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36 METAS

ISZ AMERIKOS
PACZIAI UŽRASZE $5 O 

PRIETELIUI $200,000.
Los Angeles, Calif. — Henry 

Voeckell, loenininkas dideles 
aptiek<xs, kuris likos nužudytas 
praeita menesi jojo name, pa
liko testamenta kuriami* užra- 
sze savo paežiai penkis dole
rius o snvirszum 200 Inkstam 
ežius doleriu savo prieteliui 
James A. Wall. Viena treczin 
dalis $350,0001 urto paliko šo
nui. Motore užvedė skundaMotore užvedė 
ant atėmimo turto.

4
C-X

kasierius U ui versa l
1018 S. Wabash

GYVAS, BET DAŽINOJO 
APIE SAVO MIRTI.

Marinette, Wis. — .Jonas 
Slankus isz Soperton, t u rojo 
nepaprasta atsitikima kada 
perskaito apie savo mirti da 
Imdamas gyvu? In Marinette 
atėjo sergantis žmogus ant už
degimo plaueziu ir nuėjo in 
vieliniu ligonbntia kur padavė 
savo pravarde 
Stankus isz Soperton, kuris in 

po tam mirė ir 
apie lai buvo apgarsyta laik- 
raszczi uosia.

I Jgonbutes
su Bav Shore Lumber Co., kur 
Stankus dirbo ir su nusistebė
jimu dažinojo, buk Slankus 
yra sveikas, 
prie darbo. Kas 
jojo popieras m*s(*ii<*i ir 
tas žmogelis mirė, pasiduoda
mas kaipo Stankus. Palicije ty

kolos dienias

savo

kaipo Jonas

valdžo susinesze

būk
gyva .4 

tok i
ir randasi 

s pavogė 
gal tai

Ne i maro IT,

gat vos 
jo draugas 

4928 N. 
mat v-

NORĖJO PASISKANDYTI 
SU 300,000 DOLEREIS.

Chicago. — Simon Sorokin, 
40 m
Lamp Co.,
Ave., bandė nusižudyti szokda- 
inas in upe nuo Stato 
tilto. .Ji iszgelbojo 
Henry
Springfield Ave., kuris 
damas jo nusiminimą ir prisi
bijodamas, ka#l g;di atsitikti 
kas bloga, visur ji sekiojo. Xei- 
meroff yra geras plaukikas ir 
szoko upon paskui plaukikas 
ir szoko upon paskui 
dranga, kuris dar bandė 
szintis ir nepasiduoti, 
tiek jam pasiseko iszlaikvti ji 
virsz vandens,^ iki atvyko pa- 
gelba. Isztraukus Sorokina ;sz 
upes pas ji rasta $300,000 cze- 
kiais. Priesžastios kėsinimosi 
nusižudyti nežinoma.

* * 1UM

gali

savo 
prio- 

bot v iš

NUŽUDĖ IDANT UŽGRIEBT 
JOJO TURTĄ.
paveikslas W’illiam ’o 

McCIintoek kada jisai turėjo 
asztuoni.s metus, o kada turėjo 
21 m. likos nutrūnytas per savo 
patėvi William D. Shepherd 
iszt’hicago, tiksle užgriebimo 
milijonini t ui ta palikta del jo
jo pe,r tėvus, kuriuos badai ta
sai žmogus teipgi nutrueino.
SUDŽE ISZJUOKE VYRA IR 
NEDA VE JAM VARANTO.

.Ieva IVszkevi-

Siunczia Radio žinias po žeme, 1000 milu tolumo.
11 vattsville,Dr. Harris isz

Md., iszrado būda siuntimo ži 
11 r s 
per

per radio po žeme vietoje 
Pasekminga t u re joorą.

bandymą siunSti žinia per tuk 
slant i rnvliu tolo.
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JAPONISZKAS LAIVAS NU
SKENDO SU 60 LAIVO- 

RIAIS.
New York, 

tavorinis laivas Raifuku Maru 
nuskendo arti Cape Sable 
land, drauge su 60 laivoriais ii 
kapitonu. Didelis 
kuris tame laike 
ant mariu, nunesze visas luote- 
les ir negalima būvi iszsigial- 
het. Norints telegrafistas szau- 
kesi pagialbos ir keli laivai at
plaukė, bot puvo per vėlu.
VIDURIAI JAM APSIVER

TĖ — MIRĖ.
St. Louis, Al o. — Daktarai ir 

koroneris labai nusistebėjo ka
da padare sekcije ant lavono 
žmogaus kuris mirė nuo mirti
nu sužeidimu kokius aplaike 
kada [>er ji pervažiavo sunkus 
automobilinis t rokas. Dr. Car
riere sako, buk isz 5000 opera
cijų kokias padare savo gyvas
tį, da tokio atsitikimo ne yra 
matos, nes žmogaus vidurei bu
vo perversti isz vieno szono iii 
kita.

Tuom žmogų buvo 
Kviatkovski, 30 metu, ir gal 
butu iszsigydias isz sužeidimo, 
jeigu nėbutu sutrukus kepenis.

SULAISTE SAVO DRABU 
ŽIUS ALKOHOLIU; MIRĖ 

LIEPSNOSE.
Mrs. Bessie Bo- 

Place, Cicero,

Japoniszkas

Is-

■szt urmas, 
vieszpatav >

.Juozas

t 'hieago.
eziene, gyvenant i ant Aleksan
der uli. baisi Chicago, Ind., už 
sitarnavo ant vardo g< 
kovoja n ežios moterėlės, 
žino kaip naudoti kumszczes ir 
apsigint nuo 
mu... vvru su ilgomi

Motėrele sveria T

arbingos 
kuri

rineja kuom buvo ir isz kur pa
ėjo m i rus i.s.
TURTINGAS MIESTELIS.
Sheboygan, Wis. — Szis 

miestelis turi snvirszum milijo 
na doleriu, pagal metini rapar 
ta miestiszko kasijeriaus Pred 
Telgener. Praeita meta miestas 
iszdave daugiau kaip milijoną 
doleriu ant mokslainiu, ulycziu 
ir statvmo miestiszku namu.
PRISIPAŽINO BUK NUTRU 

CINO DESZIMTS YPATŲ.
Mrs.

Isz Visu Szaliti

Saint Paul,, Ndbr. - 
Emma Sorensen, 25 įlietu, pati

14 UŽMUSZTI, 98 SUŽEISTI 
PORTUGALISZKAM PA- 

SIKELIMIA.
Lisbon, Portugaliję. - 

rints ezionais i 
t rampa, I i k kėlės 
14 žmonis likos užmuszta o 
sužeisti. Keli pulkai vaisko 
kilo prieszais valdže. Kariš
kos liesos užvestos po visa Lis- 
bona.

< i

LIETUVIAI SPIRESI LIE- 
TUVISZKOS MOKYKLOS.
Bubeliai, Su va Ik u apskr. Sei- ' 

nu Lenkai kunigui Vierzbows-
K la p k o w sgi s p ra do jo 

“rūpintis“ mokyklomis lietu
viams. Kun. Viorzbowskis aisz- 
k i nes Bobeliu gyventojams 
(Bubeliai didelis lietuviu kai
mas Srinu parapijos, Krasnovo 
valscz.), o 
sz<‘sziu metu gal valdžia paruoš 
sziaiiti lietuviams mokytoju: 
taigi ragino Biibeliocziams pri
imti Lenkiszka mokvkla. Bot 
Buboliecziai pasakė, kad Jiems 
Derbrangiai atkilusiais toks mo
kytojas, nes jam roikcia duoti 

1 t v • * k z • 11 t * n i * t i jį
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riumocziu 
vaikai ji, o jis vaikus 
suprat. Buboliecziai 
pareikalavo lietuviszkos 
kyklos. N nieko nepeszus kun. 
\’ivrbowskiui Vasario 20 d. nu
važiavęs pirszti Bnbeliecziams 
lenkiszkos mokyklos kun. Klap 
kowskis. Jo pastangų 
tuo tarpu nežinomi.
SUSZAUDYTAS

PLESZIKAS.

M ■
■■■

'■L

■';

L
,, 

Mg

...

V ..

:>z

r‘i

ISZ LIETUVOSKUNIGAI SPIRESI PRA- 
SZALINIMO CELIBATO.
Rymas. Katalikiszka val

dže \atikane tyrinėja svarbu 
klausymą kuris kilo Vokietijoj 

('zekosla vok i joi i r 
kilo nesu

pratimai prieszais Katalikisz

l’Tancijoi, 
Vengriiosia, kuris

•"'olhlcije buvo ka |laz,lv,.zi.h

*41

vaisiai

dienas, bet 
98 

su

(‘zeko.<la vok i joi kunigai ka- 
l’opiežiiv-neuz spiresi idant 

praszalintu celibatą ir’pavelin- 
paeziuot is, panaszei 
Graiku kataliku baž-

“ Praszoma 
” ir’ “ 

Iraudžiama.” T 
visi žmones

szas
pure

<

vei k

' rll

*■ 'II

Karo lauko teismo sperudi- 
suszaudvlasmu Kovo 24 d., 

Vladas Lipnickas, kilos isz A- 
Panemunes, Kauno apskr., už 
tai, kad 1 1924 m. Gruodžio 23

KAMAMS NEVALE RŪKYT, 
TIK PONAMS.

rSzeduva. — Miesto vahlvlios 
rasztineje yra iszkabintas para 

nusiimti ke-
Rukyti greižtai 
Tu taisyklių be- 

prisilaiko, o 
kurie ju neinžiuri ar t\<*zia’ ne
pildo, tai sekretorius arba bur- 

i r’ an- 
asmno jau 

tvarkos prisilaiko. Kai ateina 
tūlas “didelis ponas,“ tai bet
gi nustoja rūkęs tik tada, kai 
siisibaigia papirosas. Rasztinin 
kas, ar-luirmistras muszdrysta 
dideliam ponui’ parodyti pa

ti Jis pats nesusipranti 
privaloma ne tik 

bet ir ‘dideliems.’

... I

''"jj

d. drauge su kitais pleszikais ’3 
Szaneziuosi* szaudo in polici
ninką ir 
buvo užmusztas pil. \jiitunas j 
2 1925 m. Sausio 31 d. dalvva- 
vo Aleksote parapijos klebono 
kunigo Valaiczia 
ir 3

t U Jiems
kaip yra
nyczioje, teipgi Czekai spiresi, 
idant atskirt hažnvezia nuo 
valdži'

'.miežiuose
susiszaudvmo motuį mist ras parodo parasza, 

t ra karta tas pats
M

atskirt
FANATIKAI NUKRYŽIA 

VOJO ŽMOGŲ.
Miclioaean, Meksikas. — Ž

*

ezionaitinio darbininko, kurios 
protas yra 
merga i t (‘s, prisipažino ] 
ra tori ui Dobroy, Jlmk-.a^ztiioui 
metai
szimtis ypatų. Motore sake, buk 
Užtrucino du vaikus savo kai- 
minkos, kuri apie jaja prapla
tino liežuvius.

Paskutine josios anka buvo 
josios vyras, 'kuriam 
trucizno’s in kava po susibari- 
mui su juom ir tas buvo prio- 
žaste Josios uresztavojimo ir 
prisipažinimo prie kitu žudins- 
cziu. Nopilnaiprote likos nu 
siunsta iii beproeziu prieglau
da.
BRUTALISZKA ŽUDINSTA.

Biullong

žvėrių vadina- 
is ausimis.

Mot(*r(‘le sveria 218 svaru ir 
iszrodo kaip Zbiszko. Ana die
na simolis Jonas 21) metu, pe;-- 

kuknioje puodą, .Ieva 
greitai pribėgo prie jojo apdo
vanodama ji keleis boksais per 
žandu, Jonas iszdume isz namu 
ir lyg sziam laikui neatsirado. 
Iii kėlės valandas vėliaus atėjo 
josios nevalniukas Antanas isz 
naktinio szipto, ir su juom pra
dėjo t i k ra ‘ ‘ * '"• 4 “ •••"•' ’ ’

Kaip ilgai 
žandus 
na, nes tik tiek jaute, kaip pri- 
slogeles kumszczios bėgiojo po 
jojo kana kaip žaibas, 
paeziule ji paliovė 
iszsirito laukan ir paszauke au
tomobiliu, idant ji nuvežtu pasiiuo buvo nukapota rankos, ko- 
ahlermona Reihinda, kur jam į jos, ir

kaip penkių metai M i(.|,Meksikas. — Ži 
prokii n,.! pi ilmvo p, czionais, buk ti- 

koji m isz k i 
I .(‘Oil ’o,adgal imt ritei no do-

hitui tikai
save

verte

perstatymą.
ji tviszkino per 

tai Antanas neat si mo-

Kada 
piksyt I y

ivždave

Chicago. — Prie
Golf Course likos surastas la
vonas jaunos merginos nuo ku

pasakė 
ta ant 
ežiui t *s. 
sudže.
pats matai.

J jog nori iszimti varan- 
apskundimo 

4 4

4 4

savo pa- 
ii žklause 

mam? kaip

galva o szonas perpjau 
as ir vidurei iszimti. Daktarai 

nutarė, jog 
30 metu.'De

tektyvai isz viso miesto joszko
tojo rakalio kuris teip subjau
rino kuna nužudytos merginos.

apžiureja lavonu 
lutojo nuo 20 lygI ž ka .’ 

Sumusze
> y

Sudže su gaileseziu dirstelė
jo ant Antano, kuriam teipgi 
neštokavo vyriszkumo, pajėgu 

“To- 
varan-

ir kimo

Mario 
kuris save buvo ap- 

szanlces kaipo K risi asas, davė
si prisikali ant kryžiaus per 
Ditleja Petnyezia, ant kurio 
mirė dideliosia 'kaneziosia 
žadėdamas prisikelt isz numi
rusiu iii treczia diena. Po jojo 
mireziai, nuėmė kuna nuo kry 

u r v oje ir už- 
Bet M niro

VIESULĄ ITALIJOI.
Italije. — Daugeli 

iikininkii likos užmuszfa ii’su- 
vėtra kuri

ezionais. Bledes 
snvirszum . ant mili- 

i randasi pro- 
38 .mylios nuo

Biella,
i

ant
pn-

žeista per smarkia 
prapute pro 
padaryta 
jono lirų. Biella 
vineijoi Novra, 
Turino.

raszo,
kad

mažiemsv <
t varka 

> ’ - M

i.

aprpleszimc
1925 m. \’asario 18 dt Kali

no; fion.TjiVin’Tffibsfo “tlalyvęio !

I
11I
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*

palaidojo 
akmeni u.

Leon neprisikele isz numirusiu 
ir da jojo kurias guli kur ji pa- 
laidojo. \’aidže daro slieetva ir 
jau ari'sztavojo keliolika tiki- 
miszku pasiiiti'liu.

PARSZIUKAS SUKANDŽIO 
JO ŽMOGŲ ANT SMERT.

- Pet

zia us 
donge

kor.) —

pjlosziku gaujoje, kufi nukovė 
policininką Stoka.
DVARU PEROELIACIJA.

Szia Vasara numatoma baig
ti daugelio dvaru pareeliacija 

Szakiu, 
apskr.,

Iloruosta, Vengrai.
Velykas du kaimynai isz dide
les linksnis’bos

-- Penki szimtai 
revoliucijonieriu 

apie penki 
nelais-

. Chicago. — 
bi.% 4907 W. 23 
motina penkių vaiku, nusižudo I 
apipildama savo drabužius al
koholiu ir paskui juos uždog- 
dama. Visa deganezia užtiko 
jos 14 metu duktė, kuri tuojau 
paszauke ugniagesius. Ugnia
gesiai bandė iszlaužti duris ir 
gal dar butu spėjo moters gy
vastį iszgelbeti, bet geležiniai 
užtvarai neleido greit duru isz
laužti ir kada pagalios duris 
iszlaužta, moteris buvo jau ne
begyva.

Tikros priežasties saužudys- 
tes nežinoma. Kalininai pasa
koja, kad ji buvo labai nusimi
nusi del besiartinanezios moti
nystes ir tankiai iszroikszda- 
vusi pageidavimo, kad vor-

r. i n

atsak vdamas:
kiam lepszei ii(‘diiosiu 
to. Argi tu ant tiek neturi vv- 
riszkumo idant boba apmal- 
szyl ! Argi ne esi \ yru

Antanas pastovėjus valandė
le kasydamas pakauszi ant 
lo paszauke linksmai: 
mister džiodž, 
fain nekst t aim.

4 4

t 1

Paskutines Žinutes.

Tokio, Japonije. — Dave-
si .czion jaust du lengvi drebė
jimai žemes, bot bledes jokios 
nepadaryta.

Greenock, Szkotlandije.—ga-
A1 rail 

ai fikscn him 
Bet ar turė

jo proga papiksinl savo myle-
rna Jevidia ar ne, tai dažinosL 
me a t (‘j t oje.
SUV. VALSTIJEI UŽAUGO , 

ANT 114,311,000 GYVEN
TOJU.

New York. — Lv

Keliolika žmonių prigėrė ir ke
li namai likos užlietais, kada 
Skelmorlie prūdas staigai tru
ko.

.Nogales, Tex.
visa

l’gnis 
miestą 

Meksike.

teip užsig(?r<‘, 
jog negalėjo paeit. Juozas Gry- 
szko krit<> ant grindų o Mikas 
Levosecko atsigulė ant suolo, 
abudu užmigdami sunkei. Grin 
ežioje radosi gana didelis par- 
sziukas, t riju menesiu seniūno, 
kuris nukando Juoziu ausi ir 
perkando g(*rklia, nuo ko žmo
gus mirė.

500 BULGARISZKU REVO 
LIUCIJONIERIU UŽ- 

MUSZTA.
Belgradas.

Bidgariszkii
likos suszaudvta o 
t uksianezei paimta in 
via, o 1 ukstaneziai žmonių ap- 
leidineja pastoges isz baimes, 
jog atsibus didele skerdyne. 
Vaiskus joszko komunistu kaip 
žiiirkiu.

Pa bei jo nuszove kapitonu 
YnnkotT, vienu isz t uju kuris 
padejd bomba po bažnyczia So
fijoj, kur žuvo daug žmoniu.

ŠVYTURIO BENDROVE 
SUBANKRUTINUSI.

Kaunas. (“Vien.”
Bal. 7 d. subankrutavo didžiau
si Lieuvos knygų leidimo b-ve 
‘Szvvturvs. ’
nesziu vėliau. Rodos, kad neat
sikels. Bankrote negalima kal
tinti bend roves vedėjus,

(In szita bendrovių daugelis 
lietuviu isz Amoriko teipgi ne
mažai inkiszo pinigu. R.}

Sinulkutenąs pra

nuszove 
viena isz

(Jsservatoro 
05 n urna re raszo: 

sumiszimo
y >

priežasl ios

VIENA VISAS VEDA.
Ukmoree. - 

tintojo. Gana 
numos veikėjas yra

- L(‘iikysti‘s pla- 
augsztas visuo 

vedos isz 
Suvalkijos žmona, dvarininke
— lenke. Ji gerai kalba lietu- 
viszkai, bet atsižymi didžiau
siu atkaklumu ir kur nepasiro
dys, vis szneka 

kas

ROSIJOI VELA BADAS 
PLATINASI.

- Badas vela 
Rosija.

Ryga.

New York. — Lyg 1 dienai 
Sausio szimet, Su v. Valstijosia 
radosi 114,311,000 gyventoju, 
praeita 1924 meta buvo 112, 
684,000, o pagal paskutini su- 
rasza gyventoju 1920 mete bu
vo 105,711,000.

Praeita meta pribuvo 315,- 
000 ateiviu, užgimė 2,645,000, o 
mirė 1,333,000.

Kitas suraszas gyventoju at
sibus'1930 meto ir lyg tam lai
kui galimo tikėtis, jog gyvon- 

flnoiu Ivcy 1 QJi mililATlll

sunaikino konia
Cauanoa, Sonora,
Szimtai szeimynu pasiljko be
pastoges, keli žmonis sudegė.

Sunbury, Pa. — Ardyda-
tnas pamala seno namo, var
gingas darbininkas, 70 metu, 
surado bloszine su 900 doleriu 
aukso.

apemo 
Pietinia Rosija. Snvirszum 
24,000 vaiku iszmire 
provincijoi isz skaitlio 10,000. 
Arkoyo provincijoi 959,000 vai
ku neturi ka valgyt, tik 

procentas aphiiko 
sziek tiek maisto. Odesoje, kur 
randasi 631,000 gyventoju isz 
kuriu 120,000 yra vaikai, 
lai'kineja. mai.sta tiktai 6,500.

MIRĖ TURĖDAMAS 116 
METU.

Madrid, Iszapnije 
nas Gorney, 
Vicente kaimo

k i oi i k tas

Czarito

pon-

ap-

— Ramo- 
gy venant is San 

, mire turėda
mos 1 lb nietu. Per visa shvo 
gyvenimą, tasai žmogus

gimtinio 
automobi-

nio-

LIETUVA PERPRASZE 
POPIEŽIŲ.

Paryžius. — “ 
l'oniano 

4 4
prieszais apasztaliszka delega
tą Kaune, kuris kilo isz prie- 

pasiraszymo laikos su 
monsignoras Karas, 

drauge su 
apreiszke

k i ožka i. Ir

žasl ios 
I am k i jo, 
Seinų biskupas li
ke leis dvasiszkais
monsignoriiri Zeechini, buk la
bai gailesį isz kilusios demon
stracijos Kaune. Isz tojo per- 
praszymo nudžiugo Popiežius, 
prisimisdamas delegatams sa- 
vo palaiminima.” 

t

BEVEIK VISAS MIESTELIS 
SUDEGE; 3,200 LIKO BE 

PASTOGES.
Kilęs praeita

naktį gaisra beveik visa Ryki 
miesteli, netoli Liublino, nu- 
szlave, Sudege du szimtai san
krovų ir daugiau kaip jnisfro- 
ezio szimto sziaip namu; ne
sudegusiu liko vos szesziasde- 
szimt triobu.• > r - - -

• L

Varszuva. —

tos lenko)
nekalba.

vien tik len- 
instabiausia. 

kad Ukmergės vaidininku žino 
uos pirmiau kalbėjusios lietu- 
viszkai, sziandien
draugijoj jau kithip 
kaip tik lenkiszkai ir tai ne tik 
namuose, bet ir vieszose \noto
se, vakaruose, teatre, kino, gat- 

past i virtiną 
netikusi

vėso ir 11. Ir ežia 
priežodis, kad viena 
avele gali pagadinti visa bau 
da. Isz tikro, reikia saugotis 
sziu atspariu lenkystes platin
toju — jos užkreczia visa buri.
A. A. TĖVAS JEROMINAS 

PECZKAITIS.
BalandžioKaunas. — Balandžio 3 d. 

ežia mirė Kretingos vionuoly- 
Tovas Jeroni-

ypacz Suvalkijoj — 
Mariampoles, Alytaus 
in Ežerenu apskr.’Ten darbus 
pabaigus, matininkai bus siun- 
cziami Žemaitijon, 
visai mažai dvaru teisžparėo- 
Ii uotą. ‘ -

Be dvaru parceliavimo,, szi
met numatoma iszskirstvti 
viensėdžiais iki 60,000 ha. kai
mu. Szituo plotu nepatenkina
mi visu norincZiu 
viensėdžiais kaimu praszyjmai, 
nes ju žemes ūkio ministerija 
yra gavusi daugiau kaip 500,- 
000 ha.

TRIUKSZMAS . 
BAŽNYCZIOJ.

Szaiicziu klebono kun. Nar
buto rupeseziu Szancziu baž- 
nyczion penktadieniu vakarais 
inve«ta i>zkilmiugos pamaldos 
su lenkiszkais giedojimais ir 

Lenku Szanczinosp 
n savivnldvbes 

daviniais yra nedaug 
bažnyczion susiivuka daugiau 
lietuviu. Lenkai ežia, kaip ir 
daugkur, stengiasi hažnvezia 
naudoti saviems tikslams.

Kovo 20 d. prasidėjus pamal 
(loms, lietuviai savaip garbino 
Dieva Innirsze 
ome Lietuvius ] 
gonimis. isz to kilo triuksz- 
mas. Po kiek laiko klebonas, už 
dares Monstracija, | 
“Pamaldų nebus, eikite namo 
ir lanki t o Dievo bausmes.“

Atvykusi policija iszsklaido 
žmones. Keletą triuszmadariu 
nusivedė nuovadom’

PINIGU DIRBĖJAS.
Radviliszkio 

szininkas suseko slapta pinigu 
dirbtuve. Per krata rasta 7 pa
dirbti banknotai po 2 
keli banknotai su atspausdinta 
viena puse. Kaltininkas-Petras 

amžiaus, 
suimtas. Pas ji dar rasta keli 
blankai if antspaudai.

minta tonui

pamokslu.
ridyg rinkimu it

kame dar

skirst vt is

todel ir

lenkininkai/ 
pravardžiuot pav •
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no gvardijomis 
mas PeczJcaitis. Kaunan velio
nis atvyko Kovo ,26 d., sirgda
mas. Nuvarė ji in kapus plan- 
ežiu ir smegenų uždegimas.

Velionis Tėvas Jeronimas 
(Jonas) Peczkaitis gimė Rug
sėjo 30, 1885 m. Rudžiu kaimo, 

,200 žmonių liko be pastoges. ' Szakiu apskrities, turtingu ūki 
ninku szeimynoje. Mokosi Nau 
mįosty, paskui Mariumpolfot- 
gimnazijoj ir bnige Seinų semi
narija.

mtovados vir-

4 
J
i

kad neapleido savo 
kaimelio, nemato• y

ežeras vandens, liaus, telefono nei geležinkelio.laidžia uses
ant svieto yra Lake Superior, 
Amerika kuris yra 600 pėdu 
augsžc'ziau mariu ir apima 31,- 
262 ketuTkampines mylės plo- 
nain;

Daugian kaip
Maitinosi tiktai kernais, bul- 
voms ir pienu. Svaiginanczin 
goiymiu visai nenaudojo, bet 
per diena surūkydavo po kelis motais: tuomet sujclego 137 na-

Beveik panaszi nelaime bu
vo atlankius, ta miesteli 1922 Steponaitis, 28 motu

nnnornsus. mai.

litu ir ii

1 H 11



S A U.L E

Kas Girdėt
Pennaylvrtnijoi yra <hi mili

jonai daugiau gyventoju ne 
kaip 1’lPinojui, todėl privalo Im
ti toje valstijoje daugiau viso
kiu prasižengimu ir žudinsezin 
ne kaip, IIlinojui kuriam pra
eita meta apipleszta 54 bankas 
o Pennsylvanijoi tiktai viena. 
Kas kiszasi žudinseziu tai pa- 
eziam Chieagc kožna diena nu- 
žudina po du žmonis. Pennsyl- 
vanijoi steitine palicije iszty- 
rinejo 121 žudinstas ir žadinto 
jus uždare 'kalėjime.

Prohibicijc ne yra gerade- 
jyste, ne 
vot sau — politikiszka zobove- 
le in Akla Bobutia, kurioje tai 
gaudo laikas nuo laiko, tuos, 
kurie sukasi aplinkui ir per 
drasei prie josios prisiartina.

Tauta, isz]ieneta buteliu ug
ninio gerymo, greieziau ar vė
liaus atnesz sau nelaimia.

Vietoje virszininku aplai- 
kancziii dideles algas už prižiū
rėjimą proliibicijos,

nelaime žmonių, tik

o kurie 
ima da didesnius kyszius, o jei
gu valdže paaukautu tuos pini
gus ant mokytoju, kurie moky
tu žmonis fabrikuosiu kad (ik 
nors per valanda moraliszka 
mokslą, tai žmonims 
didesnio nauda ne 
verstina prohibicije.

ai nesztu 
kaip pri-

Suv. Valst i josią randasi sa
vi rszum 12,000 dirbėju minksz- 
tu gervinu kurie kas metas isz- 
dirba asztnonis bilijonus pus- 
kvoreziu bonkucziu tojo gery- 

pr i puola ant kožnos 
70 buteliu. Nėr ko

jog tiejei fabrikantai, 
tojo iszmargyto sztopo, nuo ku
rio pilve gurguliuoje po iszge- 
rymui, geidže idant prohibici- 
je neprapultu. Ant tojo tikslo 
paaukauje milijonus doleriu.

mo, kas 
galvos po 
stebėtis,

Praeita meta ant kožno gy
ventojo Suv. Valstijų pripuolė 
po 85 obuolei ir 53 pomaran- 
czei.

nuėjo in karezema paskandyt 
savo giluki. Bet ir czionais nu- 
siszypsojo jam gilukis, nes pir
mutiniam ojstorije kuri pradė
jo kramtyt rado peria kurio 
verto buvo didele. Tuojaus nu
ėjo pas auksori už kuria a plei
ke 3,0(K) pesetų, po tam sugry- 
žo in karezema idant pasilinks- 
myt. Sveczei iszgirdia apie jo
jo giluki, supirko 
riiis, tikėdami,

visus ojste- 
jog ir jiems tas 

pats gilukis jiems nusiszypsos, 
bet perlu nesirado. Tada isz 
piktumo, jog praleido visus pi
nigus, sudaužė visa gaspada.

Teip, nevisliems gilukis nusi- 
szypsta.

atstovu

valstijoje yra
proto ligo-

Illinjois valstijos 
rumu narys Elrod isz Chieagos 
nuszviete dalvku stovi reikale 
ligoniniu boproeziams. Pasakė 
jog J Ilinojaus
19,117 sergancziu 
mis, o vietos ligoniuose yra tik 
.13,480 žmonoms. Tatai ligoni
nėse laikoma ligoniu daugiau, 
negu yra jose vietos. Y patingai 
jis nurodo in gyva, reikalu sta
tyt nauja miesto ligonine Dnn- 
ninge.

Kas metai beproeziu skai- 
cziu padidėja SOI) — 
prohihicija szi tas padidėjimas 
yra daug žemesnis negu priesz 
tai.

invedus

nu
ly a ra lenk o

Kaunas. Karo teisinas 
baudė Noreika ir 
prie mirties, o Zablauska kalė
ti iki o-vvos galvos. Jie visi bu
vo lenku szninai. Moteris szni- 
pe Dobrovolskaito-Žukauskie- 
ne gavo 10 metu kalėjimo.

ANT PARDAVIMO.

Farma 105 akėtu su daugy - 
medžiu, 

gera žeme del auginimo 
ežiu parsiduos 
namas su 7 kambariais,

be visokiu vaisingu

■II

[l ■ 
įjiŠ I.

Kada darbininkai nukirto 
dideli medi Mount Union, Pa., 
rado kelme viszta tupinezia 
ant kiausziniu. Vidnrmedije 
rado pelukes lizdą , o ant pat 
virszunes apuoka. Szitie nepa
prasti kaimynai gyveno gra
žiausiam suti'kimia ir vieni ki
tiems nedaro jokios bledes. — 
Argi žmonis tokiame sutikimo 
gyventu ?

Gyventojai Berlino, Vokieti 
joi, gali pasigirt, kad turi ma
žiausia ir didžiausia žmogų. 
Milžinu yra Jaune von Albert, 
Jlolanderis, kuris yra du met
rus ir 36 centimetrus augszczio 
ir svėrė 3.20 cent naru (160 ki
logramu.)

Niksztukas yra Seppe Tom, 
kuris turi vos 69 centimetru 
augszczio ir gali sutilpti vali
zoje. Abudu draugai radosi cir- 
kusia, kur žmonis stebisi isz jų
jų nepaprasto ūgio.

Szimt-procentinei Ameriko
nai imasi už gaivu isz priežas
ties kad tūlas sudže Jersey Ci
ty, suriszo mazgu moterystes 
Kinczika su nigerka. Porele su
sipažino kėlės sanvaites adgal, 
insimylejo ir nutarė apsivesti. 
Teip ir padare. Dabar nežino, 
kokios tautos bus juju vaikai, 
bet tiek yra žinoma, jog gimia 
czion Amerika, bus u kęsais szio 
sklypo. Todėl tvėrėsi naujas 

o garsus u 
smaila tikę naujos

sztamas,
pot”
tos.”

Panaszus atsitikimas yra 
pirmutinis sziam valstije, o gal 
ir visam Amorikt*.

atsitikimas

MOKYKLŲ LANKIMAS IR 
PRIVERSTINO LANKY,

MO INSTATYMAI
Sulyg Jungtiniu Valstybių 

cenzo, Jungtiniu Valstybių gy
ventojai tarpo 5 ir 17 motu am
žiaus 1921 — 1922 motais bjvo 

vaiku 
1,-

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr/J. BASANAVICZIUS.

23/239,391

Erne gripas, iszspjove 
jnesos,

barzda

k v ie- 
pi gini. Geras 

Dide
lis tvartas su skiepu, vietos del 
20 karvių ir 5 arkliu. Szaltinu- 
kas randasi namuose, pieniny- 
czioje, tvarte ir skiepe. Verte 
visu budinku su namu $3,000. 
Taipgi visokios maszinerijos. 
vežimai kas tik reikalinga prie 

Keli szimtai visztu. 
karveliu, kiaulių, 

karvių, arkliu, veršziuku, hol- 
sztcin bulius ir t.t. Farma ran- 
rasi viena mvlia nuo miesto 
stoties, paszto if concrete keliu 
apielinkeje visur miestai. Ver
te žemes $3,150, namai $3,000, 
gvvuliai ir maszinerijos $2,010. 
Visi $8,160. Parsiduos viskas 
už $6,000. Norintieji gali pirk
ti inmokedami cash $4,000 o 
$2,000 ant lengvu iszmokeji
mu. Atsiszaukit ant adreso.

Frank Bartaszius 
R. I). No. 4 Bradford, Co..

Ulster, Pa.
FARMOS! FARMOS!

farmos. 
daugy* be J

kasnuturėtu szimta birkavu 
virszum ir eina
d ra vot, o tiedu sakosi, kad vie
nas esąs krmuczius, o kitas že
mes skaldytojas eina kartu. Ei
na, eina pritruko duonos ir pi
nigu, nebėra ka daryt, lendrau- 
ninkam limsu bada teko pama
tyt. Kėlės dienas nevalgia pri
siėjo pabūt, ant galo priėjo la
jini puiku dvara;
i d va ra,
nieko nėra ir kitoj nieko

kas dar žiuri, kas ežia bus; 
kaip ne just nepajuto, kad jau 
ji raitojus eme perti, primusze 
nabago dar labiau, kdi'p pirmą
jį, ir iszjodamas pasakė: “kad 
gavote judu, gaus ir Ircczias.” 
Vaitodamas iszbaige pietus 
virti; parėjo nuo medžiokles, 
susėdo pietų valgyti, o gaspa
dorius dar mažiau valgo kaip 
pirmutinis, nes tai daugiau pir- 
tęs teko. Ant treczios diepbs 

tek | pasiliko pats gaspadorius pie- 
ir visose nerado žmogaus. Nu- tu virti, o tuodu iszejo ant ine-

odes.” 
ta gabala 
Nyksztukni prie kojos ir prigi
jo. Dabar padekavojo vienas 
kitam už goradejyste, atsisvei
kino; gripas ‘nulėkė žemyn, o 
Nyksztukas ojo in ta dvara, isz 
kurio buvo paimta anoji pana. 
Pribuvęs atrado, jau veseile bet 
jam pasirodžius, viskas suiro. 
Nyksztukas vede ta pana ir 
gyveno per ilgus metus, o Kal- 
navorti su Aržuolrovin liepų 
pririszti prie arkliu uodegu ir 
iszvalkioli po visus laukus.

i 2.
Kml buvo kita karta kara

lius, t urėjo viena sunu ir smar- 
kei tvirta: kai buvo penkių me
tu, eme praszyt i tėvo kad leis
tu mokytis kranezystes. Tėvas, 
turėdamas ta viena sunu, neno
rėjo leisti, ate niekaip negalė
jo perginezyti.
kriaueziu, katras apsiėmė mo
kyti, bet karaliaus suims neil
gai tvėre ir prie kriaueziaus: 
parėjo mimo, eme praszyt tėvo, 
kad nukaltu lazda penkiasde- 
szimt birkavu. Parvežė in pad- 
varija, iszejo karalius ir sūnūs 
ant padvarijos; o vadinamas 
kriauezius paėmė lazda, pasu
ko ant pirszto, pasuko, mete in 
virszu sakydamas: 
batos iszslgert!”
skleinyczia arbatos, iszeja ma
to, kad ka tik lazda krenta, pu- 
kiszo mažoji pirszta ir perlūžo 
per puse. Sako tėvui: “maža,

Inukalk soptynesdeszimt birka-'klausia:
Kaip atvožė ta lazda in 

padvarija, taippat pasukęs ant 
pirszto, mete in virszu; inejo 
arbatos iszgert po viena sklei
nyczia, žiuri, kad ka tik kren
ta, pakiszo pirszta, nulenkė lyg 

sako 
“su- 

paėmė pinigu ir iszejo

pridėjo
su

in svietą len

i nėjo in ta 
žiuri vienojo stancijoi

I

II

I!■

Dabar pana labai nudžiugo, 
davė Nyksztukni savo žiede, 
apsakė atsitikima, kaip ja tas 
diedas trijų pėdu, su 
nuo dvylikos mastu, pa Vogė
nuo jos tėvo karaliaus ir, pa
baigus savo kalba, pasiėmė sa
vo visu brangiausius daiktus; 
atėjo abudu su Nyksztnkn pas 
ta skyle, kur lauke Kalnaver 
lis su Aržuolrovin ant vir- 
szaus. Dabar Nyksztukas inso- 
dino pana in ana lopszi ir Kai
na vertis su Aržuolrovin isz- 
trauke ant virszaus. Isztrauke 

gražia pana, 
o kada Nvk- 

taip pat sztukas antru kartu sudėjo in

A beina i

28,627,201.
lanke vieszas mokyklas, o 
580,873 vaiku lanke privaezias 
mokvklas. Tais metais mokini
mo dienu buvo 164.
lankomu dienu buvo 130.6. Vi
sos valstvbes dabar turi insta- 
sos valstybes dabar turi insta- 
tvmus kurie riszasi su mokvk
lu lankymo problema, ir parū
pina priverstina mokyklų lan
kymą vaikams tarp paskirtu

mokyklų labai nusidžiaugėamžių. Priverstino 
lanky mo i n st a ty ma i,

su

ir pa regoje labai
Gavo toki

turi turėti tam tikrus parlipi-Įiopszi panos visus daiktus, da- 
________ ______ „i 1 *

Valstybių anie datranke iki pusei skyles
ninius ju iszpildymui. Szi atsa- tye ženklą traukti in
komvbe uždedama 
virszininkams, ] 
vietiniams virszininkams in- 
vairiose valstybėse.

Priverstinas mokvklu lanky
mas labai skiriasi Valstvbese. 
14-koj valstybių vaikai turi 
lankyti mokyklas tarp 7 ir 16 
metu amžiaus, 11-koj valstybių

viražu,

pavietams,ir ir mintydami, kad iopszije sėdi
Nyksztukas, paleido virve ir, 
akies mirksnije, viskas nupuo
lė žemyn. Likos Nyksztukas ta
me urve didei nusiminė, ypa
tingai gailėjosi saVo isžgclbc- 
tos panos. Palikes ta skyle gry- 
žo in dvara, bet pribuvęs ten ir

tarp 7 ir 14 metu amžiaus 4-io- njc]-o neradęs, apleido dvara, o
se valstybėse tarp 8 ir 14 metu 
amžiaus. Laikas kuriame vai
kai turi lankyti mokyklas per 
metus taip-<ri skiriasi valsty
bėse. Nekuriose valstybėse te
reikalaujama tik 16 savaiežiu 
Kitose mokyklose turi lankyti 
visa pilna mokyklos laika ir to’ L;jnrj

“einam ar- 
Iszgeria po

nie.ko neradęs, apleido dvara, o 
ėjo tolyn. Ėjo diena ir nakti, 
daejo giria; eina per ta giria, 
žiuri — medžio viražu nėjo di
delis paukszczio lizdas.
norėjo jam pažiūrėti, kas tame 
lizde yra; inlipa in medi, ugi 

i — keturi paukszteliai,
kol užbaigiami visi 8 piadines (ju patinukai ir dvi pa-
mokvklos skvriai. Kartais am 
žiu apribuoja valstybe. Geriau
si instatvmai yra tie, 
Valstybe ir pavietu 
kai priverezia klausyti, o ne 
tie kuriuos vietiniu apskrieziv 
v i rszi n i nka i sud a rb.

instatvmai

kuriuos 
virszinin-

t ai tęs. Jam ten bežiūrint, tuom 
tarpu isztiko baisus vejas, atė
jo didelis lietus su ledais ir 
eme kirsti medžiu lapus ir sza- 

Nyksztukui pagailo tu
paukszteliu: ji$ eme, nusivilko 
savo sermėga, uždengė pauksz-

kas.

iszkytus 
miestus; instatvmai turi rei
kalauti nuolatini mokvklu lan- 
kvma perpilus mokslo meta; 
ir jie turi reikalauti užbaigime 
pradines mokyklos, 
koks butu amžius.
linkimas reikalauti pilno laiko, 
lankvmo visu vaiku kol jie su 
laukia 16 metu amžinus ir tik 
dalinai lankyti mokykla, kol 
pasiekia 18 metu.

Kaip pirmiau

nežiūrint 
Yra na

sakvta, mo
kyklos Jungtinėse Valstvbese 
yra sesijoje abelnai 
dienu per metus, 
skaiezius vra lieku-

daug žemiau.

moki-

seka New Jersey a:
110-

ėja in kūtes, žiuri — trys jau- džiokles, nuėjo in pamiszke, su- 
czei nupenyti stovi: “laime ai- dėjo szaudykles, susėdo ir pa
rodom, dabar apsigyvensime tys eme klausti vienas kito, 
czia!” Kriauezius sakydamas kaip buvo gaspadinyste. Da 
Hilt lillininko: Innrnin vomne alrnLlvI n ina <rin-

riu,” tas atsako: 
esiu, negaliu būti gaspadorių 
teippat ir žemes skaldytojas 
atsisakė. “Na tai gerai,” 
kriauezius apsiėmė būti gas- 
padorium. Gaspadorius liepų 
žemes skaldytoju papjauti vie
na jauti, iszbelyt raumenes isz 
szlaunu ir iszkepti ant ska li
ra d os prismožyti, kaip reik, o 
kriauezius su linininku paėmė 
skaudvklas ir 
džiokles 
papjovė jauti, baigė kopti, isz- 
girdo, kad prie duriu beldžia, 
praszo pažabotas, lapais pabal
notas pats nuo sprindžio didu
mo, barzda nuo masto ilgumo, 
ant galo barzdos vinis iukalta, 
kanezius pakabintas; nuszoko 

pribėgo prie jo ir 
kas jums d a leido ma- 

?” ir eme per-

dabar apsigyvensime 
K r i a u ez i u s sa k yda m a s 

buk gaspgdo- 
“ maži a uses

<«

Na tai

iszejo ant me 
Žemes ska Idyt o ja s

norėjo žemes skaldytojas gin
tis, bet linininkas eme sakyt, 
kad ji dar labiau primusze. Pa
rode vienas kitam žymes mu- 
szimo ir sakytis, nuo kokio po- 
naiezio gavo, sakydami: “ga
vom mes, gaus ir gaspadorius 
už gaspadinyste nuo

” O gaspadorius, pasilikęs 
pietų virti, vėl negaiszta: pa
pjovė skubinai jauti, iszbelijo 
raumenes isz szlaunu, pridirbo 
katleku ir eme kepti, bet isz- 
girdo, kad prie duriu sveczias 
beldžia, ir praszo inleisti.

'Poliaus bus.

rai to
jaus.

ANT PARDAVIMO. r

maža

vu!”

pat. žeme:

namai,

C i

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

nuo ožio,

no dvare gyvent?
t i su kaneziu. Primusze teip, 
kad visas mėlynas ir ledva gy 
va paliko; iszjodamas pašokt1: 
“gavai tu, gaus ir anie, 
bogus, kaip galėdamas, iszbai- 
gc pietus virti; parėjo ir anie
du nuo medžiokles, susėdo pie
tų valgyti: kur ant medžiokles 
buvę labai skanei valgė, o ta< 
kaip ne savo dantimi szlaksi- 
ja. Ant rytojaus paliko lininiu- 
ka už gaspadiue, o žemes skal
dytojas su kriaueziu iszejo ant 
medžiokles. Tasai, kaip saky
ta, teip ir dirbo: papjovė ant
ra jauti ir eme kepti. Kaip isz- 
girdo prie duriu beldžiaiP. 
szaukiani, ic’ačl inleistu, atida
rė duris, žiuri, kad nematytos 
ra i t orius atjoja ant žilo ožio, 
lapais pabalnotas, karklais pa
žabotas, pats nuo sprindžio di
dumo, barzda nuo masto ilgu
me), 

valanda grtli kalta

» j fta-

Gf)

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanov Citv Pa

TEMYKITE LIETUVISZKA 
TAUTA.

%

Parduodu puikias ir geras 
farmas, prie vandeniu ir prie 
geru keliu, su budinkais ir su 
sodais, netoli miestuku. Par
duodu ant lengvu iszmokejimu. 
Czionais asz pats gyvenu 13 
metu ant farmos. Veliriu kož- 
nam broliui kuris nupirks nesi
gailės, gales puiku gyvenimą 
vesti. Czionais yra daug Lietu
viu. Turime 2 bažnyczias, Lie
tu viszkas szakeles ir 1.1. Matot 
koki darbai dabar miestuose 
gal bus da prastesni, nevargki- 
te miestuose arba kasyklose, 
traukitės nuo bosu, galite būti 
pats sau bosas ir be bėdos gy
venti. Patarnausim ka gerianse 
del jusu. (a.31)

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

| i
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ta tai gera,” 
kriauezius. Pasakė tėvui 
die v,”
iii svietą lendravot. Eina die
na, eina antra, nieko nepatin
ka, o in ketvirta diena patiko 

“kur oi- 
Pas atsake, 

ir 
a 

“asz 
esių kriauezius, teippat einu in 
svietą lendravot, paimk mano 

Pasai nei nuo vibtos 
Kriauezius 

eimtm kartu.”
patiko viena einant, klausia jo: 
“kur eini ir kas toks esi 1” At
sake keleivis, kad esąs lininin
kas: per menka 
privy t isz

žmogų ir eme klausti: 
ui, ir kas esi?” T... 
kad esąs žemes skaldytojas i 
eina in svietą lendravot. Kari 
liaus suims sakydamas:

tolius, o pats pasislėpė po me
džiu. Kada lietus su ledais per
ėjo, žiuri, 
pauksztis, pailsės, susziles. 
Parlėkęs tuojaus puolė prie sa- 

“a,.ą! czia kokis ge- 
radėjas mano vaikelius iszgel 
bojo!” — Em6 tuojaus jeszko- 
ti ir atrado Nyksztuka po me
džiu: “priėtoliaus, ko reikalau
ji,’ asz tau viską už ta gerade- 
iyste padarysiu: septyni metai, 
kaip asz auginu vaikus ir kiek
viena meta, i.^lektis man ant 
medžiokles, ledai užmusza; tai
gi ir szimet auginu dvi poras, 
ir tik per tavo goradejyste jie 
likosi gyvi” — o 
kai buvo vaikai 
paukszczio gripo. Nyksztukas 
paunislijas, atsake: “asz nieko 
dauginus nereikalauju nuo ta
vęs, tiktai noriu, kad tu mane 
isznesztai in ana antra svietą.
“Gerai, atsake
ve ieznesziu, bot tu turi nž- 
muszti szioj girioj dvylika jau
eziu,
man del maisto.” 
tuojaus ėmėsi prie darbo; su-

parlekia didelis 
pailsės,

: 4 y i
' i

v o vaiku:

lazda!” 
nepakėlė. 
k i

r n

sako:
Eina toliau,

prie duriu t M 'U I • J i * *I

I

i

tie pauksztu-
garsingo

ant galp barzdos vinis in- 
, kanezius pakabintas, 

smelcziu linu, kAd praszo kelt nuo arklio. Lininin-
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Smagus Guminiai Ceverykai
Guminiai ceverykai kuriuos nešiojate visų dienų turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius “Ball-Band” (Raudonas Boles) 
Guminius čeverykus.

ripas, asz ta-8

BALLBAND<4Nepirkit žemiu prastu arba 
pustynese. Norinti apsigyventi 
ant geru žemiu ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yra su- 
virsz 400 Lietuviu apsipirku
siu ukes. Czia Lietuvei ūkinin
kai turi 4 draugystes, 2 nuosa
vas svetaines ir Bažnyczia.

Szi pavasari P. Žukauckas 
isz Saginaw, Mich, pirko ūke, 
U. Laukaitis isz DuBois, Pa., 
važinėjo po Rytinius ateitus ir 
nesurado patinkama ūke. Su- 
gryžes namo pasiėmė P. Micke- 
vieze ir atvažiavo in musu ko
lonija kur abudu apsirinko po 
puikes vietas ir jiems labai pa
tiko musu krasztas. Todėl pa
tartina Lietuviam nevažiuot po 
nežinomus Krasztus. Jau 10 
metu kaip asz patarnauju Lie- 

melting tuviu visuomenei ukiu pirki
me, todėl ir szimet turiu labai 
geru barganu ant pardavimo. 
Mylinti ukiu gyvenimą mel
džiu atsiszaukti

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.
FU IKI M AEDA-KN YG&A.B 

“AN1OLAS SARGAS”
Visos reikalingos maldos. Litanijos, 

Puikiai apdaryta minksatab 
akurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Proko su prisiuntimu tiktai $14k> 

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

ll tau-

179.3 dienu; Iowa, su

apie 16^ 
Szis dienu 

didesnis
riose valstybėse, o kitose stov’

Rhode Island 
valstybe savo vaikams duoda 
daueinnsiai mokslo, ir
na 194.6 dienas. Michigan val
stybe antra isz eiles su 194.1 
dienu. Po Michigan Valstybes

1K8 7
nu; New Yorkas. su 185 dienu-
Maryland, su 181.3 dienu: Illi
nois, su 180.4 dienu; Massachu
setts, su 180 dienu; Pennsylva
nia su
178.7 dienu; Washington su
177.8 dienu; Wisconsin su 
177.7 dienu, ir
dienu. Trumpiausios mokvklu 
sesijos randasi ietinese valsty
bėse.

—Foreign Language Inf. Service.

juos sudėti m statines 
Nyksztukas

todėl ir szimet turiu labai

Wisconsin
Ohio, su 174.4

ATŠALIMAI.
J. S. New Britain, Conn. — 

Tomistą raszai-kad persikraus 
tei in czionais, bet neprisiuntei 
miesto varda kuriame gyvenai 
priesz tai. Kaip mes galime 
atminti kur gyvenai, prisiuns- 
damas mums tiktai tiek, jog 
gyvenai po “No. 207 Oak St.,” 
bet miesto neparaszei kur gyvo 
nai, tai yra kokiam mieste. Per 
mainant gyveninio vieta, reikė 

adresu ir
miesto varda, nes' kitaip laik- 
i’aszczio negalema permainyt.

(m.5
paduoti savo se.ua

Gilukis vis ritasi ir visi gaii 
ji sugauti, norints žmonis jesz- 
kodami tojo giluko, netenka 
sveikatos, turto o ir gyvasczio.sveikatos, turto o ir gyvasczio.

Panaszus atsitikimas atsiti
ko Madrido, Lszpamjoi. Kokis 
tai žmogelis iszlaimejo ant lo
terijos, antra dovana ir tuojaus

į

tai žmogelis iszlai

J. G. Montello, Mass. — 
Gamta, vra tai viskas ka mato- 

r • j! ♦ 1

mc, p lotyniszkai vadinama 
pątara, Icnkiszkai ir, natūra,pa turą, Icnkiszkai ir natūra, 
o kitados ir lietuviai naudojo
vietęje gamtis — notarą.

gavo dvylika jaueziu, papjovė, 
sudėjo in statines, sttsude, pas- 
įcui sudėjus gripui ant pecziu 
liepa neszti. Dabar gripas eme 
lėkti in virsžu, 
karta, kada jis atsigręžė, tas 
Nyksztukas kiekviena ’karta 
inmete jam gabalu mėsos. Ka
da gripas buvo ilulekes netoli 
virszaus, tuom tarpu Nyksztu
kas pabaigė mesa — gripas at
sigręžę viena karta ir antra, o 
negaudamas ipaisto, ome veik 
pulti žemyn. Nyksztujaify ipa-

M '' * a . ! A \ '' *

ir kiekviena

tydamas pavoju, enie iszpjove 
minksztuma savo kojos ir kada 
gripas atsigręžę trecziu kartu, 
inmete jam in snuki: tuom tar
pu gripas pakilo ir isznesze 
Nyksztuka in■;viražu: “Kokia 
moša tu man davei, kada asz 
apilses atsigręžiau prie tavos 
net trecziu kartui” užklauso 
gripas Nyksztuko. Szis pasako 
teisybe: f‘asz neteke$ mėsos, o 
matydamas pavoju, kad tu ap
ilses pradėjai pulti žemyn, isz-

- a 11 a 1,1 m * m
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Yra lengva pažint šiuos gerus čebatus ir Guminius 
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolgs 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Himiner žemiau paroaant, yra padirbti
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi 
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus-

J. a e. a

padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes
nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gurno.
Matykite juos pas jūsų krautuvninkų.

Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawąka. Ind.

Namai kurio užmoku milijonais už ru&i
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savo blauzdos 
min'ksztlma ir tau davmm” 
Tavo laime, kad asz nežinojau 
pirmiaus, kad tu toksai gar- ' 
dus, asz bueziau tavo visa su-

sipjoviitp isz.
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Tavo laime,'kad asz nežinojau
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Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

panaiteAtleisk, brangi panaite,” 
“jei darinktais žo-

I

«

n

4

1

kalbe-
“Tam

44

suszuko:
džiais negaliu in tave prakal
bėti, bot žinok kartu, kad tai, 
ka kalbu isz tikros duszios 
paeina. Kaip girdėjau,” 
jo toliaus susigraudinęs:
stos kalti esate maluninkui 
suimta doleriu, laikas atmokė
simo rytoj, pasibaigs, o kad 
dabar Edvardas nėra namieje, 
tai tas begetlis būtinai jum pa
imtu visa likusi turtą. Priimk 
tatai tamsta nors menka daro- 
dyma mano dekingystes ir pri- 

Tai kalbėdamas
sieke in kiszoniu ir padavė Ma- 
rijonti pusėtina suma pinigu.

iszgelbejo mane 
su locnu paro

siriszimo. »>

“Jus tėvas
nuo smerties
jum. Gulėjau sužeistas in poli 
po užmusztu arkliu; vienas isz 
žnvedu patemijo, kad da kve- 

norėjo man kardu 
Užsimer-

piiąju ir 
kau sza su trtipy t i. 
kiau, kad nematycziau mirtino 
smūgio ir nemislijau, kad kada 
nors pamatysiu dienos sviesa. 
Netikėtai trinktelia szuvis o 
žuvedas, pen’ertas kulka jus 
tėvo, griūva be duszios szalia 
mano užmuszto arklio. Atiden
giau akis, tamstos tėvas nuszo- 
ko nuo arklio, nežiūrėdamas 
ant spiecziaus žuvejrhi kulku, 
priszoko nrie manes, isztrauke 
isz po užmuszto 
eme už savos
Tokiu budu buvau iszgelhetas 
nuo tikro smerezio!”

“Tai pasakoju tamstai tik 
del to, kad man nedekavotimi, 
už tai, ka tamstos tėvas man 
padare nidkad atsakaneziai isz- 
simoketi negalėjau, ir dabar 
tik maža dalele skolos jojo in- 
pediniam atmoku. Buvau pa
duotas in ligonbuti, kada pas
veikau ir kada galėjau sėst’ 
ant arklio — tamstos tėvas jau 
buvo užmigęs ant amžių* 
kutiąiąs kalbėdamas

arklio ir pa
imt savo žirgo.

kuris, kaip rodos, visus apėmė. 
Edvardas negalėjo
ne kurios bąinies būd am s ta.rp 
ląiscziu veidu, o szirdis jo pra
dėjo garsiai taksėti. Akys vi
su in ji buvo atkreiptos, lyg 
stengėsi insiskverpti in giliau- 
si;is jo slaptis. Ant stalo stove 
jo kryžius, prie jo dar degam 
ežios žvakes.

Susiraukęs kancelista paėmė 
su orumu plunksna ir pradej( 
ląvia ranka su kaligrafiniai} 
papuoszimais pioszti protoko
lo formula.

Edvardas turėjo viską paei 
lium iszpasakoti, o isz trąuky 
mo pecziu inkvizitatoriaus ne 
galėjo tikėtis nieko gero. Isz 
pasakojo atvirai, su kokiu mie- 
riu (siekiu) keliavo ir kokiu 
budu ji prie užmusztojo užtiko.

Po daugelio pertikrinanezin 
darodymu, augsztais žodžiais 
pramoningoje kalboje užklau
sė jo teisdarvs su nnsiszypsoji 
mu: “Ar gali teisybe tavo žo
džiu patvirtinti prisiega? Juk 
turėjai atlauszta pisztalieta, 
kada tave žandarai 
ka ketinai daryti ?”

“Tszgirdau užpakalije saves 
dundėjimą, prisartinau prie 
lavono ir atsilaužiau pisztalie
ta, kad buezia pasitaisęs 
muszti užpuolimą — ka ir tam
stos pripažinsit 
Kas mano 
padaręs? Kada raiteliai prisi
artino ir asz juos ant drabužiu 
pažinau, susiraminau ir nore 
.jau jiems viską iszpasakoti, kr 
inacziau. Bet jie, vietoje perse
kioti tikra.ji užmuszeja, past ve 
re mane neiszklausydami, 
juokdami, kad nors isztiesu bu 
ežia n žmogžudžiu, toks pasiel 
girnas su manim nebutu 
kaneziu. ”

“Del kokio siekio nosziojai- 
si su savim užtaisyta pisztalie
ta?”

“Tu roja u

pergalėti

pisztalieta 
sugriebė;

at

reikalingu, 
vietoje nebutu to

ap

atsa-
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LAIMĖJO KELIONIA IN

AFRIKA.
Juozas Perry isz Purdue uni

versiteto, Columbus, Indiana, 
laimėjo kelione 

važiuos

Columbus, Indiana 
in Afrika in 

kur važiuos su profesorium 
William Washburn jeszkoti se- 
noviszku užlieki!.

V

esti

bet 
persi- 

k laida,

apie gyvastį žino-

jose pasirodo teifidąrys drau- 
gy s toj o da ko) i u u red i n i nk u a t- 
sulankstė, suvyniotu popieri 
ir perskaito sz^IUJį be jokios 
inžangus, ^ztąripo: |>a,d už pa
pildytą, uut- vleszkelio žmb’gžu-

sulankstė

įnžangos, įszUu’iąo: l>a,4 už pa
’ r ; f j. < " ''M j “j ,

dyste už trijų dienu bhs kpro- 
tgs smeręziu.

Po perskaitypio A « APo perstąityąio isztarines, 
lūžo lazda ir nupuolė perlaužo 
ta. pas kojas nekaltai apsunky- 
tojo Edvardo, o szaltas drebu
lys poreme jo visus sąnarius.

Ar nereikalauji da tamsta 
naklause teisdarvs miHi-

•' " -. ■ i ■ *

4 4

ko?” i
’’F| "a ' *

na i iszblyszkusio Edvardo.
‘ ‘ PrąSzau tiktai plunksnos, 

popierdb ir juodyto, kad galo- 
cziau paraszyti ser|ęanc?ii>i 
motinai kelis žodžius suramini-

sergnncziai

mo ir maloąecziau, kad priesz
y ♦

mirsiant galecziąu nors 
su sesere pasimatyti.

syki
Da-

leidžiu tai.,? atsake inviskvtna
r u B, , 1 . , i * u1 i* '• i I *. r1 . i* * r

tęisdarys, nes czysta žiūra ken-
czianozio jaunikaiezio sulaužė
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriug
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Tula moterėle nuo vyro ru- 
nyti norėjo, 

Bet nopaspejoį
Vyras isz darbo in laika 

parbėgo,
Ir volei snsigadijo.

Vyras is? darbo in laika

Po tajn visam ugadas padare,

Visos Valstybes rūpinasi pa
rūpinti aplinkybes ir reguliuo
ti kvalifikacijas kurios užtik
rintu, kaip tik galima, samdy
mą ir užlairkyiąu tinkamai pri
rengto mokinimo sžtabo. Pa

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Laidoja

” Pas- 
kutipiqs. kalbėdamas žodžius, 
nusiszluoste aszaras ir vos ga
lėdamas sulaikyti skaudina, 
kuris, atsiminus savo iszgelbe- 
toja, jojo duszioje pakilo. Pr 
trumam tylėjimui 
dar svki ranka merginai ir 
tarė: “ 
vartok tamsta ant palengvini
mo motinos, o apie 
asz pasirūpinsiu.” 
d žiu greitai atsitolino ir mer
ginos žodžiai nedaejo sulyg 
jojo ausn.

“Motin, motin!” szauke- 
Vieszpats Dievas mus iszgel- 

bejo, ’ ’ 
motinos lovos. “O Dieve!” 
szauke drebėdama isz džiaugs
mo motina, atsisėsdama 
jo; “ 
pinigu gavai / kas 
tuom aniuolu 
žmogaus paveiksle? 
nėr’is tai man davė, 
dievobaiminga duktė 
“turiu iszto atlyginti rudam- 
jam maluninkui, o likusius su
vartoti ant tavo reikalu, apie 
Edvarda-gi jis pats prižadėjo 
pasirūpinti. Nelaukdamas, kol 
• MMk A M .. A te » • •

suspaudė
ranka

Isz to, kas dar liks, su-

Edvard n 
Po tu žo

motin!”

e.

ir padėjo pinigus ant 
“O Dieve!

lovo- 
kur tu, mano vaikeli, tiek 

buvo tavo 
suramintoji!

- “ Ver- 
atsake 

naszles:

J 1

1 J

jam pajdekavosiu, atsitolino ir 
užsukdamas in kita gatve (uly 
ežia), tuoj isznyko isz Ūkiu.

“O padori dusziaP* 
ligone:0 taip jis tjkrai apie Edr

o jei Dievas 
daleis, tai ir jis, nors dabar ka
lėjimo, neužilgo sų mumis pa
simatys. Eiksz, Marijona, pasi
melskim priesz pasilsi už tavo 
broli ir musu -labdarį!”

Abidvi sudėjo rankas ir pa- 
dekavojo karsztoje maldoje ge
ram ir visogalingam pasaulės 
Valdytojui už greita ir netikė
ta pagelba prispaudimo ir di-

vayda rūpinsis,

J1 
szauke

pasinaudoti isz 
nakties o kad nuo nekurto lai
ko szioje apielinkejo buvo kel’ 
pleszimai, pasiėmiau ta ginklą 
su savim del apsigynimo.” — 
“Kad sakai, jog ant szauksme 
atbėgai, pasakyk-gi, kaip toli 
nuo tavęs galėjo būti bėgantis 
užmuszojas ?”

Tam klausymui draugavo 
dabojantis ir perveriantis pa
žiūrėjimas teisdario, kuris pik- 
tadeja, tikrai butu suglumijes 
“Dauginus — mažiaus dvide
szimts žingsniu,” 
jingai Edvardas.

atsake paka- 
Gerai, bet 

kad tarėjai su savim ant apsi
gynimo pisztalieta, ir kad pa- 
temijai bėganti in krūmas už 
muszeja, kuris, kaip sakai, ant 
dvideszimts tik žingsniu nuo 
tavęs buvo, delko būdamas ge
ru szaudytoju, neszoviai in pik 
tadeja?”

Paskutinius žodžius isztare 
teisdarvs su iszjuokiancziu dir
stelėjimu, kuriuom Edvardas 
inžeistas, truputi paraudo, o 
susirinko uredninkai patrauko 
pecziais, ir skurdus sznabžde- 
jiipas pakilo kambaryje.

Perimtas neiszpasakytu szir 
dies džiaugsmu, stovėjo Ed
vardas, nematydamas 
ves mažiausios vilties,
nojo gerai, kad prie žudąncziu 
jo aplinkybių, visi ji žmogžu
džiu pripažins.

Su nenulaužiamu tvirtumu, 
pergales 
skausmą, atsistojo 
taimumu tarp teisdariu. “Tam 
stos! juodas pažvelgimas taip 
mane in savo tinklus in painio
jo kad pajiegos mano tikrai 
susi'kuls in jo paslaptine galy
be. Jei man Vieszpats Dievas 
nepadės busiu apsudintii nors 
visišzkai esu nekaltas: isz tam
stų akiu gana gerai iszszkai- 

savet. 
” kal

del sa- 
nes ži-

kylanti
su

«... V tete te*, te. 4 
krutinėjo 

pavar-

buvo žmogžudžiu?”
Esu tame persitikrinęs, 

kad kartais kame būni 
tikrines, vienok 
deltą nenori prisiekti dalyke, 
kur eina, 
gaus. ”

Teisdariai 
patraukė potimis, 
akiu aiszkiai galima buvo isz- 
skaityti paskandinanezia isz- 
tarme. Protokolas pasibaigė, o 
Edvardui pabaiga dienos pras
linko kureziame ir pilnam pa- 
kaj i ngume.

Ant rytojaus atėjo Verner’i f 
o isz jo persigandimo ir skur
daus veido iszskaite Edvardas 
ne geriausia del saves naujie
na.

“$>akvk, kas atsitiko,” 
atsitiko,” tare Verner ’iui:
“kokia isztarme? tavo 
pranesza nelaime, bet ka 
pasakysi, ant visko -esu pasi
taisęs. ’ ’

“Verncr’i,

nuleido galvas, 
o isz juju

tarė
I are

veidas
i nors

Verner’is tylėjo.
apsudin- 

tas? nebijok, pasakyk man vis
ką.” — “Esi —m _ 
l \ kn i c rlvzv J

relies griuvo po sun
kumu tikrines, kuria prijautė. 
Malūnininkas iszsisuko, prieg- 
tam patvirtino keli ūkininkai 
ir gaspadorins pilkosios kar- 
cziamos, kad jis su jais 
laiku linksminos.
darodymai tave žudo ir —

“Ir busiu nukirstas
taip?’’ pertrauke Edvardas. 
Verner’is laikėsi nuo gailumo 
ir tylėjo.

“0 dangau! kaip 
mano apėmė pikta dvasia naž 
velgimo,” szauke
“Esu apsudintas! ta mislis 
sziurpuliais mane perima, man 
rodos kad drebu, bet, Verncr’i 1 
nesigeidžiu tos silpnybes, 
nedrebu tik del saves vieno tas 
smarkus
paeina isz baimes,

) ! U
■ i k i» ūmu

() baisybe! 
dus, kuris

ar esu

a pjudytas.
suszuko Edvar-•1* ■

tuom 
ir taip visi

ar ne-

stipria1’

Edvardas-

nes

iszsilies ant 
patilczio pa- 

Edvardas nutilo, o 
pertraukti

szįrdies muszimas 
kas-bus sr 

motina ir sesere. Neužilgo ver
dantis kraujas, ka po mano 
gvslas griuvena, 
kraszto gėdingo 
kadniu.
Verner’is nedrvso 
nelaimingo jaunikaiezio misli- 
jiinus apie smerti.

“Mielas Verncr’i!” tarė Ed
vardas, spausdamas ranka Be
namiam drautrui ir vesdamasis 
ji prie adaro lango: (-
tik in ta. jauna pavasario nogi
mi, visas nletojosi

Pažiūrėk

io persitikrinimą ir su regimu 
sajausmu apleido Edvardo ka
line. atlikęs savo liūdną parei
ga, kartu su kitais 
kais.

Iszbales kaip lavonas, sėdė
jo Edvardas ant stalelio, su 
szirdžia pilna kartumu stovėjo 
lobaus kampe Verner’is ir ne 
dryso pirmas prasznekinti Ed
vardo, kuris garsum skundu 
nprtrauko aut tralo-skurdu ty

“O brangi motin!” 
szauke su skausmu : 
maris pats apie 
szau apie ja; gal jau nuo jos 
viską atėmė ir 
ant kioln sziaudn gulėti. 
“To nebus,” 
snausdamas jam ranka: 
luninkui jau atlyginta. 
At Iv ginta!” 
bejOteS Edvardas:

“Asz mielas po-

urėdnin-

Įėjima:
“rupinda- 

save, užmir

sirgdama turi 1 > *_
sake Verner’is, 

“ma-
? >

suszuko nusiste-
‘ ‘ kas jam at-

lygino?”
sake Verner’is su noriu-ne, ’ ’

gurnu. Iszgirdes tai Edvardas 
sviedesi in jo glebi, susiglaudo 
dvi padorios sz'fdvs, ir nesa
kydami nei žodžio, laikės mosz 
lum’dszkai susikabinę.

“O Vemer’i!” atsiliepė Ed
vardas: “
man numirti pcrsitikrinusiains 
kad bjaurus szvksztuolis netu
ri ko nuo musu reikalauti. Ma
ri jonu ir tolinus bus paramų 
motinos, o po mano smerties 
atsiras gal geri žmonos, kurie 
pasigailės nelaimingos plotinos 
ir sesers nekaltai nužudyto 
jaunikaiezio.”

“Kiek tik pa negos ir aplin
kybes daleis, tikėk tamsta vis
ką del ju padarvsiu,” 
susigraudinęs iki aszaru Ver
ner’is: “Neturiu paezios, nei 
vaiku, laikau u? szventa parei
ga rūpintis apie moterį to, ku
ris mane nuo t ikro smerezio 
iszgelbejo. Szitarne dalyke ga
li tamsta nakajingai mirti, ka 
czionai prižadėjau, szventąi isz 
pildysiu.M

Toljans bus.

O Vemer’į!”
dabar lengviaus bus

szauke

nėr is:
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Nieką* ncaJi but! palyginama, kaip 
Hurynimaa au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik paateblt apairelSkim* žalčio, 
tuojaus naudokit ii gantu na.ii)in| 
pagelbininkų, kad išvengiu tolittluMilų

Tčmykit. kad

Kai tik paateblt apsirelSkim* žalčio.

>

iu karezema nusiyrė 
Kur per tris dienas ulavojo, 
Ant nieko vyreli nedbojo. 
Namon su kitu girtuokliu 

parėjo, 
Sztai ir jojo boba adbego, 

Dideli laruma padare, 
Isz grinezios boba iszvare.

Toji pas vai t a nubėgo, 
Bet ant proVos nestojo, pati 

pabėgo, 
Bet paliemonai nuvaktavo, 

Neužilgio pagavo.
O kad diedas iszsipagiriojo, 
Ir da su kuloku ant palicmo- 

nu užsimojo.

♦ ♦ ♦
Yra tai didžiausia kvaraba 

Jeigu boba negera, 
Žinoma per girtavimu, 
Boba tikus in latravima.

Viena tokia gere ir paleis
tuvavo, 

Ir ant galo velnią in save gavo 
Norėjo savo vyra nudėti, 
Kad tiktai su kitu galėtu 

t susidėti.
Bpt vyras prijautė, 

Ėmėsi kaili bobai lupti, 
Boba kas tekis pagundė, 

Ir toji pas vai ta apskundė. 
Žmogelis sztriuopa užmokėjo, 

Bet boba po k va ra bu isz- 
pleszkejo, 

O ka boba isz ratu, ratams 
lengviau,

Ir dabar žmogeliui bus leng
viau.

* ♦ ♦

Vienam pleisia yra merginos 
‘ dvi,

Bet del vyru nepatinka abi, 
Sąko, kad isz szono ant vyru 

žiuri,
Ir susimylejimo ant vyru 

neturi.
Tas ne yrą blogai, 
Jeigu vedasi dorai, 

Protinga ir szviesi mergina

Bpt vyras prijautė

J

y

i
Nepablus isz dorybes niekada.

rengto mokininio sžtabo. 
prasįąi priimti reikalavimai 
mokytojams Juągtineso Vals
tybėse yra abelnas mokslas, 
lygus užbaigimui keturiu me
tu augsztesnes mokyklos, ir 
dvieju inętu mokytoju patyri 
mo, kolegijos mokslo departa
mente. Miestai paprastai Inri 
geriau iszlavintus mokytojus 
neg maži miesteliai. Daugumo
je valstybių daug mokytoju 
samdoma, kurios nėra pabai
gusios augsztesnio mokslo ir 
neturi jokio profesionalinio pa
tyrimo. Tokia situacija randa
si kuomet, mokytoju algos, pri
tyrimo parankumai nėra už
tektinai.

Nei vienoje Valstybėje mo
kytojai negali imti algos isz 
vieszu mokyklos pinigu jei jie 
neturi teisėto mokinimui leidi
mo ar certifikato. Visose vals
tybėse yra tam tikri reikalavi
mai kad gavus mokinimo cer- 
tifikata,

IszbalfinmuojA Ir Laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šai* nuo papraaczinufliu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* <lol 
laidotuvių, veaeliu, Icrlkszty^iu ii 
kitiem h pas! važine j imama.
Bell Telefonas. 1373 M.

vescliu,

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

Lietuviezkas Bankieriuj* 
ir Laivakorcziu Agentais

Ue t uTžoicat Graborlwt

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagal 

nnujnuHia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prioinamofl preke*.

Laidoja

parankamai

ir 
ant

816 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponaa No. 149

I

szie reikalavimai 
remiasi ant profesionaliniu 
kvalifikacijų ir patyrimo mo
kinimo.

Gale užtikrinti mokytojas 
pirmiau buvo duota vietiniams 
Virszininkams beveik visose 
valstybėse. Vienok, ta gale da
bar labiau
Dabartiniu laiku ja turi pavie
tu ir valstybes virszininkai, ir 
miestai, 
lygomis

sucentralizuota.

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma •&- 

viję kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
pcrszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, stronu skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimua, rugavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, neauo 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virai 
minėtoms ligoms, bet gauk pa* mua 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosj lovoje, vandeninei 
ligos, kiekvieno pakelis po 60a. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaazal 50c. Pr> 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c- 
Nuo plcuku slinkimo ir pleiskanų iai- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimą* 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu Žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

ti

su tam tikromis san- 
Mokinimo certifika- 1 

1 

tus iszduoda valstybe, parieta ' 
ir vietiniai virszininkai. Yra 
du budai certifikatu gavimui, 
kuriuos visos Valstybes pripa- 
žysta, viena, egzaminais, kitas 
liudijimais kurie parodo aka- 
demiiii ir profesini patyrimą 
gauta priimtose instaigose. Eg
zaminai, nors paprasti del pra
diniu mokyklų certifikatu yra 
praszalinami, ir ju vieta užima 
profesinis prisirengimas kuri 
duoda priimtos instaigos. Viso
se valstybėse priimamas certi- 
fikatas visu baigusiu mokytoju 
mokyklas ir kolegijas, ir kurie 
priduoda tiek kreditu, kiek rei
kalauja instatymai ir Valsty
bes reguliacijos. Užbaigimas 
dvieju metu mokslo virsz aug- 
sztosnes mokyklos mokslo rei
kalaujamas pradiniu mokyklų 1 
mokytojoms, ir užbaigimas ke
turių metu kolegijos mokslo | 
reikalaujamas augsztesniu mo- < 
kyklu mokytojoms. 1

Knygos loszia svarbia role 
kaip pradinėse taip ir augsz- : 
tesnese mokyklose Jungtinėse < 
Valstybėse. Philadelphia pir
miausiai pradėjo parūpinti 
knygas veltui vaikams lankan- 
cziams vieszas mokyklas, ir 
Massachusetts, pirma valsty
be, kuri iszleido tam instaty- 
ma. Dabartiniu laiku 19 val
stybių ir Kolumbijos Distrik- 
tas duoda knygas mokyklose 
veltui. Knygos gaunamos vel
tui duoda didesne proga viso
mis vaiku klesoins, kainuoja 
daug mažiau, nei kaip atskirai 
perkamos, ir prigelbsti moky
tojoms iszpildyti mokslo reika
lavimus. Nekurie žmones nesu
tinka su tuom, kad knygos 
duodamos veltui, ir sako kad 
mokiniai turėtu pirkti sau kny 
gas. Jie sako, kad tėvai ir vai
kai laibiau supras, kad jio ne
gali perdaug ant valstybes rem 
tie, bet patys turi piiimti ant

mokslo atsakomybe ir

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS G R AB ORIUS 

(R BALSAMUOTGJA3

Laidoja kanu* Numirallu pagal Naw 
jauna mada. Pigi praka. T*h>t1 
pristato 
reikalam*.

Parduodu visokiu* paminklus* (EJ* 
H u* ir mažins už pigiausia praka, tfr 
d oi jeigu pirksit* POMNINKA ta! 
kreipkite* pa* mana, nes aaz galiu ju
rai* pigiau geriau* parduoti nagu kiti 
333-331 W. Caatra St.. UkkaMp City

automobiliui

■< i
ifl

■ :"-f

. ii' IMI

H<, a
■‘Mm

, ♦ ♦ ♦
Apie geras moterėlės nomi

navusiu, 
Ypacz da pagarbavosiu, 
Bet yra kaiminkos dvi,.

Tai velniui vertos abidvi. 
Ėdasi už burdingierius, 

Ėdasi ir už vaikus, 
Ir gana,

Viena diena pakele vaina. 
Viena paome vandenio viedra, 

Neapsileido ir antra, 
Paėmė pamazgų, 
Visokiu srutu.

Ir pluptelejė viena ant kitos, 
Pasidaro szlapios kaip vantos 

Viedras in szali nurito, 
Viena prie kitos krito. 
Pagriebė už plauku,

Su nagais ir už plauku, 
Bot didesne ma^esp^a par- 

sihipo,
Ba smarkiau užklupo, te te * , te .te

pradėjo parūpinti

CAPITAL STQC1 f 125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,368.52

Mokama procente ant 
auditu pinigu. Procentą pridodam 
prie Jutu pinigu 1 Sausio ir 1 
Ldapoa. Mee norim kad Ir jua 
turėtumėt reikalą au maru banka 
nepaisant ar mažas ar didalia

H. BALL, Prezidentą*.
Gaę W. BARLOW, Vice-Prea

IJoe. E. FERGUSON, Kaderlue. J

/

komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmyklt. kad 
butų Inkaro vaizbaięnlK|i> ant pake-

F, AD. RICJITER & CO. 
Perry & South 5th Stu. 

Brooklyn, N. Y.

7 'll

mi, visas nletojosi ikr viskas 
naują gauna gyvastį. Nuo kal
nu verezias lipdukas ir kužda 
ka tovienio, ir taip visur dar
buojas stipria ranka szV'onta 
gamta; pauks^cziits narstan- 
ozins ore, gyvulius kąlnuose ir 
gananeziuosis galvijus Alpuo- 
so, gaiviną pavasarines saules

CHA3. S. PARMLEY 
Real Batata Af«nt. Notary PabGa

Pradėjo su nagajs draikyti, 
Mažesne ingaleta, rėkti.

Vyras mažesnes pavojas nuo
• įlAi’Hn nvftnamu

saves moKsio atsagomyne ir 
vaikai neturėtu būti priversti 
knygas, kurias kjti suterszio, 
nes jos nėra tinkamos neku- 
riems vaikams erietikos ir sa
nitarių priežaszcziu dėlei. Ki
ta nuomone vol, kad knygos

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkit«5 pas mane, *s* joml* 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randas.
namui ir fornkzius. automobiliu* Lt 

Kampa* ir Market St,
Mahan j City, Pa.

W TBASKAUSKA* 
PIRMUTINIS LIETUVISZKASI

tai! is2tarme myrio del 
Klausiai manes, tamsta, 
bojo atsigręždamas in teisdari: 
Uį- 

Delko io n 
dabar nesupfantu.

dei ko neszoviay in žmožudi ? 
fiąu, patsai* 

Bet sztai 
priesz paveiskla* Iszganytojo 

je sėdėjo orus (pavartauni) tei * galiu prisiegti, kad neturėjau

džiausiant varge.
8.

Juodai apmusztame kambari- I

Hniiidulinj; up?, tik vienas pate
kau tbs gerybes. Mane tik ap-

V " J H • * I d R te " : 1 ■' 1 1 J 1 *

iii .JI ui I! 1 r *lji h r 1

h

IneslurtataT \ ’ L ’ 1 «

darbo prausėsi,
Savą pąeziąs gailėjosi, 

Be jkolniu laukan iszbego. 
Atimti paariąs uu'bego, 

»*> '| • t • < ' i • • . i

LietuYiszka Užeigos
Arba H otelis.

GEO. J. BARTASZIUS
Vieta 
’• /‘l.

'ii i<. msiągozia drėgnas oras ka įėjimo, 
visas pogimis kelias isz grabo, 
tik asz turiu mirti.”

,Czia iszgirdo žingsnius arti- 
naneriuosis prie jo kalėjimo,

-i /.<'»< 'nC .i. o j* i •‘te'k. ♦ • te-. ifl— Lte . _te V _ .

donyę Edvardas savo bui-pa

1 aĮ Ą ' 1
Pinigu ir Laivakorciiu Siun
timo in Lietuva Agentas,

sdariai .daugiausiai su is^bly-J jokios dąlininkystes toje pra-
s^kusiąis veiclai^, prie prasto. keiktąja piktadejysfeje. ” Ma- 

m:T. I i__ _ *:
czialnu laksztu dideliu knygų man rodos, kad jame pažinau , Edvardas peysigando ir ącapr
stąlą. Tik eznabždejimas ver- oriau begąnU uŽmuązeja ir

1 • JI 1 1 * 1 ' i 4 • v*

ir pavieniai, pėsuprairtami žė rudaji maluniąka,;’
1 l A 1 • • f te \ A

Drebančiomis rankomis nžsi-
te ■ AVI . ... . ' > - ...... -

gavo, ji baiąi priejauta, nes to-
11 _ te .te. te _

w - t • , - • ’ luuuji j,-——7 --
džiai pertrhuke skurdu tyluma | ‘! Ar gali prislėgti, Sąd jisai (je valandoje durys atsidarė,

ij ♦ K ‘rJ

' Ž/moriis tai painutia juokėsi, 
l^et piįyu laikosi.

Sztai kiAuliti nereikia jeszkęti,
i 
>George J. Bartaszius iĮ i Gali Corp muąu bobų surasti; 

' O kad apszvieta turėtu, 
Ta J geęjąs visiems nedarytu, *» te" M te a «• terte

498 WASHINGTON, ST 
e ii _ ■__ įį v■ r_______ e

Telepdnafi
f i 1 ■

NEW Y0R1L N. Y
ji

-I

.duodamoj veltui, geriau pri
žiūrimos, nei tos kurias moki- 
uiai pątys perką, nes knygos

O kad apszvieta turėtu

Gražei uridląilkytą, 
In proyas nesiyaljdotu.

veltui duodamos yra vįeąza
nuošzavybe induota mąkiniams v* ■« • . a v/ M m - it ■
už kuria turi užmokėti jei pa-
* ■ , t. ■ ■ » j w ~ i., ■ . ■ w.. w .w ^9 te .

dažpai mokytoju peržiuyhnos.
I ’ ,t. * ' j

ruota ar sugadiną, ir kurios yra
* -i vte a, „ h te" 2 te *

PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY 

4te^ii. - -id » i ih ji. ■ į.

I 1 !, .i ll'1.. !: Ii ▼ Jr’- <

Laidoja kunus numlralfa. Paraamdo 

tinta, vesdiju, padvažinCjimo ir 4.L
automobilius <1®I laidotuvių krikac-

52(fw. C«ntr» St. M»k«noy City, Pa.

ll>« ih I#1 1

i)

ll
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SAULE I

' ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
I

pėdo.

Sziandien Sz. Jurgio.
Rytoj Read ingo kasikiu

Automobiliu

BAIGĖ STATYTI KATEDRA.
National katedra ant. kalno Mount SI. Albams, Washingto- Amerikos Kaimai. Kailiui smedžiais ir krūmais.

turi asztuonias gatves, kurios 
prasideda nuo vieno centro kur 

Į randasi vioszus namai. Per pe
reitus keturius metus gyvento
jai pastate viesza knygyną, 
kliuba, ir 
mokvkla. Czionais randasi vie 
ta svi’cziarns atsargiai pasidė
ti savo automobilius.

I

vietos yra 'palaidoti admirolas 
Dewov,’ Woodrow Wilsonas ir 

Yra tai

no, baigėsi statyti. Ant tosios
ngenlas 

.Incksonas pardavė naujas ma- 
szinas del Juozo Juodaiczia isz 
Jaeksono prozos, \V. Dilgių i u, 

Jurgiui
visiems Cliev-

— Kas nori 
viena diena 
Važiuoja ant ekskursijos kuria 
laikys Lehigh Valios geležin
kelis 10 Mojaus, 
kasztuos tiktai $5. Dirstelėkit 
ant apgarsinimo.

Iszpirkite laisnus 
szuniui už $1.10, nes jeigu val
džios rakalei szuni suims, tai 
užmokėsite $5 bausmes ir kasz- 
tus.

i 1

ten ir adgid Milliken

sa vo

Da lokio puikaus vaka
rėlio ir Pokyliaus m* buvo szio- 
je aplinkinėje koki turėjo Lie- 
luviszkas Independent Kliubas 
Panedelio vakara Norkevi 
cziaus saleje. Sale buvo pada
binta 
st uezkelems 
žibintoms, 
rinktis apie deszimta valanda. 
Motorolos ir pa na i t e 
kioms

atlankyti per
Pittsburga tegul1 Stepui Markoniui ir 

Bitkauskiui -- 
roleius automobilius.

Nedėlios ryta,
Pottsville, garais paliko puikia 
dukrelių del B. J. Sklariu. Mo
lina ir kudykis jauezosi sveiki 
ir nenžilgio atvažiuos namo. 
Benas dabar yra tikru “pap.“

Mojaus puihus iii 
Yatesville didelis Sparks Bros, 
eirkusas.

N('d('liii(‘j<‘ 
ant Readingo geležinkelio isz 

žmonis

15
< i pap.

ekskursijoi

B

<ct

* &
I H

vakaru

szviesa, suelekt rikinia
ir ,’lapmiiszkom.s

I nudėjo

U pm< 
szlobems, o vyrai iszro 

de kaip diplomatiszki pašinu 
tinoi. Buvo lai puikus su-irin- 
kimas. Sveteliu pribuvo isz, 
Shenandoah (nors nelabai

«)

Sveteliu pribnv 
(nors 

skaitlingai pasirodė ir atlygiu 
Mahanojecziams už juju skait 
linga atsilankpna ant juju po 

Shamokin, 
, Hazle 
ir kitu 

Va karione buvo t ikrą 
>veteliams patar 

dvileka jaunu 
merginu pasirodžiusi u 
kiai, nes kliubas parūpino kož 
nai. dvkai vienokias s 
paraitės ir žiurstelius, 
valanda svoteliai iszsiskirst • 
namo, būdami užgamulytais isz 
teip puikaus 
vieszinimo.

kyliu) kaipo isz
Dot tsvilles. K rack vilios

Wilkes Baniutono, 
miest u.
knraliszka, o
navo prie stalo

vieno

zlebcs, k e
Apie 5

priėmimo ir pa- 
Kliubas stengsis 

apeinanti meta <la ]m i kęsu i po
kyliu parengti.

lu redakcije ana diena 
atsilanko musu senas skailvto 
jas p. Jonas Karaliūnas su pa- 
eziule Ona ir Jonas SinkeviOna 
ežius visi isz Johnstown City, 

in ezionai< 

ir pas

III., atvažiuodami t 
automobiliu. Lankėsi pas 
baczius ir A. Valincziiis 
broli Siibacziu Slienadori.

Komitetas Lietuviu Ind.
Tttiubo laikys speeialiszka 
sirin^ima ateinanezia Nedelia, 
8 vai. vakaro pas J. Ancerevi 

z ežiu. Visi nariai komiteto 
valo prib it i.

SU

I . 
pri-

t — Ir Mal.anojui
Jopsziu vyru kai ii pasirodys isz 
sekanezio atsit ikinm kaip mum 
jiats vyras apie tai apsako. Xe- 
delos vakara A. S. susikalbėjo 
su motorėli P. J. kad jaja su
tiks už East l'.nd parko

A. lanke ant 
niūkė

raudasi

9 va-

czionais iszvažiavo 26 
in Washinglona.

Albertas Liitkns pavo
jingai likos sužeistas ir randasi 
A.sldaiido ligonbutije. Lutkus 
su W. Sapp važiavo ant motor- 
ciklio in Malianoju. 
tilto susidure su
Chas. Waslev. Drūtis susidūri
mo buvo teip smarkus, jog Lai
kus su motoreiklui pakliuvo po 
antomobiliiim.

Art i moję 
automobiliu

Mount Carmel, Pa. 
ketvirtu kartu in laika 
<zimts metu motore Miko Wis- 
lowskio, 2!) melu, dingo isz na
mu be jokios priežasties. Karta 

surado Najorke kur kita
dos g v ve n o.
.laja

I

Jau
do

White Ash, Ill. - Tomis 
iiomis i>zejo užsakos panos 
Magdalenos LLajus kuri iszte 
ka už Alta Winters, abudu isz 
czionais. Svodba atsibus ket
virta diena Džiulajaus ant ku
rios užpraszyta daug 
ir giminiu.

s <

sveteliu
i

' Seltzer City, Pa. 
diena, apie ketvirta valanda po j

* 1 1 > ■ ■ • 1 • I[įmi
na namo Vinco Navicko, 
drasko sloga ir lentas, apdras
ko pleistori ir pastūmė poeziu 
keturis colius, l’gnii's ir dulkiu 
buvo nilna šluba. Navickas ta- 

sofkos, o 
kada pabudo, nežinojo kas at
sitiko, visas drebėjo kaip lape

j piet, perkūnas trenkė in k:
namo mi

me laike gulėjo ant

lis ir negalėjo eiti iii darbu per
kelt s dienas. Duktė 
tada buvo iszeja ir nieko 
go jiems neatsit iko.

Saluninkas Antans Szal- 
ezio-

nais, likos nudurtas peiliu per 
Szalczius v i ada

t
• .

■ > >.

' K ■

J-' .Z

kiti ženklyvi žmonis.
Episkopolu katedra.

landa vakare.
my lomos, s z i rd i s
kaip kalvio l.ujis kada pa rege

le o-

jam

jo prisiartinant tamsumoje ko
ki tai szeszoli. “Ak, jau ateina 

Ne, ba i ga
li gal mane 

Jėzau, 
r’ tai 

I 'žinusz 
o gal

mano mylcmoji!
Ii tai kokis v\ r:h. 
nužiiirineja. Ibi
Marija ir visi Szventioji 

Di’iiran!

ne!

pas- 
lenk-

josios vyras.
mano, bet nopa>idu<»iu, 
man pasiseks ji pirma nudėti. 
Ka daryt S. pradėjo begi kaip 
žiukis in szali \ nlkano. J.
kui, rodos kad t;.i buvo
tynos už sidabrini kielika. ♦
Bet J. turėdama- ilgesnes ko
jas pasivijo S. kin is plunktojo 

s^ant perversto medžio prie plen 
to, nežiuredamas kas su iiiom 
atsitiko. Ant galo .1 prakalbė
jo mandagei in S. ‘ Ko tu kvai
li bėgai nuo manės ir uždarei 
man nereikalinga darba.
no boba prisiimto mano pas ta
ve liepdama pasakyt, jog labai 
gailesį, jog
ve szi vakara nes gal\ a skauda 
nuo gužutes, bot ryto 
sutiks tavo paprastoj
— gnd nait!” Ant uŽklausymo 

\ del ko S. neiszpere kaili, tai 
lopsze atsake: ‘Ka daryt, turė
jau klausyt bobos, nes mano 
butu aptaisus su pokeriu, o asz 

, myliu malszu gyvenimą, o bo
ba ir teip nuėjo po velniu! —

M a-

negalėjo sutikt ta-

vakaro 
vietojo

i
J

$ l 
•J
$

1

n

žmoni u užsiima
ku

20,000,000 z............
arba penkta dalis viso gyven- 

s k a i cz i a u s Suvienytose 
Valstybėse, gyvena ant kaimu, 
ir 30,000,000 ukiiiinkystes žino 
niu lanko tuos kaimus su biz
nio, 
sveikatos ir 
Bet paprastai, 
szvarus, negražus, ir negali ly
gintis su kitu szaliu kaimais.

Bet jau pradžia pradėta pa
dailinti Amerikos kaimus. Net 
ir Suvienytu Valstybių Agri
kultūros Departamentas yra 
tuomi užinterosuotas, ir jau 

iszt yri neji mus kai|
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PRANESZIMAS. ANT PARDAVIMO.
I

apszvjot imo, 
geroves tikslais.

tie centrai ne-

religijos,

apdailinimo dalyku, 
grupes p'diocziu,

riems rupi vietine gerove. Su
si rinko jie pirmiausia padaili- 

in kaima, 
insteigia 

vie-

mažos viesza
žemesnio mokslo

na visus priėjimus
paskiria gbtvos ir
gražias 'pasilinksminimo

.supranta
s*

tas.
gražumo verte ir žino kiek (a 
pakels nejudinamo turto verte, 

vietini bizni ir su

Tie piliecziai
Pa.

p ra d (\jo 
pagerinti musu kaimus.

Paprastai ūkininkas atvyks
ta iii kaimus uusi'pirkti sau rei
kalingus daigius ir ne paradvi 
nejimo tikslams. Parduoti savo
produkt ns jis kreipiasi prie di-

l'tarninke 2K Apriliaus 1925, 
bus paskutine diena 
randa už vandeni kolei da 
uždėta bausme. Bo virszmine 
ta diena bus uždėta bausme ant 
5tc> procento ant visu neužmo- 
ketu ranku pagal tiesu ir regu 
laeijn.

mokėt i 
ne

Bnczerne ir grosevin sztoras, 
mieste Harrison, N.J. Biznis 
gerai iszdirbtas. Priežastis par 
davimo turiu važiuoti iii kita 
miestą iii trumpa laika. Dei 

ant ad- 
(m.5

i lėlio distribucijos centro. Bet 
su pirkimu savo naminiu daig 
tu, apsidirba 'kaime. Kiton pu
sėn, kaimas yra pasilinksmini
mo vieta. Ūkininku vaikai ten 
lauko mokyklas. C...“.,... 1.J 
Inai, sako Agrikultūros Depar-

trumpa laika, 
informaeiju kreipkitės 
rosi i

1 

i 
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Nta* *► -• .-hm,» II' ••-'-•■■•■•H 1*11 II—» H «*<•**——-I**'■—»« |

Kapiea <k Milo.wski 
103 N. 4(h St., 

Harrison, N. J.

VISOKIU GYVU KVIETKU.

lio! veseiliii, 
viii ir 1.1, 
ežiu kvietku. Pirkite

John Luke
E. Mahanoy SI.

Mabanov (’itv, I’a.

parliju, laidotu 
Peipgi gvyn augau 

pas mus.
f p

007

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa. | 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- j 

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

keseziu.
miesto..
nokite ant adreso.

(t.f.i
mi siinmn ■

blo. j
i '

ežius isz I Jewell vii. arti

R. Paterson.
masis nuo užpuoliko szo\ t> in ji 
pataikindamas in pilvą. Abudu 
likos aroszlavoti ir randasi li- 
gonbutoje.

Wilkes-Barre, Pa.
ezioniene, savo kraut u vėlėj 
beeidama, koja užkliuvo už ten 
buvusio bakso ir žmona parvir
to; tuom tarpu buvo didelis pei 
lis, kuris jai ir insmigo in szo
na. Greitai buvo niigbenta iii 
ligonhuti; gal moterį iszgelbes, 

lik apie ke- 
V.

S. Jan
sa V o

peilis inlindones
tnris colius in szona.

Paterson, N. J.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avo. 

.Mahanoy City. P

ANT PARDAVIMO.

Neleiskite 
Pleišką- 

j noms 
-1 Sugadinti

1

j Jusų
I C ražu m ų

Atsargiai pri/iurmii tušai* 
sveika veido išžiūra ar miu- 
jumioi nwdoH aprėdahd ne
inu pntc’myu, 
Inu pilių fdeiskunn. 
leiskite, kad tie įkyrus balti 

I Diuazitai gadintų jūsų 
t /Unia. Naudokite

a.

5 akeriu farma, 
szimtais 
medžiais,

vi szt u,
• >
• f nuo Malin-

icigu plaukai 
Neda-

I «n<- 
Naudokite

Ruffles 
kas vakara# per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaiis išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apxisaugotiic nuo ju, KtiUles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c‘ bonka arba 7Sc 
tiesiog iš laboratorijos.

P. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. V,

T;ii keliais 
su vaisingais 

mvlos
nov (’it v. Tinkama vieta Lietu
viui kuris norėtu 
ginimui visztu.
automobilius.

!‘‘Saules’’ ofLa.
I

užsiimti au- 
'Taipgi Eonl 

I: iii 
(t.31.

A tsisz.au k it

•J FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

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

v ra

I

Balandžio
15 d. kun. Pidraiezio 
Jule ir Maro iszvažiavo

seserys 
nuto- 

niobilium pasi\ažin(‘ti ir pati
ko nelaime: invažiavo kitas au
tomobilius szonau ir inrngai- 
cziu vežimą visai sudauži1, kad 
nei namo nobogaejo parvažiuo- 

Morginasti.
de.

sunkiai siižei-
V.

Brooklyn, N. Y. Seganti-
jo gyventojai mirė: x

Veronika Lėkštutė, *> 
• >

Kai

metu 
gyvenus 60 little St., miro Ba
landžio 15 id., laidota 17 d. isz 
kun. Kodžio bažnyezios, 
va riju kapinėse.

John Varanauskas, 60 metu, 
"3 Honrv St. Now 

miro Balandžio 15 d., 
buvo laidotas Balandžio 18 d. 

isz rvto isz kun. 
Szosztoko bažnyezios, Kalvari
jų kapinėse.

Frank Mulvinskas, 59 metu 
y venos 130 North 1st St

gyvenos 9‘ 
Yorko,

J Henrv

nuo 10 vai.

J 

gyvenos 130 North 1st tst., įni
ro Balandžio 15 d., buvo laido
tas Balandžio 20 d., nuo 10 isz 
ryto, isz kun. Pakalnio bažny-

r .. ........ .............................. ..

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

vestuviu lalantis, teipgi

T

ga lite
Jeigu reikalausite 

kokio tavom kuri mes pardno- 
at ei kito o suozedinsito 

Pa rd uodą me v i šok i u 
naminiu rakandu 

klijonkn ir 
mažių kerpėta, fonografu ir 1.1.

L. WASCH (Yvaskeviczjus) 
Upholstering and Hardware.

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

daine, 
pin.ig.ip 
reikalingu 
geležiniu daigiu,

. Pristato
I padirba kitokias logaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir 1.1. 
Tik geriausios 
kompanijos.
Ofisas:

ir drucziausios

32 W. PINE ST. 
M AH ANO Y CITY, PA.

SZVENCZIAUSIO3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Vi»a* pilnas apraszymas apls 
Gyvenimą Szt. Marijos Panos. 
9b puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. B0CZKAUSKA3-CO.
MAHANOY CITY. PA

Puiki knygele.
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DIDELIS BALIUS!
< .iy » l ■      . ' '   —-—    ■»>■■■■■ >    r>l, .,» ,, *1       M.    

Rengia Sz. Magdalenos Moterų
Draugyste, Mahanoy City, Pa.

Utarninko Vakara 28-ta Apriliaus 
Norkevicziaus Saleje. Pradžia 8 vai. 
Inžanga moterims ir merginoms 35c. Vyrams 65c.I

X

!g *

i Aluzika parūpinta kad patenkinus jiųinusi ir senus 
lodei kvieeziirmo visus miesto ir apiolinkes Lietuvius 
atsilankyti ir užtikrinam kad vakaru praleisite links- 
smai.

. t
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Kvioczia visus — RENGĖJOS i

Lewisburg, Pa. tapo labai 
gražus kaimas per pastangas 
moterių, kurios pirmiausia iu 
steigė kliuba, .pradėjo iszleist 
visokia pagerinimo propagan
da ir surinko pinigu pagerini
mo programui. Pradžioje ir 
szis miestas buvo labai neszva 
rus. Visos iszmatu vietos pra- 
szalintos ir ju vieton pastatyti 
gražus namai. Visur viskas ža
liuoja, szvaru, gražu, 
žole ir 
szviesa invest a.

I )epa rtainen t o iszt y ri net oja i 
rado ir kitus kaimus kur per 

past anga s permai uos 
bet paprastai tu 

kaimu nuoszimlis yra mažas. 
Iszt yri liejiniai rodo kiek gero 
tokios permainos atne.sza apie 
linkej, 
žmones

pagerins 
trauks* žmonos isz kitur.

Pa v., imkime Weston, Mass., 
kuris kaimas originaliai buvo 
labai negražus, bet sziadien 
yra kuom džiaugtis. Viduryje 
Weston’o, buvo klampyno. Be< 
ka tas reiszke veikiam komite
tui. Klampyne tapo iszdžiovin 
ta, apkasta, apsodinta gražiais 
medžiais, nauja miesto svetai
ne ir ugnies kompanijos stotis 
pa būdavot i ir visi vieszus na
mai su centralizuot i.jSoni ir n»i 
szvarus namai isznaikint i. 
Aemvaizdžio 
navo visus 
apie 25 
pagerinimus bet

F

I

szvaru, gražu. Gatves 
m o< I žia i s a j )sod i n t o s,

namai
arkitektas plia- 

pagerinimus. Erne 
metus padaryti visus 

matyti kokia 
yra nauda dabar!iniems gyven 7 

tamentas, pastiprina ukes gy- tojams. į*
nuo 

miestu prit ra ūkimu.

G ražus 'kai-

veniniu ir sulaiko jau'nima 
dideliu
Kaipo ūkininko 'pirmas susi
dūrimas su svietu, kaimas gali 
teikti daug smagumo ukes gy
venimui.

Yra kaimu,
padalinti per vieti-

Paprastai, 1 iiom

liet, nedaugiau
šiu, kurie
nes pastangas

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HObGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA,

MAHANOY CITY bu. Loin. Utar- 
ninka 30 E. Centra St. ant antro flo« 

ro. Ofi.o valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.'

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

d

Užcitenejusiu ir Chroniexku Ligu.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktaro kuria turi

DAKTARAS II0DQENS .
Philadelphia Specialistą*.

kuris buvo

žmoni u 
padarytos,

&,į

Kitas kaimas, 
pradėtas su geru planu, ir ku
ris pi i a nas 
Patterson, Cal. 1910 metais bu 
vo planuota kaip pagerinti szi- 
ta kaima i r'kolonija iszdžiovin 
tu ūkiu, kurios 
akru žemes,
atsargiai planuoti ir apsodinti

realizuotas, yra

užėmė IK,000 
Visi keliai buvo

1

ypatingai pritraukia 
netik pusi link sm i n i nu r 

tikslu lankvti tas vietas bet ir 
pri t raukiniai pre’kybos.

1

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

Praneszimas Visiems Drauga 
ir Kostumeriams.

ll
JS >
3
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Turime garbes sziuoipi praneszti kad 
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 00. 

persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
įn. nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio• •

kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

s 1 Telefonas: Canal 6417.
Dept. 18

1li
J

t

t
1 i
1

-------- ------------ - ------- y y-
daug metu pasekmingo praktikavimo. *♦* ************************************************<*************v**w****'****š*
Gydymn ka aplaikato nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
osa padaro, atojkito pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po vai- 

• giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
i dies, ir visos viduriu netvarkos grei- 
J tai palengvinti.

Odo* ligos, iszberimai, papuczkos, 
1 dedervines ir kitos odos ligos greitai 
i pasiduoda per rnano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stekas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane.

Rumatizma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate norvuotl ir troto nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, 
be ambicijos, bo gyvumo, trotinnt 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, groitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pccziuose, skaus
mas kauluose, skausmas' gerklėje, 
stokus energijos. Todol nelaukite.

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

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavęnes i)uo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus: , ...

TAMAQUA Daktaras Hodgons bu
na kožna Sorcda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va- 
lonrlna mm O rvfn iVi A vairavę.

i

. Ph.C.

Jis yra

Dr. Wasil Kurilla, D
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratic ir sužinokite apie 
jo gydymo budus,
žmogus kuris supranta apie 
sveikata. Gydo visokias ligas 
pagal naujausia biuhų 
4 uoli u ir be pjaustinio. Rodą 
ir patarimas dykai. .

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

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

1 iki 5, ir G:30 iki 8:3(1 popiet. 
Telefonas 398-.I, Namas 65-J.

be gy-

ve

Market & Independence Sts.
SHAMOKIN, PA.

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

2 iki 4, ir 6 iki 8 popiet. [ 
In namus ateina pagal reikalavima.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.*

3-crias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus 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 cxedina. Dėkite savo pinigus in sxita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- . 
dauginimu procento.
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