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ISZ AMERIKOS
Palici-

laika deszimts 
del jojo atszalus

PACZIULE NEPABUCZIA 
VO JOJO PER DESZIMTS 

METU.
Milwaukee, Wis. —

jautas Harry Heyer, 36 metu, 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo savo paezios Lillian, 33 
motu, kad jiji savo vyro nepa- 
bueziavo in 
motu, buvo
kaip szmotas ledo ir nuo 1916 
meto jojo visai neklauso, kaipo 

ant iszauginimo 
kūdiki be jojo pavelinimo. Ant 
galo kada isztrauke isz jojo ki- 

revolveri su tikslu 
suprato, jog pa-

priimdama

M iddleport.

szeniaus 
nuszovimo ji, 
cziule per daug ji paniekineja, 
nutarė nuo josios persiskirt. 
Sudas davė jam persiskyrimą.
NORĖJO SU JAJA

SUSITAIKYT BET 
GAVO KULKA IN 

PLAUCZIUS.
Pa. — Mare

Boksicz'iene, 26 metu, likos už
daryta kalėjime o josios vyras 
Petras randasi 
gonbuteje su ] 
ežiu ir vargei pasveiks.

Mare, kuri turėjo 15 metu 
kada isztekejo už Petro Tuska- 
roroj isz kur persikrausto in 
Bridge[)ort, (’anų., ir ten insi- 
mylejo in kita vyra su kuriuom 
pa'bego. Pagyvenus koki laika 
su naujmvyru, kuris jai iszpe- 
re gerai Vcaili, pabėgo nuo jojo 

*“111 (‘irrndJ 
su savo 
gryžo adgal in Middleporta ir 
apskundė savo vyra kad jai ne
davinėjo pasziaUios ant gyve
nimo.

Petras atėjo pas jaja, mels
damas idant sugryžtu pas ji ir 
pradėti gyvenimą isz naujo, 
bet Mare ant to nesutiko. Pet- 

kerszino jaja nužudinimu.
M a re 

pagriebi*

i Potts vi lies li- 
perszautu plau-

luv’yru, Kims jai iszpe- 
i Kaili, pabėgo nuo jojo 
11 t\u, KN, "R fit gy ve n o 
> seserimi. Nesenai su-

b-

ra s
Isz baimes Mare nubėgo ant 
virszaus, pagriebė revolveri, 
paleisdama szu\ i jam iii kruti
nę kuris gavosi in plauczius. 
Po tam nusiuntė idant ateitu 
daktaras apžiūrėti ligoni ir ai 
sisedus malsziai jauke ant pri- 
bunanezios palicijos, kuri Ma
re n n vėže in kalėjimą.

INSMEIGE VIDELCIU 
IN AKI.

Shamokin, Pa. — 
metu Stepukas Ribilas, 
dės surūdijusi videlciu 
ulyezios, pradėjo su juom ba
dyti sena sedvne ir kokiu ten 
budu insmeige videlciu in aki, 
kuria jam daktarai turėjo isz- 
pjauti Geisingerio ligonbuteje 
Dan vilioję.

NUSZOKO NUO TILTO 
IN UPIA.

.Johnstown, Pa. — Kokis tai 
nežinomas žmogus nuszoko 
nuo tilto in Conemaugh upia. 
Palicije rado jojo overkoti ant 
tilto kuriame surado pedes ko- 
perta ant kurio buvo paraszy- 
ta pravarde George Palsis. Isz 
priežasties pakilusios upes ne
galima buvo iszgauti lavono.
SAUSIO MENESIJE ŽUVO 

318 ANGLEKASIU.
Washington, D. C. — Pagal 

surasza Kasyklų Bjuro, tai 
Sausio menesije žuvo 318 an
glekasiu, o ypatingai per ketu- 
res dideles eksplozijos kuriose 
žuvo 142 anglekasiai. Wilbur
ton, Oklahomoje, Sausio 13, žu
vo 91 darbininkai eknplozijoi; 
Sausio 4 Fairmont, W. Va., žu
vo 19; Sausio 29, Frankfort, 
Ill., žuvo 5; Sausio 29, Helena, 
Alabama, žuvo 27 anglekasiai 
— viso, su kitoms nelaimėms 
žuvo 318, arba penkis kartus 
rln neri art na Irnin 109*? rmnln

l\et uriu
sum

ani

žmogus

fe fe T1*.?* * ■«»r. W. 1OCZMOWNKI, kitur
fe 37 METAS H

BLEDES 
MILIJONO

ANTDAEINA 
DOLERIU.

1,000 ŽMONIŲ PASILIKO 
BE PASTOGIŲ.

Pittsburgh. — I gnis sunai
kino fabriku Shovel Works, 
prigulinti prie Hubbard & (‘o., 
padarydama bleiles ant milijo
no doleriu. Du ugnagesiai likos 
sužeistais. Konia 300 darbinin
ku liko be darbo. Daugelis va
gonu su tavoru sudegė. Vgna- 
gesiai pribuvo in pagialba isz 
Lawrenceville, East End ir ki
tu artimu miestu, o kad van
duo buvo užszales mažai galė
jo prigialbet vietiniams.

Newport, Ari z. — Konia 
ketvirta dalis gyventoju ezio
nais pasiliko be pastoges isz 

iszdegimo konia
puse miestelio. Keli žmonys su
degė. Benamius patalpino in 
bažnyczias ir mokslai nes. Vais
tine milicije likos iszszaukta in 
pagialba ir apsaugoti miestą 
nuo plesziku. Bledes daeis ant 
milijono doleri u.
DAUGIAUS BAUS 

DIDESNIUS 
BUTLEGERIUS.

V ashington, D. C. — Valdže 
nutarė mažiau bausti tuos, ku
rie ncszioja bonkute “uždraus- 

kiszeniuje, o

priežast ies

imsis prietos“
didesniu 'butlogeriu, kurie par
davinėja munszaine nuo galo
no ir daugiau.
tiesas, tai tieji didesni butlege- 
riai Ims baudžemi no tik pini
gine bausme bet ir kalėjimu o 
mažesnius baus tik piniginiu 
bausmių.

STATYS MILŽINISZKA 
BREKERI.

Scranton, Pa. — Virszinin- 
kai Hudson Coal Co., padare 
naujus planus ant statymo di
džiausio brokerio szioje aplin
kinėje (llyphante, dvi mylės 
nuo ezionais. Naujas brokeris 
bus isz plieno ir

milijonus doleriu.
anglis isz trijų 

Eddy Creek,

virszum du 
ims

Pagal naujės

kaszt uos su-

Oly- 
e>

Sirgdama 
metus laiko, Zofije G.

Brokeris 
kasvklu:*■ 
phanto ir Miles Slope.

“ANIOLAS ANGLEKASIU“ 
MIRĖ.

1 lazleton, Pa. — 
konia
Coxe, 84 metu amžiaus, naszle 
po mirusiam Eckley Coxe, loc- 
nininko daugeli kasyklų, mirė 
Panedelio po piet Driftone arti 
Free lando.

Poni Coxe, buvo žinoma kai- 
‘aniolas anglekasiu

SALDUS
AMERIKONAI

SUVALGE 825,000 TONUS 
SALDUMYNU PRAEITA 

META. SZIMET SU
VA LG IS

DAUGIAU.
D A

Chicago. — Amerikonai pra
eita meta suvalgė 825 tukstan- 
czius tonu saldumynu (ken- 
džiii) kaip apskaito fabrikan
tai tojo tavoro savo metiniam 
ra pa r t e. Saldumynus pa rd uo
dą 75,68(1 sztorninkai.

Ant padirbimo saldumynu, 
fabrikantai sunaudojo net 425,- 
(100 tonu cukraus, 50,000 ezo- 
kolados, 50,000 tonu rieszutu 

22«j ,000 tonu korninio sirupo.
Badai szimet ketina peraugsz- 
tyt taji skaitlį. Nuo kada už
stojo Amerike prohibicije, 
žinonys pradėjo valgyt dau
giau saldumynu.

ir

A me rike

SENUKE MIRĖ TURĖDA
MA 108 METUS.

Pittsburgh. — Mrs 
Turretts, viena isz seniausiu 
moterių mirė praeita Panedeli 
turėdama 108 metus amžiaus.

Senuke gimė Lenkijoi, 1817 
mete. Trys metai adgal rado 
prieglauda Žydu name del se
nu žmonių. Paliko du vaikus, 
13 anuku, 19 pra-anuku, ir 2 
pra-pra-anukus.

Trvs

NUŽUDĖ PACZIA IR 
' KŪDIKI.

Beattyville, Ky. — Viktoras 
Uolines, kareivis Švieti nes Ka
res, neturintis vienos rankos, 
likos nubaustas ant viso gyve
nimo in kalėjimą už nužudini- 
ma savo paezios ir kūdikio, ka 
da nustumi* automobiliu nuo 
stataus kalno in prapulti. O 
kad ne buvo jokiu liūdintoji!, 
pats Holmes prisiege, kad ne
padaro tai tyi*zia, nes kada au
tomobilius sustojo prie prapul
ties, iszlipo laukan idant palai 
syti automobiliu, tame jojo pa
ti paleido automobiliu kuris 
nusirito nuo stataus kalno už- 
inuszdamas paezia ir kūdiki. 
Holmes susipažino su paezia 
kada radosi ligonbuteje ir su 
jaja apsivedė, bet sutikime ne- 

,gy veno.

po “aniolas anglekasiu“ nes 
suszelpinejo daugeli vargingu 
szeimynu ir per kožnas Kalė
das iszdalindavo anglekasiu 
vaikams tukstanezius dovane
liu ir drapanų o net suszelpda- 
vo daugeli szeiiąynu Europoje. 
Per 40 metu poni Coxe’iene lo- 
sze role vaikams kaipo “Santa 
Claus“ (Kalėdinis Diedukas) 
del 3,000 vaiku.

Mieste Freolaiide toji go ra
dėja pastate Kasyklų ir Me- 
kaniku Institutą, kuriame mo
kinasi studentai ant inžinierių 
ir kas metas paaukaudavo ant 
jojo užlaikymo 65,000 doleriu.

Po visa aplinkinių graudžiai 
jaja apverkineja tieji, kuriuos 
suszelpdavo kas metas ir tan
kiau, nes juju geradėja jau 
daugiau pas juos neatsilanki- 
nes. Paliko tik dvi seseres ir 
broli Filadelfijoi.

Pagal testamenta, tai admi
nistratoriai turės ir toliaus da
linti dovanas del vargszu per

ATRADIMAS NAUJU GYSLŲ AUKSO KANADOJE
r

Oi S
ISZ LIETUVOS $

tai

VISOKIOS LIGOS PLATI
NASI TARP ŽMONIŲ.

Washington, D. C. — Pagal 
s v e i k a t os d e pa r t a me n t a,
sklype serga 14,695 ypatos ty
mais, 34 valstijosia. Dipterije 
raupai ir t if ūsas mažinusi.

Influenza ir uždegimas plau- 
cziu užmusze 2,636 žmonis 96 
miestuose praeita menesi.

BROLIS IR SESUO 
NUŽUDYTI.

Steubenville, Ohio.

>

kuriu lavonus

— Ro
bertas Herron, 62 metu, ir jojo 
sesuo Netta, 63 metu, likos nu
žudytais ant savo formos arti
mojo ezionais,
surado pienius. Moteres lavona 
surado kabanti kuknioje o bro
li gulinti tvarto su perskelta 
galva. Palicije mano buk žū
ti insta buvo tiksle apipleszimo.

KELIONE DUSZIU.

— Ar tamista tiki in kelio
ne dusziu?

— Ne, o tamista ar tikit
— Asz esmių apie tai per

sitikrinęs.
— Tai kuoj/ tamista buvai

kitados?
Asilu.
Kada ? .

— Tada, kada tamistai pa-
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LENKAI VILNIUJE
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Užmiršai a m kampelyje valstija Ontario, arti Manitobos rubežiaus, guli Red Lake
randasi daugybe aukso.aplinkui kuri ežerą randasi dideles pustynes ir kalnai, kuriuose

Taja vieta surado du broliai Lome ir Ray Howey. Aukso gyslas kurias tieji broliai surado 
turi nuo 8 lyg 41 pėdas ploczio. 'I’aja vieta galima pasiekt tiktai su roguterrts ir szunimi, bet 
kada vasara ateis, tai naudos aeroplanus ant nugabenimo tenais žmonių ir maisto. Didžiau
sios kasyklos jaigu iszgauna nuo tono rudos už 4 ar 8 dolerius aukso tai buna užganadytos, 
bet szios kasyklos broliu Howey gauna isz tono po 20 doleriu aukso ir daugiau. Tvenais szal- 
tis dalypsti (iO laipsniu žemiau zero ir duodasi in ženklus nemažai tiems kurie in tonais nu- 
keliauna bet ka tai ženklina, jaigu tenais randasi daug aukso? Isz visu szaliu svieto žmonys 
trauke in tenaįs su vilczia atra dimo aukso. Paveikslas parodo “szunini truki,“ žemlapi kurszunini truki4 4

toji vieta randasi ir stotis pusiaukelėje kur keleiviai randa pasilsi ir nakvynių.

Isz Visu Szaliu
NUKIRTO.. GALVAS 

1,000 BANDITAMS
PRIKALBINO JUOS INSTO- 

TI IN KARIUMENIA, 
PO TAM VISUS 

ISZŽUDE.

Užmūrytas
LAVONAS SKLEPE

- ------- ....... .

PATI NUŽUDĖ SAVO VYRA 
IR PALIEPĖ SAVO 
PRiELAiDiNiui Už

mūryti LAVONA 
SKLEPE.

nuvesdavo ja ja in skiepą ir at
kasės lavona rodydavo jai su 
kerszinimais.

Macejauckiene 1 aresztavota 
ir uždaryti!, kalėjime. Porele 
turėjo tris vaikus, nuo 2 lyg 11 
metu amžiaus.

Shanghai, Kinai. — Baisiu 
būdu nužudvta tuksiantis ban
ditu per generolą Bei Paoshan 
kuris valdo Shantung provin- 
cije, kur priviso daugelis ban
ditu. Generolas 
apie t ūksiant i banditu idant 
instotu in jojo kariumenia pri
žadėdamas jiems gera užmo
kesti, maišia ir drapanas. To 
kokiam laikui, kada visi gerai 
užsitikejo generolui, iszejo iii 
užmiesti kur sudėjo savo gink
lus, inejo i u miestą su prižadė
jimu gausio ai lyginimo. Kada 
visi inejo in miestą likos ap
siaubti. isz visu szaliu per ka
reivius, suriszli ir visiems nu
kirsta galvos.

Keli banditai, kurie pasiliko 
užmiestyje, dažinoja apie bai
sia skerdynia savo draugu, nu- 
szove aficierius, pabėgo in kal
nus, prižadėdami atkerszyt pa- 
nasziai del savo budeliu.

prikalbinės 
bandit u

KARDINOLAS SILL MIRE.
Rymas. — Kardinolas Sill, 

pusbrolis kardinolo Gasparri 
mirė ezionais. Per jojo mirti 
trūksta 'dabar penkių kardino
lu todėl popiežius ant ateinan- 
czio konsistorium paskirs tris 
naujus kardinolus. Dabar ran
dasi 34 Italiszki kardinolai ir 
31 s votim žemiai.

ISPANIJOS KARALIUS IR 
KARALIENE ATLĖKS IN 

PIETINE AMERIKA.
Madrid, Ispanija. — Kara

lius Alfonsas ir karaliene 
Viktorija, nutarė atlankyti 
Pietine Amerika in Argentina 
bot da dienos nepaskiro. Viso 
dalyvaus toje kelionėje de
szimts aeroplanu ir lėks tuo 
paežiu keliu, kokiu loke Ispa- 

atlikdajni

ir 
nutarė

niszki ‘ lekiotojai 
pasekmingai taja kelione in
Argentiną kėlės sanvaites at-

. 1 ■ o I ■ I

Varszava, Lenkije. — Mete 
1921 su'gryžo isz Ameriko in 
Mszczonova szeimyna Mace- 
jaucku, at si veždami su savim 
nemažai Anierikoniszku dole
riu, už kuriuos nupirko puiku 
paloceli, kuris prigulėjo prie 
Braneckiu ir jame apsigyve
no.

Praslinkus metui 
vas Maeejanekas,
staiga dingo isz namu be jo
kio pedsakio. Jojo pati Stefa- 
nije, 38 metu, apsakinėjo vi
siems, buk Stasys 
atgal in Amerika.

Priesz iszvažiavima Mace
jaucko nevos in Amerika, mo
tore priėmė ant tarnybos vy
ro broluna, 17 metu Dainiui n 

su kuriuom susi- 
uždraustoje

Stanislo-
•b", <><) metu.

iszkeliavo

gyveno

monesije Mace-

isz
meilužis 

nesztis

ka Pencila, 
nesze ir 
meileje.

Gruodžio 
jauckienei nubodo
paliepdama jam 
palocelio, nes jau turėjo kita

Perimtas isz piktu-meiluži.
ino, nuėjo in palici je, apskųs- 
damas jaja už nužudininia sa
vo vyro ir apsiėmė parodyt 
kur josios vyro lavonas yra 
paslėptas. Palicije nusidavė 
in parodyta vieta, skiepe kur 
po plytinėms grindjtfiiS, po 
dvieju pėdu žemes, surado la
vona Macejaucko.

Laiko sliectvos pasirodė, 
buk 13 diena Liepos, 1922 m

po pusiau 
kada Pencila

tvarte, pašzauke ji pas 
Macejauckiene, rodydama ant 
gulinczio vyro lavono su per 
skeltu pakausziu kalbėdama,

Iroczia valanda 
nakt,

M

gulėjo
save

buk tai padare del jo meiles.
Lavona inviniojo in mai 

szus, iszkaso duobia skiepe 
po plytinėm grindimi, suligi 
no žeme ir plytas ir tokiu bū
du paslėpė nužudyta.

Tankiai Pencila susibardavo 
su savo meilužiu ir nuolatos 
reikalavo pinigu, o kada jam 
ir • « « k '«•'<■.»■'*

TURKAI TURI TRIS 
BUDUS LAIDOTUVIŲ.

furkije.Konstantinopolius,
— Pirmutine laidojimo numi- 

kompanijc
ezionais, isz
relių

rr

susit ve re 
uz- 

gra-
priežasties 

draudimo valdžios, kad 
bai su numirėliais daugiau ne 
luitu nesziojami ant pecziu 
per žmonis. Lyg sziam laikui, 
pas Turkus buvo papratimas 
parengti lavonus paežiams ant 
palaidojimo, be jokio grabo- 
riaus.

Nauja laidojimo kompaiiije 
duoda tris laidotuves: pirmos 
klasos, 
vonu;

su automobiliniu kara
tui tros klasos

vona su arkleis, o treczios kla
sos, nuveža lavona ant kapi
niu prastame vežime. Szeimy- 
nos gali prigulėti prie tosios 
drauguves, mokėdami ant me
nesio už pirmos klasos palai
dojimu viena doleri; už antros 
klasos palaidojimu po 75 cen
tu, o trecziu klasa 50 centu 
Juigu kas mirtų isz szeimy- 
nos, tai buna palaidotas pagal 
menesiui mokesti.

kara-

RUSISZKI MEKANIKAI 
DIRBS FORDO 

DIRBTUVĖJE.
— Pen k esdeszimtsMoskva.

Rusiszku mokaniku ir studen
tu iszplauke in Amerika idant 
apimti vietas Fordo automobi
liu dirbtuvėje, mokytis kaip 
varyti ukiszkus traktierius, 
kuriu Rosije pirko 10,000 del 
ūkininku. Fordas užmokės ju
ju visus kasztiis keliones ir al
gas. Mekanikai dirbo Putilovo 
geležies fabrike Leningrade.

PRANCŪZAI ISZGERE 
DAUG VYNO.

* *

Paryžius. — Praeita meba 
Prancūzai iszgėro suvirszum 
bilijoną galonu visokio vyno, 
Szimet Francije sunaudos pati 
visa vyną kuri iszsiuntinejo 
praeitais metal's in Amerika ir •V* ... • • *K* . B . B • T-t j •

Vilnius. — Vieszuju darbu 
direkcija sziomis dienomis pa
reikalavo isz Lietuviu draugi
jos nukentejusiems karo pabė
gėliams szelpti centro komite
to atleisti namus Auszros Var 
tu gatvėj nr. P2 ir Subacziaus 
g. nr. 23. Kaip žinoma, del sziu 

i namu priesz kuri laika Vil
niaus teismuose ėjo bylos. Ga
lop tie teismai minėtus namus 
pripažino valstybes nuosavybe.

Centro Komitetas tuose na
muose laiko per 300 žmonių 
moksleiviu ir tarnautoju, o be 
to ir reikalingas savo veiki
mui i n staigus, kaip siuvykla, 
kepykla ir kt. Reikalavimas 
tuos namus1 atleisti vra toly
gus minėtos organizacijos dar
bo griovimui, nes rasti butą 
200-ams žmonių ir kelioms in- 
staigoms sziuo laiku, ypacz 
turint sunkia pinigine draugi
jos padėti, yra tiesiog negali
mas dalykas. Del szio reikalu 
vimo Vilniaus Lietuviu visuo
menei tenka labai susirūpinti. 
LIETUVISZKAS

DERZIMORDA“ TEI
SMO NUBAUSTAS.

Kaunas. — Sausio 19 d. Rad 
viliszkio nudvados taikos tei
sėjo kameroje buvo nagrinėja
ma byla, kurioj buvo kaltina
mas nuvados virszininkas Pa
rulis, pagarsėjęs, Lietuvoje 
muszimu žmonių. Jis kaltina
mas buvo tame, kad praeitais 
metais Rugpiuczio men. 1 d. 
važiuodamas in Radviliszki 
pakeliui sumusze taipgi važia
vusia moteriszke ir maža vai
ku, isz ko paskiau vaikas mirė.

Kaltinamas Parulis, nors ir 
labai stengėsi iszsisukti, bet 
visgi teismas pripažino kaltu 
ir nuteisė 7 paroms areszto; 
tas pats Parulis yra teisiamas 
jau no pirma karta už muszima 
žmonių, bet dar vis tarnauja 
policijoje.
ŽIAURUS UŽPUOLIMAS.

Kriminules policijos žinio
mis Gruodžio men 30 d. nakti, 

apsiginklavę pleszikai 
užpuolė Ignadovo vienkiemio 
(.Jezno v. Alytaus aps.) ūki
ninką Adoma Ivanauska ir rei
kalavo padėti ant lango 1,000 
dolariu. Gave negiama atsaky
mą, pleszikai iszdauže langus 
ir pradėjo szaudyti in narna. 
Insiplesze in butą jie suriszo 
visos ūkininko szeiinynos ran
kas ir kojas ir pradėjo juos 
kankinti, degindami ir bady
dami panagius adatomis ir 
pjaudami peiliais ju kunus. 
Kankindami reikalavo 1,000 
dolariu grasindami, kad jeigu 
negausia, padegsią narna. Pa
kankinę apie dvi valandas, 
pleszikai suėmė invairius daik
tus — dingo.

Nukentejuąieji prancszc kri- 
manalei policijai, kad pleszi
kai buvę Lenku karo uniforma 
aprengti ir kalbėjo Lenkiszkai. 
Visa ūkininko szeima randasi 
dabar ligoninėje.
NUSISZOVE ŪKININKAS.
Netoli Žagarės miestelio ras 

tas nuszautas vietos ūkininkas 
p. Szengunas. Jo žmona iszke- 
lo triukszina, kad esą ji pleszi
kai nuszove ir apiplesze. Tar
dymas parode, kad p. Szengu
nas patsai nusižudė, nes jo 
žmona atėmė isz jo pinigus ir 
invairius daiktus ir ketino, pa
bėgti užsienin su kitu. P. Szen- 
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Kodėl ludijosc žydi tamsy
be? Ta,|i klausymą i*zaiszkin i 
Londono laikraszeziai sekan- 

Sztai maharadža (val
dytojas) Aivaro, Užduoda 
175,0(H) doleriu kas metas ant 
automobiliu; 105,000 doleriu 
ant garadžiu; 255,000 ant viso
kiu pasilinksminimu; 
doleriu ant kuknios;
35,000 doleriu ant mokslainiu. 
Tamsus padonai gėrisi pa- 
puosztu vahlytojaus palociuni 
ir jojo gyvenimu už ka turi už
mokėti isz savo kruvino pra
kaito. Bet tas lyg laikui. Indie 
ežiai pradeda suprasti savo 
prispaudimą ir pradeda pasi- 
kelineti po visas Indijes, o ka
da diena revoliucijos užeis, tfti 
bus didele ir kruvina, kad ne 
Angliję (prie kurios toji žeme 
priguli) negales josios apmal- 
szvti.

ežiai:

t

Aivaru,

52,000
* * * Io t iktai i

Ii

virsziAna diena policijos 
ninkas Mills isz Philadelphia, 
Pa., aphiike gromata isz Ker- 
kna Janui, nuo senos moteres, 
kuri meldže policijos idant, su
rastu josios sunu. Gromata yra 
raszvta sekaneziai:

“Esmių sena motere, pasili
kus viena ant svieto ir negaliu 
užsidirbti daugiau ant szmo- 
telio duonos. Mano vienatinis 
sūnelis Joną* Kalinauckas, isz 
keliavo in 
adgal. Isz pradžių raszinejo 
lankiai gromatas, norėdamas 
mane 
bet asz tada 
jau ant savo 
priėmiau 
nenorėjau būti del jojo sunke
nybe. Bet 15 metu jau praėjo ir 
nieko nuo jojo negirdėjau. No
riu dažinoti apie ji ir kas su 
juom atsitiko, kad pas mane ne 
raszo.

Mano sunu* .Jonas, gimė 
Tauragėje, Rosijoi (dabar Lie
tuva) Kovos menesi, 1890 me
te, iszvažiavo pa vasary j<* 1909 
mete in Amerika, gyvendama* 
Eiladelfijoi, kuriam gerai se
kėsi ir manau kad da lenais 
gyvena. Geidžiu dažinoti ar ji 
sai da gyvas ir jaigu da yra 

savo 
meldže

Amerika, 16 metu 
pradžių

suszelpt i pinigiszkai, 
pati užsidirbine- 
užlaikymo ir ne 

pasiulinima ir.r’.l"

senus Jonas,

gyvas idant raszytu pas 
kuri

jos ant senai-
semi mot i uolia, 
nuo jojo paszialj 
ves. ’’

Jaigu kas žinot u 
Kalinaucka 
Sergeant Schwa r.

apie Joną 
tegul raszo pas: 

Bureau of 
Missing Persons, Philadelphia,

senai motinaiPa., o padarys 
didele geradejysta.

Ana diena aplaikeme i*z 
Klaipėdos, nauja leidinį 
džiojo Karo l’žraszai“ 
ir paraszyti ])er Pr. Žadciki. II 
dalis, 1917, 1918 ir 1919 metai. 
294 puslapiai, kaina $1.09. Kas 
geistu nusipirkti sau taja kny
ga lai raszo ant adreso: Akc. 
B-ve “Rytas“ Simano Dacho 
gatve No. 1 Klaipeila, Lithu
ania.

“Di- 
iszleisti

Mariu vanduo, kaip tvirti
na nauji tyrinėjimai, turi savy

ti ypatingai, vienas 
kubiszkas moteris vandens tal
pina szeszis miligramus aukso, 
vertes du centus. Sztai, koki* 

aprokavo, kadtai profesores 
visose mariose kiek ant svie
to randasi, tai yra aukso, už 3,- 
9(H) bilijonus doleriu.
auksu pasidalint u visi žrnonys 
lygiai, tai kožnam pripultu 
apie puse milijono doleriu.

Apart aukso mariose randa
si sidabro, kuri apskaito ant 66 
milijonus doleriu. O kur da vi
sokios brangenylies ir žemeziu- 
gai kurie nuėjo ant dugno ma
riu su laivais? — 
esame turtingais? 
svarbiauses kla usymas, 
ta auksu isz mariu atskirt ?...

•♦v
Jaigu

Argi mes ne 
Tiktai eina 

kai])

:A:'i į
jį

■ils
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Motera turinti prigimta bur 
da ir ne užsiganėdina apredaln 
pavirsziniu, to ka visi mato. 
To# drapanos ka yra paslėptos 
po turį būtį s z variau-
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Naujas Vokietijos pasiimt inis
in Amerika 
pribuvo in 
tuja dinsta Washingtone.

kuris ana diena 
Amerika ir apėmė

Bet kaip bjauru žiūrėti 
jaigu mot ere yra pas i rėdžius in 
szilkus ir puikiais kailiniais ei
dama pakelia 
si rodo iszkrypia czeverykai,
sudriskusios pjineziakos ir an- 
darokas

Haperka

S1OS.

i < <Iresia, »> ir pu

apibrizgias.
“Haperkas” ežia neraszau ha 
josios ir lai]) turi trumpas szle- 
bukes l\ g keliu o kada atsisė
da, 
isz sarmatos.

Apat ini* apredalas ne" priva
lo Imti puikus ir brangus, bet 
szvaresni- už virszutinius.

tai reiki* net akis nuleisti

nuomo

ne

Zmonv^ \ ra tosios 
nes, kad ilgos valandos darbo, 
gadina sveikata daugiau 
kaip naktines zobovos. rl’as ne
tiesa. Jauna, varginga >iii\-ecz- 
ka dirbanti per dienas ir nak
tis — ta> kenkia

<> kada laimingai 
ir jaigu turi 

tai

daugiausiala> 
sveikatai, 
iszleka už 
sziokias 1 
greitai adgaunu savo jiajegas, 
patogumą ir skaistuma, o Do
rinis ir turi kuluresdeszimts 
melu, tai da buna drūta, links
ma ir >veika.

Paimk ime

; vvro 
tokias v i gaila s.

i ui tin-

■ - — — - - -*■ —'   — . - -

Isz Lietuvos.
LIETUVIAI NUŽUDĖ
SOVIETU KURJERA

Kaunas. — Tyrinėjimai jis- 
menybes banditu, kurie Latvi
joj trjmkin\ užpuoh* du Sovie
tu kurjere ir juos užmiisze, ro- 

buvo atvvke isz
Pas juos rasta deg- 

iszdirbvstes.

do, kad jie
Liet nvos.
tukli Lietuviu
(dekiros lempute Kauno firmos
ir Lietuvos pinigu. Bet neras
tu jbkin asmens dokumentu.

Jei banditai isztiesbutii Lie
tuviai, lai jie atkerszino tik už

k urjero 
už kurio kimo 

“prole- 
valdžia reikalavo isz ne

nužudymą Lietuviu
Soviet d žemoje, 
atvežimą in Lietuva 
tani”
turtingu tėvu net $1,000.
POTVYNIS PADARE , 

DAUG BLEDES.
Sm’edžiaus v, 

i — Baigiantis 
])('!’

Padubysys, 
(“V-bes” ’ 
seniems metams per nauju 
metu szvente ir priesz tai bu
vo didelis potvinis, kuris žmo
noms bledes nepadaro, bet. su- 

Dnbvsa 
taip iszsiliejo, kad vanduo sie
ke gyvenamu triPbu pamatus, 
kai kuriu gyventoju. Toks isz- 
siliejimas tęsęsi maždaug apie 
5 dienas. Stebėtinas dalykas, 
kad niekuomet neiszsiliedavo, 

o 
žiema.

k or.)

si si e k inia su t ru kde.

ypatingai per 
Eikimes,

kaip szimet, 
szalcziausia žiema. Tikimės, 
kad dar karta. Dubvsa užszals 
ir bus toks potvinis.
VANDUO NUNESZE 

ARKLIUS IR FURMONA.
J urbarko 

kur.) — N 
lio upiu potvinio gal 
nam teko nukentėti, 
ne vienas t įli ejo sziokiu tokiu 
nuostoliu. Sztai ir minėto

J. Iženai,

Gedžiai.
(“ V-bes” h i

r r

valsez.
dide 

vie-
rurbiit

so-
va žino-
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. 
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APIE TRIS BROLIUS;
DU GŪBRIUS IR, 

VIENA KVALIA.
Buvo du broliai gudrus ir 

vienas kvailas. Gudrieji broliai 
eina vienu keliu,<o kvaily:, vie
nas pats kitu keliu. Paejas ko
ki gala, kvailys

4 4

gala, eme
e-e, broliai!

juos 
szaukti: “e-e, broliai! i’ikite 
szen! žiūrėkite, ka. asz ežia ra
dau!” Tiedu broliai sznekasi: 

eiva. pasižiūrėti, gal tas kvai- 
ir gera koki daigia rado.” 

“tai kame, k a tu 
’Pas rodo akeez- 

virbali radęs, sako:

4 4

lys
Atėjo pas ji:
ežia radai?”

“ ar matot
koks ežia geras jieszmas brio

Tiedu nusispjo- 
riiat, kad jau kvai- 

’ IH.‘o jis džiaugėsi 
gei as 

buses briedžiui

džiui kepti?” 
Ve ir sako: “ 
bis, tai kvailas, ne briedžio 
nieko nėra,
akeez virbai i rados, kad 
jieszmas jam

” Tai]) tarė ir nuėjo sau. 
Bet kvailasis brolis, paėjės ga
leli, eme ir vėl szaukti, rėkti: 
“broliai, broliai! eikite 
ka asz ežia dabar radau! 
du tariasi eiti,
bet vėl susisznekejo:

kepti.

szen, 
” Tie- 

tariasi ne eit, 
“ei va,

gal tas kvailys ir ka gero ra
do.“
prie sauso gluosnio, beszukau 

m: .i- i_i i., a j<() czja

Prieina, o tas, atsistojas

l'iedii klausia:
szukauji? ka tu ežia dabar ra
dai?“ kiūrėkite, koks czion

11

Tada gudrieji
“et, tik-

2iure kite,
sausas medis briedžiui kepti, 
—tarė kvailvs.
broliai užpykę sako: 
tai su kvailu susidėk! Bereika- 
lo mudu jo Hk klausome, 
briedžio, ne nieko, o 
ir szaukia. Eiva mudu sau. 
vėl gudrieji nuėjo savo 
kvailvs savo, 
vėl szaukia:

Ne 
jis szaukia 

” Ir 
keliu, o

Paėjo, kvailys ir 
“e-e-e!

e

£6
’>•
vBALLwBAND’H

K •r A t

(t

dukrele*
gcsnin levu, kurios konia nie
ko nedirba, tik 
minami, trankosi
liais, trauke munszaine ir szo-

Joms ne

tankiai links-
\ isur bambi-

nakt is

ro> neturi 
kvarbos ir 
tai jau nuo

i r 
tepalai

K a per visas 
rupi darbas kai]) tai \argingai 
>iu\eczkai. () bet sveikatos ge- 

kad ne visokios 
ant veido,

dvideszimto met!) 
pradeda .*usi*ul<t. Noriais tur 
tingai iszleka už vyro, tai ka
la daei na lye, 4( • met u,

siuvcczko* buna sveikos 
mot inos 

tai tosio* naktines bam-

o kada

ir pa-

i
t < >sio,-
ir laimingos
ežio*,
bilistes isziodo kaip bobutes: 
suvylia veidai, prigeria akis, 
\ isokios suspautii 
nuo pasiutiszko 
be laiko
sanvaite praleista ant padūku
siu munszaininiu zobovu, la
biau* s
sunaikinu

prigeria aki

gyvenimo 
pasensta.

— o tai vis
i r

- Viemi

utrumpina g\ venima ir 
ne kaip 

szcszios nakty* praleistos ant 
naudingo užsiėmimo.

sveikata,

PAJESZKOJIMA1.
*Pajeszkau savo dranga Juo

zą Grigonį, paeina isz Jezno 
Vals., Pelekoniu Kaimo. Girdė
jau gyvena apie Shenandoah, 
jaigu kas apie ji žino meldžiu 
])raneszt. lt

•Juozas Žiu kas
720 Luzerne Ave., 

Pittston, Pa.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 9Q
215 E. Centre St. Shenandoah.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekiiamacijoa. 9Ž pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

džiaus u k
jaut isz girios namon por Mi
tina ties Žindaicziais, vanduo 

beidamas
o Kartu ir 

arklius su formonu ir visi pri
vėrė. Po keliu dienu, vande
niui nusekus — atrasta.

NEPALIAUNA DIRBTI 
SAMAGONKA.

Vcidziogala, Kauno *ip.

smarkiai 
nuo kelio ratus.

nunesze 
kartu

kr.
Wmdziogalos valseziuje vi*

dar neisznykst 
v i rėja i. 
ka“ 
konkuruot i,
\ ietos policij)! 
tus “ —

broliai! eikit szen!
rėkite, ka asz ežia radau!

broliai 
bet szis

broliai, 
i k it e, žiu- 

e-e!” 
nenori ne
szaukia ir

Gudrieji
klausyti,
szaukia. Gudrieji ir vėl taria- 

kad jau tai]) jis szaukia ii'
zaiikia,eiva pažiurę! gal ir ka 

’’ Ateina, 
ka dabar radai ?

žiūrėkite

si:
s
gero rado.

“gi

klausia:
Szis sako; 

briedis.

ą ? f

Prižadėjimas Kuris 
Niekuomet Nesulaužytas

•

Perki prižadėjimą pirkdamas “Ball-Band” t Raudona 
Bolč) guminius ir vilnonius kojoms reikmėmis 
Žadėjimų daugiams dienų nešiojimo.

Su virš dešimts milionųvyrų, moterių ir vaikų šiądien 
turi kokios nors rūšies “

Tas parodo kad negali klysti perkant guminius 
debatus, darbui kurpes, artikus,
pa n čia kas su Raudona Bole sau ir Šeimynai.

Drūti, liuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drūtumas yra geras taupymas.
Gauk “Ball-Band” kojinius reikmėmis 

k rautuvninka.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co.

460 Waler Street Mishawaka, Indiana
’lamas, kuris Moka Milijonu* del Hii.Aies”

Perki prižadėjimą pirkdamas

Ball-Band” kojinių reikmenų

kaliošus ar vilnoniuos

pas tavo

pri- ;1
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DIDELE EKSKURSMA IN
i Iu vyt i \ i rce. i r nusivijau. Iii

koja, beszokanezios. Į virve i 
Asz per la koja pokszt, ta ko j dausi, leidausi

trata, braszka, barszka, szvil- 
pia; alužia tiesiai ant manės;; 
žiuriu, žiūriu — devynios stir-1 
uos viena

apmainiau

LIETUVA, 2 JUN1AUS. 1prisinszau ta 
ir leidžiuosi žemvn, Lvi , 

i ir pritrukau;,
l Į

sibedziau basli, 
virve

Tin
ja pokszt, ta kojele triokszt iri asz įr |<\|>nn ole. Atjojo a 

galveles nusukine-. uinkai, >usikure po manim u
i n i;

nuhržo, asz n-“1“* J
jau, kaileliu* nusimauseziau ir j nj 
einu. Toliau* vėl einu, einu per 

girdžiu: spengia, 
ka nkia, 

žiuriu —

asz

pi
i s

■msyIvania Exchaiig'*
Balt ii* Stat<*s

t1

(buvęs

y

Ii ; I >a 11 k 
pi Banka>i rengia didele ekskur<)’

i *pro-;
i*z<leire man i

. Pa-kui atlekc ■ Į.rizinri** i«id keleiviai turėtu 
bile* ir susimėtė man iii la di\ j kuono*magiau*ia

Asz Kauna, per 10 dienu. Suvieny- 
l uriuosi,' s u 

medu kabinu.
;i

■ i.|a
i

ugnie*<aip .-progo 
gule iu mane ir 
užpakalyj di

1 .iri uvon,
. I ’. Si rimaiezio.

po vadovysta p. 
kuris viską

ta miszka, 
himbia, kaukia, cypia, szvil- 
pia; žiūriu, žiuriu— devvni 
vilkai viena hite bepjauna 
tuos vilkus nugainiojaii, ta bi- 
ii ’ * • fp

\e ir

V O t

medaus.
kelione m

prinesze
ranka i u virve 

o aid ra
Asz viena Vaisi i jn laivuLaiv\ nu

’* IToident Harding.” 
ruosztis t nujaus ir 

aprūpint jin

* * \*N d 9 
jau irsziedu nudžiugo, jiamatu 
briedi.
d e, alsinesze medi - 
gluosni, akerz-virbali — jiesz- 
ma, tik neturi ne vienas ug
nies. Mato,

Tuojau ji visi nuspau- 
atsinesz.e medi — sausąjį

i
ranka

tele susigavau ir neszuosiu. Ta s Kabinau, kabinau matai, i r' P ra d e k ii
bitele man prinesze visas stir ! labai sunkus palikau, ir nutru-plaleiskit mum*

> doklimentai*.
K reipkitr * laiszku

t i szk a i in The

l’oliausj j<(> nijHl virve ir nukritau in : reikalingai 
priėjau plaezia upe.; pragaru.“ Seni* klausia: “ka-i 

irinlu-jgi iu niatei pragaro?“ SzB 
mano Ii

hienas pilnas medaus, 
einu, ir 
Kaip ėjau per liepta 

rnan septynios stirnienos!
medaus in vandeni inkrito. Ka 
asz'darysiu ? Man saldaus vau- Senis 
denelio ga 
kuo gerti. Gi maseziau mastės 
nusivožiau nuo savo 
kaukuoleli 
saldu vandenėli.
riau, kol saldus buvo, visa isz- 
geriaii, ir einu tolinus. Ir eme 
visi žmones isz manės juoktis.

ežia

f p virve ir nukritausj ko man
• į pragara. 1 1 ii r y pa

Pennsylvania
294 Eighth

e\v York (’it v.

"amagonkos
samavon-

a
kur

pradeda net
t aržia u

ne < 
seka.

Kai

4 4 virėjus

t •

valst vbinei
i neilgai.
diplomui)-

ne 
nelabai toli, už 

kūlynu, smilksta kūrenasi ug
nele. J uojaii vienas gudriųjų 
broliu nuėjo ir rado bjauru se
ni bekūrenanti, rado ir jiraszo: 

š pa- 
“ pasa- 

negirdeta, neregėta 
pasaka, tai asz tau duosiu ug
nies, o jai n’epasakysi, tai rėži 
iszresziu isZ nugaros.“ 
sziaip sakų, taip sako, mikt, 
įniki ir nieko nepasako. Tada 
senis tuojau jam ir i^zrože isz 
nugaros rėži. Gudrinds ‘brolis 
nuėjo sau. Eina gudriųjų ant
rasis brolis, ir vėl tas senis an
tram taip uždavė tokia pasaka 
pasakyt. 'Tas \ el szi, Uvsakine- 

sakineja, nieko neiszsako ir 
gana. Ir tam senis rėži iszlupo 
isz nugaros ir — eik sau. Na, 
da'bar nuėjo kvailys praszyti 
ugnies. 'Senis taip pat atsake: 
“Ihisakyk man negirdėta, ne
regėta pasaka, tai asz duosiu 
tau ugnies, jai nepasakysi, tai 
tuojau rėži resziu isz nuga- 

Bet szis tuojau jam tai] 
asz pasakysiu, tiktai 

’ n 
kad tu man pasakysi ‘meluoji,’ 
tai abZ tau du rėžiu resziu isz 
nuga ros. “ 
nesą kyses, 
sakyti: “ 
miszka ir pamaeziau dreve. 
Prilipęs žiūriu, kas toje drovoj, 
žurin —
ta dreve inlindau, visus gene

lius iszmuszinejah, nusipe- 
sziau,
riau ugnele, nusisvilinau, isz- 
sikeptiau ir suėdžiau. Daugiaiis 
lendu isz tos dreves laukan, gi 
negaliu. Parojau namo, atsine- 
sziau kirvelį, praaikirtau di-

SauH men. (i <1. policija t.:- ..sene|i, du<>Vnan ugneles
redama tikru žinių, kad Bar- 
sukvne vienk. ir Makaraukos 
kaime A. N. ir T. Szk. varo ir 
pardavinėja namine, nuvvko 
in vieta ir padare krata;
abudu intariamus rado 
gonkos, o pas T. Szk.

su

pas 
snma- 
t varle 

po meszht užkasta statine
cukrine broga. Degtines vary 
mo inrankiu surasti nopavy- 
ko, ir kaltinamieji slaptu deg
tino varymu nepasako, kur 
tie inrankiai
darni tuo bildu iszvengti atsa
kom vbes.
DIĖBK ARBA EIK SZALIN.

Kurszenai
(“V-bes”
nuošė yra du gariniai malūnai 
ir lentpjūve, vienas vardu 
ii i 11 ivo H1111*M SIS

nepasako, 
paslėpti many-

Sziauliu 
ko r.) —

J aps. 
Kursze-

1 lentpjūve,
Olga,“ antrasis “Transval; 

pirmame dirba savininkai, • < 
“Transval“ turi pasisamdė 
kelis darbininkus, kuriuos la
bai isznaudoja. Isz viso dirba 
5 darbininkai su kaezegaru; 
kurie pripranta prie garo, 
gauna 4 litus in diena. Bet su 
mokeseziu, tai tikra kalvarija 
— vaikszcziok be kepures prie 
vieno, prie antro ir vis gauni 
atsakymą: “neturiu.“ O kad 
darbininkas griežtai pa veika 

tai gauna 
mane 
mano

Kadangi dabar 
Lietuvoje bedarbe, tai darbi
ninkas džiaugias gavės darbą 
kad kaip išmaitint savo szei- 
myna. Darbininkai yra neor 
ganizuoti, per tai ir yra sun
ku kovoti su isznaudptojais.

4 k r

neturiu.

lauja savo algos, 
atsakymu:
negerai eik z lauk isz 
dirbtuves!”

4 4 kad pas

111
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žau,

iila palikti, o neturiu tai])
y

galvos

“gi žiuriu, žiuriu
vas tavo levu <

nebi'l vere:
negali Imli!

) .

oran bejoja!“ ■ Ave. N

į »

i Exchange Banka,
i

skolink-, 
kvk man

Senis sako;

Tasai

i

rėžt. Gndruski $brol is

ros. t <
žJtt S<1 Iv O • 
tu man iiesakyk ‘meluoji,

Senis
d*

ir prisižadėjo 
na, tai szis ir emo 

Gi asz cinu, einu per

geneliai. A’sz tuojau in

iszrnuszi nejau, 
iszsiskriodžiau, susiku-

Vii. 
desne skyle ir išlindau lau
kan. Toliaus, ve'l einu, einu per

nuo 
ir

“meluoji,;
f - -

• " | KANTICZKO5 arba giesmių knyga,
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. I). BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

Tuojau j —'f ’ ’

kvailys iszreže du rėžiu isz nu-į 
garus, pasiėmė ugnies,pasiėmė ugnies alsinę

(E.5-12)

geriau, geriau sze, iszkepe briedi, ir
Geriau, ge- valgė.

Asz da žvalgausi, ko jie 
juokėsi, gi sako:isz manės juokėsi, gi 

žiūrėk, žmogau, tau 
vos kaukuolio nėra! Asz kapt 
sau su ranka, ir i u smego in 
smegenis visi mano pirsztai. 
Nusispjovęs gryžtu adgal, ]>a- 
siemiau savo kaukuoleli, užsi
dėjau ant galvos ir einu. Na 
tai da man buvo trys stirnie
nos pilnos medaus, o septynio
se tiktai vieni koriai teliko. 
Asz isz tu koriu nusilipdžiau, 
kumeliuke iv joju; prijojau 
prie kareziamos, neturiu, kuo 
pririszti; gluosnio szaka nuši
lau žia u, pr i s mei g ia u, 
Asz inejau kareziamon — 
dai per

i
l 
I

visi pa- ; » t
Toliaus bu>.

•»

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
J

v

\o: :
ant gal- 5:

11 d t Si
8

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu 
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Todėl Jus jauesiates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI

i

ir stovi, 
žy- 

szaba visi pražuvę, 
tuszczia. Einu prie savo kume
laites, gi žiuriu, žiuriu — tas 
gluosnis, kur asz ja prismei
giau, iszauges lyg paties dan
gaus. Na, asz tuo gluosniu lipt, 
lipt, ir inlipait in dangų. Tuo
jau asz tas savo tris stirnienas, 
kur man atliko vandenyj no- 
iszsiskalavusios, nuneszes
Vieszpacziui Dievui ir atida
viau. Man Vieszpats Dievas 
dovanojo sejitynes karves. Na, 
asz tas septynos karves va rail- 
si ])iie skyles, kur inlipau in
dangų, žiūriu, mano kumelai-
te su visu gluosniu paėjus in 
szalį. Na, mastau, ka dabar 
asz darysiu?
karves pas Szventa Petru, ♦ ■**

■

Nusivarin tas j 
su _«

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO | 
639 West 18-th St - Chicago, III. |

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA. |

-------- 8-------- ,
3-osias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gedaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., .
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

1

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina.del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo 
pinigus in salta Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. ..
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“SAULE” *

rffij BREKSZTANT
........ ....... —..........-- - ------ ------------. n 

btorbzkas Apraszimas Apie Bulgaru 
Atgijimą Isz Tautiszko Miego. 

PARASZE DEL “SAULES“ XX.

kad kas nors negerai

««1

Apsaugos Szilkines 
Paneziakas
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pastebi. Turku 
tuo labinus 
apkabi nes 
ja prie save 
in szali ir...

Balkanus suprato, kad pasi- 
prieszinimas czion nieko ne
gini bes. Vyras ja viena su Tur
ku paliko, nesmagu jai buvo 
tiktai, kad grinezioje yra Sto
janas, bet bijojo ana iszduoti. 
Atsiduso ir priėjo prie ugnies. 
Turkas paglosto jos blausdas. 
Moteriszke nudavė, kad to ne- 

s juo tolinus,
meilinosi, galop 

Balkanų pritraukė 
*s ir padėjo pypki 

. staiga dvi rankos 
mitevre ji už gerkles ir par
verto augsztienika szah* mote- 
riszkes. Balkana paszoko, už
sidengė akis rankomis ir iszbe 
go isz grinezios. yiduj pasili
ko parblokszt is Turkas, 
riam Stojanas keliais 

o lankomis
Lauke Groždanas ra

miai lupo kaili nuo ėriuko. Pa
matęs iszbeirusia 
szauke:

— Balkana, kas tau
— Stojamu-.
— Ka Stojanas?
— Kaip tik Turkas 

paėmė,

knit inc, 
gerkle.

k u -
invne a

spaude

paczia pa-

jisai iszszoko.

atsiliko

ne-

ir atsake kad jo iumuis Sto 
jano czion nebuvo, kad jis ano 
nemato.

— Kad czion Stojano
buvo, gali patvirtinti karei 
viai, kurie nuo vakar 
czion buna. Jaigu ir buvo atė
jės in krivena, tai pas mane 
neužėjo

nuo rvto

<► HhkIMU. >|M«^

pas 
aiszkino Pcto

Groždano grin 
nežinojo kas

lszbt“g(‘s isz r >

ežios Stojanas, 
daryti. Gailėjosi, kad pakarsz 
cziavo. Užtarė
garbe, kuri anai visiszkai 
rūpėjo.

— Ar verta buvo tai dai v-
B
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. į imir* Darbo Departamentas.

V al st y biu s ve limta u -
atsake.

kyli.
— Atėjau... ateinu... — 

murmėjo.
— Tu užmuszei Turką ?
— Užnmsziau
— Ir ateini pas mane Asz 

neturiu kraujo pralieti! Ne!... 
pabalo ir dreba n-

Asz tave
Asz! Asz — 
ežiom lupom tarė: — 
žandarams atiduosiu.

Tuo tarpu inbego Hristiene 
ir omo kolioti:

— Nenandeli, mes tave 
kaip savo vaiku pri'ghiudeme!

< t a < A'

mes

•T 
» a

li-J

■A

s/
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moterį szkes
ne

ti?
Iszkarto 

mauda prie 
bet vėl atsileido

Vergija per penkis 
ežius

jisai pajuto
savo

Autombilei nežiūri ant mo
tor i szk i u parodu kada bėga nli- 
ezia ir drapsto purvvnu 
praeinaneziu motorėliu ir ap 
terszia juju paneziakas. Idant 
tam užbėgti, tūlas
iszrado szita apsauga del mo
terių.

ant

Anai ikas 
<7

Natūralizacijos Biuras taip
gi priguli prie Darbo Departa
mento. Užduotis Naturalizjici- 
jos Biuro yra prižiūrėti natū
ra J i za c i jos t e j h m u n a t u ra 1 i za v i - 
mo darba, ir per savo atstovus 
invairiose szalies dalyse tyri
nėti pi Ii et y stos kandidatu kva- 

atstovauti val-

I
•■■ėi

I 
ISuv. 

ežiams Darbo Dopa r tarn ent a s 
yra vienas isz svarbiausiu val
džios organizacijų. Yra pirmas 
su kuriuorn, kaipo immigrali
tai, jie susiduria, nes tarpe in
vairiu ir daug uzduocziu, Dar
bo Departamentas turi pildyti 
immigracijos i nsta t ymus. 
barti uis Darbo Sekretorius 
Jobu J. Davis, atvyko Ameri
kon kaipo immigrantas. Jis gi
mė Van,joj Spalio men. 187.3 m. 
Jo tėvas, motina ir szeszi vai
kai atvyko iii Pitt^burga, 1881 
metais, ir kuomet Davis sulau
kė vienuoliktu metu, pradėjo 
dirbti Iron A’ Steel Works, 
Sharon, Pa.

Darbo Sekretoriaus 
blausia užduotis 
Ii Suv. Valstvbiu darbininku 
gerove, pagerinti darbo sanly- 

naudingu 
progas. Jis gali būti tarpinio 
k n ir gali paskirti sutaikymo 
komisijonierius darbo kovoms. 
Kasdien Darbo Departamenla- 
gauna apie deszimts arba dvy
lika raportu apie visokius dar- ras stengia tyrinėti visus klau- 
lio nesusipratimus, su rapor
tais siuneziarni praszymai del 
sutaik vmo 
pagelbėt i sul varkyti 
pratimus, 
suornet 
komisijonierius pasiunstas ty
rinėti dalvkus ir bandvti viską 
visiems tinkamai sulvarkvti.

Kita užduotis Darbo Sekre
toriaus yra surinkti ir atspauz- 
dinti informacijas apie darbo 
interesus ir darbo kovas szioje

Da-

b

lifikacijas, ir 
džia naturalizaęijofir iszklausy- 
muose. Biuro rekorduose ran
dasi duplikatai visu natūrali
zacijos cert if i katu nuo Rugsė
jo 2G d. 1906 m., kaip ir pradi
nes kandidatu popieros nuo 
los dienos. Biuras turi natūra
lizacijos iszklausinotojus in
vairiose szalies dalyse prie ku
riu pilietybes kandidatai gali 
kreiptis ddl visokiu informaci
jų. Ju vardus ir adresui taipgi 
galima gauti raszant in Darbo 
Depą rtan u* n t a W a s h i n g t one.

Prie Darbo Departamento 
dar randasi Vaiku ir Moterų 
Biurai. Vaiku Biuras tyrinėja 
ir raportuoja visus dalykus 
kurie lieczia gerove vaiku ir ju 

ypatinga dome 
kūdikiu mirtingų-

11

t
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TARADAIKA
— Žandarai!... Žandarams! 

Einu! — szauke hadži H risi o 
ir nusisuko eiti per duris. Bet 
llenka užstojo jam kelia.

tovel, — tarė — 
nedasileisi niekvstes

— Jis mane žudo 
ke hadži — vietoj jo asz turė
siu eiti po kartuvėmis, jaigu 
dužiuos, kad jam daviau prie
glauda. savo namuose.

Apie tai niekas nedažinos. 
Steponas, kuris ji inleido, nie
kam nepasakys — ramino 
llenka.

— Tai tegul jisai 
tuojaus, ant tu jiedu. Iszcik... 
begk!... Pamirszk, kad mano 
sh'iiksti peržengei! Eik sau! 
— szauke Bristo.

Stojanas neturėdamas 
daryti, skubiai iszejo, norėda
mas eiti pas Slanka. Čigone, 
kuri vis dar stovėjo ant gatves 
palei hadži Bristo mimus, vėl 
lydėjo ji iki Slankos duriu ir 
czion dar ilgai pastovėjus 
gal nuėjo. Slanka atrado pir-

Minsi,

- atsa-

iszeina

Acziu Dievui, jau ka vyrai 
Suvis davadni, tai jau gerai 

Jau ne taip girksznoja, 
Ane tiek kazyruoja, 

() gal susiprato kad Gavėne, 
Maitele jau atvėso kraujas 

Apsimalszino kur kas, 
Muszltynes gabi gavo, 

Kožnas suprato kvailumu 
savo, 

Iszsigerti da kaip kokis 
iszsigere,

Bet taip nepasigere, 
Juk neboto, kad kauszelio 

nei szt rauktu, 
Arba muuszaines neiszmanktu

Bot užėjo didele permaina, 
Ne girtuokliauja norints 

ipede gauna,
O ir nustojo kazyruoti, 

Ir susikivirezinia in prova 
szaukti.

Prasivardžiaviniai dingo, 
Rodos kad in žeme in lindo, 

Kitokis vejas užputo, 
Ir viską a»pstabde.

'Teisybe, moteriukes per 
g(*ra buvimą,

’Tai da, Baltruviene užima, 
'Turi nebage visur lepsėti, 
Ir kaip kokia apkoeziuoti.

Bet ir tosios jau protą gauna, 
<) kaip kokia (labai’ ne aluko 

neraganna,
Jau taip ne inirszta, 

Ant dorans kelio sngryžta, 
Teisvbe vertos buvo kolioti 

Ir gerai koezioti.
Sziadien jau taip rudakes 

nevaro, 
Suėjusios rodu ne daro,

Ir vyrai taip jau nesi- 
sknndžesi,

Blakių naktimi nevaikosi, 
Tiktai kad namie sėdėtu, 

Vaikelius savo prižiūrėtu, 
Ir baimes Dievo mokintu, 

Dukreles prie darbo pratintu, 
Pinigu ant niek nemetintu, 
Tiktai juosius czedintu.

Juk pirmas prietelis, tai 
pinigas.

Be pinigu žmogus vargszas 
Kaip pinigu ne turi, 

Niekas ant tavęs nežiūri.
Kaip žmogus jaunas ir drūtas 

Tai mislina, kasžin kas, 
Jog visada uždirbti gales, 

Ir visada pajėgas turės. 
Juk prie cento, centelis, 

Pasidaro szimtelis,
O jaigu centelius iszdavinesi, 

Ant senatvės nieko neturėsi.
Mano žodelius paminėkite, 

Gilei in pakauszi insidekite, 
Pamatysite,

Gerai iszkirsite, 
Man dekavosite,

Jaigu rodą mano priimsite.

O j tu Tarnu k, 
Mažas iszgamuk, 

<Ar jau proto visai netekai, 
Ar slogina tave griekai, 

Neatstoji gerves, 
Tamuti isz Tamakves, 

O prick tam vos ketures 
pėdas turi,

1

gas ir

svar-
yra prižiūrė

užsiėmimu

gyvenimą, 
kreipta in 
ma, gimimo skaitiynes, jaiinn- 
jn teismus, ir pan. Moterų Biu-

I
1

Ii?

e 
j 

į 
i!

kad gaudytojus suklaidino. 
Inlipes tada in augszta jovaru, 
perbuvo ten iki nakeziai. Nak
tį vėl pasileido eiti ir ausztant 
daejo iki Ruszczuko volu. Ap 
sidaires pamate ant volo ka
reivi sodinti ir mieganti.

— E! Reikia pabandyti’ 
Pamisimo sau ir patylomis ėjo 
prie volo. Turkai taikos laiku 
labai netikusiai užlaiko savi 
tvirtoves, pertai Stojanui ne
sunku buvo nusileisti in grio
vį. Atradę^ nuirusia viela • ic 
noje užlipo ant volo. At įsitiki 
taip, kad užlipo
vietoj, kur sėdėjo ir 
kareivis. Paemes jo szantiiva. 
Stojamus pirmiausia pamislino, 
ar nenudurti ji, kaipo Bulgaru 
priesza. bet nutarė nieko jam 
nedaryti, tiktai paemes szau 
tnva leidosi nuo volo in’mies- 

užpakalyje is zg i rd c
“ Mėtos szautu- 
snskato bėgli

miestelio link. Kareiviai vijo
si bėgdami paskui ji. Dabeges 
iki miesto triobn Stojanas 
mate, kad pasislėpti galima iii
lindus, arba in stovinezia, .*ža
le sienos baczka, arba pas ei 

kuri iK'toli 
stovėjo. Ilgai nemislydam a< 
inszoko in baczka ir susirietos

Tuojau s ;\i h( 
kareiviai, dirstelėjo in tnsz- 
czia gatve ir, nieko nepamatė, 
pradėjo keikti:

— Nenandeli 
Na, mes ji pagausime!

Čigonai pabudo ir 
isz !-Z(*tru.

— Ar nematote? 
klausė ju kareiviai.

— Nematome — atsake či
gonai.

Keikdami ir 
kareiviai sugryžo atgal, o Sto
janas. valandėlė palūkėjęs, 

o jo in

1

Hvmus kurie lieczia dirban- 
ezias moterius. Laikas nuo lai-

ap- 
taut iecziu 

pamisimos: 
Ka jie nelaimingi kalti.

szimtme
negalėjo nepalikti juosi 

giliu pėdsaku. Per tiek metu 
jtaip apsiprato su vergija, kad 
| lai|<o ja ir vKas jos pasekine< 
už naturaliszka daiktu. Ka jie 
vargszai kalti ?

Bet sztai atsiminė savo pa 
dėjimą. Žinojo, kad valdžia 
lieps padaryti medžiokle, kad 

medžiok Ic 
negali invykti anlozoziau. 
kaip už puses poros.

j pu jisai nuėjo ant 
I 

Tuo tarpu Sto-Į so.

mane

Ir Turką sutrukdė ’ 
Sut rukdį* 
Nelaimi*.. Ir kas? 
Nežinau..

Jie ten...
Groždana- priėjo prie 

ir atsistojo 
praverdama^, 
janas pasmaugęs 
jo pats sau:

Aa! Vakar a-z 
tave turėjau nic^zka

o .-ziandit’U tu 
gedinti musu 
tu szuns broli!

Groždanas. i-zgirdes 
pamislino, kad tai 'Turkas 
Stojami kalba-i. Atidaro duris

sza i s 
duot i,

i

Asz pabėgau i

duriu 
klausė, duriu ne- 

fp - “
Turką kalke-

Vakar pi H 
nn- 

norėjai 
moteriszke ?! A.

ka

n t -

Į ji pagauti, bet ta 
invvkti

'Tuo tar- 
Dunojaus 

kranto ir, atsisėdės kruomuo- 
žiurejo ai’ nepasitaikvs ko

kia nors proga
• (> i Diiii'iju. kur jisai butu jau už

persikelti per
ant volo toj 

snaudi

kalha
si?

ir nieko negalėjo .-uprasti, kasi 
atsit ik<>.
Stiiųana
v(‘j(>r»<sU‘bcjosi.

gulini i.
stovinti palei ji. Sto- 

Atsipeikejc ;

Pamate

komisijonieriaus ; •]<<> t ie abudu biurai iszleidžia 
nesusi-

Toki praszymai vi-
alydžiai peržiūrėt i ir

r M I
interesingus praneszimus.

—E.L. l.B.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US i

gi
mntiniam kambaryje.

Asz tavos
— at > a k<* 

sveikinos.
Man reikia

Turkai 
czion visa miestą tavos 
kodami. \’akar kvieti* pas ha
dži Ilrislo ir traukia

kian

Žinau.

beveik Igu-
pasi-Stanko

r 11

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. i

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

ir kitose szalvse. Skvrius Dar
bo Departamento kuris veda ta 
darba pavadintas '“United

pasi<h*pti.
kreczia

jiesz- pavadintas 
States Bureau of Labor Statis- 
I i es.

1 *
4 t

Biuras iszleidžia prune-t ?

szimus apie darbo valandas ir 
algas dirbaneziu vyru ir mote
rių ir geriausius budus page
rinti ju gerove. Apart tu pra- 
neszimu, Biuras iszleidžia dar- 

“The Monthlv 
“ kuris placziai

Visos Bureau of 
publikacijos

ant
Pet-

rubi ziaiH Turku vieszpatystes 
Bet proga nepasitaikė, o in va
karu pastebėjo didesni iudeji 
ma ant linijos kareiviu, .-lovin

io. 
j< 

czion 
levo.

ir-

ežiu iszilgai Dunojum kraut 
ibZ ko suprato, kad dėlei 
sargyba padidinta, 
darvt i ? Kreipi i e s

K a 
prie

ta. Staiga
“stok!

Stojanas
riksmu 
va

.1' 
tyrinejimo. Ant nelaime.- 
ro nėra namie, jisai pagelbėtu 
tau pabėgti in Rumanija. Ba
lm k pas mane iki vakarui: 
vakare* szi-ta nutarsime, o tuo 
tarpu <‘ik szen.

Nuvedi* Stojami in kamba
riuku ir del 
iszejima. in kiemą, 
taku tarpnamiais.

Szito tako 'Purkai 
no. Juomi galima iszeiti 
moezes Mokros sodno užpaka
li. Asz tuo tarpu pranesziu 
moezei.

Dar truput i pakalbėjos Slan
ko iszej’o palikes viena Sto
jami.

iki S _ ____ _■«

r ■

p

1
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre Si. Mahanoy City, Pa.

viso ko parode 
o isz ten

tai tiktai iutrankli ana in *1 
da, nes Turkai korė ir kankino 
ne tiktai niai-ztininkus, bet ii

1 tuos, kurie aniems pagelba 
ojanui liko viena- 

ai kelias dasigauti kaip nor
iu Ruszcziuka, susiniaiszyt i 
ten su minia ir isz ten jau pa 
liepti in Rumunija, 
ineiti in Ruszcziuka. 
griovin ir volu, ant 
stovi 'Turku sargyba ! Apmis- 

; lines viską nuėjo in giraite ir. 
suradęs atsakanezia

I vėlai vakari* užmigo. Ant ry
tojaus anksti ji pažadino žmo- 

rekavimas. Valandoje pa 
klausės suprato, kad tai -Tur
kai jau sutaiso medžiokle ant 
jo, kad visa giraite žmonių ap 
stota ir kad visi jie eina nuo 
krasztu vidurio link. Apžiure- 

Stojanas 
ta 

goriausia tikėjosi 
Nubėgės keliolika 

utiko kaimieti Bul- 
ji pamatęs, pake 

bet tno- 
jaus susieziaupe, kaip tik Sto
janas parode jam revolveri.

paklau-

(’

pa

liktai tuomet, kuomet Stoja anieni<
na s ji užkalbino- 

Groždano, ar matai, a-z 
Pasman 

paczia
pasmaugiau Turką, 
ginu... nedaviau 
gėdini i.

Groždana< -tovejo

tavo

Ar

į teike. Si t i k -

Vi.’ 
t arsi.

ji>ai
— pa

Bet kai; 
apka- ta 

kuriodar
nieko • nesuprasdama-, 
stabo isztiktas.

Was mate, kad
inejo in tavo grinezia ?

Stojanas, norėdamas 
lažinoti, kokiu budu pa-lepti 

Bet Gr<»žda-

begti. Stojanas.

niu

Turką pa

klauso
( 
tai kas atsitiko.
nas vietoj atsakymo >uriko at
sisukęs in paczia:

A!... Jisai 
smaugė!

Balkana <uplojo (h'lnai". už
laužo rankas ir verkdama oa 
sileido in kaima. Bego ir roke.

— Nelaime! — siiszuko 
Groždanas, ir taipgi pasileido 

norėdamas
juos sulaikyti, iszcjo isz grin- 
czios ir kelis kartus paszaukc:

— Zinoii(‘s! Žmones!
Nei Groždana, nei Balkanų 

jo negirdėjo, Stojanas moste
lėjo ranka, inejo atgal in grin- 
czia, pasiėmė kepure ir pasi
leido bėgti in laukus. Po va
landėlės o jau nebuvo matyti. 
Tuo trpu Balkana su Gruzda
mi bego per kalnia ir szauke, 
kad Stojanas Turką iižmusze 
Susirinko žmones, atėjo ir vai 
tas.

. i

Kas ?
Groždanas su visomis smulk

menomis papasakojo, i ♦

.. Kaip?. Kur ?...

vieta, jau

jes savo
pasileido greitai bėgti in 
pusi*, kur 
pasislėpt i. 
žingsniu s 

kuris

gimus in szetra, 
I lirai

ten pasislepi*. m
/

K r n

pabėgo.

iszlindo

pa

spjaudydami

tarpu

viena

gara,
le lazda ir iszsižiojo.

— Kas tai vra ?
si* Stojanas.

— Tai Turkai suvaro mus 
i gaudyti Stojimą, — atsake 
kaimietis.

— Sudiev — ture Stojanas 
praeidamas pro kaimieti.

Sudiev — atsake misai.
budriApsilenkus tokiu 

gaudytojais, Stojanas taku vėl 
tolinus bego, bet sztai akis in 
aki susitiko su aga. 

suliko— Sustok!

su

aga

neži-
pas

k ai |) 
Turkas atėjo, kaip jam liepe 
izeiti, kaip pasiliko grincziąjc 

Iszgulde 
szitai kaipo paprasta daiktu 
versdamas visa beda ant Sto 
Jano. Užnnisziina^ negalimas 
buvo paslėpti. Vaitas paliepi 
surisztj Grozdana ir nuvaryti 
in meana, idant ton paimti 
Stojami ir abudu pristatyti 
pas pas74i. Meanoje paklausė

ir kairia ja ranka sieke ji o de- 
szinaja revolveri, bet nesusjie- 
jo. Stojanas szove, Turkas su-* 
stenėjo ir, na kolos rankas in 
virszu, sukrito. Stojanas 
greieziau pasileido bėgti, 
kad gaudytojams pėdas supai
nioti, pasistengė apeiti giraite 
taip, kad bėgti vteiszkai in ki
ta puse. Taip ir padare, pasi
leido eiti Krivenos link. Nuė
jės koki pusversti sustojo, pa- 

Peto,. kur, Stojanas. Szis pamn- siklause ar nusiveja. Balsu ne-

vienas su Balkanų.

UžmnszimaS

tęs suriszta Grozdana suprato,

dar 
bot

buvo girdėti, isz ko suprato,

valandėlė 
iszlindo isz backzos ir 
miestą pro čigonus, kurie ste 
bedamiesi in ji žiurėjo, 
jenas pažino, kad tai tie patys 
čigonai, ka pirm keliu dienu 
mate Krivenoje ii* szoko su 
jais meszkos vietoj, 
mes, kad kartais jo nepažintu, 
Stojanas skubiai pro juos praė
jo, betgi m 
čigone p< cke paskui ji, eida 
ma iszlolo aip, kad jisai jos 
neužtemytu. Čigone atseko 
paskui ji iki hadži Bristo na
mu vartų. Kadangi buvo dar 
anksti ir vartai buvo uždaryti, 
Stojanas belde kol tarnas ne
atidaro vartus ir inleido ji t in 
vidų. Inejes in savo buvusi 
kambari Stojanas tycziai gar
siai beldėsi ir kosėjo, kad szei- 
mininkas iszgirstu. Jisai mis
tino pabuti valandėlei xlristo 
namuose, idant pamislyįi ko
kiu budu per Dunojų pabėgti. 
Sztai inejo hadži Tlristieno ir, 
dirstelėjus in Stojami, iszbe- 
go, o po valandėlės ine jo pat
sai Urbto, dar .nei nęapsitai
sės. Matyt buvo, kad jisai pik
tas ir,iszsigandęs. v

— Ko tu czion atėjai, ko 
tu ežia..nori,? —

Stojanas nežinojo ka atsa-
“ i 1 ’

Sto-

ir szoko
Bijoela-

; atemijo, kad sena

Čigone*

siu mis
i Tiria to

suriko inojes.

Tolinus bus.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS' 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteros 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Koana sanvait#—Seredomis, Ket
vertais ir Petnyczibmis. Ofisos va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antras Floras, 

POTTSVILLE, PA.

if

TTT. '"„V11™-..........................  
Lietuviaakas Graberiu*

K. RĖKLAITIS
»■ we..... ..

Laidoja numirėlius pMgti 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

J.

O vis da isz aukszto žiuri. * 
Norints frroteres savo vvrus 

spire, 
l’žsiraszyti laikraszt i, mano 

vyre,
Bet tieji viską praleidžiar 

Ir munszaine be paliovos gere.

PAJESZKOJIMAS

616 W. SPRUCE STR.. 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

bo magazinu 
Labor Review, 
iszdalintas.
Labor Statistics 
duodamos dykai.

Kaip virszminetai pažymėta, 
Darbo Departamentas turi pil
dyti imm'igracijos instatymus. 
Tam daTbui vra tam tikras de- **
partamentas, Bureau of Immi
gration. Tas Biuras prižiuri 
imrnigracija, kuomet kas nors 
neprisilaiko prie immigracijos 
instatymu, Biuras turi surinkti 
visus faktus ir pristatyti tin
kamai Suv. Valstybių legalisz- 
kui aficieriui. Immigracijos 
Biuro vedėju yra “Commissio
ner General of Immigration.“ 
Biurus turi kitus komisijonie- 
rius invairiose vietose Suv. 
Valstybėse ir užsieny. Reikalui 
esant, norintiems gauti adre
sus arba vardus invairiu immi
gracijos koinisijonieriu, gali
ma kreiptis prie Lithuanian 
ofiso, Washingtone.

———————r—— —

Norints Turi Tik
Dvi Kojas, Bet

Duoda Sau Rodą

232&
/

8HHit1
»

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.63
1 .. .... . "■* i

Mokame S.czia procentą ant, J 
■udėtu pinigu. Procentą pride-/1 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio C 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir > 
jus turėtumėt reikale su musu . C 
banke nepaisant ar mažas a< > 
didelis. >

f

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

$1,000 TIK UŽ 60c.

I.<

t
■’ V

<
■ d

ii

I

i

Atsiunsk manu 60c ir ganai mon 
stebuklingu žolių vertes tukstancario 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiaxkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžolių, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali-

i
J 
ri
1 
L L

jį

M

'X

Y"'«H’/i

y. e

f '1

,v J i i i menesiu
* Dr. P.

Borner isz Elkhart, lud

>11

mo, nenoro valgyt, strėnų ir peariu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virasuj pa
minėtos ligos.

patrūkimo, i-jj

i ii
■ ■
i'l

iii

1
Jeigu kenti nervu suirimą, gahroa 

skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, Ui gausi visokiu are- 
su Žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai rifuose 
miestuose. • t* 

. t M. ZUKAITIS,
125 Gillet ltd. Spencerport, N.Y.

Asz Agota Juozapaituke po 
yyru Šmitiene isz Kauno Red., 

paioszkau

e.v.
1 iV:Batuku Valscz., Gaures Para.

Milgudu Kaimo,
Antanu Urbota isz Sarpinisz- 

Mikola Juozą

. ■ į*

kiu Kaimo ir
paiti isz Milgudu Kaimo, abu
du mano pusbroliai. Meldžiu

Watsiszaukt ant adreąo: , 
C? C. Smith, 

JL — (j Box 36, 
Coudersport, Pat. 19)

“Nellie”, ketiniu 
kalaite, prigulinti prie

„ y - • J4V4HV1 j 1 I1UM

gimė be priszakiniu kojų, bet 
įduoda sau rodą visame ir iduoda sau rodo visame 
džiaugėsi is» gyvenimo.
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ŽINIOS VIETINES
Publikines mokslaines 

užsidarvs ant Velykiniu vaka- 
ciju Seredojo, 31 Kovo lyg 6 
Apriliaus —per szeszes dienas.

— Isz Mahanojaus ir Hazle- 
tono aplinkines, nuo kada ka
syklos pradėjo dirbti, daugiau
sia iszvežta in viena diena, tai 
yra Utarninko diena, per kuria 
diena iszvežta 597 vagonus kie
tųjų anglių arba 26,012 tonu. 
Kožna diena ketina izsvežti ne 
mažiau kaip po 600 vagonu.

— Sutersztu balandėliu ur
vą Lofty Hotel, likos užkluptas 
per steitinius, kurie jame sura
do szeszes merginas ir penkis 
vyrus. Vyrai likos nubausti po 
$10 o mergicos nusinustos pas 
daktara ant egzamino.

— Statytojai namu (kar- 
penteriai) susitaikė ir priėmė 
po doleri aut valandos.

— Už pigiauses ir geria uses 
mes parduodame, tik 

Stoikas goriausias 
22c.

BIMBA KALTAS
UŽ SUOKALBI

SUDAS PRIPAŽINO BIMBA 
KALTU UŽ SUOKALBI 
PRIESZ VALDŽIA, BET 

NEKALTAS UŽ 
BLUZNIJIMA.

Brockton, Mass. — Antanas 
Bimba, redaktoris Brooklyn© 
“Laisves,” kurio teismas už 
bluznijima prieszais Dieva te
sėsi Plymouth pavieto distrik- 
to sude, laimėjo ir pralaimėjo 
byla.

Už suokalbi prieszais valdže 
likos iszrastas kaltu ir nubaus
tas ant $100 bausmes.

Dede Šamas Pirmoj 
Vietoj Automobiliu 

Pramonėj.

prekes 
žiūrėkite: 
po 28c. svaras. Szolderis 
Czuk rost 20c. Kepama mėsa 
18c. Del zupes 10c. Puffed 
Rice 15c. Campbells bi ūsai 3 už 
25c. ir daug kitu dalyku už pi
gia preke tik S ubą toj 6 Kovo. 
P. J. Kubcrtaviczius, 600 W. 
Pine St.

Teismą 
varys toliams ir likos pastaty
tas po $500 kaucijos.

( z bluznijima prieszais Die
va, kunigus ir bažnyczia, likos 
iszrastas nekaltu.

Bimba daugiause prasikalto 
kalbėdamas ant prakalbu 
idant nuverst Suv. Valstijų 
valdžia, kad Amerikos turi tu
rėti Socialine valdže kaip Ru
sijoj. Kad komunistu raudona 
vėliava turi plėtoti ne tik Kau
ne, bet Washingtone ir 
Lietuviszkos svetaines Brock- 
tone.

Finlandija 16,100, Vengrija 9, 
141, Lietuva 738, Norvegija, 
32,960, Lenkija 18,300, Rusija 
18,500, Szveicarija 53,900, Ju
goslavija 7,110.

Vėliausias automobiliu cen
zas parodo kiek kiekvienoje 
szalyje randasi Amerikos auto
mobiliu. Amerikos szalyse dau
giausia automobiliu pagaminti 
Suv. Valstybėse. Danijoj 
nuoszimtis 
bi'liai; Egypte

Lietuva 738, Norvegija ŽINGEIDUS
• »

ISZ SHENANDOAH, PA.

Jasulaitiene isz 
William Penn, paslydo ant kie
mo iszsilauždama kairiaja ran
ka. Gvdosi namie.

— Tomis dienomis sugryžo 
isz Floridos Adolfas Andrulo- 
nis kuris vieszinosi pas savo 
broli Edvardą kuris vra inži
nierium del statymo kompani
jos.

Tessie

(Ina 
gy ve-

ant 
nuverst Suv.

ant

ATSKAITA
APIE AUSIS

KAIP APRASZE STUDEN
TAS APIE NAUDINGU

MĄ AUSU IR PRIE 
KO JOSIOS 

TINKA.

70 nuoszimti
ir apie 10

Girardville, Pa.
Tomczakiene, 45 metu 
nanti Powder Mill, norėjo at
imti sau gyvasti per nusiszo- 
vima, paleisdama iii save pen
kis szuvius, bet tik du patai
kė — vienas in krūtiniu o ki
tas in pilvą. Motore turi vyra 
ir keturis vaikus.

Ausis turi

Motore li
kos nuvežta in Ashlando li-
gonbuti, kur daktarai 
kad iszgis.

sake

>*>
> > d.,

teisėja
nargrineji

Chicago. — Vasario 
County teisme, per 
Caylor prasidėjo 
mas Jurgio Czižanausko bylos.
Ji kaltina už padėjimą bom
bos, kuri t rakdama apdrasko 
jo buvusios moteries, 
Czižanauskicnes, 915 W. 19 PI. 
namus.

Jurgis ir Jieva Czižanaus
17

vaikus: 
metu, 

, b 
JurgD 

neuž- 
el 

Jie

kai iszgyveno vede 
paauginoJiedu

Andriu (Henry)
Stela, 13 metu, ir

.1 ievos
1

S- 
met n

• > 
e >

15 
Vvtauta 

m. Pastaruoju laiku
Czižanauskas pasijutes 
ganedintas savo moteries 
gosiu ir persis k yra su ja. 
du turėjo du namu, tad pasi
dalino po viena. Moteris pa 
sieme vaikus auginti, 
Jurgis Czižanauskas 
jai kas savaite po $15. 
nauskui jo 
buk neleidusi 
ir nesutikusi siųst vaikus 
privatine mokykla už kuria 
jis butu mokoje 
butu galėjos 
lankvti. Gruodžio 9 d., 
m., 1 vai. nakties buvo 
pliozija ir Jieva sumėto kalte 

rgio Czižanausko, buk

vaikus tad 
mokėjo 

Cziži- 
moterisbuvusi 

vaiku atlaukvt
in

u z 
kurs ir

juos visada
Ji* 
at- 

1925 
eks-

ant ..
ji maeziusi ji vaikszcziojant 
apie namus. Susirinkus jurei 
prasidėjo kvotimai. —N.

49 Union

Brooklyn, N. Y. — Vasario 
25 d. p. Kundrotiene, žinomo 
veikėjo Andriaus Kundroto 
žmona, gyvenanti 
Av., ėjo gatve ir netikėtai isz
keno namu iszkrito stiklai ku
rie sunkiai sužeidė jai galva. 
Dr. Valakui apžiurėjus žaiz
da, užtikrino, kad greitai pa
gis. —V.

ANT PARDAVIMO.
Buczerno geroj vietoj. Geras 

biznis. Atsiszaūkite in “Sau
les” ofisą. (M.12

75 
Amerikos antomo- 

55 nuoszimtis, 
Finlandijoj 85 nuoszimtis pa- 
sažieriniu vežimu, 90 nuoszim
tis truck’u ir 50 nuoszimtis 
motoriniu dviraeziu, Graikijoj 
70 nuoszimtis, Indijoj 85 nuo
szimtis, Palestinoj 87 nuoszim
tis, Rumunijoj 70 nuoszimtis, 

22 nuoszimtis ir
Jugoslavijoj 44 nuoszimtis.
Szveica rijoj

— F. L. I. B.

sveikas, Jonuti....
Ir vėl ji pasirėmė rankomis 

ant stalelio ir placziomis aki
mis ome žiūrėt in ant sienos 
kabanti paveiksią, ta paveiks
lą, įn kuri Jonas taip akyvai 
žiurėjo. Ji greit pasikėlus pri 
ėjo prie lango, per kuri buvo 
matomas jaunas medelis su 

Ji Maryte
vaizdinosi sau kaipo laiminga 
ateityje gyvenimo su Jonu. Pa
žiurėjus valandėlė per Įauga, 
giliai užsisvajojus, 

ir nusirengus
ininkszton lovon. Atsigulus jai 
ilgai akyse mirgėjo ir vaizdi- 
nosi ant sienos kabantis pa
veikslas, in kuri Jonas taip 
atydžiai žiurėjo....

žinotum!...
— Kasgi tokio, meldžiu 

pasakyt.
Job veidai užraudo ir ji nu

tilo. Jonas akis ne nuleido nuo 
paveikslo, kabanezio ant sie
nos.

.1«
PAVEIKSLAS

■

Ji atidaro placziai savo akis 
ir ko tai tokio nusistebėjo. Vė
liau pasirėmė 
mažo stalelio 
Keistos jaunystes svajones! 
Minutėmis jos mainosi, gyve
nime juokiasi, 'szuiiposi, vaidi
nasi grože nekaltos meiles...

Palengvėlė 'kas tai subeldė 
jos kambario duris. Ji lyg isz 
sapno paszokusi, 
klauso:

— Kas ežia?
— Asz, Maryte.
— Kasgi i
Ji pažino jo kalbos baisa ir 

greit atidarė duris; jam inejus, 
greitai paėmė jo deszine ranka 
ir drueziai ja suspaudė. Tai ne 
pirmas jau jos meiles ženklas, 
bet kaip jis užsibaigs ?... Ra
miai svajodamas sėdosi jis in 
supama kode.. Ji priėjus prie 
jo, savo rankomis suspaudė jo 
kakta ir priglaudus prie jos 
savo gailva, sūpavo ji.

Jonuti!
Ka ?
Asz niekad negaliu pa

karta,

rankomis ant 
ir užsimąstė...

jaunystes

rainiai pa-

Jonuk!
Kagi!
Kas tame paveiksle yra 

tokio žingeidaus, kad tu in ji 
taip žiūrai f

jau seniai esu mates, kuri nie
kad negaliu savo mintimis isz- žiburį 

Maryte, asz 
ryt iszkeliauju isz szio miesto 
— ir Jonas sunkiai atsiduso.

Jos akys sumirgėjo ir galva 
nusviro žemyn. Po valandeliai 
tylėjimo, paklausė:

— O kada sugryžszi, toks 
laimingas kokiu dabar esi f...

— Maryte, irsz laimes savo 
gyvenime neesu mates. Gy
viems vis viena. Gyveni sau 
vienas, kaip lendre ant upelio 
kranto, kaip berželis svyrūnė
lis tyruose laukuose... Eisiu 
svietui- laimes jeszkot... Su
die!...

— Jonuti, bet tu mano szir- 
dyje visviena busi, 
niekad ne užmirsziu, 
man toks buvai geras 
atmink musu sutartus žodžius 
ir sugryžk!... A/pie rudeni. Su
die! — ir paleido jo ranka...

Jonas, žiūrėdamas in platuji 
pasauli, žvilkterejo in Maryte, 
atsiduso ir nuėjo sau, manyda
mas, kad pas Maryte laimes 
yra mažai, o ateitis yra kaip 
mažo kūdikio, ir lai pasaulis 
mane kriksztija kaip nori, o 
asz busiu tuomkart laimingas, 
kada pasaulio praktika užtek
tinai mane pamokins.

— Laimingas tas, kuris tu 
ri daug pinigu — kalbėjo pati 
sau Maryte — bet asz esu dar 
laimingesne, nes esu sveika, 
graži, ir visi, seni ir jauni ma
ne myli. O! tu meile, kada asz 
tave pažinsiu!! Jonu man yra 
tiek ir tiek, kada tik asz pa
manau but ju. Važiuok sau

Tai yra paveikslai, koki

aiszkint... Žinai,

žaliais lapeliais.

užgesino
gule

— J .Žukauskas.
FARMA! ’

Ant pardavimo arba paran- 
davosime, geroje ukiszkojgeroje
apielinkej. Daugiau informa
cijų, raszykit ant adreso:

J. R. Smith,
R — 6 Bor 36, 
Coudersport, Pa.

Pas'kutinis pasaulinis moto
riniu vežimu cenzas parodo 
Suv. Valstybių svaigia vieta 
automobiliu pramonėj. Sausio 
1, 1926 m. pasaulyje buvo 2(),- 
799,151 pasažierinis karas, 
181,573 motoriniai buss’ai, 3,- 
454,939 t rukai ir 1,519,765 mo
toriniai dviraeziai. Ta skaitly- 
ne yra padidėjimas isz 14 nuo- 
szimeziu, arba 3,273,584, už 
pereitus metus.

Isz visu pasaulio motoriniu 
karu, nemažinus kaip 19,999,- 
436, arba 77 nuoszimtis, yra 
Suv. Valstybėse, vienas moto
rinis karas del kiekvieno sze- 
sziu gyventoju. Suv. Valstybes 
turi suvirsz 83 nuoszimti pasa- 
žieriniu karu,
truck’u ir buss’u 
nuoszimti visu motoriniu dvi
raeziu.

Suv. Valstybes, su beveik 20 
milijonu visokiu motoriniu ka
ru, seka Didžioji Britanija su 
1,474,573. Franci ja turi 855,- 
000; Canada, 727,594; Vokieti
ja 539,830; Australija 368,293; 
Italija 184,700; Argentina, 
181,250; Nauja Zelandija, 121,- 
286; Belgija 121,177; Szvedija 

Holandija, 96,900. 
Tiek del tautu kurios užima 
pirmas vietas automobiliu pra
monėj. Tiek del tautu kurios 
užima pirmas vietas automobi
liu pramonėj. Dabar imkime 
tas, kurios turi mažiausia au
tomobiliu. Rekordai parodo 
kad Tibet’e yra vienas motori
nis kanus, Solomon Salos 2, 
Gilbert ir Ellice Salos 2, Faroe 
Salos 11, Seychelles Salos 13, 
Britu Dominica 23, Abyssin i ja 
25, Britrea 70, Britu North 
Borneo 72, Cook Salos 73. Aus
trija turi 30,000 motoriniu ve
žimu, 
Denzigas

184,700;

Rf'adinj* 
. įmes .

104,600;

$4.00
IN

NEW YORKA 
NEDELIOJ 

7 MORCZIAUS

Dubeltavas
Tikietaa

asz tave 
nes tu 

Bet

t. 19.) k

PARMOS — PARMOS.

Didžiojoj Lietuviu ūkininku 
kolonijoj, yra labai puikiu 
vietų ant pardavimo, isz kuriu 
daugelis parsiduoda labai pi- 
gei Asz kaipo seniausias ūki
ninkas szioi apielinkeje jau 12 
metu kaip patarnauju Lietu
viams ūkiu pirkime, ir szimec 
surinkau daugeli puikiu ukiu 

uki-

mirszt ta karta, kada mudu 
pirma syk susipažinome... At
meni?
pora savaieziu buvau atkelia
vus isz Lietuvds, kaip tu pri
ėjai prie manes ir paklausiai 
manes apie savo motina ir gi
mines. Tai buvo vestuves tada 
toj grinezioj, kurioj asz gyve
nau. Bene tu tada griežia i ant 
smuikos'!

Taip — praszneko Jo- 
keldamasis nuo kėdės ir 

žiūrėdamas in ant sienos ka
banti paveiksią.

— Žinai, Jonai?
— Kas v ra ?
— Man Lietuvoj 

daug linksmesnes būdavo 
g u Amerikoj... O kaip asz bu
vau padykus Lietuvoj, kad tu

Asz tada dair tik priesz

Specialia trolnas Subafos naktį. I
Isz Ryte 4

Shamokin...............................12:01 j
Mt Carmel........................ 12:10 J
Ashland ............................ 12:47 į
Girardville ........................ 12:55 1
Shenandoah...........................12:35 4
Mahanoy City...................... 1:10 į
Tamaqua.............................. 1:45 J
New Yorke (Liberty St) .. 0:35 < 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 1 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka ] 
nuo W. 23rd St. 0:47 vakare, nuo 1 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati < 
vakara in vlrsz-minetas stacijas. 1 
_____ '___ ______________ 1

058, Danija 79,120, Į Ant^

Solomon nas,

ant pardavimo. Norinti 
ninkauti atsiszaukite ant adre
so:

t.22)

John A. Žemaitis,
K. 1. Box 17, 

Fountain, Mich.
I

ANT PARDAVIMO.kitu 
ir sienos turi 

tada.ausis,

niu- 
nemazgo- 

asili

netik žmogus, 
bet kožnas mandagus ceberis, 
livarukas, puodas, žvėris, cze- 
batas, uzbonas ir daug 
daiktu. () net

kurios girdi tik 
kada neprivalo klausyt....

Randasi visokiu ausii, 
zikaliszkos, plonos,
tos, kurezios, zuikines, 
nes, skurines, porcelincs o net 
ir auksines. Molinio uzliono 
ausis patol nesza vandeni pa
kol ausys no nutrūksta, bet 
jai’gu tarnaite sumusza uzbo 
na, tai turi užmokėti už visa 
uzbona su aušo. Szventas Flo
rijonas, patronas nuo ugnies, 
turi net septines ausis: 
prie galvos, ketures prie
batu ir viena prie viedrelio.

Pas kurezius Žilionis dau
giause yra kureziu austi, yra 
ir tokiu austi kurios ne girdi 
verksmo ne meldimo kitu 
žmonių. Kožnas diedukas, bo
bute ir prabobute turi kurezes 
ausis ant senatvės, o tai dėlto, 
kad negirdėtų kaip vaikai ir 
anūkai meldže Dievo idant
O 
n

dvi 
cze-

Dievo
<reicziau‘mirtų.

Laimingos yra tosios vedu
sios poros, kur pati truput1 
akla, vyras truputi kurezes....

Ausys yra labai reikalingos 
del daraktorių idant mokiniu 
ausis- galėtu daužyt ir gnybti, 
pi šoriams ir sztorn inkams 
idant galėtu už austi užsidėt 
alavelius arba plunksnas.

Žiemos laike ausvs vra rei 
kalingos del suszalimo, o del 
mylincziu porelių del užsimy 
Įėjimo net lyg ausu

Patogios moterėlės 
puikes auseles del nesziojimo 
auskaru, o del mus vyru Die
vas davė dideles ausis, su ku
rioms turime klausyti 
poteriu” 
nuo dienos 
grabo lentai zurza in 
ausis, o nekurios savo vyrams 
per ausis tviszkina.

Sztai tik trumpas mano ap- 
raszymas apie naudingumą 
ausu, bet ant to ir užbaigsiu, 
nes abejoju idant jums ausys 
nepagestu nuo mano apraszy- 
mo. Ant galo meldžiu visu pa
sakyti bravo!

— F. W. Boczkauskas.

iravo

Britrea 70,

Czekoslo va k i ja 26,300, 
o l

vestuves
noi

Groseriu f ztoras ir buezerne, 
geroj vietoj, tarp Lietuviu. 
Biznis gerai iszdirbtas, gali
ma puikci prag\wcnti su szei- 

Priežast is pardavimo
noriu važiuoti in Lietuva ap
sigyventi. Del daugiaus infor
macijų kreipkitės 
arba per laiszka.

C. Thomas
204 Jefferson St., 

Newark. N. J.

invna.
*

f

Visame
y pa t isz kai

“szune 
kurios 

apsi vedimo
savo bobų,

lyg 
musu

KV1TU knygele Draugystėms del Už
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

♦

i

rūkytojų pasauly 
nėra kito tokio draugo

Visame cigaretę sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigarctas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugų. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau- 
sj durną, koks kada nors išeina iš cigaretų.

♦
Padaryme šio vieno cigarete sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos .JIApasaulyje. Niekas nėra per geras del Camel.

*

r

kaip Camel
I

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus į 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretų paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

Caniel
CIGARET AI

*
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ir 70c va'ttin^e, Ttrnykita, kad birtų 

F. AD. Rff'HTER ft CC.

LąLPAIN-

Praveja Skausmus I
EXPELLERIS I

Trinki,. -,77:<i™w;rk.d u. 
ttcbcUnag^ linimentas persisunktų 

paeina nesmagumai.
Pain-Bxpeikrh palen

H kur

. — .-----nrvinA kraujo
•ukepimų ir atateijpa normali 
kraujo tekėjimą rialomia.

Inkaro vaisbaienkli, ant pakelio.
F. A D. Rf^HTER ft CC. 

Berry ft S->uth Sth St*. 
Brooklyn. N. Y.

*

Jeigu Manote Pirkti
PLAYER—PANA

Tai tėmykite kad pas mane 
galima pirkti garsinga

LAUTER HUMANA 
kuris yra svieto puikiausias 

Playeris

Turu kitus Playerius nuo 
$350 ir brangiau, kurio yra 
pilnai gvarantyti ir parduo

du ant lengvu iszligu.

Rassykit* o gausite kataloga.

JOHN UŽDAS 
477 South Main St 

WILKK8 BABBK, PA. f

li




