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38 METAS

LENGVESNE
IMIGRACIJE

NUŽUDĖ SAVO DUKRELE, 
KADA TOJI PAGIMDĖ 

KŪDIKI SKLEPE.

INLEIS CITIZINU PACZES 
VYRAI IR NEPILNAME- 

CZIAI VAIKAI BUS 
INLEISTI BE 

KVOTOS.

GRAUDINGAS 
ATSITIKIMAS.

NUSZOVE SAVO PACZIA 
PO TAM NUĖJO KUNIGĄ 

ATVESTI.
.-----------u,

PATS NUSIŽUDĖ.

negalėdama nukensti
savo dukrele, k u-

— Skambinimas 
varpelio) iszbudi-

Washingtonas. — Atstovu 
butas priėmė- keletą imigraci- 
josinstatymu papildymu, ku
riais provizijos del insileidimo 
piliecziu žmonų, vyru ir gi
miniu kuriems 
laikymą, padaroma kiek žmo
nių, vyru ir giminiu, kuriems 
jie duoda iszlaikyma padaro
ma kiek žinoniszkesnes.

Einant tais papildymais Suv. 
Valstijų pilieCziu žmonos, vy
rai ir nemecziai vaikai bus in- 
sileidžiami virsz kvotos, taip
jau Amerikiecziu moterų sve- 
timszaliai vyrai ir nevede na
tų rali zuot u piliecziu 
jaunesni kaip 21 metu amžiaus 
bus insileidžiami 
giant in kvota.

Antras instatymu papildy
mas leidžia gryžti in Suv. 
Valstijas moterims, gimusioms 
Jungtines© Valstijose, kurios 
isztekejo už svetiir.rz.diu “Ą'u*. 
dar priesz priėmimo 1922 me
tais ta i j vadinamo Cable akto. 
Kitas papildymas leidžia

, vyru 
jie duoda isz-

vaikai,

neat sižvel-

i nst a t vmu t'1

l at
vykti asmenims, gimusioms isz 
sveiki A'jd i u tėvu b'ilipiimose. 
Panamos kanalo zonoj, PortoPanamos kanalo zonoj, 
Rikoj ir Virgin salose.

Treczias papildymas panai
kina davima pirmenybes kva
lifikuotiems 
kiais atvejai 
aplikacijas 
lizuotu niliecziu arba 
rantu (tu, kurie 
pilietybes popierius) žmonų ir 

60 nuo- 
ne kaip tai 

Dabarti
nis instatvmas nusako kad 
kvotos turi but in dvi maždaug 
lygias dalis padalintas: viena 
ju žemdirbiams, antra — visu 
kitu riisziu aplikantams.

žemdirbiams fo
ku r padavusius, 

atvažiuoti natura-
dekla •

turi pirmus

v ra 
szimeziu didesnis, 
tautai skirta kvota.

instat vmas

vaiku skaiczius

NUŽUDYTA KŪDIKI 
RADO BACZKOJE.

Palmer, Mass. — Kada mies
to darbininkai iszvežė pelenus 
in užmiesti, rado lenais maža 
haczka nuo vyno kurioje buvo 
paslėptas kūnelis nužudyto 
vaiko Jonuko, šunelio Mrs. 
Idos Kdllev.

Palicije pradėjo daryti sliect- 
va ir ant galo užėjo ant pedsa- 
kio žudintoiu, kurie buvo pati . . • * .* 1 .motina ir Albertas Doe, pas ku
ri motina tarnavo už gaspadi- 
ne. Badai Doe norėjo atsikra- 
tvt nuo vaiko idant malsziai 
gyventi su savo gaspadinele.
MEKSIKAS BAUDŽE KA

TALIKUS UŽ LAIKYMĄ 
PAMALDŲ.

Mexico City, Mex. — Už su
sirinkimą ir laikymą pamaldų 
privatiszkuo.se namuose 36 
ypatos likos nubaustos po 500 
pesetų. Keturis kunigus taipgi 
aresztavojo kad laike pamal
das be pavelinimo valdžios.
92 METU VYRUKAS

APSIVEDĖ SU 26 
METU PANELE.

Clarendon, Tex. — Pulkinin
kas Charles Goodnight, ana 
diena apvaiksztinejo sukaktu
ves savo 92 meteliu, kivi po ir 
diena savo aps ipaeziavimo su 
26 metu panele. Norints jauna
marte turi ta paezia pravarde 

ir josios vyras, bet ne yra 
/susigiminiavę.

kūnelis
sūnelio Air

I

namuose

Red Bank, N. J. — Motinos 
szirdis 
sarmatos per 
ri buvo neszczia ir neiszdave
kaltininko, daejo lyg (am laip
sniui, kad jaja nužudė.

•Mrs. Kristina 
dus urna diena 
dukreles Rožes, lovoje

Stobel nera
šą v o 16 metu 

kadaUUlX>VIV.->

jau visi nuėjo gult, nuėjo jo
sios jeszkoti ir rado skiepe gu- 
linczia ant cimentiniu grindų 
su naujai gimusiu kūdikiu glė
byje.

Insiuto motina tokiu regėji
mu, nieko nekalbėdama nuėjo 
ant virszaus, pagriebė revolve
ri ir sugryžus in skiepą, be jo
kio žodžio, paleido in gulinezia 

nuszau-

Npw York, 
elektri'kinio 
no isz miego kunigą Joną J. 
Sheriden’a, prabaszcziu Szv. 
Rapaolo katalikiszkos bažny- 
czios. Kada nuėjo prie duriu 
pažiūrėt kas tai butu per nak
tinis sveezos, rado šlovinti A- 
loiza Joseph, 26 metu, kuris

Teveli,paszauke in kunigą:
ka tik nuszoviau savo paezia 
skubink greitai ir eikie su ma
nim idant duoti jai paskutini 
patepimu. ”

Kunigas nuėjo su Joseph, o

4 4 '

kada prisiartino prie mot eros 
jai nieko 

motore jau ne

.Juozas pagriebė re- 
isz motinos ranku, isz- 

o v ;v užkaso ant kiemo.

mergaite tris szųvius, 
dama jaja ant vietos.

Iszgirdus szuvius, Juozas, 18 
metu brolis Rožes, nubėgo in 
skiepą kur rado motina stovint 
su revolveriu rankoje prie la
vono savo dukters ir negyvo 
anūkėlio.

Subegia kaimynai paregėjo 
liūdna regini: motina stovėjo 
be jokio gailesezio, o duktė bu
vo negyva vis laikydama pri
spaudus prie szaltos krutinės 
savo negyva kūdiki, kuris ba
dai užgimė negyvu. Kaimynai 
paszauke palicije, kuri uždare 
motina kalėjimo.

Zudinsta atsibuvo in puse 
valandos po pagimdymui kaip 
pati motina prisipažino vė
liaus.

Ar galima kaltint motina už 
taji darbai Ka jus motinos pa
darytumėt panasziam atsitiki
me f Paliekame tai del jus ant 
apkaltinimo tosios motinos.
APSKUNDĖ TĖVUS

KURIE “NUKIRPO
JAI SPARNELIUS.

iiegyva kūdiki, kuris ba

motina

“nukirpo 
užvedė (eismA

9 >

Chicago. — Dukrele, kuri sa
ko, kad josios tėvai 
jai sparnelius,”
prieszais savo tėvus idant atei
toje nosikisztu in josios gyve
nimą. Argi kas gird'ejo apie 
toki atsitikima?

Sztai Jenina Gange, 18 me
tu, pasako sudžiui buk jiji dir
ba pas advokatą kaipo steno- 
grafe. Josios motina ateidavo 
kas Subata in ofisą paimti jo
sios užmokesti. Nuo kada tu
rėjo 15 metu, buvo priversta 
atiduoti visa savo uždarbi tė

ti kada sziuom paskuti- 
pasiprieszino,

vams, 
niu laiku pasiprieszmo, ap- 
reikszdama kad jiji nori sa- 
viszkai gyvent, gavo nuo moti
nos in kaili. Negalėdama il
ginus'kentėti tokio pasielgimo, 
užvede teismą priesz tėvus 
kad in josios veikalus daugiau 
nekisztu savo uosiu. Sudžc pri
pažino merginai tiesa uždraus-
damas tėvams kisztis in mer
ginos gyvenimą. — Isztikruju 
pabaiga svieto jau artinasi.
NEISZSIPAGIRIOJO PER 

KETURIS METUS.
Shamokin, Pa. — Skvajeris 

Georgo W. Schultz, apdovano
jo ‘‘bulviniu medaliu” Maksn 
Baslika, kaipo didžiauslias gir- 

~ - a a — . • • « « it. 11

bulvinio medaliu

pasakė:
p vige 1 be t, ta v
gyva.”

Tada Joseph isz t ra like 
vol veri paleisdamas

4 4

rc- 
sau tris 

kulkas in krutinę, sukrisdainas 
savo nužudvtos t

ka
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PAVEIKSLAS ISZ PORTUGALIJOS PASIKĖLIMO.

or if

Y

Sztai pasikeleliai, kurie miešti' Oporto, insikase 
versti te byri gubernatorių. Mažam paveikslėlyje randasi

■ąnmi-il MKiirnAfr rar m. ml im. " rt .Jfu" l>~ii i - V nur- _r - - ... .. «•**mnmn nOt, < iiiwu^hmi » iUiiii>» » ........ .. ...

Isz Visu Szaliu
________

2,000 PRAŽUVO,
5,000 SUŽEISTI

1
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ant ulv ežios vi Jnrmiestyje idant 
generolas Diaz vadas pa>ikeleliu.

nu-

MERGINA
KROKODILIUS

ISZ LIETUVOS
STUDENTU GINCZAS DEL 

r LAVONU.
Pusantro menesio truko ein- 

nožydu ir 
mokslo

Si udentai

czas tarp studentu
Žydu del naudojimosi 
reikalams lavonais.
nežydai nepatenkini i Žydu ne
taktingu elgesiu atliekant 

la volui 
a pliu

są vo t n ut v bes
ne 

Žydams
atit inkam

NUŽUDĖ SAVO VYRA 
IDANT NEPASENTU.

I ’a ryži u s. 
viez,
t i i sz

BAISUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES JAPONIJOJ.

1 ------ „

20 MIESTELIU SUNAI
KINTU, 6,000 NAMU 

SUGRIAUTA.

20 METU MERGAITE TURI 
SKŪRA PANASZIA IN 

KROKODILIAUS.
----------- L—

Praga, Czekije. —

i

vagies susek-

kas tik
sza ūkdamas:
vogta pieną.”
taras apžiurėjas vaika,
kad jokio pavojaus nesiranda 
bet vaikas

tzale lavono 
pa ežios ant grindų.

Kunigas net uredamas 
veikti, nuėjo namo.
GERAS PAMOKINIMAS 

DEL PIENINIO VAGIES.
Vinolaud, N. J. — Nuo ko

kio tai laiko bonkule su pienu 
dingdavo slaptingu budu nuo 
gonkeliu keliu gyventoju ir 
niekas negalėjo 
ti.

Nubodo Nikalojui Pasquolui 
mokėti už pieną kurio neaplai- 
kydavo ir nutarė vagi suimti. 
Mikalojus nusipirko bonkute 
pieno in kuri inpyle szauksz- 
tuka ekspelerio ir pastate isz 
ryto ant gonkeliu laukdamas 
pasekmes kas isz to pasidaris.

Neilgai jam reikėjo laukt. 
Pienas dingo, bet už 'keliu mi
liutu iszgirdo pas kaimynu bai
su riksmą vaiko.-Tėvai nežino
jo kas su juom atsitiko. Vai-

parode ant bonkos 
“Iszgeriau. pa- 
Paszauktas dak- 

pasa'ke

pridiegė daugiau 
nevogti piene. 1’asquale nepri-1’ 
sipažiiK) prie kaltes o vaikas 
taipgi tylėjo isz kur pasiėmė 
bonka pieno.
DARBELIS “MEILINGO” 

VYRO.
•Philadelphia, Pa. — Pacziiu- 

le Felikso Levandovskio, be 
pavelinimo savo “pono” iszejo 
ant geru'laiku pas kaimynus ir 
sugryžo vėlybu laiku. Feliksas 
insiuto baisiai, pagriebė savo 
paeziule už plan'ku, iszrove dvi 
saujas, po tam davė magary- 
cziu puikės mėlynas akutes ir 
nuszlave grindis su josios ku
liu.

Marei nepatiko tokis pasiel
gimas savo vyro, ant rytojaus 
aresztavojo ji na ir dabar Fe
liksas pakutavoja ezyseziuje. 
Motoro parode sudžiui , savo 
akutes, 
puikiu n u baby t u plauku. Su
tižę labai susigraudino, kad ne
galėjo Feliksui panasziai pada
ryt 'kaip jisai padare su Ma
riute.
PABAIGĖ ILGA TUNELI.
Denver, Colo. — Julajaus 1, 

bus atidarytas vienas isz il
giausiu geležkeliu tuneliu A> 
therike. Tasai tundlis. vadina
si Muffil Tunnel, yra my- 
Jiu ilgio, 24 pėdas augszczio ir 
16 pėdu ploczio, eina po Rocky

peczius ir dvi saujas

r, rtuoklis visam NorthūmberlaiifT 
paviete. Ana diena Baslikas 1U» 
kos aresztavotas užsumuszima 
baisiai savo sunaus kuris stojo 
apgynime savo motiinos kuria 
tėvas baisiai suspardė. SkvajO^painus. Tunelis Lutrumpins ko
ris P ” 1 ‘ J 1Schultz sn'ko kad Baslikas liono. tarp Dcnvero, Salt Lako 
per keturis metus ne buvo blai- City ir Kalifornijos ant 175 

myliu. .vas ne ant vienos dienos.

elgesiu 
praktikos darbus prie 
ir turėdami galvoje ta 
kybo, kad Žydai 
lavonu'mokslo reikalanis 
duoda, buvo pastate 
sąlygą pasirūpinti amuimiih.i 
skaieziu savo tautvbes lavonu. 
Kilo nesusipratimas. Del 
priežasties kuri laika nioksl; 
buvo sutrukdvtas. Dabar imi 
versiteto senatui iszdirbus tam 
tikra lavonu mokslo reikalam* 
teikimo taisykles, szis 
baigtas.

RINKOJE BRANGSTA 
MAISTAS.

Rad viliszkis. — Paskutiniu 
me trugujejn vykusiame Vasa 
rio 11 dienoje, javu ir kitokiu 
maisto dalyku kainos jau buvo 
pakilusios, ir ūkininkai prade 
jo mažiau vežti in turgu pre
kių. Kas per priežastis nežinia, 
nes kitur dar niekur nepakilo, 
o pas mus kainos pradėjo kilti.

t OS
IŠ

U i nrzns

Melica Petro
vo metu, motore paeinan

ti ugoslavokijos, 
aresztavota czionais ant palie
pimo tenaitines palicijos, kuri 
nužudė savo 40 motini vyra, už 
tai, kad nepasentu. Po žudins- 
lai, pabėgo su jaunu Serbu, ko
kiu tai Konstantinavi(*ziii ir 
keliavo in Amerika kada pore- 
lia Francuziszka palicije
laike ir sugražino adgal in Jli
gosią voki ja.

likos

Kaime 
Szembati, žiemiu daliję (Čeki
jos, ana diena likos surasta 
20 metu senumo mergina Ona 
Vondarczikiute, kuri mist (‘bėjo 
daugeli daktaru savo nepa- 
prastu gimimu.

Toji mergina, norints yra vi
siškai sveika ir 4»imo 'kaipo 
visos mergaites o ir net yra pa
togi ant veido, bet josios skū
ra primena luksztinga 
krokodi liaus.

Kieta skūra randasi ant pil
vo ir poeziu, ir taip kieta, kad 
mergina negali visai susilenkt. 
Mergina nejauczįa jo'kio skaus
mo, nes prie to pripratus nuo 
gimimo, nes gimė su taja sku-. 
ra.

Nei ir džiaugėsi isz to, kad 
padare toki inspudi ant žmonių 
o neužilgo ketina iszvažiuoti 

ant 
p° 

svietui cirkuse.

savo
S II-

PASMAUGĖ SAVO VAIKA.
Sziaulenai. ■— Nesenai 

naieziu kaime pilietis L. B. dvi 
nežinomos kol kas priežasties 
pasmaugė savo vaiku ir i n me
to in kzuIhh - Bet tuojau buvo 
policijos susekti ir, padarius 
nuodugnu tardymu, pilietis B. 
kaltu save prisipažino ir su sa 
vo draugu V. tapo aresztuotas 
ir iszgabentas in Radviliszkin 
policija, isz kur tapo pvrduo- 

sunkiuju darbu

JI

Negana 
že-

, Japonije. 
smarkus d re l m j i m a $ 

mes, kuris tęsęsi tik tris,niinu-» 
tas padaro ne,iszpanikytas blo
des,
prisidėjo prie i 
patiko Panedoli.

Mažiausia 2,000 žmonių pra
žuvo tarno,.drebojimo, tik vie
nam mieste Mineyama pražuvo 
1,000 ir 1,000 namu sunaikin
ta; Iwataki 100 užmuszta, 500 
namu sunaikinta ir 1.1. l’Jropla- 
nas lėkdamas per sugriautus ir 

miestelius matė 
20 miesteliu sunai-

Tokio 
kad

bet ir iszk.Vlimas mariu da 
nelaimes kuri

sudegintus 
mažiausia 
kinta.

r p ''Telegramai skelbia buk ma
žiausia žuvo 1,000 žmonių Mi- 
aie.vhmoje.

Velesnios žinios skelbia buk 
po drebėjimui sudqge 6,500 na
mu.

Kariszki laivai visu tautu 
atplaukė in vieta nelaimes su 
maistu/ gyduolėms ir drapa
noms prigelbeti nelaimin
giems.

Tokio mieste drebėjimas bu
vo lengvas. Da tokio smarkaus 
drebojimo gyventojai iiepamo- 
na nuo 1854 meto.

namai užsidegė 
marios iszkilo ir

prigelbeti-

Griūvanti 
po tam tas 
buvo priežaste baisios nelai
mes kurioje tiek žmonių pra
žuvo. Degancziuose namuose 
sudege suvirszum tūkstantis 
žmonių.

Meto 1923, drebėjimas 
mes užmuszo Japonijoj 103,000 
o i užeide 125,000 o suvirszum 
200,000 nesurado po drobeji- 

viso 545,000 namu likos

Degancziuose 
suvirszum

mui, 
sunaikinta.

ze-

Kiti drebėjimai žemes kaip 
Italijoj, Decomborio 1908 pra- 

150,000. ’San Franclskožuvo
1906 mote pražuvo 1,000.žmo
nių ir padarė pledos ant 300 
milijonu doleriu, (charleston, 
S. C., Amerike, 1886 mote žuvo 
46. Poru ir Ekvadoro, Pieti
niam Amerike 25,000 žuvo dr 
padare blodes ant $300,000,000.

Badai Utarninke volą dave- 
rJ jaust smarkus drebėjimas 
žemos, bet kur, tai da noiszty- 
rineta.

J ■ ' . '

sk u ra

nes prie to pripratus nuo

SOVIETAI IMA IN NAGA 
LENKU KUNIGUS.

Ryga. — Maskvos Pravda 
pranešza, kad Sovietu politine 
policija (“Czeka”) aresztavu- 
si. daug Kataliku kunigu kurie 
daugiausia yra Lenkai. Tie 
Lenku kunigai buvo kaltinami 
del organizavimo kontr-revo- 

szni pavimo

in Paryžių 
tyrinėjimo,

(lakta riszko 
tam rodvsis

SURADO NAUJUS 
MILŽINISZKUS KALNUS.
Leningrad, Bosijo.

logiszka draugi,jo
— Geo 

apgarsino, 
buk no senei, ai rado nauja mil- 
žiniszka lenciūgą kalnu Jokuc- 
ko aplinkinėje, kuri surado 
profesoris Obtrueczas ir jojo 
draugai.

Tasai kalninis lenciūgas lo
upes;

turi ilgio daugiau 'kaip tūks
tantis myliu ir*300 myliu plo
czio, o nekuriu virszunes pa
siekė 11,000 pėdu. Tuosius kal
nas gal užvardys ant 
Lenino.
CZAKSTE, LATVIJOS 

PREZIDENTAS MIRSZTA.
Ryga, Latvija. — Janis 

Czakste, pirmas Latvijos pro-

sesi skersai Tndilirkos

garbes

(lentas ir vienas kraszto nepri
klausomybes kūrėju, du kartu 
be jokios opozicijos iszrinktas 
valstybes galva, dabar 
prezidento rūmuose ant 
ties patalo.'

Sirgęs per tris savaites sun, 
kia liga, vakar jis žymiai pa
blogėjo ir gydytojai neturi vil
ties, kad jis iszliktu gyvas.

Czakste buvo labai teisingas 
irsažiningas žmogus, ir dėlto 
buvo visu, no tik Latviu, bet ir 
visu '.kitu kraszto gyventoju — 
Vokiecziu, Rusu, Žydu — myli
mas ir gerbiamas. Dabar, pa
skydus žiniai, kad jo padėtis 
be vilties, 
gaileši,

X z

guli 
mir-

V

visas krasztas jo

liuciiu grupiu ir 
Lenkijos naudai.

Praeita diena Minske invyke 
riausziu, kai “Czeka”, apsiau
tus Kataliku bažnyczia, emus 
krėsti ir aresztuoti žmones. Du 
kunigai taipjau buvę suimti 
o bažnyczia uždarvta.

Leningrade padaryta kratos 
Kataliku Szv. Kotrinos ii- Szv. 
Kazimiero bažnveziose ir asz- 
tuoniolika kunigu aresztuota.

Tas pat buvo padaryta Mo
gilev© ir kituose miestuose. 
Sako kad per dvi savaites bu
vo suimta daugiau kaip pus
antro szimto kunigu.

Manoma, kad Sovietu val
džia visus aresztuosius sius at
gal in Lenkija.

NEPAPRASTAS
REGĖJIMAS 

ANT DANGAUS.
Varszava, Ixnkije. — I*raoj- 

ta sanvaitia, tarp gyventoju 
Žoliboro pasklydo žinia, apie 
nepaprasta regi‘jima ant dan
gaus. Gyventojai nakties laike 
regejo ant szvieso menulio 
aiszku dideli kryžių, kuris bu
vo platsnis už pati menuli. To
ji žinia pasklydo žaibiniu grei
tumu po visa aplinkinia.

Ta i*)) gyventoju eina kalbos, 
buk tai ženklas, kuris iszburia 
nauja dideliu kare arba kito
kia nelaime ant svieto. Senesni 
žmonys pasakoja, buk pana- 
szu regėjimą mate 1862 mete.

, H1

Kaunas.

tas Sziauliu 
kalejiman.

NAUJAS LENKU 
ŽVERISZKUMAS.

Lenku pasienin
kariuomenes seržantas Vasario 
4 diena 12 valanda nakti 
ežiomis prisartines prie 
pasienio policininko 
Statkuno smogo szautuvo bu
že in galva, parmu>zes ant že 

pintie 
I raski*.

vog- 
musii 
J UOZU

(I

mes žveriszku įnirtimu
ji, kojomis spardė ir <
Vos gyvas policininkas nuga 
bentas ligoninėn.

SULAIKYTA PINIGU
DIRBĖJAI.

Sausio menesio 28 diena 
Prienų policija sulaikė pilieti 
Stasi Sabaliausku * ir Pr. Bal- 

sulaikvtastruszaiti. Pirmasis
už padirbinėjimą dviejų litu 
monetos, antras už ju platini
mą. Pas sulaikytus rasta ketu- 

isz kuriu vienarios monetos, 
?' dar ne visai pabaigta. Maszi 

neles pinigams dirbti nerasta.
GRIPAS KAMUOJA.

Kumelini. (“V-bes” km. i 
— Dabartiniame laike Kurszr 
nuošė Hiniiczia liga vadinama 

kuris labai danu 
pavo- 

lideja.
nes

> 1

UGNIS SUNAIKINO 400 
NAMU BURMOJ.

Rangoon, Burma. — Tavoy 
mieste siautė didele ugnis, 
sunaikino apie 400 namu. Be
veik Visas'verslo centras buvo 
ugnies ųuszluotas. Namai buvo

“gripas, 
žmonių jau parbloszko; 
jus nepraėjo bet dar < 
Žmones labai susirūpinę, 
dabartiniu laiku didele bvdar
be ir taip sunku pragyventi, <> 
susirgus, nebėra ne ko kalbėti.

Bado szmekla st aržiai žirni 
in akis nelaimingu dai bininku, 
nes nėra darbo, nėra ne gv\ <‘ 
nimo; kad ir gauna darba ir 
galima uždirbti 3 litus dienai, 
tai jau didelis džiaugsmas; o 
rugu pudui moka 9 — 10 litu.

daugiausiai mediniai, del to 
ugnis iszsipleto neapsakomu 
smarkumu.

- U Ashland, Pa. — Czionai- 
tineje ligonbuteje mirė Ona, 
pati Antano Szultanekio. o-
metu, pagulėjus lenais tik ke- 

< < • -• i -1»■*los dienas.
I

privatiszkuo.se
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.
t
K

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

l

»

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn SL, Chicago, III.

Kas Girdėt
Žinios isz Rygos ir Borlino, 

kurios dnnesze apie sutarti 
Pilsudskio mi prezidentu Lietu
vos, Smetona, kas kiszasi su
grąžinimo Vilniaus del Lietu
viu, pasirodė neteisingos.

Kaip girdėt, tai Lenkai ant 
to nesutiks ir laikys ant tolinus 
Vilnių po savo globa.

ežio. Sztai nekurie augszeziau- 
si budinkai New Yorke: Wool
worth ant 233 Broadway (tiri 
792 pėdas, <50 ’laipsniu; Metro
politan, 1 Madison Ave., 700 
pėdu, 50 laipsniu; Shigcr, 129 
Broadway 612 pėdu, 41 laips- 

, iiiu; Municipal, 580,pėdu, 24 
laipsniu; Transportation ant 
Broadway ir Barclay, 542 pc 
dų, 44 laipsniu; Bankers Trust 
Co. Wall ir Nassau nli., 539 pė
du, 3$) laipsniu; Ritž Tower, 
Park Ave. ir 57 nlyczirts, 
pėdu, 42 laipsniu; (’ity Invest
ing, 165 Broadway, 487 pėdu, 

laipsniu; Equitable Build
ing, 120 Broadway 486 pėdu ir 
37 laipsniu.

Negana to, neužilgio ketina 
statyt nauja milžiną kuris per- 
augsztins visus kitus ir turės 
80 laipsniu.

n 1 Veži (V 
n

500

*7^ raukinyje
“Gana, daugiau negersiu!,. 

Ne... no už jokius pinigus! Jau 
laikas susiptnst. Reikia dar- 
buoties ir savo suvaldyt... 
Mėgsti alga paimt, i 
dirbki 'dorai, isztikimai saži- konduktorinojkrūtinėj kaž-ko- 
ningai, nepaisant ramybes ir

Gėrimus pamesk... 
tai paprastai brol, veltui alga 
paimti o tatai ir negerai... 
negerai... Jau daugiau to nebe
bus...’’

Perskaitęs pats sau

miego.

9 h >

prenumerata

«

II-

, fsziniUJko paklausti’... Ko norite 
paklauskite..

Patrauklis patraukia pecziut- 
ir nuo ligonio prasisza liną. 
Pradžioj jis jaueziasi užgautas 
ir dalinai susisielojęs, paskiau 
gi, perėjės du tris traukinius,suvaldyt

už tat ir jis pradeda jaust ’ sAvo obei

z’

%B■2-v-

Szimet, 
apie

Jnniaus, 
tyrinėtojai 

reta regini.

26apie 
pusiaunakt 

dangaus pamatys 
kuri m* visi gali matyti nuoga 
akia. Taja nakii galima bus 
matvti aiszkiai Vinneckio ko
meta — nes prisiartys prie mu
su žemes visai arti — tiktai 
keturis milijonus myliu tolu
mo.

Atnaujinkite 
idant žinotumėm kiek spaudini 
kalendorių ant 1928 meto ir 
kad užtektu kožnam, nes tik 
tiek spamlinsim kiek turime 
skaitytoju.

(Jauname daug gromatu isz 
Lietuvos, kuriose koma su at
aromis meldže jusu idant at
naujintume! del savo giminiu 

kuri suramina nuliu-J 1“Saule 
dusias jusu gimines.

■ /M

A ' rr"... '1

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Daktarai apskaitė, buk Suv. 
Valstijose kožna meta mirszta 
(»3 procentas žmonių ant kožno 
szimto t ukstanezio gyventoju 
nuo vėžio. Mete 192(» mirė 103,- 
<MM> žmonių ant tosios baisios 
ligos o 300,(KX) serga.

Paežiam valstije Pennsylva- 
nijoj praeita meta mirė nuo vė
žio 9,<>70 žmonių. Valdžc pado
vanos penkis milijonus doleriu 
tam žmogui, kuri> iszrastu gy
duoles prieszais veži, liet lyg 
sziain laikui niekas juju neisz- 
ra<lo, bet veži galima užbėgti 
in laika, jaigu ligonis nusiduos 
pas gera daktaru ant egzamino.

PIEMENYS IR PAMATINE

f

i

Del visu t uju, kurie norėjo 
dažinoti apie mini Antano 
Smiliui, kuris mirė Kanadoje 
praneszame, kad aplaikeme ži 
ne isz Kanados kad velionis 
dirlio prie geležinkelio. Paliko 
daug pinigu, raszyt nemokėjo 
tik vos gah*jo paraszyt savo 
pravarde, o gal ir rado pas ji 
kokius dokumentus, bet mote
re kuri mum* apie tai prane- 

sak<s*ka<l da'bar Kanadoje
<lidele žiema ir gyvenant 90 
myliu nuo tu> vietos, kur Smi- 
thas mirė tai sunku in lenais 
gautis. Smithas buvo smarkus 
vyrukas ant kalbos ir buvo jau 
pasenės. Kas nori daugiau apie 
tai dažinoti, tegul raszo pas 
hosa po kurinoin Antanas Smi
thas dirbo, <> gal julhs daugiau 
apie tai pranesz. Raszykite An- 
gliszkai ant szito adreso: Mr. 
A. Lonimr. Ferrier, Alla, (’ana- 
da.

Franrijoj dabar turės ir mo
te res atlikti kariszka tarnvsta 
lygiai, kaip vyrai, pagal nu
sprendimą valdžios. Pagal nau
jas tiesas, tai kožna y pat a, ar 
tai vyras ar motere, turi stoti 

savo tevvnes laike • iapgynime 
jiavojaus.

Baitai ir Amerike panasziai 
padarys, nuo kada “misiukes” 
iszlainiejo lygias liesas su vy
rais. T'odel lygiai turės kovoti 
ant kariszko lauko hi vvrais — 
virti valgius, liepti malkas, du
ži lindi ligonius ir prikimszti 
pypkes...

Leonardas Woollev, direkto- 
V r

rili* .senoviszku iržlieku ekspe
dicijos isz I'niversiteto Penn- 
sylvanijos muzejaus, atkaso se- 
novbzka miestą Ur, Rosi joj, 
kur Maižieszius praleido savo 
jaunas dienas 5,400 motu ad- 
gal. .

Jeszkotojai rado griuvėsiuo
se daugybe aiiksiniu papuoszu, 
indu ir daug dokumentu, kurie 
parodo koki gyvenimą vedo ta
me laike Ur’o gyventojai.

Mieste New Yorke raudasi 
apie dvideszimta liūdinki! ku- 
*rie turi po 30 laipsniu augsz-

Du piemenukai, Stasiukas ir 
Boliukas ganė lauke kaimine. 
Staiga Stasiukas pradėjo nesa
vu balsu szaukfi:

— Boliuk, Boliuk! eik ežia 
— žiūrėk, asz radau ta ragana, 
kuri karves žinda ir daržoves 
gadina!

Pribėgo Boliukas — žiuri, 
guli sena didele raupuota pa
matine (rupuže) ir suriko.

— Reikia ana užmuszti!1
Taip jiems besznekant pa

mate netoli ju ateinanti kaimo 
mokytoja, kuris turėjo rankoje 
knyga. Priėjus prie ju paklau- 
se:

ežio-Ka jus vaikucziai, 
nais veikiate ? Stasiukas, kaipo 
drąsesnis, nusiėmė kepure ir 
sako:

— Radome pamatine ir no
rėjome užmuszti.

— Tž»ka jus norėjote ja už
muszti! — paklausė mokyto
jas.

— A, kad ji yra labai nege
ras gyvulys; andai sake mamy
te kad pamatines karvių pieną 
žinda ir daržuose labai gadina 
vaisius.

— Neiszma neliai jus, — ta
re mokytojas, — pamatine yra 
nors bjaurus, bet didžiai nau
dingas Dievo sutvėrimas. Ji 
daržams atnesza daug naudos 
isznaikindama daugybe kenks
mingu vabalu ir kirminu, ku
rie nenaikinus gali visai daržo
ves suėsti. Kitose szalyse, kur 
žmones labiau apaiszviete ir su
pranta ju naudingumą — ty- 
czia gaudo pamatines ir leidžia 
in savo daržus. Pas mus žmo
nes dar nelabai apsiszviete ir 
sako, birk pamatines gadina 
daržoves ir žinda karves — vis 
tai netiesa, o tik tamsiu bobe
lių pramanymas.

T'uigi vaikucziai, insidekite 
ran giliai atmintiin, kad pama
tine Vra naudinga ir nieko pik
to jai nedarykite.

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMU.

Johnson’s Red Cross Kidney 
plaster’iai teikia greita, 

tikra> pagelba. i

Greita pagelba yra patikrinta nuo 
pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant prie 
skaudamos vietos.

Szildantis, malonus szis gelbstan- 
tis vaistas paszalins asztrlus ir at- 
szipusius skaudėjimus, sutvirtins ir 
gražins atgal muskulu tvirtuma ir 
visi trukumai magiszku budu bus pa- 
szalintl.

Greitai pagelbai
vartot Johnsoh’s Red Cross Kidnity 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje. Visi vaistininkai juos parduoda.

♦ ' J I

neužmirszk

— ----------------- >

JOS. P. MII.ALSKAS
Lietuviazkat Skvajeris

MABaMMMMMBU-« « w

< Mainieriu asthma, Gerkline nsthma, 
Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvapo, Katarlszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvojo, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prlszakio galvos skausmas. 
Ncnlomokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Apdraudžia nuo ugntes namua, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHAN0Y CITY, PA.

<>
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k i neramumą pM naszu in saži-

Tšztikruju, uorei kpjo ligo- 
— galvojo, ji s, —t 

Abolnal, asz nekaltas...
taip mano, 
ot norą kas veikt prasimanau,

lies graužimą.
(<

ir n i žadint,

(F Iszrasta ii
A

Jie 
ka'd asz taip sau

keletą 
pannsziu moraliniu pamokslu, o szito nežino, kad tarnyba nui- 
ober-konduktori us Pat rauktis 
pradeda jausi 
prie darbo norą. Jau antra va
landa nakties, bet in lai nežiū
rint, jis žadina kitus kondukto
rius ir d muge su jais eina per 
traukinius bilietus kontro- 
liuot.

hi Ii ei us

.Jeigu i

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialists 

Viso* Kroniszkoa Ligos.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykitef: •»; e' K ■

i«S4f» tW

no prie to verezianti... 
nepergalima jie netiki, tai asz galiu iii juos 

stoties virszininka atvesti.
Stotis.

minulas tebestovi, 
ežia skambuti in
II/klases kupė ineiua Patrauk
lis. Paskui ji iszdidžifti žengia 
stoties virszininkas raudonoj 
kepuraitėj.

— Sztai, szitas 
pradeda Patrauklis:

Miegu i stos

— Tamstų bilietai! —szau- 
kia jis, linksmai skambinda
mas roplaitemis.
figūros, traukinio prieblanda
apsuptos, staiga paszoko pa
krato galvomis ir paduoda sa
vo bilietus patikrint.

— Tamstos bilietas!... krei
piasi Patmuklis in 11 klases 
pasažieriu, liesa, gyslinga žmo
gų, apsupta kailiniais ii’ kal- 
dra o aplink priegalviais ap
dėta. — Tamstos bilietas!

Liesas žmogelis neatsako. 
Jis saldžiai miega. Obor-kon- 
duktorius judina ji už peties 
ir nekantriai pakartoja:

— Tamsta... bilietas!
Pasažierius paszoko, atmer

kia akis ir baimingai žiuri in 
Patraukli.

— Kai Kast a!
žmo-niszkai

penkiasTraukinys 
Priesz t re- 
apraszoim.

ponas — 
sako, 

kad asz neturiu pilnos teises 
paklaust jo bilieto, ir... nusi- 
s'kundžias... Ponas stoties vir 
szininke, praszau jusu, einant 
tarnybos i n statymu pnaiszkiul 
jam, ar asz feisotai reikalauju 
bilieto., ar no? Ponas, — -krei
pėsi Patrauklis in liesa žmogų. 
•— Ponas! Sztai galite stoties 

jeigu

ir padaręs 
atsiloszia pe-

Priėmiau

virszininko paklaust, 
man neužtikite.1

Ligonis paszoko, tarsi ihgel- 
tas, atidaro akis 
verkianti veidą, 
ežiais in sedvne.

— Dieve mano!
kita proszkelo ir vos ti'ktai už
snūdau, kaip jis volei... 
Praszau tamstos nors ! 
gailestingumo!

Jus galite pasikalbėt 
su ponu stoties virszininko... 
Ar asz turiu pilna teise bilieto 
klaust, ar no!

— Tatai nepakoncziainn ? 
Sze! imkite savo bilietą! Imki 
te! .Asz dar penkis bilietus 
nupirksiu, tiktai duokite man 
ramiai numirt! Nejaugi jus 
niekuomet nebuvote susirgo! 
Žmogus be jausmu!

— Tai tioFtidg basityczioj; ■ 
mas! — atsiliebin kaž-koks no

' • — K i •
taip asz negalin’iszaiszkint szi
to prisi kabinimo.

— Tuszczih jo... ‘ fVa I i k i va...
— rankiosi stoties virSžininka* 

' truktelojos PAtrhukli 
kovos.

Patrauklis
ežiais ir lėtai iszeina podraug 
su stoties virszininku.

“Bandyk tu ežia žmogus in
tikt! — nusistebėjo jis. — Asz 
jo reikalui stoties virszininka 
pa'kviecziau idant jis susipras
tu, nusiramintu, o jis... kolio,jo
si.“ -J

Kita stotis. Traukines1 MM v i 
doszimt miiiuOZlu. Priosz an- 
traji skambuti, kuomet Pairau 
klis stovi prie bufeto ir goria 
zeltersko vandens, prie jo du 
ponu prieina, 
riaus formoj kitas 
formoj.

— Ober-konduktorian, 
ciongu“ taip dar nori, trauk klausykite! — kreipiasi in Pa

traukli inžinierius. - 
siolgimas su ligotu 
šukele visus tatai maeziusiur. 
Asz inžinierius Puzickis, sztai 

nieko sziezia... ponas pulkininkas.
Jeigu jus ano pasažieriaus ne 
atsipraszysito, tai mes paduo
sime skunda važiuotos ruožo 

, vmusu bendram 
pažystamam asmeniui. /

— Ponai, jog asz... taip jog 
jus... — pabūgo Patrauklis ir

nežmonisz-

.Asz dar penkis

— Asz jums 
sakau: tamstos... bilietas! Ma~ 
a-lonekite!

— Dieve mano! — dejuoja 
liesas žmogus, darydamas ver
kianti veidą. — Vieszpatio, Die 
ve mano! Asz keneziu nuo reu
matizmo... tris naktis nemiego
jau, tycziomis priėmiau morfi
jaus, idant nors valandėlė už
snūst, o jus... su bilietu! Jog ta 
tai negailestinga!
ka! Jeigu jus žinotumėt, kaip 
man sunku užmigt, tai tokiais 
niekais man galvos nekvarsziu 
tumot! Negailestinga, netikslu! nas karinėj uniformoj. 
Ir kam jums reikalingas mano 
bilietas! Net kvaila!

Patrauklis galvoja, 
i szpu o 1 a n žs i ga u t, 
nutaria užsigaut.

— Jus ežia neszukaūkite! 
Czih ne kareziama! — sako jis.

— Taip, kareziamoj įmo
nes žmoniszkiau apsieina...

— Kosti pasažierius.
Malonėk dabar kad nori antru 
kart užmigt ! Ir nuostabus da
lykas 
nedavan, ir niekas ten 
bilieto neklausdavo, 
tarsi velnias jus 
spiria, kaip bilietas, taip bilie
tas!...

ar
ar ne

jam
— ir

ei

visur užsieny j

m

iszvažj- 
manes 

o ežia 
paszone

— Na ir važiuokit sveiki in 
užsieni jeigu jums tenai dabo
jusi.

— Kvaila, tamsta!
Maža to, kad marina pasažio- 
rius smalkomis, dusznumu ir 
4 <

juos velniai, formalistika pri
baigt! Jam bilietas esą reika
lingas! Sakylute, kokis stro- 

Jeigu tatai in ger.i 
iszeitu,

faip!'P

‘•M K
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PRIGELĖES 
BOLSZEVIKAMS.

Pulkininkas llugli L. C-oop- 
, A m e r i k o n i szk a s i n ž i ni o r i u s,

likos pasamdytas per bolszevi- 
kisz'ka valdžia Rusijoj ant pa
dirbimo inilžiniszko prūdo per 
Dniepro opia, kuris kasztuos 
$(),()()(),000, ant dirbimo eleklri
kes pajėgu. Inžinierius (Joope- 
ris buvo inžinierium prie Ni
agara Pails, Musele Slioels ir 
Keokuk prudu.

szirdies.

C’<

DABY r»r

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

kaip ji !...

........—

LietuvUska* Grnhoriut 
K. RĖKLAITIS

T.aidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motererns. Priei
namos prękes.

’»!<) W. Spruce St..
MAHAXOV CITY. PA.

:io« m auk K r si , 
TAMUU'A. pa.

Serganti Vyrai ir Moterai
1 Nė Serganti bet visgi ka tik pajiege 
i l dirbti. Apeiaaugokite pavojaus.

i Gydau pasekmingai kfttara, užkimimą 
! dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
'inkstu, pūsles liga, rumntizma lum
bago ar neuritis ligas.

Silpni,

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna tanvaite—Seredomis, Kot* 
vergais ir Petnycxiomis. Ofisos va. 
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
, 4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
I Antras Floras,

. relei! 
krisleli

s <1 a i

K a!
Asz taigi...

J lis noužsignukite.
— Ak... vandens... — už 

dūsta ligonis, nusitveręs už
— Treczia niorfijaus

proszlkele priėmiau, užsnūdau 
ir.... vėl! Dieve, kuomet gi, pa
galios pasibaigs szita mano 
kaukvne?

— Asz taigi....
nokite.'.

— Klausykite... S(>kanczioj 
stot y j piane iszsodykite... Asz 

nebegaliu pakęst... 
asz niirsztu...
Tatai biauru, žiauru'. —

daugiau
Asz..

sukila publika.
, — Kikite

panaszu

už ran

szi I a

Jus dova-

szalin isz ežia!

ITž panaszu pasit vežiojimu 
tamsta busi patrauktas atsako
mybėn! Von!

Patrauklis moja ranka, atsi- 
isz traukinio, 

tarnybiniu t raukini, 
hz yffiln’ rr 
a

Sztai ma lo
go ra s ir 

darbsztus tarnautojais! Novoms 
nenoroms spiausi in Visa ir pra 
dėsi gert... Nieko neveiksi

— taip- 
Kaip

>•*

dūsta ir iszeina 
buna in I 
ituvaVges atsisėda 
skundžiasi:

“Na, publika!
nok jai intikt! Buk

pat raukia po-

vienas inžinie- 
krtrininko

pa-

Jusu pa
keleiviu

pumas!
kontrolei iszeitu, tai 
priesz tai ir neturėtum o ežia 
jog puse traukinio be bilietu 
važiuoja!

— Klausykite, ponas! 
inszirdo Patrauklis. — Ir jeigu 
jus nepaliausite szukave ir kė
lė taip publikos triukszma, tai 
asz busiu priverstas iszsodint buvo bemėginąs teisintis 
tamsta artimiausioje stotyje ir. ' 
apie ta in vyki sustatysiu pro 
tokola!

— Tatai žiauru! — girdisi
isz publikos nepasitenkinimo 
halsu. — Pristojo prie ligoto 
žmogaus ir neatsitraukia! Kinu 
sykite, turėkite nors kiek gai
lestingumo ! s

— Bet jog jis pats kolioja-

— virszininkui

si! — pabūgo Patranku s. — 
Gerai, asz bilieto neimsiu..., 
Kaip norite... Tiktai jog, patys 
žinote mano tarnyba szito rei
kalinga... Galite net stoties vir-
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SKAITYKITE! SKAITYKITE! i
Skaitykite ka Martinas Yasurik isz Birdsboro, Pa., sako 

apie stebėtina iszgydyma; Buvo paralyžavotas szeszis 
menesius, negalėjo vienas vaikszcziot. Nemate per 

.tris menesius ir iszgydintas iii septynis mene
sius per Dr. Mendelsohn’a isz Wilkes 

Barre, Pa.

Kovo menesyje 1920 mete, 
1 buvau užt ručini as gerdamas 
i kokia tai leglino vienam sa- j<

lune. Pabudau viena ryta ir 
iszlipti isz lovos,negulėjau

nei apsirengti. Vos ka tik ga- * 
įėjau ka matyti ir tada su
pratau jog juu.dariausiu ne- 
regiom.Toliams visai negalė
jau matyti nieko per tris me
nesius. Negalėjau vienas pa
eiti per 6 menesius, smegens 

) lyg debesuoti^, pra-
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' p rudoji
dėjau trotint atminti ir kalba, 
mano pati pradėjo apie mane

Turėjau 
rupintis,

I

daktarus’

pyksta, įiradesi dirbt 
pat pyksta...
iszgeri, tai Vis
la!c. *

Iszgort!...
i vargai prapm

(

ikitrauklis iszkarto iszgeria 
pdftbuteli degtines ir daugiau 
jau nebemano apie darbo, pa

jai pasi-reigas, tarnyba ir 
szventima.

— J. Naruszeviczius
v

i

LACKAWANNA PAVIETO 
ŽMOGUS PATARIA

Mr. Jo iph Saw ko, 1514 Main 
St., Peckville, Pa. raszo: “ 
gino mane dusulis ps r ilga lai
ka ir niekas man nepagelbejo 
pakol pradėjau vanoti- Dr. 
White’s Lung Healer gyduole. 
Pateminau jog gavau palengvi
nimą nuo pirmos bonkutes.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75e bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

Var

!

visokius
ir pats bijo jausi 

jog proto neteksiu, niekas negali suprast kiek asz kente- 
uparalyžavotas ir be proto.jau, mislinau jog liksiu aklas, 

Turėjau tik 29 metus, jaunas vyras, 
daktaru be jokios pasekmes, mano pati patarė nuvažiuoti ir 
pamatyti Dr. Mendelsohn’a in Wilkes-Barre, in kur reikėjo 

sake:
neduos mums kokia 

bet Dr. Mendelsohn ’as davė 
e$miu visiszkai svei- 

gerai ja nežinosi u. Ne-
iliu atrasti tinkamu žodžiu del padekavojimo Dr. Mendel-

po irvdvmuir*. visokiu
i

važiuoti ketliros adynas ant geležinkelio. Pati man 
4 < \ I • i id ii I I

I vilti tai jau esame prapuolė 
mums vilti ir po gydymui

1 kas i .........................
g*
sohn’ui isz Wilkes Barre, Pa., užmano iszgydyma. Patariu 
sergantiems kreiptis pas Dr. Mendelsohn ’a. Jeigu netikite 
in szita laiszka tai galite pas mane raszyti arini atvažiuoki
te manp pamatyti, ir asz iszp asakosiu visa teisybe apie szi- 
ta .stebėtina iszgydyma.

Martynai jeigu Dr. Monde Isolm’as 
r * > t

i 7 menesiu
ir dirbu kasykloje ir stebėtinai

Į
I

Martinas Yasiirik, 
P, O. Box 136 lį i rdsboro, Pa.

Jeigu kada sigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisingu isztiri- 
nėjima apie juso liga ir uplaikyti tam tikra gydimu ir jeigu galima 
visiszku iszgydima, tai kreipkitės pus tnane. Asz pats gydau ligonius 
yputiszkai, neturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motere pagalbininke del mote tfu ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir ne buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. Ne atidė-

Mums paaiszkinimu ne
reikia. Bet perspojam, jeigu 
neatsipraszysite laimes pasa
žieriu po savo globa paimsime. 

‘ — Gerai, asž... asz, kodėl 
ne pasiteisinsiu... Malonėkite...

Už pusvalandžio Pa i rauki i R; 
sugalvojęs pasitoisiuinuV saki
ni, kuris patenkintu pasažiora 
ir nesumažintu jo vertybes, in 
eina in vagoną. , ■

— Ponas! kreipiasi in
ligoni. —Ponari paklausykite!

n |

CAPITAL STČCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <628,858.62

kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste. 
Galite pas mane atsilankyti be tlumocziaus nes asz pats kalbu visas 
kalbas su ligoniais, Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo czionais, tai atraszykite laiszka kokia sanvaite priesz laik 
o tada pranešiu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paeita negydu.

I

DR. MENDELSOHN
4 SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
~r~i~g7~.-v ■! ~ ~ rrru i., Viii“ ~a~vr.arrta a . ~7'.' ~
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kreipiasi in
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Ligonis iszalgasrta ii ir pnszo-
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< Mokame 4-czia procentą ant 
> auddtu pinigu. Procentą pride-

Į ęiam prie jusu pinigu 1 Sausio 
i ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
1 jus turėtumėt reikalą su musu 
i banka nepaisant ar mažas ar
> didelis.
I *

» H. BALL, Prezidentas
[ Q, W. BARLOW, Vice-Praa.
> J. FERGUSON, Km.J ._B. inSRCpg^N, Km,
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—....................... —mm n

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del Jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3‘Oria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina.
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysiu

m Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
a

*
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KR1KSZCZIONE 
NEVALNINKE

t

(Isz 4 < Laivo”.)

Hannu Szeimyna.
Senu senovejo, 

nystes 
mieste,

už Hanno Vivijnus, 
kuris buvo didžiai 
ir turtingas ’žmogus.

'Pnojau da’bar ji sutaisė savo 
namus taip, kad jiems negalėjo 
prilygti turtingiausiu i 
namai. Jie tapo kone 
Karingos aristokratijos susi<- 
rinkimu centras.

Bet Julija greitai pajuto, 
kad lie susirinkimai, ir ju da
lyvini skaudžiai užgauna jos

isztekejo
garbingas

žmonių i 
visos

Krikszczio- Hyviai skaudžiai
Karingos (kuklumu ir dora.

Sulaukus geros progos, kada 
ji tnpo pirmoje 
motina, ji t uorei 
ir pradėjo sZaliutis nuo 
RVėeziu ir net nrtimosniujii 
prieteliu,

pradžioje
szi aurin oje 

gyveno liaunu szeimyna.
vas liauno Vivius, jo moteris 
Julija, o isz jn vaiku žymiau
sia Vivija Perpohia.

Visi jie buvo Pagonal.
Hanno apsirinko sau kario |negalinti palikt i auginimą 

ir auklejimn savo kūdikio ver
gėms.

Atsikraczius nuo palaidu 
svecziti, ji visiszkai pasiszven- 
te szeimyninkes darbams ir 
taisymui sugriuvusiu finansų.

i ru-

Afrikoje, 
Te savo kūdikio 

pašinam lojo 
savo

net 
pasiteisindama tuo,

"BApEBP’
(0

. I
Asz1 apgauti! Tave apsukti! O, nie-

’    F     — ”    r ’"’-r T - ■ -

miau tokia moteris ir labai ger Czia ji savo gražias akis, pil- 
bianui 'HttVo* > 
suviliojo ju kitrAliu,
laisves ir tapo ežia parduota.“

Czia insikiszo su Savo kalba 
sena, nusidėvėjusi ir invairin 
nedorybiirprisiragavusi verge.

_ A A. .A.*1**

> i 
iii.• • , ■, . '.freivins narsiau kautis^ 

manau, kad Rufina buvo pi r- kupmo't, niekuomet!

biama 'hmVo

!. &

tailtiečziu, bet ji nes ašžtini, pakele in veidą sa-
neteko Į vo garbios ponios.

Asz žinau paslaptį tokio jo- 
Rufina yra 

Ji

*

gyvenimą. N na penkiolikos nu 
tu iki senatvei jis dirbo armi
joje. Daug metu toko jam va
dovauti narsiai kariuomenei 
priesz savo kraszto prieszus.

Nors ir beveik visa savo gy
venimą ] 
prioszais, 
szvelnus, malonus, 
liuesas nuo visokio žiaurumo. 
Jis ingijo visu meile ir pairar 
ha. *

Apleidus jam armija, 
darbuotis senato. Ir 
pasirodo iszt ik imas 
dermėms, teisingas

nuo

praleido karuose su j kuriais vyras labai mažai 
pinosi. ’

Ji nephmirszdavo Vargszu ir 
nelaimingu. Jos geri gailestin
gi darbai plneziai buvo žinomi.

žodžiu sakant, ta Pagonka 
moteris pasirodė savo gĄ’veni- 

xrikszczione ir tai gera
su-

bet jo būdas
Jis buvo

buvo

ir taimu
Krikszczione pirmiau, negu 
sipažino su Krikszczioniu mok 
siu.

iszt i kimi
pa-

Rufina.
Tarp vergu, kuriuos Julija 

gavo in kraiti, tekedama už 
liauno, buvo viena verge var
du Rufina.

beveik vienu metu su savo

tekedama

Ji buvo labai jau-

■W—III I —

Taip yra, bot ne del mUBU, IA 
Kuom niekina kiti, tas yfk 

musu.

džia bausme. Jk • -
— Tenužengia ant tatd gal

voj visokią palaiminimas, ge-, 
roji ponia. Asz dabar jaueziuo- 
siu labai laiminga^ kad tiki in 
mano nekaltumu ir leidi man

roji ponia. Asz dabar jaucziuo-

<T

r

♦ ♦ w

Jau tik tam Mabanojuje 
Spo r t u k a i pa vo j u je,— Tfti pasakyk man, Rufi

na, į 
dainos 
pareiszki savo mintis ir jaus- - i » a

b 
rr<)del 

nekaHn prasziau tavęs jas map 
dainuoti arba nyniuoti pviP 
mano Ikudikiu lopszio.
)<ti¥tu ašz ju klausiau, visuomet 

kuriu ir 
sžiandiėn suprasti negaliu. Pa

ka relszkia tos slaptingos’ matytis sli mano broliu. Bet
kuriose, kartkartėmis

Nekurie laibai geidžia intikti 
O ypatingai moterėlėms 

patikti,
Kaip tai ana diena moterėlės 

isz teatro ėjo, 
Vienas sport el is vienai už 

akiu užėjo, 
Sustojo irkasžin ka kalbėjo,
Rankomis mosojo ir 

iszdestinejp.
Kas tokis staiga! Įauga pakele, 

Porele puikiai suvėlė,
Puodą su skystimu ant 

gaivu iazliejp,

>
tamsus debesyrf užtemdys szios 
mano laimes skaisezia szviesa, 
jei nebus atleista mano drau
gams. Kuomet jie skunde, jie 
turėjo mintyje jusu namu ge-

mūs? Jos man labili patinka 
nona asz ju nesuprantu. -

i 4

sios pasielgimo, 
veidmaine, asz neabejoju, 
miksų leszomis stengiasi ingyti 
ponios pasitikėjimą. Asz tiek 
tikiu jos gerumui, kaip jauno 
tigro. Asz slapta, jau nuo so 
nai, šėku josios kiekviena ju
dėjimą ir jos liūdesio prioža 
t is jau nėr man paslaptis, 
kaltoji ’ ’ 
daro meiliszkiems 
Asz žinau, ka asz sakau, 
pažystu jos širdies iszsirinkla- 
ji. Jis yra vergas kaip ji pati 
ir jo vardas Revokatas. 
pats, galbūt, ji pažysta te.
czia dažnai atsilanko su savo 
pono reikalais.

Jei spręsti isz veido spalvos, 
tai Revokatas yra isz tos pa- 
czios szalies kaip ir Rufina. 

I Asz maeziau juodu abudu, ka
da buvo atvežti Kartagon. 
Taippat maeziau kaip baisiai 
roke isz szelimo Rufina, kada 
juodu skyrė, parduodant viena 
vienam, ponui kita kitam! La
bai dažnai, kada musu rimtoji 
Rufina gale sodo dainuoja sa
vo nesuprantamas dainas, Re
vokatas slenka pasieniu, kolei 
randa vieta, 
girdi dainas, 
klauso. TL_. 
melodijos, tai jos szalies mei-. 
los dainuszkos, kuriomis ji 
reiszkin savo 
ma. Sekdama toliau, asz jau 
sužinojau, kad juodu susieina 
ir ilgai kalbasi nesuprantama 
man kalba. Man iszrodo, kad 
juodu visuomet svarsto 
miela jiem dalyku, 
daiktas, kad juokiu daro 
nūs pabėgti nuo savininku 
kad galėtu mylėtis ir 
drauge.“

Taip kalbėjo apie Rufina ver
gai ir verges ir, galutinai, 
tarė ja inskusti poniai. Jie 
rojo jai pakenkti arba ir 
siszkai pražudyti. Savo nutari
mą

- gavau tokiu jausmu,

“No 
Rut ina savo sz-irdi ati- 

jausmams.
Asz

Jus
Jis

Kick
rove ir garbe. Jie apsiriko, ki
taip suprasdami mano elgeąi, 
negu buvo isztikruju. Dovanok 
jiems, ponia, ir niekuomet ne
pasakyk jiems, kad del mano 
praszymu jiems at leidai.

— O kilnios szirdies, 
gait c, kaip asz galiu neiszklau-

Į

sakyk,Jkiis per poezija ?
Garbioji ponia! Tikėk 
nužemintos

džiams. Ka asz dainuoju, norą syti tavo praszymu? Kas tau
« « • . • L •< * 1 ».!*»•• • *1 •

mer-
tavo verges žo-

Ne toli Skrantn mažam 
miestelyje, 

Arba Lietuviszkani kaimelyje 
“linksmu j u 

Ir vakaruszkas
Užkviesta gera

Btirolis »» susitarė, 
padare, Kad abudu per menesi 

smirdėjo.
Gerai kad ir kitiems taip, 

padarytu, 
Sportelius su smirdalu 

pavieszint u,
O nesikabintu prie moterių 

svetimu,
Ir nestovėtu ant poreziu

■ir namu,
Ir moterėles daug kaltos tame, 

Kad lokiu sporleliu nuo Save 
neatstume,

Arba per (oria gerai užduotu, 
Tada prie ju nesikabintu. 
Mano kūma ant vartos 

pastatysiu, 
In kaili duoti liepsiu, 
Kad mane užvaduoti.

parode kelia in mano szirdi? 
Kokioje mokykloje tu iszmokai 
tokio stebetino ir prakilnaus 
mokslo t Asz stebiuosi in tavo 
žiūrėdama ir man szirdi spau
džia, jogei asz neturiu jegu ta
vo dorybes praktikuoti. Kaip! 
Tavo drafigai ir drauges isz 
pavydo, tycziomis sugalvojo ta 
baisu ant tavęs skunda; jie ren- 

, nors tu jiems 
nieku, mažiausiu dalykėliu, ne
nusikaltai, o tu klu'psczia mal
dauji jiems dovanojimo, tu 
juos rūpiniesi iszteisinti. O ste
bėtina mergele! keista, nesu
prantama man jusu kraszto fi- 
lozofija.

O, beje, beje! pasakyk man , 
avo tanios varda. Papasakok 

man savo istorija. Atidengk 
man (a gilia paslaptį, kuri ta
ve apsupus laiko!

— Mano istorija, kilni po-

ja let u sudominti tavo 
aukszta supratima; tai istorija 
szio pasaulio menkuczio sutvė
rimo, kuris praeina nepastebė
tas ir isznyksta niekeno neat
menamas. Sprendžiant isz ilgu
mo keliones, kuria atlikau iki 
Kartagos, kur turiu laime tau 
tarnauti, mano szalis turi būti 
gana toli nuo czia. Bet, ka man 
turi rūpėti mano szalies tolu
ma;, kuomet asz jos daugiau 
nebematysiu'?

Asz gimiau paezioje sziauri- 
neje Gali jos (Fhuicuzijos) da
lyje, netoli Britanijos (Angli
jos) salų, in kurias, kaip pasa
kodavo, .Julijus Cesaris perkė
lė savo armijas, pirmiau užka
riavęs musu kraszta. Visa, ka 
a'sz giixiejau maža būdama nuo 
savųjų, tai rymioeziai mus va-

kokios lai raižytos poezijos. 
Kaip asz, bemoksle mergaite, 
bueziau galėjusi ingauti to 
sbiptingo mokslo, apie kuri tik 
czia atkeliavusi iszgirdau? Da 
mažiau jos pavartotos isz- 
roikszti tiems jausmams', prie 
kuriu jos taikoma. Neturėda
ma nieko, 
cziausia, visa mano gyvenimą 
verge, kokiam dalykui asz ga- 
lecziau pavesti ir skirti mano 
szirdi ? Asz 'gerai žinau, kad 
asz be nusikaltimo nieko sava
valiai negaliu daryti. Asz esu 
tavo verge, asz visa tau pri
klausau; mano pati gyvybe yra 
tavo rankose. Visas mano 
troszkinias patikti tau, ir 
laiminga tai ai siekus'.
žiant, asz dainavau mano levy
nes dainas, kurias- prie mano 
lopszio mano motina nyniavo, 
o asz prie tavo vaikeliu lopszio.

Jos mano t urtas, kuri asz at
sigabenau czia. Szale laimes 
tarnauti tau, jos yra vienatine 
mano paguoda. Bet, jei tokis 
tavo, poniute, noras asz ju 
daugiau

skirta likti, grei-

gc‘ tau pražūtir>

asz
Loid-

sau 
muzika,

Tno pradėjo gramdyt 
armonika, 

\’yrai su mergom szokt.
pradėjo

Be dainų ir szukavimu
neapsiėjo.

O kad t ai'buvo Nedėlios 
vakaras,

Tuo — kaimynas negeras, 
A tsiun te,dėdės gūži nes 

apmalszyt,
I r jauniems gud t aims 

pagadyt.
Dėdėms to tiktai ir reikėjo,
Tuo in gužine atploszkejo, 

Visus katruos gnžinei sugavo, 
Kaip piktadarius suaresztavo.

In tamsinyczia nebagus 
suvarė,

Ir geležines duris drueziai 
uždaro, 

atsivedytu,

isz kurios gerai 
i sustoja ir 
kad tos jos

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS CRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS, 

ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu. krikaztyniu fg 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1878-lt

ten 
Pikiaina

ponia.
Jos sviesus, skaistus veidas 

rodo, kad ji yra kilus isz Euro
pos. Visuomet rimta ir susi- 
masezius, bet dideliai gerbian
ti savo vyresniuosius, siikallii 
su sau lyginis, tik atsitolinus 
nuo ju szokiu ir pasilinksmi
nimu.

Jei tik jos darbai duodavo 
jai kiek liuoso laiko ji tuojau.® 
eidavo savo kambarėliu arba 
vaikszcziodavo viena sode to
limiausiais nuo žmonių ii 
trukszmo takeliais.

Kartais girdėdavo ja dainuo- 
iant niekam nesuprantama 
kalba; bet nors nesuprasdavo 
žodžiu, bet melodijos nepapras
tai užgaudavo ju szirdi. Balsas 
Imdavo nepaprastai malonus, 
o tonas jautrus ir liūdnas.

Iszgi r< 1 e j u si o j i k I a u sy < l a v< >, 
kolei aszaros iiridavo bvret i isz* • I

ju akiu. Būdavo dienos," kurio
se Rufina pasidarydawi 
gyvesne ir jos dainavimas 
linksmesnis, bet lokiu buvo ne 
lang ir ji vėl gryždavo prie

savo liūdnumo.
Inskundimas.

Jos draugu ir draugiu vergu 
susidomėjimas pasidaro nepa
prastas. Jie nežinojo, ka apie 
ia manyti; ir kiekvienas savo- 
tiszka apie ja sudaro sau nuo
mone.

Vienas <sako: 
maine. Tik pagalvok: jos me
tuose kiekvienas megs]a pasi
linksminti ir pasiszokti. Visur 
jaunimas juokiasi ir žaidžia, 
o jos niekad mums nepasisek e 
intraukti in musu pasilinksuii- 
nirniiR. Tno bildu ji tikisi intik
ti musu poniai. Na ir riekia 
pripažinti, kad tai gana pasi
seko “

Kitas tarė: “ 
kia kunigaikszto, kokio kanv 
liaus dūkto, pakliuvusi ^pr ne
laime in vergija; tai jai pa
prasta musu draugijoje, 
maeziau, kad ji daug kartu at
sisako priimti net dovanas, jai 
duodamas.“

“Bet man iszrodo“, pridūrė 
trecziasis, “
na tu jaunu motoru, kurios 
su lyg kitur osanezio paproezio 
stoja in paslaptinga kontem- 
placijos ir svajonių gyvenimo. 
Jos neteka ir negyvena mies
tuose, bet klejoja giriose arba 
pasitraukia ant neapgyventu 
salų.
pranaszes.

!

teko 
czia jis

savo prie- 
ir beszalis.

Jis užsipelnė žmonių meile.
Szeimyniniame gyvenime jis 

buvo isztikimas vvras ir mvln 
tėvas. Sulyg tu laiku paproezin 
jis turėjo daugybe vergu. Bet 
ir sziems nelaimingiems jis bu
vo geras.

Jei tik jie buvo
savo priedermėm 
pagamindavo in laika valgius 
paduodavo jam jo mylinius žii 
gus, užlaikydavo szvaroje ir 
•tvarkoje jo medžiokles, inna- 
gius, tai jis juos palikdavo ra- 

Nereikėjo jiems nuc 
jo drebėti del savo gyvybes 
kaip būdavo pas daugeli kitu 
turtuoliu.

Hannui nekarta teko iszgirs 
ti in apie Krikszczionis, bet jis 
nesirūpino ju areziau pažinti 
Jis tik sužinojo,kad Kriksz 
czionys veda asztrn gyvenimą 
skiriasi nuo Įdėm kad jie slap- 
ta susirenka ir apvaikszcziojc 
savo apeigas; kad jie kitas 
kita myli ir gelbsti reikale, ii 
kad jie nelanko Pagonu szven< 
nycziu ir nedalyvauja ju vie- 
szuoso atnaszjivimuose.

Taippat jis buvo girdėjos ii 
daug užmetimu , daromu 
Krikszczionims, būtent, 
jie dangstydamiesi asztrin 
neva tyru gyvenimu, po prie-

- danga nakties tamsumos dasi- 
leifižia la^zvariausin darbo.

Bet kadangi jis mate, kad 
Krikszczionvs yra visame ka
me isztikimi pili(‘cziai ir uoliai 
pildo savo priedermes, 
niekuomet priesz juos savo bal 
so nekele, niekuomet nieku m 
prisidėjo prie ju varginimo ir 
kankinimo.

Jo moteris Julija nors 
auklėta Pagonystėje, bet ji 
vo szirdyje nesziojo gilia ne
apykanta visokio blogo, 
dorybes kaipo Pagonk 
goda tukstaneziams < 
niu moterų Katalikių.

Nuo pat savo jaunu motu ji 
visuomet buvo szvelnumo, ma
lonumo, kuklumo ir dorybes pa 
vyzd i s. <) tuose laikuose tarp 
Pagonu jn darbuose, kalbose 
ir net ju dievu ir deivių gar
binime vieszpatnvo 
palaidumas.

Julija nuo visa to szalinosi. 
Jos szirdis jaute, kad moterisz- 
kumo puosznnmti turi but i knk 
lumas ir skaistumas. Todėl 
ji nuo savo jaunu metu gyveno 
užsislėpus, retai kur vieszumo- 
je pasirodydama. Ji buvo tur
tinga,graži, talentinga. Ji galė
jo turėti minias savo sekioto-, 
jn ir garbintoju, bet ji nuo to 
bego. Ji pasirodydavo tik prie 
stalo, valgymo laiku ir greitai 
vėl pranykdavo, grįždama in 
savo kambarius, kuriuose ji 
dirbdavo kartu su savo verge- 
mfs.

Tėvo ji beveik neatmine. Jis 
mirė jai mažutei esant. Kada eina karas tai jas pagauna Ra- las 
susilanko septyniolikos metu, žin kokia szelimo dvasia. Jos tai

mybeje.
savo

juokam

užmetimu
kad

ir
kiek

tai ji'

sa

Jos
:os daro 
d a bar! i-

baisiausias

skaistumas.

“Ji v ra- void- • r

O gal ji yra ko-

tai
/

Asz

ar ji tik nebus vie-

Jos yra kaip ir kokios
Jos yra karalių

kuriomis 
szirdies skaus-

labai 
Galimas 

pla-

gy vent i< > •r

nuo

mi
no-
VI-

nustebo.
skunda.

greitai iszpilde.
Julijos Nuostaba.

Julija liauno,' Rutinos ponia 
ir savininke, dideliai 
iszgirdus toki baisu
Ji visuomet stebėjosi ir grožė
josi Rutinos kilnumu ir 
szvontimu.
1 B.

luinas, nuolatinis 
kuris pridavė jos asmeniui ne
paprasta malonumą visa tai su 
sivienijo pagauti jai 
szirdi. Julia
pilna ja pasitikėjimą. Ji ja lai 
ke kaip savo dukteri, no kaip 
verge.

Dabar ji iszgirdo toki 
ant jos skunda ir tai ne isz vie
no, bet beveik isz visu 
lujni ta pati, 
trenksmas užgavo jis ja. 
Julija buvo pasirengusi 

savo

pasi
jos szalinimasis 

nuo'1pasilinksminimu, jos knk- 
liudnmnas.

ponios 
■su laiku ingave

didi

vergu 
Kaip perkūno

Jau 
visa 

skunda iszdestyti savo vyrui 
ir Rufina butu sutikusi labai 
skaudi bausme, bot sumhno 
pirmiau pati visa dalyku isz- 
tirti.

Kada jiedvi pasiliko 
vieni, Julija tarė Rufinai: 

l 4

jiedvi d v*

Rufina, kodėl tu mano ap
gavai? Ar asz nebuvau tau vi
suomet maloni? Man buvo gai
la tavo nelaimingos padėties, 
ir asz stengiausi ja tau paleng
vinti. Asz turėjau tavim pasiti
kėjimu, ir tu tai žinojai, 
tau vienai palikdavau globoti 
savo vaikus, kuomet kiti rei
kalai mane nuo ju senuko. Asz 
maniai!, kad tu esi dora, man 
pasiszventusi, ė tu mano apga
vai, apsukai!“ .

— Geroji poniute! Isztik- 
ruju buvai gera 'ir net per
daug mnn gera ir mano tau 
dėkingumas bus mano szirdyje 
taip ilgai, kaip ilgai asz gyven

Asz

siu. Bot valgas man! Ka varg- 
gali daryti? Jei jos 

jos taikos ar karo. Kuomet I visas kraujas iki paskutiniam
patarejos, vyriausios sprendė-1 sze Verge

mire jai mažutei esant. Kada eina karas tai jas pagauna ka- 1 aszui butu Užtave pralietas,
_______  . a , v . . t*- nėbUtii Užtektinu atlygini- 

ji, motinai to pageidaujant,; tada dainuoja ir sukursto ka-|muuŽ
.

• t •

nia, neturi savyje nieko tokio 
kas g sudominti

paguoda. Bet 
poniuįc, noras 

nedainuosiu.“
Szie žodžiai labai sujaudino 

Julija. Jai szirdi sopėjo, kad ji 
tail) skaudžiai užgavo nekal
tos verges szirdi. Jau ji jaute, 
kad szale tu, taip gražiu, Rufi- 

y pa lybi u, negali 
būti nieko blogo. Bet norėjo su
žinoti visa tiesa iki galui...To
dėl ji tarė:

Rufina, ar t n pažinsti vergą 
Revokata, kuris 
savo pono reikalais atsilanko? 
Ar tai tiesa, kad judu priva
džiai kalbatės ir tos kalbos už

peri Iga i? d’oki dalykai 
gali tave pra- 

isz savo galvos 
apie kurio dora ir

uos szirdies

ežia kartais

si t esi a 
neleistini ir jie 
žudyti. Mesk 
ta Revokata,; 
būda asz nieko nežinau.

— Maloni popini Asz ir szia 
auka pasiryžusi padaryti ir 
jausiuosi kalta, jei nepaklau- 
sycziau; bot, jei man leisi kal
bėti, asz noriu isztarti kelis‘pa
siteisinimo žodelius. Asz turiu 
pasakyti, kad Revokatas buvo 
mano prie'tolins nuo mano kū
dikystes. Ta puti diena irrsza- 

, vienas

dino barbarais. Bet kodėl taip 
vadino, tai nežinau.

Ii vienass mate musu giminia 
stogas donge musu lopszeli, ta 
pati krutino abudu mudu mai
tino. Mudu gyvenova ir augo- 
va kartu ir maneya, kad tik 
mirtis mudu perskirs. Kritusi 
nelaime perskyrė mudu beveik 
kūdikystėje, O brangi ponia! 
Revokatas, kurio, gal but, dau
giau jau nebematysiu, yra kū
dikis mano motinos. Ji neszio- 
'jo mudu abu savo yseziuje ir 
sykiu pagimdė. Ar nepasto'be- 
jai, ponia, kokis nepaprastas 
nVudviėju panaszumas? Visi sa
ko, kad niekas neinate tokio •neturtinga, 
panaszumo tarp broliu ir sese
rį!.

j— Duok, Rufina, savo ran
ka. Esi kilni mergaite. Tikiu 
ih tavo nekaltumu. Dovanok, 
kad savo inlarimu 'padariau 
tau skausmu. Nuo szios dienos 
neesi verge, bot esi mano drau
ge. Padėsi man auklėti mano 
vaikelius. Tu juos myli, o jie 
myli tave. Mano Viviai tik ir 
rupi asz ir tu, Tu buvai taip 
jai gera, kada jį sirgo. Tu ne- 
apleidai jos nei valandėlė. Ga
li pasitikėti mano ir jos dekin-

r>

gurnu. Eik, susitik su savo bro
liu koda'žniausia. Kalbėk kur 
ir kiek nori. Noriu, kad tai ga
lėtum daryti be kliucziu ir už
puldinėjimu. O ‘ nedori; tavo 

kta gera! Bet tave skundikai sziadion patirs skau-
.! Vįj •* n
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Idant biskuti
Ir per daug nesilinksinintu 

Mat, kas per daug, 
Tai szelauk.

rfaigi ir dėdes už ta savo 
darbu,

Ir del jaunimo sveikatos 
dideli laba,

Po penkines liepo užmokėti
Arba pet naktį kozoje sėdėti.

Visi sake, kad pinigu neturi, 
O czia vaikine viens in 

kita žiuri,
Palicmonai suprato ir mato, 
Kad visi meluoja, dasiprato, 
Vienas sako: “Noting duing“ 

turėsit tupėti, 
O rytoj vistiek užsimokėti. 
Vaikinai daug proto, matyt 

neturėjo,
• Kad dėdės melo suprast 

negalėjo,
Noroms, nenoroms, reikėjo 

mokėti
Geriau užmokėt, negu

meluot ir gulėti.
Po penkine visi užmokėjo, 

Kiti pasiskolino ba netuVejo
Na ir kalėjime miegot 

nereikėjo.
Geriausia Nedelioms gužiniu 

nedaryti,
Pinigu ant nieku nemetyti 
Argi be gužiniu, gerymu ir 

szokiu, 
Jau nesiranda linksmybių 

jokiu?

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigius nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
*>

Mano tėvas buvo senas ka
reivis. Jis Re vokalui ir man 
pasakodavo apie musu tautie- 
cziu karinius žygius, apie tai, 
kaip jie viena karta buvo pa
ėmė net paezia Roma.

Asz buvau tada visai jAuna 
ir szio dalykai man nerūpėjo. 
Asz juos beveik ir piimirszau. 
Labiau mano ‘sudomino tie da
lykai, apie kuriuos man paša- • 
kojo mano motina. Juos asz 
daug geriau atsimenu.

Buvau deszimties motu, ka
da netekau savo levo. Neteko 
net būti prie jo mirties valan
doje. Jis buvo isztikimas vie
nam kilniam ir szventam daly- 

ir už tai viena diena, jis į

na szle, 
dar

k ui, 
tapo apkaustytas retežiais, Už
vilktas isz savo namu ir kelios 
dienos vėliau nukirstas budelio 
kirviu.

Liko mano motina
apsunkinta 

dviorh mažais vaikais. Ji dirbo 
labai sunkiai, kad iszmaitintu 
savo ir mudu. Vargas, sunkus 
darbai greitai parbaigė josios 
.įoga's, Ji nukeliavo in geresni-
ji pasauli.

Ijikova mudu du jaunu nasz- 
laicziu. Skolininkai užpuolė 
mudu. Jie 'pardavė mums liku
si turtą, bet jo neužteko apmo-

< ► 1 
laicziu.

keti skoloms. Tai su lyg szalies 
instatymu jie galėjo ir mudu 
parduoti. Taip invyko.

[TOLlAUŠ BUS]

Dr. T. J. Tacielauskas
>1 _

Pirmutinis Lietuvistkas 
Dantistas Mabanojuje. 

Ant Antro floro Klino 
19 W. Center St. Mah

Ant antro floro Kllno Sitoro.
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DIDELIS STOVYLAS DEL 
PORTO RICO.

Bonne McLeary isz New Yur
ko, tomis dienomis užbaigė di
deli stovyla žymaus Porto Ri
co pairi joto Munos Rivero, ku
ri atidengs 17 Julajaus. Stovy-

anoyOity ežio.
• ' I

las pastatytas mieste San Juan 
ir turi asztuones pėdas augšz-

h
l

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gryditia su žolema, 
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 žolęs nuo visokiu Ilgu 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 auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz viraa 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo ganioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su Juodais mink* 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto- • 
ju musu žolėms po visu* lietuviszku* 
kolonijas. Adresavokita szitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Mes Duodame

Spencerport, N. Y.
A1—*—* 'i ii......  ■ ■ ■■*"« < ......... ..

I

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstown©, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youpgstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

Mes kalbamlietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co. 
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO ------ ------- ■ - - - ~—

303 Mahoning Bank Bldg
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.

nc-— Readingo kaby klos 
dirbo Seredoj, bet pradėjo Ket
verge ryta.

— Ketvergo atsibuvo lai
dotuves Mariutės, 12 metu 
dukreles Jono Valincziaus, 522 
West Pine ulyczios, kuri mirė 
po operacijai Pennhurst State 
School. Traskauckas užsiėmė 
laidotuvėms.

— Burmistras Magalingn 
aplaike žinia isz L
Mass., idant sujeszkoti seserį 
Povylo Vaitkaus, kuris mirė 
ana diena. Miestas geidže su
rasti velionio aesori svarbiam 
reikale. Jaigu kas apie jaja 
žino, tegul duoda telefoną bur
mistrui.

— Vaikai siausdami prie 
t Seredos ryta apie 9 va- upei ūko, surado negyva kudi 

landa mirė nuo szirdies ligos ki, kuri miestas palaidojo. Po- 
Antanukas, 11 metu, mylemas licije jeszko nelabos motinos.

I ■-1—-1"— I

E. Rntynoad iflyczios. Antanu-* mintis ant

SoitfhboroA

■

KAMPELIS
DEL VAIKU

BAISUS ŽIEDAS.

Raszo ONA JURKIUTE 
S. L. A. 38 Kp. Jaunuoliu 

Mokyklos Mokino.

I
3AULB „

Stasys Bernickis, gyve
E, M t. Wrnon uli.

sūnelis Juozu Dugnaucku, 216

kas buvo vyriausias isz ketu-‘ puolė arti namu isznerindamas 
sau alkūne.

— Aleksa Purvys, 
Ferguso uli. likos staigai 
paralyžavotas ant kairios pu
ses.

riu vaiku. Laidotuves atsibus 
Suimtoje su bažnytinėms pa
maldoms Szv. Juozapo bažny
čioje. Laidotuvėms užsiėmė 
grabel ius Traskauckas.

— Kas žino kur vra sesuo 
Povylo Vaitkaus, kuris mirė 
Southboro, Mas<. Badai ji ji 
gyvena szioje aplinkinėje. Kas 
apie ja ar ji pati žino tegul su- 
sinesza per telefoną su Shena- 
dorio burmistru M a galinga, 
nes yra pas jaja svarbus reika
las.

kuris 
Badai

— Girdėt lead musu grabo- 
rius Antanas Sakalauckas per
sikrausi v s

bus
e

in Shenadori kur 
uždės graboriszka bizni po No. 
331 W. Centre ulyczios.

— Nedelioj 13 Kovo, Szv. 
Juozapo parapijos saleje
rodomi Lukszioimti Lietuvoj 
krutami paveisklai, taipgi bus 
rodomi paveikslai isz Lietuvos 
dienos Philadelphijoje per Ses- 
qui Centennial Paroda kur pa
rapijos choras gavo pirma do

Bus du perstatymai: 3 
7:30 valanda

vakare. Inžanga 50e. Vaikams 
15c.

vann.
valanda popiet ir

PRANESZIMAS.

Szv. Juozapo Parapija, Ma
hanoy City* laikys specialiszka 
susirinkimą, Utarninke 15 Ko
vo 7 valanda vakare Norkevi- 
cziaus salėjo. Labai svarbu rei
kalu bus apsvarstoma kurie 
būtinai turi būti visiems žino
ma. (t.21

— Per paliepima Komiteto.
ANT PARDAVIMO.

109 N.
su-

anglių 
likos * w

Kazimieras Zukov-

— Per nukritimą
Keldev Run kasvklosia 

If »

užmusztas L...______
30 metu, gyvenantis antskis

602 Vine uli. Velionis paliko 
paežiu ir viena kūdiki.

McAdoo, Pa. — Nauja Szv. 
P. Marijos moterių draugove 
turės savo susirinkimą pas 
prezidentą Ona Baranauckiene 
102 Blaine ui vežios 
szio menesio. Patartina, kad 
visos moteres ir merginos pri
gulėtu prie tos draugystes.

— Kasyklos pas mus dirba 
tik pok elias dienas. Lietuviai 

sutikimo ir

13 diena 
Patartina,

czionais gy vena 
inalsz(*i.

Black Diamond, Wash.
Darbai czionais neblogi. Oras 
smagus, sniego szimet visai 
nebuvo. Black Diamond kasy
klos likos užlietos per vandeni 
ir tai tiek kad vargei kada 
iszpumpuos. Ant giluklo angle- 
kasiai iszsigialbejo in laika. 
Kompanijo atidarė naujas ka
syklas priimdama visus darbi
ninkus prie darbo.

Karta gyveno tūla mergaite, 
vardu Alena, kuri 'buvo kibai 
neteisinga — mylėdavo meluo
ti. Motina nežinojo, ka darvti, 
kad Alena nustotu melavus ir 
butu teisinga mergaite.

Viena gražia vasaros diena 
Alenos molina nuėjo in auska
rui krautuve ir paklauso par
davėjo, ar jis neturi tokio žie
do, kuris pasirodytu labai ne
gražus kada Alena pradeda 
meluoti. Jis turėjo toki žiedą. 
Alenos motina ji nupirko ir 
parneszus namo, padovanojo 
Alenai.

Sekanezia iliena Alena nul
ojo in mokykla ir labai džiau
gėsi savo nauju žiedu. Mergai
tes, pamato žiedą, pradėjo 
klausinėti, kur Alena ji gavo?

Alena atsake:
“Radau“...
Kaip tik Alena spėjo tai pa

aky t i, žiedas tuojau pasidaro 
labai guzuotas ir jame matosi 
laukiniai žvėrys.

Tai pamacziusios, visos mer
gaites'pradėjo rėkti. Alena ir
gi persigando ir neiszpasakytai 
paraudo.

Apie szita baisu nuotiki, pa-
Apie szita baisu nuotiki, pa

rėjusi namo, Alena papasako
jo savo motinai. Motina Alenai 
paaiszkino, 
nupirktas tik todėl, idant ji nu
stotu melavusi.

Nuo to laiko Alena jau nie- 
buvo

namo

pamato

f,

kad szitas žiedas

kad-niekad nemelavo: 
teisinga ir gera mergaite.

KATE IR PELES.

lūs ir sutiko eiti lažybų. Bet 
jau beeinant namo jam pasida
rė baisu, o kai parėjo, tai nei 
gere, nei valgo.

“Kas tau, te ve?
se szeimininko. — 
tin,” — pasisako jisai, — “ 
si tiko su manim nei sziaip, nei

Ir papasakojo viską

M

< l

— pasisako jisai, —

- paklau- 
Vai, mo

at-

Tuo-

taip.”
kaip kas buvo. Szeimininko ta
re: “Jei tik tiek, tai gerk ir 
valgVk ir buk ramus: asz jau 
inspesiu augalo varda.“
jau nusirėdė ir inlipo in degu
to bosą; paskui praavde pata
lus ir iszsivoliojo plunksnose. 
Nuėjus in lauka, kur augo ne
žinoma žple, eme bėgioti tarp 
ežiu, palefikus galva, lyg norė
dama lapus raszkyt. Kai tatai 
pamate velnias, atbėgo baidyti 
paukszczib, plojo delnais jr 
szauke: “Sztisz tu, didysis 
paukszti! Ar neisi laukan isz 
mano tabako! Sztisz, sztisz, 
sztisz!“

Moteriszkei to pakako; ji 
skubiai nubėgo namo ir pasako 
vyrui, kaip vadinasi velnio nu- 
gnl?8:

Kai atėjo treczioji diena, ne
labasis jau džiaugėsi laimėjęs, 

• a a ■ a A « ' a

“Sztisz

sztisz

siela, szaipesi visu veidu ir pa
galiau paklauso ūkininko, kuo 

Tabakas,“vardu jo augalas.
— l>asake ūkininkas1.

Taip velnias pralaimėjo la
žybas ir turėjo sugryžti in pra
garą be sielos; o žmogus gavo 
visa tabako lauka. Nuo tada

( 4

pradėjo žmogus auginti ta vel
nio žole.

ATSAKIMAI.

S. Panemunėlio 1
— Taip,

Namas ant vienos szeimynos 
po No. 118 W. Market Street. 
Kreipkitės ant a<lreso

320 E. (’entre St., 
Mahafiov t ’it v, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Mikola Sta- 
nevieziuš aplaike sulaužima 
kojos laike darbo Pratt Bros, 
kasyklosia. Daktarai turėjo su
žeista sanari nupjauti, nes ne- 
ga lenui buvo 
Stanevicziu- 
prie 
apleis

Herrin, Ill. — 
aplaike

iszgydyi. Ponas 
sugryžta 
neužilgio 

iszkelianda- 
mas namo pas savo szemynelia.

greitai 
sveikatos' ir 

ligonbuti

uz-
Iszgirdo

tad nusprendė iszsi-

(t.22

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma
hanoy St. ir 525 
Atsiszalikite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., ’ 
Mahanoy Citv, Pa.

ANT PARDAVIMO.
t.f.)

> W. South St.

Biznavas namas prie 528 W. 
(’entre St. Teipgi namai

. dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso: 

Walter Zetuskev 
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville, Pa.
PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau savo brolio Joną 
girdėjau gyvena

t.f.)

ant

Chicago. — Frank Trucha'S, 
45 metu, 487 N. Harding avė 
vagonu taisytojas, 
musztas ant vietos, 
kliuvo tai*p dvieju 
vagonu Chicago 
western geležinkelio varde ties 
Kinzie gatves.

Joseph Koni.iskis, 37 m.. 
Emerald av<\, pasimirė 

užvakar savo namuose nuo 
žaizdų, kurias jis aplaike Va
sario 19 diena, kada nukrito 
nuo antro aukszto gaisro laip
tu Mildos saleje, kur jis buvo 
nuvvkes in szokius. — N.

3415

už-liko
kada pa
či naneziu 

and North-

Paskutines Žinutes;

4

užsilipo sienomis

kad tamsta, po-

Stotis, 
meldžeme 
isz Lietu

vos, už ka busime labai dėkin
gi-

Miss A. A. Mahanoy’ City. — 
J f you will give your name and 
address we will forward Rock
efeller’s 
mail.

P.
Lietuva.
prisiumti žinueziu

address to vou bv

h
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Sjtkevioziu,
Shenandoah, Pa. Paeina isz Su
valkų Red., Puncko Para., 
Agurkiu Kaimo, apie 32 metai 
kaip-Amerike. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Mrs. Rose Vilcinskiono, 
508 Hill Ave., 

Steubenville, Ohio.
KRUTAMI

U Chester, Pa. — Petras 
Zelazny, rūkydama,s paperosa 
lovoje užmigo, bet turėjo grei
tai pabusti nes lova 
kaipo ir Petras likos 
apdegintas.

1[ Paintsville, Ky. — Alfre
das Nichols, 50 metu, 
dentas Avres Hang Co

užsidegė 
smarkai

lt

supre- 
, kasy

klų, likos nuszautas ant smert 
per anglekasi Charles Van
hoose. Tarp juju vioszpaiavo 
neapykanta nuo ilgo laiko.

Vienus namus visiszkai 
vicszpatavo Peles, 
apie tai Kate ir pamanste:

— Sztai kur man gOl’tt vieta !
Tai pagalvojusi, ji ųtejo na- 

muosna, apsigyveno juose ir 
vienval gaudo Pelos viena po 
kitai ir ede jas. Pagalinus Pe
les pamate, kad blogai joms 
dedasi,
slapstyti skylėse ir nesirodyk i 
isz j u.

— Žiūrėk tu man! iszsislaps- 
te! — nusiszypsojo Kate, — 
reikia jos prigauti, kitaip nie
ko nelaimėsi!

Pamanste ji valandėlė, pa- 
maseziusi,
ant balkio ir nusikorė žemyn 
galva taip, kad atrodo nebegy
va. Pamaži viena Pelute iszlin- 
do isz skyles ir pamate Kate 
pasi kerus.

— Aha, — ji suszuko: — nė
ra abejones,
niute, esi labai gudri! Bot ir 
mes nekvailos: neprigausi! Ga
li pavirsti ir in pelu maisza, jei 
nori, mes visviena artyn neisi
me, tad ir nepasigausi mus!

♦ ♦ ♦

Kad ir nekalcziausiu apsi
mestu tas, ka susekei esant pa
vojingu,— neapgaus tavęs, jei 
esi gudrus.
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0. G. LUKSZIO 
PAVEIKSLAI ISZ 
LIETUVOS 
BUS RODOMI:

St. Clair, Subatos Vakare 12 
Kovo parapijos saloje.

Mahanoy City’, Nedelioj 13 
Kovo, 3 valanda popiet ir 
7:30 valanda vakare, parapi
jos salėjo.

New Piladelphia, Utarninke 
15 Kovo, Parapijos saloje.

Shenandoah, Utarninko va- 
kara 22 Kovo, High School 
Auditorium.

(Po me ra n u pasaka.)
Tabaka velnias fh’asimano, 

tik ilgai slėpėsi nuo žmonių. 
Viena diena vienas ūkininkas 
pamato velnią lauke koki au
galu sodinant. Ūkininkas, ne
pažines augalo, susidemojo ir 
paklausė: 
dinil“ — 
nesužinosi

V

J

j

valanda

kurie atplauko pla- 
propoganda Kantonie-

M

London. — Marszaika Chang 
Tso-Lin, paliepė pasmerkti vi
sus Rustezkus komunistus ku
riuos suome ant laivo 4‘Pamint 
Leniną,

Minti
ežiams prieszais valdžia. Tik 
viena motore tarp tuju komu
nistu Borodinione Jikds paleis
ta ant liuosybos, sziaip visi tu
rės mirti.

Isz tos priežasties tarp Kinu • n i’i 'i • tir Rosijos kils didelis nesupra
timas ir bolszevikai stengsis 
Kinams už tai atkorszyt. _

iii.

Ka ežia, velno, so- 
Tu to ilgi ^yvas 
— atsake velnias. 

Ūkininkas supyko 4r suszuko: 
“Ka tu žinai, ta ir asz žinau! 
Kiek tu esi gudrus, tiek ir 
asz!“
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“Taip? Einam lažybų!
— pasiūlo velnias:
tris dienas inspesi augalo var 
da, gausi ta lauka su visa kuo, 
kas lauke auga; jei no, tai tu
rėsi atiduoti man savo kuna ir 
siela. ”
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raszymo, del vaikams.
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Padaryti Angliakasiams
t

Prailgintas padas ant 
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Hi miner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

(( Ball-Band” (rau-

M

balMBband
“Ball-Band” guiųinčs kurpes yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidčk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
Yra smagiausios kurpes kurias 

bile kada nešiojai.
Galinanti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 

i Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi krautuvninkai juos parduoda.

atrodo.

Ziurek del raudonos bolčs.

?■' Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka, I nd.460 Water Street 
“NamasKuris Išmoka Milijonus Del RnUes”

i

W. TRASKAUSKAS Skausmus ir galimus nutildo
L1ETUVISZKASPIRMUTINIS

GRABORIUS MAHANOY CITY

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

PAIN-EXPELLER
fValibaženUls utreg. S. V. Pat. ObM.

DRAUGAS REIKALE
' « * I'* II

n

Naudok

Ruffles
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 

Preke 15c 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA

.' t

> hijKiJ ■
f

■ r i . ' *

Moderniški
Rūkytojai 
Gerejasi 

■ w

Gardžiu
Kvepėjimu 

Camel
' L 1 i ,■ . .1 .i . J
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Vartokit cigaretus kurie yra už
kariavę moderninį pasaulį.
kitų panašių kaip šitie—nežiūrint 
kainos. Visuomet kvepianti, visuo
met lengvus—geriausias rūkymas 
koks kada buvo padarytas.
“IMKITE CAMEL.”

RŪKYTOJAI šio moderniško am- 
gerejasi lengvu, gardžiu 

kvapsniu Camel—tas skonis ir geru
mas paeina iš parinkto tabako. 

.Camel’ų populiarumas nuolat auga 
pas moderniškus rūkytojus, tas 
suteikia jiems pirmybę už bile kokius 
kitus cigaretus.
pagarsėjime Camel yra pirmutiniai.
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