Bank 
paėmė $6,000 ir dingo.

Detroit, Mich. — Bandi-
Charles

Managua, Nikaragva. — 
Generolas Gregorio su 300 ka
reiviu pradėjo Tevoliucije nu
mesti tenaitini prezidentą.

* Los Angelos, Calif. — 
Hazel Sims, 14 metu mergaite, 
negalėdama iszniaityt sgvo 
nelegaliszka kūdiki, pardavė ji

aps. -— 
Kol kis *11

Jurvs kur- 
Tuomet 

prasze antra
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Pagal finansihi raparta, tai 
• 1925 mėto Su v. Valst. bankosia 

yra sutaupyta per žmonis 43 
bilijonai doleriu, o begije terp 
žmonių randasi penki bilijonai 
doleriu. Zopostis bankoąia yra 
57 bilijonai doleriu, o paskaly
ta buvo 31 bilijonai doleriu. 
Tas parodo, kaip Amerikonisz- 
kas doleris dirba.

Jeigu suvalgo 
ežiu, tai
nemato, reike in jojo vieta kita 
padaryt, arba, kad vienas.bu- 
szelis kvieoziu 
darba vieno 
giau nieko. Doleris užmokėtas 
sztore už t a vora pradeda savo 
užduotia. Kiną isz kaleinos isz 
rankos in ranka už visoki lavo
ra ir visados pasilieka doleriu.

buszeli kvie-
jojo daugiau niekas

padaro tiktai 
buszelio, ir dau-

SAULE

I

Galime neužilgio tikėtis, jog 
perplauksime per Atlantiko 
mares in 48 valandas, mažoje 
vaitoję kuri turės szimta pėdu 
ilgio.

Sziadien niekas negali užgin- 
czyt, jog tai negalimas daigtas, 
nes matome sziadien visokius 
stebėt inns iszradimus ir niekas 
isz to nesistebi.

Toje valtije 
asztnonios ypatos ir turės savi- 
je 3500 galonu gazolino, o 
plauk? greitumo 150 myliu in 
valanda.

per

sutilps tiktai

Londone draugove mokytu 
vvru ėmėsi ant mokinimo ma
žos Javajskos beždžiones, kuri 
randasi prieglaudoje del siera- 
tuku. Kada hezdžionka gimė, 
likos paimta nuo motinos ir 
nuo tojo laiko neinate savo 
veisles, o likos maityta ant rao- 
teriszkea pieno. Bezdžionka ne
turi visai beždžiones budo, 
siauezia drauge su mažais vai
kais, o kada vaikai gieda, tai 
ir jiji prigialbsti jiems savo 
staugimu. Direktoris prieglau
dos yra tosios nuomones, jog 
bezdžioiika in laika gal rsz- 
moks kalbėti žmogiszku balsu; 
iszmoks skaityti ir raszyti, nes 
aplinkenybes ir auklėjimas in 
laika padalys savo.

tame

Didžiausiu miestu ant svieto 
yra Londonas, o New Yorkas 
nesitiki ymt pirmybia toje gar
bėje, nes žinome, jog 
mieste stato milžiniszkus na
mus ir tas sulaiko jojo prasi
platinimu. Daugelis namu New 
Yorke stovi tuszti, o Londone 
karsztai stato naujus. Pagal 
paskutini apskaityma, tai Lon
done randasi asztnoni milijo
nai žmonių. Per laika 1924 me
ta, pradėjo tonais statyti 198 
tukstanezius nauju namu isz 
kuriu 50 tukstanezei užbaigta 
prie pabaigos meto. Tame pa
ežiam laike buvo'mieste 3846 
ugniu isz kuriu 35 buvo dide
les.
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NAUJAS SU V. VALSTIJŲ PROKURATORIUS.

John G. Sargent isz Plymouth, Vt., 64 metu, likos paskir
tai per prezidentą (įoolidge ant Suv. Valst. 
ant vietos Charles’o Warren, kuris resignavo

prokuratoriaus
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. UASANAVICŽIUS.

97.
Vienas žmogus užėjo pinignš 

degantį jis, kad noužmir&ztu 
tas vietas, eme jis ir ‘užmėto 
tVht t o d a i g t o s’iivd kdprire i r, 
kad naktis užėjo, jis pasieinias 
spata, ir šū bernu nuėjo kasti. 
Kasė, kaso, iszkase sulyg gal
vos in stuomenį giluma ir pri
kasė skrynia, pilna auksini u

eme ji-s ir Užmetė

pamierijo anuos tris partiese, 
tada pribėgo ir, pirktąjį gerala 
išž 'godo lenktyn maukdami, 
prie savo draugu beveik taip
jau tint amžių susmuko, o vėl-
ūės džiaugėsi szesžes žuveles 
lengvai lahriojės. Rastoj ui, per ( 
thi labai išzsigandus, in skryno ( 
božonsant. toii in žeme nu-'božopsant, toji in 
grimzdo.

100.
Viena syki žmogus rado arda

mas senu pinigu ir, nuėjės pas 
~ k a Aw mb1 % ažydą parodo. Žydas klausia: 
“kur gavai tuos pinigus?” 
Žmogus sako: “hsž iszkasiau 
daug tokiu pinigu, ale‘ nežinau

pinigu. Staiga pasikėlė Vejas ir kur juos dėti; bijau, kad val- 
atvažiaVO ponas karietoj, kinu- (ižia ne atimtu.” Žydas sako:
šia jo: 
gai?” 
sake

ar užpeežetyti tie pini- 
“ne.” Kaip tik Ra

tile dzin * .
sako:

‘ ‘ ne,1 ’ tik d zi n’ i r hite j o 
vol per Žėmes gilyn, ir tas po
rink vėl nuvažiavo. Sako, kad
būtu uždeja ant tos skrynios 

, ar szkapliėrius ir

<

naši visokioms žievėms, sama
noms ir szaknimis.
žudo savo
gint nuo bado. Priek tam prisi
dėjo didelis stokus pinigu. 
Daugeliuosia soviatiniuosia ta

pai i o ve darbinin
kams mokėti pinigais.

Kaip kur 
vaikus idant apsi-

sziadien užeina dideles permai
nos, bet, cenzūra visko neiszlei- 
dže, todėl patys turime dasi- 
prasti kas tonais dedasi.

brikuosia

Skaitome Angliszkam laik- 
rasztije “Detroit Free Press” 
apie pasekmes,musu palaimin
tos proliibicijos sekaneziai:

“Invedimas prohibicijos ne- 
invyksta kaip mane josios in- 
kūrėjai. Ženklyviausi musu 
ukesai peržengineja sausas tie
sas. Sudžios po visai nakezei 
girtuokliavimo, sėda ant kėdės 
ant rytojaus, apgudina ir bau- 
dže žmonis už tai, ka patys da
re. Visa tauta 
prohibicijąi.

Graudu ir sziurksztu kad to
sios tiesos neatnesze jokios lai
mes del musu jaunos gentkar
tės, tiktai prakeikimu, 
tuoklyste prasiplatino 
niszkai, 
staczei in pragaru, inoteres pa
leistuvauja o 
apie szeimyneles. Padėjimas 
niekados nebuvo teip bledingu

Detroit Free Press

Ženklyviausi

yra prieszinga

G ir
iu ii ži- 

mūsu vaikai nužengė

vyrai užmirszo

kokiu yra sziadien ir jokio isz- 
inusu 

o kokia 
bus isz juju veisle ateitije?

Sziadien dabar yra svarsto
ma, kokiu budu atsikratyt nuo 
tojo žalczio ir padaryti naujas 
tiesas, kurios pagerintu prohi- 
bicijos tiesas idant iszgialbeti 
Amerikos gyventojus nuo pra
pulties.”

Well, geriause duot žinonims 
ta, ko geidže ir užbaigtas kriu
kis.

gialbcjimo nesiranda — 
jaunuomene pražuvo,

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkos Skvajerįg.

Pristato vestuvių laisnua, teinc-1
teteteteUXtetettetete t te. J'K H1

RS po.
namus.

i

nuo ugnies ir ,t.t.

padirba kitokias legaliszk 
pioras. Parduoda ir por'kn 
Insziurina namus, fornycziLg ir 
automobilius nuo ugnies ir 11 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos. ,

Ofisas: 32 W. PINE ST 
MAHANOY CITY, PA.
.abi...u ♦ "4 ‘ *■***•'.< b...,
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George J. Bartaszius
\Washington, st
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ražaneziu, 
butu tam ponui pasakos, kad 

XL.1 • i.! ___ 1 i
paemia tuos pinigus.

98.
Gyvenantis Kaušzuos, Ktau- 

piszko para., Ragainės pav., 
Vokietis Ehlerts pamatęs kar
ta praviezuotus (užkeiktus) 
pinigus sode degant, czion nu
siskubinęs ir klumpe in lieps
na inmetes, ta vieta su paga
liais paženklinus, vakare juos 
iszkast ėjo. Pėdos miera iszka- 
sės, buvo prie pinigu — jei bu
tu kepure in liepsna inmetės 
buvęs, butu sulyg galva insi- 
kast turėjos — ale jis labai isz- 
sigando juoda szuni, ant pini- 

matydamas, beša
lio pinigai tau nepri-

užpėrizetyti, tai tuo syk butu

Vėlinta 
redvtusi inidant jojo

parėdus

gu gulinti 
kanti: “
klauso, ale jei tu man viena du- 
szia pažadi, tai gali juos paim
ti.... Ehlerts, apsimislijes, vie
na savo vaiku tam velnuksz- 
cziui pažadėjęs, galėjo tuos pi-

Kaip tai laikai mainosi ant 
szio svieto! Kaip tai buvo pra
eitoje o kaip dabar:

Kitados vyrai buvo užgana- 
dyti isz siuto pirkto sztore, o 
dabar duoda sau pasiūt, mokė
damas po 80 ir daugiau dole
riu, o paežiai perka szlebukia 
už 25 doleriu ir tai da iszkalbe- 
damas kad tai daug. Bet ir tai 
už daug. 
‘ ‘boba’ ’
kaip Jeva rėdėsi.

Kitados vyras paimdavo mo
terių isz meiles, sziadien moto
re gali turėti auksiniu szirdi ir 
paguodonia, bet jisai ant to ne
žiūri. Motore del jo gali būti 
iszlaidi, turėti kitokęs kaltes, o 
tegul turi patogu snukuti, tai 
jau gud bai, bus josios neval- 
ninku.

Kitados vyras buvo užgana- 
dytas szeimynisžka laimia, jojo 
pageidavimu buto turėti daug 
vaiku, apie juosius rūpintis, 
mylėti paežiu ir sėdėti namie, 
sziadien ateina namo parycziu 
su keiksmu 
szainiu, o savo “bobai“ su 
keiksmu iszmetineja — kiek tu 
da turėsi vaiku ir mane apsun
kinėsi, kas ant juju užlaikymo 
dirbs ?

Kitados paimdavo paežiu, 
idant gyventi su ja ja lyg smert 
ar tai bėdoje ar 
sziadien yma ant teip ilgai> pa
kol jam motore nenubosta. Pra
deda flirtuot su kitoms ir ma
no kad paežiai apmuilina akis.

Kitados vyrai nenaudojo jo
kiu padabinaneziu

J prašini rd i as m u n-

pa ežia

turtinguinia,

Profesoriai Charkotsko uni- 
versiteto: Georgevski, Palla- 
din, Dr. Kogan ir kiti, iszdave 
knyga po vardu “Apie Badu” 
(O Golodie) kurioje raszo apie 
baisos pasekmes bado, kuris 
kilo Rosijoi 1920-1922 metuo- 
sia isz priežasties pasiutiszkos 
gaspadorystes per bolszevikisz- 
ka valdžia. Svarbiausia apra- 
szineja apie bada kuris buvo 
Ekaterinoslave, Odessoi, Chor- 
sonijoi, Nikopole ir Vitebske.

Gyventojai tuju aplinkiniu 
likos apipleszti nuo visokio 
maisto por bolszevikus, neturė
dami jokio budo susineszimo 
vieni su kitais, suvalgo savo 
arklius, gyvulius, kates ir szu- 
nis, o ant galo ir skūra nuo ezo- 
batu, o net ir stogus savo var
gingu grinezeliu, priversti bu
vo naudoti žmogiena idant ap- 
sisaugot nuo mirties. Akyviau- 
sia, kad moteres daugiau pa
mylėjo valgyt žmogiena ne 
kaip vyrai.

Ir vela ateina pavojingos ži
nios isz pietines Rosijos, kad 
badas isz naujo pradoje pla
tintis. Įszbądęją žmpnis mąįtį-

Rueiszki kaimuoeziai tai Ru- 
siszka tauta, 
szum 120 milijonu ir nuo juju 
priguli gerove ir ateitis viesz- 
patystos.

Kaimuoeziai niekados nepri
pažino soviatines valdžios, gal 
tik del to, kad buvo prie to 
prispirtais. Sukelinejo jieji 
maiszaczius prieszaiy bolszevi- 
kus, sumuszdavo visur, o kur 
galėjo balsavo prieszais juos. 
Už ’taji pasiprieszinima buvo 
sprendžiami ant mirties, užda
ryti kalejimuosia ir isztrem- 
tais. Nenorėjo niokoti padot- 
kus, iszdirbinet žemes ir sėti 
rugius.

Praeita Novemberio menesi, 
pirmutiniuosia soviatiniuosia 
rinkimuosia, kaimuoeziai isz- 
rinko teip daug prioszininku 
komunistu, jog kongresas bijo
damas, atidėjo rinkimus lyg 
sziam menesiui. Soviatai maty
dami, jog jiems pavojus grasi
na, nutarė atiduoti kaimiszka 
valdžia del kaimuoeziu.

Tuom kart kaimuoeziai at
gauna palengva savo tiesas už 
kurias nukentejo • baigei, bot 
bolszevikai nepaliauna apdum
ti akie visam svietui. Bpsijoį

yra juju suvir-

ti akie visam svietui. Įtosijoį

“sztopu,” 
ūselius užsuko del pasidabini- 
mo pacziuloi ir buvo ai ra it, bet 
sziadien laižosi, pudruoju ter- 
la, aplaisto veidą su kvopan- 
cziu vandeniu ir rėdosi kąip 
sportas, idant atkreipi atyda 
ant saves kitu boprotiszku fla- 
periniu.

Vyrai pasakys, 
“bobos?“
bobiszkos meiles! Tiejei pate- 
minimai tinka ir moterėlėms, o 
gal ir daugiau ne kaip juras 
vyrueziai.

o k a daro
O jus nevalninkai

t
Szakiai. — Kovo men. 6 die

na 7 vai. ryto tragingai baigė 
gyvenimą, Szakiu paszto kur
jeris Ginklęris.

Iszszlaves paszta ir nuvalęs 
szaligatvi sugiyžo in savo mie
gamąjį kambarį paszto ir para- 
boliumi persisžovo. 
szirdin ir tuoj mirė.

I^eszluojant Gįnkloriui szali
gatvi, p. Kuliniuko pasveikino

Uszluoju

Pataiko

ji. Velionis atsake: 
paskutini karta. ”

Velionis apie 60 motu am
žiaus, evangelikas. Paliko žmo
na, dūktori ir sunu.

Nusiszovimo priežastis neži
noma.
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“asz iszlcisiu, kur yra tie pi
nigai?“ •—“Asz, sako, tau va
kare parodysiu.“ 
susieiti. Žmogus tnojaus gavo 
sena puodą, surisžo su dratvom 
ir inkase ant lauko po akme
niu. Vakare žydas su maiszu jo 
lauke ant paskirtos vietos. Atė
jo žmogus, sako: “kiek man 
duosi už tuos pinigus?“ Žydas 
“nežinau, kiek bus verta. Asz 
kaip puodą pamatysiu, tai tuo- 
svk duosiu.” v
prie akmenio, sako:
Ii pinigai — turi man nors kiek 
duot.” Žydas 10 rubliu pada
vė. Dabar žmogus iszkase puo
dą ir žydas pakilnojęs—sun
kus, led tik gali pakelt! Isz- 
ėmės žydus dar tam žmogui pa
davė 25 rublius; žmogui netin
ka — žydas dar 25 rublius da- 

dar vis netinka, 
“tu vis tu pinigu 

nepaimsi, asz palioije apskų
siu,” 
Žmogus sako: 
ka...”
da ir led tik parnesze! Visas 
szlapias parnesze ir sako pa- 

už 75 rublius koki puo- 
kvailo 

y .“ Ogi pramuszcs puo
dą žiuri — smiltis! Žydas ka ne

Pasakė, kur

sako:

Žmogus privedė
“jau neto-

Žydas 1.0 rubliu pada-

ve; žmogus 
Žydas sako:

ir dar 15 rubliu padavė.
“ar neszkis, ar 

Žydas in maisza ta puo-

ežiai: “
da pinigu gavau isz

Ogi pramuszes puuigus nesztis — neilgai po tam zjni^al,18, 
vienas jo sūnus pasikorė. Ta.1 . v v 
karta dar tekis būdas buvęs, aPnyr(“ las žjinogus žydui su
vienas jo sūnus pasikorė.

jos nei artimiausi karono gi
mines nebuvo dalcista virve 
nupjau't, beį turėdavo toki at- 
ritikima lupjkui (rakarui) pri- 

atkeliaves, 
virve perpjovus, karoni ant ka
ro, ar rogių iszvežus, szale ka- 

Lupikui at- 
Ehlurts pats priszo- 

virve perpjovęs, lyg vel- 
paduodamas, tarė: 

de liest du Bhieckhund, du 
liest et ok verdant 
dem Kąr schuwe on. du kanst 
din Geld nchme 
ne vien

gražino pusią pinigu.
Tolinus bus.

malduot, o tasai ATŠALIMAI.

'."-ta Y w \’i

vjkot *
’ \o

pini u pakasdavo. 
keliavus 
kės, 
niui 
k k

su n u

ek war

— taipgi jis,
bet ir pinigus 
apgailėdamas

sunu, 
velniui atidavė, 
savo pagoidima. Po to Elilertui 
karta medžiojant, in zuiki szo- 
vus, tasai lyg’ su rankoms su
plojęs, priešz ji ątbegdamas, 

o du, BluecĮchund, nu 
” Tas zuikis 

buvęs jo surius; Ehlerts iszsi- 
gaudes vos iszsprudo namon.

99.
Pirm senu laiku karta septy

ni Žalnieriai isz Kąraliaucziaus 
in Labguvą trauke; vakaro su
temus netoli Labguvos, jiems 
per ganyklas einant, vienas jū f 
lyg už akmens užkliuvęs, su-' 
klupo, o sztai, kai isztikro atsi
tiesės apsižiūrėjo, tai no ak-! 
rimo, bet sunki skrynele buvo. 
Jie visi, ta apžiūroje, pripaži
no, jog czion pinigai viduje;

kur pinigai, 
o paghl 

visi szoszi jatn 
mielai pritarė, jo vadyba lygei 
pasidalyt. Ale velnias tuoj sa-

tarė: “ 
war ek d i krige!

czion
rastoj is sake: i i

ežia ir velnias yra 
jo meili j ima
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J. V. ir kitiem Filadelphia.— 
Kaip norite idaht Konstitucijų 
Suv. Valstijų butu garsinta, 
at Angliszkoje kalboje ar Lie- 
tnviszkoje? Duokite tnojaus ži
noti, o stengsimos visus užga- 
mųlyt.

K

i

Dėkingos Motinos Liudyma#
AukSčiau pachuotM lallkaa kalba

A-SJJ-Č*US± mum, ti»a«tamų pranelimtj.
liudijant ap e davlnllu> Bamb“ o
ouo Vidurių ulkietjjimo, <•- 
(diarrhoea).

f. B*mbi.no Payiądia k Dr. Rfchtetio

pareikalaus. Bambino parsiduoda vlaoie 
po 35c bonka, arba g

pat» ui tave. Ji« yra tilt

vidurių uikietijimo, vidurių dieglio, ' viduriavimo

vo meszkero tęrp ju išzmętb, 
juos ant degtines paraginda-’ 
mas. Pagal nutarimą ėjo isz ju 
trys in Labguva degtines prisi- 
stiprinimui, o rąstpjis bei kiti 
trys liko prie pinigu. Anie trys 
eidami susitarė, vietojo degti
nes, nuodu nupirkt ir sugryzus 
anuos keturis apduot (apnuo- 
dyt)— koktai jiems daugiau j 
pinigu butu, o szio, prie skry- 
nes likusieji, tarusi anuos tris, 
su degtine sugryžtant; uuszaut, 
berots rastojįs nieku budu ne- 

_ U te. teAte. a ‘te ' . A — . te.

pritarė, bet Dievu ųuritikoda-
mas pasikakdino. Ailioms su-i 
gryžtant rastomis prieszaU 
szauke upasidabot, ,> ale sritie į

trys sutarę, puczta ieztijogpj

Knyga Mo 
, kas tik 
vaiatinSse 

alinu gauti tiesiai H labo-

tinoms bus paklusta <Jykal kiekvienam,

po 35c bonka, arba 
ratorijes.

<•!

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn N. Y.

BALLBAND
e# r

■Angliakasiu Čeverykai 
Su Prailgintais Puspadžiais 
Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką.

Žiūrėkite del Raudonos Boles ant kiekvienos poros kurios pirkaitė, 
gausite tvirtus drutus ir siųagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus

.* t

Bolcs ant kiekvienos poros kurios pirkaitė

dleto kad jiė nešios ilga laika.

Įopac ir Hiininer čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar-
bininkams. Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.

Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-BanduzkiausKit Keieia senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Bandp 
(Raudonos bolės) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

jUs juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi-

M

i, j ,Ą

riius čevefykus. , ,
Mishawaka Rubber Woolen Mffi. Co.

460 Water Struct. Mishawaka. Ind.
Namai kurio užmoka milijonais už rūšį.
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Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

Kaip tik galėjo, skubino pir- 
myn taip, kad jo skubihimits 
daro juokus raiteliams. Negir
dėjo jis jn isrjuokimu, nejauto 
smogiu, kuriais ji nežmonisz- 
kai apklojo, bego tik, kiek jam 
pajiegos daleido. Tris adymas 
bego, pakoPtaegriuvo apalpęs 
netoli mažo kaimelio. Gulėjo be 
jausmu ir be mažiausiu ženklu 
gyvasties, nevienas smūgis kri-
to ant jo sąnariu. Žandarai ma- 
tydrimi, kad nmszimu negalima 
buvo ji priversti prie tolesnes 
keliones, nusprendė vienas lik
ti ant sargybos pas ji, kada 
tuom tarpu kitas 
kaimą, isz kur 
gryžo su keliais 
ir užkinkvtu vežimu. Suversz- 
ta kaip galviją, inverte ji juok
damiesi in vežimą, o paliepė 
szaltysziui, kad iszsiustu kelis 
vyrus saugoti likusi szile lavo
ną, spareziai gryžo 
Liucerna.
. Ten ah’yko, nuneszo be jaus
mu ėsanli Edvardu in kalėji
mą, ries dar neszvito. Atliuosa- 
V6 jam rankas ir permaino 
(perkeitė) retežėlius ant sun
kiu paneziu. Da žiūrėt Oja s, k a 
da narnate surakintąjį ir su pa- 
riibjnnrejimu jam in burna pa 
žiurėjo, perimtas pasigailėjimu 
ririnnrattse imgnvre 
skruostus ir sužeistas 
jo.

nuvyko in 
n epo ilga m su- 

kaimieeziais

in miestu

“ ’Atsikvos7.es 
tegul tik jam bu- 

I,

*
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Per tinklą miglu * 
buvo liekni, pakeleje

pasijudino ant 
“Liūdnas tai 

isztare pabus-f >

doku Dievui jau pra-

(actu) 
rankas

Edvardas prapleszo akis 
dairosi Ivtr miegodamas aplink 
save, bet miego ir silpnumo per 
galėtas susmuko vėl ant paklo 
jimo. “Duokit jam pakaju!” 
kalbėjo sn pragariniu juoku 
žandarai, traukdami paskui sa 
ve d a žiūrėtoja: 
jisai njoj,”
delis sąnarius tasvs.

Durvs užsidarė, o Erlvardas 
pasiliko pats vienas nždarvtas 
ir apkaustvtas, nei piktadarvs. 
Kambaryji dažhiretojo ėjo pil-• U'pt.N' a » * *
nos taures isz ranku m rankas, 
žandarai gere su linksmu jaus
mu, džiaugdamiesi vilczia gero 
pelno. Isznykimas nevieno pa- 
kelevingo nuo vieszkelio buvo 
uuq seniai misliu del visos apv- 
gardes, o mindas paskyrė du 
szimtu doleriu tam, kuris da- 
seks piktadarius.

6.
Saule pasirodė i?z-po tams- 

mėlynių debesiu regraezio, o 
su ateinanezia diena ingavo 
miestelis nauja g^’vuma. Skur
dus ūkas pavasarinis slankiojo 
po laukus.
matvt
stovinti topeliai, o nuo uolotu 
kalnn nesze oras ant savo spar
nu garidn kvepeiima in mieste
li. Vyturėliai kildami in virszn 
nesze Savo giesmes Su t ver to
jui, ir taip praszvito diena, vi- 
sapogimi gaivinanti.

Ir Edvardas 
savo paklojimo, 
buvo sapnas, 
damas: “
slinko.” Greitai atsistojo, pasi
raivė suhtingiifiius sąnarius, 
žengo pusiau svajodamas kelis 
žingsnius in prv’szaki, bet par

šu n kulnu 
paklojimo. 

“Teisingas Dieve!” siiszuko 
didžiausioje baimėje, kratin- 
damas pancziu'si “o tai ne sap
nas! snnkus likime! kuom pra
sikaltau, kad mane czion ap- 
sonkinta-gėleŽia, kaip užmu- 
szoja prirakinta prie tos drėg
nos sienos?”' Nusiminęs atsisė
do ant paklojimo, o na siremes 
galva ant rankos pradėjo grau
džiai verkti. “O mano motin! 
'nelafminga manė motin!” bu- 
szuko: “žinau♦ dabar viską: 
itobuvb tai sanrias; baisus liki
mas! esu kalėjimo!” 
damas jau daugiau s lunu at
verti del iszdavimo balso, dai
rėsi lyg nabludes, o jau^itthi 
nors neužmigo dar, bet buvo 
pbrdahg, susilphejes, kad ga-

griuvo, patrauktas 
panoziu rtnt savo

Teisingas Dieve!

Negale-

o jau^itthi

dina,

tai ve1

rojo.

Viskas pamaži pasirodė jo in* 
karsztejusiai vaidentuviai szal 
tas drebulys ji pereme, kada jo 
kcnczinncziai dusziai pasiro
do gy^ns pa’veikėlas negailes
tingai užmuszto iri visi atsitiki
mai nėšoniai praėjusios nak 
ties. Atsirėmė in drėgna siena 
burna abiem rankoms ir ve1 
gailiai apsiverko.

44O motin mano! nelaiminga 
mano motin!” szanke iszblyks< 
damas, o akys jo sužibėjo tam
sia szviesn: 44žinau dabar vis
ką: sugriebta mane aut kelk 
prie užmusztojo lavono sprinn 
džiant, kad tai asz esu iszpil 
dintoju to bjauraus nusidoji 
mo. Knip tas pasibaigs? notų 
riu nieko abelno su nentnidolni 
kuris ta veikalo a'tliko ir ple- 
fizinio godume pakele kovn su 
gamta. Kantriai pakėliau save 
kanezias visados, bet dabar 
kiekvienas daigtas mane skan- 

ir nepripažintas mane
nekaltybe locnomis pajiegomis 
vargu išsisuksiu isz savo pa
dėjimo.

Atsiverkęs likvaliai, prisiar
tino nrie lango tik kelis žings 
nins tolinus osanezio, norėda
mas pažiūrėti ant‘bnlto sviete 
turėjo susilenkti, nes jam pan- 
cziai n ri eigos prie lango n ėda 
ve. Aurfiztumas kokiame buvo 
daleido jam matyti gražiausi 
rofirejima dailios Szveicnrijos 
o miglos, per kurias skverbės’ 
saule, nusileisdamos,
kildamos, dailiais ir retai-atsi- 
tinkaneziais paveikslais links- 
mi”o kalinio aki.

Žiurėjo in gamtos stebuklus 
kuri tolumoje visu savo plocziu 
rėpso jo. Virszt amsiu žemesniu 
keliu kilo aręziausi snieginiu’ 
Alnai, nuo kuriu lediniu nakau 
sziu baisingi sniegu glebiai ka- 

Perimtas dimnu iszkil-
minsrnnni sutvėrimo, kuris po 
akimis davėsi regėti, paskan
dino savo žiūra apsinutojuse 
ritmuose (vilnyse) tolinus gu- 
linczio ežero.

Isz jo jausmu pvlesi mastys 
isz masezin svajos, ir taip atsi
davė mislimis, kurios ji an- 
šžvtote, kaip ankstvba saule 
virszuknlnins Gotardo. Jaunos 
mergaites, isz artymu kaimu 
nėszc tvruoso (czvstuose) in
duose in miestą piėna. Žiūrėda
mas in linksmas mergaites, ju 
meldimasis prie kryžiaus sto- 
vinezio prie kalno, girdedams 
ju dainelių aida, nelaimingas 
kalinis užmirszo ant valandė
lės savo vargus.

Kada vienok susirinkę priesz 
vartus mieszeionys in jo kalė
jimu rode, suprato Edvardas, 
kad žingeidumas matyti kalini 
czionai juos atvedė. Smarki au
dra jo krutinėję abternde veid- 
rodo (zerkola), in kuri pirma 
taip meiliai žiurėjo, o priesz 
aszarotas jo akis apsidengė 
visa apygarda liūdnam tamsu
me, norėdama isznykti ne
pabaigtame skurdume.

Perimtas invairiais jausmais 
atsitraukė nuo lango ir atsisė
do užsimislijės ant sziaudu.

Svietas mislys, knd
nuveiktoji! tos žmogžudvstes, 
suszuko giliai sujudintas: 

svietas manim paniekia, dėlto 
paskandina;

o už-

4 i asz esu
J >

giliai
4 C 
kad mano tiesa 
ta žinia užmnsz motina, 
trauks prakeikimą Marijonos 
ant manos. 0 kad galeeziau Su
traukti tuos panezius,” 
ko krutindamas panezius: 
“kad galeeziau nubėgt pas mo
tina, pas Seserį ir galeeziau pa
sakyti joms, kad esu nekaltas, 
jos man intiketu. Vienok ės- 
miu prakeiktas už kruvina dar 
ba net tos, kuri man gyvasti 
davė. O liuosybe gerybe! kaip 
laimingas yra tas, ka prie tavo

Turiu tik 
viena tuom susiraminti, 
Uuošybe vra n odei 
liokti man tik norės del susiria 
minimo husirninlmo iszgriemž- 
ti naim ant sienų mano kaloji-

kratindamas

krutinės kvėpuoja.

suszu-

kad 
visu: pasi-

mo, kad liuosybe norą abelhv 
geru, kad nelaimingasis, kuris 
nėra liuesas, kaip kolieka nho 
gamtės aftnestas*, turi patAai 
save raminti. O persimainantis

lėtu Vftldytf^ustirigusiris saria- tikinto! ožibnai noriri nieko to-
.**>■ K. ../-."th- .».•■>?? i m . i i--, .ir...,’ z >.

gry*įb‘fri 'jo krritirie
Ą^t galo gyvastis vėl su- bukins, nieko be pavojaus (he-

Tbosi^žhuiAb), nieko tvirto

f -
•. - i 
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ISZRINKTA KARALIENIA.

ii Av.** ‘

Miss Emma Hoagland, duk
tė turtingo malku kupeziaus 
isz Omaha, Nebr., 
rinkta karaliene laike karnava
lo kaipo patogiausia mergina.

likos isz

kaip tik viena smertis. Ka man 
gelbėtu, kad ir ”
padūmojo nusiminęs: 
tas ir bažnvezia neduotu
— užmuszejui jokios globos, 
butu iszimtas isz tiesu, o kiek
vienas galėtu mane lengvai nu- 
szauti, nei laukini gyvuli kal
nuose.

Upeliu ome plaukti aszaros 
isz po jo blakstienų, o nusimi
nimo baimėje dovanai stengėsi 
susiraminti. Czia iszgirdo bai
sa vargonų artimos bažnyežios, 
kur, kaipo szvonta, diena, diev- 
maldyste laikėsi, 
jau nėra szventes, 
sau: “o jokia
nedegs prie mano lavono. Bu
delis nuims man galva nuo pe- 
cziu, o neszventinta žeme jiri- 
dengs mano kaulus.”

Sudrėbėjo nenoroms ant tos 
mislios, 
siliepe noras 
tinejo. Vol užgaudė 
bet tuoj nutilo, o 
re i szk e pa k y lojimą.
drebulvs r»ereme jo Runa, bai
me smorties persimaino in 
džiaugsma o duszia jo kilo prie 
augsztesniu jausmu 
turi nieko abelno
kai snioniekiaįs dulkėse Rzliau- 
žiojaneziais. Edvardas mėtosi 
ant keliu, persi žegnojo ir siun
tė karsztą malda prie To, kuris 
tik vienas žinojo jo nekaltybe, 
ir atsistojo pakajingesnis. ‘Ga 
Ii man tik gyvasti atimti,’ sU- 
szuko su akimis iri dangų at
kreiptomis: “smorti nukosiu 
nekaltai. Kad ne serganti mo
tina ir nelaiminga soslio, norin
gai numirežiau, nos nuo laike 
kada gerinus viską 
pažinau tik sloginanti 
tekliu ir žmonių piktumą. Bet 
manė motina gailauja manės, 
kas su ja ja, kas su Marijona 
bus?”

Vėl užgaudė vargonai, o pas
kui varpelis pranoRze szventos 
aukos (apibrėš) pabhiėa. ‘Buk 
valia Tavo, Vieszpatie!’ isztare 
pėrimtas szventu jausmu ir 
prisiartino vėl prie lango, kad 
atsikvėpti szviežiu oru. Voras 
tempe savo voYtiriklins ant ge
ležiniu lango sztangu (grotu) 
ir ramiai laipiojo savo tinklu.

Su insirtiislinimu .tomijo in 
dailu verpalų ir ilgai žiurėjo sti 
užsiėmimu in kassyk auganti 
tinklą. Czion iszgirdo žengimą, 
krtris prie jo diirih aritindši, 
raktas dhsvk sugirgždėjo spy
noje, o atsukęs sunkia stumh

pabegęziau, 
“Svie-

Meva

4 4

Del manės 
paini šlijo

4 4

> >

szventa žvake

nes toje valandoje at- 
•’•vvenimo jo kru- 

vargonai, 
varpelis ap- 

SaMus

J kurie ne
su žemisz-

suprantu 
nepri

nojė, o atsukęs sunkia stumn 
inejo su apsiniaukusiu veidu 
apžinretojas, apžiūrėjo prin- 
jocžlns Edvardo, pastate ario- 
cziri su vandeniu, padėjo l<e- 
porsa (szmota) duonos ant že
mos priesz su’kaustytaji ir no
rėjo nieko nesakydamas iškelti. 
4 4 Mielas* priėtoHau! ’ ’ ^žuktole- 
16 Edvardus, j 
jas prie duriu prisiartino • T 
notoiktumės man viename da
lyko prisitarnauti ? ”

kada da^uręlo- 
prisiartino* “’ar

4 4Kame?” priklauso szaltai 
dažiuretbjnš.dažiuretrijas. ”
:"*>Szinlirigirikriirii triW'fjhde- 

kftvocziau'/ krid teiktu'riies ’lai-, 
szka nuo manės motirini IpH- 
idnoti. Pirmiausiai ture'tJurii, 
žihoriia, dnoti 1 jnodyklo, plunk 
snri.fr popieros.

inn-iszpildyti,” 
retbjris: “

> y Į J, s; Į

Nevalia man jokiu priasžy- 
t” atitarė drižiu 

kad nebūtimi pripil
dęs tos juodom piktadarystės, 
galėtum patsai matytis su 
giminėmis.” 1 ‘ ’v1: r5 I

“Isz tavo akih matyti phdo- 
rimias, ’ ’ 
duota tlažiuretoja:

tare Edvardas in barz 
t “Argab’ 

misly ti, kad asz dasileiėau tor
’•“ Ar'ghb’

T)iktadej5*stes? Juk žinai1 mari 
ir mano tfiotiha, neri, jai nekly
stu, esi Verifier’i s senas tarnas 
mario nabaszninkd tėvo; i

Jis man nbio tave dahkiai 
pasakodavo ir ko keriiaris in ta
ke irisižiurin, tuo labjanS' ■ pa- 
žinstamesniu tavo veidas ro
dos.’'’ “

Taip iriiolas Edvardai, esu 
labai karikiriausi 

dvasiojo, matydamas tnve va
kar draugystėje Žaridaru.
kas tave ponaiti, galėjo prie 
tokio bjauraus darbo priver
sti?” , <

“Mano motina guli mirtinai 
serganti....’”

O Dieve suprantu!

' it

Verneris

Ir

’ ’ por- 
trauke Vernor’is: labai nu puo
liai. Laimingas g^’X'onirnas pa-

4 4

sibaige, isz niekur iiebuvo pa- 
gOlbos, ir, 0 baisybe! stojais
žmogudžiu. užiimšzeju del ’tavo 
motinos.” Tė-i i‘SZ t'arėk, nusi- 
szluostc m$nVri idtanČžiriši per 
tankiai apŽėluše burna. ' »

“O ne!” sustbnejo Edvar
das: “ne esu užiriuszej'u; kas 
teisybe, asz geidžiu ]>h$elbos 
Dievo ir sveikatos motinai. 
Paklausyk tik; ejati keliu in 
Lozanna, kad pVhszyti pri^eL

motinos. Tai i‘sz tl rok, nu si-

ne esu užrririszejti; kas

bos pas viena dranga Ik a hiano
motinos, nes artinarii vilkas už
mokėjimo skolos mriluninkui. 
Kaip tau žinoriia, keli'riri iri ten 
yra tolimas, o laikas, kuriame 
turėjau sugryzti, trumpas, dėl
to skubinausi ir norėjau nau
dotis" fez naktFės. Taip tamsio
je eidamas, iszgirdau arti sa
vos szauksma praszanti pagal
bos. Nubėgau1 in ta vieta, ir, 
Vemerii, žmogus, kuri pažinsiu 
atsitolino toje valandoje. ?Už- 
irmsztasis, o 
gulėjo ant kelio, 
prie nelaimingojo,

prie jo krepszys, 
Pasilenkiau 

paėmiau 
mirSztaiitiji in savo glebi, o 
szluostvdamas jam krauja nuo 
kaktos buvau paimtas nuo žan
daru orio lavono — kada mano 
glebijo iszloido dvaso.

Verner’is dabot ingai jo klau 
ko rodos, jaute teisybe jo žo
džiu ir kovojb nats 
dūmojime.

su savim 
Kiltmga Elvardo 

s to vy la, tas void as žydintys 
jaunVsta, trunnti aptemdytas 
viduriniu susikrimtimu, ta žiū
ra drąsi, Viskas tas liudijo apie 
jo nekaltybe. '

Giliai susigraudinęs Verne-’ 
r’is prisiartino prie kalinio, 
nužėrė kamuolius tamsiu plau
ku nuo jo 'ąugsžtos kaktos ir 
suszuko nudžiugęs: “Ne ėsi 
nžmušzeju! jei tas’; veidas ap
gaudinėja/prakeikiu visa žmb-

Ncbijok '1 kankinimo rio- 
? susiria- 

myk, nes nekaltus, jei turi' dio-

nija.
smagaus apvionejimo,

vobaiminga duszia, nežOmisz- 
kos Dajiegos globoje laiko. Lai
kykis stipriai' tikėjimo, o brik 
tikru, kad nekaltybe tavo turės 
iszsirodyti. - Tuom tarpu' paši-
lik su Dievu, sugryžbziu ŪŽ pu- 
sadynio, atnesziu tau kanors 
pastiprinariozio, o ■-‘f* 
plunksna, raszalo ir popierės 
kaip norėjai. \ į v1

Jei sulaužysiu sžiadieh pir
mu syk savo pareigas, tai ki
taip negaliu, o V. Dievas m^n 
tikrai ta nuodėme ('grioka) 'at
leis. Ra-szy damas -gaiTėkis moti
nos, prasžb sžirdirigai:

: *i • t • *i i • ' * t . i

ežia motina užmusžtk”

o
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BALTRUVIENE

Susirinko daug-Lietuviu, 
Isz viso miesto szaliu, 

Senu ir jaunu, 
Moterių ir merginu, 

Visi gere kiek kas norėjo, 
Ba alaus ir namines daug 

> ■ ’ turėjo, i 
Ant galo nekuriems užsima

nė patrepsėti, 
Ir pradėjo kazoka szokti. 
Viena mergina kazoka trep

sėjo, 
Ir kotkia tai baika parodyt 

• . - norėjo,
Kaip ten nežinia suklupo, 
Ir ant mažo vaiko užklupo. 
Motina kūdiki tuo szoko 

>■ gelbėti,
Ir pradėjo ant merginos bai

dei plūsti.

KONGRESAS IR 
EMIGRACIJA 

t , Si -'l > * u «

' Per ’jfiasttfrncfcius pora me
nesiu invairuš biliai ir rezoliu
cijos nėcžianczios imigrantus, 
kurias Kongresas buvo žade-

Antanas Ramanauskas
, Uetuviszkas, Graborlus 

■k ; 1 1 i 3
MILL & PATTERSON STS.

ST. 0LAIR, PA, iN

kurias Kongresas 
jos priimti rinkėle daug vilcziv 
ir bąimiu. 68 tojo Kongreso 
Sesija užsibaigė Kovo 2tra die
na, ir nei vienas isz tu daugy
bes biliu ir rezoliucijų lieczian- 
ežiu imi įrantų s, nebuvo per
leistas. Didesne ju dalis visai 
Kongreso nepasioke ir tik ke
letas isz jn tebuvo Kongreso ir 
Atstovu rimtai svarstoma.

Vėliausi gandai ir tvirtini
mai, kad Kongresas žadėjo 
priimti ar buvo jau priemes bi- 
lius kurie palengvins 
kvotos instatyfna, pasirodo be 
pamato. Daug giminiu ir drau
gu žadnncziu važiuoti tikėjo 
krid nors bus padaryta, kad 
puagelbeju's tiems, kurio buvo 
£ave vizas priesz Liepos 1 
1924 ni. bet negalėjo važiuoti 
del kvotos sumažinimo, ir žmo
nos 
ežia 'ė’saricziu, 
iszvažiuoti iri Jungtines 
stybes. Kongi’csns, 
siitose dalykri0K0 nieko

Kongresas

lazbalsamuoja ir laidoja miruiua* 
ant viaokiu kapiniu. Pakabus paruo- 
szia nuo pnprascziftusiu iki prakil
niausiu. Paraamdo uutompbflius do! 
laidotuvių, veseliu, kriksztyT,iu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bcy Telefonas. 1873 M. 4

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

Lietuviszkae Bankieriue 
ir Laivakoreziu Agentą*

1__ _ _ ___ _________ ________ _________ j_____________ " — - - ---------
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naujos
Lief uvitxJca • Grab or t u*

K. RĖKLAITIS
laidoj* numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokate. 
Turiu pagalbininko moterių. 

Prieinamos prekei.
........- ....... JL ■■

816 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

I

i

I
1

i

'»l‘

ir vaikai imigrantu jau 
tikėjos greitai 

Val- 
vionok, 

nepa-
dare, ir naujasis 
neshsiriinks bė Gmėdžio 1925 
m. tMgi negalibia tikėtis jokiu

Ant josios kaip žvėris mėtėsi,
Už plauku su nagais griebėsi.

Ogi larmas nesViėtisžkas,
ogi kliksmft®,

Bobų ir vyru riksmas,.
Buvo ir juoku invales,

Na iri ant pagalės,
Motina vaika pagriebė, 

Ir namo pas save iszdume.

Ą *

♦ ♦ *

Jau kas darosi tam Konetike
Kur tankei in ten garnys 

atlėkė,
Ir tai pas mergeles atsilanko, 

Su dovanelėms atlanko.
I’riesz Velykas vienai ne kaip 

atsitiko,
Nakti dovanelia paliko, 

Toji no priėmė,
In buszius isznesze, 

Bet žmonis dovanelia užtiko, 
Bušzįuosia nepaliko, 
O kriti silpnas buvo,

>

greitii permainų imigracijos 
instfttymc. J1

Prionoiiurijariias Deportacijos 
Akthfi kuris butu prailginės 
dotibrtriėijds laike, ir atomes 
dabartini betikiu metu apry- 
bnvimh. kuriame laike dangų 
ma svetimžemiu turi būti de
portuojama, triip-gi netapo in- 
sta'tyrinu. Jis buvo perleistas 
Poprožontatri Namo Vasario 
10 d. bet Senato Imigracijos 
Komitetas Vasario 23 d. nuta
rė riedaryti jokiu žingsniu to 
bilians rėikalė. Senato Komi 
tetas fante, kad bilius turi bū
ti'studijuotas ir disku su o jamas 
placziai. — F.L.I.S.

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagume s*- 

vije khlpo tai viduriu užkiėtejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skaitoma, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausme, Užgesti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą riesniaguma, tai nesikankyk viręs 
minėtoms ligoms, bet gauk pas tnu* 
jjoliu o suteiks jum pagelba ir erei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekau ežios prekes: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas meno- 
siniu, nuo kosulio ir kokliusco, tino 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenin** 
ligos, kiekvieno pakelis po 60č. Noo 
nervu ligos, iszgastiea, galvos skau
dėjimo Ir svaigimo ausys* ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-Iiges del moterių 
85c Geriausi gumbalastai 50c. Psv 
lango tr a j anka 60c. Poplatezkai 35*. 
Nuo pkuku slinkimo ir pleiskana teik 
valimo 60c. Visu matu gyvenimą* 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiuskit* 
10c. o gausite musu visokiu žolių Ir 
knygų kataloge. Reikalaujame pante 
veju musu žolėms, knygoms ir popte- 
riu gromatoms. M. žuksltis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y»

PAJESZKOJIMAI

Kudi,kelis pražuvo. > 
Su ta ja ihergelia bus ne kas, 
Ant keliu metu in kalėjimą 

paklius,
Ir kitai gamys atnesze dikta 

ryszeli, 
Kaip atrišzo rado sūneli, 

Dabar nežino kas isz to bus 
Trirbut nelaba garni skuns.
Geriausia gami pagauti, 

Ir sparnus hwpjauti, 
’Kad lekioti negalėtu, < 

Merigoleni dovanu nepritoiktu.
Badai ir SzamokuOsia teip 

atsitiko,
Bet szi kart vyrui bciboka 

paliko, 
Kuri th riejo priiiht 

Ir kaipo savo hugyt.

* ♦

Tai nedyvai kur girksraioja 
< ifydterelės,

Nes jaigu drau^iri geria ir 
' dukreles, 

Tai veita duoti lazdų 
'Del tokiu dukru.

O jus motinos, kad jus Var*

taipgi ;
' * H

nOs, prasžb sžirdingai: ?T‘nbs 
netikėta baimė galėtu sergan-

-r j

Su sigratid i nes, su dekingys
tos aszaromisakyse,, suspaudė
Edvardas deszine doram vyrui
irdekavojo Dievui, kad HoVp 
viėnnb* žmogus pripažinšta ji

i 1 r, . • t

’ TOfiaViJ
nekaltu.

' > nos sudraėkytu, 
Ir da vilkai šuterebytu.

Geriau gerkite paczids ir už-

Bet dukroteirts iibduokito ir 
, ■ jn nepratinkite,

Ba kas isz5 tokiu merginu bu?,
f-A /

' ’ spriihgkitė,

ateis in jute motus?
Žiiidto, jė'g ’prie girtavimo, ' 

Ne .vieno smegenis persimaino,
Ypatingai kožnos nelabos, 
. x Girtuoklės bobos; 7 . * 
Pradeda plovoti godžius ne

gražius, « jk
Tai kas isz juju mergaieziu 

bus, 
Kaip ateis in metus ?

O jus begėdės, 
lO'bosarmatėslu 

Neužiigio ths bue,"ę"‘ '•

Jog kniauksite'didoliusVarigus,
Diovtilib Už tai nėdbvanbs

Ir batooi nukoros.

i

Paulina Oželiene po tėvais 
Misiuniute kitados gyveno Ma- 
hariojrii po tam iszvažiavo in 
Waterburi, Conri. Jeigu kas 
apie ja ja žino ar ji pati, tegul 
malonini man duoda žino nes 
turiu pas ja ja svarbu reikalą.

Mrs. Mary Stoczkus
31 E. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.n.17)

(Jurevi-' Adomas Butkus 
ežius) gimęs Botigalos parapi- 
joi, Szidlavos vai. priesz kare 
gyveno Racine, Wis. Amerike 
turi du brolius Stanislova ir 
Juozą, o Lietuvoje dvi seseres 
Juzefina ir Ona. Jeigu esi gy
vas dede, tai praszau atsiszauk 
ti. Asz esmių Juzefos duktė, 
nesenai isz Lietuvos pribuvus 
ir noroezia su tamista susira- 
szyti? Kas žino apiė Adoma 
Butku, meldžiu man praneszti 
už ka busiu labai dėkinga. 
Ona Juraviczaite po vyrui Sa- 
kalauokiene.

Mrs. Anna Sakalauckiono 
• / 3136 W. 42nd Str.

Chicago. TU.(t.a.1-1) I

TEMYKITE LIETUVISZKA 
TAUTA.

J . <

Parduodu puikias ir geras 
farmas; prie vandeniu ir prie 
goru keliu, su budinkais ir su 
sodais, netoli miestuku. Par- 
d'uodn' ant; lengvu iszmokojimu. . - z x J ri'. .' V.* ICžibnais asz pats gyvenu 13 
metu ant farrnos. Vėlinu kož- 
nam broliui kuris nupirks nesi
gailės, galės puiku gj^vonima 
vesti, Galonais yra daug Lietu
viu. Turime 2 bažnycZias, Lie- 
tuviszkės szakcles ir t.t. klatot 
koki daVbai dabar miėstuosu 
gal bus da prastesni, rtevargkL 
te midsfūosė arbh kasyklbšė, 
traukitės puo bosu, galite būti 
pats sau bosas ir be bėdos gy
venti. Patarnausim ka goriaiiBe 
del jusuv. ’ ’ (a.31)

, v Antanas Macunas
R. No. 1 Box 51 Irons, Mich.

t'

WWT"

. KAnt J. Sakalausk
LJETUV1SZKAS GRABORIUS 

(R BALSAMUOTOJAS

Pigi preke. Tefpgi 
▼teoktemaautomobiliu*

į, 

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Naa> 
jausi* mada. 
pristato 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklu*, did» 
liūs ir mažius už pigiausi* prek*, to
dėl jeigu pirksit* POMNINKA tat 
kreipkitės pas mane, nes ass galia ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kMt. 
933-33* W. Centra St., Mahanoy Cftp

<►«

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9629,858.01

Mokame 8-ezi* procentą ant 
sudfitn pinigu. Procentą pridedam j 

pri* juan pinigu 1 Saudo ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir ju* 
turėtumėt reikalą su muau banka 
nepaisant ar maža* ar did*li*.

H. BALL, Prezidentą*.
Goo. W. BARLOW, Vice-Prb*.

i Job. E. FERGUSON, Kasteriu*.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prb*.

" CHAS. 3. PARMLRY >* 
R«ai Eatatw Agent. Notary Fwblte

Jeigu norite pirkti ar parduoti natt* 
tai koripkites pa* mane, tai jurite

I

Insziuriofa
namus ir fornlczius. *otomoHUia* Lt. 

Kampa* Cataw1*»a ir Market St.
Mahao y City, Pa-

. W. TRASKAUSKA1 
PIRMUTINIS LIETUVlSZKAS 
GRABORIUS .MAHANOY CITY ‘‘

Laidoja kunua numirėliu. Paršatnlo 
Automobilius del laidotuvių kriksb* 
tinlu, vesoliju, pasivažinėjimo Mr tJL

r

ffa
'f ft#

ta reikalą atliksiu. Randavojo nanrtto 
ir koloktavoju randas.

- t

"Ą.

H

1 u
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ji
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1

■

1

aUtomobllius del laidotuvių krik***

5ZO W, C«ntr* St. Mahanoy* Oty, Pa«
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snri.fr


r SAULE
f
I ŽINIOS VIETINES.
'r — Nedelioj pripuola Pus

nakti velvkos.
.— Buczeria Charles Marta- 

vioz, 422 W Spruce ulyczios, 
važiuodamas isz New Bostono, 
likos perszautas in peczius per 
vftikn

PADEKAVONE UŽ NU- 
SIUNSTA AUKA DEL SZV. 
KAZIMIERO SESERŲ VIE

NUOLYNO PAZAISLYJ 
LIETUVOJE.

i I *» I III ■ I 1**^*——I II ■ I O *■ •..» M.WW.I

Isz Shenandoah, Pa.

— Aut a nas St i n k e Vi cz i us 
lankėsi pas burmistrą ana die
na kuris ji szaltai priėmė ir da 
Hepe užmokėti bausmia už ne
mandagu pasielgimu.

— Della, 3 metu dukrele Jo
no Belinskio, 901 E. Pine uli., 
likos sužeista per automobiliu, 
prigulinti prie kontraktoriaus 
Skeath. Mergaite tuo likos nu
vežta in Ashlando ligonbuti.

— Andrius Karaseviezius, 
jojo motore Agnieszka kaipo 
Petras Balcziunas
Viktoria per Velykas

Didžiai Gerbiamiems
p. p. Sklevams.

Auksztni Gerbiamieji musu 
Geradariai!

Džiaugsmingai jums pra- 
ne»zu, 
na
gi gavau jusu laiszka ir czeki 
sumoje tukstanezio litu. Už

kad per musu Kapelio- 
Gerbiamaji Kunigą V. Dar-

tukstanezio litu, 
taip gausia auka ir dideli mu
su Vienuolynui 
reiszkiu visu 
mioszirdžiausia

— Stela MarcziiiKkiene isz 
W. Cherry ulyczios, kuri sirgo 
nuo kokio lai laiko, likos nu
vežta in Aslilando ligonbutia 
gydytis.

— Pa t i

su moteria 
lankėsi 

ir svecziavosi kėlės dienas pas 
Kubams, Kasparus ir Norkus.

— Panedeli atsibuvo laido
tuves moteres Povylo Marauc- 
ko, kuri mirė ligonbuteje Mi- 
Hoticordia, Filaxlelfijoi. Velio
ne prigulėjo prie keliu mote- 
riszku draugin iu kurios paau
kavo bukietus puikiu žiedu dei 
avo sesutes.

-— Helena Bubnis, 329 E. 
Pine uli. siausdama ant krūvos 
piešk u prie namo, puolė ir isz- 
sinarino ranka. Daktaras su
taisė ir mergaite daug sveikes
ne.

— Panedeli atsibus vienas 
isz didžiausiu 
kada atsibuvo szioje aplinkinė
je, kuri laikas Lietuviszkas 
Independent Kliubas ant Nor- 
kevieziaus sales.

— Sekretorius Independent 
Kliubo meldže visu t uju kurie 
aplaike užkvietiinus aut ba
liaus Panedeli, kad prisiunstu 
pOstelkortes kanuogreieziause 
nes svarbu žinoti del kiek ypa
tų pa garny t vnkarienia. «

— Pergyvenia kelis mene
sius, musu mieste, o kada paju
to kad jiems per karszta czio
nais Ambrazas Gražis su savo 
prieiaidinia Konstancije Paler-

West

Pokvliu kokis

prielankumą, 
Seselių vardu 

padėka jums, 
Gerbiamam jusu Kunigui Kle
bonui, Ponioms: F. Sklarieniai, 
F. Boczkauskieniai, (’izarikie- 
niai, W. Boczkauskieniai, A. 
Leskauekieniai ir visiems pri- 
sidejusiems prie szios aukos. 
Stebėjausi isz jusu pasiszventi- 
mo ir nepaprasto sumanymo, 
kad surinkus Seserų naudai 
tokia gausia auka.

Nors skurdus ir 
musu darbo laukas, 
minus, kad tai yra brangioji 
Tėvynė Lietuva, del kurios 
laisves atvadavimo pasiszven- 
te nevienas kilnios sielos žmo
gus, tad mums sziandie, jau- 
cziant jusu broliszka meile už 
plataus vandenyno ir tiek prie
lankiu mums szirdžiu, drąsiau 
yra darbuotis Dievo garbei ir 
Tevvnes labui. Jusu duosnias 
szirdis atsiminsimi nuolatos 
savo maldose, praszydamos 
Aukszi'ziailsiojo palaimos 
suose jusu darbuose.

Visus prisidėjusius prie to 
tukstanezio litu aukos, ypatin
gai paminėt uosius jusu laiszke 

n uosz i rd ži a i sveik i n n 
Szventornis Velykomis ir 

drauge su Sesutėmis linkiu vi
siems linksmiausio Alleluja.

Didžiai jus gerbianti ir de- 
Sesuo M. Immacnlata

W. Boczkauskieniai

atsiminsiinč 
maldose,

asmenis, 
su

nuvargęs 
bet atsi

vi-

kingn, 
Szv. Kazimiero Seserų

Virszininke.
1925 m. Kovo 26 d.

vaikus Lietuvoje o
je vyra kuri paliko Wore

nes

skieue iszsibostino in 
liazletona, kur likos aresztavo- 
ti per burmistrą Kubieki, 
porele gyveno be szliubo. Am- 
brazas badai turi paezia ir tris 

Konstanci- 
esteri,

Mass., isz kur pabėgo pa s i im
dama su savim sūneli. Palicije 
pranesze apie lai vyrui, kuris 
atsake buk savo patogios pa 
cziules iszsižada bet geidže su
grąžinimo vaiko. Palicije da
bar pranesze apie tai valdžiai, 
kuri Ambraza laikys už Balta- 
kupeziavima ir iszvežima mo
teres in kita valsti tiksle nemo- 
raliszkumo.

ANT PARDAVIMO.

MAGIJOS MONU VAKARAS
Panedelije 20 d. Balandžio 

(April) Szv. Juozapo Parapi
jos Svetainėje Mahanoy City, 
Pa. Gerbiami Maiianojaus Lie
tuviai virsz minėta d. tai vra 
Panedeli 20 d. Apriliaus atsi- 
lankvs žinomas Lietuvvs Ma- • •
gikas Prof. J. Czekanaviczius 
surengti ant atsisveikinimo .pa
skutini magijos vakara Maha- 
nujaus Lietuviams.
biami Lietuviai 
progos, nes M a
naviezius iszvažiuoja iii lllino- 
jaus Valstija ir. (langiaus jau 
gal jo nematysite.
t'ze-kanaviezius tai

<r

Taigi, ger- 
neprah'iskite 

ikas J. Czeka

namai, antPuikus dideli 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 -W. Mahanoy A ve., prie 
kampo.

ftf)

Fr. J. Sklcra,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

M agi kas J. 
vra vieniu- 

telks Magikas Lietuviu tautoje 
ir vert(»tu Gerbiamiems Lietu
viams paremti musu Gerbiama 
Magika J. Czekanavicziu kad 
galėtu dalyvauti musu Lietu
viu parengimuose o nebūti pri
verstu parsiduoti save sveti
mai tautai. Pradžia lygiai 7:00 
vai. vakare, 
kams 15c.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
aid Viso loto, ant kampo prie 
N o. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaiįVite in “Saules” ofisą.

š

3 
S
8

S

4*

Del veseiliu,

J užauga 50c. vai- 
Visus kvieczia

Rengėjai.

VISOKIU GYVU KVIETKU. 
partijų, laidotu

vių ir 1.1. Teipgi gvyu augan- 
ežiu kvietku. Pirkite pas mus.

John Luke
337 E. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.(t.f.)
•••*••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••^•••••••••a ihiiii hhiuhi •••••»•••••••••• mimu •••• •••••• ••••••• •••••••• •••<iM|ttV|

DIDELIS BALIUS!
Rengia Sz. Magdalenos Moterų

• Draugyste, Mahanoy City, Pa.
Utarninko Vakara 28-ta Apriliaus j

Norkėvicziaus Saleje. Pradžia 8 vai.
Inžanga moterims ir merginoms 35c. Vyrams 65c.

3

3

Muzika parūpinta kad patenkinus jaunus senus

3
l 
•»

I
3 
j 
«• I ••Muzika parūpinta kad patenkinus jaunus ir 

todėl kviecziame visus miesto ir apielinkes Lietuvius | 
................... |

IKvieczia visus — RENGĖJOS i

atsilankyti ir užtikrinam kad vakaru praleisite links
imai.

Juozo Jashinskio, 
33 metu, gyvendama po 630 E. 
Centre ulyczios likos surasta 
lovoje negyva. Motere atsigul
dama. skundėsi, jog nesi jau- 
czia sveika. Paliko keturis ma
žus vaikus.

— Terp Pleinės 
ville, automobilius 
ant smalkaus užsukimo isz- 
mesdamas Adolfą Valukoni ir 
McGee. Valukonis likos pavo
jingai sužeistas ir nuvežtas in 
ligonbuti. Sužeistasis 
ant 106 S. Grant, ulyczios.

— Arcade teatras ant kam
po Main ir Coal ulyczios likos 
uždarytas. Visa, narna suardys, 
o ant jojo vietos pastatis pui
ku murini narna kuriame rodys 
kmtamuosius paveikslus.

— Stasiukas Dombrovskis 
isz Heights ncszdamas ant ran
ku savo sesufia, likos trenktas 
per automobiliu prigulinti prie 

Ta-

ir Girard- 
apsi verte 

užsukimo

gyvena

Vlado Dunkevicziaus isz 
niakves. Ant gihikio vaiku pa

imvojingai nesužeidė tikini 
puti apdraskė.

— Per Velvkas 
buvo nemažai musztyniu. Ant 
146 W. Girard, tūlas vyrukas 
vos neužmusze savo paezia, o 
tai vis isz priežasties mylomos 
uoszves kuri net ir palicijan- 
tams norėjo iszdraskyt akis.

— Neužmirszkite kad Pa
nedelije atsibus
viszkas balius kuri parengė 59 
kuopa Moterių Saujungos Ma- 
herio saleje. Bus tai vienas isz 

pasilinksminimu.
lietuviszka, jog 

nepastovės
kojų ir lures szokti. Priek tam 
bus gardus užkandžiai,

czionais

tikras lietu-

smagiausiu 
Muzika tikra 
net seniausi ant

o del 
isztroszkusiu bus ir užganadi- 
nunezio gėrimėlio.
rūpinsis idant balius butu vie
nas isz pasekmingiausin 
kurio užpraszo 
kyti Panedelio vakara.

—- Automobilinei vagys pa
vogė automobiliu stovinti prie 
Macks aptiekos, nuvažiavo ant 
Heights ir apiploszi’a ji nuo 
visko paliko. Locnininkas Sta
sys Maslovski davė palicijai 
tuoj žinot ir automobiliu sura
do už keliu valandų.

— Advokatas William Bell 
kuris gimė czionais, mirė Ed- 
wa rdsv i lie u t arn i n ke.

«* 
Motorolos

ant
visus atšilau-

Laisnai ant apsivedimo 
iszdnoti del Petro Stabinskio 
isz Frackvilles su Elzbieta Ku- 
beldzis isz czionais. H. Evans 
isz Pottsvilles su Helena Bu- 
tinskiute isz Minersvilles.

Girardville, Pa. — Jonas 
Alaranauckas nupuolė tropais 
kada atsikėlė isz ryto rengtis 
in darba, perpjaudamas baisei 
galva. Dr. Dewey susiuvo žai- 
duli.

— Mrs. Sally Carey, 20 me
tu, likos užmuszta automobi- 
liaus nojaimeja kada važiavo 
isz Shonadorio. Kiti ka važia
vo drauge apsisaugojo nuo ne
laimes.

— Chester Nastieilla, 21 
metu Italas, susikirviezines su 
kcleis tautiecziais likos nujdur- 
ias in koja ir nuvežtas in ligon
butia. Peilininką aresztavęjo.

— Veronika Szidlauskiene 
padavė skunda ant persiskyri
mo nuo savo vyro Vincento ku
ris nuo josios prasiszalino.

Nastieilla

*

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

t

Kotai moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke.tiktai . .

rivalo turėti iria knyga

. . 11.50
<ir

I

k

i
•M:*'

*

K
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GARBE BŪTI TĖVU IR MOTINA SZITOKIOS SZEIMYNOS.
Szlai paveikslas George Hilst jojo moteres ir 17 vaiku, isz San Jose, III. \’isi gyvi ir 

sveiki. Nesenei valstis Illinojus apgarsino, buk duos dovana del didžiausios szeimyuos ir laja 
dovana aplaike Hilst, Mažiausi vaikai yra vienatine pora dvynu. Szeimyna gyvena ant fai
luos ir visi vaikai prigialbsti levui dirbti.

A

PARSIDUODA FARMA. .

82 akeriu puiki farma. Na
mas ir didelis tvartas. Visokiu 
vaisingu medžiu ir girnos. Ge
ras vanduo isz szaltinio ir szu- 
linio. Parsiduos szi menesi tik 
už $4,000.

Geo. M. Biehl
204 S. Centre St., 

Pottsville, Pa.

(a.2t

ANT PARDAVIMO.
,L ♦ * *

Nauji namaPFrackvillc, Pa. 
Preke $4,GOO ant lengvu iszrnO-

Teipgi lotai mineUm
Apie dauginus dasiii-

nokilc ant adreso.
V. Lapinskas

601 W. Mahanov Avė.
Mahanoy City. Pa.

kescziu. 
mieste.

- (t.f.)

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

4“

i

1
M

Isz Lietuvos.
Sziauliu aps.

degtinei 
prasimano

4 4 nusi- 
v i šok i u

MIRĖ NUO MOOZEKOS 
KANKINIMU.

Szia ulini.
gydytojas Kovo 11 d apžiurė
jo lavonu 10 metu mergaites, 
R a d v i 1 i sz k i o m i e s te 1 y, 
nukankino patys tėvai.
ginusiai musze ja. pamote, kuri 
visad skirdavo nuo savo tikrų
jų vaiku. Mergaites lavonas vi
sas nuosmugiu padengtas mė
lynėmis žaizdos vienos
gyti, kitos dar tik padarytos, 
kas rodo kad ji jau senai buvo 
kankinama. ’Kovai suimti.

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

Jeigu reikalausite
kokio tavom kuri mes parduo- 

at ei k i te o suczedinsite 
Parduodame visokiu

prieteliu.

reiszkiu

- ,r

kuria
Dau-

Zmoge- 
nerado 
prie* jo pri-

ir

KA DARYT JEIGU NĖRA 
PINIGU?

Kamajai. Rokiszkio aps. — 
Kamajiszkiai vyrukai, neturė
dami lituku 
pirkti,”
Inidu “užsidirbti.

Kovo 4 d. turguje vienam pi- 
liecziui dingo gaidys, 
lis pasisukinėjo -- 
nurimo. Netrukus
ėjo du vyrukai ir pasiūlė už du 
litu dingusi, gaidi surasti.

Žmogelis sutiko, 
paėmė pinigus ir gaidi sugra
žino, aiszkindami, kad gaidys 
isztrukes ir bėgės, o jie sueziu- 
po. Gave pinigus, vyrukai nu
sipirko degtines.

Vvruka i

VARGAMISTRA — DL 
DŽIAUSIS PONAS.

Salakas, Ežerenu apš. - 
vo men. buvo surengtas 
szas praneszimas Liet. Valst., 
Liaud. Sąjungos vardu, kuria
me kalbėjo V. P., bid pradėjus 
jam kalbėti kilo 

“užmuszti ji, 
ir tt. Triukszmo vede- 

i r ’
Stasiūnas, užlipęs ant 
davatkom insake rėkti, szvilp- 

pats pavyzdi duodamas;
prasidėjo mėtymas 
moszlais ir akmenukais, isz ko 
ir kilo tari) minios muszis.

Tokiu bu'du teko 
uždaryti, o 
praneszima.
baigtas praneszimas 
džiausiom ovacijom, 
nauju nariu, in 
girdėti

- Ko. 
vie-

• i

rėksmas
žiavoti ’ ’
jas varganiistra

t riukszmas, 
mikrv-

virszait is 
vežimo

baigė

SERGANTI ŽMONES.
KREIl’KITES PRIE DR. HObGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bu* kožna Utar. 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

ii,

’ *3 
fjT

h v

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistą*.

purvais,

imt inga 
saleje 

uz- 
di-

atidarvt i a
Saleje buvo

su
įlįstojo 

nariu, in kuopa. Kaip 
triukszmadariai

policijos tardomi.
v ra

Read i ivj 
. lines

k

$4.00
’ IN

BALTIMORE

Dubeltavas 
Tikietas

> ARBA IN

WASHINGTON, P.O.
> Speciali* trejna* Sukatos nakti

C A Ryte
< Shamokin .. .............  ... 12:0 L
SlVIt. Carmel .   ..........  12:10
<Mt. Carmel Jet.................. 12:20
> Auhland ..... i......... 12:47
r Girardville .........   12:55
C Shenandoah , . . /. ■...............12:35
> Mahanoy City .. ................ 1:10
< Tamaqua........ .................. 1:45
S Pribus in Baltimore........ . 0:30
fPribus in Washingtona .... 7:30 
l GRĮŽTA NT—Ekskursinis treinqs 
>apleis Washingtqna 5:05 vakare, o 
C isz Baltimore (Camden Sta.) 6:05
> ta pati vakara in virsz minėtas 
r stacijas.

i
Tikietai geri tik ant virsz-minžto 
specialiszko treino. Tikletus gali
mu pirti ir keletą dienu priesz ta 
ekskurcija. '

* • a *

a z

Užsisenejutiu ir Chronitxku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atojkite pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszbcrimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
Ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu telp tai matykite 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztin e ir sztyyi sulenkimai 
pasiduoda per mano, gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, • pailsę Jsz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszbcrimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stokas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa-

— _ L•>••1
sabas gydymo. Padekavonea nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Ąpierikoa 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais

NETEISINGAS PASKALAS 
— $100.00 DOVANU UŽ AT

RADIMĄ APSMEIŽIKO.
Asz žemiau pasiraszes ap- 

visiems Maiianojaus
gyventojams, buk kas tok i s 
paleido bjaurins paskalas apie 
mano ypata. Asz, jausdamasis 
kad ne esmių kaltas t uju pas
kalų ir kad mano vardas likos 
bjaurei apšmeižtas po Mahano- 
jn ir kitas aplinkines, duodu 
$100 dovanu tam, kuris man 
pranesz kas taji paskala palei
do po miestą, ayba jeigu ne kad 
žmonis paliautu platyt tokius 
paskalius, nes iszgirsdamas kas 
juos platintu, busiu priverstas 
užvesti skunda ant iszsiteisini- 

(t.a.28 
Karolius Lapinskas, 

38 E. Broad St 
West Hazleton, 1

ANT PARDAVIMO~
5 akeriu farma 

szimtais visztu, i 
medžiais, 3 mylės

tani

dame, 
pinigu, 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir 1.1.

L. WASCH (Yvaskeviozius) 
Upholstering and Hardware.

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

mo.

•1
> a.

su keliaiso
su vaisingais 

nuo Maha
nov Citv. 'rinkama vieta Lietu-•
viui kuris norėtu užsiimti au
ginimui visztu. 
automobilius.
“Saules’’ ofisą.

3$c Ir 70c vaUtinAe. Tlmykit*. kad butų 
Inkaro vaizbalcnklia ant pakelio.

V

UI PAIN- .1.1. 
EXPELLERIS I

Priveja Skauvnua! I
Trinkite rreitai tajp. kad iia 
«tebetinan hnimenta* pereiaunktų 
per odą į pat ų vjeų, ii kur 
paeina neiraaęumai. t
Pain-ExpeUerh palengvina kraujo 
nnkemrnj) ir alitalgia normali 
kraujo tekėjimu gisfonUs.

p ad. BitHTift a.ca>r\ 
Berry & South Sth St*. 

Brooklyn, N. Y?

I

Saules’

'Kaipgi Ford
Atsiszaukit in

(t.31
K
B

ANT PARDAVIMO
Prie kampo E.

Mahanoy City, Pa. Visi hau-

l

Du liauji namai, ka tik pastatyti.
Pine ir 7-tos ulyczios, 
jausi intaisymai, karsztu va ndeniu apszildomi, ci- 
mentuoti skiepai, maudykles ir 1.1, 
materijoins buvo naudojamas prie 

Kreipkitės ant adreso:
I1AKKY LEV1T,

S. Al Al N ST. SHENANDOAH, PA.

Tik geriausias 
sta tvino szitu

namu.

*>•)

Jis v ra 
supranta apie

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

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

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

Panedeli, 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, ir 6 iki 8 popiet, [i 
In namus ateina pagal reikalavimu.

u.

l

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahaftoy City, Pa.

t JN į ----

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

Merchants Banking Trust Go. 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-
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