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Pardavinėjimas pudruotu alko- 
holisaku gerymu.

Washington, D. C.,— Paszto 
Departamento prigavystes de
partamentas

New įNeužilgio 
kuris pir-
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turi nuolatini 
darba sustabdyti persiuntimą 
taip vadinamu alkoholiszku ge
rymu. Vartojant Vardus vokisz- 
ku chemiku kaikuriuos vokisz- 
kos kompanijos iszsiunte szini
tus tukstaneziu praneszimu 
Suv. Valstijos pasiūlydami 
“tik už viena doleri sekanezius 
vynus, Rhine, Moselle, Sherry, 
Port, Bordeaux, Burgundy, To
kay ir Malaga,irMunich ir Pil- 
sen alaus ir t. t.“ 
rmoj.

Isz parduoto pudro galima 
padaryti galonas arba du galo
nai užvardinto ant konverto 
gerymo. Nepaisant iszleidima 
prigavystes insakyinu, dauge
lis žmonių vis siunezia pinigus 
toms vokiszkoms kompanijoms 

sugrąžinimą tu

/ IMTBRBD AT TH! MAHANOY 01TY. FA, \ 
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Areoplanu iss Ameriko in 
Br&silijef

York. —
Walteris Hinton, 
minuse perteko su areoplanu 
per Atlantiko mares, atbus ke
lione isz Ameriko per anglisz- 
kas Indijos tolumo 8365 miles 
in Rio Janairo. Toje kelionėje 
dalyvaus istorikas,
rins krutamuju paveikslu ir du 
niekam kai. 
vandeninio sztanio 
motorais.
Žmogaus gilukir. greitai mai- 

‘ nosi.
— Szoferis 
kompanijos,

Munsząįpe, prįežaste nužudini- 
;.; mo paezios.

Port Griffith, Pa. — Insiutes 
nuo pervirszinio gerymo mun- 
szaines, Stasys Kolak, 45 me
tu, užklupo ant savo paezios 
su mesininkiszku peiliu konia 

jiai vidurius,
durdamas jaja daugeli kartu, 

likos surasta negyva 
ant grindų per josios sunu. Ba
dai Kolakas gerdavo munszai- 

• • 1 ♦ 1 • •• 4*

b ’ .. ..
ji sud raudi nėjo ir 

ant keliu idant 
tuja trucizna.

IszLietuvos
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Musu produktai Vokietijoje
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pigesni negu pas mus Lie-
>

operate

iszpjaudamas

tukstaneziu 
Valstijos

džiovi n toj fo-

* Areoplanas bus 
su dviems

Idant apsaugoti dirbanczius 
anglekasius. Nekurtos kasy

klos pradėjo dirbti.
M o te re

o jojo mote-

Pa. — Penns vi- ♦

Chicago. 
mobiliuos

I larrisburg, 
gubernatorius Sproul

tik sulaukti
pinigu isz Paczto Departamen- 

Ant kiekvieno praneszimo 
nurodyta,

to.
aiszkiai nurodyta, jog reikia 
prisiųsti amerikoniszkus pini
gus.

Jeigu tas pudras turėtu alko- 
holiaus, ingabenimas in 
Valstijas butu 

neturi 
peržengia

Su v. 
uždraustas, ir 

apgarsintas 
paczto

kuomet 
ypatybes 
prigavystes instatas.
Visa szeimyna likos užmuszta.

Buffalo, N. Y. — Szeszios 
ypatos likos užmusztos arti 
Stevensville kada trūkis tren
kė in juju automobiliu ant

verties 100 
doleriu,

nia pasiūtiszkai 
re ta n k ei 
melsdavo net 
paliautu geriąs 
Negalėdamas nukensti tankiu 
priminimu teip insiuto ant jo
sios jog jaja nužudė?

va n i jos
iszszauke 104-ta regimen ta rai- 

II a rri sbu rgo, 52- ra 
skVadrona isz Belle-

Gaisras.
Kelme. — Birželio !) d. buvo 

užsidegęs 
mas, 1
Jau treczia karta užsidegė del 
nevalymo kaminu. Tkisziol dar 
nematyti, kad kas 
pavoju paszalinti.

Sudegęs per kara 
spareziai atsistato, 
maža liks

> vidxify miestelio na- 
het pasjseke užgesinti.

imtųsi ta

tuyojft
•’t’ *' * ,

Kaunas. — Sz. m. birželio m. 
7 diena bevažiuodamas trau
kinio vagone susitikau su N. 
Departamento direktoriumi, k u 

; Knraliaucziaus, 
stebisi, dclko pas 
maisto kainos di-

M 34 METAS T

ISZ ROŠlJOSį;
Bolszevikai apiplesze Minsko
bažnyczias ir subjauriiio Szv. 

Florijono relikvijos.

ill.

'M

Ill

tu 
ington j

4
■ H
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miestelis 
iki rudens 

nea t sis t a cz i us i uju. 
Nudegęs bažnyczios stogas jau
uždengtas skarda.

. 'i■l
*

ris gryžo isz 
Direktorius i 

mumis tok is 
dele’s. Pav., pas mumis (Virba
lio stoties hulete) virtas kiau- 
szinis kainuoja 16 auks., o Ka- 
raliaucziuje 5 ir puse 
tie patys kiausziniai isz Lietu
vos yra iszvežami in Vokietija. 
Isztikruju stebėtina!

(lai musu pileeziai ilgiau viri 
na ir’geriau iszverda ? O gal 
malkos Lietuvoje yra branges

ni-!
malkomis nela-

ink, (Ii

misije

Vilnius. — Isz Minsko da- 
nesza, buk 2 diena gegužio su
važiavo iii Lietuviszka Minską 
isz Moskvos specialiszka ka

rėk vici jos tiksle pa
darymo revizijos Minsko baž- 
nycziosia ir juju apipleszimo.

Bolszevikiszka gauja plėši
ku inpuole in bažnyczias api- 
pleszdama jeises nuo visokiu 
brangenybių, votivu, arnotu ir 

iszliejo szventus aliejus,
iszmete ostijos po žente.

ne kapu mi
nes gavosi in skiepus

* į
Pleszikai.

Szaukenai.
Kurt u ve n u 
eme veikti 
M

t.t. r— Szaukenu- 
miszkuose nesenai 
ginkluotu plesziku 

jaujos. Per tuos miszkus gana 
pavojinga keliauti. Apipleszta 
daug žmonių. Kaip jau buvo 
praneszta plesziku buvo 
kautas Szaukenu milicininkas. 
O po to netoli sziauliu in Bubiu 
puse važiuojant, 
dzin ant plento nužudytas Kur- 
tuvenu valscziaus gyventojas 
J u re vieži us.

I

teliu isz 
inaszinini 
fonte ir 111-ta motorini trans
porta isz York idant nusiduo- 

apsaugot kasyklas Wash- 
Westmoreland, (>a m - F 7

bria, Indijana ir Somerset pa
x’ietuosia.

Gubernatorius
Ohio, gubernatorius Groesback 
isz Micljigano teipgi paliepė 
milicijoms keliauti apsaugoti 
dirbanczius anglekasius, bet 
gubernatorius Ritchie isz Ma
rvlando da
siuntimo milicijos 
aplinkines.

Valdže padarys planus ant 
iszdalinimo anglių kur dau
giausia juju yra reikalinga.

Pennsylvania Coal and Coke

Nepaguodė jo 
rusiu, i 
kur atplesze 

szvento Florijono 
Keliolika bažny-

nes negu Vokietijoje? Bet, 
dos, Vokietija 
bai turtinga!

Isztikruju, negalima s

Davis iszstaiga i 
vela turi 
žmogeliu 

metu,
Stiffas

a u to- 
ku ris 

pirkinėjo savo kompanijos sze- 
rus kurios daejo 
tukstaneziu
pasiliko vargszu ir 
funnonaut.
yra 
tėvu 
pirko pirmiause viena szera, 
po taip szimta ir nepaliove pa 
kol turėjo 1514 szeru 
100 tukstaneziu doleriu.
prietelei darodinejo jam idant 
parduotu szerus pakol preke 
stovi teip augsztai, 

parduot su didesniu 
pelnu. Kompanije subankruti- 
no, o su jaja? visas gilukis ne
laimingo žmogelio.
Lenkai nori szeszis kariszku 

laivus.
Washington, 

torius France 
innesze užmanymą

Tuom
Charles Stiff, 

penkių
45 

vaiku.
viena szera

verties
.Tojo

bet jisai

grabus mirusiu.
*

t i kejosi

B. C. — Sena- 
isz Marvlando 

kongresui

1

savo pa
v, uz

Ant užklausymo atsake su re 
vol veriu.

Uniontown, Pa.,—Kada Cza 
lukas Wynn atėjo netikėtina 
namo ir rado glebije
cziules nepažinstama vyra 
klausė josios del ko teip daro, 
paežiule szove iii Czaluka su 
žeisdama ji pavojingai, vietoji 
duoti geresni iszsiteisinima ii 
lyg sziolei palicije ' poreles ne 
surado.

nesutiko ant isz- 
in straiko

nu-

tu galvažu-

uprasti 
kas tos brangenybes kaltinin
kas?

Relikvijos 
sunaikino, 
ežiu uždare.

Terp gyventoju vieszpatau- 
je kanuodidžiausias užsirūsti
ni mas ant tosios szvenfvagys- 
tes ir paniekinimą numirusiu.

1 *

>»Didele “meile.
Szilgaliai. (Szakiu 

ap.) - 2* rn.

Nauja sistema mokescriu, — 
vieni moka kiti nieko ne

moka.
| Maskva. — Ilgai komisaru.

kuri 
prigeri u^iTremtiniu gražinimas.

Tremtiniu gražinimo skyrius 
pranesza, kad birželio 22 d. in 
Obelius atvyko isz Petrapilio 
eszelonas su 144 tremtiniais.

va Is. ir 
Balandžio men. 

pabaigoje prapuolė Ūkininko 
Sideravicziaus tarnaite, 
vėliau buvo rasta
kūdroje. Kalbama, kad tyczio- 
mis prisigėrė, 
vesti koksai tai 
paskui atsisakė.

Merginos, ar tai pirmas toks 
pavyzdis jums Lietuvoje atsi- 

Nebukite tokios be- 
neduokite apsigauti, 

kad paskui nereikėtų lieti 
graudžiu aszardliū arba mirti 
sutikti! ”

Prohibicijos rapartas.
Harrisburg, Pa. — Steit< 

palicije konfiskavo 119 šamo 
gonku, 43 baczkas munszainei 
ir 530 spirito in laika szeszis 
menesitis szio meto. Automo 
biliu kurie gabeno milnszaiiu 
paeinu už $191,188, aresztavo 
jo 5926 prasižengėlius prie 
szais prohibicije. Teipgi aresz- 
tavojo už visokias žudintas 45 
žmonis. ~ ,

nes norėjos ja 
vaikinas, bet7o., Cressorie atidarė kasyklas 

m keleis szimtais darbininku, 
iždeginta 10,000 

kokso fio^ihls ten JTa straikas.
I " / *

Persergeiimąs visiems atej-

Washington, 
tiejei

Jonnellsville
dumota sistema mokeseziu, ku
rie turi būti uždėti ant ūkinin
ku, dabar paskelbta komunis
tu spaudoje. Ūkininkai mokes 

? ne pinigais bet grūdais.
Sistema remiasi taip vadina

mu progresyviu mokeseziu idė
ja, viena isz pažangiausiu'sis
temų, kurios invedima dange-’ 
lis žmonių nori Pranei joje, An* 
glijoje ir Vokietijoje. Visa že-

Kareivio kersztas.
Vilkaviszkis. 

džio men. 
ties bažnyczia szove keletą kar- , 
tu kareivis in vaįkszcziojan- ; 
ežias dvi gimnazistes. Keli szu- 
viai pataikė vienai in koja ir?' 
vienas krūtinėn; 'Kita pablogo. 
Szesztu sztiviu mėgino sau ka
kta sutriuszkinti, bet nepavyko, 
kulipka skrisdama iszplesze 
abi akis, 
apskrities ligoninėje. Kalba, 
szovimo priežastis yni tame, 
kad jis sakes, jog jis negražus 
esąs. Sužeistoji iszvežta Kau
nan: yra vilties kad abidvi

tiko ?!.....
protes, apsigauti 

nereikėtų
—- Sz. m. balan-

2 d. tuoj po pietų, ■1— 4

D. C. — Visi 
atejViai kurie ne turi 

ukesiszku poperu,* imtu kokias 
dalybas jhaiszacžiubsia * laike 
stra i ko i r bu t u nreszta vot i, - t a i 
bus iszsiunsti adgal in Europa 
su visa jojo szeimyna. Todėl 
lai Lietuvei nesikisza iri kur 
nereikia jeigu nenori būti isz- 
varytais isz Ameriko. Saugo
kitės visokiu maiszacziu, tegul 
“mandralei” 
kauszius po paikas szerifu ir 
vaiskuvu bagnietu.

idant Su v. Valstijei padovano
tu Lenkams szeszis kariszkus 
laivus kuriu daugiau nenaudo
je, o Lenkams labai prisiduotu 
ir užezedytu keliolika milijonu 
ant padirbimo savo f lotos. Per 
aplaikyma tuju laivu Lenkije 
galėtu apsaugot savo pakrasz- 
czius. Tasai bilas randasi se
nato rankosia ir kaip rodos bus 
priymtas.
Nužudė mergina, sužeido jo

sios mylema.
New York. — Povvlas Pul- 

keviezius, duonkepis matyda
mas savo ‘ ‘ paczia 
Juozo Selinsklo, 
jog vienu 
josios mylema mirtinai sužei
do. Teipgi sužeido Juozą Bejo- 
ka bet už ka, tai palicije da 
neisztyrinejo.

Pulkeviezius gyveno su Ma- 
rije Bžažauckiute kaipo su le- 

t “ant vieros,“ 
ne buvo vedias., 
ant szliubo ir

skerskefib. Alitpiridbilius buvo 
isz Kolorados kuriame važiavo 
Danielius Fritz, jojo pati, trys 
sūnūs ir duktė. Kūnai visu li
kos sumalti balsei.
Norėjo dinamituot kasyklas.
Kittauning, Pa. — Kas to

kia pakiszo dinamitą po broke
riu Guarantee Coal Co., septi
nes m vies nuo czionais, 
eksplozije padare 
dės. Kasyklos dirbo su skobais, 
o straikieriai gyvena budyke- 
siii artimoje kasyklų.
Sudžiaus savžine neduoda jam 

ramybes.
Chicago, Ill., — Harry Dayo, 

pripratusis morfinistas, nesenei 
prisipažino, buk nužudė savo 
darbdavį H. J, Wemetta, kuri 
surado be gyvasties su revolve
riu rankoje. Dayo prisipažino 
gervalei prie žudinstas, o sudže 
apkaltino ji ant viso gyvenimo 
in kalėjimo. Su$lže perkratęs 
visa teismą isz naujo persitikri-i

- — ’ jog tai užteks.
Bžažauckiute vėliaus

in pažinto su Selinskiu ir kas 
kart suejdavo su juoin tankiau 
paslapta ir tas instume Pulke- 
vieziu in baisu užvydejima su 
taja pasekmia, jog jaja nužu
dė. Žadintojas randasi uždary
tas kalėjime.

Pasmukauje 64 dienas; jeigu 
ejs in pekla.

Stanton; Ken. — Williamas 
Rice isz Nada, guli ant mirti-

bet
mažai ble-

glebije 
teip insiuto, 

ypu nudure jaja ir

f >

f BAISYBES ROSI J OI.

galiszka paczia
bet su jaja 
įsiėmė laisnus
gyveno kaipo vyras su mote-

I 

no, jog žmogų apkaltino netei-l - 
singai, si misdamas ji ant tiek 
metu in kalėjimo. Dabar stengė • 
si nekalti žmogų iszgaut isz ka
lėjimo.

’ Atkersimo reserei vietoje 
1

ria, būdami tosios nuomones,

suėjo

broliui.
Brooklyn, N. Y. — Franas

Murphy, neužganadytas darbi
ninkas fabrikę Waltepio You!, 
nuejas pas savo darbdavį ana 
diena, užtiko jojo vedusia se
seria sedinezia ir laikanczia 
ant ranku keliu menesiu senu
mo kūdiki. Neradęs Youlo na
mie, užklupo ant josios ir pra
dėjo smaugti, priversdamas 
moterie Ižge^fi bonkutia tru- 
eiznos kurią., su savim atsine- 
sze, szaukdamas tuom paežiu 
laiku: “

Rice isz Nada, guli ant mirti
no patalo isz priežasties ilgo 
paslinko kuri pradėjo 64 die
nas adgal. Daktarai sako, jei
gu Williamas nesulaužys pas
ninko tai turės už keliu dienu 
mirti.

Rice sako, jog ketino tik 
liui, jog Franas Murphy tai pasniiikaiit *' 40 dienas teip, 

Brolis sugryžias na- kaip Christusas pasninkavo 
rado sesere ant grindų di- idant “apstezystyt“ nuo viso- 

• . V.. • 1* f • *1 _ . . **12 1 1 J

dienos perejo, pasninkavo to- 
liaus nes jeigu butu pradejas 
valgyt, tai ejtu in įlekia. Prie 
lovos “kankytmio“ stovi 
kryžius, biblije ir triuba. Jojo 
pati ir dvi vedusios dukteres

pasakyk savo brole-

padare.
mo> :
daliam pavojuje mirties, bet kiu nusidėjimu, bet kada 40 
paazaukes ambulansa,, nuveze 
seseria in ligonbute, kur dak
tarai iszpumpavo trucizna isz 
viduriu ir motere pasveiks.
Palicije suėmė Murphy, bet ne- 
daŽinojo isz kokios priežasties 
užklupo aut moteries,

: J' « Lil I I ,114

4 neapleidineja ldvo$- li^ohio, 
. dii

Gabena anglis isz Europos.
New York. — Trileka dide

liu garlaiviu buvo paskirti 
prie 
vien tik anglis isz Anglijos ir 
Valjos. Yra sakyta kad dar 
atplaukia laivai su puse mili
jono tonu anglies ir jeigu butu 
reikalas tai galėtu lengvai at
gabenti du milijonu tonu angli
es kožna menesi.

garlaiviu
kitu laivu kurie gabens

Elektrikas negalėjo užmuszti 
jauna vaika.

Westfield, Mass., perejo 60 
tukstanczei voltu elektriko per 
kuna devynių metu 
Edvarduka Sadowski

senumo 
, kuris 

užlipo ant stulpo ir nukrito 
ant elektrikiniu dratu. Vaikiu
ką ižgialbejo po sulaikimui 
elektriko, su viieze suradimo 
negyvo, bet darbininkai nema
žai nusistebėjo kada vaikiu
kas nuymtas nuo dratu pats 
nuėjo namo. Jeigu, butu in ji 
paleidia du tukstanezius vol
tu, tai vaikas butu užmusztas 
ant vietos, bet aplaike už daug 
ir tokiu budu iszsigialbejo nuo 
baisios mirties.

moteries darbas.
Nekurle rugoje, buk mote

res naminis darbas yra, leng
vas ir negali lygintis prie vy
ro. Bet sztai ka vienas žmoge
lis apskaitė: paprasta motore 
užsiymdama naminiu darbu in 
laika trisdeszinįts met-Uj paga
mina tiek Vpigiq Įkad pavalgy
tu 150,000 žmonis, sunaudoję 
100,000 valandų ant szlayįpao,

buk mote-
III ,4 1 ■

laika trisdeszimts nietU] paga-

tu 150,000 zonoms, sunajicįoje

mazgojimo, czystinįpm, sipvirt 
mo ir t.t. Už ta savo darba ap- 
laiko menkesni užmokesti ne 
kaip prascziauses darbininkas, 
norintį gaspadines užsiėmi
mas yra skaitomas kaipo vie-
naa isz puikiausiu darbu. — 
Dievo apsaugok jeigu musu 
moterėles kada iszejtu ant 
straiko, pareikalaudamos asz-

mokesti uįž y
4

tuoįiiu vąlandp ,5|arl|p, ir už-

j
1 (over taim.f ’ 

IP

stato savo pa-

s
Geidže greito susitaikinimo.
Washington, D. C. — Planai 

ant sutaikinimo anglekasiu ir 
geležinkeliecziu straiko yra 
daromi per kongresą, kuris 
dabar imsis prie tyrinėjimo 
keno yra priežaste, jog bedar
be teip ilįęai traukosi ir sudėti 
kalte ant kaltininku, po tam 
padarytie tokias tiesas idant 
atejteje neatsinaujintu pana- • 
szus darbininkiszki ergelei.

Žinios apie sumiszimus atej- 
na isz visur: geležinkeliecziai 
sukelia visokius sumiszimus, 
musztynes o net pavage darbi
ninkus nuo ejnancziu trukiu. 
Dydeliu sumiszimu tikisi an- 
glinesia aplinkinesia kaip va- 

Pennsylvanijoi, 
West Virgiuijoi, Ohio ir kitur 
— in ten nusiunsta vaiskas.

Fabrikai turi anglių .ant ke
liu sanvaieziu o ypatingai ant 
Westu, o laivdi plaukentieje 
ant dideliu ežeru plaukinėje 
tiktai po tris dienas ant san- 
vaitos, nes augliu w labai trunp

karintoje z

i> *

pa. DpsAIoines, Iowa, vanden
traukis del miesto bus uždary

skrisdama
Jis guli V.ilkaviszkio 

Kalba

Sužeistoji 
yra 

pasveiks!

J

atsiusta slaptai in

me sudalinta ih vienuolika ru-1 
sziu pagal to, kiek javu ant de- ' 
szimtines uždera (nuo 25‘iki‘ 
100 pūdu ir daugiau-) pofto . -r,pr
ūkininkai '* sudalinti in de.vy- , .

<»
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Bjaurus darbai.
Prienai. — In pavasari nuo 

sziltos saulutes visa kas atbu
do, sukruto. Užvirė ir žmonių 
sustingęs kraujas: sztai nese
nai Pakampio kaimo berniukai 
pagavo plentu važiuojanezius 
žydelius pamusze, pagazdino. 
Ryto meta asztuoneta vyruku 
milicininkai patupdė in szalta- 
ja, kad kraujas atvestu.

Kita diena rasta ant plento 
(nuo Balbieriszkio) ir parvež
ta in Prienus pusiau papjautas 
peiliu žmogus. Žinoma, tuojau 
iszpyszkejo milicininkai in 
Antrųjų Gudeliu valscziu kar- 
sztakrauju jieszkoti.

Pasirodo, kad ir pavasary 
ne visiems gerai!

įdomi iszkaba.
Sintautai. (Szakiu apskr.) — 

Velykas Sintautuose
vienos smukles pasirodė 

labai idomi ir daug pritrau
kianti žmones'išzkaba, būtent: 
“Czion galima gauti visokiu 
svaiginamu gėrimu, sžiandien 
už pinigus — rytoj už dyka.“ 

pirma’ diena nelabai 
nes mane, kad rytoj

Priesz 
prie

tas ip kėlės dienas jeigu neap- 
laikys augliu — panašaus pa
dėjimus visur.

y.
-* • j

I •

kas die- 
muses,

L. A. Trofinov isz Cleveland 
Ohio, aplaike sekante gromata 
nuo savo prieteliaus isz Simfe- 
ropoliaus, Rosijos, kuria likos 
induota del ižbegusio tūlo žmo
gaus ir 
Amerika.

“Apraszysiu tau trumpai 
baisu padėjimą soviatinei Ro
sijoi. Badas ir ligos užmuszi- 
neje szimtus žmonių 
na. ŽmoniS'‘krinta kaip
o lavonai guli ant ulicziu po 
kėlės dienas; smarve neiszpa- 
sakyta visur.

Daugiause badas apėmė Vol
ga ir Krimeja, žmonis suvalgė 
szunis, kates ir arklius, o da
bar pradėjo valgyt žmogiena. 
Daugeli motinu žudįna savo 
vąikus, iszverda ir suvalgo.

Vilties niekas ne turi apsau
got savo gyvastį, tiejei, kurie 

xturi proga pabėgimo isz Rosi- 
tai kanuogreieziau- 
soviatiniam rojuje“ 

su kožna

vaikus, iszverda ir suvalgo.
_ a L "i 1 « '

jos, daro 
šia nes ‘ ‘ 
baisus gyvenimas, 
diena ejnav arszyn ir nežino 
kaip tas viskas užsibaigs. Pa- 
szialpos isz niekur nesitikime. 
Laukai neužsėti; todėl atejnan- 
t i meta Bosija iszmirs isz ba
do.

Medinei namai sugriauti ant 
kurio o mūrinei griūna nes su
puvo, be stogu,' nes nėra kam 
pataisyti, ba namai prie nieko 
nepriguli. Žmonis gyvena 
sklopuosia kaip žvėrys.

i|praszysiu

Žmonis

Trumpai jum

nias klesas pagal to kiele že
mes vienas jo szeimynos narys 
apdirba.

Jei szeimyna didesne, tai 
vienam nariui iszpuola mažiau 
ir jis mažiau taksu moka. Ant 
galo visi ūkininkai vėl suda
linti pagal tai kiek galviju jie 
turi. Keturios avys skaitosi 
vienas galvijas. Tie sudaro ke
turias ruszis, nuo vienos galvos 
iki keturiu. Daugiau turbut 
ne valia Rusijoje turėti. Pagal 
tas ruszis, vsi Rusijos ūkinin
kai ir suskirstomi in 396 kle
sas. Ūkininkas iszdirbes ket
virtadali - deszimtines žemes, 
skaitant nuo gaivu szeimynoje,
neturis galviju ir girtinas isz 
deszimtines mažiau !l25 pudu ‘
javu, nemoka nieko. įtikiu bū
du komunistai laukia, kad jie 
surinksią grudu vertes szimto 
milijonu doleriu szimet. Kita 
meta jie mano, kad Sovietu 
naujieji pinigai nusistovės ir 
tada mokestys bus renkamos 
pinigais.
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Badai Rosijoi kilo naujas su
migsimas.

Moskva. — Badai soviatine- 
je armijoi kilo maiszatis terp 
bolszevikiszku kareiviu už tai, 
kad valdže nemoka kareiviams ' 
algos. Vadu tojo naujo sump 
szi m o yra prastas kareivis ko
kis tai Petrovas. Sumlazlrtigt 
kilo sziaurineso provindijorih?1 **

■i 'I

f •ub
i*

H. '

**

kiek' kasztuoje pragyvenimas 
) 1 » • <1 I • ■ 1 • , • 1 • •

k

Svaras juodos duonos 150
i 1 w f J ' 1» « . 1 ! V

tuks. rubliu, svaras

Žmones 
ten ėjo, 
gatis už dyka. Sėkanezid1 dieną 
žmones, nelyginant, kaip int|- 
ses prie ’ medaus sukeltoj1 liet 
labai nujiudo iszgirde, khd ir 
sžiandien užmokesnio reika
linga. Bet, kad jau nebutu už 
dyka atėjimas, del to pusėtinai bulviu 100 tuks. r., 
visi insigene, o smuklininkas; 
kimszdamas pinigus kiszenen 
tik juokiasi ir žada rytoj, tik
rai duoti degtines už dyka. Bet 
ir iki sziai dienai vftrgszai žmo-

remt, Qyp<j>.jžawi <ąnt jojo dn-at-* rytojaus; ir vhrgu: kada' įfesį- 
ll luti Ir. A tin i: 1 1»♦ < r.

§ N/0W York, — Preke “ra- 
dium’^ atpigo 15 iki 20 pro
cento. Jisai daugiausia yra 
vartojamas del gydymo, vėžio 
ligos. Jo ' preke dabartiniam 
laike yra $13,125,000 už viena 
uncija.

Preke

. Daugeli moterių iszteka už 
vyro idant turėtu ant ’ ko atsi-i

> įsisėdęs M S

palaimintoi soviatinei Rosijoi. kis tai Petrovas. Sumtazlta&i

nelygmaht, kaip intp iu rubliu, svaras me-tukstancz
sos ’ 200
cukraus 250 tuks. rubliu, sva
ras sviesto milijonas rubliu, 36 
svarai miltu 6 mil. r., svaras 

vyriszkos 
drapanos nuo 30 lyg 40 mil. r.,

Y • H ZY

i
t n m*

ir prie lenkiszko rubežiaUs.“?*n‘ur
n*..
I » •

’ f

1 • • • 1 • -J. • V

neles nesulaukia, to laimingo

Iauki1,ti: 1 j, i ‘

częverykai nuo 84yg 10 milijo
nu rubliu.

Jeigu žmogus uždirba mili
joną rubliu ant dienos tai kaip 
jisai gali gyyęntį. .bolszevikisz-) 
kojė Rosijoi? Pt^ysįgalite 
svhrstyii.1

I

.tjil
Ij.. * '•

Penn-*§ Harrifeburg, Pa. 
sylvanijos valstijos kariumene 
suvažiavo in Mt. Gretna ant • 
manevru kurie trauksis per 15 
dienu. Daug vaisko Kkos isfc« 
siunsta in pavietus kur randa-, 
si kasyklos m in ksztos‘anglies 
ip kur po ju-priežiūra locninin- 
<kai kasyklų bandys kasti ang< ** 
lis su pagialba straik-laužitu

• •

*
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GIRDEI Tiesos in tai

1922

O

34-ti METAI

ir daug mirė nuo 
Saule“ užgi- 

1888 mete,
4 4

O

iszejo 27 diena

del lietuvisz-

ne

pradže buvo la- 
persekiojimu buvo

< Daug liotuviszku laikrasz- 
eziu užgimė 
tojo laiko kada 
me Mahanoy City,
kuria pradėjo iszleisti a. a. D. 
T. Boczkauskas. Pirmas numa- 
ris “Saules
Liepos, todėl szi ketverga su-
ejna 34 metai nuo pasirodymo 
pirmo numario.

Puikus amžis 
ko laikraszczio kuris be palio
vos tamauje del Lietuviu, 
tik Amerike, bet del Lietuviu 
ant viso svieto.

“Saules“ 
bai sunki,
užtektinai ir nevidonu atsira
do daugeli, bot pergalėjome vi
sus ir “Saule“ 
teip ir szvies, nes sziadion sto
vi ant geriausiu pamatu už vi
sus kitus lietuviszkus laikrasz- 
czius,

kaip szviete

nepriguli prie jokios 
partijos, nereikalauje suszel- 
pimo nuo nieko ir ejna savo 
keliu drasei ir be jokios bai
mes.

Vienatinei
yra 
skaitytoju, kurie reme “Sau
le“ nuo pat pradžių lyg sziai 
dienai, už ka lai Dievas jums 
szimtaropai atlygina.

Taigi, suėjus 34 metai sun
kaus darbo ant laikrasztinin
ky stos dirvos, tikimės sulaukti 
auksinio jubilejans už szeszio- 
lika metu. Taja dienele ap- 
vaikszcziosim malszei, atsi-. 
mindami praėjusius laikus ir 
atminto del musu mirusio tė
velio kuris, galima sakyti pa- 
szvente savo gyvaste del labo 
visuomenes.

“Saule randasi tosia paezio- 
sia rankosia nuo pradžios lyg 
sziai dienai, o tuom laik duo- 
kie Dieve idant visi sulauktu- 
mem da auksinio jubilejans 

Saules,
Su pasiszventimu del labo

Iždavejai.

i i

I

prie 
nereikalauje

ir be

musu 
tukstanezei

prietelei 
musu geru 
reme

! >

visu Lietuviu
♦ f

Devyni milijonai Rusu yra 
užlaikomi prie gyvasezio per 
amerikpniszka maista. 
reiszke, jog vienas Rusas yra 
užlaikomas per dvileka Ame
rikonus. Yra tai geras kriksz- 

ant teip

amerikpniszka Tai

czioniszkas darbas 
sunkiu laiku.

Jeigu kur kyla badas tai 
Amerikonai yra mielaszirdin- 
giausi žmonis ant svieto, bet 
randasi ir A įnori ke plati dirva 
ant tojo samaritoniszko darbo, 
nes badaujeneziu randasi dau
gybe.

Daktarka Ona Hochfederie- 
ue, demokratiszka kandidate 
ant senato New Yorke, sako 
jog moterims butu uždrausta 
apsivesti, pakol paezios nega
les dirbti ant savo užlaikymo 
5r josios vaiku jeigu pasiliktu 
naszle. Jau apie tai svietas 
yra isztyres, jog
kos moterėlės yra padarytos 

nes laike ne- 
nbagaut 
nes pa-

amerikonisz-

isz gero “sztofo,“ 
laimes nereikalauje 
ant savo užlaikymo, 
ežios duoda sau rodą.

i ------------
Laikraszczei bubnina

. steituosia yra stokas daug dar- 
Gerove pradeda už- 

neužilgio už-

buk 22

, bin inkų.
ii žydėt visur ir

' mirszime apie bedarbe ir var
aus. Kaip mums duodasi su
prast, tai toji 
nes milijonai
Jie darbo ir ne turi ka valgyt, 
o kada kas ejna jeszkoti dar
bo, tai visur pilna o tuszcziu 
yietu nesiranda.

’ Artimoje Lilslet, Quebec, 
Kanadoje, tūlas farmeris suti
kins kuopa čigonu ant kelio 
permaine savo dvilekos metu

gerove da toli, 
žmonių randasi

sunu ant arklio.
iirsikiszo ir ižgialbojo vaiku 
isz ranku čigonu sugražindami 
tėvui adgal. Ant užinotineji- 
mo del ko tėip padare farmeris 
teisinosi, buk ’

jojo vardo apgaudinėjo.ir pri- 
Vertineje fabrikantus ir darb
davius ant davinejimo jiems 

o kada ant to nešil
tai

kyszius, 
tinka, tokioms darbda-

vaikas priguli viams kėrszina straiku, o ku
prio jojo ir gali su juoin daryti da tokius 
ka nori.

Teip, senoviszkuosia laikuo- 
sia tėvai dare su vaikais ka no
rėjo, bet aeziu Dievui tiejei 
laikai persimainė kada vaikus 
pardavinėjo ant rinkaus kaip 
sznnis. Sziadien tiesos apsau
goje vaikus pakol da užgema. 
Galima pažyti apszviesta skly
pą pagal jojo pasielgimą su 
jojo vaikais.

t kyszius virszinin- 
kams užmoka, tai darbininkas 
turi dirbti už tiek kiek jam 
virszininkai paskyria.

O darbininkas tojo nemato 
ir duodasi toliau apdumti

raszo A. Klimka

Amerjkiecziu in

sužinojęs, kad

Sztai k a 
isz Kauno apie apgaudinojima 
atvažiavusiu 
Lietuva:

“Esu tikrai
grižtanezius isz Amerikos mu
su iszeivius pasienio stotyse, o 
ypacz Virbalyje, pasitinka tūli 
apgavi kai-isznaudotojai ir vi
sokiais budais stengiasi kelei
vius apgauti,
jiems prekių ar kokiu nors pa
tarnavimu.

Kadangi grįžtantiems isz to
limojo užjūrio amerikiecziams 
visai nėra žinomos dabartinio 
meto prekių
tai tokius pilieezius 
siems prigavikams labai leng
vai pavyksta apgauti. Pavyz
džiui, nesenai Virbaliaus sto
ty atvažiavusiam isz Chicagos 

gerai pažinsta- 
apgavikai iki-

pasiūlydami

kainos Lietuvoj, 
ingudu-

už 150 dole-

kad
gabalai me-

vienam mano 
mani piliecziui 
szo 5 gabalus prastos medžia
gos del kostiumu 
riu.

Apgautajam pasirodė, 
už 150 doleriu 5 
džiagos visai nebrangu. Bet gi 
isztikruju, tai isznaudotojai ji 
skaudžiai apgavo, 
leriu dabartiniu 
tant doleriui po 300 auksinu 
iszeina 45,000 auksinu, o gaiir 
toji isz apgaviku medžiaga ne
bus verta nei 5,000 auksinu. 
Tai argi dar liereikia didesnio 
apgavimo! Todėl grįžtantiems 
in Lietuva broliams amerikie- 
cziams patartina būti labai at
sargiems ir su nežinomais as
menimis nesileisti in 
bendravimus, nežiūrint 
kokius patarnavimus 
kės jie siūlytu.
jais bendrauti nejuczioins ga
lima tapti tu grobsziur apgavi
ku auka, kaip ir virsz iipraszy- 
tasai chicagietis, prakiszes tu
likams savo sunkiai uždirbtus 
150 doleriu.”

Szimet isz priežasties vesi li
gos vasaros 
mušiu kiek
Isz to galima spėti, jog turėsi
me mažiau ligų, nes muses ]ira- 

11* • 1 • i • r*# •

Už 150 do
ku rsu skai- 

i,

jokius 
in tai 

ar pre- 
Pradetjus su

nesiranda tiek 
praėjusiam mete.

platina visokias ligas. Zinunai 
persitikrino, jog kožna muse 
turi ant saves 180 visokiu ligų 
gemaleliu — nuo džiovos lyg 
knpijatckio. Muses yra prie
žastim mirties ir reike juju 
saugotis; naikinkite miisea kur 
tik galite, nes tokiu budu apsi- 

ir busite
i 

t
Mergaites detrojinioi 

glaudo!

saugosite nuo ligų 
sveiki.

Gero Piemens)
pri- 
pa-“Gero Piemens!“ 

dare revoliucije ir keturiolika 
isz juju gavosi ant laisves isz 
tosios priglaudos. Matyt ne 
teip buvo joms gerai kaip tasai 
namas buvo užvaldytas. Mer
gaites buvo ten kankinamos 
kaip už laiku iszpaniszkos in
kvizicijos. |

________ ' \
Matyt, jog bolszevikai tai 

yra “tauta“ labai “progresi- 
Kada gavo valdže,

kūdikiu negauna

NETINKAMAS VALGIS.
o _______________
z L •’

r Nuo trijų iki szesziu milijonu 
Amerikos
užtėktinia valgįti. Tie yra kū
dikiai, apie kuriuose tėvai ir 
mokintojai dažnai kalba, kaipo 
“dėlikatniusfy arba “tingius“ 
arba tik apsileidusius, bet P-le 
Lydia Roberts valgi n i n eksper- 
te, kuri nesenąi parasze Suvie-

dikiai apie

r>

RAUDONOJI VĖLIAVA. .
Socializmo Rojaus Vaizdeliai.

(Sulietuvino St. Tautietis.)

PASKUTINE DIENA.
Sziadien mano žmonos vard

uves, — maloni kiekvienu mo
tu pramogėlė. Tik seniau, bū
davo, jos sulaukus, taip link
sma, smagu,
visi lyg ne ant savu kojų...

Jonelis ryt jau iszvažiuoja 
in paskirtąja 1 ___  ___

i darbu

— sziadien-gi,...

IAsz bevelycziau 10 ar 12 dildoma 
namuose, negu skaisti vasaros

J

New Yorke kokis tai detek- 
tivas aresztavojo ant ulyežios 
ubage, kuria, atvedė ant pali- 

Tonai vargszo 
nurodo ir padare krata suras
dami josios andaroke 1,334 
dolerius. Už bausme sudže nu
baudė jaja ant trijų szimtu 
doleriu.

Dabar

ei jos stoties.

klausimasužejna 
jeigu toji motore ne butu turė
jus ne skatiko prie saves, argi 
atsirastu tokia audžia kuris 
jaja nubaustu ant trijų szimtu 
doleriu? — Gal ne....
skaitytojai patis tai apsvarsto.

Tegul

Nekarta žmonis sau užduoda 
klausymu del ko svogūnai (ci
bulei) varo isz akiu aszaras. 
Sztai ant to atsakymas:

Kvapas arba “duja 
iszeina lupant svogūnus, apsi- 
reiszkia dviem budais — stip
ria kvapsni m i,

arba 5 > kuri

kuri tuojaus 
yra pajaueziama uoslei, ir ėdi
mu akiu, kurios būdamos jaus
lios, nepakenezia tos medžia
gos, 
sios.

Akies nervai tuojaus duoda 
ganda smegenims, kad pa
siimsiu aszaras, 
ežiu, kuri kūnas snnksto kaipo 
inazgola akims, 
ežius, užejos ant 
gi a jas nuo “ 
džia jai pasiekti akies nervus 
ir jiems pakenkti.

Aszaru visuomet randasi 
akyse. Su kiekvienu mirksniu 
mažytis aszaru laszelis pasi
lieja virszum akies obuolio ir 
nuplauja nuo jo dulkes, kurios 
ten susirenka. Bet kada szitas 
skysezius teka taip smarkiai, 
kad jis nespėja subėgti uosiu 
taku esaneziu ties akies korte, 
tašyk aszaros ritasi skruostais 
žemyn.

nepakenezia
su kuria nėra apsipratli

kad 
arba skvs-

Szitas skys- 
akiu, užden- 

dujos” ir nelei-

v i suome t

fabrikantaiAmerikon iszki 
automobiliu laike Juniaus me
nesio padirbo 271 tukstanezius 
automobiliu, pagal ta j i skait
liu, tai Amerikonai perka per 
metus daugiau automobiliu ne 
kaip randasi kituosią sklypuo
sią ant svieto. Ant svieto szia- 
dien randasi arti 14 milijonu 
automobiliu isz kuriu apie 11 
milijonu randasi Amerike. Tas 
parodo, jog neprivalome rugo- 
ti ant sunkiu laiku.

Isz to matyt, jog ant kožno 
palicijanto pripuola po 636 
žmonis ir $910,000 turto. — 
Yra tai didele užduotis ant 
vieno visuomeniszko sargo.

Richardas Enright, vadas 
najorkines palicijos iszriszo 

kur paejna žodis
sako, buk tai žodis su-

isz

“constable of 
Vadas Enright turi

misli
“C°P,
sideda isz pirmutiniu litaru pa- 
ymtu isz žodžiu 
Police. ’ ’
po savo valdžę 12,000 palici- 
jantu isz kuriu 1000 užsiyma 
vedimu paredko ant ulieziu. 
Likusioje 11,000 paliejantu yra 
del apsaugojimo 7,000,000 gy
ventoju miesto ir žemiszko 
turto verties 10 bilijonu dole
riu.

nytu . Valstljii' Darbo Depar
tamento Kūdikiu Biurui knyga 
“Kas yra sunykimas isz Neda- 
valgymo?“ s< 
alkani, arba kitaip sakant no- 
davalge. Kai-kurie tie kūdikiai 
isztikruju negauna užtektinai 
valgyti; dar daugiau negauna 
užtektinai 
kai-kurie negali 
virškinti ka jie

* į

sako, kad jie yra

tinkamo maisto;
tinkamai su
valgo. Sulig 

Dr. Josephine Baker, daugiau 
k«<i penkdalis mokyklų vaiku 
isz New Yorko yra nedapeneti. 
Visose Suv. Valstijose ju skai- 
czius yra net didesnis. Dr. 
Thomas Wood sako, kad ju esą 
nuo 15 iki
Kadangi ežia nei neina kūdikiai 
jaunesni, kai mokslo metu 
labiausiai apleistuoju amžiaus 
tarp dvieju ir septynių met(i, 
kuomet sunvkimas»isz nedaval- 
giino paprastai 
tuos priskaitont bus nuo trijų 

milijonu alkanu

9Fi) nuoszimcziu.

kai

szesziu

prasideda tai

užten ka
ina isto. Tuks- 

szeimvnu 
gyvena isz pelno,

jos negali goresnio 
Bet biedny-

vieta (nieko ne
gelbėjo mano praszymas),vai-

senelis in
jau isz ryto 

dino mano žmonele, linednmas 
jai lairnt's naujame gyvenime, 
ir nusiskusdamas ture:

— Socializmas, vaikeliai, 
yra didžiausia žmonių nelaime, 
nors jus dar tam ir netikite.. . 
Pažinsite, pažinsite, kad liesa 
mano buvo sakyta.. .

Girdėdamas senelio skundas, 
stengiaus ji nuraminti ir nu-

kai ir
Senelis

prieglaudas, 
sugriau-

naudos 
daryti 

savo

kūdiki. Jie
4 i de-

ar
nezino 

vaikas

kęs prie ligos, kadangi 
dus,

„i nuraminti ir 
szviesti, prieglaudoji jo lauki
anti gera gyvenimą.

— Dar lovelis 
ten apsigyvenęs, — tariau jam 
baigdamas.

— Kas man per gerove Imti 
tarp svetiipu ir nežinia kokiam 
galui..... Kas mane ten atmins
ir manimi senu 
dukrelei prie 
Įima gyventi. . .
Inas yra gi toks-kalejimas... 
Negalėsiu nei savo ainiais pa
sidžiaugti, nei gai, kada norė
siu, ir tabokeles
Jei sena obeli persodinsite, — 
nudžius....  Neilgai asz tversiu
toj socializmo prieglaudoj, — 
dejavo senelis.

Isztikro gaila buvo senolio, 
ir stengiaus ji 
mažaja ()nyte, kuri 
prasdama, linksmai

džiaugsies

vai. dirbti sau 
t (ui 8 nežinia'kam 
ji atsake.

Sunku buvo su žmona gin- 
czytis, nes ir Birute jos puse 
palaike; o kad jau dvi moteri 
sukimba, visi žino, — istorija 
baigta... t

— Bet toks sutvarkymas 
naudingas žmonių gerovei.Nūn 
visi turi lygias teist 
skirtumo; žmona

tampa 
ir isz

pas i luošuoju, i 
i.ius, 
dzin.
turėjo sunkesne nnszln, 
turtingesnis buvo o kas lengv 

turtingesnis;
tai' ir kilo nelygybe, kapitalus, 
kaip jau aiszkiai y r rnszes so
cializmo tvėrėjas Bobelis.

Iszklauses tu mano žodžiu 
senelis palingavo galva ir tarė: 

mano mieli,

— smarkiau

mano atnpnty, kaip 
, szvie- 

sziaures
sau hite 

isztroszkusiamsos
gyventojui.....

TOLIAUS Bita.
nes ir

UNĄR<Z •—I O f»
tl
B

vyrui

mus, senius
Lig szi oi,

snc,

be lyt ies IN LIETUVA PER 12 DIENU
• " Al I I * į f t I

l GrclcztauKlas Visa-vandenlnis Kelias.
Ekskursi.Uts su palydovu su kpnekclja 
----- ------------- ------’Pniava
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
czlauslu isz trijų laivu kurie j^zplauke 
isz New Y orka kožna L'tariilnkn.
Visi 3czlos klasos pasažierlai kabinete.

M A U K ETA NIA AQUITAM A 
BERENGAIHA

Tcfpgl per Liverpoola Ir Glasgow
LACONIA 3 Augusto
ASSYRIA .................. 11' AuguHlo
CARMANIA ...................... 17 Augusto

Apie laivakorte ir Informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

‘K I 
savarankiu 

nepriguhninga 
vergovės 

vaikus, ligO-
namu

nes
valstybe prigimt

ims namiioso
no- 

e- 
isz ežia

Soulhaniptonc in DanzigH,

— Gal ir taip, 
liet vis tai tik szaltai iszrokuo- 
ta ir tuo negales žmones pasi
tenkinti. Kodel-gi ? — Nes žmo
nija ne banda aviu, žmogui 
reikalinga dar szirdies. . . ,

Supratau, kad senelio kalba 
patiko. Bet ir man

paežiam kaž-ko<lel jautėsi, kad 
szi, musu szoimynino gyvenimo 

diena paliks neisz-
—    -—-—  

visiems

u % 
r

rūpinsis, jei ir 
levo bus nega-

Toks gyveni-

patraukti.. .

pralinksiminti 
dar nesu- 
ezi ulbėjo

— krykszte it norėdama iszva- 
ryti isz musu namu landotuviu 
liūdėsi ir gražinti saulėta szei- 
myninio gyvenimo diena...

Jonelis buvo nusiminęs. Ma
žesnysis sūnūs Antanas taip- 
pat tyliai sau sėdėjo ir taip liū
dnai — naslanti ngai, rodospaslaptingai,
klausė: — Tėveliai, kas-gi bus 
toliau?

Delei tokiu tai 
liūdna buvo namuose, nors ir 
varduvin diena. Ir kada stalas 

“ istoriszkais
(taip juokais Jonelis buvo 

, — t ai p-pat nebuvo

aplinkybių 
namuose,

valgi-

paskuti ne

EKSKURSIJA kas SUBATA 
/1 9—r_

In Kauna .. $106.60 
In Liepoju .. $107.00 

(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Amerikos llolerels ir Auksinais. 

ŽEMIAUSIU’ lUkNOS K t RSU 
Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 

paszto laike 25—30 dienu.
P. MIKOLAINIS, 

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

12 Augusto

Ar tamistos nepavėluosite prie didžiau
sios ekskursijos in Lietuva, 

Vytauto Bendroves.
Laivas Olympic 
iszplauks....
RŪPINKITĖS SKUBINKITE REGISTRUOKITĖS.

Vietas ant laivo Olympic užsitikrinkite tuojaus 
liuesu vietų jau mažai liko.
laivo Olympic
ant pat vidurio laivo.
iszk(‘liaut ant puikaus laivo Olympic ir su dide
liu skaiezium lietuviu.

Mano vietos ant 
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutes 

Nepraleiskite progos

Visa kidione vandeniu.
Isz Piliavos in Kauna bus-parengti

Najorke keleiviai bus ptaikti ant 
stoeziu. Nakvines keleiviai bus gaus mano hoteli. 
Reikalaukite pasportu ir platesniu informacijų 
tuojaus nuo

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

<per kiliui •
traukiniai. I

apsik rove 
ais” 
praminęs) 
senobinio mielumo ir linksmu
mo.

iki 
kūdikiu.

Daug tu kūdikiu eina alkani, 
sako p-le Roberts, dėlto, kad ju 
tėvai negali suteikti 
mai maistingo
taneziai Amerikos 
Sziandiena 
isz kurio 
valgio nusipirkt i. 
ste nėra dar tikra netlavalgimo
priežastis. Daug motinu nežino 
kaip panaudoti savo pinigus, 
kad gauti daugiausiai 
isz maisto arba kaip 
sveika maitinga .valgi
szeimynai. Daug kitu nemoka 
ar negali gerai suvaldyti savo 
vaiku kad jie valgytu tinka
mus dalykus, miegotu ir ilsėtu 
tiek kiek jiems yra reikalinga 
augimui. Jie didžiuojasi, p-le 
Roberts parodo, kad turi 
likai na“
kad nedapenetas 
mergaite yra ypatingai palin- 

“ neati- 
neveikhis kūdikis, kuris 

viasdos yra pailsės, kuris stovi
atsirėmęs in mokyklos siena, 
kuomet jo draugai linksminasi 
iszaugs in vyra kuris bus silp
nas sveikatoj ir neiszaugusio 
kūno V’ls tik silpnas suaugelis 
atmestas armijos rekrutas“.

budu kad 
alkani Amerikos kūdikiai butu 
tinkamai maitinami ir augi
nami knygutėje nurodoma, yra 
susilpnejusioms isz nedavalgi- 
mo ligonbucziai arba specialiai 
klesos skyriai, kame kūdikiai 
yra suvedami in krūva mokin
tis valgio ir sveikatos taisyklių 
Motinos yra kviecziainos ir 
raginamos eiti in klcsas ir in 
kūdikiu namus. Tokiu 
randas Bostone, 
New Yorke ir kituose dides
niuose miestuose. Praneszama 
jog lankantis tas instaigas kū
dikiai greitai pasitaiso. Valgis 
yra kitas svarbus veiklius su
mažini isz nedavalgimo nusil
pimą yra mokyklų užkandžiai 
(School lunch).

Medi kale priežiūra 
pakol jie pereina 
žiu anot p-les Roberts, yra pa
matine taisykle, kurios turi 
prisilaikyti milijpnai Ameri
kos nusilpnejusiu isz necbival- 
gimo kūdikiu kad atgauti svei
kata ir tvirtuma tokiame dar
be turi būti greitai 'patemyti 
valgio nedatekliai ir jie kaip 
pataisyti, Taip-pat kaip vaikai 
taip ir augusieji turi mokintis 
kaip sveikai ir tinkamai gy
venti.

—Foreign Language Infor. Service. I <

a rmijos 
Vienas geriausiu

k lesu
Chicago je,

vaiku 
augimo am-

jau karta jusPaskutini 
. — liūdnai tarė žmo
nes nebeturesime nuo- 

savios virtuves.....
— Neįžeidžių tavo vaisziu, 

— atsakiau jai, — bet nepro
tinga butu delei ju musu idealu 
atsižadėti; tikėkime 
turėsime visko užtektini.

ste in invairias
tirsime tiek meiles ir szi r< Ii ilgu
mo. .. Szeimyninis gyvenimas 
jau isziro ir truko, it muilo 
burbulas... — graudino Bar
bute.

va i szi nu 
nele, —

J

ir ateity

Bet vis busime iszsiskir- 
szalis, nebepa-

— Negraudenkite, — ta
riau, — nesumažės musu meile, 
nes daugiau surasime laiko ją
ją pasidžiaugti.'

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev'York.NY

> TIESI _ 
KELIONE

i

-/

iLIETU\^\
PER. EL^>1DURGA.WLLN\Ąz. adba į TRun.rnARbA LIEPOJQ.

Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa treczia klnsa padalinta in kam* 
barus ant 2, 4, 6 ir 8 lova.

POLONIA.............9 Augusto
ESTONIA.......... 23 Augusto

Isz New Yorko ar 1‘liiladolphla in Hamburgą 
$103.5(1. In Pillava $10(M>0. In Liepoju $107.

Mes užmokame už tikieta isz New Yorko in

f.

A
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta.
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LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

| Arba Iszguldimas Sapnu.

labaitauta
viszka.”
tai isz pradžių daug roke, po 
tam da daugiau rože, po tam 
paliovė rėžt, po tam paliovė 
rėkt ant galo paliovė rėkt ir

l 4 <4

205 Puslapiu. 310 Paveikslu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais.

W. D. BOCZKOWSKI-00 
MAHANOY CITY. PA

M lf|T|| Knygele Draugystėms del 
K VI I U ^mokėjimo pinigu llgonta- 

.. - į .. ma - - • - 60c.
KVITU Knygele Draugystėm*, del 

Kaaioriaue nog audetu pinigu ant 
■ualrinklmu -• - • - 60c.

■ . . .. / . , 3 W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
apgaudinėja ji virszininkai; Į mahanoy city. pa.

i

ant galo taikytis, o dabar da- 
žinojo buk jujp politika visai 
velnei pagriebė.

Dabar turės isz naujo rėkt.*..

Vargingas darbininkas neį
gali dasiprast kaip ji isz visit 
pusiu apgaudinėja ir apiplo- 
szineje. Isz vienos puses turi 
kovot su darbdaveis, isz antros

Preke $1.50

VILTIS PLIKIAMS.
i

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
233-23S W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA. u

— - -----  -............ - .... ............--.............---------  ------------ ---------------—---------------------------------------- ------------ ------------------- ----------------------------- 4
,i’ir

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agentu W. F. Rynkieviczia. 
Pusportus iszreikalauja visiems keliaujantiems įn Lietuva, suraszo ingai lojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto

• a • • O • • n < ■ • i m • v • • • ■V • a . • • e

MAHANOY CITY, PA.

Kasterimi* nog sudėtu pinigu ant

W.D. BOCZKAtJSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

■... .. ..  ....... .  i

Arablszka Mosite yra tikra! pasek
minga Ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo adresu tai aplaikys trijų 
ąrabiszku gyduolių dykai. Ruszyklto 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz. szios progos visi, kdrie yra ■
way, Box 9» Brooklyn, N. Y. Panaudo-

pua-pllklal arba visai yra nUpllkla. i.f
.4 M ♦’►/M. ' *1 '■ ■ ’•■V’-' ■ »

i

-

greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. 

; Kurio kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skAitis žmonių sziame 

i-: laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatišzkai.
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VAGIS
i

senyvas, 
gyvenimo sun-

Banys Rudauskas, 
žilais paausiais, gyv: 
kenybiu žemyn parslegtas dar
bininkas, 
stotin szitai kaip pasiteisino 
prieszais vyresnyji.

Gerbiamasai ponai, — sake 
Banys, lėtu, 
skausmo balsu. — Jus norite 
žinoti, 
rAi. Pasaky siu, 
ros szirtLies, 
iszpasakosiu.

atvestas policijos

graudžiu, pilnu

ar asz tai dariau? Ge- 
Viska isz tik- 

knip iszpažinty, 
,.Tnip’ 

vogiau... Teisingas 
gus, bet vogiau. . .
asz žmogus, bet vogiau. Asz, 
mano tėvas, motina — visa 

szeimvna — esame t ei- •*
singi žmones: niekam ir nieka
dos isz musu nereikejo teisme 
būti, 
galo siūlo nut 
nepaemem.
gyvas — pirmu syk savo gyve
nime szitokia nuodėmė papil
džiau. Bet ka gi asz turėjau 
daryti? Kitokio iszejimo nebu
vo — nesugalvojau tuomet ki
taip. Ak, Dieve mano!...

Buvo szitaip, ponia.
Nuo pat užgimimo asz szvie- 

sios dieneles nęmacziau. 
ir mano tėvelis ir tėvelio tėve
lis — vis vargau. Bet teisin
gai. Asz esu vedes. Turiu žmo
na ir penketą, kai kukuliai, 
mažveziu vaikucziu. Dirbau ir 
gyvenome; Kaip ir kokis tasai 
musu gyvenimas buvo — nie
kas nežinojo ir niekam nebuvo 
reikalo tai žinoti, 
kus ir skaudus 
buvo! Asz uždirbdavau dvide- 
szimts doleriu, o pirmiau nei 
tiek. Bet tiek to: būdavo gerai 
vis užtekdavū. . .

Viena vakaru, 
darbo, radau savo žmona ser- 

pirmiau su ja gero 
nebūdavo: vis tokia sudžiuvu- 
si, sumenkusi;

ponia — 
asz žmo- 
Teisi ngas 

bet vogiau.
motina

musu

niekados niekuomet ne
> svetimo stalo

Teisybe, kaip asz

gaut. Ir

kai

Kaip

O, bet stin
gy ven imas tai

sugrįžęs isz

t

kai mirtis vi
suomet iszblyszkusi. Ji kosė
davo, dejuodavo.
galėjo dirbti; ir namu ruosza 
apeidavo, vaikus apžiūrėdavo 
ir dar, kartais,
darbelio in namus parsineszusi 
atlikdavo. Tik dabar, ot, galu- 

Asz paszaukiau 
nubėgau

Bet vis dar

sziokio tokio

’■ r

J
tinai susirgo, 
gydytoja.

>
F j 

/

Paskui 
vaistinei!. Pasitaiko, juk, kar
tais ir visai sveikam “žmogui 
susirgti, 
teikti.'

sveikam žmogui
— reikia jagialbos
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viena ir antra savaite, 
cielas menuo — mano

guli, de-

Ir 
jau i r 
žmona nekelia isz lovos. Gvdv- 
tojui ir vaistininkui moku, bet 
pagelbos nesimato:
juoja, dar labiau menkėja.. .

Bet tai dar vis nieko, vis dar 
notai p baisu.

Tik viena gražia diena nuė
jus darban, darbdavis pasakė: 
“Bany, tau darbo pas mus 
daugiau nebus, — mažai ka te- 

Iszgirdus tuos

4 4

turime veikti.” 
jo žodžius, baimes sziurpis ma
no visa kuna pakrato. Neju- 
cziomis sudrėbėjau, suszukau:

Kas dabar bus?!”
Nulenkęs žemyn galva, isze-

jau kitur darbo jeszkoti. Ir 
kiek dienu-dienomis ir vakaru 
vakarais iszvaikszcziojau — 
kad nors koki bueziau suradęs. 
Vis, kur - tik klausiu, atsako: 
“Pilnai turime!” O mano žmo
na vis menkėja, blogyn cinai 
Gydytojas jau nebenori lankyr 
ti, vaistu nebeturiu už ka pirk
ti, nes kiek turėjau juodai die

«

te

nusiminęs 
miestą 
Maeziau linksmu 
n i as.
kiaušini iszpuoszti 

Pasipuoszc,

ir
darbo

valkiojausi po‘ tojau vagiu..
jeszkodamas. 

žmonių mi- 
szvilpe 

automobi
liai. Pasipuoszc, insirede, 
linksmomis ant veidu minomis 
važiavo ponai, ponios ir links- 

kriksztaujas jaunimas.
puikius, auk

suotais bokšžt'ais namus, pil
nutėlės visokiomis gėrybėmis 
užkrautas krautuves. 
jaU. Liknai knž-kns, kokis tai 
nematomas, baisus szeszelis se
ko paskui maiio ir vis tycziojo- 
si, juokėsi: 
ne tau, Bany!

Sugrįžau namo, 
paszneka. Vaikucziai 
susispaudė prie 
verkia... Pamate mano iszske- 
to rankeles, 
pono 
Jie pragojo verkti, 
“Tėtuli, valgyti norim! Mie
liausias tėtuly t i, 
duok mums?”...

Gerbiamasai virszininke! Ar 
teko tau kada nors stovėti prie 
savo sorganezios moters lovos, 
žiūrėti jai in rustu, pilna kan- 
cziu veidą 
girdėti

Gatvėmis piu-

mai
Žiurėjau asz in

4 4

__ - ?..'...te- 
. Pamažėliu priš^' * 

linkau prie 1 valgomųjų daiktu 
krautuves, užbėgau isz užpa
kalio... Szokau lyg liūtas ir vi
sas baimes
geležine sztaugele 
a pa ežia...

I n s i 1 au ž i a u k ra n t u vo n...
Baimingai ir prakaituoda

mas, 
seles

apimtas, pakiszau 
po lango

f

Tik tiek,

Visko pilna, bet

Žmona vos 
susėdo, 

vienas kito

iszsižiojo, rodosi 
laukdami paukszteliai. 

praszyti:

nors ka nors

,lbA

II
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Tiktai ant Trumpo Laiko
Visos szios Knygos už S®?* PUSE PREKES!

žeminus padėtu knygų už $2 vertes’,Iszsirinkite sau žemiaus padėtu knygų už $2 vertes; prisilįskite 
mumis tiktai $1 o gausite per paczta $2 vertes knygų už 81. 
83 vertes knygų gausite už 81.50.

<prekes pardavimas tik ant trumpo laiko, todėl naudokitės
o

$4 vertes knygų už 82 ir t.t.
1Szitas

1 ■

isz progos
f1 If ■« ‘

bedarbes laike: galėsite linksmai praleisti ta 1'aikA
Mes užmokam nusiuntimo kasztus. Siuskite tik knygų numerus

BALTfeUVIEinB.

prie mažo žiburėlio szvie- 
, griozdžiausi po krautu

ves kampus. Joszkojau sau rei- 
Liudo- kalingu daiktu... Suradau...

Nedaug paėmiau.
kiek man buvo reikalinga. Ot, 
antai, kaip matote — tuos da
lykėlius: duonos, 
sos... Pasiėmęs, 
tartum graustinio daužomas, 
slapstydamos, lankstydamos, 
sukiodamos pro gatvių kam
pus, began namo.

Tamsus rukai donge 
miestą ir jis ramiai ilsėjosi po 
ta stora rūku pluta, tūnojo. 
Džiaugiausi.
nosulos, ne lapelis nuo medžio 
nenukris; niekas, o niekas ne
matys ir apie tai nežinos.

Jau buvau visai
Tik, gztai, per 
mene, per kiemą ir tuojau lai
me in savo 

vaidontiiveje
i sza 1 kusi e 

pradžiugs mane pamate, kaip 
nnlindusios ir dejuojanezios 
mano žmonos veidas praszvis.

gera visiems 
Bet staigu

rūkytos me- 
iszlindan ir,

lankstydamos

visa

mku
Maniau, ne lape

arti namu.
kaimyno prie-

Mergaites, ka jus po nogiu 
darote,

ant strvto

Pui-

kaip tuo- 
galva, no-

ir tuomi pat metu 
klykianezins, praszan-

czius valgyti kūdikėlius?! Ar kaip mano 
žinai, gerbiamasai, 
mot tėvas, szoimos
rodamas jiems pagelbeti ir ne
galėdamas tai padaryti turi 
jaustis? Skaudus tai jausmas, 
ponia! Ji gali suprasti ir at
jausti tiktai tas, kuris ka-nors 
panaszaus yra pergyvenęs...

Galvoje man tuomet szimtai 
klausymu suszvytravo. Kruti
nėjo kaž kas sunkiai sutvaksė
jo. G išloš 
Sužviegiau liknai skerdžiamas 
gyvulys, 
pri szokau 
niau, 
dikius, o antgalo patsai save...

Žmona baisiomis akimis in 
mane pažiurėjo, apsiliejo asza-

Skaudžiai,

tai

prisipildė krauju.

Pasigriebiau peilio, 
prie žmonos. Ma- 

pirmiausia ja, paskui ku-

lėtu balsuromi s. 
pratarė:

Bany, už ka?!... Ka asz tau 
padariau?!... Turėk szirdi kruA 
tineje!... Susimylėk!... Asz ir 
noriu gyventi !v. Jeszkok kito
kio iszejimo... Papenėk“ vai
kus!...”

Vaikai ir sustaugė invairiais 
balseliais.

Nejucziomis peilis 
man isz ranku. Sudrėbėjau vi
sas. Pradėjai! kai mažas kūdi
kis verkti, ^raudoti,
4 6

4 4

Papenėk“

iszkrito

verkti, .^raudoti, rėkti: 
Vieszpatįc Augszcziausius, 

kas su mailing dabar daros?! 
K a asz 
man dingti J ?.l.

Ilgai kovojau pats su savi
mi. Maniau 1 vienaip ir kitaip. 
Tik ant galo nusprendžiau ir 
pasakiau visiems:t

“Eisiu! Tuojau sugrysziu!... 
Visko bus! Tuojau!...”

Pasigriebęs geležine sztan- 
gele, iszejau laukan.

Buvo tamsu
tukas inkyriM barabanijo in 
namu Stogu?,' kieme stovin- 
czius apipuvusius lentgalius. 
Kur tai, kelintame gyvenime, 
girdėjau,'vaikai verke. Dar to
liau — vyras su paezia nie- 
kinaneziais žodžiais barėsi...

tikras vagis, lėtai 
dairydamos

kau per kiemą, 
siaurute priemene.

Iszejau gatvėn.
Tenai žmonių veik visai ne

simatė. Tik rotkareziais vienas 
kitas kur tai ėjo, tai sziur-tur 
vežimas ar automobilius va- 
Jiavo./Krąutuviu languose ži
buriu jau nebuvo. Tik ant gat-

tūriu daryti?! Kur
i >

Smulkus lie-

Savo
namus parnesziu. 

maeziau 
i vaikai

Kaip gera visiems tuomet 
bus!./. Bet staigu iszgirdau 
kaž-keno bėgimą paskui mano. 
Iszsyk rodosi, jog tai ne paskui 
mano. Sziaip sau kur, maniau.

Tik belipant girgžda n ežiai s 
la i pte 1 i a i s a u k szty 11, 
skaudu smūgi galvon... Akyse 
pažialavo, sumirguliavo. O pa
skui iszgirdau sziurksztu, 
man visai nepaprasta szauks- 
ma: ‘ ‘ 
ti!”

Buvo tai palieijantai, kurie 
mane czionai ir atvede.

Žinau, gerbiamasai 
gali mane paklausti: 
asz nepasiskolinau 
kaimynus iki pradėsiu dirbti 
kodėl nesikreipiau 
labdariu, kurie szolpia pavar-

A, koks tai juokin-

iszgirdau

pajutau

A, vagie! Norėjai pabeg-

ponia,
Kodėl 

pas savo
i i

kur prie

iki gy- 
o musu gatvelėje,

gelius?”
gas klausymas būtu! Labda
riams jau dasiėdžiau 
vam kaului,
— toje siaurutėje, pilnojo pur
vo is visokiu neszvariu iszma- 
tu
gaus,

Pagaliau, ir jie
Ir j u

Kaip ir 
pamažu, iszslin-

per kaimyno

i

nai susitaupęs — viską iszlei- viu kampu, pro tamsius rukus, 
spingsan- 

ežios lempos mete koki tai isz- 
ir baugino ma-

dau. Pagaliau ir maistui pini
gu pritruko. ..

, .Skurdas ir badas mano na- 
iriuose. Žmona, sirgdama, de
juoja, 
Graudu man darosi. Skausmas 
ftzirdi rodos peiliu rožyte rėžo. 
Maniau eit, lyst vandenin ir 
atlikta... Bet ežia mintis gal
von atskrido: “ 
mažulycziai dings? Kas ir kaip 
juos globom? Kaip su mano 
žmona tiksis?” O ant galu-ga- 
lo, ponia, kaip tai butu sunku 
mirti, 
gyventi!...

Viena isztisa diena alkanas

vaikucziai klykia...

Kur tie mano

kuomet žmogui norisi

pro lengva lietuką,

tižusi szeszeli 
ne •. r

Susilenkęs, slinkau pro 
krautuvių didelius langus. 
Kur ėjau — tuo tarpu pats ne
žinojau. Nereikejo man brang
akmeniu, nenorėjau asz rubu: 
turimo dar sziokiu-tokiu, ap- 
siskarmaluojam ir gerai. Ne
atėjo man mintin apie skans- 
konius, — be ju galima gy
venti. Norėjau tiktai vieno — 
gaut ka-nors pavalgyt ir savo 
szeimyna papęnet...

Taip, gerbihmasai,

slinkau7 
didelius

asz pas-

mirgėto

gatveleje — nėra to žmo- 
kuriam asz nebueziau 

skolingas arba pas kuri nebu
eziau praszcs kiek paskolinti... 

, tie mano kai
mynai, neperdaug turi, 
vaikai ir moters nuskurę, basi 
ir pusbadžiai... Visa ta musu 
gatvele, kiemai ir tos mažutes, 
aplužusios grindeles
mirga skurdžiu minia ii' klau
sosi j u skaudiems dejavimams 
ir atsidūsėjimams... Tik niekas 
apie juos nežino, niekam neru
pi ju skaudus likimas...

Taip, ponia, asz vogiau!... 
Vogiau — szirdingai prisipa- 
žystu. Bet asz kitokio iszejimo 
nemaeziau — kitaip
vojau; permažo asz, ponia, su- 

Vienok, asz teisin
gas žmogus. Kaip mane gyva 
matai — niekad nuo nieko ne 
galo siūlelio nepaėmiau,
tai dabar, pirmu syk taip pa
dariau... Ak, Dieve, ka gi kita 
asz turėjau daryti?!...

— P. Bajoras.

nestigai-

pratimo...

Tik-

myli Colgate’s 
Dantų Valytojų, nes turi 
malonu skopi ir užlaiko 
ju dantis ezystus ir žy- 
banezius.

Vaikai

Pirkite triubele šiandien

I

25c,
>

Kodėl vaikinams 
praojti neduodate?

Kaip tos, Perli, Juli ir Didi 
O badai mergos liuli.

Kam vaikinus stabdote,
Ir pinigus praszote, 

Ar teip krimo norite 
Jeigu pinigu praszote?

Tankei ant kampo jomarka

paskui
7

Tai lyg

Vienai Detroite

pakele
Jog net palicmonas

seko
Mergicas gult varo, 

Jog įnikti lamina daro.
Jeigu mergicos doros butu, 

2 nakti bambiliuje 
nesodotu,

Tas Mahano.jui dedasi, 
O tas toli girdisi.

bobelkai 
svaigulis užėjo

Tai per langa žemyn užtelojo,
O kad augsztai 

sprandu nusisuko,
Ir ant daigto atliko.

Butu josios vyra apkaltinia, 
Kad kaimynai ne luitu matin

buvo, tai

j

Pripažino, jog jos vyras bu-
1 vo sztoro, 

gala pasidaro, 
gyva buvo,

Kada sau 
' Koki laika 
Na ir da savo vyra kaltino, 

Buk jisai jaja užmusze, 
Ba josios nekente, 

Bet kaimynai pabudino, 
Ir sūdąs vvro neapkaltino.vyro neapkaltino.

Niekur tiek rudžio ueižgeri, 
Kiek tam Szenadori, 

Dinerkes kas 5 miliutas isz-
i * »4 • •ejua,

...... kaip kūmutės suėjau.
Staugė, klykė,

Nosvietiszkai cypia.
O lovos! kaip kiaulių mygei, 

Kaip meszlai lygei, 
in akis kabi

nasi,
Su graikais vedžiojesi, 

Nežino kaip tolinus bus,

O ir mergicos

Ar nuo paleistuvystes nepa
sius.

1

Užmirszti szito negaliu, 
Kada tik atsimenu, 
Isztikro tai nekas, 

Tiktai kokis triksas.
Dvi biznierkos pasirėdė, 
Su savim tinklus paėmė, 

In Džunkszina nusidavė žuk- 
laut,

« r

žuvelių pasigaut.
prie krūmo 
padėjo

Ir tik su bividisais in van
deni i nėjo.

Kada žuveles žvejojo, 
Sztai kokia tai farmerka at

vežtojo, 
Andarokus ir dreses paėmė,

Ir namon parsinesze.

y

Žinote,
Dreses nusiėmė

y

Kada biznierkos prisižvejojo, 
Isz ežerėlio szlapios iszejo,
Klause vaiko, ka dreses ser- 

goj<),
Kur juju dreses pasidėjo.

, Tai tau ir beda, 
O ir didele geda, 

Moterėles szlapios namon ėjo,
riet manos Ip’umuosia pasi

slėpusios neregejoj
Argi tai ne juokai ?

Nežinau, ar surado dreses ar 
ne,

Tas visai ncapejo manę,
Asz miglinu, jog atsiras, 

Ba farmerka suras.
Datigiatf Leiksaid nekeliaus 

Ba žuvelių nepagaus, 
tuk u krautuve.

Prie ju būvės vaikutis už-
klausė tos, kuri pasakojo:

p

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25 e.
W. D. BocalcowakhCo. 

Mshanoy City, P»vMahanoy City; F«v

No. 122 Kapitonas Velnias, 
kus apraszyman, didele knyga, 404 pua 
lapių, popierinei apdarai. - 81.00

■ No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
apisaka isz Prancūzu gyvenimo, Ir 
viena trumpa*Maskolfazka pasaka, 287 
puslapiu. - - - 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Kri- 
mlnalisz.kas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidolota,
pirmutines puses szlmtmeczio, Iszlmta 
Isz Liotuviszku užllcku.

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz glrriOH ir Ant nemuno. 68 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 116 Dvi Istorijos: Anlolas 
Dlevd.

istorijos apie Joni lt

35c
aplsaka isz

Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c 

No. 126 Keturios Istorijos apie 
Urvą užkeikta, Panaszus, Leorcnas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dipgsta. 196 pgi - 35c

No. 127 Tris Istorijos apie Neva
lioje pas Maurus, Vioszkelio Duobes, 
Karalaitis žmogus. 12! puslapiu. 25c 

No. 128- 12 Istorijų: Neda vykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai. Velniszltas kaziravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczla. Stebu
klinga kuczia. Krėslas. Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skripka. 
ka ketina antra karta apsipaeziuot. 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25c.

No. 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszaltl, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios Istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje. Javorovas ir Jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo plglaus dar 
blnlnko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszios istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szoparka, Pavo
jinga klaida, 
teip-gi 
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos prclta szimtmctije, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
gmertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu pačiu. (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus, 
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.

88 puslapiu.''

Krėslas.

Prakeikimas.
Del tu

35c 
apie

Toj paežio] knygelėje 
randasi szitie apskaitymai,

Viso-

Labai smagi 
knygelė’. 88 puslapiu.'’ ’- 20c

No. 131 Pasiskaitymo knygele; 
sekanti skaitymai: Stebuklingi rieszu- 
tai. Raudonas žibintuvas. Pasiszventi- 
nlipas gero draugo. Dvilcka žodžiu 
teisybes. Kaip Jokūbas loszc kaži ras 
su vendu už duszia. Ka darote, darote 
patįs del saves.
Rūta. Aszaros motynos. Nubausta 
mergina. Skarbai ant pilko kalno. Sz. 
Jurgis ir griausmas.
žinutes. Ka ženklina 50 bilijonu dole
riu. Svarbiausi atsitikimai svletiszkoje 
karoję. Vardai visokiu žolių, szaknu, 
lapeliu Ir t.t. lletuvlszjtai, lotiniszkai 
ir angelskai. Apie stebėtina miestą 
New Yprka. Lekiojiinas oro. Privalo 
tik moteres. Pavėlavimo apgailėjimas. 
Nusiminlams, dainele.
liūdna, liūdna, dainele. Mažas škirtu-

Bo apetito, dainele. Paparczio 
žiedas. Kvaili žmonis. Koletą juoku. 
Pasaka apie Lobininku ir neturtėli. 
Szitoje knygelėje teipgi randasi visa 
Naujos Mikaldos Sabos Karalienes 
Pranaszystes. Preke knygeles tik 25c.

No. 135 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinusi sekanczlos 
istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
tnieje, Kandidatas ant apsipaeziavimo. 
Dzūkai szvadavo savo paezia Taba- 
kiorka. Kaip žydas moka gcszefta pa
daryti, Pasaka apie arkiuka-kupimka, 
teip-gi keletą juoku, geru rodu ir t.t. 
48 puslapiu. - 15c

. No. 136 Sziuplnls puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinąs! sekanti 
skaitymai: Ha isz maiszo iszlins, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, telp-gl juokai, 
rodos trumpi pasakaitymai ir t. t.

Prakeikti szokikai.
Aszaros motynos.

Reikalingos

Perspėjo. Oi

mas.

•ir^

rodos trumpi pasakaitymai Ir t. t. 52 
puslapiu. - - - - 15c

No. 137 Tris apisakos apie Pinin
gai galva-žudžiai, Ražaneziua iazgelbs- 
ti nog Bincrt, Apie Szv. Kristupą* Juo
kingi szposolol kaip traukt gllluknin- 
gal einiki ir kiti szposelei.
Preke - - - - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir velnias, 
Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. 
Užliekos isz senovės padavimu. Poary 
ant žemgalio arba kaip jisai ątrado 
žemgali. ,64. puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos,apie Gyveni-

52 pus.

mas vargdienes, Meile kudykib, ir Dvi
• . j . > .» . _ i . ii r . . , < 1dainos. '47 puslapiu.' *; 15c

'■ N0.141 Istorija apie Slerata, pui
kus apraszymas. 119 puslapiu. 15c

No. 142 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziauczius, Isztikhnas sūnūs. 
Karalius gontelmonas, Karčzcma nuo- 
sząlija, Vaidulis, Galinga szoble, Moti
na sopulingu, Molio sunaus. 181 pus. 
Preke' - - - • - 85c

No. 143 Istorija apie All Baba Ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

. 'viena motina, Valluiczlu plepėjimas. 
GrajUa Haremo; neyalniuke, Lupszįn

15c
No«144 Keturios istorijos apie

(62 puslapiu.

taicziu pi 
kalniuko,

No. 176 Dvi istorijos apie Joni lt 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - - Ue

No. 177 Asztuonios istorijos apie 
Dcde isz Amerikos, pasaka manu Dze- . 
dzes (Dzukiszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dede, Atsi
gavo, Valkata, Paukaztelis Jezuso, telp 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. ...

No. 178 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenorlaus, Klara, Nusprena- 
tasls, Ant kiek užlaiko moteres pasia- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios istorijos apia 

Vaitas Szvilplkas, Pas merga, Gražios

Dvi istorijos: 
Senas K last oris, juokingas 

nprnszirnas. Frako knygutes tik 15c,
No« 147 Tris istorijos apie Tris 

Valkljozai. Iszinlntluga rodą, Apsklalb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios Istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Staiorlaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kunlngaiksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zcrkolas, Sidabrinis gra
belio, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
y.ar.e°..Ba?naH’ 1>asa’<oa °I)10 clK°ny«.|akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka

ralium. 61 puslapiu. - 15c
No. ISO Tris Istorijos apleKajl- 

62 
puslapiu. - U - . 15c

No. 181 Tris Istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė. 
Preke - - - .

No. 182 Tris Istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras Vaikinelis. 60 puslapiu. 
Preke

nas nedora žydą.

Kolera,

I

»

pti.

45 puslapiu. - - - 15c1
No. 150 Dvi Istorijos apie Dvarine 

Pana ir Apie Balsi Istorija. 61 pus. 
Preke - - - - jr>c

No. 151 Tris Istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
žmogaus sunu Ir razbaininka. 62 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu -

No. 153 Tris istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolcl Vargu
tis ir Skuputls. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi istorijos apie Vladl- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios Istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto- 
jel in Szvcnta žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu. - 15c
istorijos apie 

Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo,

plrgauna.
No. 156 Penkios

Juokai. 60 puslapiu.

61 puslapiu.

‘ mas, Drūtas Petras, Nuogalis.

62 pus.
15C

61 
15c

15c

15c

15c

sza Korczaka. 35c

apie

In ka
Kaip neturte

No. 157 Puiki Istorlje apie Jona- 
262 puslapiu.

No. 158 Tris istorijos nple Anglo 
rlus isz Valcncijos, Kožnas daigias tu
ri savo vieta. Ka pasako katras pa- 
cziuojas. 76 puslapiu. - 20c

No. 159 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - 15c

No. 160 Dvi Istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urllka razbaininka. 
43 puslapiu. • •»' ■ 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galinczlu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnlerl ir apie tai* kaip giltine pasili
ko kouluoczlu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios istorijos
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kart 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c

Ne. 163 Pasiskaitymui knygele: 
Nauji merai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba moteres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke- 
turios. dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nckurio Žmonis tiki,
lietuviai ameriko praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningos dienos. Žmonių skalczius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No.lGl Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius. Kalvis, Jonas Ir 
jio buliukas, Merga-kareivis, Vieszpa
ts Jėzus ir vaikelis, Užganedljo save. 
58 puslapiu. - 20c

No. 165 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
limas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
kejimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
61 puslapiu. - - - 15c

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža katiluka. 
Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna apisakele. Preke 15c.

No. 169 > Tris istorijos: 
už mergina.
Kas kaltas. z , Preke 25c.

No. 170 Tris istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolci Mateuszo Je- 
rubausko, Osiecznu. 40 puslapiu. 15c

No. 171 Tris istbrijos apie Volnis 
zkas malūnas, Kaip studentas lojo o 
maluninkaB pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - - 15c

No. 172 Penkios istorijos apie Ran 
ka apvaizdos. Nędaejusia žudinsta. 
Paskutine vale motinos, Pakutnlnkas, 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadi- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 173 keturios istorijos apie 

Žibinte bažnyczloje, Sugertuves trau- 
kije., Aluto dūkto kun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu. 
20c

limas Totorių, Daltas Vaidulis, Atmo- 
_ , 47 puslapiu.

Musztine
Geradejingas murinas.

na.

ksztas ant salos Dago.
Preke -

No. 174 Dvi istorijos apie Auka

15c
No. 183 Puiki Istorija apie Szakl- 

136 puslapiu. 25c
No. 184 Pu iki istorija apie Malu- 

- 15c
apraszymas 

45 
15c

No. 187 Keturios Istorijos apiO 
Kapitonas Stormfield danguje. Pabėgt

nas gi r r loję. 77 puslapiu.
No. 185 Juokingas 

apie Savlzrola, didis klasteris, 
puslapiu. -

le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagis. •• 
puslapiu. - - - - 15c

No. 188 Istorija apie Markus lt* 
Aurellanas puikus apraszymas. 
puslapiu. -

No. 189 Keturiolika istorijų. Apie 
Po laikui. Onytės laime. Per neatsar
gumą in balta vergija. Puslau-gavenls. 
Vieszpats Jėzus ir mlszko medžiai. 
Žvake. Del pirsztinlu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus danglszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli,,aržiuolas Ir uosis. 
Budync. Pulki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - 25c

110
20c

No. 190 Keturios Istorijos apis
Ant prapulties kranto, Mtstras Ir Krt- 
peszius. Kampelis duonos, Isz ko dlde- ‘ 
11 ponai. 105 puslapiu. - 25c

No. 191 Tris Istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka. Protas ant pro-
to, ir keletą trumpu paskaitymu. 22 
puslapiu. - 10c

No. 192 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis* 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. - - 25c

No. 193 Septynios Istorijon epic 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, įsa 
reiksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25c

No. 194 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus neleido in dangų, Sziauczius di
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl- 
Nantoj, Netobulas žmogus. 
Preke -

No. 19C Tris istorijos Sūnūs Mal- 
kiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. ... 15c

No. 197 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Prlesz teisybe ne kai 
bėk, senas žmogus pavojuje. Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija Isz 1795 meto. Nedoras 
ponas, Girtavlrpas. 122 pus.

No. 198 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va-

122 pus. 
25c

25c

gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeitu, Kaip Jonlszkei pavogė 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlls 
atsiverto. Stebuklingas akmuo, ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus. 
Preke - - 25o

199 Septintos istorijos apie Do
rybe ir mielaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Laisve. Pražuvę miszkai. Ap
leista naszlaite. Jeszkok aukso szlr- 
dyje. Lape ir vynuoges. Preke 25c.

No. 200 Asztuonios Istorijon aplo 
Barbele. Mokytoja. Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko Ir serganczlO ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažlnsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szviesa, Pasitaisias prasižengs 
lis. Duktė malkakerczio ;121 puslapiu. 
Preke - - - -4 25o

No. 202 Vieniolika puikiu istorijų 
Apie Džiaugsmas ir 

Kalėdų Vakaras, 
Isz Akyvuino, Su Dievu,; Grigo Kale- 

Kaip Vincas ingalejO" batzla, 
Mailąch, Paskutinei Valadoi,\Slaptyb« 
gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu 
tikimii, Nusiminimas seno A 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu..* 25o

No. 203 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Uotu vos. 68 pus. 
Preke - - - 15o

No. 205 Penkios istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kam 
iszdavlpeti pinigus, Girdos sargas, Su-t 
nu ir Dukterį.

No. 206 Tris istorijos apie Kunl»

su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu.

dos,

Nihilistu^ Stebuklas kuczios naktį 
61 puslapiu. - - - 15c

No.175 Tr.is isiorljos apie Raga
na, Keliauninką Jonu,. Vaikinas ifr^tb- 

20c 220 puslapiu.15c buklus. 74 puslapiu.

u Alai- / 
uniklo.

I
*

►

t

l

83 puslapiu.. - 25c

į rgo Paslaptis, In Morika, Pakaruęklls.
850

ra
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' CAPITAL' STOCK 1125,000.04 
ir Profit r $586.246.50

ip i ,iu —...........

Mokama aatra procentą ant audėt u 
i Procentą prldedam prie Jus 

pailgu i Sausio Ir 1 Liepos, ncpal- 
Mmt ar atneazat parodyt knygute 

^ar ne. Mew norim kad Ir Jus tnrA- 
knmat reikalą bu musu banka, ne- 
^(>alaant ar mažas ar dldella.
* Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki 3 
ipoplet. Subatomis 9 ryto iki 12 vai. ) 
| f M.... i ■ i i« <
i H. BALL, Prezldontaa J
► F. J. NOONAN, Vlce-Prozldent. 5

J. E. FERGUSON, Kaalcrlua 1

Lietuviukas Gruborlus

K. RĖKLAITIS
pagalLaidoja Numirėlius 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagolblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

5111 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

%.

t

V

4

Žinios Vietines
Seredoj pripuola

Onos.
Ar 
jog

žinote Mabanojie- 
suejs 34ežiai, jog ketverge

metai kaip terp
laikrasztis
linosi jusu linksmumu ir nu-

ft ft Saule i ? kuri (la-

Y,ra tai ilgas laikas 
laikarszcziui vienam 

“Saule/’
( I

1 ■

I

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
taniausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teninga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip-
Įritės prie gerai žinomo lie
tuve, baukieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
Šiito adreso:

<

i_ir

f

)

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker 

4 S. Main St. DuBois, Pa.

■ 1—**-*-r———..............   ■ —

W. TRASKAUSKAS
> FIRM UTINIS LIE TUVISZKAS 

r a.
fj 
WAB0EIL5 MADAM)Y CITY,

C * Ir r 1 i , ’ „

laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
J Automobilius del Laidotuvlu Krlk- 

aztlnlu, Vescllju, Pasivažinėjimo 
ir t. t.

520 W. Cenlre SU

T

lindimais.
praleist
miesto, o kad ne “Saule,” tai< 
sziadion ne butu Mahanojus 
kuom jisai yra —f laikrasztis 
pakele miestą ir praplatina jo- 

visa Amerika —

yra

jo vnrdn po 
kur i 
apie toki miestą svieįas mažai 
žino. Kada 
ninku”
garsejodniestelis po visa Ame- 

I rika, tpkada persikraustė in 
Brooklyn ji, miestelis kaip nu
mirė ir sziadieu mažai yra ži
nomas — teip butu ir su Maha- 
nojum.

— Nekuria jauni 
iszkeliavo in Westus 
gilukio bet neilgai 

| szilde pėdas nes
Sugryžusioje sako 

buk žmogus turi dirbti už 26 
centus ant valandos kaip mu
las ir vos užsidirba ant pragy
venimo. Tieje ka sugryžo, sa
ko Jog anglekasyklu 
nese yra geriause

I
I

'' " '■ *' ■'.... SAMULE
, 'J""1','11' u'?h r.j*—**" jin ,
ISZ SHENANDOAH, PA. BAISU VAŽIUOTI AMERI-

KIECZIAMS IN LIETUVA.' 
mirė , 

gyventoja Musu skaitytojas i 
I

Ip" f 4
» /:>V

’’F“

f» *4

h G

x«* •

>\ * c A’’ l

4 In.

hm

'f: r ; TT ? T T

____________

seredn 
sena

miret Praeita
Shenandoro sena g 
Magde Kairaitiene 73 m. senu
mo, uoszve į 
Levanavicziaus. Nabaszninke

,1 , Willi mil/ p.-.XwRm   III — Įlfc-HIII ■■ II III ■ ■MttlIlIU >

l f J

AIKAI APLEIDŽIA MO
KYKLAS IR JESZKO 

DARBO.

I J

isz Tay- 
■lorville, III. p. A. S. prisiuntė 

graboriaus Vinco nuims gromata kuria, aplaiko 
r

1 tą. i. >; »R ■. i .■ ■; į»ų ĮĮĮĮy».i||,» ■ _ ■»«..... j į . _ ■ -1-1. .

T tiksiantis Naktų ir
ARABISZKOS ISTORIJOS

V iena *w*

k

4)
/

ft

isz

yra klau-

iszgyveno Shenandorije 42 me
tus. Paliko 4 dukteres Leva- 
navieziene ir Paloconicne She- 
nadori ir Mrs. Carrol Pkilhdėl- 
phijoje, ,
praeita subato^(ryta.

Laidotu Vės atsibuvo

“Kas dapgiausY” 
simas, kuri tukstaneziai vaiku 
klausia kuomet mokyklų duris 
uždarytos jiems paskutini kar
ta.
>j, Apio vienas milijonas vaiku 
tarp keturioliktu ir' szesziolįk:. 
tu metu,, t \ , 1 1
Darbo' bepattknibnto i Įtaiku 
Biuras, apleidžiu 
kasmet ir eina L

Knygutėj “.
dren in Their Choice of Occup
ation and Supervisin 
Working Child” 
szo kas atsitinka tiems vai
kams ir duoda patarimus kaip 
jie gali tinkamai pradėti gy
venimą.

Mažai vaiku gauna pagelbos 
nuo tėvu kaslink suradimo tin
kamo darbo, nes lovai patis 
nežino kur ir koki darba vaikai 
gali rasti arba ka vaikas tinka
miausiai gali atlikti. Tanki
ausia, vaikai pradeda betiksli- 
szka ieszkojima, eidami in dir
btuves, krautuves, rasztiuyczi- 
as ir atsakydami apgarsinimus. 
Didesne 'dalis tu

1 1 « "A. '** <

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.Lietuvos nuo saVo dėdės 

isz miesto Kurszenu.
“maniau važiuo

ti in Lietuva,, atlaikyti: .savo 
g imi neš, 1 1 °',
szia gromata<tai nulli bįsifio 
rojo važįbo.ti 'ir goriau pasi 

ir skaitysiu “Saule 
szvsiu savo dėdei.

Sztai ka raszo 
tojo isz Lietuvos: 

Pavasaris 
ir buvo 

uradzojus iszrodo gerai. Bran
genybe baisi, jautienos svaras 
10 r. ir tai uoga loma gauti, Iji- 
sziniu svaras 30 r. sviesto 28 r. 
Pūdas rugiu 70 r. avižai 00 r. 
pūdas, geležies svaras !) r. ka- 
valkas cukriaus 11 r. 
silke 2 r.

Plesziku priviso po miszkus 
visur kurie užpuolineja ant pa- 
kelevingu kuriuos apipleszine- 
ja ir nužudina, tik viena diena 
septines purmaukas apipleszo 
vienam miszke arti Kurszenu. 
Milicija gavus prišakyma su- 
ymti pleszikus, tai nusZovc 
Szaukonu miestelio milicijos 
pirmininką jauna žmogų, ge

toje pridūrė:

gimines,

Gnoma-

1 ' jj v "11J * * w

bet’ kada aplaikiau
■ * t *»r'. u m • - Y j> ,i .

tu metu,. sako. r Su v<. Valstijų

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

♦

i
laksiantisNaktų Gerbemaslif Tomistai

C111 A k <V I K it 1. W\.ZS ’ H Ik Alt
L

SulaUklhti’' hUo ’ J u su ftiunczlamos 
mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų lt Vieni

441

ui *kurla tfpu
vardu knyga 

i -
Bzlrdlnga aczlu ir labai džiaugibosl 
kad tokia knyga,Jcalp "Tūkstantis 
Naktų ir Viena’* apturėjau, .nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tpkia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Vieni” nes* ja

li ksiu cziori laisvam Amorike 
ir skaitysiu “Saule” ir užra-

mokyklasF mokyklas 
i ieszkot darbo. 
Advising Chil-

{ J

»— Lndvikas Kupnaviczia 
isz VVm. Penn o R. Frantz ir J. 
Gradvill isz szito miesto likos

i Wm.
Frantz ir Gradvill va

nesiranda laikraszczio, su^ej8(i nnį kelio arti 
i 

“Vienvbe Lietuv- 
užgimd Plymouthe pa-

vyrukai 
jeszkoti 

tonais su- 
jau randasi

namieje.

aplink i- 
ir smagiau

si.gyvent i nes kaip dirba tai 
pjenti work and gud bir!

Anglekasiai
v ra

M

fojė groma-

Penn.
žiavo ant motor-cyklo o 'Kuppa 
viezia ėjo pekszczias ir isz ne
žinomos priežasties užvažiavo 
ant Kupnavicziaus. 
vyrai likos pažeisti.
likos nuvežtas in Asblando Li- 
gonbuti ir
Kupnaviczia teipgi randasi li- 
gonbuti.

Visi trys 
Gradvill

vargei pasitaisys.

Pottsville, Pa., — Pirma ne
laime kasykloje nog kada sus
tojo bedarbe, atsitiko praeita 

i, kada Charles Mc- 
fajerbosas ’ ’

Ketverge
Grady “fajerbosas” likos už- 
musztas Buck Run kasykloje 
per nupuolimą anglies nuo vir- 
szaus. Jisai taisė “timberius” 
ir pasiluosavo anglis. 

4

timberius

t <

sausas
pas mus labai 

szaltas, bot

g the
Biuras apra- /

viena

pkaltydamas žnnigus apie viską tada 
painlrsztl Ir visokį rupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKA8,
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonya, 
Czekiszkea vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA. f

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas

I

>
i 
s 
5

parodo kad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

W. D. Boczkovvski-CoJ Mahanoy City, Pa

Teipgi galima 
Preke knygos .Ameriįce $2.00* 

u tiktai $2*50.
4

<<

Didespe -dalis tu vaikucziu 
gauna idrirbus, kurie nereikala
uja gabumo ir neturi ateities. 
Kiti visuomet maino ’ vietas 
ir galu gale nepajiegsta' diriiti 
prie pastovo darbo. Kiti randa 
darbu, kuri jie fiziszkai negali 

vaikai apleidžia 
negali 

i vai riti

e o e i * e e oi ■ e ■ w <m m — t —i •• •
< 4 t ft 4 % I

Banka ka Turi Baisa
f 
9'

rai man pažinstamia kuris no
rėjo gyvus pleszikus pajunti. 
Jojo draugai trys mifieijahtni [laikyti, 
būdami su pleszikais susiiie-l

I 
drucziai senumo, krito negyvas savo na- 

Jo brolis 
Louis keli metai adgalios krito 
negyvas sėdėdamas hotel i jo 
prie lango, kitas jo brolis Harry 
teipgi krito negyvas kada ėjo 
su paroda keletą metu adgalios.

Samuel F. Quinn 54 m.,

laikosi ir malsziai straikuoja. me szitam mieste. 
Kompanijos vargei bandys va
rvti savo kasyklas su skobais 

gautu protekcija nub 
valdžios bet vis-gi jie gerai su
pranta galybe unijos ir 
kad negalėtu gauti invales 
darbininku varvti kasyklas.
Kietųjų
vienos nuomones ir laikysis isz 
vien iki pabaigai.

nedelia popiet 
buvo susirinkimas komiteto 
kuris rūpinsis apie suszelpima 
anglakasiu kuriems bus 
kalinga pagelba laike bedarbes 
Pirmsedis to komiteto yra D. 

IF. Guinan. Komitetas susideda 
isz 24 nariu, 
paskirti V.
BoezkaiLskas.

— Bažnytinių! chorui buvo- 
pavelyta laikyti savo “prak- 

r.iokslaine.fo

kad ir gautu

gauti 
varvti

y

žino

sėdėdamas

Brooklyn, N. Y. — Sorke Szi- 
anglekasiai yra. visi meriene per tam tikra biurą 

pernai gavo vyra už $25 dola- 
irius, kuris yra 1.2 metu už ja se 
Dėsnis; ji turi metu.4.0. Bet da
bar ji atvilko in Brownsvil- 

noreiiama atsįkra- 
rytais bandas 

ir labai nemanda
giai elgiasi. Szimeriene jau nuo 
vieno vyro buvo persiskyrusi-.

Praeita 
susirinkimas

rei-

Isz lietuviu yra 
Jusaitis ir W. 1).

savo “ 
tęs” mokslaineje, ir praeita 
petnye žios vakar a pirma karta 
choras, jau tekiais buvo susi- 

Mahanoy City, Ta. rinkes. Gal laiku ir apsimal- 
*~* "Z V S

TrlrczlaOsIa Lfctuvlszka
B AN K A

—»—
Didele kaucija sudėta Valntl- 
Jos Banko Departamento.
Eaiu po- prleMura Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali* pražūti. Pri
imu pinigu? saugiam palalkl- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytains. 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Vlskks daroma teisingai, grei 
tal lr pigiai, ftaszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
ataaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
001 W, Mahanoy Ave^.

• l’A.MAHANOY CITY,

. DIL JUOZAS J. AUST ka 
(Lietuvis)

Buvusls D&ktaraa rlumon—
eje. Gydo vUoklaa,' Lygas.

' Priima ligonlua )</, 10 vaj 
;ryt*. -- - -
9 vakarę.

Gydo vlsoklao. Lygas.
BI
I
* 4

* 4.

' *

y Ąnt. L /Sakalauskas
Z, z Į ---- U

’ DpylfcrpTtrnjrd RAS GIIABORICS >

•ryta.

i i

... y

12 lig 2 py piet., 6 lig

U S K. Coal
^/i Tel. 359-R.

Shenandoah.

jau
Gal laiku

parapijos ergclei.
Pranas "W. Boczkauskas 

redt k t orius,* praeita 
snbata iszvažiaivo su savo szei- 
mina^aut vakacijos. Jie bus 
iszvaziave pora sanvaieziu.

— Lenku mainieriu loka
lus iszprasze isz miesto biznie- 

! riu daug getrymu ir valgio, na 
j ir praeita snbajta parengė sau 
“free” balių Lenku salėje ir 

l ant galo susirnusze. Keletą len
ku buvo gera i apdaužyti, vie
nam daktaras turėjo in galva 
sudėti ’9 stiezius. • Vieni kitus 
npskun/de ir prova nuėjo in 
Pottsv.’.Iles suda.

— Parsiduoda 5 namai ge
ram padėjime ant 9-th Alley. 
Kreipkitės po No. 1M)1 E. Pine

i i
/Norėdami inveatl Elektrikinla 

Szvlesla in narna arba pataisyti koki 
dalyk i, ateikyte pas ožektro daktaru 
Flory ona Boczkauska, 3D3 W. Mahanoy 

fAve., o padarys jum tlarba sorai Ir 
užga ladlnanczlal. (t.f.)

"S-.iules”

4 4 free

St.

J > balių Lenku salėje ir

♦ m B >41 .SAMUOTOJAS
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T,*raneszimas nruidotojams 
/ vandenio.
Seredoj 26 Liepos 1922 bus 

paskutine diena del apmokėji
mą randa už vandeni nes po 
tam bus uždėta bausme ant 5 
procento. Po virsjj-minetai die
nai visos raudos i. už vandeni 
bus sukolektavofios pagal tie- 

į t su ir regulu kompanijos.
Malianoy City Water Co.

i

!

t

Laidoja?kunufl Numirėliu pagal Nau
jausia madų. Pigi preke. Telpgi pi? - 
£tato automobilius vlaoklema reiks -

• • Ij- , ./ iy i
“F Parduodu visokius paminklus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
'jeigu pirkaite POMNINKA tai kretp- 

’ kites pas mene, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
iti E, Pile SU MoJumoi City, Pfc 

. <

'Ūmi. a A ... .

Jeigu pirkaite POMNINKA tai kretp- 

plglau gerlaus parduoti negu kiti.

les teismą 
lyti. Esą jis ja 
pasmaugti

Boston, Mass. — 
D^rbinįnko

Pereitos 
seredos , nakti “D^rbinįnko” 
name likos-, sumusztas ij* apjp- 
lesztas Juozas ^z(veistip, saliu- 
nikas. Jo galiūnas rpndąsi po 

342 Broadway, 
Darbininko”.

saliuna 
nuėjo pas savo broli, kuris gy
vena “Darbininko” name po

No.
4 ft

Uždaręs

4 l

netoli

Szveistis

“Darbininko”
No. 366 Broadway. Prie jo pri
ėjo dū vyrai ir kalbėdamiesi 
kartu inejo priemenen. Szveis- 
czio brolio pati žiurėjo per 
Įauga ir mate ji ateinant, bet 
negalėdama sulaukti jo pasiro
dant, ji nulipo žemyn pažiūrėt, 
ko jis tenai užtruko. Nulipus 
ji rado ji gulinti be žado. Jis 
buvo sumusztas ir apiplesztas. 
Kokiu tai bukiu inrankiu per
skelta jam galva, suardytas 
veidas ir smakras. Jo kiszeniai 
buvo iszkratyti ir paimta $45 
ir auksinis laikrodėlis.

Mirsztantis Szveistis buvo 
nuvežtas miesto ligoninėn. 
Tenai ji kiek
O’

jam galva

in i esto
atgaivino, get jo 

gyvastis vistiek esanti da pa
vojuje.

— Pereita
Petras yaitkeviezia. Prigulėjo 
prie szv. Petro
tauto dr-ju. Buvo 58 m. am
žiaus. Jo paskutinėj valandoj 
petriues dr-jos komitetas atnb-

Z I -u * 1 I

nedelia mirė

ir D. L. K. Vy-

sze dujos benefita, diir su ko
mitetu truputi kalbėjo ir tuoj 
pradėjo mirti. Su bažnytinėmis 
apeigomis palaidotas seredoj. 
Dirbo karszapej,

—*,. (fBostojio anglių aruodai

tai klausimas, kurio 
niekas

jau tu^dj, ir kada jie bus prb 
pildyti,./ 
sziandieii 
kyti,

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus
Drucziai apdarkyta kietais juo-! 
dais apdarais, ivienoje knygoje-j 
1209 puslapiai. Tiktai $5.001

7 L.negali atsu
pa kol angliakasiai su 

kasyklų \ savininkais da merą 
susitaikė. Net streikui pasibai
gus BostiOnas tuojaus anglių

11

negaus, nes pirma pirks arti
mesnes apaelinkes.

U H A S /s. PARMLEY
Ileal Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

mes galime juinla tarno patarnauti.

w. d. BoowKnstautcort-^
A MAHANOV CITY, PA. Jį 2są W. Centre 8t.
W. D B0CZK7S0SKA8 C0.'

Notary Public
arktį ar parduoti stubas, 
juml9 tame patarnauti.

•* — * — — t, į i"

randas Ir telp tollaus.
i Mahauoy City, Pa.

Kiti 
mokyklas bet 
darbo, nes i vairi u valstijų
įstatymai draudžia vaikus ne
turint szesziolikos metu eit in 
darbu.

Virszmineta knygele prita
ria tvėrimu kokios nors organi 
zacijos mokykloje arba prigu
lint prie mokyklos, kuri paro- 

nosi pinigais. Milicijantus štU-|dis koki ir kur darbai randasi, 
eme ir nuveže in Kauna. ,'

Vienas Amerikonas 
sužeistas ir apiplesztas Kur- 
szenuosia per kareivius szi pa
vasari. Jisai buvo geriąs su 
milicijantais, po tam keliavo 
PCI* tilta, k**, j/* Įsi .JV,IJV-F 
dp mįlicijantąi lietuvei, pridė
jo szautuva prie į 
leido szuvi.
sze Amerikonu, paėmė auksini 
laikrodėli ir 15,000 rubliu. Po 
tam kareiviai sugryžo in Kur
szenu dvaru kur stovėjo. Ame
rikonas po kokiam

būdami
szia indave pleszikams in ran
kas savo dranga kurie ant jojo 
užpuolė, skaudami in galva. 
Da to buvo negana, tai inleido 
da kelis szuvius gulineziam in 
galva, o ne vienas isz rpilici- 
jantu nepasiprieszino priesž 
tai, ba jieje su pleszikais dali*-

ieszkoti ■ -K* J

Merchants Banking Trust Jpo. banka visada užtara už-

?,v

likos> <’ ft

tai priėjo prie jojo

galvos ir pa- 
Kareiviai apiple-

pkonas po kokiam tai laikui 
atsigavo ir nuėjo in ta kareze- 
ma prie tilto, o žydas labai nu
sigando nes paėmė jojo visas 
drapanas ir buvo žinojas kas 
tgi per vieni buvo tie jei karei- 
vei. Tada ponas su milicijos 
pagialba* atrado drapanas ir 
pinigus pas kokias tai mergas 
kurios pripažino, buk gavo . • v e • kuriuos iž-nuo tuju kareiviu 
davė. Visi likos isžsiunsti in 
Kauna. Amerikonas buvo su- 
gryžias is& Amerikd du mene
siai ir ėjo in Kurszenus atlan
kyti savo teviszkia. Daug ple
sziku pas mus randasi, o trak- 
tijernese apiplcszincje daug 
amerikiecziu. Kita amerikieti 
apiplesze ir apmusze Papyles 
milicijantai, nuo ko mirė". Tai
gi matot kokia pas mus yra 
milicije kurie vietojo saugoti 
savo prįbunanczius brolius isz 
Ameriko, tai juos apiplcszine- 
je ir žudina. Nėr ko stebėtis,
jog Amerikas no nori pripažyt 
Lietuvos jeigu teip su ameri- 
koniszkais piliecziais musu mi
licijantai teip pasielgia.

A T

Sveczes: — Ej kelneri, Žiū
rėk cze mano bliudelije randa
si muso!

Kelneris: — Tai gerai pad- 
ląi, nors karta, gala gavo, nes

• • * * i i * .»<,/ 4 i . Oasz-jaja.nuo 
muszt. >

senei.
-------------------------------- . .

valstijose privati-
užsierne

Įvairiose
szkos organizacijos
tuom darbu, bet ieveik visuo
met galu gale mokykloš paėmė 
ta dailia po savo priežiūra. 
Anglijos systemas rodo, jog 
geriausios pasekmes pereina 
nuo kooperacijos
Įdėtos, su

su moky- 
pagelba. Mokyklų 

Darbo Suradimo Biuru vaikai 
pasilieka mokyklose pakol biu
ras randa jiems tinkamus dar
bus.

darbinnka žmogų szali. ‘
Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti. _
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti, 

.mažesnes mokesti es.
» ■ ;* X

Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz. 
vien balsuoti o tikrai laimėsite.

’S • , < t « I t;w

- Nekurie bankai yra lyg kapinės, — neturi balso,-nieko -
į nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali. .
* Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 
y Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi bank^. 

Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa. < .

’ / 1

A*-‘

’t

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
i - MAHANOY CITY, PA. ■» A* * • *< ■ »•* w

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlčc-lPrea, ■ D. F. Guinan, Treat.D. M. Grabam, Pros.

J. Garrahan, Attorney \y. F. Rynkewlcz'- A4 Danlecwlqz, M. qavUjla 
l\ C. Fonlėn ‘.T. Q; Hornsby r r..
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Geras vyras.

Nagi insivede in krautu^ 
Duszele, pasirink 

t r

— Ka Plinkis davė dovanu 
savo žmonai jos varduvių die
noje ? 

-. .
ve ir sako:
ko tiktai nori!

— Tai geras vyras! O koki 
tai krautuve buvo: auksaka
lio?

( 4

— Ne, penktuku ir deszim- 
tuku krautuve fersztoris.

t
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t'

i
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cigaretai
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VYRU 
y LIGOS
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Daktaras KOLĖR yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo begi jo 32 
motus invalrias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybe* 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrias Ilgas pa

kai, por lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba p.uslszkal 
Ir Unklszkal. Otlsos valandos nuo 9 ryte Ui p vakare

Plttsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo begi Jo 32 

nlal pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybe* 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrias Ilgas pa- 
blnanczlus nuo neezystumo kraujo. Atslszauklta ypatisž-'

Otlsos valandos nuo 9 ryte lig p vakare 
Nėdeliomls 9 Iki 2 popiet.

I’ENN AVE* • I’lTTSBCBGll, PA.J)K. KOIJJK -
»

MAUDYNES SIUTAI;
(BATHING SUITS ) !

4 Jį I I *

» J ’ ♦,

Guinano didelis sztoras nori idant 
kiekviena ypata turėtu maudynes 
siutą (Bathing Suit}.

r

Maudyne yra reikalinga vasaros 
laike delei sveikatos.

I'

• >* * I. * l* «

Privalo kiekvienas' turėti savo!.'
1 ■ • -■ ,W/ •

. , C ■■

locna maudynes siutą*
a ■<., t ilpt|

Gilinimo sztore randasi didelis
1

pasirinkimas visokiu tu siutu irj■ «■. i įųo b c * • r parduoda už
i

W v
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Jie yra 
GERI!

Pirk szluos 
cigaretus 10*
irsupzetlykpini^iw.
» ‘ I <1 1 » Mtjfc.-JJi, ...

'ii i

Ateikite pamatyti o pirk site....
•JTmvwhmWVi

GUINAN’S
>41

MAHĄNOY CITY, MT. CARMEL, SHENANPOAK.
‘...... ;•■> /s
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