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ISZ AMERIKOS
MAŽIAUSES ŽMOGELIS 
MIRS TURĖDAMAS 88 

METUS.
Chicago. — (’he Mah, nyksz- 

tukas, kuris pralobo rodyda
mas save cirkuosia kaipo ma- 
žiauses žmogus ant svieto, mi
ro czionais Pa'nedelije, 
laukdamas 88 metus.

Turėjo jisai 28 colius dydžio 
supintus in

SUS1-

o plaukus turėjo 
kasa tryleka pėdu ilgio.

(’he Mah buvo atvežtas in 
Amerika isz sal</s Choo Sang, 
Kinu, per cirkininka Barnuma 
1881 mete, o mete 1890 apsigy
veno Chicago ir daugiau save 
nesirodino del žmonių. Paliko 
viena sunu Brooklyne, N. Y.

SUSIŽIEDOJO, APSIVEDĖ 
IR KALĖJIME IN 14 

VALANDŲ.
San Franeisro, Calif. — Su- 

sižiedojo in ketures valandas, 
apsivedė in asztuonos ir likos 
aresztavati in 14 valandų, toki 
atsitikima turėjo Minnetta 
Desmond, kuri likos uždaryta 
kalėjime drauge su savo vyru, 
James Morrison.

Vyras padovanojo
ant 500 doleriu 
kad ezekis buvo

savo pa-

SZUO ISZGIALBEJO 
VAIKA

PASZAUKE ŽMONIS IN 
PAGIALBA, KURIE 
SKĘSTANTI VAIKA 

ISZGIALBEJO IN 
PATI LAIKA.

Diinbuiv. ('nun. — Dvvlikof
• *

metu vaikas,
bandė paeziužinet i

5 
ledo

vaikas
Jis roke,

be-
irv-r*.

Collie” veisles.
inlužusiu

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |8.00 
.Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso meto

Lalazkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adrt^D
W. D. BOCZKAUSKAS - 00.. 
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ISZPANISZKI LEKIOTOJIAI ATLIKS ILGA KELIONE SU EROPLANAIS. Isz Visu Szaliu
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cziuliai czeki
bet pasirodė,
falszyvas ir porele likos užda
ryta kalėjime.
LAVONUS KETURIU

KŪDIKIU SURASTA
ANT PASTOGES.

Martinsburg, W. Va. — Ne- 
iržgyventam name, kuris

Edward Gintey 
ant 

ant Colonels prūdelio Danbury 
priemiesty, bet ledas buvo ne
tvirtas — inlužo, ir 
atsidūrė vandeny,
kiek galėdamas, jiagialbos, bet 
žmonių niekur aplinkui nebu
vo.

Vaiko riksmą iszgirdo 
giojes ties prudu netoliese
venanezios Kairiuos Dveriutes 
bZUO, “ 
tuojau atbėgo ties 
ledu ir bandė prisigriebti prie
vaiko, bet negalėjo ant sli
daus ledo iszsilaikyti. Iszbeges 
atgal krantan jis eme 
kiai loti, bet kad niekas jo ne
girdėjo, szuo kure namo ir ome 
draskyti duris, garsiai loda
mas.

Jo szeimininke, panele Dye 
rinte, buvo viduj. Girdėdama 
szuni lojant ji mano, kad 
tik žaidžia ir nori vidun, 
norėjo vidun leisti.
nepaliovė draskęs durų, ir 
taip smarkiai lojo, 
rinte, 
duris.

garsiai

Bet

s m a r-

ji* 
o ji 

szuo

nebiszkeutus, 
Szuo tuojau

stovi
Cherrv Hill, surasta keturi Ja- žingsniu.

vaikuvonai mažu vrtiku ant pasto
ges. Kūdikiai turėjo nuo 4 lyg 
5 menesiu senumo. Palieije ty
rinėja kas jame paskianse gy- 
vciio. Jokiu ženklu ant lavonu 
nesirado ir manoma, kad turė
jo mirti paprastu budu. Namas 

kokio tai C. L.jiriguli prie
Butts isz Martinsburgo.
EKSPLOZIJE UŽMUSZE 16

DARBININKU, 17 
SUŽEISTI.

Birmingham,
žiauria szesziolika darbininku 

užmuszta

Ala. Ma-

likos užmuszta o 17 sužeisti 
eksplozijoi kuri kilo geležies 
dirbtuvėje No. 2, kuri priguli 

de- 
czionais.

prie Woodward Iron Co., 
szimts mvliu
Daugelis darbininku likos už- 
g ri a i H i gr i u ves i u ošia.
SUGRAŽINO jam žiedą, 

BET PASILIKO 
NAMA.

Kansas City, Mo. — Jomis 
Armstrong nupirko narna 
savo siržiedotines Zuzanos Ca
vender, inmokedamas ant jojo 
$2,7)00 ir neužilgio ketino atsi
būti Veselka, bet Zuzana per
mainė saVo nuomonių, atidavė 
mylemui žiedą, kuri buvo ga
vus nuo jo, bet pasilaikė narna.

Jaunikis skundže savo myle- 
ma idant jam sugražintu narna. 
Badai mergina užtraukė 6,000 
doleriu skolos ant namo, kuris 
ketino būti juju lizdu poszliu- 
bui.
MINYSZKA ANT

RES”

ifuo

del

“DŽIŪ- 
NUSPRENDINES 

BILAS.
Pittsburgh, Pa. — Pirma 

karta Pennsylvanijoi, o gal ir 
visoj Amerikoj, atsitiko kad 
Katalikiszka minyszka Mare 
Ambrazija Timon, isz Szv. Lu- 
kosziaus Katalikiszkos parapi
nes mokslaines, Carnegie, likos 
paraginta ant “džiures” in 
Allegheny pavietava suda, per
kratinėt su -kitais bylas viso
kiu kaltininku.

Viso likos pa®zankta 13 mo- 
. ieriu ir 11 vyru.

kad Dve- 
at idare 

insikibo 
dantimis jai in sejoria ir erne
tempti laukam. Ji bandė ji nu
vyti, bot szuo, pabėgės keletą 

, ve*l apsisuko ir, ne
ramiai žiūrėdamas tai in savo 
szeimininke, tai vėl kreipda
mas in prūdą, garsiai lojo.

Dyeriute, 
kas su szunim dedasi, truputi 
pastovėjus gryžo triobon, bet 
s

nenumanvdama,

sejona
2 r.

ar

ir vėl eme 
d kartai ji pa- 

o szuo
o-

atsižiure- 
szeimininke

vaiku, 
Ji insikibo szu- 

budu

an i

zuo bematant pasivijo ja, insi
kibo in 
tempti laukan. J 
klauso ir seko jiaskui, 
leidosi bėgti prūdo linkui, I 
damas ir nuolatos 
damas atgal 
seka.

Tuo budu jie pasiekė prūdą 
ir ežia Dyeriute pamate vaika 
vandeny besigrumiant i.

Mergaite tuojau nubėgo ant 
ledo ir bando pasiekti 
bet negalėjo,
niui už uodegos ir tuo 
mėgino pasiekti besimurdanti 
vaika, bet nors szuo insirežeu 
stengėsi laikytis tvirtai, 
ledo jis negalėjo iszsilaikyti.

Tada mergaite eme szaukti 
jiagialbos. Du vyrai iszgirdo ja 
ir tuojau atbėgo. Dyeriute ra
do ilga strampagali ir, atsigu
lus ant pilvo, slinko ledu prie
kin, tuo tarpu kai vyrai, taip
jau atsigulė ant pilvu, laike ja 
už kojų.
sugebėjo paduoti vaikui 
galio g 
kan.

Tuo budu mergaite 
pa’ ala ir isztraukti ji lau- 
N.

PASISLEPES SKLEPE,
PERSZOVE PACZIA 
KADA ATĖJO JIJI 
ATSINE8ZT 

ANGLIŲ.
Berrington, N. J. — Mrs. J. 

Monroe, likos pavojingai pa
siauta per savo vyra ir nuga
benta in ligonbirti kur kovoja 
su mirczia.

Motere negyveno 'su savo 
vyru nuo kokio tai laiko. Ana 
diena aiudįjus in skiepą atsi- 
neszti anglių, užtiko savo vyra 
pasislėpusi skiepe, kurią be jo
kio žodžio paleido in jaja du 
szuvius — Viena in kaklu o ki
ta in pilvą. Pasiseko jai iszbeg- 
ti laukan szaekti pagialbos o 
vyras tuom laik pabėgo. Pore
le turi tris vaikus.

MAMILĄ

Trys garsingi Iszpaniszki lekiotojiai neužigio bandys perlėkti su eroplanais per nauja kelia 
isz Iszpanijos net in Filipinus 
Eduardo Gonzalez, kapitonas

be jokio perstojimo. Narsus lekiotojiai 1
Rafael Martinez Esteve}’ ir kapitonas Don Joaquim Loriga.

Zemlapis parodo ta nauja kelia isz miesto Madrido Iszpanijoi in
...  4- — --------------------- -- ------ ---------- ---------------------- --------- - - - -   -        

ISZSIŽADEJO
VISU TURTU

TURTINGŲ TĖVU SŪNŪS
DIRBO PLIENO FABRIKE 

MIRDAMAS VARGE.

būvio i r gero 
yvenimo, kaip tai padare

Meksikono, kilturi ingo
su

Bethlehem, Pa. — Sztai atsi
tikimas jiarodo kad ne visados 
vaikai'turtingu levu yra užga- 
nadinti isz savo 
(r
mis 
riarn nubodo turtai, papuoszai 
ir geras gyvenimas, apleido 

ai važiuo- 
s, kur 

aplaike darba Bethlehem Steel 
kornpanijoi kaiijio prastas dar
bininkas ir mirdamas apleistas 
nuo visu.

Ceoiliiiszas Salinas dirbo 
sunkiai per du metus, bet jojo 
draugai nežinojo kad jisai pa- 

isz turtingos szeimynos, 
v i r s z i n i n k a i kompanijos

žinojo kuom jisai yra temino 
ant jojo pasielgimu, 
per detektyvus dažinojo 
jisai ir pranesze apie tai kom
panijai.

Praeita sanvaite Salinas ap
sirgo influenza, likos nuvežtas 
in ligonbutia

geras 
teviszk ia 
damas iii Suv.

gyvenimas, 
past ogia, .

Va 1st i ja

Šalinas

eina 
bet

nes tėvai 
kur

turėjokur turėjo ge
riausia priežiūra, bet mirtis 
laimėjo. Kompanije nusiuntė 
lavonu tėvams in Meksika ant 
pa laidojimo.

Pagal surastas gromatas jo
jo kambaryje kokias aplanky
davo nuo levu, melsdami idant 
jisai sugryžtu namo su priža
dėjimais garbingo dins'to ir ge
ro gyvėmimo, bet Selinąs atme
tė juju pasiulinimus, vėlinda
mas gyventi Amerike kaipo 
prastas darbininkas ne kaip 
turtingas Meksikietis.

MARSHALL GAVO NUO 10 
LYG 20 METU KALĖJIMO 

UŽ SUPJAUSTINIMA 
MERGINOS.

Philadephia. — David Mar
shall, kuris nužudo Ona Diet- 
rich, po tam supjaustė jaja ant 
szinotu ir paslėpė dalis kūno 
užmiestyje, likos ‘ pripažintas 
kaltu antram laipsnyje žudins- 
tos už ka bus nusprenstas in 
kalėjimu nuo 10 lyg 20 metu.

Buvo tai viena isz baisiausiu 
žudinscziu, nes Marshall atsi
krato nuo merginos su kuria 
draugavo per asztuonis metus, 
norints jiji žinojo kad jisai tu
ri paežiu ir dukteria.

TĖVAS NUKIRTO
VAIKU RANKUTES Ai

KAUNAS VISAI 
UŽLIETAS

DAUG VIETŲ LEDAIS 
UŽVERSTA.

NUKENTEJO .KATEDRA, 
VYTAUTO 1AŽNYCZI A, 

ŽEMAICZIU SEMINA- 
RIJE IR KITOS 

VIETOS.

tiekKaunas. — Kovo 5 d.
nerodo 

l’ai'ziau 
njndo, bet santa- 

Nemunas dar 
Paeziau nakti Neris 

santakoj 
dar

Pas susidnrimas sulaikė 
per

Nemunas, tiek Xmis 
potvynio pavojaus, 

s
IH'S

m

nokti Neris 
ko j sustojo, 
dėjo eiti. T 
sujudo, bet 
nes Nemunas 
eiti. T..........
Nemuno srovų ir vanduo 
kelias minutes tiek pakilo, jog 
apsėmė paupio namus. Isz ry
to Nemune vanduo 
iki 6:50 nietr. ir vis dar kilo. 
Daug namu 
apsemta,

sustojo, 
nepradėjo

pakilo

senajame mieste 
gyventojai

iszsikelti nedaug ka iszsinesz- 
dami. Toks likimas isztiko že- 
mene Slabado vietiys, senmies- 
ty žuvu rinka ir pilies* rajono 
kai kurias vietas, aplink Vy
tauto bažnyczia, taip pat Kes- 
tuczio gatvėj aplink Amerikos 
Lietuviu Prekybos 
ir dali Klaipėdos 
sote apsemta 
ves dalis.
plaukiojama valtimis ir gabe
namas turtas isz 
bustu. Aleksoto ir 
tiltams gresia rimtas pavojus,
o Eighiliu tiltas jau isznesz- 
tas. Vietose, kur daugiausia 
gal susikimszti/ledu, kariszko- 
sios komandos ledus sprog
dina. Verzvuose statomos ke
lios kanuoles, kurios ardys 
leda Nemuno ir Neries santa
koj ir žemyn Nemunu.

Plentu ir vandens keliu val- 
i . matyt

užraszu,

turėjo

Bendrove 
gatves. Alek- 

Veiveiriu gat- 
Apsemtose vietose

P)

patvinusiu
Slabados

SURADO SENO-
VISZKA SKARBA

B AISEI NUBAUDĖ KŪDIKI 
UŽ SUPLESZYMA 

PINIGU.

-i

ri 
iltį

DARBININKAS KASDAMAS 
PAMATA, UŽTIKO RAZ- 

BAININKU SKARBA 
NUO 1828 METO.

KITAS KŪDIKIS PRIGĖRĖ 
CEBERYJE.

d

— Kai-Barcelonia, iszpanija. 
molyje Maurera, arti INmteve- 
dero.s inlunkes likos surastas 
senoviszkas skarbas, kuri buvo 
paslepia mariniai Iszpaniszki 
razbaininkai.

Kontraktoris Manuelius Fon- 
tal, aplaike kontraktu pastaty
ti narna. Vienas isz darbininku 
kasdamas pamala, staiga i pa
taiko su pikiu ant kokio tai kie 
to daigto, pradėjo kasti ir ne

matyt
apkaustyta

radosi didelis

užilgio davėsi
didele
skryne, kurioje
skarbas susidedantis isz auksi
niu pinigu, brangiu žetncziugu

žeme j e 
geležine

\a< masi kapitonas jr kitokiu (papuoszu. Kontrak- 
. J - ... . - ‘ toris pasiėmė-skryne ir dabar

mies a . am a Filipinuose. janke nusprendimo valdžios 
prie keno tasai skarbas prigu- 

] Ii.

toris pasiėmė -skryne 
nusprendimo

laikuisirupina 
maistu, kad 
dant susisiekimą 
mist i.

Tuo 
nuostoliu nepadaro. Kiek pa
gadintas tik vienas tiltas 
toli Rusnės.

Kovo m. 5 d. pavakarę.] Ne
muno ir Neries vanduo nepa
prastai staiga 
Nemuno kranto 
ležinkelio traukinėliai 
])iet jau sustojo vaiksztineje

Kaunas nejauto 
galybe ir visus apėmė panika.

Apie 9 vai. sujudo eiti Ne
ris ir suardo Higuliu tilta.

Neries ledai sustojo Nemu
ne ir Nemunas užtvino.

Neries ir Nemuno žmesniu- 
ju vietų gyventojai jau kraus
tosi in anksztesuias vietas.

Kovo m. 6 d. 
ryte fabriku kaukimai ir baž- 
nycziu varpu balsai pranesze 
miestui apie

ilgesniam 
potvyniui truk-

, butu kuo

tarpu ledai.

VISZTOS PO ANDAROKU; 
JUOKINGAS ATSITIKIMAS 

TRUKME.
Krokava. — Ane geležinke

lio artimoje czionais, kada trū
kis susilaiko ant mažos stoties, 
inejo inspektoris padaryti kra- 

, . , .... ta tarp pasažieriu, nes aplaikepradėjo kilti. / , . .
tu isz aplinkiniu kaimeliu ir 
nužiūrėta buvo kad vagis veže-

dideliu

ne-

siaurojo ge- 
priesz-

Nemuno

apie 4 vai.

pavoju. 
urnai

ta tarp pasažieriu, nes aplaike 
žine, kad vagis vogė daug visz-

si viszteles su savim.
Pas viena moteria 

bet motere sake, kad 
iszmaine ant

girdėt kvakseji- 
v iszt u.

rado dvi

Kaimuotis Pet-
Lavronski isz kaimo Goz-

Lublinas.
ras
dono, pavieto Hrubiszovo, par
davė ant jomarko keliolika 
kiaulių už kurias aplaike 300 
zlotu. Palikins bumasakas ant 
stalo, iszejo su kokiu tai rei
kalu laukan. Kada sugryžo ad- 
gal, pasilikias grinczioje ketu
rių metu vaikutis, suplesze bu- 
mas'zkas ant szmoteliu. Insiu- 
to tėvas baisiai, apėmė ji pek- 

piktumas regėdamas 
s u pleszi ntas bu- 

pagriebė kirvi

1 isz kas 
ant grindų 
maszka-s, pagrieme kinu nu
kibdamas vaikui abi rankutes.

Motina tame laike kitam 
kambaryje maude keliu mene
siu kūdiki eoberyje. Iszgirdus 
baisu riksmą nubėgo pažiūrėt 
kas atsitiko, palikdama kūdiki 
eoberyje. Kada adbego pažiū
rėti maži u lėlio, tasai jau buvo 
negyvas. Isz <lidelio persigan- 
dirno ir netekimo kūdikio, mo
tina staigai papaiko, o tėvas 
isz gailesczio sukratęs ka pa
dare pasikorė tvarte. Sūnelis 
netekina ranku, mirė nuo isz- 
tckejimo kraujo. Kada kaimy
nai subėgo pažiūrėti ka« atsiti-
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i dideli* * 
Visi Kauno gyventojai 
suk nito.

Nuo 3 vai nakties pradėjo 
szuliais kilti ir 
gyventojus semti.

Gyventojai 
klupti, griebėsi 
turtą ir szeimvnas. 
szaukti valcziu 
jau buvo ;
Kai kurio gyventojai isz savo 
kambariu kraustėsi kopeczio- 
mis in laivelius.
Daukanto, Daugirdo, 
ežio, Jonavos, Žuvu 
Druskininku ir kitu gatvių 

dideliame

pakrancziu

netikėtai 
gelbėti

visztas, 
ja isos 
Sztai davėsi 
mas kitu visztu. Inspektoris 
iszvede moterių isz vagono, pa
liepdamas savo paežiai pada
ryti krata ant moteres. Pasiro
dė kad moteres andaroke buvo 
da penkios visztos dideliuose 
kiszeniuose. Vagilka prisipaži
no prie kaltes nes negą’ejo ki- 

j taip is^aiszkint kokiu budu 
visztos gavosi po josios anda- 
roku. Gavo už tai tris menesius 
in kalėjimą.

tavoro.

ko, rado tris lavonus o motina 
gulinczia be žado ant grindų.
ITALAI SUSIPESZE SU 

SLAVOKAIS ANT 
RUBEŽIAŪS. M

Belgradas. — Ant mbežiaus 
prie Bakek, artimoje Leibako, 
Sla voki joj, daejo prie pralie- 

k ra ujo tarp Jugoslavi
jos ir Italijos. Italiszki ru- 
bežiniai sargai, pėrejo per ru- 
bežiu, kuriems paliepta su- 
gryžti atgal per Slavokus, bet 
tieje nepaklauso ir pradėjo 
szaudyti, užmuszdami virszi- 
ninka Sugaza ir kaimieti Zi- 
gosa.

jimo

LIETUVE MOTERE 
NUŽUDYTA

1^11

•IMI*

fl
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GERADUSZIS KINGZIKAS 
NUŽUDĖ PAOZIA IR DVI 

DŪKTERES.
Liverpool, Anglijo. — Kin-

uz-
savo

Prisiėjo
„v kiemai ------ - ----

apsemti vandeniu, czikas Ah-Tam, gerai žinomas
nes kiemai

Maironio, 
Kestu- 
rinkos,

likos.

gyventjai radosi' 
pavojuje.

Ties tiltais daugiausia pub-
O jie lyg kartas nuo 

karto braszka, bet dar laikosi.
Kalbama, kad kai Nemunas 

pasijudinsiąs, tai vanduo dar 
aukszcziau pakilsiąs ir tuo
met Kaunui gali ir visai blo
gai būti. Pakraszcziu sande
liai, krautuves, magazinai sa
vo turtus automobiliais kraus 
to isz paupiu.

Kaimas ’ nerimastaudamas 
laukia, ka žada'kiekviena va
landa.

dybos žiniomis, 
isz tam tikru užraszu, kurie 
vedami, rodos, nuo 1875 metu, 
toks auksztas vandens hori
zontas Nemune^ kaip sziemet, 
buvo tik 1906m., kada 
6,61 mtr. Kovo 6 d. horizontas 
sieko 6,59 mtr.

Jei vanduo nenuslugs, 
tai, pirmon galvon Slabados 
ir Aleksoto, neiszJaikys. ,

Rusuos rajone jau iszejo ir 
žymaus potvynio
tuo tarpu nėra. Tacžiaus Rus- • Luiza, 74 metu amžiaus

-a a <a • ■. **.’*■• ■ a a '

New Yorke, St. Franciske ir 
konia po visa svietą kaipo 
‘ ‘ geriųluszis žmogus, ’ ’ 
pakartu czionais Seredoje 
nužudinima savo baltos Vel- 
szes moteres ir dvi patoges 
dukreles 17 ir 20 metu 
žiaus.

Ah-Tom, kuris turėjo 52 
metus, buvo labai milemas vi
su Kincziku itž savo labdarin- 
guma, mylėjo labai savo pa
ežiu ir dukreles, kuriuoms da
vė ka tik pareikalavo. Staigai 
užėjo permaina laike links- 
maus vakarėlio, szaudamas in 
paežiu ir dukteres po turn te
lefonu du ve in policija, 
neszdamas ka padare ir ūžtai 
užmokėjo ant virvutes savo 
gyvaseziu.
MESZKOS SUDRASKĖ

turėjo

virvutes

sieke

til-

pavojaus

likos
vu z

am-

pra-

MANOMA KAD JOS MEI- 
LŪŽIS JAJA NUŽUDĖ ;
PERSKELDAMAS JAI 

GALVA

Ji rasta

Ja
St. Kviet-

jį

t' ■ i

I 
ii 
R

■į

■

1[ Rimas. — Amcrikonkzki 
ir kiti sveczei kurie atvažiuo
ja in Italije praleidže kas me
tas 140,000,000 doleriu arba 
pusketvirto bilijono lirų.

E. Dedham, Mass. — Miszke 
netoli nuo szio miestelio rasta 
nužudyta moteris. Ji besanti 
su perskelt a gal vii. 
pereita Petnyczia.

Tyrinėjimai parode, kad ji 
esanti Prane Kvietkauskiene, 
gyvenusi po num. 400 Frank
lin St., Cambridge, Mass, 
pažino jos vyras 
kauskas.

Apie ta piktadarybe placziai 
raszo Amerikoniszki laikrasz- 
cziai ir kaip tai dažnai atsi
tinka su iszkreipta pavarde. 
Dabar raszoma Krietkausas ir 
Kwistowski. Tai galima spėti, 
kad ežia Lietuviu esama. Po
licija nutarė piktadarybėje jos 
vyra. Jisai pasiszauke apginti 
adv. Bagocziu. Bet tuo tarpu 
isznyko “Tom the Russian,” 
kurs su nužudytąją moterimi 
sueidavęs. Todėl policijos nu-

•Ii 
; į 
H!

.’I 
1 

' ' ll

'Iii
J 

:i
■

'i

I 
i 
i

i-

■

I nes apylinkių gyventojai ap- nuo uždegimo nlaucziu.

PENKIS MEDŽIOTOJUS 
SIBIRE.

Maskva. — Telegrama isz žiūrėjimas nukreiptas in din- 
Nujos, Legos upes klony, Si
bire, pranesza, kad meszkos

gusi žmogų.

;'!
‘ k
ii

^•aIĮ
■ J

1 mM

tin

H

1f Atėnai, Graikija. — Pre
zidentas Kunduriotis, pade- 

medžiotojui pavyko isztrukti, kavojo už dinsta Graikiszkos

sudraskiusios ir surijusios ten • •

U Kopenhaga, Danijo. — ponkil rfodžiotojus. Szosztam 
Motina Danijos karaliaus, 

mirė 
•< llL

bet ir jis buvęs labai apdras
kytas.

Respublikos. Naujo da neisz- 
I rinko. id.
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ISZ LIETUVOS;
1 ! • r, . .7 < . ■

Lietuviszkos Pasakos.

sek rot ori ilsDarbo 
perdėjo st 
palengvint u 
gyvenantiems Amer^ke, kas ki- 
szasi pargabenimo in orionais 
juju senu tėvu, paežiu ir vaiku, 
kurie reikalauja tėvo 
naus suszelpimo.

Pavelinimas traukiusi tiktai 
viena Ineta. Jaigu senatas su 
liks ant tojo užmanymo, tai vi- 

svefimszaliai 
ezionais, g

Davis, 
•autui nutarimu idant 

svetimszaliams

ar šu

gyvenanti 
ales aplaikyti pave- 

linima nuo Darbo,Sekretoriaus 
savo paežiu, 

nepilnamecziii vaiku ir
teveliu, norints kvota ateiviu 
ir butu užsibaigus.

ant atgabenimo
senu

Parapija ir arki tek ta i kurie 
. .Jono katedra Newstato S

Yorke, nutarė statyti maldna- 
mi, kuris
metu del atminties tuju, kurie
gyventu tame laike ir kad ma
tei u kokias

n t karte kuri

užsiliktu per 2,000

bažnvezias State 
lyg tam laikui 

gal bus jau nežinoma.

Kas meta Amerikonai buna 
a]>gautais per visokius tikeji- 
miszkus apgavikus ant szimto 
milijono doleriu.

Paežiam New Yoike žmonvs 
buna apgauti ant deszimts mi
lijonu doleriu, kuriuos suau- 
kanja novos ant visokiu miela- 
szirdingu ir tikejimiszku tiks
lu.

Dienoje Szv. Patriko, Airi
joj likos

ezionais Kokia tai 
del Patrikiniu, 

neiszgertu už patrono

investa prohibicije. 
Gal su tokia pat pasekmių kaip 

Ainerike.
butu szvente
jaigu
s ve i k a t a .*!_________

Locninii>kai didelio Sterling 
lietelio Wilkes Barre, Pa., ne
mažai nusistebėjo ana ryta, ka
da keliaujantis agentas del ko
kios tai kompanijos isz New 
Yorko, dingo isz hotelio nak
ties laike, neužmokedamas už 
nakvynių, pasiimdamas drau- 

savim paklodes,
szluosczius ir kit(/kius baltv- 
mus.

Dalia r locnininkas hotelio H. 
R. Mellow, geidžia sužinoti po
no “George Brown”
idant galėtu jam nusiunsti lo
va, szienika ir paduszkas, 
idant turėtu savo pilna 
kuri galėtu hamlot laike kelio
nes.

ge su rank-

adresu,

ir
4 4 seta

Sudže Herman W. Sathjen, 
kuris buvo vaistiniu prohibici- 
jos kamisorium Wiskonsine, 
laike prakalbos laikytos ant 
susirinkimo Blaivos Draugijos
sfike,'kad jaigu jam duotu pa- 
vClinima padaryti krata skie
puose pas virszininkirs tosios 
blaivystes draugavęs, tai rastu 
pas juos daug visokiu svaigi- 
naneziu gerymu. Tolinus sudže 
Herihan sake: “Tieji, kurie 
daugiausia gerkliavo ir spyrėsi 
užlaikyti probibicijos tiesas ir 
kurie nuduoda priesz visuome- 
fiia kad jieji nieko negeria drū
tesnių kaip tik vandeni, pas 
tuos gal et a u s u ra s t i ge ri a 11 s i a 
arielka ir'kitokiu gerymu. Ir 
ezionais ant szito susirinkimo 
dabar randasi daugelis prohi- 
bicijos veidmainiu, kurie turi 
savo sklepuosia daug svaigi- 
naneziu gerymu.”

Vienas isz nepaprascziausiu
V testamentu likos užregistravė

tas pa vieta vam sude Hardy, 
Arkansuosia, po mijeziai kokio 
tai Clarence H. Powell isz 
Jefferson, Iowa, kuris priesz 
mirti padare testamenta pa
likdamas visa savo turtą susi
dedanti isz 160 margu gero 
lauko del Jėzaus Kristaus, 
tvirtindamas, buk žeme prigu
li prie Kristaus ir Jam vela su
gražina.

Testamentas likos legalisz- 
kai padarytas ir priimtas per 
suda. Nežine ka su taja dirva

i •

kad ant tosios vietos padarys 
parka.

Vyties kryžiais apdo- 
VANOJO OZEKO- 

SLAVOKUS 
Respublikos Prezidi'ntas a| 

dovanojo \\vties kryžiaus ur
ge noro- 
(’ecek,

)-

Czekoslo\la k n 
Galjda,

Stanek ir 
buv. kraszto apsaugos 
l’dzžal. Vasario 16 d. Lietuvos 
atstovas Prahoj inteike 

paminėtiems
kams. Ta paežiu djena Czeko 
slovakai apdovanojo karo kry
žium Lietuvs karo atasze Cze 
koslovakijnj pulk. h'iten. 
G iedrait i.

KONFLIKTO TIES 
PODGAJAIS.

Kaunas. — Sanrvszv 
konflikl u 
linijos “I

(lenais 
lus: Syrovy, 
Veinerek, papulk.

nim.

žilis

pulk.

krv- e 
kariniu-

i prie
Kurjer Poranny

matyt i, 
misz-

SURINKO Dr. J. BAMANAVICŽIUS.
------------ . ... . ‘ •

Pasiėmė jis ta auksa, parėjo 
namolei, nusipirko žemes ir gy
vena.

Viena syki nuėjo jis in tvar- I • • -1 • 1 v ■ • •ta ir girdi: ožys 
szneka. “

su jaueziu

M*1*—

Užimtasis miszkas

su 
demarkacijos 

” in- 
dejo in vykiu vietos plana, isz
kurio rvsz kiausia i* 
kad Lenku pagrobtasis 
ko sklypą yra Lietuviu pusėj.

iszganbia
demarkacijos linija giliai in- 
eidamas Lietuvos pusėn.

Tas pat laikrasztis yra 
dejes pasikalbėjimu 
niaus vaivada, kurs
abejojimu, kad Lenkai, 
grobdami musu miszko 
pa, turėjo tarp kita ko ir tiks- 

del jo

m-
Vil-su

neteikia
pa- 

sklv-

llb

lo priversti Lietuvius 
derėtis.
LIETUVOS BANKO NAUJO 

JI VALDYBA.
Szio menesio pradžioje

vvko Lietuvos Bani o metinis 
akcininku susirinkimas, kame 
patvirtinta metine apyskaita. 
Isz jos aiszkeja, kad pereitais 
metais bankas turėjo K,969.ĮKS 

žymi dalis 
kapitalui, 

i* z-

litu pdlno. 
paskidta 
In nauja bankos 
rinkti p. Vailokaitis 
Mikszys; Tūbelis, 
Solovi'iezikas; in valdyba: 
Grajauskas, Kaupas, 
ir Z. Starkus.

UŽLIETAS MIESTELIS.
kor.) — 
kaiku-

Pelno 
atsargos 

tarvba 
\’osylius, 

n 
P- 

I*akn \ s

s

Digrvs

Kokiszkis. (“V-bes”
Kovo men. pradžia 
riems Rokiszkenams nelaimiu 
ga. Dalis Kamajų gatves 
Sodnu gatves apsemta vande
nin. Nors sniego mažai buvo 
bet staigiai nuleidus ji su lie 
tumi pasidarė daug

II

vandens

BANKNOTAI PO 1,000 LITU.
Lietuvos Bankas 

dienomis iszleįdo 
naujus banknotus po 1,000 litu.

sziomis 
apyvarton

MONROE PAVIETO ŽMO 
GUS PATVIRTINA

Pa.Ira Everitt isz Effort, 
sako:

“ Kožna žiema per daug 
metu kentėjau nuo kosulio ir 
perszalimo ir buvau priverstas 
gulėti lovoje, bet praeita žie
ma vartojau Dr. White’s Lung 
Healer ir jo Cold ir Grippe 
pigulkas, ir greitam laike at- 
sikraeziau nuo metinio per
szalimo.” 
les parsiduoda aptiekuose 
ba grosernese. «(epg.)

ANT PARDAVIMO.

žiema

metinio
Dr. White’s gyduo- 

ar-

Farma 47 akeriu, 35 a kerei 
iszdirbtos žemes, o likusi žeme 

geros 
tvartas ir

maszinerijos

molio,pies tari s, prie 
triobos, namai, 
kiliomis ir visos 
kas tik reikalinga del ukes 
apdirbimo. Yra 2 arkliai, 6 
karves irv isoki drabni gyvu
liai, geroj vietoj, 

giriu,
prie

vandenų, prie giriu, malkos 
niekad nereiks pirkt, ganevos 
vainos. Priežastis pardavimo, 
szaukia in Lietuva, todėl par
duosiu pigiai. Norintieji pirk-
ti atsiszaukit ant adreso: 

E. Urban, 
R.F.I). Box 54,

t.27) Irons, Mich,

DAINŲ KNYGELE, tetpgi tinkama

W. D. BOCZKAUSKAS . CO 
MAHANOY CITY, PA ¥̂ •t

Trys pamokinimai.
Viena* tėvas mirdamas pasa

kė savo sunui, ined-sargini: 
“paežiai teisybes nesakyk, su 
ponu geruoju negyvenk ir sve 
timu vaiku neaugink!” Sūnūs, 
netikėdamas tėvui, elgėsi visai 
pri(‘szingai, ne taip, kaip te 
vas buvo pataręs: paežiai sake 
visados teisybe, teisingai tar
navo ponui ir, nesulaukdamas 
sūnaus, prisiėmė augintini.

Praėjus keletui metu, užsi
manė medsargis isztirti tėvo 
patarme. Pavogė jis pono saka
lu ir uždare jaujoje, o nuszoves 
peši i padavė paežiai ir pasakė: 
“Sze, nusidavė man nueziupti 
pono sukala, sutaisyk ji luo

tu resim gerus pietus; 
liktai, sziuksztu, niekam nesa- 
kinek, kad kartais ponas nepa- 
t irt u. ’ ’ Pat i t uojau 
darbo. Sztai ateina kurna ir 

“gi ka ežia, kūmute, 
->-Et, patys niekai 

neverta be sakinei: pasiseko 
vyrui pono sakalas nueziupti, 
tarėmės, pamėginsimo, kas per 
mesa... 'Piktai, kūmute, nesuki- 
nok, meldžiama, 
ponas n epai irt u.

Kurna, parojus namon, apsa 
ko szeimynaijr prisako niekam 
nesakinet i. Szeimyna apsako 
kitiems ir isz savo puses prasze 
niekam nesakinet. Ant galo ta 
naujiena nuėjo iki palies pono. 
Tasai užpykęs

Karsi, kark,

ja u,

ėmėsi už

klausia: 
verdi?” -

pakart i.

kad kartais

liepe medsargi 
” ta re 

“bet priesz mirti
4 4

medsargis, 
tegul bus man leista turtai pa
dalint. rp 
rubliu: 
ant ra
szimta palieku tam,

— Asz, tėvuk, galiu 
tave pakarti, asz!
a ūgy t i uis. 
sargis ir tarė:

Turiu asz tris szimtus 
viena palieku paežiai, 

angeliniu i, o Irecziao
kas mane

pakars... y y

atsiliept1 
Nusiszypsojp ni('d- 

“ Dabar tai t ik
rai matau, kad tėvas sake tei-

Ir klausia ponas:svbe. ”
ka-gi jis tau sake?” Ir papasa
kojo medsargis ponui visa at
sitikima. Pa kraige, t asai galva 
ir dovanojo jam kalte: “Tavo 
lovnQ wnk-n huwvlwk k’ullwdnl”

‘‘O

ir dovanojo jam kalte: 
tėvas, sako, ti'isybi' kalbėjo!

Gaidžio pamokslas.
Vienas tėvas mirdamas pa

sakė savo sunui: “ 
duonos visados turėsi.

jai barstysi, 
Suims, 

prisi-
1J

nesupratęs tu žodžiu, 
keps, būdavo, duonos, nunesža 
ant juros kraszto ir sumeta jū
ron. Kas dien bebarstydamas, 
sunūs taip pavargo, jog paga
liams tik po kelis trupinėlius 
teinmesdavo jūron. Užpyko, už 
tai did-žuve, eme vibna syki ir 
prarijo ji ir nunesze žavu ka-

Už ka-gi tu ji prari- 
žuvu karalius: 

o tu jam

raliui, 
jai?” 
“.Jis tau gero dare, 
piktu atsimokėjai’ Taip nega
lima daryti. Iszmokink ta žmo
gų ir paleisk.”

Karaliaus reikia klausyti: 
pa ome did-žuve ta žmogų pas 
save, iszmokino ji paukszczih 
ir gyvuliu kalbos, o paskui isz- 
nesze ir iszspjove ant kranto. 
Bet iszmetus pasakė: “kaip tik 
pasisakysi kam-nors, kad su
pranti gyvuliu ir paukszcziii 
kalba, tuojau numirsi.”

Guli tas žmogus ant pievos 
ir mato, lekia varnas su var
niuku, ir sako varniukas var
nui: “Asz tam žmogui pilvą 
prakirsiu.” —Nekibink, juk tu 
žinai žmogų!— “Prakirsiu: jis 
negyvas.”
Įėjo varniukas žmogui in koja. 
Žmogus tyli. Varniukus jam in 
keli kirto, tas tyli. Tada kirto 
varniukas žmogui in pilvą, o 
žmogus cziupt ji ir nutvėrė. — 
Ar nesakiau asz tau: nekibink 
žmogaus? —tarė vardas lekio
damas. —Vienok, kad tas žmo
gus paleistu man vaika, asz 
jam pinigus parodycziau. —

i 4 

klausė

“Prakirsiit: 
Ir nusileidęs kirste-

Žmogus, suprasdamas pauksz- 
cziu kalba, paleido varniuką, o 
varnas ir nutapo ant akmens.
__. _ __ ■ 1 » » .’J a

ri: aukso nuo poros puru mato!

ežiu kalba, paleido varniuką,

Pakelia žmogus ta akmeni, žiu-

Ko taip pukszti? 
khiiisia ožys janezio. —Kaip-gi 
nepukszi taip sunkiai dirbės 
per visa diena! 
kaltas?”

O kas tau 
“apsirg- 

” Ant

,4 < 
sako ožys 

tum Ir nereiktu dirbti! 
rytojaus jautis taip ir padare.
Pranosza berilai, kad jautis ap

tarė szeimi-Iszgis, ” 
o tuo (arpu pasikin-

sirgęs. “ 
n inkus, “ 
kykite oži ir ardami nepasigai
lėkite per kaili jam gerai už
duoti. Pukszczia ožys žagrėje, 
net putos jam drimba, ir vis 
tik galva augsztyn kyloja — 
žiuri, ar toli vakaras. Vakari' 
atsiduso tiktai ožys, o jautis ir 
klausia: “Na, kas girdei?”— 
0 kas girdėt ! szeimininkas ga
landa geleži ir sako: “jai jau
tis iki rytojui neiszgis, roikes 
pjauti. —

Ūkininkas, girdėdamas ju 
sznekta negalėjo užsiturėti ne
sijuokęs, o ūkininke prikibo: 
pasakyk ir pasakyk, ko juokie
si ? “
galiu pasakyti, nes jai pa šaky- 
cziau, tai tuojau mirti reikė
tų.” 
si, tik pasakyk!
rai!” 
mas atsikrat vi i 
“pasakysiu.” 
lis ant mirties: pasidarė alaus,
Hope prikepti pyragu, nusi
prausė, apsitaisė, padalino szu- 
nims duonos ir atsigulė ant 
lentos, pasirengęs mirti. Szu
nes, numanydami, kad ūkinin
kas netrukus mirs,
neede. Kur buvęs, kur nebuvęs, 
atbėga gaidys, 
pradėjo lesti. 
4 4 

4 4 
KIVI 11 ! ii IV (1 O Bill I

maž nerupi, ųegaila, dar lesi 
duona ne tau paskirta!”—Kad 
ūkininkas mulkis, tddel ir

Ne už jokius pinigus ne-

— Tai kas, kad irmumir-
-—“Na, ge- 

tare ant galo, negaleda- 
nuo paezios, 

Ir pradėjo reng-

ne duonos

kapt duona ir 
Szunes

kaip tau negeda U 
ūkininkas mirszta

rūgo t: 
sako: 

o tau ne-
<f ♦,

tddel
mirszta! — atsake gaidys: 
asz turiu dvideszimt lectures 
paezes ir tai suvaldau, o jis ta

a ..........
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SMAGIOS GUMINES KURPES
■ 

" /lt i1
♦ 41 • •Gumines kurpOs, kurios kasdien hešiojąjnos, privalo būti smagios. 

Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per Iiuosos, 

(raudona bole)Ball Band 
minusios.

I M

"B A L
gtunlnns kurpes yra tinka-

M

Prašyk?

ll 1 f

— "i' ", iMiira
U'’M» „I. Ill .II ■Ml

4

BANDtouboaa' 
Koulys/!

I.cngva pažinti tuos gerus debatus ir guminius kaloMus 
kuomet juos matai. Patemyk raudonu b(»lę ant kie
kvienos poros.

Y/ėmiaus parodytos rūšys, Lopae ir Uiminer, padarytos 
angliakasiams. Drūtos kur privalo būti drųta.
tvirtas ir ilgai nešiojantis.
saugoti viršų nuo aštru akmenų.

*
Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Patetn vk

Gumas
Padai truputį pailginti ap-

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
4G0 Wat«r Street Mithawnk*, Ind.

“NatiiAH Krirln Išmoka Milijonu n Del RoAle*’’

L. O OAC
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viena teturi, ir tos negali su
valdyt i...
szneka!”
kas, ir tuojau strakt nuo len- 

atsistojo ir kad pradės 
czaižyti vadelėmis savo pacz-ia, 

“Szlai, sa- 
»’»

‘ * Teis v be 
tarė

gaidy? 
sau szeiminin-

Paskutines Žinutes. W. Szneideris ir Sunūs
GRABEORIAI.

tos, r
kad pradės czaižyt!
ko dvi ko juokiausi!

Toliams bus.

Mexic 
Joe Hali, 
nužudytas 
I xllane. 
ta Amerkinou in laika

I sanvaites.

Hex.
likos

O City,
Amerikonas,

Melo ikonų*
Yar tai antra žadins 

vienos

per

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiais

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90

215 E. Centre St. Shenandoah.

"f ■ I

Jus niekad
nepatirsite kaip geras gali
X’

būti cigaretas kol nepabandysite
Camel

Nežiūrint kaip laiminga diena ar linksmas 
vakaras jums buvo, jokis kitas dūmų draugas 
nebadidiris jūsų gyvenimo džiaugsmų tiek, 

. Y"1 • • « y* •Camels turi pannkciausį ta- 
,..T ’ J ■ ■ «•. I* j. r r

bak<Į, kokis tik auga pasaulyje. Jie niekad 
riėatbukiria jūsų noro ir nepalieka cigaretinio

Jį * 7 .T'< ”

^Camels yra įvyniota geriausios ypa-

kiek. Cathęl.

riėatbukiria jušu noro ir nepalieka cigaretinio 
, • v* • vatsidavjnlo, nežiūrint kaip dažnai rūkysite 
juos, /.y
tybčs kokias kada nors troškote cigaretuose.

Į vieną šį cigaretą įeina žinojimas ir išsila
vinimas didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Parinkčiausias kas auga Turkiš-

z

W««0M

p

kas ir^Amerikoniškas tabakas. Atydžiaushs 
sumaišymas. Net cigaretų popiera yra pui- . 
kiausia, pagaminta del jų Franci joje. Jokis 
kitas cigaretas nėra taip padarytas kaip 
Camel. Jie yra mylimiausias pasirinkimas 
patyrusių pasaulio rūkytojų.

%Jei dar nežinote Camel gerumo, pabandykite 
juos. Be jokios abejonės, kad, nežiūrint 
kainos, kurią norėtumėt mokėti, jus niekad 
nepatirsite kaip lengvas ir malonus cigaretas 
gali būti, kol nepabandysite geriausio iš 
pagamintų, Imk Camel.
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"BXUEB”

BREKSZTANT
htoriizkai Apraszimas Apie Bulgaru 

Atgijimą Isz Tautiszko Miego.
PARASZE DEL “SAULES” XX. tama jau mums Marika 

gaite.

— Stojanas sake, kad ta
vo.... duktė.

atsisukęs in duris pasžaUke 
Marika!

Ąnt tu žodžiu irtojo pnžys-
, mer-

Stojanas, Nikola ir visi, kurie

B—*—— ii .. ........... ..  -

ateis. Dalykas buvo tame. Pa- 
sza atsiuntė savo adjutantu 

A! —- paflrtke Prttb ir, pas hadži Hristo,, kaipo isz- 
: manytoja praszymo priesz ap- 

gero noro paraszyti “adresu” 
in sultana ir surinkti paraszus 
taipgi “ isz gero noro.

a adresu apie

i n'.rr

Sugryžes isz Buchnresto Pet- 
s u siejo su 

su-
ras pirmueziausiai
Anka ir Ilonka ir vos tik 
spėjo papasakoti anoms, kad 
Stojanas instojo ii; 
pulką Serbijoje, 
taipogi bus kareivi

Bulgaru 
kad Nikola 

, kaip 
pranesze, kad sveezias jo lau- 

Tai buvo Aristarchi-be- 
Potras, kaip visados ma

loniai ji priėmė.
— Na, o k.iij* ten 

kini?... Kada turėsimi' Bulga
ru respublika * —■ paklau
tveziodamasis.

Apie ta>
— atsako P°tnH.

su Icomite-

kin.
.ins.

žinių.

tu ?

bus

>

aoturiu

Ar mateisi

mnsisz-

s 0

jokiu

— Murzinusi.
— Na kaip jiems einasi’ 

Ar gavo ta septvnioBka svaru, 
ka jiems nuveže...

Sustojęs nušlijo, tartum no
rėdamas pavarde

— Apie ta. tarytum, szi ta 
nežnigeidavaii. 

perserge jiina

atsimint i.

girdėjau, bet 
Nuvežiau jiems 
nuo paszos ir sugrvzau.

— Ugm. Girdėjau, kad taiso 
pulkus ir rengiasi -ūkeli i 
maiszta.

— Apie tai nieko negirdė
jau... Galbūt - atšaki* Petras.

Jis žinojo, kad 
bojus atėjo 
nuo jos 
tik užkabino ji 
svaru. Bet Petras buvo atsar
gus ir neprasitarė ni'-kn. 
nodama, kad be.jui rupi, kokia 

padare paskutiniai
Pi t ras

intekme 
paszos
d lire:

rengiasi

vien 
szi-ta

Arista relii- 
kaddėlto, 

iszgauti. Dėlto 
ir anie 17apie

žodžiai. pri-

— Barasi tarp savos.
Viens kita už iszdavika 

laiko? — paklausė beje.
— Turbut.. Taip.
— Ir kodėl?
— O, taip arti 

žy st amas.
Tiek tik Petras papa

neesmi pa

si ikojo
Aristarchi-bejui*apie savo ko
liom*. Už tai placziai pa pasa
kojo apie viską savo motinai. 
Pirmiausiai papasakojo,
Stojanas iszkeliavo in 
ja. Instojo in Bulgaru 
o Nikola in Balkanus.

P a 11 u n o j a i s v a i k s zc z i o j o, 
žai ka galėjo padaryti, 
kaip, mętjnj stovi dalykhi.

—’ O ka 
klausė.

— K t... — atsake — Aris- 
tarchi-bejus daugybe ju at-į 
siurtezia, bet juos tuojaus pa
žysta. Dasižino tiktai apie tai, 
apie ka visi Žino. Drtbar pra
nesze apie pulkus, in kuriuos 
norinti atvirai geležinkeliu 
važiuoja.

— O ka uh*s ezion belauk-
— paklausė

sznipai ?

atvirai

darni veiksime? 
močzo.

ma-
Sztai

— pa-

atsake Petras. —---(--------

Darbo turėsimi* begalo daug.
Pirmucziausia reikia 
apie visa, kas isz Konstantino-

žinot i

■’ '<4 111 'j

Klausyk, ka moeze tau 
kalbės. Turėsi nen.drese hi u k t* 
komiteto įSaDarip.

Mergele dir$t4id,jo in Mdkra, 
kuri jai tuojąus pradėjo pasa
koti, kas reikia darYti.‘Reike-

i
I

■I i!C
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KREIPKITĖS PAS DR. ftODGENS 
Philadelphia Specialise 

Vito* Kroniazko* Ligoa.
TARADAIKA
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t— Paskutinis.
— A! — atsako hadži at

sistodamas, — 'bent nepasakys 
si, kad tau gero nevelijau.

Parėjės namo hadži
viską papasakojo paežiai ir 
Ilenkai.

— Ir kas jam pasidarė, 
kad nenori nei tavęs, 

nevaikszcziok 
daugiaus pas moeze 
nes jos namus nelaime laukia 
— sako dukterei.

nerami pasidarė. 
Pusvalandžiui

krautuvėje 
moezes Mokros ir pasakojo 
anai apie pavoju del Petro ir 
kad reikalo jinai galot u Petra 
paslėpti.

— Kur?
— Kambariukyje. 

namuose kratos nedarys, o asz 
ji inloisiu.

— Gal ir be to apsieis — 
atsake Mokra.

Ir galima buvo apsieiti, kol 
Rusija 
karo. Po paskelbimui karo 
Turkai suskato gaudyti neisz- 
tikimuosius. Prie ju priskaitė 
pirmueziausiai tuos, kurie ne
norėjo pasiraszyt i ant adreso. 
Policija 
Pirma karta suome kelis 
isztikimus, antra karta jau nei 
vieno nerado, treczia kartas ir
gi nei vieno. Neisztikirnos 
ypatos pasprukdavo isz Turku 
namu. Czia jos buvo, ežia

Nors 
panaudojo visa, savo gudrumą, 
nor miesto volai ir vartai, o 
taipgi Dimjiis krantas buvo 
tankiai kareiviais apstatytas, 
neisztikimieji, tarsi po žeme 
inlysdavo. Ir tiesa, jie po žeme 
inlysdavo, nes nusileisdavo 
nrvan Mokros sodne, isz 
iszlinde pasirodydavo Bnlga- 
riszkuose kareiviu pulkuose, 
kurie buvo taisomi po Rusjios 
priegloba. Isz Ruszczuko isz- 
eiidavo ne tik žmones, bet ir 
žinios su pienais 
apginimui. 
vadu to viso 
nors iszmintingas.

[TOLIAUS BUS]

” Hricfži 
Hristo, iszgirdes apie atsitiki 
mus Balkanuose, ir patsai sva
jojo apie adresu, 
šiam iszrode 
pagelba,
lenkties priesz Turkija ir isz- 

“nusikaltėliu.” Dėlto 
paliepinia priėmė su džiaugs
mu, kaipo
godones ir mielai apsiėmė sn- 

isz nendrių, statyti adresu ir rinkti para 
szus.

tai

Iszsigandu- 
kad viertintele 
kuožemiausiai

nigu? Žiu re k
nei pi-

Mokra,

Roti, kas reikia daruti. ‘Reii 
jo laukti nenclrese ir kada an- 
sai paduos baisa, atsakyti jam 
taipgi sutartu balsu ir tokiu
budti iszvesti ji
Pasako, kad sutarta pamėg
džioti. balsus varles ir pelėdos. 
Tas viskas reikalavo didelio 
atsargumo, 
krasztais dažnai
Turku sargyba. Moczei pasa
koti pabaigus, Peto tarė:

— O da'bar, moeze, eik in 
ana gala, atsisėsk pas ugni, už
kask truputi ir papasakok 
mano moterims visa, k a žinai

polio ateina in konaka, ir kas Stojana.
isz konako iszeina ir ka komi
ke mid i na daryti.

— Asz tau pagelbėsiu!
— Per Aristarehi-beju ?
— Ei ne. Aristarchi-bejus 

lieptu sau pe*rbrringiai mokėti. 
K o n a k e ra nemrtžilb tok i u, ka 
už kyszius jiarsidlioaiu o asz 
turiu degtine

i’siduoęhi, 
k nrib liežuvius 

miklesniais daro. Žinosiu apie 
paveikslam 

reikia? — pa klausė.
Ta i g
O (langiaus apie ka ? 

Man

viską, 
jums

1

i apie tuos sznipus.

reikia pasimatyti
Peto isz Kr i venos,

turiu pasveikinimą
nans ir reikalu nuo komiteto.

reikia pervesti žmones

su kuriam 
nuo su

Mat, 
isz Kumanijos in
Peto meana stovi tokioje 
toje, kur nematomai galima 
perplaukti per Dunojn isz 
anos pusbs 
ana, o Peto toks žmogus, 
ris per paskutine byla parode, 
kad moka su Turkais apsieit.

— Peto?... — tarė pamis
imus. — Geriausia butu su 
jnom susitarti, jaigu 
butu ji ezion pakviesti. Bot ji
sai žmogus slinkus... Na, nėra 

nuvažiuoti.
— Stojanas pasakojo, kad 

jo sesuo gera

Balkanus...
vie-

nematomai
per Dunojn

in szita ir szitos in
ku-

ka, reikės pas ji

sižadeti

ženklą ypatingos

Mergelo

jau sėdėjo
praėjus jinai 

szale
ir

nes

ir

Dunojans 
vaikszcZiojo

pas

butu 
galima

merga i t e, kad
kaų. jį įr (eva padabos ir pati kas

Serbi 
pulką,

Ar in Balkanus c? s cze-
tomis?

— Ne, dabar 
kelti liaudį be czetu.

— Visoj szalyj ?
— Tai butu gerai, 

negalima. Apasy.talai

atsake

praejus,

mitą rta su -

bet..
I<szva ii 

cziojo ir patyrė, kad jaigu pr 
sisektu kur laimingai pradžia 
padaryti, tai galima butu visa 
liaudis sukelti.

— O jaigu nepasiseks ?
— Atsitiks tai, ka 

man liepe pasakyti.
— Turkai — tarė 

susi moeze —tokiuose 
k i urnose juoku nedaro.

— Ka darysi. Reikia drys- 
ti visko pabandyti. Be to nie
ko neingysime. Dryso Graikai, 

mes turime 
gerai, ue- 

o-
svie-

pnszn

atsidu- 
atsiti-

dry so Serbai ir 
dry st i. Pasiseks — 
pasiseks... Bulgarija pajus t 
k i skausmą kad vienam 
tui bus skaudu, o jaigu niekas
jos neužtars, tai skausmas per
eis ant vėlesniu kartu ir žadins 
jas. Tsz miego per 500 metu 
reikia, motin, gerai jiakratyti, 
kad pažadinti.

—Taip, šuneli, taip — at
sake moeze. — Nieko gero ne- 
iszmiegosime. Reikia pabusti. 
Kurgi szitai prasidės ?
. — Anoj Balkanų pusėj.

— Kodėl ne szitoj pusėj ? 
Kodėl ne Ruszczuke ? f
Turku kareiviu, perdaug Tur
ku civiliu, o mus pennažai, ap
linkui szalis atvira ir 
ir Cterkesu kaimai.
pusėj liaudis labiau inmigusi. 
negu anoje

J taip

Ruszczuko perdaug yra

Turku 
Szitoj

.... ant pirmos ug
nies neis. Anoj pusėj — kalnai. 
Apasztalai geriausias žinias 
aprinko anoj Balkanų pusėj.

4

va, Mokra nuvažiavo 
sustojogryždama 

meanoje.

reikia atliks.
— Pažiūrėsime, 

Mokra.
Kelioms dienoms

nuduodama reikalu in Szisto- 
ten, o

Kr i venos 
Meanoje tuo laiku

svecziii nebuvo, ir Peto snau
de* sėdėdamas.
Mokra pasako:

— Seniai nešimaieme. 
iszpradžiu 

geri aus

Pasisveikinus

Peto iszpradziu nepažino 
Mokros, bet gerinus prisižiū
rėjęs pažino ir atsake:

— A, teisybe, seniai 
mateme.

— Atvežu tau nuo sunaus 
pasveikinimą.

— Nuo Stojami ? — paklau-

nesi-

se.
— In Serbija iszvažiavo in 

kariuomene.
gerai.— K... gerai. Kad tik — 

atsiduso — galvos nepaguldy- 
tu. Jis savo galva laiko už ne

Bet... taip reikia, jaigu 
apsirinko toki amata.

— Turiu nuo jo praszyma 
nuo tavęs.

— Nu? — paklausė Peto.
— Komiteto sąnariai 

tuom keliu keliaus in

savo.

S7A~

Balka
nus.. reikia, Ignd jiems pagel- 
boje butum.

— Gm — sumurmėjo. — 
Jaigu būtinai reikia...

— Būtinai — atsake moeze.
— Ar negalima, kad kitu 

keliu eitu? ./
— Vieni eis kitais keliais, 

kiti sziezion.
— Kiek ju bus ?.t
— Iszpradžiu vienas, kuris 

m « * _ IW:>in % <•

atplauks sziandie ar rytoj ir 
pasislėps nendres©, reikia jo 
laukti szita ateinanezia, o gal 
ir treczia nakti.

— Nejaugi kaip gandras tu
riu stovėti nėndresc.

Moeze Mokra atsisėdo 
ugni,‘papasakojo senutei, mo
tinai ir seseriai apie Stojana, 
ka žinojo, ir pradėjo 'ginezus 
su sesute, kuri kaip 
taip ir dabar galėjo suprasti; 
kaip Stojanas. pagal kilimą 
Rumunas, vietoje rinkti pini
gus, vietoje apsivemti ir ramiai 
gyventi; užsiima Bulgaru rei
kalais ir trankosi po svietą. 
Labiausiai ja pykino užsmau- 
imas iniliazimo.
— Užsmaugė

— Gerai, effendim — atsa
ke jis adjutantui.

— Kadangi tik 
garai kelia maiszta priesz pa- 
diszacba, pertai tik jus vieni 
turite ir adreso suraszvti. Tu 
paraszyk priesz pietų, o po 
pietų ateis pas 
jusbaszi ir padės 
rinkti.

Sztai apie koki adresu pra
nesze Petrui, 1 lenką. Hristo 
tuojaus atėjo ir, nelaukdamas 
kol paduos kava, papasakojo 
Petrui visa reikalu ir tari*:

vieni Bul-

, O 
tave žandaru 
tau paraszus

<r S

pirma. Raszvk.
Ne, hadži — 

Petras. — Asz szito 
rvsiu.

atsake 
nopada-

— Kodėl?
— Dėlto, kad asz pats prie 

darbo Balkanuose esu rankas 
pridėjęs.

Hadži Hristo labai
bėjo, iszputes akis žiurėjo in 
Petra ir po valandėles atsilie
pe.

nusiste-

nėra.

M ilsu

nepaskelbe Turkijai 
Po paskelbimui

padare medžiokle.
ne-

ju
Arista rchi-bejus

miliazima... 
Už ka?. Kam! Miliazimas mo- 
teriszke bueziavo — patraukė 
pecziais. — Kam gi tad mote
rys. Taip buvo seiliaus ir visa
dos nuo amžių ir... Stojanas 
nori tai permainyti.

padėjimas. Miliazimas

Ar kas 
sziai girdėjo? Jaigu moterisz- 
ken pasislėpė nėra ka... tok is 
jau 
nieko nebuvo kaltas.

XX.
Tai buvo dar neseniai, 1S77 .’ 

ir 1878 metais. Tai buvo labai 
svarbus del Bulgaru 
Po keliolikos 
darbo, kuri 
vadino, pradėjo atvira su bal
siai apreiksztais siekiais (lai 
ba, 
se.

Sulig to maiszto Turkai pa
sielgė taip, kaip sake Petrui 
Ruszczuko pasza, siusdamas ji 
in Bucharesta su persergėji
mu prie komiteto, 
stantinopolio paliepė maiszta ~ 
kraujuose paskandyti ir tasai 
paliepimas paliko iszpildytas.

— Bulgarai nenorės dau
giau mylėti tėvynė 
Turkai, leisdami basibuzukus 
ir Turkus suezerkesai žudvti 
gyventojus tu apygardžiu, kur 
maisztas pasirodė, 
peiliu žuvo ir seni ir jauni, ir 
moterys ir maži kūdikiai.

Turku pasielgimas 
pakele dideli pasipiktinimą 
visoje Europoje ir Bulgarams 
atnesze gera vaisiu. Galį būti 
szitai Turkams ir butu gerai 
praėjo, kad jie kaip seiliaus 
tvirti butu buvę, bet Turkija 
jau buvo nusilpnejusi.

Zinia apie atsitikimus Bal
kanuose skaudžiai atsiliepe 

szirdyse. 
Moterys verke, o vyrai vaiksz- 

Petras, tarsi, 
lavonas skaitė žinias isz Bal-, 
kanu.

metai, 
metu paslėpto 

nekUrie paiksyte

pakele maiszta Balkanuo-

— O asz... asz... norėjau 
atiduoti tau Ilenką ir visa sa
vo turtą.

— Dekavoju tau 
gerus norus... bet...

— Bet — pritarė. — Jaigu 
adresu paraszysi ir pasiraszy- 
si, tai Turku akyse bus dang
tis, per kuri nematys tavo 
ranku. Viskas pasibaigs gerai 
ir asz tau atiduosiu (lukteri, 
tiktai atsiusk pirszli...
szitai jau kalbėjome su paezia. 
Ka ? — pa klausė.

— Ne, hadži, ne...
— Ar tu žinai, kiek asz tau 

galiu duoti isz ranku in ran
kas?

asz...

u z tavo

A pi o

neš
kur

Ruszczuko
Turkai spėjo, kad 

turi būti

Lietuviukas Graborius

K. RĖKLAITIS

Toksai

X

skaudžiai
Ruszczuko Bulgaru

cziojo nuliūdę.

kas

Isz Kon-

— sake

Nuo anų

— tare— Ka, nelaime?
Mokra atėjusi pas Petra

Petras norėjo szi-ta pasaky
ti, bet jinai nedaloido.

— Asz ta pati sakiau, ka
da pražuvo tavo pirmutinis ir 
antrasis brolis. Anos nelaimes 
bpVo nlažesnes, dabar dides
ne, bet tokios pat ka? 
klauso.

— Mama, man liūdna ir —* 
atsiduso — sąžine mano griau-

Delko asz ne Balkanuose;*

— pa-,

žia...
bet czionai?

— Tylėk! — atsake Mokra.
— Nekalbėk szitaip
eile ir ant tavęs.

Jiems bėkalbaht nusiminusi'
atėjo Ilonka ir pasakė Petrui:.

— Adresas!.,, tėvas!... r

Ateisi

?

Te-?— Adresas!... tėvas!
vas rengiasi pas tave... tuojaus

— Nežinau.
— Dvįdeszimts 

ežiu medžidi. — pasuki*.
— Vistiek.
— Nori daugiaus?
— Už jokius pinigus nepa- 

raszysiu ir nepasiraszysiu.
— Paraszyt gali kas kitas 

— pasakė hadži. 
darysi, jaigu asz

tukstan-
(.aid o Ja numirėlius pagal
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.

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

Bell Telefonas 149

— Kagi tu 
ateisiu pas 

-avė delei pasiraszymo su žan
daru? Pražūsi, jaigu 
raszvsi.

— Nepas iraszysiu.
— Tai tavo paskutinis žo-

■J •

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

liepusi-

Kaip szuo be uodegos, 
Taip nekurios mote ros 

niekados
Be burdingieriu negali būti, 

Turi ant bardo laikvti.
Amerikonai retai bu rd in- 

gierius laiko,
Ir gyventi pataiko,

Vaikelius in mokslą leidžia, 
Už tai dukreles taip greit 

nepasileidžia.
Grmcziose tikrai szvarn, 

Nematyt kampuose szaszlavn
Valgi puikiai pagamina, 

Ne bile kaip suterlina,
Lovos szvarei užlaikytos, 
Blakes visos iszvaikytos, 
Vaikucziai snszuknoti,

Ne ma k lakoti,
Raugalas grineziose ne

atsiduoda,
Kas sveikata žmogaus ėda.
Jaigu nekurie Lietuviai 

tokiais butu,
Tai isztikruju garbe aplaikytu 

Juos guodotu,
St inkcrinis ’ ’ nevadVt u.

Ar mums kas draudžia 
tokiais but i ?

Ar negalime szvariai 
užsilaikyt i ?

'Piktai kad bobeles nuo 
gervino susilaikytu

Ir szvarnma daugiau 
užlaikyt u.

Viskas butu gerai, 
Kad ne tie girtavimai

Pakol girtuokliaus, 
Tai gero nesusilauks.

Nieko vyrueziai nesakyczia, 
Kad to visko nematyczia, 
O ka, skaityti nemėgsta, 

Tiktai ‘girtuoklystėje mirksta
Kaip tamsunas pasigėrė, 
Tai beragio neatstojo, •

O jaigu blaivys prdto neturi, 
Tai pasigerins suvis kvailu 

iszžiuri.
Maskolius kalba:—

Iszmintingas greitai
i szsi pagirios, 

Bet kvailys niekados;
Girtas kaip kiaule ir 

beždžione,
Atleisk jiems Dieve korone.

Vyrueziai, bus geriause, 
Kaip svaigalu neragausite,

Sveikata turėsite, 
Daktaru nereikalausite, 
Ir niekados nestenesite.

4 4
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Silpni, Serganti Vyrai ir MotOrSa 
Ne Serganti bet vhfi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katarą, 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 operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

KoŽna sanvaite—Seredomi*, Ket- 
vergaia ir Petnycziomi*.
lando*: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofiso* ra-

Antras Floras,

POTTSVILLE, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veaellu. krlksztyniu fac 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonas 1878-M.

W!
i

ĮW Trinkite greitai t*lp, kad Ii* 
atebčtina, liniment** perviaunktu 

paeina nesmagumai.
_^^^P*in-E«pen*ri, palengvina kraujo 
“^^^^"■ukepim* ir atsteigia aormalj 

kraujo tekijlmg gjslotnla.
35c ir 70c vaistinėse. Tė myki t e, kad butu

F. AD. RltHTER & CO.
Berry & South Sth St*.

Brooklyn. N. Y. >

Lai PAIN- S
EXPELLERIS T

. ,Pr*vcJ* Skausmu* t I

■tebttina* liniment** persiaunktu 
• per od« • pat t* viefg, H kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Ezpeneris palengvina kraujo

ir atsteigia nemaU 
kraujo tekėjim# gjslotms.

Inkaro vaiabaienkKa ant pakelio.
r *“_ 21________

Berry A South Sth Sta.

I

CAPITAL STOCK $125,000.001
SURPLUS IR UNDIVIDED 1

PROFITS $623,358.6^

Jll
i

■II

llflt

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

I""' -       l>".———■ -I—    **ll|         l> KUBUI.   y
„ , M i r" ~

BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAIDYKAI
I.

Importuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrenhein termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteris 
iszeina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszeina in tarp
duri, priesz permaina oro tai 
abudu iszeina in tarpduri. 
Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druczoi, 
szauja su B.C. kilikais. Kas

Barometras

? J

Mokame 8.cxia placenta' Cnt 
sudėtu pinigu. Procentą prida- 
dam prie jusu pinigu 1 Saulio' 
ir 1 Liepos. Mea norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą bu musu 
banka nepaisant ar mažaa ag 
didelis. , ,

I

j > • ’f ' t- * ' , ■ .............  ’ **

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusim
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk- 
sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $X75. 
Prisiuskite 35c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyslto tuos daiktus savo namuose. Ovarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Ęaązyklte sziandien ant adręso: 
PRACTICAL SALES CO. 1219 N. Irving Ave. Desk 25. Chicago, III.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
’ 11 j. ' A * r

MAHANOY CITY, PA. 
------- 

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-cria Procentą už jnsu eutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir oifedina. Dėkite tavo

A A Ji buk 'MaaadAam ' W* A A A A A A, A A ė A

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
.-Į, Į- UŽ. ........d, . ,»,! h—...................................................................... --------------------- .... ..... .... . ...................................~ .............................. i

1

pinigus in salta Banka ę persitikrinsite ir matysite

1

j

• •. •
Gal ne vienas girdėjo, 

Kaip Anglikai kalbėjo:
Bjaurus tieji “Rolanderiai

Dideli girtuokliai, 
Reikėtų visus iszvaryti
Arba mariose pražudyti,

Jieji viską gadina,
Ir biznius spoilina, 

Kad juju ezion ne butu
Kitaip,ezion butu.

Vyrai, ’
Laikykitės gerai, 

egul no vienas negerkluoja,
Ty k i a i da nbsza uja, 

Asz ir slaptybių užlaikysiu

T

t

0 kam baisa duosiu, nesakysiu.

* * 5?C

Luzerneje keli sportai 
smarkus,

Ant pažini'os gana skabrus, 
Tai kaip užkure pirti 

cziutaliakiai, 
Salimo, o vyreli smarkiai, 

Tai net salime nebuvo vietos, 
Iszsiverte ant st ryto.

Ir taip supėre vaikinus, 
Jog nriplesze nektaifces ir 

'kalinio riii s, 
Badai ir dvi ausys ant stryto 

liko,
Tai szunos suode — nepaliko.

v

LAOittl ATTfNTtoH!
VOUR0RM<«I«Y 
hzcomMknb*

ROYAL PURPLE
piLLit

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Viee-PM
J. E. FERGUSON, Kas.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. , Spencerport, N. Y.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
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■— Ateinanczia Nedelia pri
puola “Verbu Nedelia”.

— Sniegas konia visas jau 
sutirpo.

— Pede perėjo malsziai — 
žmonelių i džiaugėsi kad turės 
kdlis dolerius ant A'elvku.

— Žmonys mieste ir aplin
kinėje labai serga, o ypatingai 
nuo užsiszaldymo, plaucziu li
gos ir influenzos. Konia kožna 
diena atsibuna laidotuves.

— Adomas Matuleviczius 
likos sužeistas in koja per mu
lo inspyrima laike darbo Ma- 
hanov kasvklosia. Likos nuvež
tas in Ashlando ligonbutia.

— Pottsvillos snde,
niaus 14, bus perklausineti net 

20 aplikantai ant citizens po
pierių l’arp aq>likantn randasi 
konia visos tautos ant svieto.

Ju-

Ori 4*4

— Szis metas yra paskutinis 
del prasiplatinusios influenzos 
nuo kurios tiek žmonių mirsz- 
ta. Paprastai tokios ligos viesz-
pataujh per septynis metus, po 

apsimalszinatam laikui vela 
arba atsiranda -kokiam kitam 
sklype. Kad jiji daugiau neria
si rodyt u.

— Petnvczios rvta 8 valan
da, atsibus gailės pamaldos už 
duszia Paulinos, mylemos pa- 
ezios barberio Juozo Ancerevi- 
cziaus, ant kuriu iržsipraszo vi
sas gimines ir pažystamus atsi- 
lankvt i.

Pirmu! inia “ pilna ” Rea
dingo pedia anglekasiai aplai- 
ke Ketverge (sziadien). Pirma 
pede buvo tiktai už devynes 
dienas po pasi baigimu i st raiko, 
bet szi t a yra už pust4 menesio. 
Subatoje mokes Lehigh Willes 
kasyklos. Madera kompanije 
mokės 31-ma kaipo ir Szenado- 
rij mokes taja diena Readingo 
kompanije. Bus graszio per Ve
lykas.

— Vincas Vasiliauckas, gy
venantis ant So. Jardin uli. ap
siginklavęs su karabinu, norė
jo “iszezystyt” visa szeimyna 
ir kaimynus, bet ji apmalszino 
palicija ir uždare kalėjimo. Ba
dai Vasiliauckas staigai nete
ko prot o.

— Zigmantas
10 metu, lik(/s sužeistas in aki 
per savo dranga, kuris norėjo 
pataikyt in boba, bet reže savo 
draugui in aki.

Norėdama nukeli katilu 
verdauezio vandens nuo pe- 
eziaus, nežinomu budu katilas 
apsivertė ir vanduo apliejo 
Mare Laezioliene, kuri baisiai 
a psiszut i no.

t .Ieva, mylema pati Vinco 
Sznarponio isz dhirkey Run, 
mire 10 valanda Panodelio va
kara, sirgdama tik kolos die
nas. Velione pergyveno tonais 
apie 40 metu ir buvo gerai ži
noma visiems. Paliko dideliam 
nuliudimia vvra ir <lu sunirs. 
Laidotuves atsibus Subatos 
ryta su pamaldoms Szv. .Jurgio 
ha žny ežioje.

Eksiplozije gazo William 
Penn kasyklosia smarkiai ap
degino tris anglekasius: Marti
na Miezka isz Wm. Pemi, An
driu Szikora, 222 E. Arlington 
uli. ir Stepą Harris isz Wm. 
Penu. A’isi likos nuvežti in 
Ashlando ligoilbuti.

iszezvst v t

Visnievsk i,

22 E. Arlington

pilna Pleasant Mountain, Pa j- Vin
cas Paszka, 46 metu, persisky
rė su sziuom svietu 11 diena 
Kovo, sirgdamas du menesiu 

Velionis paliko dide
liam nuliudimia savo moteria 
su keleis vaikais. Laidotuves 
atsibuvo 13 diena su bažnyti
nėms pamaldomis.

namie.

Reikalinga 
siuvimo

i 4

visadi

prie 
marszkiniu 
has ant 
t nejaus pas Pliili. 
ant kampo Main 
ulvcziu.

merginos 
rankovių 

slrevors. ’ ’
it

prie 
I )ar-

Mount Carmel, Pa. f Gerai 
žinomas automobiliu pardavė

jų i rejas, Franas Karpinskas, 
Nedėlios diena.

Pana Kmma Rogalskiu-
atsiszaukite b‘ likos paaugsztinta nuo vy-

cs ('orp. 
Market 
(t.A.3O

ANT PARDAVIMO.

don 
i r

ant asistentes
Ashlando li-

Namas 
parsiduoda po no. 
South st. Ka> nupirks gales 
tuojau užimti. Atsiszaukit po 
szi no adresu.

Ch. Tenis.
52^ W. Mali anoy St..

Mahanoy City, Pa.

ant vienos fnmilijos 
po \o. 403 \\ .

Ka>

riausios norses 
kliniko skyriuje 
gonbuteje.

Kokis tai-nepažinstamas 
žmogus a t ėjas iii salima Fra no 
Zemba lovsk io apie 
valanda vakare, 
ger\mo, kerszindamas nužudi- 
nimu. Pranas szoko ant nepa
žystamo, kuris paleido 
pataikindamas jam iii

dvylikta 
pareikalavo

szuvi,

lt.)

< Reading 
. lines k

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

4 APRILIAUS

Dubeltavas
Tikietas

Specialia trelnaa Sabatos naktį.

( Isz Ryte
Shamokin................................ 12:01
Mt\ Carmel ......................... 12:10
Ashland .............................. 12:47
Girardville ......................... 12:55
Shenandoah......................... 12:35
Mahanoy City....................... 1:16
Tamaqua ................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai ... S1.50

W. D. B0CZK0WSKI-00,, 
MAHANOY CITY, PA.

Girardville, Pa. f
Stankeviczius
visiems, mirė Panodelio 
sirgdamas kėlės dienas name 
pas Elzbieta. Bidokienia ant 
Ogden uliezios, pas kuria bu
vo ant burdo. Velionis prigu
lėjo prie parapijos ii’ likos pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis Seredos ryta.

Jonas 
gerai žinomas 

ryta
PAJESZKOJIMAI.

-Asz Augustina Dirmantaite 
po vyru pavarde Vengelione, 
pajeszkau savo pusseseru Elz
bietos ir Pelicijenos Barcaiciu 
pat? i na isz Laukuvos Para.

Kur Pinigai Eina.

New Britain, Conn, f Persi- 
skvre su sziuom svietu Jo- t
nas Valincziu.H, kuris buvo ve
du 24 metus su Magdalena 
Krakauckiute ir pergyveno 
A.merike apie 30 metu. Paliko 

dukteres kin-ie 
01 Stanley u Ii. Ve

pu r., 
Suvalkų

metus su
ir

Vidugy riu

•) 
»>

«>

1

Tauragės Apskr., Kauno Red. 
Su Elzbieta sykiu ant vieno 
laivo atvažiavom in Amerika. 
Jos pirmiau gyveno Chicago, 
111. dabar nežinau kur. Turiu 
svarbu reikalą, malonėkit at- 
siszaukt ant adreso

Mrs. Aug. Vengei
369 Svlvia Avė., 

(Jiristoplier, III.

isz

lt

Vin-

Be

3 sunus ir 
gyvena po 
bonis paėjo isz Punsko 

kaimo,
guber. Laidotuves atsibuvo su
bažnytinėms apeigomis, trys 
kunigai laike miszes, ant ku
riu dalybavo daug žmonių. 
Nekuriu giminiu adresai buvo 
nežinomi tai telegramai sugry- 
žo atgal. Badai szvogerei
nas ir Juozas Liszkauckai yra 
AViIkes-Barre, todėl tegul 
szo pas mane
181 Hartford a ve., Now Bri
tain, Conn., o pranesziu dau
giau apie
Visiems tarė szirdinga 
kurie dalvbavo velionio 
dotu vesią.

ra
ju ozą Deguti, 

Xew

velionio mirti.
a ežiu 

lai-

Philadelphia. — Szimet, 10 
diena Vasario, sukako 50 metu 
kaip musu skaisti žvaigžde po
ezijos, Pranas \raiezaitis gimė, 

skaisti zvaigzxle 
a.a.

. ’ 21 
diena Rugsėjo) vienok spindu
liai jos —■ žavejanezios eiles 
Vaiczaiczio da gyvena ir gy- 

per amžius mumysia. To- 
Lietuviu 

minėdama 
pa ra gina 

ir kitus, kad apie Wiiezaiti ne- 
užmirsztu. Ypatingai suteiktu- 
mem jam didelia pagarba, jai 
kožnas insigytuinem rinkimą 
jo eilių. Rinkini jo eilių galima 
gauti kožnam ilidesniam kny
gyno; o ypatingai pas iszleide- 
jus jo: A. Milukas & Co., *3654 
Richmond St., Philadelphia, 

Pad, kaip kas galim, taip 
pagerbkim Arai-

Ir nors ta 
trumpai szviete (nes mat, 
Vaiczaitis mirė 1907 mete

vens
del Philadelphijos 

Taryba %
Vaiczaiczio gimimą,
Veikėju

Pa. T 
paminėkime, 
czaiezio gimimo sukaki lives.

Brooklyn, N. Y. — 
žmones susidomėjo Ona 
gauskiute, 13 metu

Geri
Tar-

mergaite
ranka, 1HI() <)i \() ]sį yųkuri palei

po tam iszbego laukan ir dingo 1 gatves vaikszcziodama
tamsumoje. Badai banditas pa
eina

jiesz- 
ko savo dingusio tėvo Alfonso.

isz Shenadorio, nes rado J()S motina jau mirusi, o tėvas 
jojo kepure kurioje radosi ad-' iszvykcs New 

pas kuri ko- > jieszkoti i 
pure buvo pirkta. Palicija už-! 
ėjo ant jojo pedsakio 
rodos neužilgio ji suims.* 

nepaprastai 
mirszta daug žmonių isz ko 
žmonys pi’adejo nerimaut 
in viena tiktai sanvaitia per 
septynes dienas mirė net tri- 
leka ypatų. Nekuriose bažny- 
cziose atsibuvinejo net po trys 
szermonvs ant -dienos.

Pleasant Mount, Pa. f (’zio- 
nais mirė Vincas Poszkeviczius 
(Poszka) 13 diena Kovo, po 
dvieju menesiu ligos nuo per- 
siszaldvmo. Velionis buvo do- 
raus budo žmogus ii’ mylctas 
per visus kurie ji pažinojo. Pa
liko dideliam nuliudimia pa
ezia ir szeszis vaikus. Velionis 

Saule” per daugeli 
metu ii* buvo josios platinto- 
jum.

resas sztorninko

(’zionais
žmonių

Jersev

skaitė * c

ir kaip

> nes

darbo
1 ii* n (‘beg ryžta s. 

gyvena pas teta Mare Muraus
kiene.

— Jonas Mackus, 69 metu, 
146-20 — 123rd Av., .Jamaica, 
L.I., mire 18 d. Kovo, palaido
tas 22 Kovo isz kun. Remeikos 
bažnyczios szv. Trejybes kapi
nėse.

.Juozas Arnatowitz, 67 metu, 
105 Grand St., mire 17 
palaidotas 19 Kovo szv.

Ji

Kovo 
Tre

jybes kapinėse.
Robertas Dapszys, 42 

metu, 58 Jackson St., Yonkers, 
N. Y., mire 20 Kovo, buvo pa
laidotas 23 Kovo isz Szv. Ma
rijos bažnyczios Szv. .Juozapo 
kapinėse.

— Jonas Griszkus, dauge- 
pažystamas

Lietuvis, mirė Kovo 21 d.
liui Brook Iv ne *

Paieszkau savo broli 
centą Kadisziu, paeina isz Su-

t
Žaliosios

valku Red., Kalvarijos apskr. 
Liubgavo Valscz.,
Kaimo. Penki metai atgid gy 
veno Brockton, Mass., 
nežinau kur. Jeigu kas apie ji 
žino, meldžiu praneszt.

K a z. Kadisziu s,
89 up. Powderly St., 

Carbondale, Pa.

dabar

it.)

EKSKURSIJA IN LIETUVA.

Bnltiko-Amcrikos linija rengia eks
kursija Lietuvon Balandžio 27 d. lai
vu S. S. Lituania. Szi ekskursija turi 
dideles svarbos Jungtiniu Valstybių, 
Kanados, Lietuviams, taipgi ir Lietu
viai, nes pirmutiniu kartu jaunos 
Lietuvos Respublikos istorijoj per 
Atlantika plaukiantis laivas eis tie
siog in Lietuvos uosta Klaipeda.

Lietuvos spauda szi skelbimą suti
ko dideliu susidomėjimu 
dideli prisirengimai ekskursija ata
tinkamai pasitikti ir ta istorini krasz- 
tui invyki iszkiliningai paminėti.

Ekskursija ruosziama vadovaujant 
Leonardui Szimucziui, žymiam po- 
etui-raszytojui, Lietuviu Romos Ka
taliku Federacijos (kuri jungia visas 
Am. Liet. Kataliku organizacijas, 
draugijas ir daugeli parapijų) vice
pirmininkui. Jungtinėse Valstybėse 
jisai gyveno keturiolika metu, visa 
laika aktyvini dalyvavo Lietuviu tau
tiniame judėjime, redagavo laikrasz- 
czius, buvo nariu Amerikos Lietuviu 
Tarybos ir Tautos Fondo, kuris karo 
metu rinko aukas nuo karo nukentė
jusioms Lietuviams.

P-nas Szimutis, būdamas žymiu 
kalbėtoju, yra aplankęs beveik visas 
Am. Lietuviu kolonijas sakydamas 
kalbas bei paskaitas. Jisai yra labai 
populiarus Lietuviu tarpo ir dabarti
niu laiku yra Lietuviu Romos Katali
ku 
“Garso”

Atsižvelgiant in tai, kad Amerikos 
Lietuviai yra parode daug simpatijos 
•savo broliams Tėvynėje ir kad karo 
metu ir po karo teikė gausios medžia
gines ir morales Lietuvai pagialbos, 
Lietuvos Krikszczioniu Demokratu 
partija Amerikos Lietuviams pasiūlo 
rekomenduoti kandidate in Lietuvos 
Seimą. Todėl Federacija, visiems jos 
vadams pritariant, kandidatu reko
mendavo p. Szimuti, kuris ir važiuoja 
Lietuvon. Del jo iszrinkimo abejones 
būti negali. Nugirsta, kad jisai taipgi 
kviecziamas vieno Kauno dienrasz- 
czio redaktorium.

Tie Jungtiniu Valstybių ir Kana-* 
dos Lietuviai, kurie mano dėtis szion 
ekskursijon, tesikreipia prie Baltiko- 
Amerikos linijos vietiniu atstovu, ku
rie esti boveik kiekvienam mieste ar
ba in A.L.R.ię Federacija, 222 So. 
9th Str., Brooklyn, N. Y.

—Apgarsinimas

nes

ir daroma

Susivienynio Amerikoje organo 
redaktorium.

ŽMOGUS ISZ BLOOMING
DALE REKOMENDUOJA JI.

L. II. Shingler isz Blooming
dale, Pa. sako: “Dr. White’s 
Oil of Youth” Liuimentas ste
bėtinai veikia. Turėjau baisius 
diegtus kojose bet kada intpy
niau ta linimenta, tuojaus ap- 

’ ’ I)r.
White’s Oil of Youth galite 
pirkti aptiekose arba 
n esc.

laikiau palengvinimu.

— Pas mus randasi da daug 
sniego nuo 4 lyg 6 pėdu kuris 
pradėjo greitai tirpti nuo sau
les spinduliu.

Frackville, Pa. f Jonas A. 
Rutkaitokas, 53 metu, 109 N. 
Nice ulyczios mirė apie 3 va
landa Seredos ryta sirgdamas 
tris sanvaites. Velionis prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos 
Shenadori, prigulėjo prie Eag
les, Moose ir Szv. Jurgio drau- 
gyseziu. Paliko dideliam nuliu- 
dimia paezia, sunu Joną ir Fra- 
na, dukters Agnieszka ir Ba- 
kerienia. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta su bažnytinėms 
apeigoms Shengdorije.

i

ANT PARDAVIMO.

groser-
(apg.)

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

maszinos ir

lietelis ir Fanna, 16 kamba
riu stuba, szi 1 tas ir szaltas 
vanduo stuboj, taipgi ir mau
dyne. Farma 45 akeriu žemes, 

, arklei
karves, ir antys. Visokiu vai
siu sodas. Keturios mylės nuo 
Mahanojaus, 4 mylios nuo 
Brockton ir 3 nuo Lake Side. 
Esiu priverstas parduoti kad 

asz nesveikas ir turiu važiuoti 
in ligonbuti, todėl parduosiu 
pigei. Atsiszaukite ant adre- 

t

Wm. Consavage, 
Locust Valley Hotel

Namas su grosersztorin, tri
jų lubu, 150 pėdu ilgio, 25 pė
dos ploczio prie steitinio plen
to ant Butting uliezios gyvena 
daug Lietuviu, artimojo Potts- 

Locininkas tik vienas 
nori

vilios.
pasiliko, bo szoimynos, 
parduoti kagreieziausia. Pre
ke tinkama del kožno.
szaukyto tuojaus ant vietos

A tsi-

so;

t.26)

pas:
F.E. Terrill, 

Butting Str. 
Llewellin, Pa.

Arba galite dasiklaust “Sau
les” redakcijoj, tolimesniu in- 

JJarnesvillo, Pa. formacijų. (t,A»6
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SUDEGINO VISAS SAVO PAMOKSLUS
KURIE SZIADIEN NETINKA DEL ŽMONIŲ

4 i I.V...

Dr. kun. Edward Waits, presideiifas ('hrišt inn
Universiteto ir prabaszczius Fort bažnyczios,

ih‘> kaip pats kunigas 
sziadien via netinkami del žmonių, 

nmk-dingesni ir mažiau 
\ ra nerimt i dailgiau

Worth, Tex.,
per 20 met 11 ezedino savo pnmo k.dus, kuriu buvo net 40 kny- 

apie 800, nutarė visus sudegint,
pripažino, toki pamokslai
Pamokslai sziadien turi būti daugiau 
apie pekla, smala ir siera, nes žmonys yra perimti < 
mokslu ir žinysta ir pagal juju apszvieLi turi turėti panaszin- 
pamokslu

g u -

W

Tsz $6,497,000,000., 1923 me
lais valstybių ii* vietiniu val
džių iszmoketu pinigu, $1,848,- 

28.4 nuoszimtis, 
apszvietimui,

000,000., arba
praleistas apszvietimui, in- 
imant knygynus; $1,330,000,- 
000., arba 20.5 nuoszimtis, del 
vieszki'liu; $1,072,000,000. arba 
16.5. nuoszimti's, nuoszim- 
cziams ir praszalinimui vieszos 
skolos; $440,000,000., arba 6.8 
nuoszimtis, apsaugos tikslams, 
kaip užlai'k}mui policijos, mi
licijos, gaisro departamentu, ir 
pan., 
nuoszirnt is 
szvif s(»s, gazo 
reika lams,

nuoszimti's

$399,000,000., arba 6.1 
del elek t rikiuos 

ir gatvekariu 
$385,000,01 K)., arba

5.5 nuoszimtis, 
(
ryste;

praleistas val
iu imant teisda-Ižiu vedimui, 

$213,000,000., arba 4.8 
niioszimt is, 
lams

s f
sveikatos

(V

imitacijos re ik a- 
, .-....'..v.,.; departamen

tams, ir pan., $303,000,000. už
laikyti labdaringas instaigas ir 
pataisos namus. Galima sakyti 
kad kiek vieno 4 vaiko, vyro ir 
moters dalis tu valstybių ir 
vietiniu valdžių praleistu pini
gu buvo $58.71 —F.L.I.B.

la) is

ANT PARDAVIMO.

ant viso loto 
E. Centre St., Ant 

namai

(v

PuikiH namas 
po Xo.
kito galo loto randasi 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki
te ant adreso.

11. .1. Kirschner 
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

(t.25
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DIDŽIAUSE SAMOGONKA ISZ KURIOS PRIDIRBDAVO
KAS METAS MUNSZAINES ANT MILIJONO DOLERIU U
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Didžia use
Ida Grove, Idaho.
gon'ka gali iszvirti po 500 galonu spirit 
$1,620,000. Žmoiiin ne suimta, nes visi pabėgo 
ka hadai prigulėjo prie kompa uijos turtingu biznieriu kurie 
ir greitp pralobimo.

per valdžios agentussamogonka kokia
Loji samogonka pristatinėjo munszaine del viso val.stijausIdaho.Samo- 

o ant dienos, kurio verte buvo $4,500 arba ant meto 
kada dagirdo kad agentai pribuna. Samogon- 

pastate ja ja del darymo biznio

ŽYMUS LIETUVIAI AT
VYKSTA GARLAIVIU 

“ESTONIA.”

Baltijos Amerikos Linija deda pa
stangų pagelbėti Lietuviams, gyve
nantiems Jungtinėse Amerikos Val- 

Kanadoje, invykinti ju 
atidarymui ju paežiu

Htijose ir 
troszkimus atidarymui ju 
uosto Klaipėdoje, todėl szi pavasari 
ir vasara siunezia kelis savo plaukto- I 
janezius per Atlantika garlaivius tie
siai in Klaipeda, kad tuo budu pažy-; 
mojus dideles’ svarbos Invyki sutvir-1 
tinimui santykiu tarpe Lietuvos ir i 
Jungtiniu Amerikos Valstijų ir Kana- ■ 
dos.

Garlaiviu kuris“Estonia,” kuris at-' 
plauks in New Yorka Kovo 30 diena,1 
atkeliauja du žymus Lietuviai atsto- į 
vai: Martynas Jankus ir Adomas 
Brukąs isz Klaipėdos Kraszto. Jie at
keliauja in Jungtines Valstijas tikslu ! 
supažindinti Amerikos Lietuvius su 
ekonomine, socialo ir politine padė
timi Klaipėdos Kraszto. Jie atveža 
pasveikinimus Amerikos Lietuviams 
nuo Lietuvos žmonių. Taipgi ju misi
jos tikslu yra patirti padėti Lietuviu 
gyvenaneziu sziojo szalyje. ;

Baltijos Amerikos Linija turi di
džiausio malonumo, kuomet ji gali 
visais jai prieinamais budais prisidė
ti prie invykinimo Lietuviu troszki- 
mu ir ypacz ji gali prie to daug pri
sidėti kooperuojant jos biurams Lie
tuvoje ir czionais Amerikoje. »

Važiuokite Tiesiog 
in Klaipeda

Amerikos Lietuviu Ekskursija
Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 

Ekskursija in Lietuva,
TIESIOG IN KLAIPEDA BE JOKIO PERSEDIMO 
Baltijos-Amerikos Linijos didelis laivas LITUANIA 

Iszplauks isz New Yorko 27 Balandžio 
EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 

‘TJARSO” REDAKTORIUS.

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, 
Bus Kaune ir matvs «r 

dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej.
Seimo rinkimus, Seimo atidaryma ir Prezidento 
rinkimą.

Gegužes menesi pradžioj.

Matvs

Kelione tiesiog in Klaipeda sumažins 
vargu, iszlaidas ir važinejima kitu valstybių trau
kiniais. Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo 
atgal sugrįžti, nes 
rūpinti. Užsisakykite laive vietas tuojau. Laiva-
koreziu kainos ekskursantams žymiai nupigintos.

Žiniom kreipkitės in vietos agentus, ar

A. L. R. K. FEDERACIJA 
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. Y.

visi sugrįžimo rasztai bus isz-
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