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DU-KART SANVA1TINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS JJTARNINKA Ui PETNYUZIĄ.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.00 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Laiizkoi ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adraaąl
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EKSPLIOZIJE
UŽGRIOVĖ 28
ANGLEKASIUS

ISZEME 9 NEGYVUS IR 39 
GYVUS; 28 NESURANDA. 
EKSPLIOZIJE SUARDĖ 

DU SZAFTUS.

szaf

28 anglį* 
negyvns

Eccles, W. Va. — Du 
tai Crab Orchard Improvemen, 
Co., kasiklos No. 5. ir No. 6 li
kos suardyts, baisiojo eksplio- 
zijoj, kuri užgriovė 
kasius, 9 jau surado
ir 39 iszgialbeta gyvais.

Graudus buvo reginys, 
da subėgo prie kasiklos mote
res su vaikais, sėdėdami per 
visa nakti laukdami ar neisz- 
gialbos juju mylemuju. Kito< 
moteres atnesze jiems maistu.

Nora jokios vilties idant 
užgriautus surastu gyvus.

Ecclese kilo viena isz
siusiu nelaimiu 1914 mete ka
da eksplozije kasiklosia žuvo 
184 anglekasiai. No. 5 kasi 
klosią dirba 156 anglekasiai. 
Tas szaftas turi 520 pėdas gi
lumo.

kA

bai-

SZUO ISZKASE LAVONA 
NAUJAI GIMUSIO 

KŪDIKIO.
Bristol, Pa. — Palicije jesz- 

ko žmogaus, kuris buvo maty
tas per žmoni^r?!’ HnL 
mcville, kuris gal 
aiszkyt atradime naujai gimu
sio kūdikio lavona, kuri iszka- 
se szuo, prigulintis prie M. 
Crawford, ir pranesze apie tai 
palicijai. Pagal daktaru tyri
nėjimą, tai kūdikis likos nužu
dytas, nes kaklas buvo su
pjaustytas.

Dvi moteres mate nepažys
tama žmogų su pundeliu toje 
vietoje kur likos surastas lavo
nas kūdikio.
NEDAVE VALKATAI 

KVOTERI LIKOS
NUŽUDYTAS.

Pittsburgh. — Steponas Je- 
licz, 33 metu, gyvenantis ant 18 
Superior ulyezios, Duquesne, 
likos nnszautas ant smert ant 
Jerome ulyczios, kur Jelicz 
lauke ateinanezio karuko. Ko
kis tai valkata prisiartinęs prie 
Jeliczo, pareikalavo nuo jojo 
25 centus, o kada negavo, isz- 
trauke revolveri paleisdamas 
in ji du szuvius nuo kuriu mi
re ant vietos. Valkata pabėgo. 
Taji atsitikima mate keli žmo
nys kurie taipgi lanke karuko.
MOCZEKA PASKANDINO 

SAVO PO-DUKTE.
Ko t u r iu

galėtu isz-

kaklas buvo

buk jojo

Stockton, Calif. - 
metu Leonora Aguilar, likos 
pririszta prie duriu per savo 
moezeka Loiza Zamora, po tam 
inmesta in baczka vandens ir 
taip ilgai jaja tonais moezeka 
laike, pakol mergaite prigėrė. 
Taip liudijo'laike teismo josios 
dov vniu metu broliukas Ra v- • • 
mond, prieszais moezeka kuri 
likos aresztavota už žudinsta 
mergaites.

Broliukas liudijo,
sesute atsikėlus nakties laike 
nuėjo in kuknia pasiimti szmo- 
teli duonos, nes moezeka jai 
nedavo vakarienes ta vakaru ir 
buvo labai iszalkus, ir už tai 
moezeka jaja nubaudė mirezia. 
Po tam darbui, mergaite užka
so ant kiemo ir Zamorai i-szva
žiavo isz tos aplinkines. In xle- 
vynis menesius po tam žmonys 
iszkase lavona mergaites, pra- 
neszo apie tai 'palicijai, kuri 
ąresztavojo Zamorus.

eksplozijos kurios kilo isz nežinomos priežas
ties suardė kelis namus ir sztorus I 
Vienas žmogus 
žasti, bet lyi

jOS

I \dieije

Slapt ingos
Angeles,

likos užmusztas. Dalicije tyrinėja juju prie- 
sziam laikui nieko neiszsz.nipinejo.

Isz Visii Szaliii
5,000 ŽUVO

MUSZUOSE
KINCZIKAI KOVOJA 

PAIMTI PEKINĄ.
v .

LAIVAI BOMBARDAVO 
TAKU.

Kinai. — Suvir 
szum penki tukstaneziai Kin- 
cz/kii žuvo 
ves arti Tien 
nes 
k a

Pekinas

M

Kalifornijoj.

DAGYVENO
LYG 105 METU

ANGLEKASIOILGAS 
AMŽIS BUVO NUO VA- 

YGYMO KOPŪSTU.

BUTU APSIPA-
CZIAVES SU

PUSSESERE
NEŽINOJO

didesnes

ANTANAS BIMBA
laaurmriv^'

IR JO ADVOKATAS.

Brockton, Mass
‘ ‘ La is-

Antaim Bimbo, kuris pa

1 ’asi bai
gt* t'*i>mas redaktoriaus

1 f ves 
niekinėjo Dieva ir valdže, kaip 

tai visi žino. Poni 
prigialbejo

3

PLESZIKAI
NUŽUDĖ VISA

SZEIMYNA
TĘVA, MOTINA IR DU 

VAIKUS.

APIPLESZIA NAMUS ISZ- 
VAŽIAVO; VĖLIAUS 

LIKOS SUIMTI IR 
NUBAUSTI.

Rokiszkis. — Sausio 18 d. 
Kariuomenes teismas nagri
nėjo žmogžudžiu byla.

1925 mete isz

■I
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Shenandoah, Pa. — Antanas 
Vrielboski, kuris buvo vienas 
isz seniausiu žmonių Pennsvl- 
vanijoi, mirė Panedelije prie
glaudoje <lel §enu žmonių 
Seliuy 1 kili* 11a ven,’>J*su si laukos 
105 metu, arba konia 10G me
lus jaigu butu gyvenos da ke
lis menesius.

Velionis gimė Bosijo!, pribu
vo in Amerika 65 metus adgal, 
pergyvendamas Szenadorije 40 
metu, dirbdamas kasyklose per 
25 metus, jojo pati mirė daug 
metu adgal. Ant galo apsirgo 
mainieriu dusuliu ir iszvažia- 
vo in Schuylkill Haven, kur ir 
mire. <

Laidotuves atsibus isz jojo 
sesers namo. Paliko jisai tris 

kurios turi nuo 80 lyg 
85 metu ir da vra sveikos ir 
drūtos.

J)r. Baner isz prieglaudos sa
ke kad senukas valgė kas die
na kopusius ir tas ji užlaikė 
prie ilgo amžiaus, nes kopūstai 
turi savyje daug'lactic ruksz- 
ties, kuri priduoda žmogui 
daug sveikatos. Taipgi rūke ir 
gere kada turėjo.

PUSBROLIS
KAD TAI JOJO 

PUSSESERE.

del 
Schuylkill* Haven,'

seseres

POLICIJOS VIRSZININKAS 
ARESZTUOJAMAS DEL 
MUSZIMO ŽMONIŲ KO

VOJ SU STREI
KININKAIS.

Passaic, N. .L — Penkiems 
vietos piliecziams kreipusi 
in taikos teisėja Juliu Katza 
su skundais, kad per 
ruosius policijos
mus su streikuojaneziais tek
stiles fabriku darbininkais 
buvę skaudžiai policijos 
szininkoZob(*ro ir jo padėjėju 
sumuszti, teisėjas 
rauta

pasta- 
susigrumi

1J ,l'<‘ 
vir-

davė 
virszininka

va-

pa-

policies 
arcsztuoti.

Kadangi konstabelis Miller, 
kuriam teisėjas buvo padavęs 
varanta policijos virszininkui 
aresztuoti, atsisakė tatai
daryti, sakydamas, kad jis 
tuos žmones pažystas ir 
nenoris pats savo kaili kiszti, 
teisėjas Katz patsai, sėdės in 
automobili, nuvyko in Pater- 
sona ir parsigabeno isz ten 
konstabeli Barrowa, kuriam ir 
tapo inteikti varantai virszi
ninkui Zoberui ir dar dviem 
policininkam suimti.

Jis

.New York. — Aktoris Her
bert ('lark, dažinojo paskuti
niojo valandoje pricsz szliuba y 

kad -pana Katrė Clark/su ku
ria ketino apsipaeziuot, yra jo
jo pus-sesere. Apie tuja giini- 
ii vsta da žinot a,
vas gyvenantis Pittsburge da
gi rdes kad jauna porele mano 

ga moterystes, 
ap-

kada juju te-

niusziiose tarp sa- 
Tsin in paskuti- 

kelos dienas. Nacijonalisz- 
armije panesze

bledes ir iszguita isz Shantung,
Chili ir Honan provincijų.

Generolai Chang ir \Vu gei- 
dže paimti Pekiną ir užvesti 
nauja valdžia.

Generolas \Vu paėmė Kei- 
feng ir Cheng-Chow o Nacijo- 
nalistai bėga palikdami paskui 
save amunicije, maistu ir dau
geli kariszko materijolo.
RADO PAKAUSZI

ŽMOGAUS 9,000 
METU SENUMO.

Kopenhaga, Ueninai'kas. — 
Rakauszis seniausio Skandina- 
viszko žmogaus 'likos surastas 
aplinkinėje Ro, provineijoi 
Bohuslane. Pagal profesoriaus 
Hagg tyrinėjimą tai tasai pa- 

prie žmogaus, 
ant svieto apie 

9,000 metu adgal, kada tai Bal
tiki) mariu vanduo buvo sal
dus kokis randasi ežeruose;*
GRANATOMS SPROGUS DU 

UŽMUSZTI 60 SUŽEISTI.
Praha, Czekoslovakija. —-

Du kareiviai buvo užmuszti

Ko,

kauszis priguli 
kuris gyveno

ANTANO BIMBO PATI.

jau apie
Bimbiene dau g prigialbejo sa
vo vyrui vesti teismą ir sėdėjo 
prie jojo d a v i n ėdama patari
mus. Virszuj ant kaireses sėdi 
pats p. Bimba ir jojo advoka-

31 d. Sausio 
in 1 d. Vasario nakties metu 
tapo iszpiauta Kirverkiu kai
mo Kirstuko szeima neiszski- 
riant ne mažu vaiku 3—6 me
tu amžiaus, po ko iszgrobtas 
visas turtas.

Po neilgo tyrinėjimo pavy
ko nustatyti, kad szi darbu 
atliko sentikis Pantelejevas 
su dviem savo sūnumis, 
nai padedant Vasilievo 
mai.

Kadangi tokiu

dali- 
szei-

žvoriszku
tas. Sudas iszrado ji kaltu už pasielgimu buvo pasipiktinus
paniekinimą valdžios

‘ ‘ bluznijimo.liuosavo nuo
bet pa-

♦ )

visa apylinke, tai isz anksto 
buvo galima manyti, kad ju 

dienoje

susiriszt 
siuntė sunui telegrama 
reikszdamas apie artyma gimi- 
nysta, sakydamas, 'kad Katre 
yra jojo duktė po pirmutiniai 
paežiai su kuria buvo persisky- 
res. Jauna porele jau radosi 
bažnyezioje, kada vaikas atne- 
sze (Mark’ui telegrama.
DAUG MIRSZTA NUO 

INE'LUENZOS KURI 
PLATINASI VISUR.

I’hiladelphia. — Praeita san- 
vaite mirė ezionais 878 yiiatos 
nuo influenzos ir kitokiu plau- 
cziu ligų. Ne tik ezionais, bet 
kon’uv po visa Amerika toji 
bjaurybe pradėjo smaugt žmo
nis panasziai kaip smaugė ke
lis metns adgal.

mazgu 
sunui

moterystes
f

20,000 DINGUSIU VYRU 
ANGLIJO!.

London. — Anglijoj sziadien 
randasi 20 tukstaneziai 
gūsiu” vyru, 
jeszko o norints nekurios paau
kavo dovanas už ju suradimu, 
bet m* vienas neatsiszauke. 
Katras ir sugryžta prie savo 
pacziules, tai ne nori dirbti ir 
yra pripratęs prie tinginystes 
po pasibaigimui kares. Valdže 
iszduoda t irkstanczius
aut užlaikymo szeimynu, kuriu 
vyrai yra dingiu.

“din-
ktiriu paczios

svaru

KIEK DAR LIKO DVARU 
ŽEMES.

parceliacijosDvaru žemes 
fondas jau sudaro tik 300,000 
ha. Kasmet numatyta i hz,par
celiuoti po 100,000 ha.
budu už trijų metu dvaru par
celiavimo darbas bus pabaig

Tuo

tas. Po to Žemes Tvarkymo 
Dopartmentas imsis kaimus 
viensėdžiais skirstyti.

) 
o sezsziasdeszimt sziaip žmo- 

sprogus 
buvo
Sprogimo dveji

ISZ LIETUVOS

BEDARBIUS KUNIGAS VA
DINA TINGINIAIS.

Panevėžys. — Sziu metu 
i Sausio 31 d. per pamokslu 
kun. Kareczko sztai ka užgie
dojo bedarbiams: Kas* intikes, 
kad darbo nėra ? 
kunigas. — Darbo 
musu darbininkai isztvirko, 

suveržė 
antp eeziaus, o dirbti

— Sziu
31 d. per

diržais pilvus

— klausia 
v ra tik

granu
vežamos

niu sužeista, 
toms, kurios 
miesto gatve, 
namai buvo visai suardyti, ki 
ti stipriai gadinti ir visu kitu 
apelinkej namu langai isz- 
daužvti.
RAGANA IR RAGANIUS 
SUSIPESZE UŽ MIRSZTA- 

NTI KAIMUOTI.
Moskva, Rosije. — Kaimely

je kuriame gyvena (Jzovasai, 
prie Valgos, kurie nesenai at
siverto nuo pagonystes ir tiki 
in visokius burtus ir raganius, 
atsitiko sekantis atsitikimas:

Senas kaimuotis apsirgo pa
vojingai, norėjo nusiunstie su- 
nu tpas daktara idant tasai pri
būtu kuouogreieziausia, bet ji 
kersziuo kaimo raganius saky
damas, jaigu tai padarys tai 
užmes ant jojo “ežerus” kurie 
atims ligoniui gyvasti. Kai
muotis nusiuntė paezia su do
vanoms pas raganių idant tasai 
gialbetu ji ir iszgydintu. Ra
ganius pasako kad ji 'kas tokis 
apraganavo ir pradėjo sergan
ti gydint ir sake jog nubaus 
jojo kaimynus.

Kaimynai dagirde 
persigando labai ir nusiuntė in 
artyma kainui kad pribūtu 
jiems ragana in pagialba. Na ir 
prasidėjo galėjimas tarp raga
nių ir raganos, 'kuri ant galo 
supliekė savo priesza su viso
kiais burtais, bet tuom kart 
sergantis mirė, isz ko labai nu
džiugo kaimynai manydami, 
kad ragana atomo jam galybe 
ir noi&zgydo ligonio. Raganius 
turėjo apleisti ikaima su dide
liu sarmata.

langai

czerus

|N apie tai

11 Lansford, Pa, -■ Motie 
jus Andruszkevicz, 47 motu, 
įniro Ashlando ligonbuteje, in 
kuria nuvažiavo 4 Kovo ant 
gydymo. I

J 
Czionai

Mari-
14

VAIKAS NUSZOVE SAVO 
MOTINA.

Radiszke, Krosnos v. 
ampules aps.
metu vaikas Baubonis isz szo- 
vini tūteles pasidarė 
dykle, 
tais ir padegęs degtuku, 
žeide savo motina. Sužeidė la
bai sunkiai ir motina' per ke
lias dienas mirė.

Berniukas suimtas 
ja surasze protokolą.

tūteles
užtaiso paraku,

szau-
sz ra

sų-

polici-

SUĖMĖ VAGIS.
Kama j i. (“V-bes kor.) —

Sausio 23 d. tapo sugauta kle-
Cze-Pas

didelius 
vagimis.

Seredžiaus v.
k o r.) — 1 d. sziu

Kadangi 
gaisras, 

ir

tiniu valgiu szaika. 
peną rastas vogtu daiktu ran
delis. Vagys turėjo 
ryszius su Užpalenu

NUO PYPKES SUDEGE 
VISKAS.

Pcsztvenai, 
(“V-bes” 
metu sudogo ukininkas-nauja-
kurvs Jonaitis. Del kurios 
priežasties užsidegi* jie patys 
gerai nežino, bet spėjama, kad 
pypkes užkretimu. 
nakti buvo užtikęs
tai nebuvo kam iszgblbeti 
sudego viskas. Bukite atsar
gus su pypkais, kad neliktu
me! be pastoges!

ČIGONAS MULKINO VISUS.
Junkliu k., UžvencZio v,**— 

Priesz Kalėdas kažin isz kur 
atsibastė iii ta kainui čigonas. 
Kaime čigonu visi susidomėjo 
ir daugumas gyventoju laike 
sau pareiga ji aplankyti 
Ypacz dažnai lanko 
moterys ir merginos, vis tei- 
raudainos isz jo apie ateiti. 
Apsukrus čigonas visoms pra- 
naszavo kuo;(geriausiai, 
gonas kaime užsidirbo nemaža 
pinigu ir sziaip daiktu už sa
vo “gabumus” 
nems spetį.

:h
čigoną

Ci-

atoitį žino-

lipa 
neina. 

Negauni 5 lt. dienai, — toliau 
sako kunigas, — eik 
negauni dvieju, eik už 
antro, vis tik 
užsidirbsi.

už du, 
pus- 

pragy ven imu i

Seredžiaus v. 
kor.) — Gruodžio

5

ŽMONYS BIJO VILKU.
Gadvaisziai

(“V-bos”
m. nakti atsilankė pas ūkinin
ką Szkuliu keli vilkai, kurie 
norėjo ka nors pavogti, 
nieko nepesze pasiszalino. 
ryto meta buvo sekami pėdo
mis, bet susekti negalėjo, nes 
miszke buvo maža sniego ir 
pedsakio nebuvo galima rasti. 
Tokiu budu žvėreliai tapo ne
sugauti; bet kaip girdėti 
linu, tai jie kai kam ir padare 
žalos. Tad žmones dabar ven 
gia naktimis vaikszczioti, kad 
neužpultu tie baisus žvėrys.

nepesze
bet

to-

KIEK DAR KAIMU SKIRS
TYS VIENSĖDŽIAIS.

Lietuvje dar yra 7393 nesu
tvarkyti kaimai, plotu apie 
1,500,000 ha. Dabar dirba 223 
matininkai ir, manoma, ligi 
J936 metu jie baigs žemes 
tvarkymo darbus.
POTVYNIAI PADARE 

DAUG BLEDES.
Rokiszkis. (“V-bes”

— Sausio menesio potvyniai 
žmnems daug bulvių duobėse 
pašome. Urnai stojus szal- 
cziams pakenkia žmonėms ir 
gyvuliu sveikatai.
ra ir auku. Vaikucziai in mo- 
kklas nebeatXyvksta.

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.
Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 

zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris- 
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sz- 
veneziausio Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.60

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

teismo dienoje susirinks 
daug žmonių, kas ir atsitiko.

Vietos Taikos Teisėjo ka
mera buvo kimszte prikimsz- 
ta ir dar keletas szimtu sto
vėjo gatvėje.

Buvo teisiama dvi szeimos 
Pan tele jevo ir Vasilievo isz 
viso septyni žmones, ir isz- 
szaukta apie dvideszimts liu
dininku.

Teismo tardymo metu pa- 
priosz invyk- 

siant Kirstuko žudynėms pa
stipo jo du sžiines, 
Kirstukas buvo ypatingai at
sargus.

Bet vienas isz 
retkareziais lankydavos pas 
Kirstuką ant darbo ir kartais 
isz kur gryždamas nekovoda
vo, kas ir atsitiko nužudymo 
diena.

Vienas isz Pantelejovn apie 
12 vai. nakties pabarszkino 
Kirstuku durysna ir insipra- 
szo nakvynėn.

Kirstukas, inleides sekly- 
czion paliepė 
duoti svecziams valgyti ir 
pakloti patalu. Szeimininke ta 
atlikus atsigulė, o szeiminin- 
kas, lyg ko 1 u koduodamas, 
rengėsi eiti laukan. Jam be
einant |>er seklyczia vienas 
isz Pa n tele je vu 
in galva, kuris vietoje

aiszkejo, kad

po ko

žmogžudžiu

M
4*

manoma 
baigs

k o r.)

MAHANOY CITY, PA.

szeimininkei 
valgyti

kirviu davė 
su

smuko ir ome kriokti, tuo lai
ku pabudo szeimininke, prie 
kurios pribėgo Pantele javai 
ir ome reikalauti pinigu. Po 
to stvėrė už kasu ir peiliu per- 
piovo gerkle.

Pasidarius didžiam triuksz- 
mui subudo ir vaikai. Vienas 
trijų m.,v antras sesziu m. am
žiaus. Žmogžudžiai bijodami, 
kad szie mažycziai ju nepa
žintu, stvėrė pakele auksztyn 
ir peiliu perplovė gerkles.

Susigrobė visa turtą, pasi
kinkė Kristuko arkli ir iszva- 
žiavo.

Kariuomenes
klauseis kaltinamųjų pasiaisz- 
kinimu ir liudininku parody
mus nusprendė:

Pantelejovui su dviem 
numis paskirti mirties baus
me.

Dviem Vasiliovams po 8 
metus kalėjimo, ir 2 pateisino.

Du Pantelejevai neprisipa
žino ir gnesi, vients isz ju pri
sipažino.

teismas isz-

su-

f

.«■ '<

-

I

I

'"ilsiI 63m
" i

' I■
' 1

3

'If.■

4 
'J'!

t



B

■. ‘H1-.
»i*.

Kas Girdėt

SAULE
*

! ‘r ♦ ’iKį'

'V

/

t Iff

.'U
A

lj

'I

- 
"W

I
■

t®

I

■
Hv

prohibicijos 
virszininkas Wash- 

buk visa 
sausa lyg

a p re isz k e

tas idant kovotu prieszais per
siskyrimus vedusiu poru, nes 
tas veda prie daug-patystes 
tarp žmonių ir yra dideliu szei- 
m i n i n k i sz k u pa v o j u m.

Biskupas Manning nesenai 
apreiszke savo nuomone apie 
prohibicije ir kad valdže duo
tu žmonim geresnė alų.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
■............  > ii 1 i’m uitiem i „p. .. ... .... ................. ■
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L. (’. Andrews 
vvriauses 
ingtonv 
Amerika padarys 
pirmai Noveirtijęrio szio meto.
Jaigu darbas visiszko iszdžio* 
vinimo Ameriko ne bus atlik
tas, tai ponulis Andrews žada 
padekavoti už dinsta. 
paskyrė daugybe ' 
kurie uostis visus 
ypatingai Pennsylvanijoi, kur 
dirbusi geriauses alus.

Nepasiseks ponui Andrews 
iszdžiovinti Ameriko, nes pro
hibicije buvo uždėta ant žmo
nių sprando priverstinai ir be 
juju užtvirtinimo. Galime eiti 
isz laižvbu kad Andrews ne
teks savo gero “

4 4

Valdže 
szuniuku ” 
kampus, o

džiabo.

pralotas
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M irusis pralotas Massonas 
isz Allentown, Pa., savo testa
mente prisakė idant daugiau 
nemokėti už pmlaidojima jojo 
kūno 'kaip 150 doleriu. Pralo
tas žinojo, kad brangios laido
tuves neužsimoka, nes jojo kū
nas supus lygiai kaip ir var
gingiausio žmogaus, o papuo- 
szai neprigialbsti žmogui grei- 
cziau gautis in paskirta vieta 
po smert.

Panasziai padare ir milijo- 
nierka, geradusze Zofije Coxe’- 
iene kuri likos palaidota ana 
diena Drift one, Pa., arti Free- 
lando. .Josios velinimas likos 
iszpiidytas ir laidotuves atsi
buvo kuonopraseziausia. Dau
gelis žmonių, kurie negali ir ni‘ 
turi pinigu ant laidotuvių, pa
sirodo priesz žmonis kad jieji 
gali iszkelti puikes laidotuves. 
Teisybe, kožnas gali praleisti 
ant palaidojimo savo mylemu- 
ju kiek jiems patinka, bet pa
imkime tokia moteria, 

milijonus doleriu, 
iszduoti

doleriu ant savo laidotuvių, vė
lino būti palaidota prastai, be 
jokiu iszkilmiu — pagal josios 
gyvenimą, t’oxe’iene likos pa 
laidota prastam grabe, tik vie
nas automobilius važiavo ant 
kapiniu ir..t,ai su senais žmoni-

valde 
galėjo

kuri 
kuri 

tukstanezius
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mis, kurie negalėjo eiti pekszti. 
Karavono taipgi ne buvo, nes 
žmonys nesze kuna ant pecziu 
ant kapiniu, žodžiu, palaidota 
kaip praseziause motore.

Ir kam tieji papuoszti laido
jimai verti ? Jokio skirtumo nė
ra tarp turtingo ir vargszo, kū
nas supus ir brangiausiam gra
be, o isz to turi nauda tik gra- 
borius.

Jaigu toki žmonys kaip pra
lotas Masson’as ir Coxe’icne 
suprnto nereikalingumą bran
giu laidotuvių, argi neverta ir 
mums sekti juju pėdoms?

Szi a i kokios nuomones yra 
senatoriaus Williajn Bruce isz 
Merylando apie prohibicije:

Rasziau iii daugeli miestu 
virszininkus

praueszt u

4 4

man
pa Ii rijos 

kiek

prohibicijos)
žmoifls už

B 
jį1 '' 'i ■

* 
r I 
r* 
ly
i
i
ii . j
* 
P
-

f

i įįl

Nepaprastos ir neiszaiszki- 
namos priežastys nekarta val
do žmonimis. Paimkime ant 
pavidalo sekanti atsitikima: 
susi rupines,
maseziu sūnūs
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Ant galo daktarai 
kad operaeije 

gyve n h.
9

ir perimtas nun
iaukė nekan

triai ligonbūtoje kur jojo mo
tina radosi ant pavojingos ope
racijos — duotu viską, kad tik 
iszgialbeti ja ja nuo mirties. Jo
jo motina buvo <lel jo viakuom 
ant svieto.
apreiszke jam, 
buvo pasekminga ir 
Sūnūs, vietoje tuom nudžiugti 
in kėlės miliutas po tam szoko 
per Įauga isz ketvirto augsz- 
czio — ir taipgi stebėtina — 
kftd ir jisai iszgis, norints ap- 
laike baisius sužeidimus.

Sunku suprasti, kas spyrė ji 
prie atėmimo sau gyvasties. 
Taip rūpinosi apie sveikata 
motinos, o bet phts norėjo pa- 
pildyt savžudinsta, kas gali 
motinai iszeiti ant blogo. Ži
noma, kad daktarai apie nelai
me sunauk neapreiszke moti
nai ir stengusi iszgialbet sunui 
gyvastį.

Biskupas William Manning 
isz Eptekopolines diecezijos 
New Yorke, ragina visas baž- 
nyczias — Katalikiškas, Pro
testoniszka^, Žydiszkas ir kU

kis metus 
neinveikc ir

pas 
idant 
aresztavo'jo žmonių už girtuok
ly st a in paskutinius penkis me- 
tus. Sztai kokius atsakymus 
aplaikiau ypatingai iz Wash- 
ingtono, buk ten 1920 mete, 
(pirma meta
aresztavojo 5,415 
girtuoklysta; 1921 mete 6,375; 
1922 mete 8;368; 1923 mete 8,- 
128 o*1924 skaitliu'daejo lyg 
10,254 — kožna*meta vis pasi
daugino ir tai Amerikos sosta- 
pyleje. Tas parodo, kad in pen- 

prohibiuinieko 
yrft; didžiause

kvailybe, padare isz žmonių 
didžiausius prasižengėlius, lau
žą n ežius visas tiesas ir isz vir- 
szininku padaro vagius.

Floridoje virszininkai kurio 
su laivais gaudo szmuglerius ir 
butlegerius, patys prigialbeda- 
vo jiems tame darbe. Virszi
ninkas policijos Cincinnatoje
prisipažino, kad ir jisai butle- 
geriavo; Bostone vienas vaikas 
studentas atneszinejo munszai- 
ne del kitu studentu. O kiek tai 
milijonu doleriu nuėjo in kisze- 
nius virszininku, kurie nevos . 
sako, kad jieji yra prižiūrėto
jai tiesu ir prohibicijos patro- 

, kad 
žmonvs tame nemato nieko 
pikto jaigu iszgere stikluka 
arielkos arba alaus, 
gus nedaro sau ne 
skriaudos.

nai. Kodėl taipt 
tame

jaigu

Todėl 
nemato

sau
jaigu žino

kit iems
1 *

Dabar be markes 
ne- 

Bet dauguma to

nu primena ■

Lietuvoj, prastuoleliu tarpe, 
isz senovės yra paprotys laisz
kus, ypacz in Amerika, siusti 
be markiu.
siusti laiszkus in užsieni 
leidžiama.
nežinodami, dar vis be markiu 
siunezia. O Amerikiecziai ra 
szvdanii laiszkus Lietuvon se- 

papratimu
Laiszkus siuskit be markiu,

mes turėdami daugiau pinigu, 
užsimokėsime, o ir laiszkus 
geriau ateis“... Bet pasirodo, 
kad bem arkiu laiszkai ne isz 
vietos neeina. Kurie lahzkai 
turi siuntėju adresu, tie jiems 
gražinami, o kurie be minėtu 
adresu, tie sulig tam tikru tai
syklių, menesi paezto pagulė 
je — naikinami. Tat neap
mokėtas paezto žyme (marke) 
laiszkas ne tik “geriau“ ne
nueina, bet visai nenueina. Tat 
kas Amerikon siunezate 
siusite laiszkus be paezto mar
kiu, žinokite, kad jusu laisz- 
kai nenuėjo, nenueina ir ne
nueis. Paprastam laiszkui in 
užsienius sverineziam 20 gra
mu, reikia pridėti marke 
60 centu.

geriau

ar

uz

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau pusbroli Antana 

Meidaus, paeina isz Utenos, 
apskr., Tauragnu Valscz., Vi- 
ziu Kaimo, 
meldžiu praueszt
pats atnszaukia.

Liudvik Meidaus.
Box 5,31,

E. VandOtfgrift, Pa.

Kas žinot apie ji 
arba tegul

t.21)

PAJE8ZKO DARBININKO:

Bajorai ir sodiecziai.
Po isz.lrėminiu miiHU pirmu 

ju levu iaz rojaus, pradėjo 
jiem gimti vaikai. Bet ne viena 
motina musu laikais negali 
lygintis su Jieva, nes szi gim- 
dtbjkąemetai irtai ne'po viena 
kūdiki, bet po du, arba ir po 
tris yjenu kartu.

išbandytas
1 II

ir
#■

Camel yra 
užtikimas

••ii,.m

lodei ir ne-'tris V|enu kartu. T_____
bu^nieko ypatingo, kad po 
sžlmto metu Adomui ir Jievaižlmto metu Adomui ir Jievai 
priviso pilna pirkusią vaiku.

Nors Adomas sunkini dirb
davo .idant iszmaitintu savo 
skintlfli’gn szeimytuų o Jievos 
rupeseziams apie apdengima 
tos-szeimynos niekad nebūda
vo galo,-vienok ju vaikai nevi- 
snomet gaudavo souziai prival
gyti ir vaikszcziojo kartais 
visiszkaiHiuogi. Bet buvo tai ir
vaikai! no toki;u kaip dabar 
:xnu«u: kaip tik ' spėjo katras 
užgimti, tuojau duok jam visa 
gorcziiv pieno! Vieno vaiko 
vystyklams vos isztokdavb vi
so ritinio drobes! Ir metus, ži
noma, skaitydavo kitaip! Tri
jų duszimtu metu Adomo sū
nelis, nors galva pasiekdavo 
skliautą motinos i •' K '
vienok nemokėjo da nekokio 
darbo, o 
metu dukrele vos pradėjo ga- 
nvti žąsiukus.

Viena diena Adomui, 
ariant jaueziais kieta* žeme ir 
apsipylęs nuo darbo prakaito 
srovėmis, pasirodė Ponas Die 
vas. Nutirpo isz baimes darbsz- 
tus artojas, nes nuo laiko savo 
isztremimo isz rojaus nebuvo 
mates Vieszpaties. Baimes su
imtas r puolės veidu aut že
mes, bijodamas ne tiek del sa
ves, kiek del savo szeimynos, 
jis lauke, 
Vieszpatis.

Bet Dievas nuramino ji, tar
damas4: “ 
nesibijok, 
isz dangaus t ktai, idant palai- 
mineziau tavo vaikus.

IsZgirdes szitokius žodžius 
sentėvis pradžiugo, 
ir nusiminė. Atsiminęs nesma
gumą del savo paties ir savo 
moteriszkes nuogumo po pir
mojo peržengimo Dievo prisa 
kymo, jis pradėjo dabar bijo
tis nuogumo savo vaiku.

Vieszpatie! tarė jis, neiszma- 
nau, kaip Tau dekavoti už Ta
vo m i el asz i rd y st e, 
negu teiksiesi inžongti po sto
gu Tavo tarno, leisk man ir 
mano žmonai nors truputi pri 

Ponas Dievas atsa

seklyczios,

keturi u deszimcziu

be-

4 4

k a pasakys jam

Kelkis, Adomai, ir 
nes Asz nužengiau

1

bet svkiu

bet pirm

si rengti. ”
Gerai,rengkites per visa

siu. > >

taip didele ir 
žinia, pasisku-

ke: “
diena, rytoj asz judu aplanky-

Ir pranyko Dievas? Ado
mas gavės 
džiaugsminga
bino tuojau namon, užmirszes 
net jauezius paleisti isz jungo. 
Atrado jis Jieva milžiniszka 
margini beaudžiant. Iszgirdus 
tokia žino szi nustojo diVbus, 
džiaugėsi, bet sykiu ir nusimi
nė. Isz kur jau dabar taip urnai 
gauti tiek marszkiniu tokiems 
vaikams — milžinams!

Pradėjo abudu, Adomas su 
.Jieva, tarautis ir pagalinus nu
sprendė parodyti Vieszpacziui 
tik tuos vaikus, kurie turės 
kuo apsivilkti, nuogu# gi vai
kus paslėpti kamaroje, arba?už 
pakuros. Ant rytojaus Jieva 
nuo pat ryto ruoszesi pirkezio- 
je. Gražiai ja iszszlaVe, nu- 

j praute ir szvariai apvilko isz-
9

Gražiai

draugas milijonų patyrusių 
rūkytojų

/
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Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei-
nančio iš cigarete, koksai išeina jums iŠ 

Ji« r '* *1 b ■> - /1,, t , t 1 V. i,

Camel. Nepasilieku cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip
Camel. Nepasilieku cigaretinio atsidavimo 

_ .I- ___ _____ __________________ ‘t-l-
T’ ” . , ■ , " " „. I A ; < a <7

dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo-
nūs skanumas, gilus užsiganedijimas, kada

u. .r’*.. .. ■<

tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida-
J ii ■ 1 i », * . ‘ -į \ ". v '«•. ’

rydami tę garsę' Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

t 5 “

Panašią cigaretą kaip Camels pasauly nėra.
Camels susideda iš parinkČiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel milinis yra

rnil 1| 1 " |. T * * 1 t

ekspertu tobulybes darbas. Net popiera
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
franci joje. Del vienos tik šios cigaretę

I , į * | S ■ » + I. I .M ■ • A • 1 » " *

rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir
Francijoje. Del

ii 1
I

sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.
, «■: ; \ / t - M.' ■ * ■« * ■

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo,
* « » * * V "I . j* ' W ’ • u. ** B' ” /A mSL. *4 »

Pakišk vieną Camel tarp
* .. ‘ 1 ► ’ •' k ‘ " i

savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei
* 4 * * '

skaniausi, tabako mišinį, kada nors suvy-
* . ‘ v - ■ į

niotą i cigaretes. Pasipažink su ištikimiau
siu durną draugu, kokį žmogus yra kada norą 
turėjęs. Imk Camel!

pabandyk juos
-J* a t ..

» l \

■■ ...

K

✓

Camel
CIGARĖTAI

“t

I
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Tokio kuris * negali dirbti 
kasyklose arba fabriko, kuris 
yra nesveikai arba senas; o 
gali da kiek padirbti ant fer
mos lengva dar’ba. SiiigoĮis ar 
ženotas vyras. Darbas ^isados 
žiema ar vasara, gaus drabuži, 
burda ir kitokios iszlygos. 
Apie daugiau inform^iju ra<- 
szykitu ant' adreso.

Franlt Brtrtoicli
R.F.D. No. 4

(t’,24

Ulster, Pa.

kus pasirodė ir Adomo vaikai. 
“Ar tai jusu visi vaikai! —už
klausė Vieszpats musu sentė
viu. Bet tie užkaito ir tylėjo, 
nes nežinojo, kaip (padaryti: 
meluoti Dievui nedryso, o Vėl 
pasakyti visa teisybe — ir drą
sumo truko. Dievas, supratęs 
ju slepiama rūpesti ir baime, 
nustojo klausės, tik atsistojęs 
dėstė savo szventas rankas nuo 
vienos galvos ant kitos kiek
vienam seklycziojc esaneziam- 
jam ir laimino juos. Tai maty
damas, Adomas didžiai nulin
do, szirdi jam baisiai suskau
do: jis nutraukė nuo Dievo pa
laiminimo tiek sUvo vaiku ir 
dėlto tik, kad jie buvo nuogi!

Ar tai ju kalte? Todėl atsiduso 
ir pasilenkėjis sopulingai

priesz Vioszpati iki žemei. Ir 
Dievas tarė: “Matau, jog sun
kumas spaudžia tau szirdi, sa

lt iszdryso 
“Laiminai

DIDELE EKSKURSIJA IN W. Szneideris Ir Sūnūs

LIETUVA, 2 JUNIAUS.
The Pennsylvania Exchange 

Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas) rengia didele ekskur
sija Lietuvon, po vado vysta p. 
A. B. Strimaiczio, kuris viską 
prižiuręs kad keleiviai turėtu 
kuonosmagiausia kelione in

Baltic States

kelione
Kauna, per 10 dienu, Suvieny
tu Valstijų Laivyno laivu 
4 4

Laivvno
President Harding. ’’
Pradekit ruosztis tuojaus ir 

aprūpint jusdaleiskit mums 
reikalingais dokumentais.

ar ypa- 
in The Pennsylvania 

Exehange Banka, 294 Eighth
Ave, New York City.

K re i p k i t e s 1 a i s z ki1 
tiszkai

(F.5-12)
A

GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

‘ Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90

215 E. Centre St. Shenandoah.

I

I
I
I

I

Lie t uv Išsikali Grabarili*

K. RĖKLAITIS
... , fe

Laidoja numirėliui pągd < į 
naujausia mada ir mokllL.

‘ii ’ 
816 W. SPRUCE STRį/*> ‘ 
MAHANOY CITY, PAiį-į

Bell Telefonai
  

■■I. ....           ■ - II I. -! —I II lį a į lį m —*. ... ... J

Prieiname preke*.
i*

EXTRA N AU J AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK)*?
Dclto kad įneš turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajljantls Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas 
žiai apdirbtas ir laikys visam 
žiui. Jeigu mylite girdėti i 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius jnuzikaliszkus ins
trumentus, 
grafo, smuikos, 
uaszią. Jums toreik tik pasukt rak
ta virszujo to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir mellodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 ininutu 
užvedimu ir kiekviena syki 

grajina skirtingas meliodljas, 
aprūpintas

| kad muzikos 
j patis. Tai dideles 
I nes szalo laikrodžio 
muzika.
roti kiekvienam name. Ir jus 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina 
laikrodžio |18.00. Kiekvienas kuris 
iszkirps szi apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymu gaus szi laikrodi už

kitas. Padarytas stipriai,

Jeigu mylite

visokius
pavyzdiu:

gra- 
i am- 
gražia

jnuzikaliszkiis
Plano, fono- 

korneto ir tam pa-

*

■j’ictee-

jf
■ *?♦

i

su vienu 
užve-kyk ko geidi?M 

Adomas užklausti: 
mano vaikus, tai katrie ju pa
sieks Diingaus Karalyste idant 
galėtu Ta Ve garbinti tenai per 
amžius?“' Ponas Dievas atsa
ke: “ Ikztikro sakau tau, Ado
mai, jog visi nuogieji ir alka
nieji, kuriuos pašiepei priesz 
mane kamaroje ir už pakuros, 
roges danguje Vioszpati per vi
sus amžius.“
žodžius, Dievas isznyko, o mu
su sentėviai ilgai mansto apie 
tai, ka galėtu roikszti toki 
Vieszpaties žodžiai! Ir atsitiko 
Ldp, jog palaimintieji Adomo 
vaikai ėjo vis puikyn ir pui- 
kyn, pavaldė žemes, maitinosi

Isztares szituos

rinktuosius vaikus, isz^kepe 
liepsna pa-liepsneliu,

stala uždengė balta staltiese, v , ___  ,
pagalinus ir pati apsitaisiusi į kogoriausiais valgiais. Dievas 
atsisėdo prie ratelio, idant su 
darbu lauktu savo Sutvortb- 
jaus. Adomas taip pat inuke, 
bet stovėdamas priesienyje.
Kaip Dievo buvo žadėta; tokiu 
laiku ir i----- J ’* ‘ 1 --
Vieszpats 
Jieva; puolusi prie Jb sžvėi^ 
cziausiu kojų ir laimindamas

priesz

iszvydo ji Adomas, 
pakele Adoma* ir

juodu ėjo seklyczion, atsisėdo 
už stalo ir paragavo paliupsne- 
liu, atsilaužęs kąsneli; Nėtril-

$ *

suteikė jiems visko, nes jo pa
laiminimas buvo su jais. Bet 
alkaniems ir paslėptiems nuo
giems,' priguli dabar dangaus; - -

,karalyste: jie paveldės dangų

Dievo paim
tai bajorai, kurie

ir gyvens tenai, apleidę szi pa-
sauli. Pirmieji, 
mintieji, — 
valdo žemes; ai^ba ponai; an
trieji,, negavo pąlaijininimo,., — 
tai sodieežiai arba tiesiog, žmo
nes. TSliaiis lin&

t rieji,, negavo palaiminimo^ -

Tiiliąūr bits;

•*T

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Viso* Kroniszko* Ligos.

Silpni; Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
.... - .. ----- I'

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

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be opęracijos ir patrtinima laiko. !
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sftttvaite—Šeredomis, Ket- i 
vergais ir Pethycsiomi*. Of Įsos va* į

dus 
Laikrodis mechanizmu, 

persimainovollukai 
vertes laikrodis, 

turi da 
Toki laikrodi reikotu 

kiekvienam name, 
negalite

ir 
til
to

to

$8.75. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda irikt
sa aiszkiai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atfeMz7
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.75 isz kalno už tą- 
i 
teželi. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416, Clucago^fil 

-- .. ■' ......... ■............ 1 - — ■- - ' ■' '
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tam pasiusimo VIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksUdU* *4*

>1 r

i. ■■■ |W

MERCHANTS BANKING TRUST C<
MAHANOY CITY, PA. 

—r*—
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jturu 
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MEROHANTS BANKING TRUST 00.,.
moki 3-czia Procente už jusu sutaupytus pinigus ir te

M t

suina kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau #landos) 9 ryto iki 9 vakare. ,

bXusuM name.
POTTSVILLE, PA.

Antras Florae, 4 S. CENTRE ST.

i del žmogaus kuris dirba ir csedina. Dėkite tavo 
pinigui in skite Banka o persitikrinkite irmAtysi^ _
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procente.

MII J Į! nmoui, . . , „        „S,„S— —  ..........................
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• /Įbrista roh i-bėjus 
hadži Hristo palikes 
,npslino apie 
IK Rpie. sąlygas, 
•^asilinosavimas priguli..

iszejo, 
vienas 

iszsiliuosa\ imu 
nuo kuriu tas 

Pa
ined ■ 

žjdi ir gaila jam anų pasida
rė, bet ka darysi, galva brau 
gesne už pinigus. Apie reika- 

jisai 
nes szitai jam 

menkniekiu iszrode. Kad tuo- 
pti jisai gamina pražūti 
{yniems žmonėms ir kad vie
na,-kurio pavarde pasakė, jau 
pražudė, apie tai jis nei 
pamislino. Rūpinosi tiktai, ar 
pati ir duktė žino anų pavar 
deį. Sztai atėjo pati su

Pasisveikino 
verke,

,iųisiino

misliuo apie du szinitus

lavima iszduoti žmones 
nesirūpino, nes szitai

O

■<T

ne-

duk- 
labaiterimi.

jautriai, moterys verke, žiu- 
redanios in jo panezius. Verk 
(lama Hristiene paklausė:

— Už kagi tave paėmė?
— atsake.

— Tai nenaudėlis! Tavi» ir 
Stanka bėdon intrauke. Dabar 
žandarai po miestą žmones 
gaudo ir kalėjimai) veda, kas 
ežia bus, kas ežia bus? Kada 
tave iszleis?

— Iszleis mane rytoj, tik
tai turim iszpildyti du dalyku.

Kokiu
Sudėti du szimtu med-

Už Stojami

žadi.
Mot ina szveneziausia!

suriko iszsigandusi Hristie- 
Už

Už tai, kad itzleis. Nu- 
pinigus

ne. — Du szinitu me.lžidi!
ka!

IIWII—»ll—III

eik in banka, paimk
ir atueszk czion in kalėjimu

— Sziadien nubėgsiu
— tarė moteriszke.

— Eik ne szia nd ie, 
rytoj. Jaigu sziandie 

diena
Rytoj nueik ir pa

ėmusi pinigus, tiesiog 
Įėjimai).

‘— Ir tu tuojaus iszeisi ?
— O ne!... Dar vienas da-

už szia 
ūžia i k v s.♦

bet 
nueisi, 

nuoszimczius

eik ka-

hkas.
i >

— Neužpulk ant jos 
pertarė Hristo —*■ 
mislys ir atsimins, 
apie jos tęva,

jinai 
nes

motina’ir apie 
ja paezia. Ji pas niUHA’ientur- 

sm-inkome 
pražus,
Jaigu

pa- 
eimi

te ir mes del jos
kuris pražus, jaigu 

isztrems. Jaigu asz ne- 
iszduosiu mniszt ininku, kurie 
rinkosi musu namuose, tai 
Turkai pasakys, kad ir asz 
prie komiteto prigulėjau. Pa- 
mislyk apie 
atsimink.
Taip kalbėdamas hadži IĮriš

to priglaudę (lukteri prie sa
vo krutinės. Paneziai 
bėjo ant jo ranku, < 
graudžiai verke.
in ja ir Hristiene taipgi 
ke ir kalbėjo.

—• Jinai atsimins... alsi 
mins, nes butu nedora, never 
ta duktė tėvo, kuris 
pinigus rinko.

— Eikite jau...
Dievu ligi rytojaus. Nuo llen 
kos priguli ar 
ežia iszcisiu, ar 
pasiliksiu — kalbėjo joms luv 
dži, ragindamas 
Moterys iszejo. 

namo 
t vrineti

susirinkimą

turtą, 
mane

namuoj>e, 
ir

szitai, 1 lenką, ir

skani- 
o llonka 

Žiūrėdama 
ver

atsimins...

del jos

Eikite su

asz rytoj isz 
ant visados

namo eiti.

— Dar pinigai.' 
klausė nloterjszke.

—- Ei ne...
Keikia pasakyti pavardes 
kurie viena karta buvo

musu
rri

pa

Menkniekis, 
tu, 

susi
na 

Tuomet
riMke pas Stoja n \ 
muose. Asz nežinau, 
namie nebuvau.

— Ir asz nebuvau — tarė 
hadži Hristiene atsisukus in 
llonka.

Ilenka pecziais patraukė.
Kam tai jiems reika-
— oaklause Hristiene

Delei komiteto — atsa
ko Hristo. — Pasirodo, kad 

komi

lingu I

Pasirodo, 
Stojanas prigulej prie 
toto.

— O 
namuose! 
davo?

— Viena karta buvo Stan
ko ir dar vienas vaikinas. 
Apie tuodu pasakiau, bet kitu 
nežinau.

— Ilenka, tu buvai namie, 
matei ir žinai? — paklausė 
hadži Hristiene žiūrėdama, in 
dukterį.

— Macziau, bet... bet... 
mirszau.

— Užmirszai.... tai negali

Musu
Kasgi pas ji atei-

nenaudėlis!

vienas

uz-

būti ?
— Tai turi taip būti, ma- 

n|a — tvirtai atsake mergele.
~ Na, tai atsimink, 

ehui apie tęva; jaigu neatsi- 
kaip 

kalėjimo

nes

minsi, tai* Dievas žino, 
ilgai apkaltas sėdės
— kalbėjo motina. — O gal ir 

isz-
«

apkaltintas.
Jaigu. tas pavardes 
siu, busiu tik liudininkas. At
mink, lienka, liudnu balsu pra- 
sze jos tėvas.

— Atsimink! — 
motina piktai žvilgterėjus in 
Ilenka.
/Anoji, tarsi, kaltininke, nu

leido akis ir tylėjo, o motina 
pakele kumszczias ir ėjo prie

____________...

nepaleis,visiszkai nepaleis, gal 
trems ar galva nukirs.

— Paliksiu
pasaky-

suriko

I

Standumas ?
— Nenoriu 

vyrus, kurie’...
— Ka kurie?
—-’ Kurie savo 

del Bulgarijos.
— T ‘ ‘ ‘

žudyti tęva, kuris turtą 
tavos surinko ? Bulgarija 
ta del tavęs daugiau už 
tus ? 
pamirszti
O, tu! O tu!... — szauke 
labyn pykdama
Bet asz isztrauksiu isz tavos 
pavardes tu kvailiu, kad ge
riems žmonėms neduoda ra
miai savo dalbų užsiimti. Isz
trauksiu isz tavos 
tu, su kuriais

pragaiszinti

už.inir.sz.ti'.

Tai del to tu nori pra- 
del 

ver 
tur- 

Delei kasžin kokiu nieku 
pareigas! 

vis
dukters

mot ina.

pavardes 
kaip kale su 

szunimis susiriszai! Netikele!
Jos piktumas vis augo. Ant 

galo pribėgo prie dukters su 
gniaužtomis kumszeziomis ii 
pagavo rėkti:

— Ir tu manės neklausai?’
Sakyk! ir

davė mergelei in žanda. Ilen
ką nesigynė.

— Sakyk! Sakyk! -

Neklausai ?!...

szau- 
ke Hristiene ir vėl eme musz- 
ti. Ilenka nesiprieszino.

— Nesakysi! — szauke 
motina ir, nutverusi Ilenke 
už plauku parmoto ant žemes. 
Ilenka nei mažiausiai uesi- 
prieszino, o motina ja valkio
jo po grindis, spardo kojomis, 
szaukdama:

— Nepasakysi

nutverusi

mažiausiai

ka !

kad tuo tarpu 
Dukterį 

Mokra.
- atsake už-

NėŽihui kaip’ilgai szitai bu 
tu nusitęsė,

— O kas ežia? 
muszi? —- paklauso

— Neklauso - 
dususi Hvistieno.

— Neklauso, tai negerai.
Kol moterys kalbėjosi, llen 

ka pakilo nuo žemes visa su- 
muszta ir suvelta ir vėl 
sėdo ant sofos.

— Apsudy.k — 
tieno rodydama i
— Nuo jos vieno žodžio 
guli iszliuosavimas 
kalėjimo, o ji nei žodžio 
nori pasakyti. Matai, pirm ko
kiu szesziu

susirinko pas 
maisztininkai,

vardes ji žino ir kad jas pa
sakytu, tai tęva tuojaus 
leistu.

stogu 
keli

m

at si- 
t 

tarė liris 
du ktori.

pri- 
isz 
ne-

tėvo

menesiu po musu 
Stojami 

'kuriu pa-

Ir ji nenori
tas pavardes?

— Nenori —
žiene.

pa-

paša kyti

atsake liad-

■— O gal pamirszo? — pa 
klauso Mokra.

— Ji taip sako, bet me
Ino ja.
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Virdžinijoi vienas paeziugtis 
, norėjo, ?

Ir jau badai užsakai iszejp,
O kad pinigu neturėjo, 
Tai in bažnyczia ne ėjo,

Tiktai pas skvajeri 
nupleszkejo,

Gyrėsi nebagas, kad-pinigu

Ant prastesnio ne žiuri,
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Dabar žmonys viską dažiuojo, 
« a . • e • • *smarkiau- 

nepralenke, no-
Stebeilamiesi net iszsižiojo, 

Mat, ant kart ubagu pastojo.
Nieks tos poreles in stuba 

neprieme, /, 
Tada pas kunigą szliųba omo, 
Draugas už szl i ubą. užmokėjo, 

Ba pinigu jaunikis noturejo.

? T 
J

kos kuri gyvena Glacier National Park, kuri yra 
jodike toje aplinkinėje. Da josios

rin'ts geriausi raiteliai (‘jo isz laižybu su ja ja.
f

se. Seiliaus Bulgarai taisė sa
vo

se niekas ii-

— O gal ir nemeluoja — 
atsake Mokra ir eme pasakoti 
invairius atsitikimus, kaip 
kartais žmones labai papras
tus daiktus pamirszta.

truputi
Mokra vėl paklauso:

Girdėjau, kad tave, ku- 
leido »kalėjimą n pasima- 

tvti su Hristo?
— Leido.
—Taigi ir asz atėjau 

žinoti, kas ten girdėti.
— Kas * girdėti?

atsitikimus,

Nežinau, bijau, el’fvn-

Hristiene
Kada 

nurimo,

ma,

dum.namuose tokius paslėptu.* 
kambarius, kad juose paslėp
ti savo moteris nuo 'Puiku 
užpuolimo.

Stojanui tame 
besėdint ir besidairant, 
atsidaro mažas 
noje, per kuri Anka 
jam valgi ir Valandėlė 
kalbėjo. Anka papasakojo jam 
kad Petro nėra namie, kad už 
jo galva Turkai pažadėjo už
mokėsiu, kad hadži Hristo 
per jo priežastį paimtas 
jiman.

Stojanas labai stebėjosi, hz 
kur Turkai dažinojo, kad ji
sai buvo užejes pas hadži 
Hristo.

— Paklausk, 
apie szitai Įlenkus 
jis Aukos — o taipgi 
szyk jos, kad mano buvusiam 
kambaryj pas juos pajieszko- 
tu viena raszteli, kuris paslėp
tas spintos duryse už medžio... 
Spinta antra po deszinei pu

ll risto taip netikė
tai mane iszvare, kad negalė
jau paimti ir sunaikinti 
raezta. Kad, neduok, Dieve, 
jisai patektu, in Turku randas, 
didele beda butu.

Ant rytojaus Anka atnesze 
Stojanui minėta raszteli. Tai 
buvo kopija praneszimo in 

esanti Buchareste, 
apie tai, kad Ruszczuke taipgi 
instoigtas komitetas ir paimta 
prisiega. Rasztelyje buvo pa- 
raszyta diena susirinkimo ir 
sanarju pavardžių pirmos rai
des. Raszteli Stojanas tuojaus 
sudegino ant briežinko ir la
bai dekavojo Aukai, kuri juo 
tolinus, tuo labinus 
jam patikti.

nuo rr
— Mateisi 

dukterim ?
— Macziausi.

su oaezii

Ir jos

ir

nezi-
Dank tokiu Ame rike randasi, 

K a su savo turtu giresi, 
Bet tok i s laikas ateina, 
Melas in vii-szu iszeina.

kambarelyj 
sztai 

šie-
1 

pasi-

langelis 
pada-ve

no.
O tarnai .’
Nei tarnai nežino.

sumurmėjo be-
Ar žinai, kad

* ♦ *
M iezigane Veselka buvo 

negirdėta,

«♦— Ugm
jus. —
buk tu patsai iszvien eini.

— Tegul mane szitoj 
landoj szventa žeme prarija,
jaigu asz nors pirsztu pasily- 
tejau kokio nors uždrausto 
daikto.

isz rod oHristiene 
namiszkius 

pas

JParijusi 
pradėjo 
apie buvusi 
Stojana. Ilenka tuo tarpu sė
dėjo savo kambaryje ir verke. 
Hristiene iszklausincjo pavie 
niai visus savo tarnus ir tar
naites, ar neatmena tu jaunu 
vyru, kurio buvo pas Stojana 
susirinko. Nei vienas nieko 
apie tai nežinojo.
tiktai, kad viena diena Ilenka 

visus

Atsiminė

iszsiuntinejo isz namu
iszsiunte pažiu- 

garlaivis 
kitokiu

tarnus: viena 
ar Dunojumi 

kitus dele i
reti,
neateina,
panasziu reikalu.

— Tai ji t y ežia 
nėjo visus tarnus, kad maisz-

• dasipro- 
ir tuojaus nu- 

pradejo

iszsiun ti-

Ka Neszioja ir Kaip
Rėdosi Musu

Moterėles

asz da- va

tininkus užslėpti
tojo Hristiene

llonkapasbėgus
szankti:

— Sakyk man tuojaus, 
kas buvo susirinkę pas Stoja
na?

mali

■ f
*

• > *

Imdži 
Hristo apkaltas — pasakė ir 
atsiduso.

— Tai dar nedidele beda, 
daigu leidžia pasimatyti 
yra vilties kad paleis.

- Paleistu rytoj, kad
— pasako rodydama pirsztu 

dukterį. — Tegul tiktai ha- 
pavar- 

tuojaus isz apkaltinamo

tai

ne ji

i n
dži Hristo 'pasakytu 
dės,
liktu liudininku.

— Liudininku...
tarė Mokra — tiktai tokis liu
li inimas tai .szlyksztns daly- 

--*kas, bjauresnis už kartuves.
Ilenka su dėkingumu dirste

lėjo in Mokra, kuri tuo tarpu 
stengėsi nuraminti 
o ypaeziai

Hristiene
Ilenka,

hadži
kale

pas

meldžiama,
— prasze 

papra-

nors
Tegul....

— Bereikalo giniesi 
tarė bėjus. — Asz persitikri
nęs, kad tu nefuiguli prie nie
ko uždrausto, juo labinus, kad 
jaigu ne tu, asz nebueziau ži
nojęs apie susirinkimą sodne.

— Ka asz padarysiu! — 
suszuko verkianeziu balsu ha- 

gale-

pin

nnta am 
sej. Hadži

t II

dži Hristo. — Kad tai 
cziau žinoti, ko nežinau.

— Reikia d a žinot i.
— Kaip galima dažinot- 

besėdint kalėjimo — tarė 
Hristo.

— Gerai, asz tave

St ubą buvo vėliavoms 
padabyta,

• per langa iszkisztos karojb, 
Visi praeiviai žiuręjo.

Mat, didelis ponas 
apsipaeziavo,

Tai vargszai nieko priesz ji 
negiliavo, , 

Puikus buvo susirinkimas, 
O da puikesnis pasirėdymas,

Ir nakvyne gera turėjo, 
Ba ant jardo gulėjo.

Kiti apie gulinczius tupinėjo, 
Jog juokingai iszžiurejo, 

Daugiau apie tai nekalbėsiu, 
Veluk nutylėsiu.

li

kalėjimo

kurios 
rankose buvo keliu vvru liki-

— Pamirszau, 
atsake.

— Meluoji, meluoji, me
luoji! Tu visus tarnus isz na
mu iszsiuntinejai.

Ilenka tylėjo.
— Neiszsiuntinejai,.. ka 

Sakyk!
— Tszsiuntinejau
— Kam ?
— Mergele tylėjo.

Tarnai 
atsimena ir nežino, kad komi
tetas susirinko, tiktai žino, 
kad Stojanas buvo namie ir

Eikgi ii* pertikrink

Geda!...

mama

meluoji,

mama.

tiktai

szitai

- dejuodama

tu buvai.
tarnus, kad tu ne dėlto juos 
iszsiuntinejai, idant atiduoti 
Stojanui savo nekaltybe. Eik. 
pertikrink... gink savo nekal
tybe! — szauke motina.

- - Mama! . 
atsiliepe lienka.

— Turi tęva dabar nelai
mėje gelbėti ir save nuo 
dos ginti. Pasakyk ka matei 
pas Stojana? Tėvas uždavė 
viena, tu iszduok kitus, ir vis 
kas bus gerai. Susimylėk 
tėvo ir pati ant saves.

— Oi, mama, — atsake — 
kaip szitai ėda man szirdi!

Motina paliovė pykusi, atsi
sėdo szale dukters, 
ranku ir gražiai kalbino:

— Paklausyk manės... 
žinau, isz kur tavo 
mas. Tai musu, tėvo ir mano, 
kalte. Mes paskyreme tavo

apie

ge-

iant

paėmė už

A%sz 
standų-

Mes paskyreme 
Stoja n ui, pasakome tau 
tai ir tu pamylėjai Stojana.

— Asz?... Stojana?... Ne! — 
pasakė ir atsitraukė nuo mo
tinos, kuri stebėdamosi žiurė
jo jai in akis.

Valandėlė patylėjusi vėl ta-a 

re:

mylėjau!
—Tai iszkur pas tave toki*

Ne, asz Stojano nepa-

Gelumbines skrybėlaitės kn
iubai prasiplatino po di- 

miestus
rios 
dėsnius miestus, pargabentos 
tiesiog isz Paryžiaus*

Naujos pirsztines del vasa
ros kurios greitai užsimauna 
ant ran'ko*, yra puikiai pada
bintos is 
visokiu ■

. (. sziuko skuros —
’.Iv u. '1

r

Szitas branzalietas yra pa
darytas isz dideliu karolėlių, 

’kuriuos merginos paezios dir-
ba ir noszioja.

nias.
Hristo nieko blogo ne 

atsitiks. Atsipirks, 
daug pinigu isz jo isztrauks.

daigu ir

tai tok is žmogus, 
vyras,

kaip tavo 
Tai di- 

Visas dalv- 
5k

vis nepražus.
delis pauksztis.
kas, kad truputi sunkus. Ne
sirūpink bereikalo — kalbėjo 
Mokra.

XIV.
Stojanui sekėsi. Nuėjės pas 

Stanko rengėsi atsigulti, kad 
iszgirdo szauksma:

Stojane, begk!” Pakilęs isz- 
, o

staiga 
i i

bego per duris in kiemeli 
isz ten nurodytu taku nubėgo 
tolyn in niekeno ne pastebė
tas dabego in Mokros sodno 
tvoros. Czion su dideliu sun- 
:kurnu užlipo ant tvoros ir, nu
sileidęs sodnai), pasislėpė 
aviecziu krūmuose, kad kas 
isz tarnu jo nepamatytu. Sė
dėjo krumUosę ir lauke, ar 
nepamatys

• lauke, 
.sodno Mokros. 

Pefro arĄnl^otjnBelaukdamas 
užmigo,,.o pabudęs pamate 
Anka su« pundeliu rankoj, ku
riam jinai athėsze deb t jo 

M at, 
bemiegun.1? • Anka 

ivaikszcziojo po sodną ir pa
imi t e Stojami, 
padėjimą, Anka įgeidb paslep 
Ji ji savo numuosb, bet kaip 
ji in namus investi, kad -tar- 
•imi' nepamatytu? Tuo tikslu 
!Anka nutarė jam J 1 1 1 v •

n io t e r i szk u s d ra b u zju s, 
iStojanui

Žinodama jo

nuneszti 
moteUiszkus drabužius, parė
dyti ji motėrisžke ir taip ji 
jinvėsti in kambarius. ■?

Taip ir padare.. . Aprėdy tas 
mot.eriszkais rubais Stojana 
invedė iii savo kambarį, ten 
^atidaro spinta sienoje;, pakele

V

mot.eriszkais 
in vedė iii savo ka mbai’i,

spintos užpakėliho siena if 
inleido. Stojana. ■ in paslėpta 
maža kambarėli, kokie nof ro
tai atsitinka Bulgaru namuo-

1

komitetą

pradėjo

A rista rch i - be j u s e ne i>g i sz k a i 
vede tyrinėjimą, 
turėjo daugy be.
^žandarai gaude kiekviena, ku
ris jieiiis in akis puldavo 
■kaimuose Magometanai 
Czerkęsai stovėjo ant
bos, gaude ir vedė in komiką 
kiekviena Krikszczioni, 
jiems neisztikimas
Tokiu budu Aristarchi-bejus 
turėjo kn kvoszti o kvotė jisai 
labiausiai apie 
pas Stojana.

Aresztnotu
Miestuose

o 
ir 

sargv-

J

kuris 
iszrode.

susirinkimą

Na, ka

liepsiu 
iszleisti, bet turi pažadėti.

— Ka?
Užmokėti darman

rūpint iesszimta medžidi ir 
dažinoti.

— Tai atsiusk man paezia. 
kad pinigus atnesztu.

— Patsai juos atneszi, tu 
žmogus teisingas, asz tau ti
kiu. Tuojaus liepsiu tave pa
leisti isz kalėjimo, tiktai pir- 
miaus iszmokysiu tave, kokiu 
budu reikia teirauties.

— Nu! — nusiminęs pa
klauso hadži.

— Keikia pradėti atsargiai. 
Neklausinėk staeziai, bet taip, 
neva, nenorėdamas, nuduoda
mas Bulgaru tevinain. Kad 
sėdėjai kalėjime, tas paleng
vins tau darba. Kvailiai jau 
kalba “o žiūrėkite * hadži

ki-

Nu!

* ♦ 
tieji padarytu, į|

**

Gerai
Kad per Gavėnia gerti 

susilaikytu,
Ba katrie mažai proto tūri, 
Ir kada blaivus ant kvailio ?

iszžiuri,

0

Kaip tiktai užsigėrė, .ji 
Tuojaus už cziurpinu. ’ O 

nusitvėrė, jį 
Susipleszo drabužius, J( 

Užsidaužo ragus.
Po tam pas vaita apsisįundži^ 

Lobina tuom audžia, 
Bausmia užsimoka,

Užsi daužo ragus.

4

I”

J
Arba in koza patenka. 

Tada gailesį savo kvailumo, 
0 bet nepameta gudrumo, 

Ba kaip iszsiliuosuoja, 
Vėlai gere — u lavoj a.
Argi tai ne žiopliai, ( 

Isztikruju kaip gyvuliai, ’ 
Kad laikraszti užsiraszytU|

Kitokiais vyrais butu«,

4

A

J
4<o

Hristo... kaip galėjo tikėtis...
Tu pasipasakok vienam, 
tam, asz tuo tarpu padarysiu 
krata tavo namuose, gal pasi 

. ka kambaryje, 
gyveno.
Kadagi padary

si krata ? — paklausi* hadži.
— Kada nors. Ar tame 

karbaryje 
gyveno ?

— Niekas.
— Tai žiūrėk, kad tim nie

ko nejudintu. A>z paszauksiu 
tave in kanceliariji' sustatyt i 
protokolą ir fialeisim.

Toliahft Ims.

seks atrasti
kur Stojanas

— Gerai.

nors.
pokas Stojami i

Katrie slaptas kareziamag 
laiko, j

Tai dol kostumoriu visaip ;
pataiko, ..

Szinkuoja visi: 
Motina, duktė ir tėvas, 

Tai ir biznis eina geras;
Bet tokis biznis, 

Niekai suvis,

laiko.

;' ik
>* ‘

Turi kožno, kaip szuo klausuti,m

* IĮ

HBa jaigu viena supykintu;.
Dideli ergeli užsitrauktu 

♦ ♦ * .
Ohajui vienas pacziuolU 

užsimanė,
Ir jau ant užsaku davė

paklausė
11 risto,

----- JXU, KU ?

Aristaręhi-bejus 
atėjės ant rytojaus po .pirmo

Sztai — atsake Hristo
maiszeli sp

atsilankymo.

mis A
. -

* !•
f

" '’h ’
Z

į
4
■'

f

.1

paduodama? jam 
auksu — Skaityk!

•— Tokiam pirkliui, 
tu, asz tikiu ant žodžio, 
o tolinus? O pavardes?

kaip
Na,

W. TRASKĄUSKAS 
PIRMUJ1NIS LIETUVISZKAS

Hristo sunkiai atsidusęs ta-
Mokra nebūtu inejus in kam-
bari.
1’0:

........ . ■!

ir Stanko, o treęzios nežinau.
į\. susirinki- 

° susirinkimą? 
sotine,’’ tąip asz liepsiu pava

y

žinau tik.dvi; Stojano

— Tai vienas 
mas.., sodho....

dinti protokole. Bet man eina 
ir apie antraji... kambaryje.f

GRABORIU5 MAHANOY CITY 
\ ' Į- i ’ ' 1 ■

Laidoja kunus nuineireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlkaz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centre St'. Mahanoy City, Pa.
m  .. ’ —i—U.  .,
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KANTICZKO3 arba giesthitt kny^a, 
paprastais kietais- apdarais. Preke * 1

’■ 1

0 kad boselis no norėjo, 
Kad ženytusi — pas kunigą 

nuėjo;
Mat pamelavo, 

Bot nidko negavo. 
Kam tau boseli nosi kiszti 
.Jaigu kas nori in pora 

suiriszti,
Goriau ne kiszk uosi, 

Juk ne tu su jaunavede - 
, ‘ ; gYYetlftt 

. ,n,į, ii.,. , .. .

kaipo eHe# ir dėkHamaeijbs* ^8 pw^

4 *
', gyvensi'

IP

1

J

■11i■I

•■m
'ii
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! ■ 1

Su geresnei# apdarais; preke f 1.50 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
v MAHANOY CITY, PA. »

OĄ1NU KNYGBLB, Uip«i tt

Inpiiiė apdaraL Greita 2lc
W. D. B0CZKAU3KAS -CO^ 

MAHANOY CITY, PA
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa. Žinios isz Skotlandi jos.
Tegul Petras Gudaitis; 

kuris buvo po operacija Ash
lando ligonbutejo 
ateina in redakcijos ofisą.

— Darbai kasiklosia eina 
gerai be jokiu kliueziu, o kaip 
kur net stoka lebth’iu.

— Pedes diena praėjo mal 
sziai. Buvo tai pirmutine pe- M te • a .X.

neseniai

grabo

de in szeszis menesius, 
nelei turėjo nemažai ‘‘ 
nžlopvt su tais pinigais. Drau- 
guvo sztorninku nutarė visus 
sztorus laikyti uždarytus pe
des diena pusiau 
idant duoti 
viena diena pasilaikyti 
gus-

Zmo- 
skvliu > >

po szesziu, 
žmonims nors 

pini-
i

r

f

j y
1
Iii r

Ii' 
t 

j1

I'1, ® *
j.' '■ Hiiii' BJI

— Dažinota kad vieta ant 
kurios mano statvti narna Pir 
mo Vordo utrnasresiai, yraugnagesiai, 
iszdirbta ir pavojinga statvti 
ant josios koki narna. Ug- 
nagesiai pasijeszkos kita vie
ta.

nama.

savo

v v ra i s

— Adolfas Strockbcin isz 
Ashlando, kuris nužudo 
paezia už apgaudinėjime jo ir 
susinoszima su kitais 
po tam pats sau paleido kul
ka, kuri suteszkino jam dali 
žando ir vos yra gvvas. likos 
pripažintas kaltu bot 
būti elektrikiuotu, turės 
gyvastį atsėdėti kalėjimo, bet
jojo gyvastis yra labai trum
pa ir gali mirti bile katra die
na.

vietoje 
visa

— Per straika miesto sriu 
bine kuknia iszdalino 45,000 
valgiu del tuju, kurie neturė
jo už ka nusipirkti maisto 
Kuknia likos uždarvta Suimto
je-

— Reikalauje Merginu, — 
prie siuvimo marszkiniu, prie 
visu daliu kaino ir examiners. 
Darbas ant visados, 
persitikrinsite kad

Pa ežios
mo-mes

kame geriauses aitras ne kaip 
kitosia 
Ateikite

mieste
Jones

Corp., kampas Main ir Market 
(t. M 23).

fabrikuosią 
pas: Filip

uliezios.
DIDELIS PARDAVIMAS — 

PIRKITE.

i

S AML B

nikis patraukti. Visi kurie tik' 
buvo nustebo klausė, ir galvas 
kraipo, bet kaip girdėjau per 
sueiga vėl apsi'liko, ir pareisz- 
ke kam ežia da sueiga szaukti, 
asJz ir taip 'b u ežia apsilikes. 
A psiliko, 
gai.

Bus gana apie niekus, imsim 
kalbėti rimtai, apie vietini su
augusiu gyvenimą, npie nasz- 
liūs, ir naszles, apie jaunimu, 
vaikinus ir merginas atskirai, 
apie Cici'likus ir Katalikus, ir 
j u san tikins 
blaivininkus, 
niūkus ir kitus,—O dabar jau 
laba-nakt, eisiu miegoti.

—Szkot inskas.

I Isz Lietuvos. FARMOS FARMOS. $1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c Ir gausi mani 
stebuklingu Žolių vertes tukstanczlo 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks jtmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui te 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi etas 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanczlu ligų t 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczlu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų,' szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gaud 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gaud 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su Žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITTS,
25 Gillot Rd. Spcnecrnort. NT.Y.

Didžiojoj Lietuviu ūkininku 
kolonijoj, yra labai 
vietų ant pardavimo, isz kuriu 
daugelis parsiduoda labai pi- 
gei Afcz kaipo seniausias ūki 
ninkas szioi apielinkeje jau 12 

Liet u- 
sziini“

žinomas
Czaikauc
Nedėlios

Aleksandras 
mirė

dvi sanvaites 
plaucziu.

t Gerai 
rius 
kas, 44 motu, 
vakara, 5 valanda, sirgdamas 

ant uždegimo
Velionis pergyveno 

czionais suvirszum 30 metu, 
buvo gero ir tykaus budo žmo- 

kuri visi mylėjo. Paliko 
nuliudimia 

du sunūs ir viena dukre-
žvogeri B.

ku-

pa-
gus,, 
didžiausiam 
ežia,
lia, tris brolis ir 
Lukasevicziu Mahanojui,
ris laiko garadžiu. Turėjo biz
ni ant E. Centro ulyczios.

Szimas Gužinskas, 
nevedias,

54
motu, nevedias, gyvenantis 
ant 121 N. Chestnut ulyczios, 
įniro Nedėlios vakara Ashland 
ligonbutejo in kuria likos nu 
vežtas Sausio menesi.

Frackville, Pa. — Jurgis ir 
Vladas Lazauckai, 
metu ir Antanas Szilinskas, li
kos nuvežti in Pottsvillcs ka
lėjimą už apvogimą buezemes 
Wagnerio. Vaikai iszmusze 
Įauga su akmeniu, po tam pa
ėmė isz stalcziaus penkis szim- 
tus centu.

11 ir 13

Mount Cannel, Pa. — Jonas 
Kasparaviczius, 52 metu, likos 
baisiai apdegintas per eksplo- 
zije gazo Locust Gap kasyklo
se. Likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbuti.

Kulpmont, Pa. — Juozas Ka- 
linskas ir William Jones, isz 
Szamoku, likos sužeisti Green- 
ough kasyklose, kada leidosi 
in kasvklas. Abudu likos nu- te 
vežtais namo.

niuko diena 
rints serga 
iszdave

nuo gripo, 
nusprendimą 

Lietuviu

Wilkes Barre, Pa. — Utar- 
sudže Fuller, no

lo voje 
savo

idant Susivienijimo
Kynio Kataliku Amerikoje val
dyba ir spaustuve butu perkel
ta be
Brooklyn ’o 
kur

užvilkinimo isz 
in Wilkes Barre 

} > i rm i a 11 s e Susivieniji m a s 
prasidėjo ir buvo knrporavotu. 

mandamus”
idant virszininkai tuojaus pra- 

vieta ir per- 
valdvba

jokio

Sudže iszdaveGalesite pradedant nuo Sere- 
dos ryto iki S ubą tos vakara j 
pirkti. $9.00 vertes mergaieziu 1 dėtu permainyti 

keltu visa 
Barre.

szlebukes po $2.95. $5.00 vertes 
moteres szlebes po $1.00. Mo
terems megstos szlebes $3.95.toroms megstos szlel
$30 ir $25 vertes mot eroms 
szlebes pu $5.00. $1.25 vertes 
moterems Union Siutai po 69c. 
75c. vertes gražus žiurstai 49c. 
Moterių jokės vertes $1.00 po 
45c. Moterems paneziakos vi
sokiu spalvų po 15c. (t.21

Seivorts
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant dvieju familiju 
po No. 1236 ir 1238 East Mark
et u ly ežios. Norintieji pirkti 
kreipki tęs prie szio adreso.

1239 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

PIRKITE SAVO KOTĄ DEL 
KITOS ŽIEMOS.

20&22)

Pas Seiverto dideli pardavi- 
ma, prasidėjo Sereilos ryta iki 
Subatos vakara : Vaikams pan- 
cziakos 8c. arba 2 poros už 15c. 
Moterems blumerei 45c. Mote
rims drūtos s’zlebes 2.95. Bed 
room szliperei 35c. 
drūtos paneziakos 25c
pamuszaliu po 15c. Poplin szil- 
kai po $1.00 mastas. (t.21

Sei verts
29 E. Centre St.
Ma ha noy City, Pa.

PARSIDUODA FARMA?”

i 4

in Wilkes

Newark, N. J. — Liet. Atsta
tymo B-ves (Lithuanian Deve
lopment Corp.) Szerininku Ex
tra Susirinkimas invvks Ned. 
Kovo—March 21ma, 1926 m., 
Szv. Jurgio Dr-jos saleje 180-2 
New York Ave. Newark, N. J. 
Pradžia 2 v. po piet. New Yor- 
ko ir New Jerseys apylinkes 
iszrinktoji komisija, su gabiau
siu expertu-advokatu, szio Va- 
soria 23-czia d. lankosi L. A. 
B-ves rasztineje ir patyrė ben
droves stovi. Taigi būtinai at
silankykite in szi susirinkimą 
iszgirsti komisijos raportu. Ir

prS
bus pastatyti 
isz kuriu 
klausys
Atsiminkite, ežia ne juokas 
nepraleiskite szio susirinkimo

Speciale

du klausymai 
vieno likimas

nuo paežiu szerininku..
ežia ne juokas,

paskui gailesį tęs.
Komisija M. Miszkinis, K. Le- 
beliunas, P. Mikszis.

P. S. nesivelinkite, atsinesz- 
kite su savim szerus.

Komisija.

Vaikams f 
. Visokiu i Oras pas

Grand Rapids, Mich. — 
mus gana szaltas, 

darbai neblogiausi dirba pil
na laika,o nekurio tik penkes 
dienas in savaitia. 
czionais gana dideliu 
viszka para piję, 
puiki, tiktai
buvusia kunigas pridaro 
daug skolos, ba net 80 tuks- 
tanezius, tai biskupas prasza- 
lino ir atsiuntė kita, kun. Juo
zą Laipku, kuris stengėsi vi
som pajėgom iszmoketi
las, bot jam sunku tai pada
ryti, nes žmonys daugiau turi 
nosis insikiszia in samagon- 
ka ne kaip in parapijos gero
ve, nes czionais konia kožnoje

arsziausia

Turime 
Lietu- 

bažnyczia 
kad 
per

Farma 180 ak erių, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 9 
kambariu stuba ir kiti reika
lingi budinkai, visokios pada
rines del farmos. Puse mylios 
nuo miestelio, bažnyczips, mo
kyklos, 2 mylios nuo geležin
kelio stacijos. Pardavimo prie
žastis yra liga.

Wm. Poszka,
R.D. No. 2 Box 67 
Pleasant Mount, Pa.

sko-

(M.ll
stubojo randasi bravorėlis ku 
ris verda samogonka.

— Rapidskietis.

Craigneuk Scotland! j a. — 
Nors neper-seniause pradėjau 
pa s i pažint i
Saule bet matau kad yra ne
blogos vertes laikrasztis, ir ki
tiem su juom susi'pažinti pata
riu, o asz kaipo bendradarbis 
nekuriu laikraszcziu, meldžiu 
primti mano apraszyma isz sa
vo kolionijos (czion vertėtu ir 
Taradaikai atsilankius pabūti 
Uolėta sanvaieziu, butu puikios 
mędegos.) Pas mus gyvenimas 

dirbt mažai reikia,

su laikraszcziu

neblogas 
katras ketures dienas sanvai- 
teje dirba, tai tas turi kuom 
pasigirti, ir didvyriu save sta
tosi, ne su bile kuom kalbėda
mas. Y ra pas 
visiszkai mažo 
stebėti no narsumo, ant riksmo 
tai galima iszmainyt ant sztar- 
kaus vyro, kaipo tai ” 
lydė” Macziakotas, ir kiti, bet 
moterėlės tai brace tarpsta, 
jom vistiek ar blogi laikai ar 
geri, kumpei rieczesi kad net 
vaikszcziodamos stena, o ypa
tingai tu mažiuku moterėlės 
tarpsta, nekurtos net ir pirsku- 
vieniu vardus gavo.

Isz kitur pribuvusiam pan 
mus sunkus gyvenimas, bet 
vietinei nesi peikia ba tarp visu 
sutikimas pagirtinas, o ir tau
pumas taipgi randasi didelio 
nusistebėjimo, ir isz tiesu, ver
tas pagyrimo, ypatingai dra
bužiui, ir apsiavimni nežmo- 
niszkai brangus. Teisybe yra 
pasakyta kad vienybėje galy
be, ir isz tiesu, kelios naudos 
isz to, viena apsisergejimas

tai

mus žmogystų 
sudėjimo, bet

Didlid-

apsiavimni nežmo-

ir isz tiesu 
viena 

nuo vagiu, o antra mažai isz- 
v ienas

kiu tai budu? — Sztai ir pa- 
aiszkininuvs:

Sze i m y n oje su s i d ed a n cz i oje 
isz 6iu ar 8iu 
ežius ir ložininkus (burdingie- 
rius), randasi nedaugiau 3iu 
ar 4iu poru czubatu, 3iu ar 4iu 
kepurių taip ir apsivilkimo to
kiam skaitliui, — tad jaigu ei
na keli in miestą, tai kita da
lis neatbūtinai turi pasilikti 
namie, o tiems sugryžus, kiti 
tais paežiais apsirengia eina, o 
sugryže namus daboja, nes na
mie kaip yra taip gerai, niekas 
nemato.

Isz ežia in Amerika yra kele- 
iszkeliauti,

laidu. Ne pagalvos ko-

ypatų priskai-

tas pasi rengusi u 
bet kelintas metas kaip negali, 
ir kenezia ausis suglaudo. Da 
viena triksa atsiminiau: Nuei
nu viena 'karta in Lietuvi-szka 
svetaine, ir kaip ant laimes pa- 
tfopijau ant rinkimo Preziden
to (kazirninku draugijos), isz- 
renka ir pastato in kandidatus 
mažiausio ūgio žmogeli bet ne
paprasto sudėjimo kuris su 
ak vata apsiima, ir po iszrinki- 
mui tuojaus bėga pasigirt sa
vo žmonoliai, kuri tiek paritus 
tiek pastaezius bet iszmintios 
gavus, ir in vieta pagyrimo 
kad likos Prezidentiene, kaip 
stvers isz kampo szluota, kaip 
ims daug-galinti poną Vanoti, 
kaip sztai no nesijuto 'ponas 
Prezidentas kaip atpyszkejo in 
svetaine pritraszkes rėkdamas 
kad Prezidentu nebus, bet to- 
liaus paaiszkojo kitaip buk ne
noria aukszta vieta užimti vo- 
luk vienos ypatos, o czion gud- 
roi žmogelio sugalvota, kad 
kaip nors savo nelaime užslėpti 
kuria nukontojo nuo savo ries- 
ta-szones, pagirtinu daigtu yra 
bobų klausyti, bet kas bobom 
per daug pasiduoda tas pats už 
boba pasilieka. Aprimus vis
kas pasiliko kaip rinkimai nu
statė, ir ponas Prezidentas isz- 
sįjuoses darbavosi, bet neilgai 
trukus po 5 ir puses sanvaieziu 
mus ponulis ir vėl pasipūtė, 
mat žmogeliui inky re jo koki 
ten pamaezninkai, ir kontrole
riai, o gal ir vėl isztiko nelai
minga szluotražio vaiszo nuo 

ant nelaimessavosios. Kaip 
man ir vėl teko tuom kart susi
rinkime būti, kaip sztai ir vėl 
žmogelis pridusęs atbėga, su 
gvoltu knygas trenko in stala, 
ir paroiszkia kad atsisako, Pre
zidentu nebus, rinkitės kita,
per daug darbo, nėra kada ei- , 312 w. PINE ST., MAHANOY CITY

tik nežino ar ant ii-1
................................ I

ŽEMAICZIU GELEŽKELI 
PRADĖS STATYT NUO 

KRETINGOS.
-Kret intros 

spar

pa baigskuriuos 
menesio puse.

apie draugijas 
pi jok us, kaži r-

puikiu il

metu kaip patarnauju
viams akiu pirkime, ir 
surinkau daugeli puikiu ūki u

tiki -ant pardavimo. Norinti 
ninkauti atsiszaukito ant adre
so:

Amalių -Telsziu 
geležkelio statyba eina 
ežiai paakiui ir jau baigiama; 
ligi Telsziu beliko apie 10 klm.

apie Kovo
Paskui kelias 

bus balastuojamas,
. __ i eksplota vimui.
kaip spėjama, bus pra

dėtas apie Gegužes men. Pre
kių gabenimas in Telszius ir 
atgal galimas dalykas 
pradėtas ir nnkseziau. Slziuo 
metu prie tiesiamojo gelžkelioi 

... .• 1AA ,L^*LL.L.L.. I

1 su t va rkomas 
kuris

galutinai

t.22)

Jobu A. Žemaitis,
R. L Box 17, 

Fountain, Mich. patrūkimo,

bu.-

LINKSMAS DARBININKAS.
1da rbi ninkas 

ant Lehigh Valles geležinkelio, 
sziadien yra fajermonas L. O. 
J. Strauss isz Lehighton, Pa. 
Jinai dažinojo kad Daktaro 
Whites Lung Healer netik ka 
suteikia jam greita palengvi
nimą del kosulio ir szalczio, 
bet jisai taipgi vartoja ta gy
duole rcgulariszkai idant apsi
saugoti nuo kosulio ir szalczio 
žiemos laike. Pabandykite pa
tys Dr. Whites gyduole. Viso
se aptiekoso arba groser-sztto- 
rnose. —A p.

ANT PARDAVIMO.

Linksmi a uses

Parsiduoda du namai po 325 
W. Spruce St. ir 324 W. South 
St. Namas ant Smith ulyczios 
turi garadžiu apaezioje o kam
bariai gyvenimui ant virszaue. 
Kreipkitės prie adreso.

325 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA 
NAUJI NAMAI.

t.22)

Du nauji namai su 
intaisymais, 
trikos žiburei, ir 1.1, 
tuojaus insikraustyti.

maudyne,
visais 
elek 

Galima 
Namai

At-randasi ant W. South St. 
siszaukite ant adreso:

40.’) W. Pino St., 
Mnhnnoy City, Pa.t.21)

LADIES!
YOUR DRUGUliT 
RKCOMMINDi

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

ANT PARDAVIMO.

Buczerne geroj vietoj. Geras 
biznis. Atsiszaukito in 
les” ofisą.

“Sau-
(M.12

SEIVERTO DIDELIS 
PARDAVIMAS.

Prasidėjo Seredoj 8 valanda 
ryte ir tensis per 4 dienas. Vi
sokis tavoras už numažintas 
prekes. Ateikite anksti. Sucze- 
dinsite pinigu. (t.21

Seivorts
29 E. Centro St.
Mahanoy City, Pa.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauakas, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

ln Namus, Sztorus, Mokslainea, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elaktrikina Szviesa. Taipgi parduoda

FIKSOZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite aztoroaia. Už
vada verpalus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius olektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu issplldyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycslu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur*

FLO ELECTRIC CO.

dirba apie 100 darbininku.

KUNIGAS NUBAUSTAS 
KALEJIMAN.

Kaunas. — Szianlin apygar
dos teismas yra nubaudęs ku 
niga Szuffinski vienus metus 
ir 8 menesius sunkiųjų darbu 
kalėjimo už dalyvavima, kaipo 1 i i • ji1 • *kurstytojo, vienu namu 
plėsimo. Kūn. Szuffinskas ir 
dabar eina kunigo pareigas ir 
valdo f ii i ja.

Paskutines Žinutes.
U Pittsburgh. —V Pittsburgh. — Steitine 

policije Subatoje ir Nedėliojo 
aresztavojo 300 žmonių kurie 
pardavinėjo uždrausta sztopa

II Laredo Texas. -• 48 mi 
nyszkos pribuvo in Mobile. 
Ala., kurios buvo iszguitos isz 
Mexico per valdžia.

11 Scranton, Pa. — Po visa 
miestą prasiplatino influenza 
kuria serga apie trys tukstan 
ežiai žmonių.

Scranton, Pa. — Kasyklose 
ežia žuvo du 
vienas likos 
musztas Jonas Vilkas ir tūlas 
Henry. Sužeista Vingraitis. 
Nuo streiko pabaigos jau asz- 
tuoni darbininkai yra žuvo.

darbininkai 
sužeistas.

Si įžeista

ir
Už

MERGINA ISZ COPLAY, PA.
Marga rietą Laubach, 

R. D. No. 1, Coplay, Pa., patiko 
nelaime ir iszsinarino sau kul- 
szi. Linimentas po vardu I)r. 
Whites Oil of Youth Liniment 
suteikė jai greita palengvini
mą ir ji ji rekomenduoja ta li- 
nimenta savo pažinstamiems. 
Klauskite apt i e koše arba gro- 
ser-sztoruose Dr. Whites Oil of 
Youth. —Ap.

Miss

4

Jeigu Manote Pirkti 
PLAYER—PIANA 

Tai temykite kad pas mane 
galima pirkti garsinga

LAUTER HUMANA 
kuris yra svieto puikiausias 

P lay erto

Turu kitus Playerius
$350 ir brangiau, 
pilnai gvarantyti ir parduo

du ant lengvu iszligu.

nuo 
kurie v ra

Raazykite o gauaite kataloga.

JOHN LIZDAS
477 South Main St. 

WILKES-BARRE, PA.

Niekas neall būti palyginama, kaip 
ištrynimas bu geruoju, senuoju

Pain-Expel!eriu
Kai tik piistcbit upsireilkimą fiaUio, 
tuojaus naudokit iį garsų namini . ' i - JL . * ’ }
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad

pagcibin’nun, kad išvengus tolimesnių 

70c vaistinėse. Tčmykit, kid 
butų Inkaro vaizbaienklis ant pakc- 

*F?AD. RICHTER & CO. 
Berry 6c South 5 th S ta. 

Brooklyn, M. Y.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS, 
ST. CLAIR, PA.

Iflzbahamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu, kriksztyniu te

p

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

II. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Praa.
j. E. FERGUSON, Kaa.
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©BAN D'u. M
i

Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gum^, i jj. 
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti
< I

angliakasiams

Geras

Ball Band” (Raudona Bole) guminės kurpės 
turi reputaci,.-} del rusies ir 

ilgaus nešiojimo per daugeli metų, 
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, 

yra stiprios,pasakys kad jos 
smagios.

Paklausk 
ir jis tau 
drūtos ir s

>

ZiurSk
Raudona bole yra ant

Lengva jas pažinti kuomet matai.
del raudonos bolės. 
kiekvieno čebsto ir kiekvienos kurpės.
<’tonais parodytos rūšys, Boot ir Hiniincr, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą sykį nueisi į 
krautuve.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

<<Natnas Kuris Išmokti Milijonus Del Rūšies”

WHITE BOOT
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