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ISZ AMERIKOS

laike pn- 
Filosofinei

puš
niais,

PRADŽIA ŽMONIJOS
16 MILIJONU 

METU ATGAL.
Philadelphia, Pa. — Žmoni- 

josp radžiu sidkia 16 milionu 
metu atgal, sako prof. Osborne 
to dalyko žinovas, 
((kaitos Amerikos
Draugijai. Tikru žmonių veisle 
vienok pasirodo pirmu syk mi 
lionas metu atgal, liki to laiko 
ant žemes gyveno pusžmogiai. 
Bed/.ione ir žmogus yra 
broliai, o ne protėvis ir
kai ikisziol tūla mokslininku 
manoma. Jie kilę isz pusžmo- 
gio veisles, kurios liekanų dar 
nesurasta.
CHAPLINO ŽMONA GAUNA 

PO $1,500 IN MENESI.
Los Angelos, Calif. — Kome

dianto (’baplino žmona per 
teismą laimėjo isz vyro po 
$1,500 kąsni enuo užlaikymui. 
Jos pirmi bandaymai gauti po 
$4,000 in menesi nuėjo niekais. 
Szalia to, ji gavo $1,000 advo
katams irv irsz tuk’<tanti<l do
leriu kitdkiems teismo iszkasz- 
cziams.
24 LAVONUS ANGLEKASIU 

JAU SURADO.
Fairmont, W. Va. 

sziai dienai jeszkotojai surado 
24 lavonus užinusztuju angle- 
kasiu Everettsville kasykloje, 
bet 76 anglekasiu da nesurado. 'W'F' ii 1» 1 1 * _ _   . 1 f
prieiti prie vietos kur tikisi 
rastį i i uos 
gyvu.-s.

Daugelis moterių su Glikais 
ir gimines nelaimingųjų stovi 
prie kasyklų diena ir naktį, su 
vilczia, kad juos suras gyvus.
KETURI BROLIAI APSIPA

CZIAVO SU KETURIOMS 
SESUTĖMS IN

4 METUS.
Iron River, Mich. - 

broliai, sūnūs, 
apsipacziavo su keturioms 
dukterimis A. Olsono; ketvir
tas brolis apsipacziavo

žmona
v v ro

1 Ag

Kasyk kis du dega ir negalima 
su- 

angleKmos

George 
su

Keturi
Burns,

Sere- 
doje. Visi apsipacziavo in lai
ka kcturiu metu, per ta pati 
skvajeri.

3,100 KETVIRTAINIU MI
LIŲ PLOTAS APSEMTAS 

LOUISIANOS 
TERITORIJOJ.

I jouisianos

kansas,- Mississippi

New Orleans.
valstijoj jaueziama, kad potvi- 
nyg yra didžiausias kukis gali 
būti. Kaip pranesza, tai užlie
jo daugiau ne 10,000 kol v irt ai
niu miiiu teritorijose ir daug 
miestu ir miesteliu kaip tai ‘Ar- 

ir kitose
klonio raitijose in sziaure.

Izaprogdinus dar 'keturiose 
vietose pylymus pietinėje da
lyje Vidai i jos, vanduo užlies 
maždaug apie .’’,100 ketvirtai
niu miiiu žemes plota su kai
meliais isz kur žmones buvo 
1) ri vora t i i szs i n eszd i nt i.

Apie 70,000 žmonių 
pastoges ir turto vertes dau
giau ne $30,000,000.

Daugidyj vietų potvinys gru 
sina gyvybėms pavojus.

Washington, D. (’. — Sekre
torius Hoover rekomendavo 
Amerikos Raudonajam 
žiui prasz.vti Amerikon žmonių 
sukelti mažiausia $10,000,000 
szelpimui nukentėjusiu nuo 
jiotvynio.

Raudonasis Kryžius jau yra 
paskelbęs rinkliava ir baigia 
surinkti $5,000,000, liet aisn- 
kiai mato kad to neužteks ir 
neiszgales aprūpinti ne puses 
gyventoju nukentėjusiu nuo 
potvynio. _ ____
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KA PADARE SMARKI VIESULĄ ILLINOJUJ.
Viesulą kuri prapute per x’iduriui lliinoju užmusze su-

virszum dvideszimts žmonių, sužeido daugybe ir padare Ule
les ant milijonu doleriu. Ant paveik; lo matome griuvėsius<

State Banko, Cornlande, HI.
V ■ .■---------- - - r .—- —-—
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DUKTĖ RADO
SAVO MOTINA

PASMAUGTA
New York.
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Isz Visu Szaliu
NUŽUDYTA

KRYŽIUM

Parv-

PIKTADARIAI NUŽUDĖ 
PASKUTINE MINYSZKA 
JESZKODAMI KLIOSZ- 

TORIAUS SKARBO.

Paryžiuj, Francije.
žiniai detėktv.vai nuo kokio 
tai laiko joszkojo žadintoju 
kurie nužudė 82 metu minxisz- <r' 
ka, kuria užmuwze sunkiu mi- 
si ngi n i u kryžium klioszt oryje 
aplinkineję (’hainbery.
kliosztorius stovi 
szuin 200 metu, kuriame gyve
no minvszkos 
Kryžiaus,

*

Tasai 
jau suvir-

4.
V
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ARKLYS
SKUNDIKAS3

APSKUNDĖ SAVO PONĄ
KURIS SUJUOM BJAU- 

REI PASIELGĖ UŽ 
ISZGALBEJIMA JO 

GYVASTIES.

szenm- 
v i I k ėjo

VALGO SNIEGĄ VIETOJE 
SVIESTO.
— Serbijoj gyvenaPraga.

tūlas rimukas, kuris nedaro jo
kio skirtumo tarp sviesto o 
sniego, kuri užtepa ant duonos 
kaip šviesia ir valgo. Senukas 
sako, kad miegas yra geru val
giu ir nori apie tai pertikrini 
savo ka įnymis. l asai žmogelis 
yra gana turtingu ūkininku.

ISZ LIETUVOS
ISZ

MANO KAD “SMAUGIKAS” 
YRA TAS PATS ASMUO 
KURS DAUGIAU MOTE
RŲ YRA PASMAUGĘS.

Policija

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 27 parėjus isz darbo duktė 
rado namie savo motina, Mrs. 
W. McConell’iene, nebegyva. 
Ji buvo su szilkine kojine pa
smaugta, o in burna buvo ’su
grusta skepetaite.
Huno, k ijd J a žmogžudy be pa 
dare piktaflaris, kurio jeszko 
Kalifornijos ir Oregono vy
riausybes už panaszius darbus.

Per pereitus metus i n vai
riuose miestuose buvo panasžiu 
bildu pasmaugtos kelios mote
rys, matyt to paties smaugi ko.

‘ ‘ for 
To- 
Mc-

ir Oregono

dis paprastai ateina in nanins 
kur pamato iszkabeleu 
sale’’, dedamasis -pirkojii.
kia iszlkabele buvo ir ant

Moterisz- 
Iszvar- 

s il

Connell’ienos namu, 
ke buvo viena namie, 
tyli rakandai ir kraujais 
taszkyto's sienos ir asla rodo, 
kad tarp puoliko ir nuderisz- 
kes ėjo baisi 'kova, ligi pasta
roji buvo nuveikta. Piktadario 

brangus <T ’iszsineszti 'kai kurie 
])iioszniens daiktai.

Viena moteriszlke, g. 
Skersai gatve, pro lan 
kažin koki vvra i neinant in

gv veliant i
ga mat<‘gu t ve, 

koki
Mc Conell ’ienes namus ir pas
kui iszeinanl. d i papasakojo 
policijai, kaip tas vvras atro
dęs.

UGNIS LIETUVOS LEGA0I- 
JOJ WASHINGTONE.

Anksti Ba-Wasingtonas.
landžio 28 rx ta kilęs Lietuvos 
Legacijos rumu apatiniame 
aukszte ugnis padare apie 1500 
doleriu žalos.

Ugnids priežastis kol kas ne
nustatyta.

SURADO NUŽUDYTA MER
GAITE BAŽNYCZIOJE.
Little Koek, Ark. — Vienuo- 

likos metu mergaite Folella 
McDonald, kuri dingo isz na

tris sanvaites adgal, likos 
nužudinta

rūmu

bokszte
bažjjy-

patemines

mu 
surasta 
Presbiterijoniszkos 
ežios.

Zakristijonas
k ra uja skiepe, pranosze poli
cijai kuri padare kratg po vi
sa bažnyczia ir ant galo sura
do -mergaites lavonu bokszte. 
Palieije aresztavojo peczkuri 
murina kaipo nužiūrėta. Su 
mergaite drauge dingo ir 13 
metu taikiu kas Lonnie White, 
bet jojo da nesurado. Manoma, 
kad ir jisai turėjo būtinužu-

' din tas. .... --><11'..____
f

APGINA VELNIĄ.
Beri i na s. — Bnlgosze likos 

nubaustas’ . Protestoniszkas 
pastoris ant 80 'dienu kalėjimo 
ir užmokėti 1,200 zlotu už tai, 
kad sake ant pamokslo kad ne
siranda jokio velnio. Pastoris 
nesigynė kad taip pasakė tik
tai dadure kad stebisi,
Lenkijoj randasi toki geri sli
džios kurie apgina pati velnią.

kad

—— r . ——— ...... ,

MERGINA KALBA
7 KALBOMS 

ARESZTAVOTA.
Septyniolikos

metu Katre Vitek, patogi ir 
mokyta mergaite isz Scranton, 
Pa., likos 
katvsta ir atiduota in Gero 
Piemens prieglauda Brookly- 
ne, pakol daugiau neisztyrines 
apie jaja.

Mergina sudėjo davadus sū
dė, kad moka septynes kalbas 
kalbėdama su tlnmocziais Vo> 
kiszkai, Italiszkai, Lietuvisz- 
kai, Rusiszkai, ^ydiszkai, Sla- 
vokiszkni ir Angliszkai.

Mergina atvažiavo in New 
York a „jeszkoti darbo bet ne
surado. • Kalbas iszmoko 
savo draugiu ir kaimynu.

SZMUGE-

areszta vota 
atiduota

už val-

nuo

AEROPLANAS
LIAVO KINIECZIUS IN 

SUV. VALSTIJAS.
Los AngelCal. — Subatos 

ryta Federaliniai imigracijos 
agentai viena aviatorių Arthu- 
ra .Daugherty, 24 metu, nuszo- 
ve o septynis kitus aviatorius 
suėmė. Suėmė taipjau tris ju 
aeroplanus. Visi jie įkaitinami 
del szniugeliavinio Kinieczm 
isz Meksikos in Suvienyta. 
Wil'stijas.

Paskutines Žinutes.
Prohibiei-

Ba-
goros

la i va 
radosi

27 diena atei-

11 New York. — 
jos agentai suėmė, 
briella kuriame 
guzutes už $1,500,001).

V London,
minti menesi, bus galima ma
tėt i Vinueckio kometa.

V Philadelphia, Pa. — Ame 
rikoniszlki aistronomai apskai
tė, buk saules szilunios mums 
užteks da ‘ant ‘kokios 15 trili
jonu metu.

PATAIKĖ DALGIS ANT 
AKMENS.

filius gy resiTūlas Amerikonas
Įiriesz Airiszi savo sklypo pui
kiais kalnais,

— Ta puiku atsikiszusi kai
na padirbo mano protėviai.

O ar t a mist a žinai Mi- 
ruses mares / — užklauso Airi- 
szis po kokiam tai laikui Ame
rikono, v

—« Žinau.
— Na, 'tai matai, (ai mano 

diedukas jas užmusze. *

PAS1SKAITIMO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo —Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smerties'— Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilūjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CJTX, 
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Szoimvnos Szv.» 
nžsiimdamos da- 

žiurejimu ligoniu. Nuo dauge
lio metu zokoninkes nepildo 

pareigu, nes buvo per sė
dau pirma meta po karei, 

jauniause *isz jnjn, 
metu mirė

ravo 
uos.

i i

isz juju
i

senuke 70 
likusios gyveno 

malsziai ir perleidinėjo dienas 
ant maldų?

In Įiaskutinius asztuonis me-

o szeszta keli me
nai adgal mirė. Praeita san-

iszt lis, isz ttsztuoniu minyszku 
mirė jienkios 
m
vaite 82 nietu senuke likos su
rasta negyva kambaryje. Pa
siliko tiktai 82 motu Cezarina 
Michel, paskutine isz minysz
ku, ketino ji ji būti peikelta in 
kolos dienas in kita kliosztori 
o senais klibsztoris ketino būti 
sunaudotas ant kito tikslo.

I ‘S , jf' ~~

’ Atsitiko kitaip; Cezarina li
kos nužudinta per pleszikus. 
Šiušena niinyszka gyveno sena 
inoteVc, bromininke, kuri ta 
diena nuėjo 
maisto. Apie 8 valanda senu
ke nuėjo jeszkoti ininyszkos o 
nesurasdama josios paprastoje 
vietoje, mane kad nuėjo auksz- 
cziau gulti. Pabarszkino in 
kambarėli bet negavo jokio at
sakymo, e

Prijausdama nelaime, atida
rė duris. Sena minyszka gulė
jo lovoje visa kraujuose, 
k* gulėjo sunkus 
kryžinis taipgi 
tas.

Praneszta apie tai palicijai 
kuri pribuvo kaipo ir trys de
tektyvai, kurie ėmėsi tuojaus 
•prie darbo. Pedsakis puolė ant 
jauno Italo, kuris nese'nei pa
bėgo isz 'kalėjimo. Manoma 
kad jisai turėjo keiks draugus 
kurie jam prigialbejo prie 
dinstos. judintojai g 

sode buvo

iii kainui pirkti

o sza- 
misi ngi uis 

visas sukruvin-

>

Vzu
lintojo.Zudintojai 

buk kliosztoriaus 
užkastas didelis skarbas apie 
kurio slaptybe žinojo paskuti
ne minyszka, kuri nenorėjo 
iszdnoti slaptybes ploszikams 
ir už tai likos nužudinta.

Ar isztikruju skarbas 
dasi užkastas sode, tai niekas 
nežino, nes slaptybe nuėjo in 
kapa drauge su nužudinta mi
ll vszka.

ran

SUNKI MOTERE.
Manila, Filipinai. — 

Nelly”, kuri sVere 786 s 
rodosi su karna volu czionais. 
Neužilgio keliaus in Indija, 
Borneo, .Kinus'ir Amerika, ro
dytis eirkuse. Aplaiko jiji 
$50,000 ant meto už rodymą 
savo storu kiszku.

kuri sVere 786
dolly 

varus,

■r*

POPIEŽIUS PAŽENKLINS 
DU KARDINOLUS.

Popiežius PiuszasRvinas.
A

szi menesi paženklins du nau
jus kardinolus — arei vyskupą 
Vau Rooy isz Belgijos ir arci- 
vyskupa Augusta. lllouda isz 
Poznanians, Lenkijos. Kardi
nolas Lauri isz Lenkijos taip-nolas Lauri isz Lenkijos taip
gi aplaikys rąucloną kepurę.

Viednius, Austrije. — Netoli 
nuo miesto, puikiam dvareli'e 
•gyveno turtingas pirklys, var
du 1 Usedom, dis turėjo daug 
laivp, pirkdavo ir parduodavo 
daugybe prdkiu. do rūmai bu
vo be galo gražus; sienos ir 
grindys buvo įsiklotos; 
ninlkas ir jo žmona
szilkais. do arklidėje buvo ke
turi arkliai važiuojami ir vie
nas jojamas. Szis aitklys buvo 
greiezi a ilsias visame 
Pirklys vadino ji “Vėjo Ar
kliu“. Karta pirklys jojo per 
miszka apžiūrėti jam gabena 
mu prekių. Staiga iszszdko sze- 
szi pleszilkai, ir jei aitklys savo 
greitumu nebūtu iszgelbcji s 
savo pono, jis nebūtu jau pa
matęs g 
pleszilkas

greieziausias mieste.

AFRIKOJE MIRĖ 
LIETUVOS PAEINĄS 

DEIMANTU 
MAGNATAS.

Anglu spauda pranesza, kad 
sziomis dienomis (’apetown’e 
pasimirė vienas, pirmųjų Pietų 
Afrikos deimantu pionierių 78 
metu amžiaus
dis buvo vvriausiu nariu 
sios grupes Lewis & Marks 
kuri sulosze svarbia role* Pietų 
Afrikos Unijos 
istorijoje,

PER NEATSARGUMA 
NUSZOVE VAIKA.

Kaunas. — Kovo 20 Giraite- 
Lazdiju valsczinje 

vasarojų, 
pa-

Izaokas Lex is.
gar-

'liu kaimo
i Vaitkeviczius kūle
Basisilsint Vaitkeviczius 

lemo szautuva, i'sz'kariszko per- 
bevartydamas, isz-

Kulij>ka 'kliudo 5 metu 
amžinus vaika Vdsiluka ?Jona 
isz Agariniu kaimo, Šeiniu ap
skrities, kuris draugo su tex ais 
buvo atvažiavęs Va ii kevicziui 

atvežtas Pi

dirbta ir 
szove.

pintojo miesto. Vienas 
jau buvo nutveręs 

arkli už apinasrio, kitas laike 
skersai kelia ilga karte; 
arklys isztruko isz vieno, pra- 
szdko pro kita. Visas apsiputo
jęs arklys parnesze savo poną 
namo. Ponas notarėse niekuo 
met jo nearduoti ir szerti kuo- 
geriausiai, — paliepė tarnams 
kad adklys gautu kasdien tris 
didelius avižų saikus. Taip jis 
dare per kelis metus. Bet pas
kui pirklys užmirszo savo ar
klio patania v i indy j i Š du bda vo 
jam tik du avižų saikus ir, kiti 
arklys paseno ir apako, jis pa
ėmus lazda pavarė ji.

Nelaimingas gyvulys stovėjo 
septynias valandas prie vartų, 
lauke ir nieko nesulaukė. Per 
nalkti szalo ir snigo; arklys 
turėjo gulėti ant kietu akme
nų. Galo]) badas ji privertė 
eiti paszarauti. O tame mieste 
buvo varpinyczia, kuri įbuvo 
diena ir naktį atdara. Ji buvo 
pastatyta tam, kad isznaikintu 
neteisybes. Jei kuris buvo kie
nonors skriaudžiamas, jis atei
davo ežia ir suskambindavo. 
Tuoj ateidavo teisėjai ir leis
davo.

Kai]) ten atsitiko, kad ir ar
klys užklydo in ta varpinyczia 

g ra i bs t y d a i n as isz 
dantimis iicas tik kirsit i iv*<i 11 i<i, į 
paeziupo virve, ir varpas su
skambėjo. Greit atėjo teisėjai 
ir pamate skundėja. Žinodami, 
kidk arklys patarnavo pirkliui 
teiseai susijaudino. Jie paszau- 
ke pinkli. Szisai labai nustebo 
pamatęs skundėja. Jis norėjo 
tesi ntis:

ir snigo;

bet

ekonominėje 
insteigiant daug 

nauu pramonių ir taip toliau. 
Izaokas Levis paėjo isz Xau- 
miesezio; jo partneris Samue
lis Maiksas, kuris vėliau tapo 

senato-Pietų Afrikos Unijos 
riumi, tai]) pat paėjo isz Lietu
vos. “The Eveneing Stand
ard” raszo, kad I. Levis iszgy- 
veno Afrikoje arti 60 metu. 
Apart intereso Kimberley dei
mantu pramonėje, jis tai]) pat 
valde Vereenigingo augliu ir 
egeležioB kasyklų dali, priside* 
jo prie sukūrimo garsaus do 
Beers (konsorciumo ir darbavo
si drauge su Barnatos, Joels ir 
kitais anglu milionieriais.
SOVIETU RUSU 

UŽSAKYMAI
LIETUVOJE.

Ryga. — Latviu spaudos 
praneszimu Sovietu Rusu pre
kybos (skyrius davė vienam 
Kauno metijlu farbikui dide
lius užsakymus, 'kurie bendrai 
siekia ilki dvieju milijonu litu.
ISZ VILNIAUS KRASZTO.
Vilnius. (Elta). — Priesz ke

letą dienu policija iszvcže Žo- 
diszikiu kleboną Guda kun. 
Hadleuska in Mod lino tvirto
ve. Kun. Iladleuslkas, kai]) ži
noma,

“The

Afri'kojc

in talka. Vaikas
Lazdijų ligonini*, ta paežiu die
na mirė. Vaitkeviczius szautu- 
vui laikxti leidimo neturėjo ir 
pat ra u k tas a t sak omy I »e n.

DIDELE ŽMOŽUDYSTE.
Kovo 24 diena Liudvinavo 

midste, Mariampoles apskrity.!, 
savo bute buvo rastos negyvos 
Szapiriene Balse, 43 metu arnž.. 
ir jos motina Vinsbergiene. At
vykę kriminalines policijos 
valdiniiikai apžiurėjo lavonus 
konstatavo, jog abi motorisz- 
kes paismaugtos, nes ant kaklo 
lilko pasmaugimo žymes, 
vas paliko lik Szapiriene? 
metu sūnūs Srolis,
klausinėjas paaiszkejo, 
pleszikai iszncsze sziuos daik
tus: 1. 700 litupinigu; 2. 1.5 rub 
liu Rusu auksu; 3. pliusziir- 
raudona štai ties; 4. moterį-z 
ka ilga juodos spalvos paltu 
su juodais kailiniais ir kotiko 
apikakle; 5. moteriszka trum
pa pliuszini altu; 6. moteriszka 
sidabrini laikrodėli su tokiu 
pat igu retežėliu (nesziojama>. 
antkakli)); 7. 12-15 szt. balti-

8. po 12 szt tik u sidabri
niu szauksztu, szaukueziu ir 
peiliu ir 9. is krautuves invai

pa p i rosu 
“ \ i s< H*- 
os“, cu-

idabriniu

G \ -
■ 12 

kuri i-z-
kad

mu;

riu prekių, kaip tai 
Bafra’’, arbatžolių 

“Slvv
K s

i r bado 
inkandama

bet teisėjai tarė: 
tavo isztl’kimas 

ir skundžiasi
Fu esi kaltinamas del jo vargi- 

Tavo elgimasis linik jo

stovi“sztai
arklys 
r
nimo.
buvo bogedisžkas ir mes insa- 
kome tau: Invesk arkli in ai-.

>

tavimi.

o

ji maitink!’ 
Taip jis ir padare.

Atminimui szlo tvUitlikimo 
buvo pastatytas isz akmens pa
minklas prie varpinyczios. Ant 
akmens buvo iszikaltas skam
binus .varpa arklys.

klydę ir gerai 
m *

BOLSZEVIKAI GRIAUNA 
CERKVES.

Moskva. — Kova valdžios 
su tikėjimu prasUlejo isz nau
jo. Dabar vaIdžrh nutarė su
griauti kėlės i'storiszkas cerk
ves Moskvojo. Pirmiausia nu
griovė klidsztori Sretianska 
ant LubiaiUko pleolaus o ant
jojo vietos padaris paika. Ap
linkinėje Kremlino sugriaus 
dvi dideles gonovtežkus oerk- 

.AllAfU 11 -
' ’ ' 4 .......

VOS. : .L. 
iv L* r

apvogė

ežia.

b ra ilgia is

nio miegamaji vagonu.

yra nuteistas dvejiems 
Szio menesio pradžioj 

nežinomi piktadariai 
Gardino Franciszikonu bažnv- e.

Anksti rvta bažnvežios
tarnai pastebėjo, kad isz baž- 
nvežios iszneszta 3 
akmenimis papuosztos relikvi
jos, keletas kieliku, monstran
cijos ir kiti brangus dalykai.

Iki šiol vagys nesuimti.
—• Sziomis dienomis Bara- 

novieziuose kažkas szoves isz 
revolverio in einanezio traukf-

Tame
vagono važiavę du Anglai, 
vjnkdami isz Maskvos in Lon
doną per Varszuva. Szovejo su
gauti nepavyko.

— Statistikos žiniomis, Vil
niaus pradžios mokyklose yra 
1,000 vaiku, serganezin džiova^ 
ir 6100 vaiku graso netolimoj 
ateityj ta baisi liga.

BEDIEVYBĖS VAISIAI.
Barstvcziai. — Musu truksz- 

madariai ir pesztukai, Socia
listas Dargis Kazys su lygiais 
savo draugais: arklavagiu Ja- 
kavieku ir Pr. Paulavicziu, 
Kovo 6 dienu ilgai girtuoklia
vo. Paskiau “laisvosios mei
les” Skelbėjas Socialistas Dar
gis užsimanė inlysti pas Kairio 
(lukteri? Isžgirdes tai tėvas 
iszejo gelbėti dukters, 
donasis tavorszczius” taip su- 
muisze nelaimingaji tęva, kad 
nuvežtas in ligonine jis greit 
pasimirė.

dulkteri? Iszgirdes
i < Rau-

4 4

kio“, tsaldainiu 
kraus, muilo ir k ii 
litu.

Kita

K o-

praneszaf 
< > 

mirt in 
leitenantą 

Poriniu ir .karo rasztininka Žc-

KIEK NUBAUSTA.
Per Kovo menesi karo 

mendantas už invairius prasi
žengimus nubaudė administra
ciniu budu 143 asmenis. Isz ju 
pabudus sumoikejo H3.

MIRTIES BAUSME 
PAKEISTA KALĖJIMU.

Kaunas. —
kad 'karo teismas už sukilim 
ruoszima 
Pajauji, 
T___ _
maiti. Devvnis kitus knlejiman 
nuo pusantrų iki dvylikos mo
tu. Deszimts iszteininta.

Respublikos Prezidentas pir
miems trims mirtie > bausme 
palkeitekalėjimu iki g\ vi.< 
vos.

pasmerki* 
v v n su i

But-

SURADO.
1926 mete Rugpiuczio 2 d ie

na Palangos valscziuj'* 
nužudyti broliai Szeszkai. Kri 
minalines policijos valdininkai 
nustatė, kad szia žmogžudv ste 
padare Stulpinas Kosta’
kaitis Stepas ir Kozragis Kos
tas. Kozragis ir Butiknitis 
laikyti prisipažino dalyvavę 
žmogžudystėje ir iszdave savo 
treczia bendradarbi Stulpiną, 
kuris pabėgo in Latvija. Bot 
iszreikalauta's ir gražintas Lie-

Tardomas Stulpinas
žmogžudystėj dalvaves prisi
pažino ir indetay-kĮilejinum.

tuvon.

su-

J
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASAI>Qąi<\VK IR KOfrlZULU:

Lithuanian Legation, 
2C22 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
r 
r 
I 
I

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

Lithuanian Consulate*
608 So. Dearborn SL, Chicago. Ill.

Kas Girdėt

GALĖJIMAS UŽ GYVASTĮ.

1 
t

žmogų pikta, 
da-

Viena isz bjauriausiu ligų, 
ant kurios žmones serga, yra * • • - •nžvydejimas, kuri yra motina 
visdkiu piktadaryseziu. Už.vy- 
dus žmogus ne yra mylemas 
visi nuo jojo >zalinasi, nes ji 
nužiūri kaipo
nuolatos maustanti kai]) 
grist savo artymui.

Užvydus žmogus pasiclginc- 
ja kaip pasiutėlis, jojo protas 
apimtas užvydejimu, nepavėli
na jam maustyti sveikai, tei
singai, todėl turime tiek viso
kiu prasižengimu ir žudins- 
cziu o pamatu to viso yra už- 
vydejirnas.

Žmogus
mu, ne turi atsilsio, nežino kas 
tai yra tikra meile, nemėgsta 
sutikimo, nežino kas tai lai
me. Žmon(‘s apimti taja liga, 
užvydi savo artymui visko, ge- 

pasivedimo, didesnio mo-
kesczi(», puikesnio namo, pui
kiu paredu, pa>isekinio ir lai- 

arba 
žinoti, kad jaigu taip

pasielgineja, užkerta sau kele 
in laime ir pasivedima.

l’žvy dėjimas.

perimtas užvydoji-

ro

mes, norint s 
privalo

gerai žino

tai kaip kir
mėlė inslenka in žmogaus pr 
1a, užtrucindaina szirdi ir sme
genis, aptemsta jojo aky 
nemato savo laimes. Tokis už- 
vydejinias užmusza žmoguje 
puikiausia jausta, užvydeji- 
mas būna arsziausiu apšmeiži
mu, pasielgimu bjauriausiu.

I žvydejimas yra 
m u, yra 
juom yra

. apipainiotas 
eina baisės dvasines kaukes, 
yra nuolatinėje baimėje, kad 
tas, kuris turi laime ir pasive
dima gyvenime, gali turėti da 
didesni gilinki. Protinis padė
jimas tokios ypato> yra neap
sakomas. Turintis pripildinta 
■szirdi užvydejimu, neturi nie
kame linksmumo, malszumo, 
niekam neužsiti'ki ir neturi pa
silsiu.

l’žvydėjimas yra

užmusza 
jauslu,

i1

S
H
ii
L«k„
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ežero,Ant kranto Quinault 
Washingtone, tarp daugelio 
milžiniszku medžiu, kurie li
kos iszversti ar sudegė per ag
ni, stovi medis turintis 300 pė
du augrzczio kovojentis už gy
vastį. Nesenei iszsprogo nauja 
szaka isz apdegusio medžio, 
kuri yra gyva kaip ant paveik
slo matome. Daugelis keleiviu 
stebisi tuom nepaprastu regi
niu mirusio medžio, kuris da 
turi maža vilteli* adgijimo.

prick tam užperka

t kad

p rak e i ki- 
pekla del tojo, kuris 

perimtas. Žmogus 
užvydejimu, per
il vaši nes

Eurintis pripildinta

malszumo

liga, dvi 
kurios da neatrasta gvduoliu. 
Sunku ja ja nugalėti, bet gali
ma apmalszyti. Galima tai pa
daryti, susilaikyt laike bjau
riausio užklupimo užvydejimo, 
gera izminezia, persitikrini
mu kad ta>, ant ko užsitarna
vome, ka> gali būti musu, ka
da pasiliks musu.

t lerai apmanstykime 
piktumą, kuris yra 
užvydejimo, turime patys 
ves užklausti, ar negeriau bu
tu džiaugtis isz laimei ir pasi
vedimo kitu, ne kaip jiems už- 
vvdet i .*

susi lai k vt įniko

visa 
pnežaste 

su

i* toriszko
Egipte, likos ati-

iaip Parsitraukt 
Gimines ni Suvie.

Valstijas“U

ma

me

Dalis 1
Suv. Valstijose, kaip ir kito

se szalyse, piliecziams teikia- 
nekurios 'tekses, kurioms 

ateiviai negali naudotis. Imki- 
immigracijos klausymą.

Pilietis gali parsitraukti dr
ožia nsias gimines iif įSnv.*Vals- 
t i jais kaipo nekvotinius immi- 
grantus arba parinktinius kvo
tos immigrantus— bet apsigy
venęs ateivis negali. Ateiviu 
gimines gali atvykti Amerikon 
tik kaipo kvotiniai immigran- 
tai. Bet kunigai, 
profesoriai (mokytojai), ūki
ninkai ir nkiu darbininkai tu-

ministrai

ri speciales teires sulyg immi-
gracijos akto.

Ameri'kos
gali atvykti kaipo nekvotini's 
immigrantas jaigu jos vyras 
Immigracijos Biurui Wash-

pilieczio žmona

Kur abieji tėvai yra piliecziai, landas po mokylkloM'nvnlahdu' 
patartina, kad tėvas imtu žy
gius parsitraukti vaikils.

Amerikos pilietis arba pi
liete netur toiflcs parsitraukti szyti prie insteigos. 
posuniirs ir podukras, kaipo

I

miesto

Egipcijonu.

Netoli 
Mt*mpliis ’o, 
dengti senoviszki katakumbai. 
Arkiologai apskaito, kad tieji 
kapai likos pastatyti 50 amžių 
adgal, už treczio vieszpatavi- 
m<> faraonu. Vienam isz tu ka
pu silsisi Imhopot, vienas isz 
inokslrngiaiisiu
Paveikslai karalių papuoszine- 
je sienas t uju kapu, o ant grin
dų surasta 12 alabastriniu 
puodu nuo vyno.Jvis taji vyną 
iszgere, tai niekas nedažinos, 

tuose pagonrszkuose lai
kuose tikėjo, kad duszios po 
Hmert gere ir valgo. Todėl su
randa tuose kapuose ginklus, 
valgi ir gėry mos.

'Sziadiei^ krikszczioniszkuo- 
la i k uose, žmones netiki

nes

12

ge ta ik nose, žmones 
idant duszios reikalautu gerv
inu ir valgiu, bet tiki, kad du- 
Hzioins reikalingi po smert ab- 
rozeliai, medalifcai ir ražan- 
cziai, knriuois deda in graba 
nebaszninko vietoje valgio ir

gorymo, o 
ant ramaus pasilsiu, maldas.

50 szimtmecziu 
nuo sziadien, kada tai ateinan- 
czios gentkartės pradew tyrinė
ti musu kapus ir daužis gra
bus numirėliu jcszkodami se- 
noviszkn užlieku, kaip mes 
sziadien jeszkome kapuose fa
raonu, — jeszkolojai suras se- 
noviszkus ražanezius ir meda- 

juoksi's kaip 
juokėmės isz vi

ge rymu ir 
valgiu 'surastu 'kapuose fara
onu.

Daugelis apie tai kitaip 
mausto, kaip maustė seno vi sz- 
kuose laikuose Egipcijonai.

l’ž kokios

likus isz 
mes

kuriu 
sziadien

šokiu stov\ lėliu.

apie

kaip

visadosNesmagu visados priminėt 
del musu skaitytoju idant at
silygintu su prenhmerata, bet 
esame priversti tai daryt. Mel- 
džeme visu tu kurie vra 

•r 

lingi ir aplaike apie tai žino, 
kad prisiunstu prenumerata 
tuojaus, ba laikrasztis bus su
laikytas. Taipgi atnaujinkite 
prenumerata del t uju ka siun- 
cziame in Lietuva, ba ir tiems 
bus sulaikyta, o žinote, kad 
Lietuvoje be “Saules,” tai 
žmones kaip lie szviesos ir la
bai nerimauja.

TURI BUT PARDUOTA.
Farma 132 akeriu, 8 ruimu 

akmeninis namas, taipgi 6 rui
mu namas, geras tvartas, visz- 
linyezia ir kiloki budinkai, ga- 
radžius, trys vežimu tvartai 
kiaulinyc^ia ir šilo;
budinkai ir verti du kart (lan
giaus negu

giria, s 
m v les

prie elektrikinio karuko. Rei
kė inmoket tik $1,000, resztas 
ant lengvu mokeseziu. Pasiu- 
linkile preke. Galima tuojaus 
apimti. (M.6

sulaikyta, 
be

sko-

> 
visi geri

das, 
Trv«

fanuos preke. So
mali indis ir upelis, 

nuo miesto, arti

Robert \V. Evans
15 N. Hanover St., 

Pottstown, Pa.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais, treke su nu
siuntimu tiktai $1.50.
apdarais. Lreke

W. D. Bocžkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

Immigracijos Biurui 
ingtone parodo, kad jis yra 
Amerikos pilietis ir kad jie le
galiszkai apsivedė.
lietis privalo gauti isz 1-mmi- 
gracijos Biuro “Form 633,“ 
iszpildyti ir pasiunsli Commi
ssioner General of Immigra- 
t ion, 
Wa’sbington, D. G. Biuras pra- 
szytojui pranesza 
inas 
Amerikos 

vykti pas

Tok ils «pi-

Bureau of Immigration,

ar praszy- 
iszpildytas, ir -pranesza 

konsului
Žmona tuomet turi 

Amerikos 'konsulą 
del nekvotines immigracijos 
vizos. Bet turi su savim 1 urėti 
paliudijimą kad ji yra minėta 
ypata. 
m a s, 
szalies pasporta's ta viską pa
liudys.

žmonos 
t uomet

A-psi ved i mo pa 1 i udi j i- 
gimimo me'trikai ir savo

Nuo h'ugsejo uud., 1922m., 
Suv. Valstijose isz t e ko j imas už 
pilieczio nepermaino moters 
pilietystes stovi; vyro piliotys- 
te ja nelieczia. Nuo tos dienos, 
kuomet vyras tapsta Ameri
kos piliecziu jo žmona vis pa
silieka ateive, ir pati turi in- 
gy'ti Amerikos piliotyste. Jei
gu ateive isztoka už Ameri'kos 
pilieczio ji vis pasilieka atei
ve. Bot jeigu vyras tapo pilie- 

22d:,

Rugsėjo 22d.,

nekvotinius arba parinktinius 
immigrantus. Tik tikras tėvas 
(pilietis) ar tikra motina (pi
liete) turi ta teise.

Amerikos 'pilietis arba pilie
te gali parsitraukti in Suv. 
Valstijas kaipo tikrus vaikus 
legaliszkai pasavini uis vaikus 
jeigu pasavino priesz Sausio 1.

1924m. Tokiame atsitikime 
reikalinga turėti legaliszkus 
dokumentus. Vaikai palavinti 
(adopted) po Sausio 1d., 1924 
m., neturi jokiu immigracijos 
teisiu.

Amerikos pilietis gali parsi
traukti tęva ar molina in Suv. 
Valstijas kaipo parink tini, 
kvotas immigrant a Amerikos 
piliete turi paezia teise. Nega
li parsitrau’kti Uoszvi ar uosz- 
ve arba potepius.

Parsitraukti levus, kaip ir 
žmona ir vaikus, Amerikos pi- 

luri paduoti praszyma. 
Tokiuose atsilikimuose *pas- 
portai, gimimo metrikai

d.,

lieti S

i

lis priesz Rugsėjo 22d., 1922 
m., jo žmona kuria vedu priesz 
ta diena yra piliete. Tokia mo
teris turi gauti pasporta nuo 
Amerikos konsulo. Jos vyro 
pilietystes certifikatas ir apsi- 
vedimo certifikatas paliudys 
kad ji yra piliete. Ji netur pra- 
szyti pasporto nuo valdžios, 
kurios ji buvo pavaldine, tik 
jeigu del ko'kiois nors priežas
ties Amerikos konsulas atsako 
duoti Amerikos pasporta. Var
tojimas svetimos szalies pas
porto veda prie pilietystes pa
metimą.

Dabartiniu laiku, 
pilietes vyras negali atvažiuo
ti in Suv. Valstijas kaipo ne- 
kvotini-s immigrantas, bet 
Amerikos pilieczio žmona gali. 
Pilietes vyras gali praszyti pa
rinkt i nes kvotos vizos. Piliete 
turi se'kti paezia procedūra ko- 

pilietis seka parsitraukti 
žmona.

S u lyg
Amerikos piliecziu nepilname- 
cziai vaikai turi nekurias tei
ses. Bet pilnamecziai ir apsi
vedė nepilnamecziai jeigu no
ri atvažiuoti in Suv. Valstijas 
turi atvažiuoti kaipo papra’sti 
immigrantai, jie netur jokiu 
teisiu arba specialiu privilegi
jų. Tik Amerikos pilieczio ne
vedė vaikai i'ki lS^otu inlei- 
džiami kaipo nekvotiniai ini- 
migrantai. Vaikai tarpe 18 ir 
21 metu gali atvykti kaipo pa
kinktiniai kvotos immigrantai. 
Amerikos pilietis turi paduoti 
toki praszyma vaikams ko'ki 
paduoda žmonai.

Amerikos piliete gali parsi
traukti savo vaikus. Nevedės 
vaikas nesulaukęs 18 metu ga
li atvykti kaipo nekvotinis iin- 
migrantas, ir nė vedos vaikas 

' a a > i i • > I

Amerikos

immigrants

kia

Immigracijos Akto J

kaipo

I

JOS’ P. MILAUSKAS
Lietuviazkat Skvajerls

Hi)

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA. r

>1

'harba valcacijos laiku.
Ir pirm negupraszo A įnori- 

ko's Konsulo vizos, turi prisira- 
Insteigi! 

arba mokykla turi būti Com
missioner Genoral of Immigra
tion pripažintu. Jeigu mokslei
vis arba jo gimines nori žinot: 
kokios mokyklos arba instoi- 
gos yra taip pripažintos gali 
gauti tas informacijos i'sz Fo
reign Language Information 
Service, 221! Fourth Avenue 
New York City, arba isz Insti
tute of International Educa
tion 522 Fifth Avenue, 
Yoik City.

Nutaręs kokia inokvkla nori 
lankyti, imigrantas pats 
paraszyti dir<*ktoriui. D i rok t 
riii's prisius jam blan'kn, kuria 
turės iszpildyti ir su reikalui 
gaiš dokumentais ir savo pa
veikslu atgal jam gražint i. Jei
gu viska's t valkoj, imigrantui 
du inleidimo certifi'katai bus . 
pasiusti. Vienas turės pristaty
ti Amerikos konsului, kita jam 
paežiam bus reikalinga kuo
met jau at vyks in'. Suv. Vaisi i 
jas. Imigrantas turi būti apši

ls i e'k

ood

I

I

N e\v

turi
o-

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA 4

lazbalnnmuoja ir laidoja mirusio* 
, ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
Laidotuvių, vąšeliu. |criksstynio tį 
kitiems pasivažinėjimams.

Hali Telefonas IX78-1L

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvcs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

PAPRASTOS PERLAIDOS
Sitmcziame perlaidas 
bet iszmokam Amerikos 
joj, Rusijoj ir Vokietijoj 
Valstybėse: Argentinoj, 
Tiesiogini rysziai užsienyj 
perlaidas greitai, be jokio

Siuncziamc pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastntom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; 
duodam laivakortes, keleiviu ezekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

Speciales sąskaitos 4rv

iszmokain 
Rusijoj

netik Lietuvon doliariais ir litais 
dolarins
kaip ir Pietines Amerikos

Brazilijoj, Uruguay ir tt.
ga 1 i my 1 kis dat-l a t y ti

tierei kai ingo nžvilkinimo.

ir Lenkijoj Latvi-
I'

suteikia

iii motus.

par- 
pinigus ir

r

- atsitikimuose 
gimimo ir pažines su Anglu'kalba, 

laiszkai nuo vaiku parodys gi- turi žinoti priguli nuo mokslo 
kuriuom iketina užsiimi i.

Kuome't užbaigi* mokslą tu
ri iszvažiuoti isz Suv. Valstijų. 
Kadangi nebuvo inleistas nuo
latini ui apsigyvenimui negali 

Valstijose. Ne
gali tapti Amerikos piliecziu. 
Tas licczia vyrus ir merginas.

— F. L. I. B.

minvste. te
Amerikos piliecziu kitos gi

mines neturi specialiu teisiu, 
broliai,Tokiu budu seserys, 

broliu ir sesoriu vai'kai, tetos ir 
dėdės negali praszyti parink- 
tinio kvotos istovio.

ministrai,
savo paszauki-

tarpe 18 ii’ 21 metu, 'kaip pa- 
rinktinis kvotos immigrantas. 
Piliete turi 'paduoti pra'szyma.

Pareikalaukite
«

veltui duodamos
pavyzdines bonkutės.

Kunigai ir 
planuoja sekti 
ma kuomet a'tvažiuoja in Suv. 
Valstijas gali atvažiuoti ir ne
bus priskaitomi prie kvotos. 
Inszventinimo certifikatas ar
ba kitas dokumentas parodant 
kad jie yra inszvontinti bus 
rei'kaiauta. Turi parodyti kad 
nors -per dvejus metus priesz 
a'tvažiavimu buvo ar tai mi
nistras ar kunigas, ir turi pri
slėgti kad ketina pasilikti ku
nigu ar ministru Suv. Valsti-

Patartina turėti laiszka
arba kontraktu nuo bažnvezios 
arba, parapijos Suv. Valstijo
se kuri ji kvietė at vykt i. »* « .i- >.. 11 •>. ■ u .», ii * *

kurie

pasilik t i S n v. 
gi r 11 VISOSE

VAIS
TINĖSE

jose.

Kolegijos,' Yni i veikli tol o, aka
demijos arba seminari jos pro

per 
pa.dkutinius dviejus met lis gali 
atvykti kaipo nekvotinis imi
grantas. Turi ])rjrodyti, kad 

Paprastas 
mokytojas negali atvykti kai
po nekvotinis imigrantas. Jam 
reikia parodyti kad buvo pa
samdytas 'kaipoj mokytojas 
Ame r i/l< os i n's t a i gojo j >i rn i n ogu 
praszo inleidimo. . Reikalinga 
jam tureli laisžkal, mokslo di- 
pliomos ir mpkytavimo priro- idymai. e#

Ministru arba profesoriu 
ir neapsivede vaikai 

(mažiaus 18 metu) gali atvyk- 
Valstijas, bet no 

priesz vyro ar teVo atvykimą.
Jaigu ministras ar profeso

rius atvyko priesz Liepos 1 d., 
1924 metais tai žmona ar val
kai turi praszyti ir 
nekvotine viza pp ta 
Jeigu vyras ar levas atvyksta 
in Suv. Valstijas po Liepos I 
dienai, 1924 metu tdki vaikai 
gali bile ikada praszyti nekvo
tines vizos. Bet jiems nebus 
iszduota viza jeigu vyras arba 
leva’s nepasilieka toj profesijoj 
kuria buvo inleisti. Kur vyras 
ar tėvas iszvažiavo pirmiau:* 
tai žmona ar vaikai turi dokn- 
mentisz'kaL parodyti kad levas 
ar vyras vi's yra ministras, ra
binas ar profesorius, Ilaszlas

fesoriuls Ik u ris mokvtavo t1

v ra pro feso rimu.

Reikalinga

■ *

arba
žmonos

Ii in Suv.

iszgauti 
diena.

isz bažnyczios arba mokslo in- 
st eigos ta parodo.: Vai kai pri
valo turėti gimini©valo turėti gimimį metrikus, 
laiszikus nuo tevoA ir taip to
liau. j t
,, Asmuo'suvirsz 15 motu ir 
kuris gali Amerikos konsului 
priroyti 'kad yra moksleivis, 
gali atvykti in Suv. Valstijas 
kaipo nekvo'tinis imigrantas. 
Privalo turėti užtektinai pinl- 

■ užsilaiky
mui, arba turi turėti draugu 
arba giminiu Suv. Valstijose * • j • t • _ yi _ ?n_l

Jis visa laika turi mokintis,

gu prasi lavimui ir
I

kurio gvarantuoja ji užlaikyti. 
Jis visa laika turi mokintis, 
uždraustai dirbti. Ir tik kar
tais pavėlintas dirbti Ikoles va-

/

f 
J

J

Lietuvhzkan Graboriuz
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Pricl- 
namofl prekes.

ft IS W. Knrure St..
MAIIXKOr CITY, rA.

30(1 MAUK E r ST.,
TA M AQUA, I* A.

■MiwananMHMH

h
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkttes, Gerklinis Results, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvppo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrastu h I

^1 LWMM

»

Jie visi mėgsta

A Toliem

'M' * j ' JT1
««• m • am ••m

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu 

suirusio skilvio.
ir

35c.
Už

BONKĄ

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

J
£

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

» I I • I * * » i * » -------- $............   4J*. .■
-ežia Procentas už justi pinigus ir saugumas del justi

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

•) 
♦ )

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
.del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo 
persitikrinsite ir matysite

BALLBAND
*fAR* .

du

Angliąkasiu Kurpes
Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi.

nn pirkta kurpių pora turi Raudonų Bolę ant 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymų

Tik tegul kiekviena

galima iicšioti.
O nes jas ilgai

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykic “MISHKO 
Ball-Band” darbui kurpes.

ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai.
ant kurkos.

u

H

“Mishko” padai vandens ncpermerkiaiiii ir
Raudonos Bolės žeuklhs yra

rį j, « f j » , ’ jį ■ * £ j. .

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. /

«

m4

M

A tfi K

460 Water Street, Mishawaka, Ind. 
“Namai, Kurio Moka Milijonus del RnMcs
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Virėja 
Iszteka

i v

dejos iszszauke jo 
klausimu.
i. “Virėja iszteka
jis. — Keista. — Nesuprantu, 
kam tatai reikalinga iszteket ? 
Mamyte isztckejo už tėvelio, 
pus-sesere Veronika už Povy-

<r 
baivoje aibe lo 8karele)i ir, tarėmamytei:

m < jKas pas tave do nor:;.- 
— galvojo I visus apvesdini ir visas už vy* 

Kas tau darbo? 
veda ir 

kas kam patinka.

noras

Veronika užPovy-
Jurigis maža.% septynių me-.' lo Andriulaiozio. Bot už tėvo v 

tu bemiukas stovėjo prie vir
tuves duru klausosi ir žiurėjo 
per rakto skylutei < Virtuvėje, 
pagal jo nuomone, darėsi kaž
kas nepaprasta lig nematyta. 
Už virtuves stalo, ant kurio pa
prastai kapoja mesa iij pjaus
to svogūnus, i 
diktas vatus vožėjo rubais, ru
das, su barzda ir dideliu laszu 
prakaito ant nosies. Jis deszi- 
nes rankos penkiais pirsztais 
laike leksztele ir gero arbata ir 
prie to taip garsiai kasdavo 
cukru, kad Jurgucziui per pe- 
ezius net 
Prioszai ji ant purvinos tabu- 

senute
Ona Stebulyte ir taip-pat gere 
arbata. Aukles veidas buvo 
rimtas ir tuo pat laiku kaž
kaip iszkihningai spindėjo. Vi- 

Marv A lėk sint p triusesi

lio ir Povvlo Andrulaiczio, 
kai}) jau matoma, gulima ir to

goms kostiumus (siu- a * « » • •
ket: jie turi auksinius laikro
džius, gorus kostiumus (siu
tus), jų visuomet batai iszpu* 
cuoti, net žėri! bet iszteket už 
to baisaus vožėjo raudona no-

“BAULE*^

sėdėjo didelis I

sziurpuliai perėjo.

re tikos sėdėjo

Aukles

aukle

rojo
apie krosui ir, matomai, savo 
veidą stengėsi kur-nors toliau 
paslėpt. O jos veide .Jurgutis 
pastebėjo eziela iliuminacija, 
jisai doge ir visokimpis} spal
vomis keitėsi, pradedant nuo 
raudonai-melyno ir baigiant 
m i rt i na i - i<xzbly szk usi u.

nepaliaudama,Jinai, nepaliaudama, dre- 
baneziomis rankomis griebda
vosi už peiliu szakucziu malku 
puodkeliu, judėjo, murmėjo 
beldėsi bet faktinai nidko ne
nuveik e. In stalu, užkurio gere 
arbata, jinai nekarta nepažvel- 
ge, o in klausimus, aukles už
duodamus atsa/kvdavu trum
pai asztriai, 
veidu. — Mykolai, praazau val
gyt! — vaiszino aukle vežėja.

— Bet ka czia juts vis arba
ta ir arbata! Jus vereziau deg
ti nes iszsigert umet!

Ir aulkle pastūmėjo svecziui 
dideli stikleli degtines ir pa
duodama jam kaž-kaip keistai 
szypsojosi.

— Acziu! negeriu, Onute... 
ne — ąjsisak i nedavo vežėjas. 
Ne neverskite — negersiu.

— Kokisai-gi jus isztikruju... 
Vežėjas, o negeriąs. Nevedu
siam vaikinui negalima gyvent 
idant neiszsigerus. Na, sveiki’

Vežėjas pasznairavo in deg
tine paskiau in gudru aukles 
veidą, ir jo paties veidas pri
ėmė ne mažiau gudresne isz- 
raiszka: Ne, žinai ka, sena ra- 

_ gana neprigaus!! •
dovanokite...

neleis-

neat si kreipdama

kyšint, galis

musu

r u iszleist ? 
Tegul patys renkasi 

Kam czia

in smukle,

— Negeriu, 
prie musu amatu tatai 
tina. Žmogus amatininkas, sa- 

siuvejas kurpius 
gert ir pasigert, dėlto kad jis
vienoj vietoj tebesedis 
gi brolis visuomet jiric-z aki 
publikoj. Ar gi ne tai})? Nueisi 

o ežia tau arklvs, 
žiūrėk ir nuėjo in szali; jeigu
pasigersi — dar blogiau: kaip 
bematant užmigsi 
“dronžkos ” 
kame dalykas.

— Mikuti o [ 
kate per diena ?

— Žiūrint kokia diena. 
Kaip kokia diena penkiolika 
litu užvarai, o kita karta visai 
be cento namo sugryžti nieko 
neuždirbęs. Diena dienai nely
gu. Sziuo laiku musu amatas 
visiszJkai neduodąs pelno. .Jus 
patys žinote, vežėju tiek atsi
rado, kad jais nors gatves 
grisk, szienas ir avižos pabran
go važiuotoju skaiezius suma
žėjo, o ir tie pats daugiau be
veliju tramvajum arba auto
busu važiuot. Vis-gi, acziu Die
vui, negalima nusiskust. Ir pa
valgęs, ir apsirėdęs ir... net ki
ta esą galima laimingu pūda
nt (vežėjas žvilgterėjo in vi
rėju)... jeigu jai smigs in szir- 
di.

Kas tolinti buvo kalbama, 
Jurgutis negirdėjo. Prie duru 
priėjo mainyte ir nusinųte ji in 
vaiku kambari mokytiem.

Atėjės in savo kambari, Jur
gis utskleule priesz save begu-

ir dar nuo 
nuvirsi. Tai. mat.

kiek jin suren-

koki a

li nezia “Vaiku Žvaigždute”, 
|>et jam nesisekė skaityt. Visa, 
k» tiktai jis buvo mates ir gir

Sokanczia dienu isz ryto vi
rėja jau buvo virtuvėje. Užėjo 
vienai npnute| vežėjas. Jis pa
dėkojo mamytei ir, nuseziai 
pažvelgęs in Maryte, tarė:

E ėt
I

dėkojo mamytei ir

šia, vailokais... fi! Ir del'ko-gi 
aukle taip užsimanė, idant bė
dina Mariute iszteketu?” 

Kuomet svoezias isz virtuvo*.
Mariute stigryžo iit 

[kambarius ir pradėjo juo*, 
valyt. Susijaudinimas dar jos 
•neapleido. Jos veidas buvo 
raudonas ir tarsi i-szgasdintas 
Jinai vos-ne-vos szluota paleis
davo grindis. Ilgai jinai neisz-] 
eidavo isz to kambario, 
sėdėjo mainyti*. .Ja, matomai, 
vienatve apsunkindavo ir ji 
norėjo iszsireikszt, su kuo-nors 
inspudžiais pasidalint, siela 
atvert.

— Iszejo! — suniurnėjo ji
nai, matydama, kad mamvte 
nęužveda 'kalbos.

— O jis kai}) matosi, 
geras žmogus, tarė mamyte ne 
nhlcisdama akiu nuo iszsiuvi- 
nejimo. — Tokis blaivus, man
dagus’.

— Tikrai, poniute netekė
siu! — suszuko staiga Mariute

iszejo,

Jos

kur

pasidalint,

i

esą

visa nukaitusi. — Kaip mane 
gyva matote, netekėsiu!

— Tu nekvailiok, jau neesi 
maža ir ,nesi szesziolikine. Ta
tai rimtas žingsnis, reikia ge
rokai apgalvot, o taip tuszczlai 
nėra ko szukaut: Ar jis tau da
bojusi ? Patinka?

Poniute ka jus sakote! 
— susigėdo Mariute. — Taip 
pasakyt... kad... del Dievo mei
les.... ’

Vereziau sakytu: nepatin- 
” — pagalvojo

bary j Jurgutis.
— Tacziau, keikia tu užsi

spyriu i ir keikta mergiote... Ar 
patinka! asz klausiu.

— Taip, jis poniute, senas!

4 i 

ka! savo kam-

Khe!

»nas:

— Dar ka prasimanysi! — 
atszove Marytei isz kito kam
bario senute aukle. — Dar ke- 
turiasdeszimties metu noturis. 
Na, kam tau reikalingas jau-

Kvailiukc, isz jauno ir
gražauls duonos nevalgysi.. Te
kėk už jo ir užbaigtas kriukis!

— Kaip mano gyva mato
te, netekėsiu! sucyi>e Mariute.

Graudysiesi! Koks dar 
tau vyras reikalingas? Kokio 
tau vyro bereikia? Kodėl Mi
kutis negeras? Kita tavo dėta 
jam rankeles ir kojeles iszbu- 
cziuotu, o susitikusi žemai nu
silenktu, o tu — netekėsiu! Ar
gi taip galima? Tu bevelini su 
laiszkanesziais ir lekojais 
sznabždet ir jiems akelėmis 
miikset!

ir 
ir jiems

Poniute, in Jurguti 
repetitorius (mokytojas) atsi- 
lankas, tai jinai nuo jo akiu 
nenuleidžiantį. E, besarmate!

Ar tu pirmiau ta Miką 
nebuvai maeziusi ? — paklausė 
ponia Mariutės.

Kur czia asz ji bemuty-
Pirma karta sziandien 

pamaeziau, Onpte isz 'kaž-kur 
atvedusi: prakeikta ji ledoka!.. 
Ir isz kur jis atsirado ant ma
no bėdinos galvos!

Per piet, 'kuomet -Mariute 
patarnaudavo prie stalo, visi 
pietaujantieji pažvelgdavo jai 
in veidą ir erzindavo ja vežėju. A F I

siu *

Jinai baudai parausdavo ir isz 
j > r ieva rt os 'k va t o,jo.

“Tur but, geda tdket... — 
alvojo Jurgutis. — Baisiai

* I /' I
(T 
geda i”

pai buvo persūdyti, 
epusiu viszcziuku,

Vis^ 
isz jj|_
sunkėsi kraujas ir, Užbaigimui
to vis 
tęs ra

ietu metu isz Mariu
_ iiukrisdavo lekaztes 

ir peisai ikaip nuo pakrypusios
lentynos, bet niekas 
ne vienu žodeliu neiszmotinejo, 
kadangi visi surasdavo jos 
dvasios padėti. , Tiktai viena 
karta tėvelis piktai szvystelejo 
salfetka (paduodamasprie sta-

jai tatai

HlHHIIIilIlIHHflIlIlIHIHIlIlIllMtlIlIlIMMIlIlMII

Pavasaris 1
: -y 

t- ''M/i1 Emigrantu Amžius
Sulig Vasario menesio imi

gracijos statistikų, amžius be
veik triju-ketvirtdaliu sziadie- 
nos imigrantu yra tarpe 16 ir 
44 metu. Ir daugiau vyru atvy
ko ir iszvažiavo negu moterų.

ffos statistikos parodo d i dės
ni skaieziu atvvkstancziu ir 
iszvykstancziu ateiviu negu 
Sausio menesi. Vakario mėne
syj 32,074 ateiviai inleisti, isz
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Gražus linksmas tpavasaris— Jus-gi poniute, ja pri- 
‘j tėvo ir 

motinos, Ir jus taipo-gi Onute, 
, pri žiūrėkite 

idant visikas gražiai... be iszdy- 
kavimo...
malonėkit e alhikaityt isz jos 
algos bent dvidosziint penkis 
litukus. Nauja pleszke 
linga nupirk!.

Volei .Iiirgueziui nauja 
duotis: gyvena Maryte laisvo
je, kai}) norėjo, niekam at sukal
tos neduodama ir staiga no isz 
szio no isz to atvyko kaž-'koCcs 
svetimas žmogus, kuris nežinia 
isz Ik u r ingi jo teises prie jos 
pasielgimo ir nuosavybes! Jiir- 
gucziui kartu pasidaro, 
labai, labai užsimano suramin,’ 
ta, 
priespaudos auka.

tau kiszties in ju reikaliiK? j dabokite. Bukite vietoj
Po piet sumirgojo virtuvėje, 

kaimynes virėjos ir kambari
nes tarnaites, ir ligi pat vaka
ro girdėjosi ju sznabždejinias. 
Isz ’kur jos suuodė apie pirsz- 
lybaq — vienas Dievus težini..
Jurgutis apie pusiaunakti pa-
budos girdėjo kaip vaiku IJ<ani- 
baryj už szirnio (uždangalo) 
sznabždejosi aukle ir virėja. 
Aukle stengdavosi intikrint, o 
virėja tai verkdavo, tai kvato
davo. Jurgutis už kiek lailko 
užmigęs regejo sapne Maryte 
ir didele juoda ragana, kuri ne- 
sze Maryte nutverusi 'kaž-kur 
toli-toli...

Sokanczia diena viskas ap
rimo. yirtuvinis gyvenimas ir 
toliau savo vaga te'kejo, tarsi 
vežejo ir pasaulyje 
Tiktai aulkle retkareziais užsi
dėdavo nauja szalika, padary
davo iszkihningai ■ 
veido iszraiszka ir 
dviem — trim valandom iszei- 
davo, matomai, del susitarimo.. 
Maryte su vežėju nesimatyda- 
vo, 
mindavo, jinai nukaisdavo 
kaip žarija ir szauke:

— Tegu jis skradžiai s že
me prasmenga, kad asz apie ji 
svajoeziau! Tfu! Bjaurybe!

Vienu karta vakare in vir
tuvė, įkuomet tenai Maryte ir 
aukle kaž-ka atsijojusios kir
po, inejo mainyte ir tarė:

— Tii, žinoma gali už jo 
teikei arba netekot, czia tavo

iszkilmingai 
iszraiszka

(uždangalo)

nebnvo.

— asztria
■ kaž-km

ir kuomet jai apie ji pri- 
, jinai

gali 
, czia 

asmeninis dalykas, in kuri asz 
nesikiszu bet Maryte, žinok 
kad jis negalis czionai gyvent.. 
Tu žinok, kad asz nemyliu, jei- 
gu kas-nors paszalinis virtuvė
je tebesedi. Žiurek-gi, neuž- 

. Ir tave ant nakties 
ji neleisiu. Žinok! Aa- 

simin.k, kad neleisiu!
Ir Dievas žino,' poniute 

ka jus czia prasimanote! — su- 
cyp° virėja. — Kam jus czia 
manta vežėja prikaisziojntev 
Tegu jis pasiunta! Tegu eina 
padebesiais! 
prie 
idant jis...
Viena Sdkmadienio rvta Jur

gutis pažvelgęs in virtuve kuo
ne neapmire nuo nusistebėjimo. 
Virtuvėj buvo pilna žmonių, 
kai}) grūsto prigrūsta, 
buvo virėjos isz apielinkin 
kaimyniniu namu kiemsargis, 
du policininku virszila su ant- 
pecziais vaikas Petkus... Tasai 
Petkus būdavo; kaip paprastai 
trinasi kur-nors .Skalbykla ar
ba žaidžia virtuvėj su szunims, 
dabar-gi jis gražiai suszukuo- 
tas, nupraustas ir ph rody t as. 
Virtuve viduryj stovėjo Mary
te naujais perkeliniais rubais 

aiva rūtomis apšikaisziusi. 
vežėjas, 
raudoni,

mirszk. 
asz pas

Maryte

Sztai da prikibo 
galvos,mano bėdinos

i r g?
Drauge su ja stovėjo
Abu jaunieji

Czia

buvo 
kai}) bijūnai, iszkaite ir smar
kiai mirgėjo akimis.

— Na-gi...

Vežėjas 
rankos ir

rodosi, laikas... 
— po ilgo tylėjimo prakalbėjo 
virszila.

Marytes veidas sujudo ir ji 
garsiai apsiveitke... 
paėmė Maryte už
ženge link duru. Tapat jiadare 
ir kiti. Pagalios, durys atsida
rė, virtuvėje pakvipo szviežias 
oras ir virtuves iszejo in 
ma.
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tis,

kio-

Vargsze! — galvojo Jurgu- 
beklausydamas

raudu. Kur ja nugabeno? 
Kodėl tėvelis ir mamyte už ja 
neužsistojo?”

Po jungtuviniu apeigų skal
bykloje ligi pat vėlybo vakaro 
skambėjo dainos ir

vi rėjos

■ muzikos 
garsai. Mamyte visa laika bu
vo supykus, Ika nuo aukles ab 
niduodanti degtine ir kad dej 
Ii ai szios vestuves nėra ’.Y 
virdulį užkuria. Kuomet Jur 
gutis ėjo gult, Maryte dar bu 
vo negryžusi.

Vargszo Maryte dabar vor

kas

“VargBze Maryte dabar vor« 
kja kur nons patamsej belu- 
npdama! — galvojo jis. — O 
vežėjas jai pirsztu grūmoda
mas szaukia: cit! cit! > >

neapleiskite ja

O taip pat, poniute, 
athikaitvt isz

roika

už X 3I BALTRUVIENE |
i

jos

Jis

kaip jis manydavo žmonių 
Iszrinkes 

rusyj pati didžiausi obuolį, jis 
in virtuvo, inkiszo 

obuoli slaptai in Marytes ran
ka ir tekinas mėtosi 
savo kambari.

priselino

atgal in

■ -- - ■ - - r t - tr -■ - JT----- --- .. .r- .r-1^ T- r *r , -

GYD1KIS SU ŽOLĖMS.
Goriausias būdas gyditis bu Žolėm*, 
nes žolea yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yrn geriausi de) žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų, Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios .astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyst 
užima, bemieges, szirdios drebėjimo 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite^ 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud? 
ma, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knyga 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszku* 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillot Rd. Spencerport. N. Y

1____________________

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 
Visos, Kroniszkos Ligos.

Serganti Vyrai irSilpni, Serganti Vyrai ir Motore, 
Ne Serganti bet viagi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Ofisos va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

Xntras Floras,

Kožna ••nvaite—-Seredomi®, Ket- 
vergai* ir Petnyczlomio*

BAUSUM NAME. 
, 4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358,62

< Mokame 3-czia procentą ant 
% sudėtu pinigu. Procentu pride- 
/ dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
{ 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
5 turėtumėt reikalą su musu banka 
c nepaisant ar ma&as ar didelis.

H. BALL, Prezidentas*
G. W. BARLOW, Vice-Pres

J. E. FERGUSON, Kas,
I
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No (lyvai kad burdingioriai 
ne ilgai pabūna, 

Kingstone ant burdo ilgai 
nepabuna,

Ba moterėles gauna svaiguli 
Kai}) pasigeria per dienas

f

Ne iszvalo bambadieriu, 
Nuolatos akys užpiltos, 

Smegenų nuo munszaincs 
iszdegintos.

Ant tokiu pasielgimu dori 
vyrai negali žiūrėti,

Ne’da’žiuri b u rd ingi erių

Turi pamesti ir ant burdo

J

kur kitur eiti
Ba per smarve negali pabūti, 
Ir ant girt neklystos žiūrėti.

Iii Najorka grinorcliu 
privažiavo, 

Szleivos, kreivos, visokio 
sztamo, 

ta r}) saves 
iszsidalino, 
karezemas 

vedžioję.
Per dienas be paliovop loję, 

namine prisotina 
Pagal savo norą jais szokina. 

sarmata ant j u žiūrėt 
Kada pasigėrė ima stenet 
Apsivemo kaip galvijai 

pasiutėliai.* * *
Viena molere ant kelio gulėjo 

Kaip nesutverimas stenėjo, 
Duktere motina isz dratu 

trauke, 
Pagialbos nuo žmonių szauke, 

Paėmė už kojų isztrauke 
isz dratu,

O kita prigialbejo už kudlu, 
Namo nnnesze girta, 

Ba jau ant kojų nebuvo tvirta.
Ala t mamyte brolio in 

karezema joszkot nuėjo 
Ir net už keliu valandų 

namo neparėjo 
Pati gerai užsitraukė 

Kad dukrele namo ja 
nutrauko.

Tokia motina, sarmata tik 
darę, 

Jaigu per tiek laiko stovėjo 
prie baro, 

Pakol nenusilake, 
Kaip krauju blake.

* • ♦
galo in Spring Valley 

nusidaviau,
Apie senmerge tuoj dagirdau, 
Kuriai daug proto stokuoja, 
Badai sau tik 18 meteliu 

r o kuoja, 
Stora lupa kaip arbūzai 
Akys kaij) czyrvu tūzai 

Veidas a p k r o s i n ta s,
Kaklas karolėliais apkrautas,

>
i,

Gaspadinelcs

Naktimis po

G rinorkeles

Ir rėkia 'kaip

Ant

O

J

J

J 

y

Vą i k i 11 u s a psn) e i ž i n e j a j 
Visaip juos iszjuokineja

Butu ir isztekejus,
Ir gera vaikina apturėjus, 
Kad žioti savo sulaikytu, 
Ant visu ne užpuldinėtu. 
Dafyar ant ledo pasiliko.

Niekas nediioda už ja ne 
skatiko.

Vyrai kai)) nuo pavietres 
szalinasi.

Tuom sutvėrimu bjaurina^.1 
Matai mergei, reikėjo žioti 

uždą ryt,
N e r e i k a 1 i n ga i n e k a i t u s 

užkabvt,
Sziadien būtumei nuotaka

Ir ant proto sveika.
___ u—--- |---------

KAM KENTĖTI?
Raumatumo, i ,
gėlimai greitai nustoja Jeigu patrini au

f

i

vol mus aplanke. O kaip links
mas pavasario laikąs, kas gal 
ta linksmumą aipraszyti arba 
apsakyti, 
reikszti szirdie^ jausmai.

Nuslinko tamsus debesiai
sau-

vien tik gal isz-

Nuslinko tamsus 
pasirodo giedras dangus, 
lute lyg moeziute parojusi isz 
tolimos keliones prie savo my
limu vaikeliu. Iszkilo ant gied
ro dangaus su maloniai szyp- 
saneziu veidu savo gaivinan-

J

ežiais spinduliais, jame glamo
nėja snvarguse žemele. Žiema 
iszsigandusi mocziųtes saule
les bėga, slėpėsi in amžinasties 
erdves, pasiėmė su savim szal- 
ta sniego patalu 'kur laike už
klojus pilkąją žemele.

Pradžiugo visa gamta sulau
kusi szilto pavasarėlio, žemele 
dengiasi žaliu rūbeliu, mede
liai puosziasi gražiais lape
liais, 
na pumpurėlius ir viena kita 
rodos norėdamos pralenkti sa-

— lelijos, rožes,

gražiai s 
darželiuos gėlėlės krau

vo gražumu 
jurginiai, rūtos, nasztailos, jaz
minai, balti dobilėliai...

Czia darbszti bitele atlėkusi 
skraido nuoin geliu darželi 

vienos geldos prie kitos, renka 
saldu meduti. Czia gegute rai- 
bioji atlėkusi in rožių krūmą 
džiaugsmingai 'kukuoja, links
mina mergele darželi ravejant. 
Sodne pražido obelis, stovi isz- 
didi lyg 
d i enoje 
žiedeliai

>

jaunamarte vestuvių 
pa s i p u osz u si ba l t a i s 

s, o apie ja stovi ligi 
pamergių buris, vysznios, sly
vos, gruszes, agrastai, i n vai
rios spalvos žiedeliais pasipuo- 
szufjjos. O szvelnus vejalis lyg 
tėvelis maloniai glostydamas 
ju gražius žiedelius ir aroma- 
tiszka k vapa nesza in kaima. 
Giriose skamba giesmes pauk- 
szteliu, ore skraido visoki gy
vūnėliai. Krūmuose gieda 
la ksztingalele

Krūmuose
, artojas taiso 

žagre dirvonus arti, piemenė
lis linksmai dainuoja daineles 
ir gena gyvulėlius.

O kaip linksmas pavasario 
laikas! Kur tik nepažvelgsi te
nai matosi linksma gyvybes 
apsirciszkima. Kokis didelis 
skirtumas tarpe rudenio ir pa
vasario!

Rudeni ta pati žeme paru- 
dangus apsiniaukęs, 

liūdnas, medeliai s'tovi 
nuogi nudraskyti ju lapeliai 
žiauraus vėjo. Pažvelgus in ta 
paezia obeli kur dabar apsi
dengusi žaliais lapeliais pasi- 
puoszusi baltais žiedeliais, ru
deni jie iszrode nudžuvusi be 
gyvybes. Ir rodos negalima bu
tu tikėti jeigu savo akimis ne
matytum kad tas sudžiūvęs 
medis kada norint žaliuos ir 
pasipuosz gražiais žiedeliais, o 
vienok taip yra.

Tas pats ir su žmogum yra, 
kada žmogus mirszta, jo kūnas 
tampa panaszus tam rudenio 
medeliui, gyvybe apleidžia ji 
laikinai. Bet ateis alikas, ateis 
tas prisikėlimo žmogaus pava
saris, kelsis ir tasai žmogus 
permainytame kūne taip kaip 
kėlėsi pavasari medžiai ir gė
lelės, nes Dievas iszmintingas, 
Jis nesutvėrė žmogaus men
kesnio negu medžio arba gėlė
lės. Jeigu medis ir gelele prisi
kėlė tai kaipgi žmogus, Dievo 
paveikslas, turėtu žūti amži
nai? Ateis ir žmogui prisikėli
mo pavasaris, laimingas tasai 
bus priisikelimo pavasaris jei
gu puosz geru darbu žiedeliai.

Menka dulkele.

/
bduo ja 

oras

oj

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

ateiviu
Vakario mene- 

isz 
tu 21,269 imigrantai ir 10,379 
ne-i migrantą i. 
žiavo isz szalies 16,034. 
ateiviai nebuvo inleisti isz ku
riu daugumas neturėjo tink^ 
mas vizas. *' f «

Isz tu 21,695 imigrantu dau
giausia atvyko isz 
Vokietijos, Airijos, 
Holandijos, SzJkotijos, 
ir Prancūzijos. Tos szalys pri
statė net 90 nuoszimti 
imigrantu.

Daugumas imigrantu 
stojo’New Yoi’k’e — v ienas isz 
keturi u at vvtkstancziu ateiviu. 
Isz 216,454 imigrantu inloistu 
nuo Liepos iki Vasario mene
sio 56,231 arba suvirs?. 25 nuo 
szimtis, apsistojo New York e. 
23,119 apsistojo Teksas valsti
joje (daugumas Meksikieeziu 
isz Meksikos), 20,155 važiavo 

129 in Massa- 
in California 

Illinois 13.255 in 
Pennsylvanija ir 10,782 in New 
Jersey.

in Michigan 18, 
chusetts, 16,972 
13,246 in

Ateiviu iazva-
1,308

Meksikos.
Anglijos

Italijos

visu

apsi-

PAJESZKOJIMAI
Pajesžkau savo brolio Juozą 

Olkevicziu kuris gy veno De
troit, Mich. Turiu labai svarbu 
reikalą pas ji, jeigu kas apie ji 
žino meldžiu praneszt ant szi<> 
adreso. (t.36

Steve Olcavage, 
113 N. School St.

Manchester, Conn.

KSr'IN THE COURT OF COMMON 
PLEAS NO. 5 

for the County of Philadelphia 
State of Pennsylvania.

June Term 1926. No. 1709 
In Divorce A. V. M.

Elizabeth Palionis vs Peter Palionis
In Peter Palionis kitados gyvenantis 

Philadelphia, Pa. respondentas 
Praneszimas jam jog asz buvau 

paskirtas per suda virsz-minetoj 
provoje, kurioje tavo pati Elzbieta 
Palionis innesze prova prieszais 
tave del gavimo pilno persiskirimo 
isz priežasties apleidimo josios ir 
asz turėsiu sueiga del perklasimo 
tosios provos, mano ofise 701-3-4 
Stephen Girard Bldg. Philadelphia, 
Pa. Seredoj 1 diena Juniaux 1927, 
3 valanda popiet (daylight saving 
time) kur tada gali pribūti su liu
dininkais jeigu to reikalauji. 
ANDREW WRIGHT CRAWFORD 

Master.
701 03-04 Stephen Girard Bldg. 

Philadelphia, Pa.

6 6 6
yr* tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszerio.

Užmusza mikrobus. —— Aptiekose

Palaikymui puikių 
plaukų naudok 

Raffles

£

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

X

Nubudimo valandoje suteikiam 
geniausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonus 872.

1

Reumatizmo, neuralgijcA ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini ąu

& PAIN-EXPELLER 4-
Valsbnženklia uireg. 8. V. Pat. Ofla*.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per
*

1 1 ■ T ' j
Vatibaienklio utrog. B. V. Pat Ofiie. r ■» *

Apdraudžia namus, rakandus, 
avtomobĮlius ir visokius kitokius 
dalgtus nuo ugnies. Tcipgi kito 

[ kius apdraudimus kokius tik kas
[UX-
sios kompanijos amsrike.

.daugiau kaip
Reikalauk* kad turėtų Ikaro (Anchor) 

Vaizbaženklj/

Z

reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis tieiuvisskas
Dentlstas Mahanojujė.
Ant antro floro Kline Sztoro/

19 W. Center St. Mahanoy City

I



■

' I
T ®

*

i1!

i.

«l

ii ;L' IIIHIIJ1;.

Tj1

fili
n

I

I I
i

4

t
*

‘1 •
«F

• pwui,^

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH. PA.
— Nedeiioj pripuola “Mo

thers Day” arba Motinos Die- 
Jeigu motina numirus 

tai nesziojasi baltas gvaždi- 
joigu gyva tada neszio- 

raudonas gvazdikas.
t Petras Atkacziunas, 

"W. Market uli., 
les sanvaites, mirė Utarninko 
ryta nuo szirdies ligos. Velio
nis pergyveno mieste apie 15 
metu. Paliko paezia, tris vai
kus ir vedusia duktere Matu- 
levicziene. Laidotuves atsibus 
Subatoje.

— Musu senas gyventojas 
Juozas Zablackas pavojingai 
serga.
t Antanas Bagdanaviezius, 

41 metu, 22 
Subatos vakara. Paliko paezia 
ir keturis vaikus.

— Kada Ona Korestis, 16 
metu, isz Mahanojaus palioke 
paimti nuo lentynas karbobnes 
rUkszties, pavietavam kalėji
mo Pottsville, kur randasi už
daryta, bonka iszsiliejo ir 
ruksztis apdegino Onai skali- 
džei veidą ir akis.

■f Marijona, mylema pati 
Stanislovo Szileikio, 698 E. 
Railroad uli., 
Schuylkill Haven ligonbuteje. 
Velione gimė Shoemakerše 
metai adgal, paliko vyra, tri 
mažus vaikus ir moezeka. Lai
dotuves al.dbuvo Ketverge.

— Lietuvi’szkas
Burke isz 

apsigyveno Mahanojuje ir ati
darė savo ofisą po No. 200 E. 
Mahanoy St. kur kitdaos gy- 
veno Dr. Kilev. Dabar Maba- 
nojaus Lietuviai turės savo 
tautos daktaru. Vėliname nau
jam daktarui gero pasivedimo.

St ryt kario kompanije 
vela nori pabrangyt kelione— 
nuo septynių 
mitu.

na.

kas,

»»

317
sirgdamas ke-

S. Main u Ii., mirė

bunka

iSzileikio, 
mirė S u ha t oje

>0

s

daktaras 
Pottsvilles

lyg asztuoniu

Narkeviczius,■f Jonas Narkeviczius, 7)1
332 W. Pine uli., mirė 

Ketverge rvta nuo nžilegimo 
plauczin. Paliko paezia .Ieva 
ir viena duktere Mare Budre- 
vieziene. Laidotuves atsibus 
Panedelio ryta su pamaldomis 
Lenku hažnyczioje. Traskauc- 
kas laidos.

metu.

inr- 
automobili u

S. J. Norkeviczius 
ko puiku Nash 
nuo Kovai Broliu.

Vincas Kriczina, 82Vincas Kriczina, 823 E. 
Pine uli., sugryžo isz Filadel
fijos kur turėjo pasekminga 
operacija.

t Po keliu metu ligos nuo 
nnglekasiu dusulio, mirė 3 va
landa Scrcdoje po piet gerai 
žinomas gyventojas .hiozas 
Svirskis, (m metu, gyvenantis 
ant .523 W. Spruce uli. Velio
nis pergyveno Amerika 39 me
lus, giine Lietuvoje. Paliko di
deliam nubudime paezia Juze- 
fina, tris daktares Ona, Hele
na ir Adelaida kaipo ir sunu 
Vincą. Laidotuves atsibus Pa
nedelio ryta Szv. Juozapo baž- 
nyczioje su t rimi misziomis. 
Graborius Rėklaitis užsiėmė 
laidotuvėms.

Kun. V. Matulaitis isz 
St. ('lair ir Kirn. Klevenas isz 
Tamakves, kėlės dienas pri- 
gelbejo kun. Czesnai 'bažnyti- 
niose apeigose isz priežasties 
tankiu laidotuvių.

— Szia Nedele vakare Szv. 
Juozapo parapines mokyklos 
vaikai turės pasilinksminimą 
bažnytiniam' skiepe. Bus tai 
akyvas perstatymas 
noms, 'deklamacijoms, 
ir 1.1, ant kurio užpraszo mi- 
nyszkos visus tėvus ateiti pa
žiūrėti iszsilavinimo sa.vo vai
keliu.

t rimi 
Rėklaitis

wn dai- 
szokiais

— Szia san vai te pripuola 
vienuoli ka-metines 
ves kunigisgko luomo 

kun.

sukaktu- 
inusu 

prabaszcziaus kun. Czesno. 
Vėliname idant kun. Czesna 
susilauktu ateitoje vyskupys- 
tesį nes da yra jaunu ir turi 
užtektinai pajėgu /darbuotis 
<U1 -labo savo parapijomi ir 
Algtipos lįftžpyęzįos.

. -■ .  

Isz Lietuvos.
saule

< ” I • I*, I ’ •

41 ....................... .... ■«■■■ ■ ■ 1

MOTINOS MEILE
■I

t Panedeli
Pravalauc-kas, 54 metu, 
dotuves atsibuvo Petnyczioje 
su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

New Philadelphia, Pa. f An
tanas Tamoszaitis, 52 metu, 
mirė nuo dusulio ant kurio sir
go koki tai laika. Paliko pa
ežiu ir penkis vaikus. Laidotu- 

a t si b u v o K et v erge.

mire Kranas 
laii-

pamaldomis Szv.

I'amoszait is,rp V>

NUBAUDĖ NETIKRU LITU 
SKLEIDĖJA.

Rolkiszlkis. — Kovo 18 diena 
apygardos teismas nagrinėjo 
bvla Subacziaus 
Latvijos pilieczio N., kaltina 
mo Skleidimu falszvvn 50 litu 
banknotu. N. pripažintas kal
tu ir nuteistas szesziems

gyvenusio

Ashley, Pa. — Antanas Sla
vinskis, 44 metu, pasikorė 
Witkesbariu kalėjime panau
dodamas susukta paklodia už 
virvia.

Frackville, Pa. — Kardino
las Daugherty perskyra Szv. 
Ludvi'ko parapije Meizville 
kuri dabar susidės isz Maha- 
noy Plane, Meizville, Gilberton 
ir Boston Kun. Frackvilles pa
rapije susidės isz miesto But
ler ir West Mahanoy kuria ap
ims kun. Norbuta o Meizvillcs 
parapije kun.
Coal Dale. Meizville turi apie 
150 szeiinvnu o Fradkville 200 
szeiinvnu.

Ateinanti Ctarninko vakara 
Frac.kvilles parapije, parengė 
puikia vakariene* Zetausko 
svetainėje ant ‘kurios užsipra- 
szo visus aplinkinius Lietu
vius.

parapije

l’iszlkus isz

vakariene

aplinkinius

Pittston, Pa.
numesiu,

Diena 18 
praėjusio menesio, Kasparas 
Svitikas, 32 metu , isz 
mano, likos (sužeistas in 
laike muszio su 
Spūdžiu isz Pittstono, nuo 'ko 
mire in deszimts dienu ligon- 
buteje. \’elionio pati pranesze 
apie tai policijai, kuri i'szkase 
lavona ir padare sliectva 
kūno, surasdami trukusi 
kauszi. Spūdis likos aresztavo- 
tas už žudinsta.

— Idksplozije sanmgonkes 
kuri kilo name Jurgio Pilko- 
nio, 80 Lambert uli., apdegino 
baisei PiUkoniene ir burdingie- 
riu Juozu Novaka. Policijų pa
siėmė samogonka ir gaspadinc 
po savo globa.

Inkor- 
gal va 

Kazimieru

ant 
pa-

Minersville, Pa. — Dvide- 
szimts penki metai adgal,. ka
da redaktorius “Saules” at
lankė szi miestą, tai jame ma
žai radosi Lietuviu, bet kokis 
sziadien skirtumas, kada pra
eita Panedeli vela ta miestą 
atlankė! Net reike stebėtis, 
daug Lietuviu biznierių, puiki 
parapije ir nauja mokslai ne, 
kuri yra gražiausia ir didžiau
sia parapine mokslaine visam 
paviete ir kasztuos arti szimto 
tukstaneziu doleriu. Taigi, Pa
nedelio vakara buvo atidary
mas naujos mokslaines su ban- 
kietu kuriame dalvbavo su- 
virsznm tūkstantis žmonių o 
pasibaigus bankietui buvo szo- 
kis. Da tokio susirinkimo sve
teliu ne'buvo kaip miestas sto- 

tikra Lietuviszka Diena, 
kaip Lakeside parke. Norints 
inok.-laine yra didele, bet žmo
nių taip buvo prisigrūdę kad 
v as galima apsisukt.

Garbe priguli kun. Karaliui 
ir komitetui kurie sunkiai dar
bavosi idant parengti taip pui
ku vakarėli. Žmonių buvo isz 
visu daliu pavieto o 
nujaus atvažiavo ponstva S. 
Gegužei, J. Miliauckai, F. W, 
Boczkauskai, J. Paserpskiai ir 
kiti; i'sz Sbenadorio taipgi bu
vo 
Iiai

redaktorius

vi

isz M aha-

gana didelis būrys. Svete- 
linksininosi lyg vėlybam 

vakarui užganėdinti isz pui
kaus priėmimo ir draugiszko 
suėjimo su 
prieteliais.

pažinsi amai.s ir 
f

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS t 
CRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunua numirėliu, 
automobilius del laidotuvlu, kriksz- 
tinlu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
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520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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Viena naszle turėjo sunu ku
ri labai mylėjo. Nuo mažens, 
doru motina iiszauklejo sunu 
gražiai, iszmdkino mylėti Die
va, dare visiką, kad jos sūnūs 

io butu doras žmogus pasaulyje.
Vienok tsunus užaugės nebe

klauso savo motinos, susidrau
gavęs su nedorais d ra liga ils lei 
do laika vėjais. Jo szirdis kas

ti 
rodėsi

me
ta in's sunkiųjų darbu kaleji- (^(‘na darėsi blogesne, ir visa
man.

Taip put gavo pusantro, me
tu vienas senis isz Panevėžio 
už aferystes, vaginejimus.

PLESZIKAI.
Židikai. — Balandžio mene

sio 2 diena, apie 8 valanda va
kare atvyko 8 apsigimklave no 
žinoma vyrai pas Sziliu kaimo 
u'kinink'a .Juzumą, Smalkiai ji 
revolveriais apmusze atome isz 
jo 4,000 litu, 100 Amerikon i sz- 
ku doleriu ir 400 aulkso rubliu. 
Czia pat buvęs siuvėjas P. 
Grabys viena tu pleszi'ku pa
žindamas pavadino ji jo var
du. Ji loszikai be jokios kitos 
priežasties dviemis revolverio 
szuviais vietoje nus.zovo. Pilk 
tadnriai savo darba atlikę i 
miai pasiszalino.
szioliai
Žmones spėlioja, 
darbas visokiu 
kurion eva del politinio vei'ki- 
mo dabartiniu lai'ku slapstosi 
vietos miszkuose, vargina ne
kaltus gyventojus ir neduoda 
ramvbes. Keikei u imtis griež- 
tesniu žygiu priesz panaszius 
gaivalus, sziaip jie sudarys 
rimta pavoju ramiems provin
cijos gyventojams.

a - 
Policijai iki 

ju nepavyko
Genei tai bus 
nenuoramų,

suimti.

SZUNDAKTARIAI.
— Dausvnu 

poniute” J. I). 
“ho-

vaistais — isz

Andriejavas. 
kaime viena ‘‘ 
prasimano gydyti žmones 
meopati’szkais” 
žolių padaro (kažkokius ezeme-
rius. Kovo 8 diena ji gydo jau
na 26 motu amžiaus vvra. Ne
leido vežti pas gydytoja ir taip 
sygyde. Panasziu dalyku gir
elei i ir daugiau.

Laikas butu apdkritie's
dytojui ar policijai pasirūpin
ti, kad szundaktariai nunuody
tu žmones.

jrv-

SUSEKTI.
Panevėžy j su'sdktas 

emigracijos biuras, kurio
Mausza-Kalmanas 

sulaikytas ir
reikalu vedama kvota.

vi ninkas 
Raganas

slaptas
sa-

sziuo
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kas buvo jame gera, 
isznylko. Motinos, įkuri ji taip 
mylėjo, kuri tiek del jo vargo, 
jis netik ik a neguodojo, nokinu- 
se, liet kartais 
muszti varge-seniute.

Taip slinko diena po dienos, 
savaite po savaites, taip nedo
ras sūnus vis brido gilyn ir 
gilyn nedorybei!; nekarta jis- 
apvogė krautuves, nekarta prL 
mulsze silpnus, bot atėjo diena., 
sztai jis sėdi tamsiame kalėji
me.

Viena diena, atėjo kalėjimai! 
sen a, Nuvargus moteriszike. Ka
ina cziuis sargu, tarė silpnu, 
drebaneziu balsu:

‘‘Asz noriu pamatyti 
sūneli.”

Sargas pažines moteriszike, 
tarė:

‘‘Ka, tu dar nori matyti ta 
paleistuvi? Tu užmiiHzui kaip 
jis tave mnszdavo?”

‘‘Asz... asz visa žinau, 
verkdama senute,’.’ 
bet jis mano sūnūs.

Simus!” 'tarė sargas,
I 

tave iiaskutini : 
ji atisako,

n ds i ged i,i o

savo

tJ

M tarė 
asz žinau 5

■S few

1J

“ne-. 
J is atėmė 
skatiku.” 

, ‘‘bet jis

t i
vertas jis to vardo!
nuo

‘‘Taip,
vist it ik mano sunns.

‘‘Jis tave musze, paniekinu, 
apleido; toks suims 
motinos meiles.”

“Žinau, bet vistiek jis yri; 
mano suims, o asz jo motina.”

Ir'kada sargas pradare duris 
motina puolė prie sūnaus, ap
kabino ir prispaudė prie kruti
nės parodydama 'kad motina 
visuomet myli savo vaikus.

neverta -

negaleJo iszaiszkyt.
— Ar tai teisybe, - 

klausė sūnelis 5evo — 
žmogus lokjiu lieka, su 'kokiu 
draugauja ?

-fe. .

uz- 
kad

— Žinoma, kad taip yra!
— Na tai jaįgu taip, tai ar

geras žmogus, kuris draugauja 
su piktu, pasilieka piktu, ar 
žmogus, piktas, draugaudamas 
su geru, pasilieka geru.

Tėvas nięko šuneliui neatsa
ke. *

Maru, kuris

Japoniszku mergaicziu kaipo < A

l'en voparado iszeinantes mergaites s n motinoms isz laivo 
kės. Apie szimtas tukstancziii lelukiii likos padovanota per A inerikoni.-zkas

Draugiszkos I/čiukes.

LELUKIU DEL JAPONISZKU MERGAICZIU.
Dukreles turtingu'Japonu, aplaike 48 lelukes, viena isz kožno valstijans. Paveikslas 

atveža taisės lelu- 
del

ATIDARYMAS NAUJO MILIJONO-DOLERINIO TILTO.
Rodenbaugh, jierkerpa sidabrine juostoje ant /. nkl« 

zas tilto per Matanzas inlunkia, St. Augustine, Fla., kuris k 
doleriu.

Janina

• 4
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NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA.

Pastatyta pagal naujausia 
mada su visokiom vigadorn. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis garret as, atidari tropai, 
didelis iszcemantuotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus taip kaip kas reikalau-|
ja. (M. 8

Antanas AVasaitis
132 N. Balliet St., 

Frackville, Pa.
Bell phone 519J

. J?J

PARSIDUODA LOTAI
MIESTE SELTZER CITY

NORWEGIAN TOWNSHIP, SCHUYLKILL PAVIETE t 
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Yra ta! viena isz gražiausiu ir sveikiausiu vietų visam Schuylkill Paviete. Dvi
miles nuo Potts vilios, ir tik viena mile in Minersville. Arti in asztuonis kasikius.

.» oMieste investi elektrikos žiburei, telefonai, pacztas, iszmieruotos ulyczios$ luicow nivvou uwikuiuwa laumei, wieionai, paczvas, iszmieruotos ulyczios, 
jį vandenines paipos investos, dreinai ir viskas kas tik reikalinga mieste. Apie
i!

I

daugiaus informacijos kreipkitės pas
JUOZĄ MAUER, 422 NORTH SECOND ST. POTTSVILLE, PA. 

4ba a a — —   '

Gąlimasusikalbėti Lietuviszkai.
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SOVIATU KONSULATAS SHANGHAJUJE, (KINUOSE'
Ko-sijos Sovietu konsulatas Shanghajnj yra 

mas per palicije ir Kusiszka 
geidžia ineiti in konsulate, buna rustai perk retumas.

k ariumcne ■ nuo
apsaugoja-

Kasužpuoliku.
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BUVO ORE PER 51 VALANDAS.

w
y

Bort Acosta ir Clarence Chamberlain, Amerikojiiszki le-
* . «

stengimus kitu lekiotoji! būti ore kuo- 
noilgiausia. Abudu lekiojo ore vienam eroplane per oi valan- 

S 1.’ 1..   1  11.-: - i.u:..:.. v.....,/.:;..-

kioto^ii, sulaužė visus

Franci josdus ir 12 miniTtu be perstojimo. llgiause lekiojo 
tūlas lekiotojas per 45 valandas ir U miliutu, bet Ameriko-

j ha i ji pralenkė.
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