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ISZ AMERIKOS
JESZKOTOJAI ŽIEMINIO 

POLIAUS SUGRYŽO 
SVEIKI.

New York. — Žine pribuvo 
isz Kings Bay, Szitzbergeno, 
buk jeszkotojai Žieminio Po
liaus, Amundsen ir keturi jojo 
draugai laimingai sugryžo ad- 
gaL

Jeszkotojai poliaus su dviem 
areoplanais iszleke isz Kings 
Bay 21 Kovo ir nuo tojo laiko 
visa žine apie juos dingo. Vi
sas svietas nulindo kada visos 
žinios dingo apie tuos narsus 
vyrus, kurie žadėjo atlėkti iu 
36 valandas. Amumlsenas ža 
dėjo nulėkti arti poliaus ir ty
rinėti tenaitinia aplinkinia 
per szvszes valandas.

Amundsenas buvo tiktai 151 
mylės nuo Žieminio Poliaus ar
ba vi ražu nes žemes. Badai ke
tina vela iszlekti iu lenais atei
nanti meta, bet szi karta pasi
ims su savim geresnes inaszi 
nas ir radio, idant praneszti 
svietui kur jisai randasi.

TIKRA BABELONISZKA 
BOKSZTA STATYS 

CHICAGE.
Chicago. — Czionais neužil- 

gio ketina stoti naujas milži- 
niszkas namas kuris lures 
szimta pėdu daugiau ne kaip 
kiti dideli namai: Narna statvs 
Auksoriu Drauguve ir jau isz- 
dave planus. Bus 
ant 40 laipsniu o augszczio tr 
res 557‘pėdtFsr nuo ulyezios.
GIMINIU KOVA UŽ LIKUSI

TURTĄ 200,000,000 
DOLERIU.

Milwaukee, Wis. — Istorije 
apie negirdėta turtą palikta 

teip iu-

sutvėrė drauguve 
) ir atgavimo 
Henry Hoppe, 

996 - 21 mos uli., likos iszrink- 
tas per ta ja drauguve kaipo 
prezidentas, kuri iszsiuns pro- 

Martina Graebneri iu 
Angliję, idant tasai apie viską 
isztyrinetu gerai.

Per 80 metu szeimynoje ap
sakinėta apie įnirusi Hoffma 
na, kuris dasidirbo milžiniszko 
turto verties du szimtus mili 
jonu doleriu Pietinioje Afriko
je, kuris paliko testamentą su 
persergejimu idant testamen
ta neatidarytu greieziau kaip 
in 80 metu po jojo mireziai.

1916 mete, 
nesirūpino.

kuris

tai namas

pftr Gebrge Hoffman
kaitino jojo likusias gimines
kad tieji
tiksle jeszkojimi
palikto turto.

fesori

Laikas pasibaigė 
bet niekas tuom
Pagal apsakyma, tai Hoffma- 
nas buvo nekeneziamas per jo
jo gimines Saksonijoj, todėl 
jisai iszkeliavo in Afrika jesz
koti gilukio. Geisdamas idant 
niekas isz jojo likusiu giminiu 
nepasinaudotu isz jojo turto, 
persergejo testamente, jog li
kusieji pinigai turi būti pada
lyti tiktai terp treczios gent 
kartės in 80 metu po jojo mir
eziai. Tosios trecziosios gent- 
kartes dabar randasi apie 400 
ir tai ne visi, kurie sutvėrė 
drauguve, sudėjo pinigu ir 
stengsis atsiimti tuos du szim
tus milijonu doleriu.

Puiki suma idant už jaja ko
voti.

SENATORIUS LA FOLL
ETTE MIRE.

Washington, D. C. — Rober
tas Marion La Fol let t e, 70 me
tu, kuris laike dinstn Suv. 
Valstijų senatoriaus per
metu, mirė Ketvergo diena po
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piet. Buvo jisai senatorium isz 
Wisconsino ir praeituosia pre
zidento rinkimuosia bego ant 
prezidento ant neprigulmingo 
tikieto.

ANT SENATVĖS ISZMETE 
MOTINA LAUKAN, PA- 

EMIA NUO JOS PINIGUS.
Jersey (’ity, N. J. — Priesz 

czionaitini slidžia stovėjo senu- 
žilais plairkais, karužei 

verkdama kada apsakinėjo 
apie skriauda kokia jai pada-, 
re josios dukrele Adele Abez- 
nauckiene idant sugrąžytu 70(1 
ęioleriu kuriuos paskolino nuo 
motinos.

te su
kada

Rvdviniene aszaras
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ARESZTAVOTAS UZ MOKINIMĄ VAIKU
KAD ŽMOGUS PAEINA NUO BEŽDŽIONES

pro 
kalbėjo slidžiai, buk 1912 par
davė visa savo gaspadorysta 
tėvynėje ir pribuvo iu Ameri
ka apsigyventi pas savo duk
relių, atsiveždama 700 doleriu.

Per taji laika duktė su vyru 
dirbo fabrike, o motina rūpino
si st ubą ir vaikais. Iszbuvus 
kelis metus dukrele paskolino 
nuo motinos du kart po 250 do
lerius o karta 150 doleriu. Ka
da motina pareikalavo sugrą
žinimo pinigu, dukrele staezei 
apreiszke motinai, jog 
neatiduos nes laikis 
palaidojimo motinos.

Tok is atsakvmas 
nepatiko motinai kuri parei
kalavo savo pinigu ir ant galo 
turėjo jeszkoti pagialbos per 
suda. Dukrele už tai labai iii 
siuto ir liepe motinai nesztis 
laukan. Motina rado 'prieglau
da pas kaimynus, kurie pri- 
gialbejo senutei visame.

Sudas perklausęs motinos 
užmetinejimo priesz savo kū
diki, paliepė dukrelei sugrąžy
ti motinai 300 doleriu.
NELĄIMINGI ATSITIKI

MAI KASYKLOSE.
. Washington, D. C. — Balan

džio mėnesy, 142 vyrai užmusz- 
ti kasyklose sulyg 
daųs Departamento Kasyklų 
Biuro. Kasyklų inspektoriai 
privalo visus nelaimingus atsi
tikimus raportuoti Kasyklų 
Biurui. Per menesi 41,174,000 
tonu anglies isžkasta ir mirtin
gumo rata buvo 3.45 procen
tas del milijono tonu. 1924 m. 
Balandžio mėnesy iszkasta 37,- 
215,000 tonu anglies ir mirtin
gumo rata buvo 6.58 procentas.

Sziu metu Balandžio menesi 
34 vyrai užmuszti akmenines 
anglies kasyklose, mirtingumo 
rata buvo 4.55 ' procentas del 
milijono tonu ir anglies iszkas
ta 7,472,000 tonu. Mirtingumo 
rata del smalingu kasyklų bu
vo 3.20 procentas del milijono 
tonu, arba 108 mireziu.

savo

pinigu 
juos ant

dūk reles

kaimynus,

perklausos

raportu Vi-

vyrai už 
atsitiki-

94 vvrai 
gazo 
nuo

Ang
lies iszkasta 33,702,000 tonu.

Per sziu metu pirmus ketu
ri us menesius, 737 
muszti nelaiminguose
muose kasyklose. Anglies isz
kasta 191,370,000 tonu ir mir
tingumo ratu buvo 3.85 procen
tas del milijono tonu, sulygi
nus su 5.11 procentu del perei
tu metu tiek menesiu.
nitais buvo 4 dideli nelaimingi 
atsitikimai, kuriuose
žuvo. Matyt sumažėjimas 
ir dulkiu užsidegimo, ir 
stogu nupuolimo.

NUŽUDĖ IDANT UŽ- 
GRIEBT JOSIOS TURTUS.
Los Angeles. — Czia tapo 

susektas Dr. Thomas Young 
nužudyme savo moteries Grace 
Young. Nužudytoji priesz apsi- 
vedant su minėtu daktaru buvo 
naszle mirusio Patrick Gro
gan’o kuris mirdamas paliko 
jai smili ir turtu virsz milijono 
dol. vertes. O kadangi
ne pilnumetu, tai turto admi
nistratore buvo p-nia Grogiene. 
Tuomet dentistas Young, jos 
turtu viliojamas, apsivedė su 
ja ir kiek pagyvenęs, ja nužu
dė. Dabar szita jo darba polici
ja suseko ir jam bus blogai: 
neteko paezios, neteks turtu ir 
net savo crvvvhes </nl notnUi
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Ateinanti menesi atsibus teisinas John T. Scoopes (ant mieste

■■ v
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kairesos) mieste Dayton, 
Tenn., už mokinimą vaiku evolucijos, arba buk žmogus paeina nuo beždžiones o ne kaip bi- 
blije mokina buk Dievas sutveri* pirma žmogų isz molio, o Jeva isz Adomo szonkaulio. Tie
sos 
mokslo 
“-ž

Bet ScoopesTennessee uždraudže toki mokslą nes prieszinasi tikėjimui. Bet Scoopes rėmėsi ant 
kad žmogus turi 'pereiti per eile evoliicijos, nes kūdikis būdamas 

moteres yra panaszus iu beždžione ir keturkojini gyvuli per devynis menesius, 
», o ne yra sutvertu kaip suaugės žmo-

embrydlogijos IJi i

“ži va t oje
kas'parodo, jog turi pereiti per evoliucijos formacija
gus. Paveikslas parodo suda kur Scoopes’o teismas atsibus 2) advokatas Godsey kuris ap
gins Scoopes’a
ence Darrow ir Dudley Field Malone isz Chicagos prižadėjo pagiaU»a del Scoopes’o jeigu 
juju pagialbos reikalaus.

f
•> o ) Hicks jo pagialbininkas 4) smlže Raulston. Žymi advokatai kaip CIar-

PRICZERIS SUIMTAS UŽ 
BUTLEGERYSTA.

-.-f- ■ *»• ' A ■’

Houston, Tex. — Trvs szim- 
tap pleczkucziu 
arielkos, likos surasta automo 
biliuje per prohibicijos agen
tus. Automobilius ir tavoras 
likos nuvežti in suda. Locni- 
n takas a u to mobili a u s J. 
Garfield, sake

Isz Visu Szaliu isziietiTvoš
r.

valdiszkos

a u to mobilia u s 
buk

priezeriu ir gyvena Dalias.
Arielka buvo teip paslėpta, 

jog niekas ne butu dasiprates 
kad randasi automobiliuje nes 
buvo ant to tik padarytas. Ant 
nelaimes automobilius pagedo, 
o kada sustojo prie garadžiaus, 

isz mekaniku užtiko 
ir pranesze apie

jisai yra
s.

SZVENTVAGYSTA DILIO 
ALTORIAUS MINSKE.

Minsk. — Zakristijonas Voz- 
niakas inejas in bažnyezia isz 
ryto, net nutirpo isz baimes 
kada paregėjo zokristijoi isz- 
laužytas duris plienines szepos 
kurioje buvo sudėta visi baž
nytinei papuoszai. Ant giliuko 
puiki moiistrancije buvo neda- 
lypsteta isz ko labai nudžiugo 
senas bažnytinis tarnas.

in

vienam

vienas 
slapta vieta 
tai szerifui.

MIRĖ VIENAS PASKUI 
KITA.

Chicago. — Du broliai, jau 
gana seny v i, Elijoszius ir \Vil- 
limas Garnessey, kurie pribu
vo in czionais apie 30 metu isz 
Dixsono, apsigyveno
name ir niekados nesiskirdavo 
vienas nuo kito. Ana diena vie
nas isz ju apsirgo szirdies liga. 
Kada Elijoszius lilkos paszauk- 
tas isz antro laipsnio idant 
ateitu pas broli nes jisai serga, 
ir katla pamate kad Willimas 
rnirszta, tuojaus ir jisai apsir
go, pridėjo ranka prie szirdies, 
suszuko kad jam kas toikis su
truko krūtinėje ir puolė negy
vas ant lavono savo brolio.

Palaidota juos vienam kape 
ant kuriu laidotuvių susirinko 
daugeli žmonių.
BIJOJO PERKŪNO KURIS 

JI UŽMUSZE.
llaslev, Ore. — J. W. lluss- 

ey, farmeris isz Dakotos buvo 
nuolatos dide’lioje baimėje nuo 
perkūno, kurie lankei trenki- 
nejo ant Teksu lygumos kur 
kitados gyveno ir todėl atsi
kraustė in Oregon ’a, idant ju
ju negirdėt ir nematyt. Bet kur 
perkūnai ne trenkinejaT Kada 
farmeris sėdėjo ant žagres sil
sėdamas, tame užėjo mažas de
besėlis, perkūnas sutrenkė ir 
pataikė in sėdinti kuris nuo 
mažens teip jojo bijojo. Lieps
na nurengė ji lyg nuogumui o 
uvlzlilianvlrliiia (niravl

Nu
bėgo in bažnyezia pažiūrėti 
bet nutirpo senelis regėdamas 
iszlaužvtas dureles taberna- e'
kulo o indai iszmotvti ant tre
pu prie altoriaus.

Vagys iszbarsi e

vertas kelis
Prie ai-

komunijes 
ir pasiėmė puiku auksini kie- 
lika kuris buvo 
tukstanezius doleriu.
toriaus radosi szmoteliai pa
perosu kuriuos numėtė szvent- 
vagys.

10 MILIJONU KINCZIKU 
MIRSZTA ISZ BADO.

Pekinas, Kimu. — Pleszi- 
mas, militarizmas ir auginimas 
opium yra priežaste didelio 
bado po visus Kinus, o de- 
szimts milijonu žmonių ne turi 
ka valgyt provincijoi Szechva
ne.

Apskaitoma, buk 130,000 ka
reiviu via užlaikomi 
ventojus tosios provincijos kur 

kare, o 
50,000 buvusiu kareiviu užsi
ima pleszimu po visa aplinki
niu. Vietoje sėti ryžiu, tai žmo
nis augina aguonas ant opium 
per ka keneze bada, nos opium 
geriau užsimoka ne kaip ry
žiai.

priežaste 
visus

v i eszp.it ji ujo namine

ne

per gy-

ISTORINIU PASZTO ŽENK
LU ISZLEIDIMAS.

Pasiteiravus su atatinkamais 
žinovais ir susitarus su Pasztu 
v-ba, nutarta iszleisti istori
nius paszto ženklus su Dau
kanto, Kudiukos, Būgos ir kitu 
paveikslais.
NEPASISEKE 

APIPLESZIMAI.
Užpaliai. — Gegužes 19 die

na laike turgaus Užpaliuose pi
lietis M. isz Veszeikiu sod. kito 
pilieczio S. bandė pavogti isz 
vežimo grūdus, bet buvo laiku 
pastebėtas ir perduotas polici
jai kuri u 
’“kletka.”
BJAURESNIS UŽ &YVULI.

Užpaliai. — Gegužio 17 die
na miestuko gyv. Galvydis isz- 
prauses arklius upeje vede na
mo. Bevedant eržilas pradėjo 
isz szalczio szokineti nes ta die
na buvo arti 3 laipsniu szalczio 

Tuomet G. pradėjo 
ark Ii muszti lenciūgu pergalva 
ir spardyti iii szonus, jog isz 
szalies žiūrint net 
kratė. Ar nevertėtų už gyvulio 
kankintam patraukti atsako- 
mvben!

SAVAS PAS SAVA.
Teneniai.

paukszti” uždare in

vakare.

szonus, 
szi lupuliai

Paskutines Žinutes.
H Philadelphia. — Per su

lūžima Cape May, N. J. Pier, 
sužeista apie 40 žmonių.

1[ Frackville, Pa. — Ugnis 
sunaikino dubeltava narna 
Petro Leskaucko .ant Oak uli. 
Kita szeimyna tame laike ra
dosi Leikside. Bledes padaryta 

non

dubeltava

Teneniai. — Sziame Žemaiti
jos kampelyje žmones pradeda 
daugiau susiprasti ir liuosuotis 
isz kitu jungo.
tais cziajnivo dvi žydeliu krau 
tuveles. Žydai kaip norėjo, taip 
žmonos isznaudojo. Už tas pa- 
czias prekes atlupdavo kelis 
sykius brangiau negu kaip ki
tur kad kainuoja. O žmones 
yra priversti pas juos pirkti, 
nes arti kito miestelio nėra. 
Bet sziu metu pradžioje, vieti
niu keletas žmonių pastango
mis tapo insteigta vartotoju 
bendrove, kurioje visos preke.s 
yra žymiai pigesnes. Apylinkes 
žmonėms isz to didele nauda ir 
džiaugiasi, kad vienas kitas 
centas palieka jiems kiszeneje. 
Ir abelnai, žmones ima ^daugiau 
dometią koperaeija ir ja viso-

Pereitais me-

KITIEMS PARDUODA, O 
PATYS NETURI MEDŽIU.
Užpaliai; — Pro Užpalius, 

Szventaja pradėjo plaukti 
brangiausias
— miszkas. Diena isz dienos 
varoma daugybes sieliu.
la žiūrėti kaip metriniai drū
tumo medžiai plaukia iu užsie
ni, o tuo tarpuvietiniai gyven
tojai neturi ir geresnes medžia
gos statyti 
kalbėti apie 
žmonių nepatenkinti 
nakti jeigu sustabdytu 
nesaugo, tai tankiai nupjauna 
raisezius ir paleido sielius už- 
tvenkina ir užverezia upe. Pas
kiau vaiytojam buna i 
darbo.
KIEK LIETUVIU DALYVA

VO DIDŽ. KARE.
Central i n i o statistikos biuro 

žiniomis, didžiajam karo 1914 
1918 m. dalyvavo 64628 Lietu
vos piliecziai, kurie fiziniai nu
kentėjo 29,885 žm., isz ju žuvu
siu priskaitoma 11,173 žm., ir 
sužeistu 18,712. Kitaip tariant, 
nukentėjo beveik puse dalyviu 
20,7% sužęistuju skaii»ziaus ar
ba 3871 žin. yra invalidai.

APSIRGO NUO GRYBU.
Padusetelis, Dusetų valscz., 

Ežerenu apskr.

PASIKORĖ, BET4 LIKOS 
ATGAIVINTA.

Biržų-Pas v.

*

Lietuvos turtas 
Diena

Žeimelis, Biržu-Easv. aps. 
— Gegužes 10 d. piemuo pa- 
miszkeje rado pasikorusia mer
gina. Nusigandęs bego szaukti 
žmones. Netolese pasitiko tos 
merginos motina ir sese r i, jos 

Greitai pribėgo 
prie pasikorusios ir perpjovė 
kilpos virve, 
mirusi, nekvepavo ir 
mažiasio gyvybes ženklo. Moti
na ir sesuo pradėjo verkti. Tuo 
laiku pro szali ėjo Žeimelio vi
duriniosios mokvklos moki
niai. Vienas ju, skautas A Bal- 
czinnas, pradėjo paknruoklei 

daug'kiloti rankas, kad atgaivinti

Gai-
r 
t 
i

jeszka nczias.

namams, o ka be- 
Daugybe 

tuo ir 
sieliu

Mergina atrodė 
nerodė

kurą !
-I'
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Gegužes pra-
džioje to kaimo gyventoja Le- 
leikiene pririnko miszke gry
bu. Pąrsineszusi namo, tuoj isz- 
vire ir abi su 19 metu dukteria 

ik-'1 , S ’
gardavos pirmais sziu metu 
gTybais. Likusius grybus nune- 
sze savo vyrui, .kur vąiszino ir 
kitus. Po-ktak larko LeĮeikiene 

d 4 . ► 1 |k n ' i ra

kvepavinia. Ir isz t ikru ju mer
gina neužilgo pradėjo kvėpuoti 
ir atgijo.

ANGLIS LIETUVOJE.
Antanavo valscz. ūkininkui, 

grežiant szulini 9 sieksnyje že
moje, grąžtas atsirėmė in kieta 
mase. Toliau gręžti nepavyko, 
nes atbuko tarankiai. Iszemns 
apie 2 klgr. medžiagos, pasiro
dė, kad anglies esama. Iszme- 
gines ta mase kalvis rado, kad 
anglis gerai deganti, tik svaru
mo kiek lengvesne už paprasta 
naudojama angli. Galima spėti, 
kad tai isztikruju anglies esa
ma, bet kiek jos yra sunku spė
ti; iki sziain laikui niekas neži
nojo ir neisztyre.
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Suprato.
grybu, bet

pasijuto nesveika, 
kad apsirgo nuo 
mažai tilo nipinosi: mane taip 
pereis. Bet neužilgo žmona mi
re, o duktė ir kiti
bus — smarkiai apsirgo, bet 
pagijo.

valge gry-

VOGIMAI.
Isz pil. Maros Samaloviczie- 

nes buto gyv. Deg. 28 Nr. sz. m 
Geg. men. 27 d., dienos metu 
tapo pavogta invairiu mote- 
riszku rubu vertes 300 litu.

Na k t. isz 29 in 30 d. Geg. 
men. nežinomi piktadariai isz- 
plesze Mariamp.

29 in

“ blaivybes* ’ 
B-jos traktierių esanti Kestu- 
czio g-ve 31 Nr: isz kasos isz- 
imta 250—200 lit. pinigu 1 pus
butelis Ii kero ir 1 s va r. desz- 
ros. Piktadario inlysta per Įau
ga isz sodnelio puses lango lan- 
ginyczios iszkeltos ir szibai isz- 
muszti.

Apskr. agronomo Budrio Ge
gužes men. isz 29 in 30 pil. Ži
linskas, Peczionaitis iszpjove 
jo dobilu apie 8 prentus Kvie- 
tiszkio dvaro laukuose. Kalti
namieji kaltais
Žilinskas jau seniau buvo baus 
tas už vagyste 7 men. kalėjimo.

prisipažino.

NEGAVO TURTO — NU- 
SISZOVE.

Kriokialaukis. Geg. m. 19 d. 
rytmety Daugirdeliu kaime nu- 
siszove isz rusiszko szautuvo 
Juozas Navickas, 26 m. am
žiaus. Velionis buvo atitarna
vęs kariuomeneje ir rengėsi su
kurti szeimynini gyvenimą su 
Dirvonu kaimo mergina Teo
file L... Tėvas nenorėjo jam pa
vesti ukes, tat veliones rūpino
si iszgauti isz valdžios sklypeli 
žemes, bet jam nepavyko. Ga
vės neigiama atsakymu, velio
nis dar užėjo pas mergina, bet 
ji jausli kitu tarėsi. Parėjės na
mo Velionis visa nakti nemie
gojo, isz rvto padavė broliui 10 
litu atlyginti jo skola ir nuėjės
in kita ftaihbari atsigulė lovon 
ir insiremes szaųtuvo vamzdi
krūtinėn,-padirge lazda gaidu
ką. Velionis buvęs lėtas doras

SZEINAUSKIENES TUR
TAS SUDEGS.

Skapiszkis, Rokiszkio apskr. 
— Gegužes 9 d. § vai. vakarn 
perkūnija liždege Kandraneliu 
vienkiemi. Sudege v įsos-trobos 
keletas gyvuliu, turtas ir žymi 
pinigu suma, kuria vienkiemio 
savininkei Szeinauskienei pri 
siuntė gimines isz Amerikos..

Po keliu dięnu perkūnija
• a • v • • o ’Sriubiszkiu kaime uždegė ūki

ninko Griciaus gyvenamąjį na
rna, nuo jo užsidega ir tvartas. 
Nuostoliu ir ežia padalyta ne
maža.

Apylinkes gyventojai labai 
susirūpino perkūnsargi n intai- 
syniu.

MUSZTYNES.
Gegužes 28 d. Kumelionyse 

Visockis, nuvykęs pas savo 
uoszvi Ta t ju mova tik ka už 
pesztynes sėdėjusi paliuosuota 
isz kalėjimo. Insigere — susi- 
ginezyjo ir Visockis uoszvi pei
liu perpjovė iki kaului ranka, 
uoszviui sumnszc galva. Visoc. 
Tatjumovas perskrodė peiliu 
pilvą. Visockis 
miesto ligoninėn, o
kalėjimu. Patirta, kad ta uosz
vi valdžia nori iszfcinsti iii jo 
nuol. gyvenama vieta okupuo
toje Lietuvoj bet jis nespėja isz 
kalėjimo iszeiti, vis už peszty
nes.

nugabentas
uoszvis in

SUPJAUSTĖ KELIO SARGA
Kybartai. Gegužes men. 50 

d. 19 vai. Ant geležkelio ■ tre- 
cziam kini, nuo Virbalio sto
ties link Kauno kelio darbinin
kai: Trevinskas Juozas, Priesz- 
kus iVktoras ir Didžiunaitis 
Jonas užpuolė kelio sargai Bur
ba Otto ir peiliu sunkiai su
pjaustė galva. Pakviestas gy
dytojas žaizdas susiuvo ir ap- 
riszo. Gegužes 31 Burba tapo 
pasiustas Kauno ligoninėn. Už
puolikai sugaudyti ir vedama 
kvota; priežastis užpuolimo 
dar nepaaiszkejo.

r*.

II Olyphant, Pa. — Czio- 
sumiszimas terpna is kilo 

straikuojeneziu -merginu szil- 
ko dirbtuvėje. Kelios likos su
žeistos. Straikas kiln del ne
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Burmistras miesto
Francijoi apgarsino, buk kož- 

kuri iszduos ant 
svieto treczia kūdiki, aplaikys 
dovanu 25 tukstanezius fran
ku. Tokiu bndu strlanž paprati
mu Francuzi'szku motinu ture
li liktai po du kūdikius.

Jau tai blogi gyventojai jei-

na motina,
V
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gu valdže turi mokėti moti
noins už praplatinimu žmogisz- 
kos veisles.

Kmla pulkelis mokytu vyru 
užklausė tūlo pilozopo kokia 
turi būti gera motere, jisai at
sake jiems:

“Randasi trys gerumai ku
ri uos kož.na motere privalo tu
rėti: Privalo Imti teip taiki 
kaip ziegoris ant bokszto, bet 
ne teip rėksminga idant josios 
balsas butu girdėtas po visa 
apliiikhic. Privalo Imti
darbszi kaip straige, liet ne ne- 
szioti. kaip straige, viską ka 
turi ant saves. Ant galo priva
lo būti kaip aidas (balsas) 
idant atsiliepti tik ant užklau- 
symo, In t lai nesistengia būti 
kaip aidas,
lieka paskui save paskutini žo
di. — Teisvbe.
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kuris visados pa

Sziadien 
buk Suv. Vairi.

v ra

wiWmh i.... .  .

NAUJAS MASONU VADAS.
Ant sejmo masouiszkos drau- 

guves ‘‘Shriners 
buvo Denver. Colorado,

pirmsedžiu James

kuris atsi
likus

isziinktas 
Burgner.

ant sa 
o nuo

ISZ LIETUVISZKU : 
KAIMELIU. ' v z ?----- ' '

Wilkes-Barre, Pa.

BAULK

Pasakos.
' P ! - " ' ' V '

Lietuviszkos

Mm ................... ..........  ...........

Skarletina. ■.(

Birže- SURINKO Dn J. BASANAVICZIUS.

lio pabaigoje, vietos lietuviams|
gerai žinomas advokatas Lo- 
pato su savo uoszviu iszvažiuo- 
ja in Lietuva tūbini laikui, kur 
žada aplankyti visa Lietuva ir 
apie rudeni vėl grysz in Wilkes 
Barre, Pa. 
profesijos.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

praktikuoti savo

t Graboriaus Frano Kava- 
lausko pati mirė praeita Pei
li vežios nakti. Laidotuves atsi
buvo Utarninko rvta.

Lietuviu Diena 
atsibus 4 diena Liepos.

Ashley, Pa.

szimet

Darbai gerai 
eina. Main ulycze jau likos už
baigta ir iszroilo puikei.

Viktoras Vaisznora ku
ris apie salima K. Konefko da
ro puiku biz’hi.
žinosite, užeikitetpas savo tau 
tieti kuris jus priims brolisz- 
<ai.

•Jeigu p rava-

lupasi, tebeturi skarletina.
3. Kad gydytojas yra reika

lingas. Szirdis, inkstai ir ausys 
daugiausiai nukenezia nuo 
skarlotinos ir ligonis turi būti 
gerai prižiūrimas.

4. Reikia iszpildyti visus 
gj'dytojo reikalavimus ir pa
liepimus kaslink valgio ir dra
bužiu.

5. Reikia gerai prižiūrėti li
goni pas i baigus odai luptis. 
|Nežiūrint to, kad jis ir atrodo 
sveikas.

Vieszos Sveikatos Biuras 
. Burna ir '

Jaucziama ‘ųn.

nukenczia
*

C,*?

\Vake-

Skarletina yra užkrecziamu 
liga, kurios ženklai yra karsz- 
tis, s 
rimas.
sunku iszgvdyti. Ima nuo dvie
ju iki keturiu dienu jai isiga- 
let i.

Reikia žinoti kaip pažinti 
skarletina. Prasidtuhi su gal
vos skaudėjimu, vėmimu, silp
numu ir kartais su nuomaru, 
ypacz vaikuose. Vaikas staigu 
pasija u ežia pa vargęs. _______
gerkle prisipildo.

kuomet

kandanti gerkle ir iszbe
Ja lengva I ’ gauti, bet

36.
Vienas levas turėjo tris su

nns ir visi buvo teip panaszus 
in vienas kita, kad nei jokiu 
būdu negalima atskirti. Ju le
vas turėjo sena kumele; ta ku
mele atvedi* jam Iris žirgus, vi
sus vienodus, juodbėrus. Suau
gę broliai susitarė eiti po svie
tą laimes sau jeszkoti. Visi 
trys sudūrę peilius in žeme ir 
prisiege vienas kitam, jei kat
ras isz tu peiliu a prudes, tai 
eiti jeszkoti to, kurio peilis ap- 
Htdejo. Gerai. Visi susėdo ant 
savo žirgu ir iszjojo iii visas 
puses. Jojant keliu visi sutinka 
Ieva; levas praszosi iii drau- 

Įgyste, jie priima; paskui sutin 
ka meszka, ir gi priima iii 
dragyste. Joja tolyn— sutinka 
vilką, da tolyn—lape, ant galo 
zuiki, ir visus priėmė iii drau
gyste. Mažesnis brolis joja ir 
rytus. Ilga laika teip jie visi 

_*s vienas isz 
ju neužmirszta pagryžes, pa
žiūrėti, ar visi peilei yra ežys 
t i. Ant galo bejodiuedama^ 
mažiausias brolis prijoja dideli 
miestą, ir tame mieste visi na-

irgi priima

PLAKTUKAS DEL COOLI 
LIDGE.

Mrs. Marv Rust isz ♦
field, Va. padovanojo preziden
tui Coolidge plaktuku 
džio kuris stovėjo ant 

prezidentas 
Plakt ūkas

dirbtas in miksa.

kur gimė 
ingtonas.

isz Die
vintos, 
Wash- 

yra ap-

' 111

/

iszleides daug knygeliu
■ apie in vairias ligas ir apsisau- 

lJgojima nuo ju. Galima jas gau-
Oda pasidaro labai

skausmas,
kalbama.
sausa ir karszta. Liežuvis ap
sidengia ir pasidaro raudonas

Uždegimas siekia
iki ausu. Kartais i XT ....Naudokitės juomi.

po sziu -____ ___  ■■■■—-

rijama ar

• I

!

n '■ ifl

■in

S

i

■

t i veltui kreipiantis prie Sur 
geon General, United States 
Public Health Service, Wash
ington, D. C. Vieszos Sveika
tos Biuras patarnauja jums 

F.L.I.S.

ir isztines. 
nuo gerkles 
kaklo gislos isztinsla. Papras
tuose atsitikimuose 
pirmu ženklu už dienos ar ki
tos pasirodo iszberimas. Leng
vuos atsitikimuos iszberima^ 
pirmiausiai pasirodo. Raudoni 
taszkncziai krūvose 
aid kaklo ir krutinės ir 
plėtoja po visa kana. Po ketu
rių ar penkių dienu skūra pra
deda luptis. Kartais lupasi di
dėlėmis lupynoms.

Po s ka riet i uos kartais 
atsirasti uždegimas ir kitu kū
no daliu. (Lili būti plaucziii už
degimas, krutinės plėvės užde
gimas, gerkles puliavimas, 
t is kakle, 
pieveles.
kartais pasirodo nuo antros iki 
ketvirtos sanvaites. Sziame at
sitikime paakiai isZĮiunta, ran 
kos ir kojos isztinsta, ir dažnai 
prieinama prie vandens ligos. 
Gali pasirodyti nuomaras ir li
gonis gali užsibaigti mirtimi. 
Kituose atsitikimuose 
arba pasveiksta, arba liga už
sitęsia. Reikia temyti, kad ne
atsirastu uždegimo vidurinėj 
ausy. To uždegimo simtomai 
yra skausmas ausy, ir noreji 
mas miego. Ligonis gali dejuo
ti miegodamas ir sunku yra ji 
iszbudinti. Jei 
trūksta, pnliai 
uždegimas tik lengvas ligonis 
eina geryn, kitaip atsiranda 
votis kauluotose ausies dalvsc. 
Jei szi votis neprailuriama ji 
gali trukti arba iszsipletoti iii 
kaklu.

Reikia žinoti, kad mirtis nuo 
skurleliuos neatsitinka jei Ii 
gonis tinkamai prižiūrimas, 
nors daug žmonių mirszta nuo 
ligų paeinaneziu nuo 
uos, ir 
galvoje,

ANT PARDAVIMO.

pasi rodo 
iszsi-

-i'il

> J
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fl
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Gera proga pirkti pigiai na
mus. Du namai parsiduoda la
bai pigiai, vienas ant Orwigs
burg. kitas ant Bowe StreeL 
'ramaqua, Pa. Norintieji pirkti 
galite sužinoti po adresu:

212 Bowe Street, 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO

iszihivimoniekados noro

to prikalbino, jog
faderelis fttengesi butlegerius 

kuris pats
atidavė in rankas teisingystes 
kaip padare Judoszius su savo 
Mok v tini u!

paliuosuot i.

ant Utica, N. Y. — Czionai vie-
Ak \ \ a, ai kas ji pi ie nas lietuvis, būdamas jau puse-

savo kurna ir susitarusiu iszejo[jodinėjo; jodinėje
dabar tasai

juos

tinai insikauszusiu. užėjo pas

geru laiku ” jeszkoti.

I Jepartanicntas 
Washingtone

■■j
■l: 1

■ 4 

y

laite, kur gaus 
kokiu bildu reiketu sūdyti ji. 
Vienas tarė — suszaudytie, ki
tas užmn.-zlie. treczias iii kali- 

yežejas sako,
.  re i ketu ji isz ves t i už 
ant dirvono ir su 12

greit karalaite,

gah
lt)

“geru laiku ” jeszkoti. Bet ne 
kaip jiems pavyko tuos gerus 
laikus rasti.
viena vieta., kur sakoma.
“mielaszirdingu paneliu

ui instumtie, o 
kad ne, 
miesto ;
arkliu niii raukyl i. 'Kada kara
laite puolė ant

“Va kas mani* iszgel- 
bejo, szitas, o ne vežėjas.' 
da vežėjas pats sau jau buv 
irisisudijes ir tapo arkliais 
traukytas in szmotelius. —

su

Naujas namas su visom vi- 
gadom, del vienos szeimvnos 
po No. 318 E. Market St., Ma- 
lianoy City. Teipgi parsiduoda 
ir naminei foruieziai. Locfni- 
ninkas iszvažinoja isz miesto 
todėl
Kreipkitės ant vietos.

ANT PARDAVIMO?

Jiedu užsuko in 
buvo 

Bet
vo

ir uždegimas szirdies
Inkstu uždegimasant nelaimes tenai jau buvę ge-|inai sn ^‘‘^įba. Injojęs in ndes-

resni u

Mete 19(M) automobiliu* bu
vo tokiu retu dalyku, jog terp 
praeigiu atkreipdavo 
ves dideli nusistebėjimą 
daugelio aplankydavo kanuodi- 
džiausius paniekinimus.

apskaitoma, 
randasi apie

devyniolika milijonu automo
biliu ir 
vienas ant kožno 
žmonių. Kimia kožnas važinėja 
automobiliam (kad ir Fordu- 
ku) nes del daugelio yra reika
lingas sziam greitam gyveni
me ir lenktynes už doleri. 
Peksztininkai, tai yra toki, ku
rie neturėdami automobiliaus 
yra priversti eiti pckszti, ran
dasi kas dien mažiau, o tasai 
skaitlis del to mažta, kad juosh<as huV(> p,gU

Isziandieniniiii padėjimui, 
gabenimas tavoro buv 

ir tada nebuv 
“ ir

t roku — maž-daugiau 
ant Silpt Viliu

užmusza automobilei.
Kas bus už 1935 meto f Lai 

Dievas peksztininkus apsau
goja....

astronomai isz-Berliniszki
skaitė isz žvaigždžių, buk 1927 
mete vela kils baisi svietine 
kare. Gal but. Bet tegul fricai 
da karta dirsteli in žvaigždes 
per ilgus žiūronus (telesko
pus) ir skaito, ar žvaigždes ne
kalba, jeigu f
Vokiecziai neprivalo in 
kiszti savo snapu. O gal pasku
tinis uždavimas jiems per 
pludras neužteko!

(szinka) 
o arielka

U k v sies 0 
apskelbi* kiek 

sziadien kasztuoje pragyveni
mas o kiek kasztavo devynio
liktam szimtmelije. 'Pada kiau- 
szinei kasztavo po tris centus 
už tuziną, kumpis 
septyni centai svaras,
25 centui galonas. 'Todėl neku
rto sako, buk tada g\'v c n imas 
buvo pigus ir kožiias buvo 
linksmas.

Bet po teisyluai pragyveni
mas tada nebuvo 
sziandienini. Maistas tame lai
ke buvo pigus, bet ir uždarbei 
buvo mažesni, pinigai 
retesni ir brangesni ir 

» buvo pigu prilvginant 
At 

bran- 
czyp-

‘ ‘ kostumeriu. 
atsilankiusieji 
i>n«,,.
ju pyktelėjo ir supuolė 
apkūlė taip, kad apdaužė akis 
ir gerokai apskaldė galvutes.

Gera pamoka kitiems 
vintus. Munsznine niekad 
gero nepriveda.

4 4

Pirmiau 
kostumeriai,

1 J

1 I

ir

pigesnis uz

buvo
ne vis-

<» 
gesins ir tada nebuvo ‘ 
sztoriu“ ir kitokiu. Mokslas 
kasztavo daugiau, 
buvo 
praplaty t<

Teip, tosios “geros diene- 
dingo, bet teisybių sakant

ne>
ir

knygos
)brangesnes ir ne t ei] 

•s kaip sziadien.
‘‘gerosT 

les“ 
ir sziadien juju nesiranda.

Anglikonu bažnyczioje Lon-
kiltu kare, kad done eina didelis judėjimas vėl

jiems

JHJU

OntarioDelbi, provincijoi 
Kanadoje gyvena vedusi pori 
le, 
metu

y

kuri gyvena su savim 70 
— jisai turi 89 metus o 

jojo motere 86. Ant užklausy- 
mo daugeli žioplevieziu, ponas 
Aleksandras Sirr (nes teip va
dinasi tasai žmogelis) apreisz- 
ke, buk in laika tuju septynes- 
deszimts metu porele nesusi- 
bare ne karta ir terp juju ne
buvo jokio szeimyniszko nesu 
tikimo. Abudu senelei via 
sveiki ir drūti.

Gal tokios poreles 
jeszkoti tiktai danguje

prisidėti prie kataliku ir pri
pažinti popiežių. Kaip žinoma, 
anglikonu bažnyczia atskilo 
nuo kataliku dėlto, kad popie
žius nenorėjo Anglijos karaliui 
suteikti divorso. 
pat apeigas kai])

gyvena

senelei

reikėt u 
o ne 

ant szios aszaru pakalnes nesu
tikimo ir įieužganadininio.

Stebėtini dalykai atsitinka 
ant szio svieto. Sztai kunigėlis 
George F. Bennett “kovojentis 
dvasiszkas“ isz Weehawken, 
N. J., kuris praeita žiema sura
do dideli lizdą butlegeriu in 
kuri buvo in'maiszyti virszinin- 
kai miesto, policija nt a i ir jojo 
pa ra pi jonai isz Szv. Lauren to 
parapijos, szia Nedelia laike 
pamokslo, npelde susirinkiisiu- 
ju, idant už aresztavolus mels-

isz

•J ’ -

tusi ir kad Dievas juos puliuo- 
suotu nuo bausmes. — “Visi

•i1 «■

goidžeme laisves — ir tieji up- 
skunsti geidže paliuogavimo, 
todėl melskimės už juos,
• • • ii

” kul-
b. iki II 1*0 111 11

delko ežiata, klausia, delko ežia visur 
teip rustai. Jani sako, kad ka-

kaklo Jurgiui
ir ta re:

Ji turi tokia.“ 
katalikai ir 

niekuo nesiskiria, lig nepripa- 
Todcl susi-žinsta poiežiaus. 

vienyti lengva.
r p

Krv-Amerikos Raudonasis 
žius mums pranesza, kad Wa
shington, D. C. ligoninėj, nese
nai pasimirė buvęs kareivis Jo
nas Lukas. Ligonines virszinin- 
kai labai norėtu susižinoti su 
velionio giminėmis ir pažįsta
mai s.

Velionis 
rasta, kad jo draugas Paul 
Pronskotis turbūt Pranckaitis 
gyvena 700 — ,‘)4th St., Chica
go, bet jo nepasiseko ten rasti; 
jis gyvenos buk kur tai South 
Side j.

Minėtas Pronskotis ir 
velionio gimines ir pažystami 
yni praszomi tuojaus susižino
ti su 
Krvžiuus

knygutėj 
jo draugas
užraszu

kiti

Amerikos Raudonojo 
() h ica gos s k y r i u i n, 

616 S. Michigan
p-i os Col hi r.

ANT PARDAVIMO

Avė. klausti

matomai, gerokai ant sziu dviepalaite ant mirties yra nusiidv- 
iedu sinakas turės ja praryti.

Mažiausias brolis vadinosi 
Jurgis. 'Tas Jurgis susitaisė ge
rokai savo szaudykle ir su vi
sais savo gyvuliais iszjojo ant 

kranto, kur turėjo ant 
ryto pribūti karalaite ant pra
rijimo smako, i

•Jau iszauszo. Daugybe viso
kiu karalių iszlydejo ta kara
laite, kuri vhžiavo po pirma 
viena savo- kArietoji*. Palydė
jus lyg puškelio visa ponybe 
pagryžo, nenorėdama matyti 
baisios mirties. Karalaite pri
važiavo prie kranto mariu, isz- 
lipo isz vežim'o ir atsiklaupė. 
'Tadu iszlindi) isz mariu sma- 

1J

kas su szeszioms galvoms. Jur
gis szove in bestija—viena gal
va nuszove; mato kad neap 
veiks, susznko savo gyvuliams 
ant pagialbos; supuolė visi ir 
sudraskė. Tada karalaite szo- 
ko jam ant kaklo ir prasze kad 
važiuotu kartu su ja ja pas jos 
tėvus. Jurgis atsisakė ir pasa
kė kad kita kurta užeis pas ja, 
ir nujojo savo keliu. Tada ve- 

“na da
bar kaip nori; jei nesakysi kad 
asz tave 
smertis,

SZK
brolis

lietu-
prie

_ mares

Minersville, Pa. — M <tykiai 
skiepus jau baigia kast i, auk u 
ant mokyklos statvmo ineina 
kas sanvaite apie $200. Dabar 
mokyklos statymui yra rengia
ma didžiausias piknikas Sulie
toje 4 diena Liepos 1925, Mar
lin Parke, tarpe Pottsvilles ir 
M inersvilles, 

gražus
Gražiausia, 

vieta, gražus miszkas, puikus 
ežeras maudytis, 
ne

< " " ■ i

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

lito

Fr, J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanor City- Pa.

Pa.

graži svetai- 
atvirame ore. Szokiai pra

sidės nuo 2:00 iki 5:00 popintu 
ir nuo 8:00 iki 11:00 
M uzika 
<r
konis'zkus szokius.

Ta- 
i * 

sii- 
() 

Jurgis apsivedė su karalaite. 
Viena nakti gulėdamas su ka
ralaite po 
kad miszke yra didele 
be ugnies 
lovos ir tarė, kad jis 
joti; pati nenorėjo leisti, bet jis 
jos neklausi*, prisakė pabalno
ti jo juodbėri žirgą ir iszjojo 
su savo visais.gyvuliais (levas, 
meszka, vilkas ir 1.1.) Prijojės 
prie ugnies, pamate senute be
sėdint ir bedrebant 
ežio. Jurgis klausia: “delko tu 
neszildais prie ugnies?“ Senu- 

man yra užginta;

vestuvių, pamate 
szviesv- 

Jurgis paszoko isz 
nori ten

nuo szal-

y

ligonis

ausies pievele 
iszbėga, ir jei

j'’!

l'lli ii:

nori viską parduoti.
(t.52

2M’ myliu nuo 
Norin-

i

•I!

bus

agniu, 
ugnine 

ir Amerikoniszka

žejas karalaitei sa'ko:

Bus prigaminta 
ir gėrynių;

vakare, 
pirmos klases, 

riesz Lietuviszkus ir Ameri 
Base Bali

2:00 popieti! ir daug szia i p vi
sokiu žaidimu bus. Ant 11:00 
fajerworks, gražiausiu 
rakietu, o ypacz bus 
Lietuviszka 
velia va.

Ypatingai kreipiame dome 
in' musu jaunimu, kad prisižiū
rėtu kaip senesnieji uolei dar
buojasi savo Tėvynei ir Bažny- 
ezios naudai,
visokiu valgymu 
galima bus gauti Lietuviszku 
kopusiu su laszineis, o deszru, 
pyragu ir keksu, tai kokiu kas 
uores. Szaltos koszes 
bus raudonos 
kios. Todėl 
atsilankyti in musu pikniką — 
vietinius ir apielinkes ir links 
mai laika praleisti. Kvieczia

Reng. Komitetas.

teipgi 
baltos ir kito- 

visus kviecziame

Worcester, Mass.
kad jis negyvena su žmona sy
kiu, Juozas Babraitis praszo 
teismo, kad suteiktu jam globa 
— jo trijų vaiku. Jo žmona 
Elzbieta gyvena Leicester o ji
sai Rochdale. Adv. B. Mendel 
<ohn., 931 Slater 
vau ja Babraiti.

Užtai,

Bldg. atsto-

Paulauskiene 
mire Memorial ligoninėje pe
reita savaite po trumpai ligai. 
Palieka vyra ir szeszis vaikus.

iszgelbejau 
o

J

Ka ra laite,

sutaisė dideli 
kaip dėka votį

tai tau 
jei pasakysi, kad 

asz tave iszgelbejau, tada asz 
busiu tavo v v ras. “ 
matydama esanti prastame pa
dejime, prižadėjo sakyti teip, 
kaip norėjo vežėjas. Gerai. 
Pargryžo pas tėvus. Tėvai ne
žinojo, ka daryti isz tos links
mybes; žinoma, 
balių, nežinojo
vežėjui. Ant galo karalius tu
rėjo atiduoti karalaite vežėjui 
už paezia. Jau greit bus vestu
ves; priesz vestuves balius; 
ant to baliaus atvyko Jurgis. 
Karalius nežinojo, ko jam rei
kia ir pats Jurgis nieko nesa
kęs apie ta. Susėdo ant pietų 
visi, teipgi ir karalaite, Jurgis 
ir vežėjas. Besikalbėdami insi- 
kalbejo ir apie ta: padekime, 
jeigu ne tas iszlinosavo kara-

te atsake:
duok tamistn man plauku visu 

savo, 
liula man bus daleista szildytis 
prie ugnii
imte paėmus plaukus, inmete 
in ugni, pradėjo lyti sziltas ly
tus, ir Jurgis

savo gyvuliu, teipogi ir

s 1 1 Jurgis davė; se-

su visais gyvu
liais pavirto iii akmeni. O kiti 
jo broliai 
po svietą, 
mislijo sau. jos pas namus 
vo pažiūrėti ar visi |>eiliai yra 
szvari. Atjoja pas peilius, su
durtus iii žeme, žiuri peilis ma- 

's, ir sako 
jau turbūt jo nėra aut 

svieto gyvo; josiu jeszkoti 
pa joja. Toliaus bus.

da tebevendravojo 
Antrasis brolis pn- 

sa-

žojo brolio surudeje 
sau: “

ir

Cleveland, Ohio. Pereita 
penktadieni einant isz darbo 
liko automobilio užmiiszta* Pe
tras Tizikas, 31 metu amžiaus. 
Nelaime ji patiko ant Superior 

kur “safety zo-
stovint ant jo užlėkė auto-

Ji tapo 
55 st. Ji kaiti-

ties K. 41 st., 
ne“ 
mobiliu moteris ir mirtinai su
žeidus bandė pabėgti.
sugauta pire K
namo žmogžudystėje.

Velionis buvo SLA. 14-tos 
kuopos nariu, pavienis, neturė
jo jokiu žinomu giminiu 
rikoje. Palaidotas

!4-ta kuopa nupirko jam
— 1>
.......... . '

d.
puiku geliu vainiku.

Ame-
Birželio 17

I.

Merchants Banking Tru»t Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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kartais
ausyje

skarleti-
p‘alieka ligas
ir inkstuose.

Skarletina labiausiai pavojin-
vaikams neturintiems sze-ga

sziu metu amžiaus.
K a si i n k apsisau go j i m <

skarlefhlos, reikia
nuo) 

žinoti, kad 
visi žmones ta liga serganti tu
ri but i atskirti nuo kitu ir ne
prieiti prie ju kol dar randasi 
iszmatu isz burnos, gerkles, 
ausu ir kitu kūno daliu. Žmo
gus kuris prižiūri ligoni neturi 
su kitais maiszvtis ir visi in
dai kuriuos ligonis vartoja tu
ri Imti plaunami 
vandeniu.
sau kambari. Seiles ir iszmatos 

ligonio burnos, nosies, 
gerkles ir ausu turi būti su- 

popiera ar lino 
kurie turi būti

verda n ežiu
Ligonis turi turėti

Farma 8’ i akeru žemes, tin
kama vieta del visokiu daržo
vių, žeme yra užsėta. Randasi 
Locust Valley, 
E. Mahanov Junction.
ti pirkti atsiszaukit ant adreso.

A. G. KJingeman 
Barnesville, Pa.

PARMOS! FARMOS!
Norinti apsigyventi ant geru 

žemiu Didžiojoj Lietuviu Ūki
ninku Kolonijoj kur jau yra 
suvirsz 400 Lietuviu apsipir
kusiu ukes, szioje apielinkoje. 
Asz žinau 
ant
pirkti atsiszaukit:

(t.5I)

daug gražiu ukiu 
pardavimo. Norintieji 

(1.51
J. A. Žemaitis

K. 1. Box. 17, Fountain, Mich.
ANT PARDAVIMO 

GREITAI.

Tuszczias namas po No. 323 
W. Mahanov Avė. Locnininke 
geidže greitai paixhioti nes ap
leidžia miestą.
tuojaus po:

Atsiszaukite 
(t.j.23 

No. 326 W. Pine uli., 
Mahanoy City, Pa.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Jeigu reikalo neito
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Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoto kaip ezedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prioteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsite 
pinigu. Parduodame visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir Lt. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WAS0H (Yvaskevicaius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St 
(Ant akenynea, 12-tos utyeztoa) 
MAHANOY CITY, PA.
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g 
imamos 
szmoteliais, 
tuojaus sudegin'ami. Visi dVa- 
bužiai kuriuos ligonis dėvi tu
ri Imti disinfektuojami. Nie
kuomet nereikia ligonio dra
bužius plauti sykiu su kitu. Li
goniui turi būti duoti lengvas 
valgis ir daug vandens gerti, 
ypacz jei yra vandenines ligos 
ženklai.

Gydytojo priežiūra yra ne
atbūtinai reikalinga. Ligonio 
nereikia skaityti pasveikusiu 
kol dar oda lupasi ir pidiu bė
gimas ne užsibaigė s.

.Jungtiniu Valstybių Vieszos 
Sveikatos Biuras prasZo atsi
minti sziuos apsisaugojimo bu
dus:

1. Kad vaikai kurie yra sir- 
eiti mo- 
szeszias

SU

*

■ ■

iiM fį

' - j' 

slll 

iiM

i|F b!' -

i'fW

■ < I1 1 c

■iw|

«
Wife

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkaa Skvajoris.
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3-crias procentas ni justi pinigus ir saugumas del justi !atsibūva)Laidotuves atsibuvo Notre 
Dante kapiiiVne, su bažnytinė
mis apeigoihls.

Ona Grabauskiene norė
jo perskyros nuo savo vyro Min
ko, bet pirm negu stojo priesz

Iteisina, sujsitaike. Advokatas
B. Mendelsohn sutaikė juos. ’

J. i A. Mk

1

n
i r

I
W

pinigu yra gerinus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
' iii ;■ nv '

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-csia pro
t

f,

centą ui jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart į
Auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir caedina. Dėkite savo pinigus in Mita Banks o
persitikriiMfte ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
dauginimu procento, ■ i

I
I
I 
t
I
i

■ <. n
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ge skarlatina neturi
kykĮon
sa n vaitos.

Kad vaikai, kuriu oda daro ** •

nmžiit ilsini

Pristato vestuvių ląisnus, taipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insxiurina namus, fornyeziua Ir 
automobilius nuo ugnies ir tX 
Tik geriausios ir druęziausioe 
IrAVMRanb'na /

Ui

kompanijos.
Ofisu: 32 W. PINK ST.

MAHANOY CITY, PA.
*T! f - f" ■ -ot
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Nepoilgam kalėjimas persi
mainė in puiku pakajeli, gele
žine kartis tapo isz langelio 
iszimta ir naujas stiklas i mie
tas, per ka buvo szviesu. Sun
kus lencugai nuo kojų ir ranku 
likos nuimti. Vietoje akmeni
nio stalo ir tokio jau suolelio, 
stovėjo puikus stalelis ir kėde 
isz puikaus medžio. Grafas 
kožna'diena gavo ponisrka val
gi ir tris kartus ant dienos po 
stiklą vyro, o teipogi Matilda 
liepė pasiudint puikins drapa
nas, kokios kareiviui priguli. 
Tai viekas darėsi paslapta. Ag
nieszka pora kartu ant nedėlios 
szlave kalėjimu ir klojo guoli.

Viena karta tarė 
rius savo paežiai:

— Vįskas tai gerai.

I

I

gaspado-

tai 
o neži- 

stotusi. —

ji I Jo sa-

bet ar 
kada mums tas kareivis nepa
darys baikos? Arba jeigu kada 
musu ponas atlankytu ji, 
padūktu isz piktumo, 
nau kas su mumis 
Bet jo pati atsake:

—Kur jis t'itu pas
Žino neužleidžia. .Jis saugojusi 
tos vietos isz tolo, kaip velnias 
nuo kryžiaus. Jeigu kada užst- 
manvtu atlankvt, tai ant to lai- 
ko patalpinsi in kita kambarį.

10.
Po keliu metu Leitando na

melyje persimainė. Rožuka isz- 
tekejo, o veseile buvo puiki. Isz 
leido už Klauso. Gvveno su sa
vim sutikinu*, o Dievas laimino 
visame. Susilaukė pora vaikn- 
cziu, isz kuriu nemaža turėjo 
džiaugsimi. Tankiai Rože su sa 
vo vaikucziais atlankvdavo se
nukus.

Tuom laiku Teodoros name
lyje nieko neatsitiko. Gyveni
mas puikios ponios buvo tykus. 
Linksminosi tuo, jog jai gerai 
pasivedė, o teipogi
iiui* Ne viena karta žiūrėdama 
in sunu džiaugėsi, nęs mate, 
kaip tas vaikinas už ja triūse.

—- Oi, kad butu czia mano 
Henrikas, tai džiaugtasi isz 
savo stiliaus! Ta mislis sugrau-

Teip ne viena 
pamislijo.

ir jos su-

rrUim> iki aszaru.
karta verke, kada 
Paregejcs tai mylimasis suims, 
tuo jaus priszokes sakydavo:

— Brangi mano mamule! ar 
ant manes už ka pyksti.’ Ar asz 

Ak, verki 
dirsteleji.

kame neklausiau ?
kada tik ant numes

mamute! pasakyk jeigu 
t uojaus

Ak, 
kame negerai, 
pasitaisysiu.

— Ne del to 
atsake

o asz

verkiu, — 
spauzdama

kad ir augšz-
Mokejo

lizdą atrado ir
cziausia buvo, iszeme.
art ir visus lauko darbus. Visi 
stebėjos isz jo akyvumo.

vasaros va-
prisiartino 

darželyje

silpnu

labai incikite

po-

Pagryžes viena 
krtra nuo .darbo, 
prie motinos, kuri 
laisto kvietkas, ir (are:

—* Eiki, mama, su manim ant 
suolelio; tonais sau atsisesime: 
pasakysiu-gi tau, ka asz apmis- 
lijaii; putam noriu idant ant to 
pristotum.

Nusiszypsojo mot imi ir nu
ėjusi sėdo ant suoleilo, norėda
ma dažinot tos naujienos: 
tam tarė Otonas:

— Ar žinai, motinėlė, ka asz 
apniislijau? Ahz apmislijau, 
kad eiti jeszkot tėtulio. O jeigu 
sakai ir prijauti, 
gyvu, asz ji turiu surasti, 
vaitoja kalėjime ir 
kia pa geibus. Nuobodu ir man, 
motinėlė be tėtulio, o kada apie 
ji pamislijo, kožna karta apsi
verkiu. Dnbar-gi apsiomiav 
bėgt in svietą su savo sakalais. 
Su jais visur turėsiu 
Tokiu Imdu visas di’Utvietes at 
lankysiu. Gal but, jog i 
rint apie ji dažinosiu.

Czia nutilo < )tonas. i 
tiktai mot imt i in akis ir 
ka pasakys.

Ahz

kad jis yra 
(lai 

veltui lau-

prieiga.

kur no-

kurie
ver-

kada bego isz savo dvaro. Tik
rai Otonas puikiai iszrode. Ka
da dažinojo pakalnes gyvento
jai, subėgo visi jo .atsisveikinti. 
Dionii priesz kelione
Otonas pas Beatusa, kad paim
ti palaiiuinima nito to dievo
baimingo senelio. Atlanko tei- 
pogi Klausa ir Rožukav A 
atsisveikindami graudžiai 
ko.

Ant rytojaus ausztant pa kilo 
Otoiias ir kuogreieziausiai ap- 
siiT'dv, persi kabi no per poti dvi 
kletkas su sakalais ir stojo 
priesz motina su kanklėmis po 
pažaste ir aszaromis.
galėjo dalaikyti nuo verksmo.

—- Asz. tave, mano sūneli, pa
lydėsiu norint s pora 
Ir teip iszejo abudu.
nesze pundeli su jo
niais. Eidama per darželi nus
kynė kuopuikiausia rože ir pri
segė prie kepures tarydama: 

pamatysi ta 
apie savo mo-

pripažinti )

Ir ji no- Ah

varsnų! 
Teodora 
marszki- ponia Die- 

atsake Leitandas,

I
I ' 1

J

j
II

— Kiek kartu 
rože, atsiminkie 
tina.

Kada jau buvo 
molio, atsigryžes

toli nuo lia
utomis dir

stelėjo ir pamislijo:
sveikas nameli, kuriame nžau- 
gau.

Kada ėjo per kaima, visi ve- 
keliones, szauk-

— Buki

mano 
užtai.

asz 
Teodora,

prie szirdies. Tu visada esi ge
ras ir paklusnus kūdikis; Die
vas tau už tai padės kad esi ge
ru sunum savo motinai. Dabar 
kaip jau esi eiklesnis ir teip ge
ras, tai labinus liūsta 
szirdis, nekaip pirma,
jog iictunnie tėvelio, kuris ga
lėtu tavim džiaugtis; dėlto asz 
tankiai verkiu.
szirdis prijauezia, 
gyvas ir da karta savo gyvas
tyje pamatysiu.
kas galėtu pasakyt, kur ji Dit- 
Hohas nudėjo, tuojaus beg- 
cziau fenais, kad ir 
nustoeziHu.

Žiurėjo 
1 lauke 

Teodora prisislin
kęs prie jo rodos su baime, kad 
jo nepatrotvtu, tarė su 
mis:

Tu mano Otoneli! 
mane turėtai apleisti? 
veiksiu, kaip tu iszeisi in svie
tą ? Tu vienas esi mano surami
nimu, mano vienatine 
Žinai, kiek turėjau 
kolei tave užaugimui, 
asz pasidžiaugsiu, jeigu tavęs 
netekezinu ? O tu mano 
negaliu tave leisti.
kur pražiltum, asz tada to ne- 

Tu-kstan- 
cziai misliu mano didžioje tal- 
pysis. Mislysiu, gal tave žvėris 
kur tankiose giriose sudraskė 
arba kitokia nelaime patiko. 
Gali gautis kur in kalėjimą, o 
tada kas tave iszliuosuos ? kas 
tau ranka gales paduot ?

Ne, sūneli! asz ant to nega
liu sutikt. — Per aszaras nega
lėjo tolinus kalbėt. Bet Otonas, 
norėdamas ja suraminti, tarė:

— Mano motinėlė! tau visaip 
rodos, ir misly ii, jog asz pražil
siu. Parneški tas mislis o reikia 
suprast, jog visur randasi Ap- 
veizda. Asz tikrai žinau, jo 
nepražūsiu ir vela 
džiaugsmo sugrysiu. Ne ant il
go laiko atsiskirsime. Nes ne

vėla busiu
O kaip džiaugsies!, 

kaip apie teveli žine parnesziu! 
Ta valanda, kurioje asz sugry- 
sziu, visus tavo sopulius iszgy- 
dys. Buki rami, brangi motine- 

Tureki vilti pas Vieszpati 
atsiduoki jo globai ir

aszaro-

HT tu
K a asz

viltimi.
vargo, pa

te u kuo

sūneli !
(1 jeigu tu

galeeziau porgy vent.

truks metai, o asz 
atgalios.

Vienok mano 
, jog jis da

€>. kad man

nudėjo, tu o jaus 
gyvasties

Piileziau po kojų 
tam ncdoVam žmogų r ir gal su- 

szirdi, kad 
O jeigu 

praSzycziati. 
juo drauge

Su fa niisli nuėjo

minksztincziau jo 
paleistu mano vyra, 
nepaleistu, tai 
idant pavelytu su 
kęsti kalėjime.

Tokie buvo Teddoros žodžiai 
o .jaunikalėzio szirdyje pakilo 
piruia kdrta mislis,' idant pa- 
mesti viską, o eiti. Norėjo eiti 
in Svietą, kad ka norint dažinot 
apie tęva, '
gitlf ir su tu ant rytojaus kėlės. 
Ypacž ir naktį apie tai sapna- 
vo. Vaiksztinejd kaip nesavas, 
arba sėdėdavo po liepa ir mis- 
lijo.

Pabaigė antgalo penkiolika 
metu. Buvo [iatogin jannikai- 
ėziii. Kožna.s, kas tik 
negalėjo atsigėrėti.
drūtas, kad niekas taih<* katule 
negalėjo su juo susilyginti. 
Prie visko buvo tikėk. Buvo ge
ru striefcziiun,

pamate, 
O

<r
ant tavo

le!
Dieva, 
melskis už mane. Tada keliau
siu sau linksmai, ha Dievas ir 
maldos mano motinėles, sau
gos mane nuo viso pikto.

Na ka, motinėlė, ar patin
ka tavo sūnaus mislis?

Teodora tylėjo
pakėlusi akis in dangų, bet po
lam tarė su nenoru:

— Ak gerai, galėsi eiti var
dan Dievo! Jeigu iki to laiko 
Dievas tave saugojo, saugos i r 
tolinus. Mano szirdis 
ežia, kad sugiyszi su
naujiena. — Dabar nusisziuoš- 
te aszaras. 
linksmesniu.
puikius palovius ir 
O nakti sapnavo

valandėlė.

prijau- 
linksina

Ir Otonas paliko 
Mate jis mislyje 

drutvietes. 
apie didele; 

drutviete, ant augszto kalnb,
kurioje rado ir mate savo tevA. 

Otonas pradėjo mosztis 2kė- 
lionen. 
ruba, kokis pritinka 
kams. Gražiai gulėjo ant jauni- 
kaiezio tas rūbas,
domis ezebataiezius

Teodora pasiitvo jam 
kakalbin-i

lijo laimingos 
darni:

Keliauk sveikas Otoneli! Te
gul tava* Dievas veda ir sergsti 
nuo visokiu nelaiminu.

Kada radosi ant kalno toje 
vietoje, kame priesz devynis 
metus iszalkes sėdėjo, kur juos 
Rožuka užtiko, 
laikius tarė:

— Dabar asz, mano Otoneli, 
sugrysiu; tegul tave Dievas ye- 
da. Nereikalauju tavęs mokin
ti, kaip toje 
Juk isz mažumėlės 
nau. 
no 
ui. Eiki su 
las sji’’gas buna tavo 
Eiki sveikas! 
apie tęva, tuojaus gryszki 
galios ir pameszki 
ma žinia.

Czia Otonas 
verkt ir tarė:

-- Nesirūpink

kame

Todora susi-

elgtis.kelionėje 
tave moki- 

Turin vilti, kad tuos ma- 
pamokinimus gerai atsime- 

Dievti. Tegul Anio- 
vadovu.

<) kada dažinosi 
ai

man links-

pradėjo balsu

t ei p labai. 
Juk pa vasary j vela busiu pas 
tave.

Pabucziavo motinai ranka ir 
tarė:

~~ Na motinėlė buki sveika 
ir meldžiu perdaug nesirūpint i.

Teodora padavusi jam pun
deli dar karta pabucziavo ir ta
re: — Na sūneli brangus, asz 
grysziu namo, o tu trauk svie
tam’

Te i p ir stojosi.
savo.

5 

pastovėti, 
žiurėjo 

Viena karta 
Kaip rodos

Teodora nu
ėjo savo keliu, o Olomis 
Da kelis kartus Otonas atsi- 
gryžo, bet jau motinos nemato.

11.
Vos perėjo pora nedali u nuo 

atsiskvrimo Otono su savo mo
tina, szitai žmonele apsirgo. 
Negalėjo suvis miegot, mažai 
ka valgo, vos ant kojų laikosi 
taukiai negalėjo
Gertruda su Leitandu 
ant to su baime 
tarė Gertrūda: - 
poni esi suvis silpni!, nes suvis 
kitaip iszrodai, neteip kaip 
pirma. • ■ •

— Nesibijokite — ntftake 
Teodora. Žinoma rupintiėsi 
apie savo simu. Galima supras
ti, kaip -kelionėje atsitinka.-^ O 
vol man tafia i nuobodit be sUvo 
vienatinio kūdikio. Mažu Die
vas duos po keliu dienu apsi
prasi n.
' -— Duotu tai Dievas! 
I jeitahdas, 
aiigsztyiiZ’

Kada buvo su Gertruda du 
vienu} purtydamas gaivu taėe:

A r tu žiną i ma no paeziule, 
asz labrti bijau, kad ji nenuUiir- 
tu pakulei ėugrysz sunt$«'Ji la
bai sėrgii; bet nenori ’ pAMdrto- 
ti. Kad tai butu pirvasaris/ tai 
kas kibi oras kitokia. >' Nes 
tiW laikai ligoniams, ypUcz mu
su paikai nėję, kur sniegas tro-

Nesibijokite

tarė
pakeldamas akis

į

želi ir visur nieko nerado, ^to
jo prie karna raitės duriu ir pa- 
szauke.

— Ar da poni lovoje ’
Ant ko jam l'eodora 

balsu atsako:
— Praszau 

Leitando!
Kada inejo laibai persigando 

nes buvo iszbalusi kaip drobe 
Ka nebuvo pasirėdžius ant lo
vos.

Ak dabar turiu
kad esmi tikra liguisto. Jau szi 
ryta nepajiegiau apsirėdyti. 
Baisus sapnai vargino mane ir 
tas suvis mane pabaigė, 
kad tai butu po žiemai! Bet ji
dabar tik artinasi. Geras Lei- 
tanklai! man rodos, kad asz pa
vasario nesulauksiu.

Turėki tiktai 
\ uje vilti,
o vėl pasveiksite.. Sirgau ir jihj 
kibai ir kožnas mislijo, kad jau 
nepasitaisysiu ir kad paskuti
ne valanda atėjo. Gertrūda, 
mano mieliausia pati, prie ma
no lovos verke be jokios palio
vos o teip-gi ir Rožuka. Vienok 
Dievas mieliausias davė 
kata.
—Tegul dedasi jo szveneziau- 

sia valia.’ — tarė Teodora ir vėl 
atsigulė, jauzdama vis blogiau.

— Asz eisiu Gert rudos pa- 
szaukti ----- tarė LeitandaS — 
tegul nors lova pataiso, poniai 
bus minkszcziau gulėti. Ture? 
ka norint iszvirti, kad pasidrū
tinti. Rotam bus kiek gerinus.

Tai pasakęs iszejo isz grin- 
cziutes. Netrukus atbėgo Ger
truda. Žiūrėdama ant jos 

sriubutes

a tojo.

eisiu 
ta re

svei-

pra- 
dejo verkti. Iszvire sriubutes, 
pavalirvclino ii’ stovėjo prie lo
vos. Nepoilgam Teodora jautė
si drūtesne.

Po valandai ja 
Lx'itandas, norėdamas 
uoli, ar ko nereikalauja, 
dora vos atsikėlus tarė:

— Labai norecziau 
tęva Beatusa, 
mirsiu. Dievbairninga jo kalba 
visada mane suramindavo, su- 
drutindavo mano vįĮti Dievuje. 
Jsz jo regėjimo , labai džiau
giuosi. O teipos-gi turiu pasa
kyti jam ta, kas sunkina mu
ilo szirdi. Turiu jam pasakyti! 
Bukite teip geri, nusiųskite ka 
nors pas Beatusa. pasakykite, 
kada asz labai meldžiu. Noriu 
kad jis mane suramintu tojo 
paskutinėjo valandoje, per ka 
lengvesne turėsiu smerti.

— Tuojaus viskas stosis pa
gal jusli norą, - atsake 
tandas. — Asz pats eisiu pas 
tęva. Beatusa. Noi’int mano ko
jos Hera toip greitos ir gudrios 
vienok paskubinsiu kiek galė
damas.

Greitai apSirenge, ėmė lazda 
rankon ir nutraukė

senuką -rado 
darželyje pavėsyj., Kada prisi
artino prakalta siiu nuo kaktos 
sziuoste, Beatusas pamatęs pa- 
szauke”: '

—j Ar tai tu Leitande ko teip 
skubinami; ar negalėjaiį pasil
sėti ?

Dievobaiminga

vėl atlankė
dasiži-

Teo-

matvti
pakolei nenu-

Lei-

in kalnus.-t

Asz bueziau pasilsėjęs, 
kad bueziau in ozionai ejbs su 
linksma nuajiėna< bet mane in 
ozionai atsiuntė pOnia, kad jus 
p^is ja paprrtszycziau; ji 
labai silpna.

— Silpna0/ — paklausė grei
tai senelis su rupestimi 
bloga ?

yra

sveiktu, 
das su 
rūpintasi 
uotu
ežia motinėlė!

— Ar

Duotu Dievas, kad
— atsake 
aszaromis.

Otonas,
apie

pa- 
Leitan- 

Kaip 
ži-kad

sergan- 
Nesitikėjo vai

ki nelis eidamas kelionėn.

savo n

Da 
tada motina, buvo sveika ir 
stipri. Gal vai kinelis ant am
žių su ja atsisveikino!

Beatusas davė senukui szio- 
kio tokio valgio, kad kiek pasi
drūtinti. Po trumpam pasilsiui 
tarė Leitandas:

— Eisime jau in pakalne. 
Nes pakolei stosime
tai ligonei amžius mtduos.

In valanda jau 
lenksti l’eodoros*

in vieta,

rii busi sveika ir drūta. (.) jeigu 
tu nebūt u, tai ir neyra j ko rū
pintis, viską ka Dievas žibogui 
paženklina mums yra laime. 
Jisai geriausiai numano, ko 
mums reikia. Tegul jo vardas 
bus palaimintas.

Atsisėdės prie lovos, ramino 
jos 
džiu. 
vienu, 
už rankos ir tarė:

— Pagodotas vyre! Nuo lai
ko, kada atsiradau szitoje pa
kalnėje, iki to laiko niekas ne
žinojo mano vardo. Dėlto, 
idant mano neprieteliai apie 
mane nedažinotu, pustanavijau 
niekam nesakyti. Dabar-gi es- 
tnn suvis bloga ir gal netolima 
grabo, turiu tau teve 
prisipažinti, kaipo 
VUi, kuris mane mylėjai kaipo 
locna dukterį. Mano vardas — 

puikaus gi
no 

pati 
Otonas v ra

mums 
geriausiai

szii’di dievobaimingu žo- 
Kada, radosi tiktai du 
Teodoru tvėrė seneliui

mano vardo.
mano

Teodora ir esu isz 
vadinuosi 

Sztaufia ir esmu 
Henriko Valdeno.

mimo

visame 
tikram tė

tė va 1h 
grafo

vienturcziu. Pirmutiniai metai 
moterystes buvo laimingi. Pas-
kui
Dievui atlankvti 
metu visokiais 
suspaudimais.

Polam papasakojo 
kas ir kaip atsitiko.

pasidabojo Vieszpacziui 
per daugeli 

rupc.HCziais ir

senoliui
apie viską,
Tankiai turėjo paliirut, nes ne
turėjo pajiegu pasakojimui be 

pertrūkio.jokio
priduri' da:

— Dabar meldžiu tavos teve, 
laikvk mano sunu savo globo
je. Žinai kokio jisai yra gimi
mo ir isz kur paeina. Gal kada 
norint s del jo laimes žvaigžde
le užžibes.

Tas prnszymas labai sujudi
no Beatusa, per ka tuojaus at
sake :

— Nesirūpinki 
savo sunu.

Pabaigoje

ponia apie 
Noriai busiu jo tė

vu. Su Vieszpaties 
gelba, turiu vilti, kad asz ji da
vėsi u in feehovis^kii Mtoha9: '

• - Na ta i n ra n e S ta s n asm»k i - 
na, RA' tare Tecwlora' lengvian 
kveptioditniif.'1 -1 
ramiai numirti,' Dievui 
de kavoj u!

Dar valanda Beatusas sėdė
jo prie ligoneb. Paskui atsisvei
kino sa ja,nes mate, kad reika
lauja pasilsiu.
žadėjo jai, :kad

Dievo pa

Dabar galiu 
už tai

Iszeidamas tiri
ant rytojaus 

kuogreicziaisia i atlankys, 
tam jautėsi vėl drūtesne,
sėdo lovoje, parasze laiszka pas 
sunu, esanti sviete.

(TOLIAUS BUS.)

Po- 
atsi-

ANT PARDAVIMO

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

> ' ft " ”4

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

LIJO.
L

l

UŽVEDA ELEKtRIKINIA 
SZVIESA

I

7

TARADAIKA

Kada isz Lietuvos pribuna 
doraš vaikinas,

Ncužilgio pastoja kvailas 
kaip avinas, 

Nenori Dievo pripažyti, 
l’žmirszta suvis skaityti.

Ai' gali tokis būti žmogum.’ 
I'urime bloga nuo gero at

skirti,
Stotis žmogum, laikraszti 

skaityti,
O tada busim ponais pilna 

’burna,
Nelaikis niekas už durna.
Isztikruju, kaip pažiurai in 

vyruką, 
l’anaszus in ponaiti

bernuką,
Pasiredias szvarei,

G UU 111

Pagal nauja mada -- -
Ir bažnyczioje sėdi lonkoje

grazci.

kaip ponas.
Rodos kad didelio dvaro 

valdonas.
Meldžesi ant puikios knygos. 

Rodos yra doras visados. 
Mat tik blaivi susirenka, 

Eiti girtam in bažnyczia 
netinka.

Galėtu da iszvaryti, 
Ir sarmata padaryti,

Tai geriau namie tuni, 
Arba lovoje guli.

Teip vyruezei, reike ir būda 
permainyti, 

kiūrėti ant kitu ir nuo ju 
paveizda imti, 

Tada busime apszviesti. 
Ir nuo apszviestu žmonių 

guodoti.

r’p

♦ ♦ *

Jau kad visur tai visur,
Ir bažnyczioje, ne kitur, 

Bo be 1 e m se i n ui v o j a, 
V’iena ant kitos loja. 

Nuslinkau in viena bažnyczia, 
Žiurau apstoja apie spa- 

viednyczia.
Vyru ne daug, liktai bobos, 

Na ir nekurios, 
Jomarka kele. 

Net kumszczias iszkele. 
Mat, viena už kitos stūmėsi 

Na ir priek tam barėsi, 
“Ko tii padla stumiesi, 

Kaip kiaule in tvora spren- 
diesi,

Ar jau tu kame geresne, 
Ar gal už kita bagotesne?” 
•*O kas tau galvo, tu ragana, 

A aunnn nirmn ir oftnin

J

Asz esmių pirma ir gana, 
Ana dvejota vaiku namie 

palikau,
O da nuo velykines nebuvau, 

Tai noriu atlikti greieziau, 
Ba kaip rasiu niimie. ne

žinau...’’
Terp dvieju tredzia atsiliepe:

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriuj

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

IszbahamuoJ* ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius doi 
laidotuvių, veseliu, krikazty^Ju b 
kitiems pasivAŽinSjiinam*.
Boll Telefonas, 1378 M.

vesdiu,

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

Liotuviszkaa Bankierina 
ir Laivakorcziu Agentai
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Ltetuviaaiiaa Graberias
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

■ 16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponoa No. 149

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui rciszkia, jeigu jis yra upini* 
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, sirenų ir peCZiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszallmo, skaudėjimo pu 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Tr 
kitu ligų. Atsiunsk COc, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogus dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

Ka

patrūkimo,

451 Hudson Ave.,
M. ZUKA1TJS 

Rochester, N. Y.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRASOMUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja Iranu* Numfralfa pagMJftra- 
Jarate mada- Pigi- praba. 
pristato automobilius vtedHaA 
reikalams.

Parduodu visokius paminklo^ dida* 
Him ir mažius ui pigiausia prtta to-
del jeigu pirksiu POMNIN£& UI ‘ 
kreipkitee pas mane, nes ras galiu ja
mb pigiau gerlaus parduoti negu kiti 
333-333 W. Caatro 3t„ Mabaaoy CKf
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3Akis pastatė ir tylėti liepe: 

Ar judvi tinrbos nenustosite, 
Ar da ilgai losite,

Mano net keturi vaikai pa- 
' siliko,

Visi iszejo in spaviędni, 
da neatliko.’’ 

volei viena isz szalies,
Argi neatsilieps:

'Ar jus padlinos nesusivai
dysite,

Ar snukiu neuždarysite, 
Visi žmonis dairosi, 

Nežino kas czia darosi.
1st ikro atliktas pa rod kas. 

Jog neinsikisza in tai niekas. 
Tai jau ne kas, 
Tokis paredkas,

Juokus bažnyczioje daryti, 
Viena kita kolioti, 
Tai labai negražu, 

‘ Dėl’ davodnu moterių, 
Ba tai neapsiejimas skryb-

Ii uotu, 
Tiktai del bubu skope'tudtu, 
(A ežid ant pohincziu iszrodo,

Bet su savo apsiejimai h 
bjaiifėi pasirodo.

•*> *'■" »*R*»i**ir*i .......................... .
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.01
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Mokame 8-cxia procentą ant 
sudėta pinigą- Procentą pridedam 
prie jura pinigu 1 Saudo ir 1 
Ltepo*. Mm norim kad Ir Jew 
turėtumėt reikalą ra mūra bunka 
n op ei tani ar mažas ar dideli**

"■■f"
,i'ih

di

in Namus, Sztorus, Mokslaines, BaŽ- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Ssviesa. Taipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sstorosia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosu* ir kitokiu* elektrikin- 
ius intailus. Ateikite pa* mane jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo hanta pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti dideliu* kontrak-

H. BALL, Prraidentaa.
Geo. W. BARLOW, Vlca-Prra.
Joa. E. FERGUSON, Krateriu*.
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W. TRASKAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

perzengo 
sieįiKSU leouoroH* Iszgirdus 
Teodora ateimuiezius isztrau- 
ke fanka isz po užklodalo ir pa
davė Beatusui tuydama:

— Na arteinybė geras teve
li, t riiputi iszbalniii

bas užvorėziA; tai nelabai gėrai.
No ant tuszėzio rūpinosi Lei- 

tandas. Kada ant rytojaus a- 
tejo jos atkinkyti, stojo, idant 
pasakyti pagal Imdu, labas ry
tas ndtado jos prie

Turėjo rail-' 
su trnm- 

pais auleliais. Apsijuosęs buvo 
diržu, prie kurio ži

bėjo plienine suktis, 
vos turėjo kepuraite su 
gjdionvliu apsiūta, kuri Teodo- prie kurio kas iytaH sėdėdavo, 
ra pasiėmė toj baisioj naktyje,

buvo ,sii platinu

kožna sakalu

Ant gal
it ukso stalelio,

Nuėjo in kuknia, nuėjo in dar- Šu Dievo pažiba, vėl po

tui ant aptzvietlmo Saliu, Mokdainlu 
te Balny estei.\ Duokite ptemybia tavo 
tattteciriui pakol ėj*|t« kur kitur- .

FLO ELECTRIC CO.
312 W. P|^ ^(MA|»ANOY CITY 

_ x J1 u.
.(į

Skaitykite “Saule”

r r ui, | , u ■ $ T •

Laidoja kunu* numirėliu. Parramdo 
automobiliu* del laidotuvių kribra-

. tintu, veraliju, pa»i važini j imo te t.L 
■ <1F r* * -*• — J’.WJ
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ŽINIOS VIETINES. I Isz Shenandoah, Pa.

Vasara prasidėjo Node- gerai
liojv.

Cgnis

ODOS PRIEŽIŪRA.
kilo szaszlavuo- 

sia ant W. Maple ulyezios ku
ria turėjo užgesyt ugnagesiai.

A pit antra valanda Pa- 
nedelio nakti kilo ugnis žydo 

316 
E. Centre ulvezios. Namai ant 
abieju szaliu smarkei apdege 
No. 320 318, 314 ir 312. Pen 
kios szeimynes apturėjo daug 

Po keliu valandų ugni 
užgesino.

t Petnyczios vakaru, Ash-|kos tėvus, 
ligonbuteje mirė po 

gimdimui kūdikio Magde, my- 
lema

buczerneje Joe Tulin ant

320 318, 314 ir

blrdv.H

land ’o

metus gimė Mahano

pati Konsulmono Jono 
Vizgirdų. Pa nedali velione pa
gimdė dukrele namie po 617 
W. Centre uli. buvo labai silp
na ir reikėjo nuvežti ja ja t nu
jaus in ligonbutia. Velione tu 
rejo 27
jui o po tėvu vadinosi Grigiu- 
te kurios tėvai, brolei ir sesu 
tęs gyvena mieste. Kūdikis gy
vas. Laidotuves l’tarninko ry
ta su bažnytinėms apeigomis. 
Szv. .Juoza*po bažnyezioje, po 
direkcije graboriaus Traskauc- 
k<>.

♦'

Kiek kas n

t Franas Greblikas, 
žinomas visiems, mirė praėjusi

po No. 12 S.
sirgdamas visa 

menesi. Velionis paliko paežiu
ir du sūnūs Jonu ir Petru. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio ry
ta su bažnytinėms np<*igomis.

Ket vergą namie 
Chesnut uly.,

1 jietuviszkoje bažnyczio- 
je likos suriszti mazgu mote- 

p. l’rszule CzepukaL 
Juozu Neluboviczu.

rvstes
cziute su
Vestuves atsibuvo pas nuota-

•118 E. (.’cnt re ulv-

Sekant is straipsnis 
is/trauku Dr.

James Highman kalbos per ra
dio. Dr. Highman yra gerai ži
nomas odos gydytojas gyve
nantis New York(‘. Jo nuomo 
nej, odos priežiūroje, svarbiau
si dalykai yra muilas, vanduo 
ir sveikatos prižiurejima's.

burnos

nuo
■sudėtas 
Walter

nuvalyti oda priesz

ežios.

t Pati Stanislovo Vasilauc- 
ko ant Heights, mirė po dvieju 
dienu sirgimo. Paliko vyra, au
nu ir dukrelių.

— Fra- 
susi-

Mount Carmel, Pa. 
mis Svarcz isz Exchange 
poravo su Ona Ladoskiute isz 
Shenandorio kuriuos suriszo 
(’zionaitinis skvajera Muldow- 
ney. — A’is tai pigesnis būdas 
apsivedimo kuri nm.idoja dau
gelis porelių.

Kasdieninis pirtis, 
prausimas du syk in diena su 
muilu, kas savaitinis galvos 
plovimas, yra 
mieji reikalavimai, 
vartoti nestipraus muilo, 
liasmuilas porstiprus, nes oda 
iszdžiovina. 'Reikia sekti pa
prastas sveikatos taisykles. 
Nuo valgijimo perdaug saldžiu 
riebiu valgiu, riebiu mesu, ar 
lia nuo blogo skilvio stovio, ne
vi rszkinimo, kraujo prastumo, 

Tuo-

i <

kas
szvarumo pir- 

Patartina 
ža-

ir Lt. puczkai pasirodo.
met reikia '.susilaikyti nuo val
gymo nekuriu valgiu; reikia 
gert daug \ andens, manksztin
tis kiek tik galima ir vidurius 

nepatartina
vaistus pagar- 

gydymo puczku. 
prie gero gy

dytojo. Perdaug arbatos, ka
vos ir alkoholimis blogai atsi
liepia.

Negalima veido raukszles
gvdvt i.

ANT PARDAVIMO

gerai prižiūrėti, 
sekti invairius 
įsiūtus 
Reik ia- Sziadirn 9 valanda szvil 

iries ant bravoro ir brokeriu 
preiszke, buk prasidėjo rinkti 
ūkas ant suszelpimo sužeistu 
r serganeziu kareiviu, per 

American Legion. Musu mies
tas turi surinkti savo dalia ku 
r i yra $.3,950 isz paskirtos su
mos Įlenkiu milijonu doleriu.

i lai paaukauje
ant t uju nelaimingu.

— Džiure paliuosav 
gina Zuzana Harnok isz Mid- 
dleporto kuri nužudė savo nau 
jei gimusi kūdiki praeita meta. 
Mergina iszgirdus viroka, isz 
džiaugsmo net apalpo. Mano
mu, kad mergina tame laike 
neturėjo proto ir nežinojo 
daro isz skausmo.

— l’ŽĮiraszymai likos 
siunsti ant vinezevones p. He
lenos Rajkowskiutes su buvu
siu vargonininku Lenkiszkoje 
juiraĮiijoj J. Zbytniewskiu ku
ris dabar randasi New Yorke. 
Pana Helena vra duktė salų 
įlinko Stanislovo Rajkowskio. 
Svodba atsibus 30 Juniaus.

— Daugelis žmonių mieste 
taiso namus, ir užveda in juos 
elektriką. Matyt kad taji pas
kutini darba apszvietimo na
mu geriausia atlieka Flo Elec
tric Co. (Florijonas Boczkaus- 
kas Jocnininkas) nes aplaike 
kontrakta ant invedimo elek
triką in 16 stubu ant Pine ir 
Mahanoy uli. kurie priguli 
prie Rusnaku; Graželio 41(i ir 
418 E. Market; C. P. Reing 201 
ir 203 E. Mahanoy; St. Visoc
kio 339 E. Pine, devynis namus 

McKinley ir Spruce
4 kurie priguli

isz Tuncaroros, ir daugeli kitu.
Jeigu jums prireikia gero 

elektrikierio kuris atlieka dar
ba gerai ir teisingai telefonuo- 
kite 88-M o ateis pas jus ir 
duos gera 
darba.

WALTERS 
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC

MAHANOY CITY, PA.

ant

<) mer-

ka

nes

uli.
prie p. Gegužio

O 
foda

ateis pas
ir prekes už

•»

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Del Pilininkams, del Baliu, Vestuvių, 
Krikeztynu ir in Namus.

Pabandykite mutu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbint per 

Bell Telefoną No. 59-m.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

:i

OFISAS:
406 Weat Mahanoy Aveune 

BOTTLING WORKS:
406 West Maple Street

MAHANOY CITY, PA.

PUIKI MALDA-KNYGELK 
“ANIOLAS SARGAS”

Vb«9 maldo*, Litaaljos,
Ir tA. Psilriai apdaryta mialMstaU 
•AariaaU apdarai*, aaksaoti Inratatai. 
Praba •« yrhlaatima tiktai $1.60.

a/v^virAiffltrAt a. r*n

Parma 58 a keru, su kvie- 
ežiais, gyvuliais ir visoki rei
kalingi ukiszki padarai. Dirva 
geriausia del iszdirbimo. Rau
dasi 11 j mylės nuo Ringtown, 
4 mylės nuo Shenandoah, 6 nuo 
Mahanoy City, V* mylės nuo 
Karbs Sta. Kaina $9,000. Atsi- 
szaukit sziuo adresu tiktai po 
Įueczia i s.

Maurice Stauffer, 
R.R.

del 
k reiptis

cream”
prausiant yra patartina. Žmo
gaus oda vis mainosi. Palys 
matomo koks absurdas vra, su- 
laukti Įlenkiąs deszimtu melu 
senumo ir Įiageidauti dvido- 
szimtu metu senumo oda. Su
laukė penkiasdeszimtu metu 
galima turėti 
kuogeriausia oda, 
jaunyst ėje priži u rosime 
generale sveikata ir vartosimo 
daug muilo ir vandens. Apart 
to, kuomažiaus kreipsi atydos 
in oda tuo bits geidaus. Jeigu 
užkrėstas kokia nors odos liga 
kreipkis prie 
klausk susiodo, 
akuczio, arba ko kito, paklausk 
gydytojo.

Priegamus neerzink, 
tas priveda prie vėžio. .Jeigu 
priegamos didinasi arba spal
va lapsta tamsesne, reikia jas 
iszimti. rEa galima atlikti per 
kelius budus, bet. tik gydytojas 
žino tinkama. Nevartok degi- 
nanezia medžiaga, nevartok 
vaisius kraujui sulaikyti ir er- 
zinanezias mostis. .Nespausk ir 
neindresk priegamus. Gali ne
tekti gyvasties.

‘‘keturiasdi'szimtu 
pasirodyti.

vis

ir

I 
tiems metams 

jeigu savo 
savo

gydytojo.
arba barzda-

l 4

4 < neerzink 
vėžio.

Ne-

I10H

1 j mylės

(t.52

Ringtown, Pa.

KAM KENTĖTI?
Nuo sekaneziu tigru: Ausies, Noses, 

Gerkles, Tonsils, Pilvo, Kepenų, Pū
sles, Inkstu, Viduriu, Apendesitis, 
Be Apetito, Greito-valimo, Neuritis 
bile kokiam padėjimo, Sciatic arba 
Rumatizma, Lumbago, Galvos skau
dėjimą, Epipelsy arba nuomiris, Si
lpnybe, Svaiguli, Lovos Szlapuma, 
Asthma arba Dusuli, Diabetes arba 
Geltlige, Moterų Vidurines ligos, 
Apaugimas Gerkles arba Goitre, He
moroides, Suszaldimas Galvoje ir ant 
Krutinės, Sunkus neatsikratantis Ko
sulio, Paralyžas ir t. t.

Keletą gydymu atnnesz jumis grei
ta palengvinimą ir gal beabejones 
visiszka iszgydinima.

DR. DOM. J.DEVER. D.C.
139 EAST CENTRE STREET

Ant Antro Floro Hehn Name, 

MAHANOY CITY, PA.
VALANDOS: 10 ryte iki 8 vakare,

SUBATOMIS iki 1 vai., popiet.

l
I

CEASHORE 
O ATLANTIC CITY

OCEAN CITY, Etc.
10 Dienines Ekskurcijos 

KETVERGAIS

25 Juniaus, 9 ir 23 Liepos

6 ir 20 Augusto, 3 Septemberio 

Dubeltavas $7.20 Tikietas 
Tikietai geri ir ant Puilnian karu 
daniokant regulariszka Pullman 
preke.

ISZ MAHANOY CITY 
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta 
treina kuris apleidžiu Williams
port 11:20 naktij priesz tai.) 
Galima sustoti Philadolphijoje 
važiuojant ir grįžtant.
Apie daugiaus informacijos pasi
klauskite ant visu Read i n go gele
žinkeliu stacijų.

PANEDELI 29 JUNIAUS 
Specialiszka su palydovu ekskur- 
cija per 4 dienas in Washingtona, 
D. C. Visi ekspensai apmokėti. 
Apie daugiaus nformacijos raszy- 
kite pas.. G. O. Roper, D. P. A

Williamsport, Pa.
a „a --------- ---

ATLANTIC CITY

•9
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Lac a\i

to Puikios Laidotuves*
it

Negalima permainyt i 
žilu plauku spalva, ta>s yra pa
vojinga. Galima sulaikyti plau- 

bet
va i st us.

veidams szepetli
kai ir panaszus dalykai padaro 
daugiaus bledies

ku puolimą 
patent not us 
gniaužymas,

ne vartojant
Veido

negu gero.
Gera smetonuota mostis ( 4 eold

FARMA ANT PARDAVIMO.

>I 1
>

Labai puikioj kolonijoi Lie
tuviu apgyvoi\|a. 
graži ] ’ ”
daug 
Taip-gi ir 
upelis bėga

, Vieta labai 
prie puikiu ežero Jc u r 
.visokiu žuvu randasi.

puikus szaltiniu 
per lauka ir 177 

akierai. 10 akierai puikiu sodu 
kurie atnesza dideli pelną. 100 
dirbamos kur yra apsėtą žie
miniais jievais o
apsėta dobilais o 60 puikios gi
rios ir ganykla. Ant tos farmos 
laikoma daug gyvuliu. Yra 
raguoti gyvulei 5 dirbami ark

liu jauni, 18 kiaulių, 30 
visztu, 6 žąsys, 8 turkes, 6 an
tys, daug peraneziu visztu ir 
visokios maszinos ant farmu 
reikalingos. Yra

rn

lei o

da ilgia tįsia

22

reikalingos. Yra 2 automobilei 
b veriami ir Buick 7 pasažieri- 
nis. St ubą 14 ruimu didelis 
dailus beismantas apaezioj. Di
delis kietis. Didelis tvartas su 
murvtu beisrnantu 
gyvuliam statyti, 
kas, kurni ne, 
mokvkla aut tos farmos. Lie- 
tuviszka bažnyczia už puses 

• mylios. Ant kranto ežero dide
le sale del szokiu ir del viso
kiu pasilinksminimu. Taipgi 
ant tos farmos atvažiuoja daug 
žmonių praleisti vakacijas. La
bai daili ir patogi vieta. Taip
gi kam atvažiavusiam nepatik
tu szitoji vieta tai galėtu pasi
rinkti kita ha svetimtaueziai 
nenori prie Lietuviu gyventie 
tai parduoda savo ūkias. Szita 
farma turi Imti Įiarduota in 
trumpa laika, priežastis ir kai
na bus paaiszkinta per laiszka. 
Broliai Lietuviai ' važiuokite 
sziezia 'kur yra krasztas, oras 
ir žmonių teip kaip Lietuvoje. 
Adresas:

apaezioj 
Kiaulinin- 

;pieninyczia, ir

y

(t.51.
R. No. 1 Box 53 

Fountain, Mich.

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasižL 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
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Su didžia ilsioms iszkilmems, 
kok iii 
mat v t i

Chicagoj retai galima 
pakol neatsirado but 

legeriu, likos palaidotas Augę 
lo (Jenna, 
Imt legeris,
banditas. Žiedus veže

kuris buvo didelis 
razbainiukas 

a 111 
piniu net 30 automobilei, 

dalvbavo

i r 
ko
lai-

dotuvesia daivhavo zvmiansi • •
miesto ir valstijos politikieriai 
ir aukszti valdininkai ir 
toriai. Kodėl 
prasižengėlius, kurie neturi j< 
klos paguodoiies del tiesu o tei
singa žmogų visai užmirszta.'

sena- 
paguodoje teip 
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Sulaukės 
motu, vėžys gali 
Kartais prasideda kaipo labai 
mažos odos sukvietejimas, ir 
jeigu greitai ir tinkamai gydy
tas vėžys gali tapti nepavojin
ga.

“.Jeigu žmones 
atydos in savo sveikata ir pri 
žiurejima odos kiek kreipia iii 
pasirinkimu mėsininko arba in 
savo drajianas, sutaupytu daug 
pinimi. —K.L.I.S.

ITALISZKU LEKIOTOJO
ILGA KELIONE. J C '

kreiptu tiek
Del’inedo ir jo pagelbininkas 

('ampaiielio ana diena 
in Australija >u šzitu croplanu 
net isz Italijos kelionėje iii Ja- 
ponije.

atleki*

PAJESZKOJIMA1.
Pajeszkau mano pusbroli Jo

ną Kancavicziu ir 
Marijona Zatoriene, 
kad jos vyras yra mires. Paei
na isz Suvalkų Red., Vilkavisz- 
kio Apskv., Giesteriszkio Kai- W «r * . * ■«r 1 1 • » W X

[mssesere 
girdėjau

I

7i >!■

Pir- 
Shenandoah da

bar nežinau kur.
meldžiu pra- 

(1.50

mo, Vaitistos Karkliniu, 
miau gyveno

ąpic juos7 žitie 
neszt.

Jeigu kas

Ch. Kancavicz
1092 Boulevard, 

Bayonne City, N. J.

Pajeszkau savo 
Czerkausko, kurio 
ežia patalpytas. Būdama nasz- 
le, ėmiau szliuba ir po szesziu 
menesiu gavės užmokesti ne- 
gryžo in namus iki sziai die
nai. Paeina isz Simno mieste
lio. Praszau praneszti ant szio 
adreso. J. (t.5l

M ag. Czerkauskiene
469 Vaughn SI., 

Luzerne, Pa.

vvro Vinco$
paveikslas

Pajeszkau savo brolio /Vnta- 
no Kaidavicziaus. .Jau ilgas 
laikas kairi nežinau kur jis ran
dasi.
dalykas jo sužinoti, todėl pra
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick 
325 E. Mt. Vernon St

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Man labai v ra svarbus

•j
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Mr. Jedding 
neszis isz miesto
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SENO GR0MATNESZI0 
DIDELIS DŽIAUGSMAS

senas g romą t;
Bat t le < ’reek,

M ich. ana diena at lanki* \\ ash- 
ingtona, !>.(’. pasimatvti su 
I’rezideulu t ’oolidge.
tojai jo miesto padovanojo 
senam irromalnesziui pinigu ir 

•ležinkelio kasztus, už tai kad 
per 40 motu atliko savo 

liūsta pasekmingai ir teisingai

e pasimatyti
(J v v nei3IJ

X ” 'I
I

H.>4..
.. >1

Si
m

R..

F
j* i

// (*

/>
1.
#4

Ii 
r*/( t -M£ >

miesto

>•>/

<1

£ ; 4,

■IV.

T

>

>• •L'T.

• Š

I*

.3 S.

jrfl

u
v

v’^zivVz/ c

#•: d a v:

f:-1'

I

•X:"' ■■ <
<2 *
7^

f 
•y ■. 'a

Jyfc f

■ir?
tl &;:>■^3'

•4 i
—' ft

>#’
f. "X

7 f

’l

• 1 
K
i

|

7ž.v>*‘ S
A*Z

' T-/

■f

x*t
kT&WQSWn

-4j

If
jy*- W.«W 
*’ ■V',*/

ĮiH

Z z '

g’(

jisai

AR ŽINOTE?

Kuom pasilieka versziu- 
kas kada jam sueina <lu metai? 

nes buna trijų 
metu.

Kas pirmiausia atsitin
ka su sziinim kada inpuola in 
'vandeni?

Senesnis,

Liekasi szlapes. 
turi asztuones ko-
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ar karve ar ne karve ?
Jokia karve neturi asz- 

tuoniu kojų.
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KUR PREZIDENTAS PRALEIS SAVO VAKACIJES.
Prezidentas Coolidge kaip ir paprasti .žmonis, ] 

užsiėmimo. Szirnet praleis vakacijes szitam puikiam name Swampscott,tykumoje nuo savo
Mass. Žemiau parodo knygyną kuriame darbuosis kad ir per vakacijes, nes prezidentas vis

«.»».»»• -• J J




