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207 MILIJONIERIŲ
TIEK YRA AMERIKE 

ŽMONIŲ KURIE TURI 
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pamate kaip vai-

Prezidentas Coolidge ir jojo Pati Wicker Parke, Ind.

Washington, D. C. — Ame
rika s yra vienatine szalis, kur 
randasi daugiau milijonierių 
ne kaip kokiam kitam sklype 
aut svieto. Tokiu, ka turi me
tines ineigos milijoną doleriu 
yra 207 ypatų.

Pagal ineigos taksu rapor
tus, tai in meta laiko septyni 
žmom’s padare daugiau kai ii 
61 milijonus doleriu už ka už
mokėjo valdžiai po 10 milijo
nu doleriu padotku.

K a uždirbo suvirszum mili
joną doleriu, tokiu buvo 207. 
Najorke yra dvi y palos ka už
dirbo 22 milijonus. Pennsylva- 
nijoj yra 28 ka uždirbo po mi
lijoną. Penkios moteres turėjo 
ineigos po 1,500,000 doleriu ant 
meto.

Kompanijų buvo 196 kuriu 
uždarbiai dasieke lyg penkių 
milijonu doleriu ant meto.

Deszimts žmonių mirė pa
likdami turto vertes ant 337 
milijonu doleriu. Viso 4,171,- 
051 ypatos padare ineigos tak
su ra partus, kuris parodo, kad 
tieji žmones uždirbo 21,894,- 
000,000 doleriu.

Kas turto neturi, tasai ir ne
sirūpina • su • mokėjimu taksu 
1 lodei Šamui.
RAISZAS ŽMOGUS 

NUŽUDĖ DAKTARA 
KAD JI NEISZGYDE.

Johnstown, Pa.
Ammorian isz Creekside, ang- 

adgal, 
aplaike sulaužymu pecziu lai
ke darbo. Dr. Franas Moore 
padare ant jo operacije ir isz- 
gelhejo jam gyvasti, bet Jonas 
negalėjo vaikszczioti be pagel
iais lazdukes, už ka turėjo pik
tumą ant daktaro kad ji visisz- 
kai neiszgyde, vietoje Imti dė
kingu kad jam iszgelbejo gy
vauti.

Ana diena Jonas at ėjas pas 
skundėsi kad

New York. — Ana diena, lai
ke pamaldų, stebuklingu budu 
likos iszgydintas 19 met u War
ren, suims Rev. Dr. John Stra- 

‘ ‘ a psirei szk i nia ja me 
Jaunas Warren buvo 
ant sveikatos ir bai- 

kalbe-

< < <imi, per 
Dievo. ” 
palidges 
šiai mikeziodavo laike 
ji mb.

Laike pamaldų Warren klū
pojo prie altoriaus Baptistu 
bažnyczioje, kurioje jojo tėvas 
buvo prabaszcziuin. Staigai 
parvirto ant grindų. Laike ap
mirimo vaikinas pradėjo gie
doti aiszkiai, be jokio mikezio- 
jiino ir tai nesuprantamoj kal
boje, labai puikiai, jojo veidas 
buvo praszvites ir linksmas. 
Dabar visiszkai pasveiko, kal
ba aiszkiai, bet nieko neatsi
mena kas su juorn darėsi laike 
tojo apmirimo.

Vakar

Jonas

lekasis, septyni metai

STEBUKLAI! ŽYDAI 
APGAVO ŽYDELKA.

Harrisburg, Pa.
alėja du puikiai pasirėdė Zy-

)r, 45 mc- 
naszle. Vienas isz 

juju pasakė jai, kad jisai ka 
tik atvažiavo isz Besijos parsi
veždamas Slaptai keliolika 
puikiu .deimantu ir ar jiji -ne
pirktu nuo jojo per ka paduria 

> f 
neturėjo 

kaip 500 doleriu, 
atidavė apgavikams, kurie jai 
davė penkis ži'banezius akme
nukus. Zydelka nudžiugus nu
bėgo pas auksoriu, bet tasai 

kad kožnam 
czypsztoryje gali pirkti tokius 

deimantus” už deszimts cen
tu.

Pasidarė didelis

dai pas Mrs. B. Ze 
(u Zvdelka, 

• y

Slaptai

gera “giszefta.
Žvdelka

paw auksoriu 
a p re isz k e jai,

i <

daugiau 
kuriuos ir

u gyva lt! 
bet apgavikai dingo kaip kam
paras.
DEMPSIUI $250,000, 

SHARKIUI 25-TAS 
NUOSZIMTIS.

PAVOGĖ CENTĄ 1898, 
SUGRAŽINO SU 

PROCENTU.
Chicago. — Tula diena 1898 

mete, tnlas vyras važiuodamas 
st ryt kari u,
kas, kuri motina laike ant ke
liu, pamėtė centą. Vyras pa
ėmė centą insidejo in kiszeniu 
ir iszlipo isz karuko.

Per 29 metus savžine ji kan
kino. Todėl nusiuntė vadui po
licijos czdki ant vieno cento su 
6 procentu už 29 metus. Vyras 
pasirasze kaipo Marcei Kraus 
isz New Orleans, La. 
toje rasze: “
giau nuo savo molinos 50 cen
tu kada buvau vaiku. Meldžiu 
sunaudoti tuos pinigus ant ko- 

Viso prisiun-

G romą-
Priek tam pavo-

kio gero tikslo* 
te $4.61.

TĖVAS SUMUSZE 19 METU 
DUKTERE ANT SMERT.
New York. — Sudaužės gal

va savo 19 metu dukteriai, su 
szmotu geležies, Juozas Unger- 
man isz Brobklvno, bandė sau 
atimti gyvasti per inkvepima 

Priežastis žudinstos da 
nes tėvas da ne-

gazo. 
neiszt vrinela, 
atsikvotėjo nuo gazo.

VELA EROPLANAS 
NUKRITO; TRYS

SUŽEISTI.

Minersville, Pa. — Arti ezio
nais nukrito eroplanas kuris 
negalėjo iszlekt in ora isz prie
žasties keliu medžiu kurie sto
vėjo ant kelio ir eroplanas kri
to smailiai in žeme. Varytojas 
oroplano Albertas Carr isz 
Shamokin aplaike sulaužyma 
kojų, new iszszoko o 
sažioriai Lachek ir Hebanan 
isz Mincrsvilles tik mažai ap
draskyti. Kropiami ketino nau
doti laike 4 Džiulajaus ant pa
sivažinėjimo pasažieriams.

Albertas Carr

kiti du pa-

musu tautietis 
bet tuom 

vos 18 metu 
Gudina aukas (Good-

k

5^%.
Prezidentas Coolidge ir jojo pati invažiuoja in Wicker Parka 1 

laike 
atidengė Wicker Parke kariszka stovyla ant atminties žuvusiu kareiviu 
Indijanos.

ana, kur sustojo važiuojant' in Juodus Kalnus, kur apsigyveno

Isz Visu Szaliu
A —

BAISI IŽUDINSTA

30,000 KINU
UŽMUSZTA

netoli Hammond, Indi- 
vakaciju. Prezidentas

isz Lake pavieto 1

DU GYVASCZIAI P AAU- 
KAUTI ISZ PRIEŽASTIES 

VOGIMO BULVIU.

Lublinas. — Barnis kilo tarp 
gaspadoriaus kaimo Lakrentu, 
Petro Juzviaku, 55 metu ir An
driaus Cmokovskiu, 65 metu,
už pavogima bulviu per JuzVL 
aka. Nuo žodžiu kilo rnuszis ir 
ant galo Juzviakas pagriebęs 
kirvi uždavė savi) prioszui ke

lio r galva, padeda-

nebuvo 
viena auka savo 

priszoko prie jo se-

ISZ LI ETŲ VOS
LENKU SUIMTI DU MUSU 

POLICININKAI.
Rvto” Ryto” praneszirnu, sz. m. 

Birželio 9 diena du musu poli
cijos sargybiniai Veilkevicziiis 
Kostas ir Pe'tuszka .Juozas, oje 
savo pareigas Szakiszkiu kai
mo. Kžerenu dvare, lyjant 
smalkiam lietui, inojo in pii. 
MeszkieiH’s troba.
I>astebej<‘ juodu Ltmku 
nio sargybiniai, 
ii-, abudu suome nusivaro in sa
vo puse už (leniarklinijos. \’o- 
losmunis žiniomis piliecziai 
Va it ko vieži ns ir Petuszka v ra 
pristatyti in Szvenczionis pas 
vietos apskrities virsz.ininka. 
Toks Lenku sargybiniu elgesys 
su musu policija yra n<‘ tik ne- 
taktiszkas, bet kartu ir inžei- 
džias musu garbe.

l'uo tarpu 
pasie- 

apsupo troba

f p

I

NACIONALISTAI PANESZE 
MILŽINISZKAS BLEDES- 
MUSZIOUSIA SU SAVO 

PRIESZAIS.

VIENI VAGYS IR PRASI
ŽENGĖLIAI VALDO VISA 
MIESTO ADMINISTRA

CIJA.
Kruchova, Rusija, 

miestas yra ypatingas tuo, kad 
ji valdo vagys, pleszikai, žmog- 

ižudiai ir kitokie kriminalistai.
I

NORĖJO ISZVERST TRUKI.
Batakiai. — Nežinomi pikta

dariai Gegužes menesio 31 die
na einant traukiniui isz Sziau- 
liu Tauragės link netoli Bata
kių padėjo ant gelžkelio apie 
dvieju metru ilgumo pabėgi. 
Traukinys nukentojo ir po 6 

gal<‘jo vėl toliauminutu 
žinoti.

va-

London.

daktaru, skundėsi kad turi 
skausmus pecziuose. Dr. Moore 
sake kad ji nuvež in ligonbuti 
ant eksrei egzamino. Insodino 
in savo automobiliu ir laike 
kada važiavo, Jonas sėdėda
mas isz užpakalio, paleido ke
lis szuvius in daktaru užmusz- 
damas ji ant vietos. Po tam 
pats sau atome gyvasti tuom 
paežiu bildu.
NUŽUDĖ PENKIS VAIKUS 

IR PATI SAVE.
Whitestone, L. T. — Neturė

dama vietos kur patalpinti sa
vo penkis vaikus, kurie turi 
nuo dvieju lyg 10 metu Mrs. 
Mary Freeman, naszle, kurios 
vyra# mirė du menesius adgal, 
atsuko septynis vamzdžius ga
zo ir visi nžjroszlko.

Kaimynai suvuode gaza, pra- 
nesze apie tai palicijai kuri 
surado szeszis lavonus. Badai 
uoszve nenorėjo priimti vaiku, 
paliepdama motinai idant juos 
patalpintu sieratu prieglaudo- 
je. • \
MĖGO PLESZT IR DEGINT 
KATALIKU BAŽNYCZIAS.

Upper Sandusky, Ohio. — 
Suimtas už apipleszima vienos 
Kataliku bažnyczios 
mieste, Ray Mardsen, 42 metu 
amžiaus, prispažino, kad iki 
szioi jis esąs apipleszes ir pa
degęs dvideszimt dvi Kataliką 
bažnyczios Ohio ir Kentucky

New Yoiik. — Matyti, kad 
Rickiirdas finansiszkai Dempsi 
ir Sharki apdovanos lygiai, 
nors garantavo $250,000 Demp
siui, neduodmas Sharkiui (Žu
kauskui) jokios garantijos. 
Bet jei inplauks apie milionas 
doleriu Rick’ardui už tikietus, 
tai Sharkey irgi gaus $250,000 
o jei daugiau, tai 
Daugiau žadėta ir

daugiau.
Dempsiui, 

jei susirinks pervirszis inplau- 
ku.

* Bet oficialiai ant kontraktu 
yra paraszyta, kad Dempsey 
gaus 27 ir puse nuoszimožio, o 
Sharkey 22 ir puse.

Visi laikraszcziai dabar tik 
gvaldo klausima: ar Dempsey 
yra kiek geresnis negu kada 
kovėsi su Tunnoy, ar jis tik 
akis muilina ir nori pinigucziu; 
Dempsey visada su reporte
riais gerai stovėjo, tai

LIETUVIS LAIMĖJO 
GOLFO SZAMPIONATA.

South Omaha, Nebr. — Ve
la atsižymėjo
sporto laimėjime 
kart yra jaunas, 
Jonas 
man) kuris sumusze savo prio- 
sza Jimmy Ward isz Kansas 
City, sumuszdamas ji golfo lo- 
szime, už ka laimėjo titulą 
Trans-Mississippi szampiono.

Gudinami kas yra siera t a ir 
turi kitus broliukus Jonitka, 6 
motu ir Tamdsziuka 9 metu, 
kurie randasi St- James prie
glaudoje, Mikola 12 metu ir 
sesute 13 metu.

Ant jo garbes likos iszkeltas 
hnnkietas o turtingesni žmo
nes prižadėjo ji suszelpti ir 
siunsti in kolegije. — Garbe 
musu jaunam tautiecziui.

li'kos apsūdyta ant

Carey

valstijose.

i visi 
kolkas rftszo, kad Demsey yra 
‘fit as a fiddle.”
3,750,000 SVARAI

POPIEROS PO PARODAI.
New York. — Gatvių valy

mo virszininks sako, kad po 
Lindbergho parodai jo žmonos 
per naktį suszlave ir iszvežo 
tris milionus, 75 tukstaneziu 
svaru invairiu popierėliu ir 
kaspinu. Tas milžiniszkas kie
kis popieros buvo paleistas in 
paroda isz ofisu langu.

Nuvalimas tosios popieros 
kasztavo miestui apie 50 tuks
taneziu doleriu.

MOTERE BUS PAKARTA.
Chicago. — Mrs. Katre Cass

ler, kuri nužudė AVillima Lind- 
storm’a,
pakorimo, 21 Novemberio. Yra 
tai treezia motore apsūdyta 
ant pakorimo Chicago, bet ly 
BZiam laikui ne viena da nepa
kūrė.

’g

AMERIKOS ARMIJOS ERO
PLANAS NULĖKĖ IN 

HAWAJA SALA.
San Francisco, Calif. — Pul

kininkai Maitland ir Ilegen- 
horger, ‘kurie iszleke Utarnin- 
ko ryta isz ezionais in Hawajos 
salas, atlėkė lenais pasekmin
gai in laika 25 valandas, pa
darydami 2,400 mylės. Yra tai 
pirmutinis eroplanas kuris 
perioke per Pacifiko mares 
taip tolima kelione. Dabar tie
ji patys lekiotojai ketina lėkti 

i —• in Japonija.
c' . .

tolinus
i

bet apie žu- 
tik in kelias

vežimu

lis ypus 
mas ji ant vietos.

1 nsiutes Juzviakas 
užganadytas 
pasiutimo,
nyvos moteres ir jai uždavė ke
lis ypus su kirviu. Tame darbe 
prigelbejo jam jojo pati.

Po tam nuejas ant policijos 
apsakė bu'k juos baisei sumu- 
sze Cmokovskoi, 
dinsta užtylėjo,
valandas po tam policijų dagir- 
do apie žiulinsta ir abudu už
dare kalėjime.

TIK MASKOLIAI TAIP 
MOKA VOGT.

Moskva. — Nakties laike at
važiavo keli vagys su
prie ceilkves užmiestije ir pasi
enio 600 svaru varpa nuvažia
vo toliau. Priežastis pavogimo 
varpo yra nežinoma. Bet kokiu 
budu atliko taip malsziai savo 
darbu nepadarydami jokio bel
dimo, tai aplinkinei gyventojai 
negali suprasti.

TEISMAS PRIEŽASTE 
ŽUDINSTOS.

Moravostrava, Czolcije. — 
Ana diena augszcziauses sūdąs 
paleido ant liuosybes Aniele 
Grosaveszcza, kuri nužudo sa
vo vvra. Ant teismo ‘kožna die
na atsilankydavo Kugenije 
Sschinger, o kada teismas už
sibaigė su paliuosavimu mote- 
res, Eugenijo atėjus namo, su 
džiaugsmu apsako savo vyrui 
kad stulas gerai padaro kad 
motere iszrado ndkalta, priek 
tam dadure savo vyrui, idant 
ir jam taip atsitiktu, jaigu ne
pasitaisys. Tas vyra instumo in 
pasiutimu, paleisdamas in jaja 
kelis szuvius užmuszdamas ja 
ant vietos. Policije tuojaus pri
buvo arosztavojo vyra ir pa
daro (krata po stabu, surasda
mi užprovinia revolveri po pa- 
duszka Eschingerienos. Matyt 
moterele buvo pasirengus ir 
savo vyra nusiusti ant ano 
svieto kaip padaro Grosavesz 
czieno.

1 Sovietu-Bolszeviku ’komisarai 
'politinius prasikaltėlius už pa- 

,___ ___ i baudžia
• mirtimi ir keinsza jn sunkiųjų 
darbu kalėjimus, 
žmogžudžius, pleszikus ir kito
kius kriminalistus prasikaltus 
siunezia in szi miestą ir pave
da jiems valdžia.

Susidariusi valdžia isz viso
kiu kriminalistu žiauriausiai 
kan/kina ir skriaudia gyvento 
jus ir net vieni kitus, 

ežia netrūksta.
Rusijos Bolszevikai vagius ir 
žmogžudžius apdovanoja vald- 
vietemis ir jiems tiekia pil
niausia laisvo, o nekaltus žmo
nes už teisingumą ir patrijotiz- 
ma sando ir žiauriausia kanki
na.

Dar nebuvo girdot, kad Ru 
sijos Bolszeviku valdžia butu 
suszaudžius žmogžudį arba 
ploszika, o nelkaltu žmonių su- 
szaude milijonus.

— Telegramai inz 1.....snkvta liesos žodiShanghajaus pranesza buk Ki- ‘ . •• i • XT . . .. , ! nu rl__________ i miiszi ne
savo prieszais Anchoo-

►
niszki Nacionalistai
sia su
fu, Kingsu provincijoj, turėjo 
apleisti miestą paneszdaml 
milžiniszkas bledes, nes per 
laika, ‘kuriame
miestą neteko 30,000 kareiviu.

Pekinas. — Dabar Ameriko- 
niszku kareiviu Žieminioje Ki- 

, nes

o vagius,

miestą
nes 

buvo apgalia

NUŽUDĖ PARUBEŽIO 
POLICISTA.

Kaunas. — Sekminių pirmos 
dienos na’kczia pasienio linijoj 
nežinomi pilktadejai nužudo 
viena pasienio policijos polieis- 
ta ir kita labai sužeidė, 
kokiu aplinkybių tfti 
dar neiszaiszkinta.

Prie 
invyko,

p

nijoje randasi 4,600 vyru 
ana diena pribuvo da 1,101/ dymu 
mariniu kareiviu su 
oroplanais in Tienstin aplinki
ne. ('Tientsin yra Pekino pri- 
stova.)

Kinuosia da vis verda nešil
ta rp keliu Kiniszku 

partijų kurie goidže valdyti 
Kinus.

t ilk imas
goidže

keliais

SUKAPOJO SAVO MARCZE; 
PATS PASISKANDINO.

Bei’linas. — Kimo Urtishaus- 
sen, gyveno tūlas
darbininkas Hans Fraųlhaus- 
sen, kuris baisiai nesutiko su 

nes

geložkolio

, kuris
savo marczia, nes ji seneliui 
tankiai dagrysdavo lyg gyvam 
kaului. Ana diena alėjas isz 
darbo taip ant josios inirszo, 

užmusze 
po 

marczia i.

kad pagriebęs kirvi 
savo dvieju metu anūkėli 
tam, suskaldė galva 
Nuejas po tam prie upes pasi
skandino.

Nusižu- 
■ Taigi

žmogžudį I

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199

Klausimas Sav-
■i '■■■ Dzūko

APVOGĖ SLAPTOS
DEKTINES SZIMKARKA.
Skomantai, Szveksznos vals. 

— Praėjusia savaite Skoman
tu kaimo slpatos degtines 
“szimkarkos” (provincijoj 
vartomas žodis) Zozes Jučaitės 
pavogė keliolika litru vadina
mosios ”voniuszkos. ” Ne poil- 
go laiko toji degtine rasta pa
slėpta Mikužiu kaimo pilieczio 
T. J-aus jaujoje. Minėtoji mo- 
teriszke jau senai slapta parda
vinėja degtine, todėl hutu gera, 
kad už nelegalu degtines par
davinėjimu ir kontrabandos 
varvina butu tinkamai nubaus
ta, kitaip rasis daugiau pana- 
sziu ‘‘pardavėju 
dins Žemaitija degtinėje.

SUMAŽĖJO BEDARBIU 
SKAICZIUS.

Balandžio menesyje

! I , kurie skan-

beda r-

Puiki Pasaka apie Juoda Peria —
Bausme Dievo 
žines — Virokas Smerties 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo bill skaiczius sumažėjo su 270.
—-Turtingiausios Moteris Amerike — 1 Szitas gerasis 
Priežodžiai, — Visokios Misles. .15c.

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

BYRD'SU SAVO DRAUGAIS
PER LEKE ATLANTIKA
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apsireisžkimas 
taeziau neinvyko del pramones 
darbu padidėjimo, bet dėlto, 
kd bedarbiai — ypacz amati
ninkai — isz dalies kitur iszko- 
liavo ir kadangi dabar dan 
giau progos atsiranda darbo 
gauti. Bet atsižvelgiant in eko
nominiu aplinkybių padėti, to
limesniu didesniu bedarbiu su
mažėjimu negalima skaitytis, 
jei nebūtu atliekami kai kurio 
didesnieji darbai,
vasaros menesiu bedarbe. Ry
goje bedarbiu menesio pabai
goje su pereitaisiais menesiais 
buvo vvru 970, motoru 188. Be- 
darbiu paszalpos mokėta vidu- 
tiniszkai 1,140 žmonėms. Szi- 
lutes ir Pajėgu apskrityje Ba
landžio menesi nauju bedarbiu 
neužsiregistravo, kadangi be
darbiu paszalpos mokėjimas 
Kovo menesio pabaigoje
baigtas. Szilutes apskrityje 
dar užregistruotu bedarbiu bu
vo 295, praeita menesi buvo 
315. Szitiems bedarbiams buvo 
galima didžiausioj daly j pasi

sumažinę

■ r

BYRD ISZLEKE SU EROPLANU "AMERICA” SEREDOS 
RYTA, PASEKMINGAI PERLĖKDAMAS MARES.*

Roosęvolt Field, N. Y.,(— Ri
chardas E. Byrd su trimis sa
vo draugais pasekntingai per- landa- Jojo eroplanas turi tris 
loke Atlnntiko mares. Seredos

.A**

♦

ryla išžiok e jisai isz New Yor- 
ko darydamas 108 mylės in va-

mot orius.

UŽ-

keieziant nurodyti darbo.
V
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AMBASADORIAUS IR KONZULU:
ADRESAI LIETUVISZKO

r

r

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

Washington, D. C.

t

►

■..1F 
M

1

Isz Lietuvos Vi

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

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

Kas. Girdėt
laneszama, kad 

Italijos 
koncerte
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KARISZKAS JAPONIJOS

Isz Rymo* 
nesenei 
karaliaus 
dalvvavo ir Lietuviszki daini
ninkai kaip lai, (hia Zabelaite- 
Kai velione.
gėrėjosi poilios
gražiu kontralto ir dekavoda- 
ma jai už dainavima, padova
nojo snlabrine dėžutė su savo 
karali>zku herbu.

Poni Karveliene dainavimo 
mokinosi Ryme jau kelnri me
tai ir ne

Karaliene
K urveli e nes

labai

410 užbaigs Szv.
(’eei Ii jos konservai ori je.

Praeita imta Jonas Rocke- 
felliTis padovanojo ant viso
kiu naudingu užmanymu ir 
jeszkojimo vaistu ant visokiu 
ligų ari i de>zimts milijonu do
leriu.

Girdėt kad kum Lapelis re
zignavo isz parapijos Rose
land. Ill., o in tonais eis kum 
Paszkauskas isz Chieagos. 
Kum Statkus isz Chieagos ap
ėmė West Piillmano parapija. 
Kum Linkus nuėjo in Bridge
port o pa rupija <» kum Gasiunas 
m‘senei in>zvenl \ tas eis in Ci- 
rero, III.

Kum Baltulis in Man plot te 
Purk, kum Svirskis in North 
Side, o
(’hieago I leights.

Visos tos permainos invyko 
('hieagos (

isz

kmi. Czužauskas in

liccezi joj.

Mokslineziai dabar pradėjo 
maiszy t i žmogiszka 
beždžiones, i 
tosios veisles 
maigytos nuo pradžios svieto- 

Sztai
Mosk voje, 
riję sziomis 
se daktaro Ivanovo rasztiszka 
praneszima apie jo mokslisz- 
kns bandvmus su iH'zdžione- e
mis. Profesoris Ivanovas pra- 
nesza apie bandy mus apvaisin
ti beždžione žmogaus sperma. 
Viena beždžione jau pasidariu
si neszczia nuo žmogaus sper
mos (sekios). Ivanovas noro- 

dirhtiniu budu apvaisinti 
moterį beždžiones sperma, 

bet Gvinėjos gnlH*rnatorius, 
kur prof. Ivanovas dabar daro 
tuosius 'bandymus, tai padary
ti uždraudė. Rugpiuczio mene
si prof. Ivanovas gryžta in Ro- 
sije, veždamas s 
neszcz i a hez< I ž i o ne.

veisle su 
norints ir taip jau 
, j užtektinai su-

akademijamokslo
specialiszkoji kami-

dienomis iszklau-

jas
ir

u savim taja 
Tolimesni 

tyrinėjimai bus daryti Juodii- 
jn mariu pakraszcziuose, kur 
manoma, beždžionėms bus tin
kamas gyvenimui oras. — Czia 
beždžione pagimdys bezdžion- 
vaika, pusiau žmogn o pusiau 
beždžiones. Kaip spėjama tai 
czionais profesoris Ivanovas 
yra pasirengęs padaryti ir ant
ra darbo dali, tai yra, beždžio
nes patino lyties diegais (sėk
la) apvaisinti balta moterisz- 
ke.

Europiszki laikraszcziai apie 
tai daug raszineja ir dabar vi- 

dakta riszkas
mokslineziai lauke su dideliu 
nekantrumu, kokis tai bus su
šilt veri mas tasai žmog-bez- 
džionis.

sas svietas ir

tasai

Kiek randasi kalbu ant svie
to!

Sunku teisingai atsakyti ant 
tojo užklausymo. Visoki skait
liai paduoda visokius aproka- 
vimus, ne tik isz žinystos geo- 
grafiszkos ir etnografijos, bet 
ir kitu szaltiniu. Pagal geriau
sius szaltinius tai svieto gy
ventojai kalbu nemažiau kaip 
2,796 kalbomis(liežuviais). Isz 
tojo skaitliaus daugiausia pra-

MINISTERIS.
Pirmutinis paveikslas pri

simintas in Amerika, kuris 
|M*rstato Japonijos kariszka

SUSEKTA LENKU SZNIPU 
ORGANIZACIJA

Kriminaline policija atiden
gi* sznipu organizacija, dirban- 
czia nuo 1925 melu vasaros 
Lenku naudai. (Irganiznetjos 
sztabas buvo Seinų apskrityj, o 
rysziai Kėdainiuose, \rilkavisz- 
kvj ir Kaune. Sulaikyti 7 žino- 
nes, tarp ju viena moteris. Vie
nas organizacijos narys Vilka- 
viszikyj, atėjus Kriminalines 
Policijos valdininkui, nusiszo- 
ve. Byla perduota kariuomenes 
teismui.

TEVŽUDYSTE.
basliai. — Sekminių 

Traku apskr.,
vienkiemyj 

(prie Kurniszkio dvaro) 
sveiko proto Stamkausko sū
nus nužudo savo lova ir moti
na Stamkauskus. Nužudęs, nu
vilko ir nutempė in netolima 
miszikeli tuszczion apgriovu
sioji duobėn, — kur žiema bul
ves laikomos, ir apkase.

Atvykus policija beproti už- 
muszikn suriszo ir
Kaiszadoriu kalėjimam 
mas tardymas.

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU 

............. ....... ..... . >1

Hazleton, Pa. trumpai 
ligai mirė pati Dovido ^elio- 

„ i dienasnio. Liūdna* kud dvi 
priesz tai pora apvaikszt inejo
savo 20 metinės Rirkakl uves ve-

'. • I 
v

Mount Carmęl, Pa.
Mi'kolo Litvino, 309 Beoeb nli., 
mirė nuo szirdiea ligos. Dukra 
)e nuėjus ant virsznus paszaiik- 
ti motin ant, vakarienes, 
ja lovoje negyva;

—
McAdoo, Pa.

dusio gyvenimo 
vaikus.

Paliko kelis

Pati

rado

Amerika, 
Japonijos 

minister! generolą Shirakava.

si platinusiu kafbu yra 800, Isz 
tujų ant Europos pripuola 48, 
Azijos 153, Afrikos 118, ant 
abieju Amerika 414 o Austrą 
lijos 117 kalbu. J’asai skaillis 
parodo, kad kalbu-žinysla da 
ne yra gerai iszsi vyst inns, nes 
ka tai ženklina 800 kalbos prie- 

790, nes da visu svietasszais 
neži no.

0

Lindbergh

diena 
valse//.

pirm n 
basliu

ne

iszgabeno
Veda-

JUODAS SNIEGAS s
Pulkininkas Limihoi’gli ap- 

laike dovana puiku ir brangu 
automobiliu nuo tūlo mvleto- 

Jaunasjams isz Saint Louis, 
lekiotojas isz pradžių nenorėjo 
priimti taip brangios dovanos, 
bet ant galo sutiko. Panedely- 
je atgabenta del jauno Lind- 
bergli’o asz!uoniolika dideliu 
skrynių isz Europos ir Ameri
ko su visokioms dovanoms.

Richard Byrd, kuris tomis 
dienomis lauke geros progos ir 
atsakanezio oro perlėkti per 
mares in Europa yra pirmuti
nis lekiotojns paženklintas per 
Suvienytas Valstijas pervežti 
paezta per mares isz Ameriko 
in Europa. .

Lindbergh
vim jokio paežio- iri 
nors yra pacztiniu lekiotojnm. 
Levini*, kuris nulėko in Europa 
drauge
eme su savim

nepasiėmė su sa- 
bhirdpa

su Chnmberlin,
250 g romą t u ir 

isz tos priežasties pakliuvo in 
nemaža beda su Amerikonisz- 

valdžia, kuri jam
jokio pavelinimo ant

ka parztine
nedavė 
to.

pasi-

Brooklyno Lietuviu ()p(»ra- 
tes Choras dainuos per Radio 
stoti WOR, I tarninke, 7 die
na Liepos, nuo 9 lyg 
da vakare puikias 

Katrie tu rile 
“iiitunvkite“

It) valan
da iiuih ir 

operas. Kalne turite Radio 
aparatu “intunykite” ant to
sios stoties taji vakaru, nes ne 
tankiai duodasi girdėt Lietu
vi szk a s 
užinirszkite, 
ra.

choras per radio. Ne- 
rtdrninko vaka-

Tieji ka turite senas malda
knyges arba senus kalendorius 
ir kitokes knygas, tai prisiuns- 
kite o apdarysime puikiai ir 
drueziai, in skūra arba audek
lą. Žinote kad naujos malda
knyges yra neparankios mels
tis o sena galima apdaryti kaip 
nauja.

SENOVEJA AUKSAS BUVO 
PIGUS.

Sziais laikais auksas bran 
gesnis už sidabru, tacziau butą 
laiku, kuomet sidabras buvo 
brangesnis už auksu. Tai rodo 
kai ikuriose vietose rastos 5,000 
met n senumo žmogaus darbo 
invairiu daiktu liekanos. Grai
kijoj buvo iszkasta to*kio senu
mo invairus indai, isztisai pa
dirbti isz aukso ir tik sidabru 
pagražinti. Kai kurie archeo
logai mano, *kad anuomet sida
bras buvęs deszimt kartu bran
gesnis už auksa.
KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25o.Preke - - -

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

LIUDVIKAS
PABEELIS

Puiki Apysaka Del Goru Vaiku

h-1

Pirmas Skyrius.
Vaikas Paklydęs Miszke.
Lauras Linneris Elorzoio so

džiaus nuomininkas, anksti ry
ta nuėjo niiszJ<an ir visa •diena 
kirto malkus. Vakare ėjo namo 
neszdamas kirvi ir nemaža ry- 
sziili žabu. rrik staiga iszgirdo 
miszko gilumoje griaudu verk
snia. “
damasis,

cziuotu krumu, kad jokiu budu 
negalėjo iszeiti^ -

Nuilsės,, iszalkes po medžiu 
ant keliit sukniubęs, kame rado 
Lauras, gailiai veikdamas mel
de Dievo iszgelbeti isz szios 
nelaimes. Lauras turo: 
dele ‘klaida 
Liudvikeli,

U

Sziaurineje Amerikoje, Ali
askos pusiausalyj, žmonos pa
stebėjo,-kad sniegas diena juo
das, o naktį baltas. Los Angelo 
metereologino observatorija, 

savo
observatorija 

ko i ežia n t it vrinedama 
spalva sniegą, rado jame dau
gybe mažutycziu kirmelaieziu. 
Diena, saulei szvioeziant, kir
mėlaitės iszlenda in sniego pa- 
virsziu pasiszildyti ir jis rodo
si juodas esąs; nakti kirmėlai
tes vėl inlenda in sniegą ir jo 
pavirszius tada atrodo natūra
liai.

I

i

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajtega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
■ 1

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

Kraujo ir Odos Ligas ViSUOSC pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiaos valandos 9 ryte iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

4 Reading
.lines .

►
k 4

f

Dubeltavai
Tikietas$3.75

1N

Atlantic City
ARBA

Dubeltavas 
Tikietas$3.25

1N

P h i lade 1 phia
AR

Willow Grove
NedeUomia: 3, 17, 31 Liepęs 
Specialis Treinas Subatos Nukti

Isz. ryto 
.. 2:49

Isz
Mahanoy City . ..
East Mahanoy Junction ... 3:04
Tamapua .......................... 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

GRĮŽTANT—Specialis treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.
~ . .................. .... ........ ........................ -........... .. f !■■■■-

Ant Readingo Geležinkelio
F—ui—

Antanas Ja- 
gubaudkas, apie 50 metu kuris 
sukapojo kirvuku Juozą Valai
ti. laiko girtuolGijjzkos puotos, 
likos ana diena aipka Įtinta s 
ant 10 meth in vaistini kalėji
mu.

niu czionai

Nesenai
(I a i -

Windsor, Conn. — 
czionai pasimirė Stasys 
dys, kuris buvo sau pasistatęs 
triobelo ir gyveno sau vienas. 
Jo turto liko pie $4,000 o gimi- 

jokiu, lodei tur
tas rodos perėjės valdžios glo
bom Berods velionis priesz 
mirsiant paliko testamenta, kn 
riuo paskiria turtą savo bro
liui ir seseroi, 
Alytuj, Lietuvoje.

savo 
gvvenanl icmn 

V.

Mount Carmel, Pa. f Rozali
ją 
zimiero Vasz'konio, įniro ;\sk
lando ligonbuteje Nedėlios ry
ta, sirgdama nuo 21 Junians.

molu, myloma pati Ka-

So. Omaha, Ncbr. f Lipda
ma isz st ryt kario Marijona 
Paszkiene, 
automobiliu ir nžmuszla 1(» 
diena Juniaus, 10 valanda Pa- 
nedelio ryta. Veliones prayar- 

tevais buvo Kriiktiuto

st ryt kario 
likos pagauta poi 

ir hžmuszta

de po
ir turi broli Sbenadorije.

Laido! uves atsibuvo Szv. 
Antano bažnyczioje su pamal
domis. Kum Mikulskis pasakė 
puiku ir sugraudinant i pamolk- 
,slm Daug žmonių dalybavo lai
do! uvesia.

ATSAKIMAI.

A. B. Ohl Forge, Pa. — Kun. 
Griko adresu nežinome ir neži
nome kur jisai gyvena.

J. U. McKees Rocks, Pa. — 
Kas kiszasi mist ūminio Povy- 
lo Morkūno nuo trepu ir badai 
nuo to mirė, tai ne musu kalte 
kad taip buvo paskelbta. Tuja 
žinute perspaudinome isz laik- 
raszczio “Naujienos“
Halsted St., Chicago, o lenais 
(lažinosi, lae nori žinoti, jaigu 
raszysi mandagiau ir no keršy
tu, nes redakcije kersztu nebi
jo ir tik tuom patys skaityto
jai nužemina,
szinante gromata.

1739 S.

jai gi i raszo kei‘-

♦jo

Skaitykite “Saule”
<♦ .j. o

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yru geriausi dol žmogaus , kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome Invai-

. , — > -r—-riausins žole* nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalhno, strėnų 
ir peeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo Ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuęmar 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdiOs drebėjimo, 
vandenines ligos, uŽsisonejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesma^uma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstanczlams sutei-
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis EĮzaltinii, Tilžei 
spaudus, pagal tikra 10 ir G spaudi 
ma, puslapiu 992 sp juodais mink-
spaudus, pagal tikra 10 ir G spaudi 
ma, puslapiu 992 sp juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus Retuviszkųa 
f ’ “

M. ŽUKAITIS
kolonijas. Adresąvokite B^iteipi . . 

M. ŽUKAITIS,, 
25GlUatRd. Spencerport, N. Y

t

“Tu di 
mielas 

margo** 
drugio spalvos ir linksmo 
gulės kukavimo sulaužei duo
ta ji motinai prižadėjimu.“ 

Liudvikas linguodamas gal 
V(*h* gailiai venki*.

“Dabar“, tarė Lauras malo
A“, tarė Lauras gaile-jniai, 

tur Imt vaikas 
kia paklydęs, 
ir kelias parodyt, 
pasuke*s isz kelio

padarei 
kad dėlei

<rr»« &

4 4

> r

ir iszp.jo

vor- 
Reikia pažinret 

Ir tuojau 
ėjo per tan

kius krnmoksznitis
ant žalios pieveles, aplink ku
ria augo lazdynai, o viduryj di
delis ąžuolus. Po ąžuolu khipo- 
jo malonus, 
szesziu —• septynių metu, 
laike tvirtai suneręs rankute 
ir dievotai žiurėjo in dangų, o 
per raudonus veiklelitis riedėjo 
žvitrios aszaros. Jis buvo labai 
gerai ir dailiai aprodytas, 
szvarkas buvo tamsiai niolvnos 
gelumbes; visi 'kiti rubai balti 
kaip sniegas. Juodi brangus 
kaspinai kabojo ant peeziu. 
Kaklas, buvo nuogas, nes kal- 
nierius isz ploniausios medžia
gos dailiai iszsiuvinetas, buvo 

Iszsigandes borui li
ne i

bornin’kiiR kokiu
Jis

'S

paežius žodžius: 
Dieve mano, 
zisžkai, 4 4

»,
Dievo,

smigo.

atlenktas, 
kas neturėjo nei kepures, 
brilio. Jis kartoj vienus ir tuos 

“O
sake Praneit-

pasigailok manos!“ 
Lauras Pranenziszikai nesupra
to. Taeziau berniukas taip jau- 
dinaneziai isztaro žodžius, kad 
Laurui tiesiog szi rili n
Berniukas pamatęs 14111 ra tuo
jau paszdko, pribėgo prie jo ir 
paemes draugiszkai už rankos 
netaisyklingai Vokieeziu kal
ba, prasze-nuvesti pas motina. 
Lauras paklauso berniuko, ka
me jo motina ir kaip tai atsiti
ko, kad ji 
klydo.
ras suprato berniuko pasakoji- 
ma. Jis buvo isz Prneuzijos ir 

Jo levai, 
revoliucija,

s szitame miszke pa*- 
Vargais negalais Lau

trejus metus, 
palydėjo bėganti

va d i n os i L i u d v i k as. 
kuomet prasidėjo 
iszliego Vokietijon. Liudvikas 
tuomet turėjos 
Jo tėvas
princą ir iki sziol dar nogryžo.

Tuo tarpu motina su Liudvi
ku apsigyveno Triro miszke. 
Kuomet Prancūzu kariuomene, 
artinosi prie miesto, juodu su 
motina bego toliau. Ir bogda 
mu sziandien apsistoję 
mo sodžiuje netoli miszko. 
Liudvikas su motina nuo ryto 
iki pietų sedeje vežime, kuris 
buvo prikimsztas pabėgėliu. 
Jis panorėjęs iki parengs val
gi, ten pat esaneziame sodžiuje 
pažaisti.

Motina pavelijo, tik pasako 
nooiti isz sodno. Liudvikas pa
sižadėjo klausyti ir didžiai nu
džiugęs nubėgo sodnam 
tarpu pamate drugi 
mis spalvomis iszmarginla ir 
norėjo sugauti. Drugys pa- 
skrydo per tvora. Ant nelaimes 
šokino vartai buvo atviri. Liud
vikas iszseko paskui marga 
drugi ant žalios, plaezios pie- 

kuri tęsęsi nuo sodno iki
Dabar Liudvikas už-

i

viena-
netoli

Tuo 
invairio-

vos, 
miszko.
girdo miszko kukuojant gegu
te. Jis tarp savo žaislu turėjo
isz medžio padaryta gegute ir 
dailiai dažais numarginta. Po 
kojomis buvo pritaisytas pus- 
tuvelis, kuri paspaudus gegu
te kukuodavo. Dabar LiudvL 
kas labai nudžiugo užgirdės 
gyva gegute kukuojant.

Jis norėjo ja ir pamatyti, o 
drugi visai nžmirszo. Jis bego 
tuojau miszkan. Norėdamas 
pamatyti gegute ėjo vis gilyn 
ir gilyn in miszka, in ta puse, 
kame girdėjo kukavimą.

Tokiu budu vargszas Liudvi
kas nuėjo gana toli. Dabar jis 
atsiminė motina ir norėjo grvž 
ti in sodria. Pradėjo bėgti, bei 
pebožinojo in kuria puse. Jis 
bego ne ton pusėn, kame so
džius buvo, bet prieszingon. Jis 
klaidinejo misztke keletą valan
dų ir pagaliau insipainiojo 

arszke-tąrp tokju tankiu ir

I )abar
“nebeverki Asz manau 

Dievas tavo gailesti pamate ir 
Tikėktuvo mnldos iszklause.

man, Jis tavos pasignilej ir pa 
geibu atsiuntė. D<*kok .Jam už 
tai, goriausiam Dievui, ir pusi 
žadėk, kad ateityj busi ntsnr 
gesnis ir kol virta insnkyina 
notaip greit užtnirszi. Duburiu 
pats patyrei,kaip lengvai žmo
gus gali in didžiausi pavoju in- 
pulli, 'kuris mkiu viliojimam^ 
pasiduoda ir kiekvieno gražaus 
balso klauso.“

Ak“, 'kaip
— pridėjo 14UI- 

kurie žmones gali lenu- 
negu drugys,

» ,
daug dalyku4 4

yra pasaulyj, 
ras, “ 
viau suklaidinti
ir vilioja prasižengimu 
gali, ypatingai, jaunimą in di
desne. nelaime instįimti 
gegutes kukavmas. Dievas no
ri tave nuo to apsaugoti ir per 
szi gyvenimą laimingai vesti.
O dabar eik su manim; asz tave 
nuvesiu pas motina.“

Lauras iszvedo va’nka siauru 
taku isz tan'kumvnes ant kelio, 
kuris nelengva buvo rasti.

— /Poliaus bus:—

balsai

nonų$

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
•»

I

331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

geriausi pntarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Muhunojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimlH rninutu.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Urmuna mikrobus. — Aptickoaa

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETU VISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

Nuliudimo valandoje suteikiam
Palaidojimą

Telefonas 872.

1 > M ii ii’~ *' J |,"I>

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

Pasamdo

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarinzkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos perszaliinas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

1 LIEPOS
M t ..................... r 'N ** ’ ’ ’ j11 ’ . •

Dvideszimtas-asztuntas regula riszkas czvertinis 
procentas ant 7%

troezias procentas ant G% Preferred Stock

. ,■•<»» c j •. '

Prefe rred Stock, ir

MOKAMAS
del PREFERRED
STOCKHOLDERIU

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT CO.

i

I

I
i

i

i

»

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.
į , - - - _ - ■■ -    —________________ -__________________________________________________

APYVARTA
Kuo didesne apyvarta, tuo geriaus, pigiaus, parankiaus 

galim klientams patarnauti^ * * *
Bėgyje vieno menesio laiko persiuneziam tukstanezius 

dolariu ir litu in užsieni. Patarnaujam szimtam klientu; 
tas suteikia mums galimybes duoti klientams toki patar
navima koki aplinkybės geriausiai daleidzia. Pasinaudo
kite tuo.
- " "    ...................... ... T • .......... ' 1 11 —————'

Siuncziamc pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso. Specialos sąskaitos 4% in metu..

■ ....— Į. , .M.........................   . . ......... ..  —■IIW ...... .. ■! !■ . ...............................       A

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

Dekite savo
, suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persi tikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
—-.... .. *
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SZIAURES
KUNIGAIKSZTYTE

% — Bicziuli, ar tai tamstos 
valtele? — paklausiau asz vy
ra, kuris pasirėmęs in mažos 
grinteles prieangi, žiurėjo in 
veidrodi ežero di Komo ir pa 
sznabždoms dainavo kokia tai 

“gražiųjų Italija.“
— Taip, ponuli! — ir Juo 

zas jus nuvesins, kur jus pono 
smarku

daina apie

resite, su didžiausiu 
mu.

■m

1
ill

ii įll

I
I — Mielas Juozai, skubintis 

nereikalinga, 
in ežerą iszvažiuot. 
viena, in kokia puse.

— Ak — ponuli, jus norite 
tiktai taip sau ant bangu pa 
siirstyt — ponas — Anglas...

— Suvis ne, bet svetimsza-

asz noriu tiktai
Man vis

lis.
— Ak, suprantu — svetim- 

szalis! — kuris gėrisi musu

"SAULE”
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SENA FORTECA PAVERSTA IN MOKSLAINE DEL AMERIKONISZKU KAREIVIU.
Paveikslas parodo sena forteca
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— kuris 
krantais.

— Na, reiszkia — važiuo
jam!

Juozas atriszo valtele, ir ir 
kliai jau nuskendo in putota? 
bangas....

— Beiszkia, vis-vien in ku
ri kraszta ir ar ant ilgo’

Asz iszsi tiesiau valty j ir už
sirakiau sigara. Juozas uždai
navo.

mano— Skrisk mano valtele., 
trauko jis puikiu tenoru, o 
akys nuszvito dvasiniu smagu 
mu, malonumu, kuri jauezla 
kiekvienas plaukikas, kuomet 
jo valtis nusiiria nuo kranto, c 
jis skrenda, kaip dvasia tie? 
slaptingu gilumu...

Buvo purkas vakaras. Sauk 
jau buvo isznykusi už kalnu, 
palikus už saves auksini 
spindi, išžioto beblykstanti po 
nusileidžiancziomis ant jo sn 
temom b’, vakarine žvaigžde su 
spindėjo molinoj padangoj.

Mes aplenkėm miesteli Bei 
Indžio ir.Juozas vijo vaiteli pei 
vidin i rankoves di Lekko. Mes 
važiavonu* apie valanda laiko 
— asz užsisvajojau po inti'knu 
szitos pietų rojaus poezijos...

Ar nemalonetumet, po 
nuli, bent minutėlė ant krant< 

— staiga paklausc 
Juozas ir, atsigryžes in mano, 
paliovė irklavęs.

— Kodėl ne ? 
kokia-nors gražia vietele.

salos sziaurine? 
kunigaiksztytes, — atsake vai 
t įninkąs ir užsisva jojo. '

Jo krutinę stipriai kilnojosi 
nuo susijaudinimo — 
dėsi, kad kaž-koks 
jausmas gnybia jam

pasilsėt ?

Ant

i

EI Moro, kuri randasi prie pristovbs San Juan, Porto 
Bike. Amerikoniszka valdžia nutarė taja sena forteca paversti ant mokslaines del Ameriko-

Suv. Valstijų. Tasai for
tas buvo pastatytas senoviszk uosia laikuosia per Iszpanus, kurie tada turėjo Porto Riko po 
savo valdžia. Fortecas turi apie kelis szimlus metu senumo.

toli, ja pabudavojes, jau joje 
negyveno; jam paklojo patala 
žemoje už ano kalno toliau in 
vakarus. Czia gyveno jo duktė 
Maryte ir maitinosi parduoda
ma vaisius, kuriuos jinai pirk
davo musu sodnuose ir parda- 
v i neila vo k ei i a u n i n k am s, 
einantiems musu kraszto pasi- j

niszkn kareiviu kurie lenais randasi. nes Porto Piko priguli pri(»

giliai szirdingomo daikto, taip
ir jausmingo....

— Jie du metu laimingai 
gyveno, — tese Juozas. — Czia 
viena karta pavasaryje jauna
sai žvejis,

žiūrei.

ai

)

— i szr inkile

man ro- 
liudnasai 

szirdi..
Asz jaueziau czia vargu ir no 
klausiau.

Keli smarkesni irklo jude- 
pliauszkejimas sujudin

tu bangu, ir valtis apsistojo.
sziaures k mu

ša la, — prasznabž 
dėjo Juozas ir iszejo ant k ra n. 
to, asz pasekiau jo pavyzdi.

Mes buvom ant uolotos salo
kes, besislepianczios ežero vin-, 
Kyj» pe aukszto kalno uždanga 
Tarsi to kalno szmotelis 

inpuok

šiai,

buvo
nuo jo nuplesztas ir, inpuoies 
in vandeni, stengėsi iszsigelbet 
nuo pavojaus nunkogt... Ant 
kranto salukes krūva akmenų, 
viduryj žalia lankele, o ant jos 
airksztas kiparisas, kurio Ima
mais lapais žaidė nakties vėje
lis.

Asz atsisėdau, atsirėmęs, in 
Jiudno Kipariso liemenį.

Juozas dar priraisziojo val
tele, po tam jis

• niavo in mane.
Asz klausiamai nukreipiau 

iri ji akis; kai-kada esą gerinus 
klausinėti tiktai 
Esama tokiu sanlygu, 
kiekvienas Užtartas žodis 
dosi szventvagyste....

— Ar nemalonetumet, po
nas, paklausyt pasakos apie 
sziauros kunigarkszte 1 — pra 
kalbėjo Juozas.
1 Asz tyliai sutikau, ir valti
ninkas atsisėdo szale 
Paremes saule indegusi veidą 
raumeningomis rankomis, jis 
pasakojo:

išžioto žings-

žvilgsniu, 
kur 
ro

at

Saloje nebuvo medžio > 
tik viena magnolija czia buvo' 
iszsketusi savo szakas.

Ja pasodino senis BoVtolli, 
kuomet jam užgimė duktė — 
kūdikis, 
gyvybe... 
magnolija buvo apsipylusi pui 
kiais žiedeliais 
zaizdavo mažoji Maryte, 
dama isz ju bu'kietus, 
Maryte, tapusi suaugusia 
gina, dabindavo savo 
garbanuotus plaukus..

— Tepasi lieka jos 
suomei tokia balta, 'kaip mag
nolijos žiedas, — meldėsi senis 
Bertoli, ir Dievas iszklause jo 
praszyma — iszklause praszy- 
ma, — o pasažu k e ji in Save.

Juozas pastaruosius žodžius 
isztare iszinotinejaneziai..

Maryte tapo naszlaite,— 
jis už minutes 

naszlaite. 
kojo paguodos po tuo 
gyvenimo medžiu, 
magnolija.

— A’i(‘iia karta — tai buvo 
pavasario metu, 
velei apsidengi* 
žiais žiedeliais 
stovėjo vienas .jaunas 
mas žvejis.

— Tu taip vienui viena... 
kalbeja jis ir atsisėdo prie jos.

Jinai apsiverki* ir neisztrau
ke rankos, 
savo deszine 
k a.

Bortoli i

kainavęs jo žmonos
Kiekviena pavasar:

Szitais žiedais 
pin- 

arba toji 
mer-

juodus,

siela vi-

tose — tapo 
Jinai liūdėjo ir jesz- 

“savo 
po puikiaJ I

ir magnolija 
baltais, gra- 

— prieszai ja 
netoli-

kuria jis suspaudė 
raumeninga ran

AMERIKOS TABAKO1 
INDUSTRIJA į

1 n vedimas tabako vartojimo 
sudaro labai interesinga ap- 
raszymą žmonijos istorijoj. 
Nuo ankszcziausiii rekordu ga
lime sprensti, kad tik Kolum
bo dienose, 1494 metais, balti 
žmones pirma syki apsipažino 
su tabaku, nes jiats Kolumbus 
palemijo vielinius gyventojus 
vartojant tabaka. Ankstyvus 
rekordai parodo, kad Indi jo
nai gerai žinojo kaip tinkamai 
produkuoti ta'baka, kaip paso
dinti, kaip iszdžiovinti — oru, 
saule ir ugnie. Indijonai pro
dukavo tabake savo vartoji
mui, be‘1 Vakaru Indijos ir 
Centrales Amerikos Iszpanai 
buvo
maino pirklystei, ir 
užėmė svarbia 
pirklystei tarpe Europos 
liu.. Kuomet investas Europoj, 
pastangos dėtos uždrausti in
go benima,

griežtai draudė tabako 
vartojime, bet “tabako pripra- 

greitai iszsiplėtojo ir

pirmi auginti tabaka 
neužilgio 

vieta maino
sza-

ji’ daugelis bažny-
ežiu

Ii joj — 58 centus už švara. Vir
giui jos..ta bako vidutine preke 

y

i

i

t

kaip paprastai, at
plaukė in meiles saluke, bet ten 
nerado Marvtes. t

— Jinai nuėjo su 
' in Belladžio ir ja ten 
■ kas do nelaime! — 
pats sau ir atsisėdo 
medžiu — bet nugalėjo perg 
1(^ kaž-kokio iszgasezio

J

— Tu taip vienui viena 
visu apleista ir tau reikalingas 
apsigynimas, — tese jis ir pa
žvelgė jai in akis — taip giliai 
in jas pažvelgė... Jam daugiau 
jau nereikejo kalbėt. Maryte 
jau buvo szesziolikos metu, ir 
jinai ji suprato, kriupeziodama 
jinai parpuolė in jo glebi... .Jie
du mylėjo vienas kita ir buvo 
laimingi.

Kiekviena vakaru

ir

kuria 
hs.“

jaunasai 
žvejis atvažiuodavo in saluko.

jie pramin(‘ “sala mei- 
Kokias laimingas valan

das jiedu czia pragyveno —
kokias laimingas!

Juozas tiksliai slope susijau
dinime.

— O Maryte buvo graži ?— 
paklausiau asz.

— Graži! — Ar buvo graži!
— Buvo graži kaip..... Jis ilgai
galvojo, jeszkant palyginimo.

— Kaip saule? — tariau,
asz.

Jis nusiszypsojo. — Kaip ju- 
su vasaros naktis, prakošia u 

manei’, asz.
4 Jis pakratė galva.
— Buvo gerai, kaip ežeras,

vaisiais 
nzla i k c 

jin 
jos

n < i

, kaž- 
gnybianezio

— tarė 
po

kokio nulindiino 
jo szirdi...

Atėjo Maryte ii' nuo jo kak
tos raukszles nuvijo; jam ro
dėsi, kad jis niekuomet taip ja 
nemylėjęs...

Mano brangioji, — kai 
savo nu

— mes dar ligi sziol 
, tai yra neapsK 

mainom žiedais, kurie mus dru- 
cziau viena su 'kilu surisztu.

Žiedais ? o kam taijuo*
kavojo Maryte, ir jos veideliai, 
kaip rožes paraudo. Vėjelis su

bėjo jis už valandėlės 
myletinei, 
nepasikeitem

f f

--------------- ;---- 1-----------------------------------------

Marytes gyvenimo medžiu.
Praėjo metai, o apie Maryte 

nieko tikro nesužinojo. Jinai 
laiminga, — kalbėjo jis nusimi
nęs. — Jinai gyvena szale vyro 
kuri, myli ir jau apie 
siszkai užmirszo...

Volei buvo gražus pavasario 
vakaras — vienas isz malo
niausiu musu vakaru. Magno 
lija buvo apsipylusi tokia dau
gybe baltu žiedeliu, kaip nie
kuomet nėr buvusi, bet jaunam 

kad jie ja n

mane vi-

ra.

žvejui pasirodė, 
taip balt i nebuvo..

Viima karta vėlybam nakties 
laike jis nuo salos nuvažiavo 
in savo varginga bakūže. Nur
ėžia dangus užsiklojo debesiais 
•— prasidėjo audra, stipri aud- 

pripildžiusi szirdis baime
visu musu aplinkiniu gyvento-

Žvejis visa nak'ti akiu neuž- 
merke; jis jautmbaisu iszgast:. 
ji . k a nik i n o k a ž- k ok s ■ n e ž i n o m a s 
nuliūdimas... Jis vos-ne-vos rv- 
tojaus tesulau'ke... Jis insedo in 
vali i ii’ nors ežeras dar siūbavo

szlamojo magnolijos virszunej jis i rosi in salele. Baimes sziur-
ir nupilto daugvbo baltu žiede
liu.

Ir kam Imtinai szian-

puliu perimtas 
kranto.

Nuo seno

jis iszlipo ant

I imas“ 
žmones augino tabako lapelius 
kur tik žeme ir oro aplinkybes 
pavėlino.

Bet su invedimu ir pagerini
mu visokiu nauju tabako ru- 
sziu, Amerikos tabako indus
trija žymiai persimaino nuo 
ankstyvu dienu produkcijos. 
Su naujausiais auginimo

»

buvo 17.6 centu ir Kentucky 
t a ba kas -15.8 centu.

Kad nors Suv. Valstijos už
ima pirma vieta tabako gami
nimui bet mes vistiek isz kitu 
szaliu daug taibako partrau
kia me. 1925m.
penkt dalys viso “hipeliu“ la
buko buvo vartojama cigare- 
tams, Graikija, Turkija, Itali
ja ir Kuba pristatė net tris- 
ketvirt dalis partraukto taba
ko.

1925m. naminio tabako ir jo 
produktu iszsiunsta 
r žalis už $171 >000,000.
liu“ tabakas iszsiunsta in Suv. 
Karalyste, Chinija, Australija, 
Francija, Vokietija ir kitas 
szalis.

Tabako Fabrikai. Sausio 1d., 
1925m. buvo užregistruota 
Suv. Valstijose net 11,611 fab
riku, isz kuriu net 9,877 gami
no cigarus, 161 cigarehis, ir 1,- 
573 tabaka ir uostoma tabaka 
(snuff). Now Yorkas užima 
pirma vieta 
gaminimo vietų; Pennsylva
nia, antroj vietoj sn 1,664; Illi
nois treczioj vietoj su 1,319; 
Ohio ketvirtoj su 773 ir Wis- 
consinas ketvirtoj su 603.

Vartojimas Tabako. Sulyg
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beveik trys 
“hipeliu
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pase-

Bertoli bakūžes 
audra nuplesze sloga, 
noli ja — tasai Maryte 
•-buvo iszrautas su szaknimi

, vėjo isz- 
sklaidyti, plauke bangu nesza- 
mi...

S

o mag-
medis

1

4 4 Dol'ko

ir joA balt i žiedeliai

naujatikiais 
džiovinimo budais 
tais 
joms, 
tabako instoigu, Su v. 
jos užima pirma vieta tabako 
produkcijoj (arpe pasaulio 
szaliu.

ir
pageri n- 

maszineri-inrankiais ir
ir su i n vedimu didžiuliu 

Valsti-

tarpe

su 485,-

dien ?
Žvejis nea'tsa.ke; jis 

dar minute szale Marytes 
dėjo — paskiau pakilo ir, ja 
pa buezia ves, prasiszal i no.

Jis nuėjo nulindęs,
būtent sziandien?“ kartojo jis 
nuolatos, siūbuojant ir supau- 
ties savo vargingoj valtelėj ant 
ežero bangu.

Sekanczia diena jis volei at
rado saluke tuszczia — be nu 
mvletines.

Jinai Beladžijoj; dabar 
jinai dažnai ton 
ilgai pasiliekanti

re jis iszikilmingai negali 
s 

jinai taippat pražu-

r I f
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Springdale mažam miestelyje, 
Buvo veseile,

Vienam taip galva suteszkino, 
Vos neiszleke duszia vaikino.

Isz to prova buvo, 
Kelios mergicos pribuvo, 

Razbaininkus gialbeti,
Vž juosius liudyti.

Blogai, jaigu jus užstojete 
už razbaininkus, 

Ar kaip iszsiteksite tai 
ir taip bus, 

Oj, szveis nugara prisiminės 
Oj, kvailos — avingaĮves. 
Ar kaip iszteksite tai 

mylėt gales? 
❖ *

Tiek to, tegul tasai sau žinosi, 
Bureau of Internal Revenue Tegul su savo rnarezia ženijesi, 

beveik Jaigu užmuszi* Lietuvio broli, 
Tai jis paimti marezia gali.

Bet korone nuo Dievo 
užsitrauks,

in kitas 
“Lape-

Yorkas
2,570 tabako 

vietų;
5'11

>

statistikų, 
svaru

r • 4

►2

*
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surinktu 
693,000,000 svaru “lapeliu“ 
tabako suvartojama 1925m. 

c i garėtus, 
tftbaka ir uostoma tabaka. Isz Gali trenkti perkūnai ir žaibai, 
tu rvaru, net 151,000,000 sva
ru vartojami cigarams, 245,- 
000,000 svaru cigaretams, ir 
297,000,000 svaru tabakui. Kas 
met vis (langiaus tabako var
tojama. Ypatingai dauginus 
ei gare t u gaminama ir vartoja- 

1925m. 82,000,000,000 ci- 
;aretu pagaminta arba padi

dėjimas isz 681 nuoszimczio už 
1921 metus.

capita
taipgi dalesnis. Priesz 

Kare buvo

gaminant cigarus,

ma.
O’
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Toki iszgamos tai Kaino 
vaikai, 

Jau norints karta nutylėsiu, 
O dabar apie ka kita 

pakalbėsiu. 
*

I
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* * ♦

Daugelis rugoja ant savo 
paežiu,

Tr klausinėja manes rod u, 
Ugi kokia asz galiu rodą duoti.

Nuo tinginio ir gerymo 
iszgydinti?

Kada vyruti apsipaeziuoji, 
Nežiurai su kokia apsipainioji, 

Bile veidelis patinka, 
Tai jau vaikine viskas tinka.

Brolyti, skaistumas nubos, 
O pasiutimas kaulu stos, 

Da tu apsižiūrėsi, 
Kaip gyvate namie turėsi. 
Teisybe, reike boba mylėti 

kaip duszia, 
O krėsti kaip gruszia,

Norints tai priežodis senas, 
Bet labai geras.

Asz velei burdingieriu 
nelaikyczia, 

Paczios darbu nesunkinezia, 
O kad ir mažai uždirbezia, 

Tai nors trubelio netureczia.
Jaigu brolyti bus davadna 

’boba, .
Neturėsi ergelio niekada, 

O jaigu da namines ne megs, 
Tai ir tave visados mylės. 
O žinau, kad ir vyru yra 

beiboku,
Tinginiu ir pijoku, 
Viską pragertu, .• 
Ka tik turėtu.

Uždarbi pragėrė ir 
prakazyruoja,

Pati bada velka ir da katavoja, 
Susirietęs keike,

O tu vargsze, neturi ne raperio 
kaip reike. .

Kaip tai McKees Rokso 
vienas yra,

>

i’i

suvartojimas“ Per 
tabako 
Namine Kare buvo mažiaus 
kaip 4 svarai. Nuo 1881 iki 
18^5ip, 'buvo 5.3 svarai, nuo 
1901 iki 1905 buvo 6 svarai, ir 
nuo J917 iki 1921 dasieke $.5 
svarus. Vartotoju skaiezius vis 
didinas.

1863m. Suv. Valstijos surin
ko net $3,000,000 tabako tak
sais. 1925m. jau surinko $344,- 
000,000. Nuo cigaretu 1925m. 
in pla uke $225,000,000; nuo ta
bako $67,000,000, nuo cigaru 
$44,000,000 ir nuo uostomo ta
bako $6,800,000. Suv- Valstijų 
taksai yra 18 centu nuo svaro 
del kramtymo ir pypkėms ta
bako. Cigarai sveriant daugiau 
kaip 3 svarus už 1,000, taksuo- 
jami $4.00 del tukstanezio, jei
gu parduodami už daugiaus 
kaip 5 centus kiekvienam, 
$6.00 jeigu parduoti už 8 cen
tus kiekvienam ir $12. jeigu 
parduoti už daugiaus 15 cen
tu.

Cigaretai — jeigu tūkstan
tis sveria mažiaus 3 svarus 
taksuojami $3.00 tukstaneziui, 
sveriant suvirsz 3 svarus tak- 
suojama $7.20 už tūkstanti. 
Aiszkiai matyti kokia pelnin
ga yra tabako industrija Suv. 
Valstijoms. —F.L.I.B.

? J

1
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Kur tabakas auginamas. Be
veik 5/10 vieno nuoszimczio 
visos szios szalies žemdirbisz- 
kos žemes vartojama tabakui.

Sulyg 1919m. cenzo, tabakas 
auginama 42 valstijose, inima 
1,694 apskriezius ir 448,572 
ukes. 1925 m. net vartojami 1,- 
747,000 akru tabakui. Per pen
kių metu periodai 1917-1920, 
tabako produkuota 1,362,000,- 
000 svaru, ir verte buvo $364,- 
620,000.

K en 11 ,u c k yi va 1 s t i j a,
000 akru 1925rn. ir produkcija 
isz 392,850,000 svaru, užima 
pirma vieta’tabakos produkci
joj: Sziaurine Carolina su 547,- 
000 akru ir 361,000,000 svaru 
antroj vietoj; Virginija su 
189,000 akru ir 119,070,000 
svaru troezioj vietoj.

Rokuojama, kad Suv. Vals
tijose 1925m. nuo kiekvieno 
akro surinkta 773 svarai taba-

Bet i n va iriose valstijose 
Connecticut kur 

“shade” tabaka auginama, 
pristatė apie 1,425 svarus nuo 
akro; Virginija 630 svaru nuo 
akro. Bot viskas priguli nuo 
žemes, nuo vartojamo traszalo, 
nuo pasodinimo ir nuo oro ap
linkybių. T

Prekes gamintojams. Ame
rikos tabakas klasifikuotas su
lyg vartojimo cigarams, ciga
retams, kramtymui, rūkymui, 
uostymui ir eksportui. Mažiau 
kaip szeszta dalis visos pro
dukcijos 1925m.' vartojama ci
garams. Penkios svarbios ru- 
szys auginamos szioje szalyje 
yra (1) “seed leaf” (seklu la
peliai) vartojama cigarams — 
auginama 
Connecticut ir Housatonic 
apielinkese, Ohio, Sziaurihei 
Illinois ir Floridoj; (2)“Wliite 
Burley,” Kentucky ir Virgini
jos produktas vartojamas pyp
kes rūkymui ir kramtymui; 
(3) “Tamsi tabaka” (dark to
bacco or ‘heavy shipping’) au
ginama Tennessee, Kentucky, 
Virginia ir Alarylande; (4) 
“Geltono tabako” apielinkes 
yru sziauru ir piritu Carolino- 
se, Tennessee ir Virginijoj; 
(5) “ Perique” auga tik Loui- 
sianoj.

ko.
mainos, 

shade’ ’ r»

%,

i
Maryte nesugrysz, — ta-

t

sugryžt... Jos gyvenimo Medi 
pražuvo 
vo...

.Juozas nutilo. Asz tos szvon- 
tosios tylos nepuri raukiau; asz 
buvau susijaudinės.

Minutei praslinkus,

d

ųi'iįf'l

Bet viskas priguli 
nuo vartojamo traszalonepaprastai 

, — I įmina į 
jis sanprotavo ir atsisėdo ant 
kranto salukes, idant greieziau 
pa regėt, kaip jo numylėtinė at
eina. Jis ilgai lauke — buvo 
jau naktis, o Maryte neatvy
ko... Jis keliavo ja pasitikt — 
atėjo net ligi Belladžio, bet jos 
nerado. Nulindęs sugryžo jis
— velei pradėjo ežero pakran
tėj vaikstftinet — tacziau Ma
rytes nepamato... Ant rytojaus 
jam pasakiusi senoji teta Rita;
— Vakar Maryte iszvažiavo su 
kokiu tai turtingu ponu ir toli
— toli, tenai, kur alyvos mede
lis nežydi ir kur vieni ledai.

Jaunasai žvejis buvo giliai 
nusiminęs, jam rodėsi, kad jis 
szio smūgio noperneszias, kad 
beplysztanli isz i 
szirdis nuvarysianti 
pus... Bet jis viską perneszo ir 
nenumirė,

— Maryte gyva, — galvojo 
jis ir užsitarnauja ’kerszto.

Jis prisirikę, kad net nepa
žvelgsiąs in ja, jeigu jinai nu
siminusi pultu jam in kojas, 
bet už minutesnuSzluoste asza- 
ras nuo akiu ir prasznabždojo: 
Maryte gyva ir dar tikrai’su-

Ta viltimi jis gyveno, ta vil-

jums—Sztai jums “ 
sziaures kunigaikszte.

apie

apsivylimo 
j i in k a-

I
— Sztai Rzitoje saloje sto- tu balsu, 

vėjo grintele. Senas žvejia Ber-, esu girdėjos palyginimo myli- timi gėrėjosi, sėdėdamas po

— isztare jis už minutes tvir 'gryszianti
ir asz niekuomet ne

i

J uoząs 
pakilo ir atsisukęs tyliai tese; 
— grintele voilkiai sugriuvo, o 
ten, ikur stovėjo magnolija žve
jis pasodino liūdnąją ’kiparisą.

pasaka 
, J

— Nejaugi (ai pasaka? pra
kalbėjau asz, sėsdamasis in 
valti.

.Juozas noatsa’ke.
Jis mostelėjo ranka — irklas 

stipriai instrigo in bangas ir 
“sziaures kunigaiksztytes sa
la“ isznytko nakties prieblan
doj...

asz

ANT PARDAVIMO.

Naujos Anglijos
ir

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

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

MAHANOY CITY, PA.
___—_____*2^"**- T T- T. ■ w

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisskas j 
Dentistas Mahanojuje. J

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 Center St. Mahanoy City

"I i Vblrlkv t
'’■"'iv® Ų-

parsiduoda namas 6 kam
bariu, neseniai statytas, skie
pas cementinis, intaisyta elek
trikas ir vanduo. Namas geroj 
vietoj, persiduos už $1,600 nes 
locn i ninkas gyvena Detrqit, 
Mich, ir negali prižiūrėt. 
Kreipk i tos prie szio adreso 

Mike Keružis
121 Centre St 

Taimupia, Pa.lt

ir

♦>

G'

Tabako.prekę? gamintojams 
mainosi. 1925m. vidutine javu
kaina buvo 18.5 ęentu už šva
ra. Didžiausia preke atnesze
cigaru jabakatj Floridos vals*

JOS. P. M1LAUSKAS
Lietuviuką* Skvajeri* 

T X

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
3 u to mobilius ir kitokius 

oriausiose kompanijose
automobilius ir kitokius daigtus 
BMBMMjįįiįįįMMį I. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
M A H AN O Y CITY, PA.
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Motore už nevalninke laiko,

O kas dien trauke byra, 
Mano kad dideliu ponu yra 

O motore ne turi ant pecziu 
ž i poną, „ 

Ne dyvai, jog moterims
* kantrybe paeina, .
Vyra pameta ir in svietą 

iszeina,
Ba ka su tokiu gyventi, 

Veluk prasiszalinti.
Geriau laikraszti užsiraszyk, 

Tegul pati skaito ir tu 
skaityk, 

O kaip vaikine skaityt 
paprasi,

Tai linksma gyvenimą turėsi. 
Bus jau gana, ba moteres 

isz vyru t vežiosis, 
...Pirsztais rodys ir juoksis, 

O kaip 'jau josios ka ant 
dantų paima, 

Apstabdyti negalima, 
0 greieziau kipszo atsikratysi, 

Negu bobos nusztildysi.
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— Petnyežioj pirma diena 
Liepom—J uly.

Puse 1927 meto jau pra-
ėjo.

atsilankimas— Subtoje 
Szv. P. Marijos.

— Nuo 8 Julajaus Tract ion 
Co., pradės leidinėt i, prade
dant 5 valanda ryte, West End 
daly j miesto savo bosus in Gil- 
bertona. Ryte ir vakare uždės 
daugiau bosu did parankumo 
angliakasiu dirlumcziu kasy- 
klosia.

— Mariute Gustaicziu,
metu, likos sužeista per sunku 
troka, aplaikydaina pakirtima 
pakauszio ir sziaip nubruzdini- 
mns ant kūno.

— Marijona,
Kaczmarezi ko, bot lerio, 
E. Pino uli., likos palaidota Se
redas ryta su bažnytinėms pa
maldomis, Ukrainiszkoje baž
nyčioje. Graborius Traskanc- 
kas laidojo.

— Kasyklos

<)

pa t i Jono
1125

la’bai 
blogai musu apelinkeje, nes 
szia savaite visai da nedirbo. 
Kasyklos stovėjo nuo Panede-

dirba 
apelinkeje,

00

lio lyg Petnyczios. Zmoneliai 
rugoje, biznieriai rugoje ir isz- 
rodo ant panaszios bedarbes 
per visa vasara. Daugelis žmo
nių inlindo in skola kaipo ir 
biznieriai.

— Pottsvilles džiure pripa
žino Frana Fott, itala, kaltu 
už padegimą katalikiszkos kle
bonijos Mahanoy Plane.
t Zuzana Kvietalaicziute

metu, po ligai penkių sanvai-
mifo Ashlando ligonbu-

Jauna 
mergina, buvo duktė Juozo 
Kvietalaiczio, 407 W. Market 
ulyczios ir gimė Mahanojuj. 
Paliko dideliam nuliūdimo tė
vus, seseris Fiorentina, Ona ir 
Miczelienia isz miesto. Laido
tuves atsibus Subatos rvta su 
bažnytinėms pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Laidotu
vėms užsiėmė graborius Traš
ka nekas.

— Lenkiszkoje bažnyczioje 
Shenadorije, Seredoje, likos 
suriszti mazgu moterystes p 
Elzbieta Drabniute isz miesto 
su Albertu Aftuek isz Shena 
dorio. Veselka atsibuvo pas tė
vus nuotakos Krasauckus 
533 W. Malianov Avė.

— Visi roke idant szelpti 
savo biznierius, kurie taipgi 
szelpia visokius 
mieste, perka tikietus ant vi
sokiu pasilinksminimu, balių, 
loterijų ir paiheliai žino ant 
ko. Bet žmones nepaiso ant sa
vo miesto biznierių kurie tuos 
paežius žmonis szelpia laike 
nelaimes ir vargo, po tam jai- 
gu turi koki reikalu tai pasam
do tokius 'biznierius ar kito
kius nmatniiilkus idant jiems 
patarnautu. Tas yra didele 
skriauda del musu biznierių. 
Toki isz užmiesezio biznieriai 
nedboje ant musu miesto, ’bile 
tik isz jojo iszneszti doleri o 
reikalo suszelpimo sako: “ 
ne asz ten gyvenu! kam asz tu
riu juos szelpti?’’ Szelpkime 
saviszkius, nes reikale bėdos, 
pas ka eisime jeszkoti paszial-

i

ežiu,
toje 1’ t n rui ūko ryta.

buvo duktė

ant

užmanymus

bo-

pos jaign ne pas saviszkius!

SHENANDOAH, PA. PAMESTI VAIKAI
t Naszle Antanina Juodie- KODĖL JUOSIUS PAMETA? . i mTTTrom a XTfiryTTTO cittba >tt\a

— -------- --- - --------------- — r j------ - —

vo duktere Dzienicne ant 119
w • e • w • ’t •

no mire Nedėlios ryta, pas su

S. Main u Ii. Laidotuves atsi
buvo Ketvergo ryta su bažny
tinėms apeigoms. Velione pri
buvo in Amerika konia 40 me
tu adgal, pergyvendama visa 
ta laika Shenadoryje. Paliko 
dvi veduses (lukterės ir ketu
ris sūnūs ir keliolika anuku ir 
praanuku.

•f Kazimieras Taeelaus'kas, 
56 metu, senas gyventojas, mi
rė I’ tarn ink o ryta, savo gyve
nime po No. 447 W. Washing
ton Ave. Priežastis mirties bu
vo apopleksije. Velionis pali
ko paezia, sūnūs Dr. Tacelaus- 
ka, Mahanojuj, Edmundą, Juo
zą ir Albina mieste ir broli Jo
ną, West Virginijoj ir viena 
seserį Bagdanavicziene, Balti
more, M d.

— Juozas
15 W> Poplar uli., užmynė ant 

vinies koja labai sutino ir tu
rėjo nuvažiuot in ligonbuti ant 
gydy mo.

— Netoli

• ) 
f >

Sidara viržius,

savo

czioiuii fines 
Locust Mountain, 

Marijona Kurezinskiute, 
nan-

Brandonvilles 
automobilius sužeidė skaudžiai 
Leoną Bambarslki kada patai- 
sinejo gumini rata prie 
autoniobiliaus.

— Supredente 
ligonbutes 
pana
kuri nuo pat atidarymo 
jos ligonbutes apėmė dinsta su- 
predentes, ana diena padeka- 
vojo už t a ji dinsta apimti kita. 
Del ko padekavojo už dinsta 
czionais tai nežine, nes pana 
Kurczinskiute buvo gera su
predente, kožnas ja ja mylėjo ir 
buvo labai prilaniki del savo 
tautiecziu. Visos norses susidė
jo ir padovanojo savo perdeti- 
niai puiku auksini ziegoreli ant 
atminties.

Paskutines Žinutes.
Turiu, Daliję. — Per trū

kimą debesio likos užlieta visa 
Bielia aplinlkinia, kur randasi 
daug andinycziu. Bledes pada
ryta ant milijono doleriu. Ūki
ninkai dauginusia nukentėjo.

ii Moskva,
suszaude du Lenkiszkus szni- 
pus: motore Samotienia ir M. 
Tarasevicziu, kurie pristatinė
jo Lenkijai kariszkus planus 
Soviat u.

11 Madison, Wise,
konsino legislatura nubalsavo 
idant valstijoj dirbtusi geras 
alus turintis 2.75 procentą 
koholiaus. Badai 
rius užtvirtins ta ji bila ir
rai kad taip padarytu.

U Washington, Pa.

Bolszevikai

— Wis-

al- 
gubernato • 

ge-

— Du 
angliakasiai likos mirtinai pa- 
szauti muszij su skobais Gran- 

15 likos aresztavotais.ville,
Skebai važiavo bosu, 'kas toikis 
me.te in juos akmeniu 
pradėjo szaudyt.

ANT PARDAVIMO.

ir tiejie

Namai del dvieju szeiinynu 
ant viso loto po No. 520 ir 522 
W. Mahanoy St., Geram padė
jimo. (J.2

Miss A. Haley
522 W. Mahanoy St., 

Alalia noy City, Pa.

LAKESIDE
PARKE

ATEINANCZIA PANEDELI 4 LIEPOS

BEN STAD IR JO RITZ-CARLTON HOTEL

ORKESTRĄ. GIRDĖSITE PANEDELIJE.

SENOVĖS SZOKIAI SU HARRIS ORKESTRĄ

BUVO PERKELTI NUO UTARNINKO IN 
PETNYOZIOS VAKARA.

TUKSTANCZIUS SURANDA 
VISOKIOSE VIETOSE 

KAS METAS.
< < Nepageidaujami” Kūdikiai. 

Jaunos 
in beda”

ir kuriems pasitaikė

mergaites papuola 
labai dideliais skai-4 ( 

ežiais, 
būti nepilnamecziu 1 eismuose 
didmieseziuose tie mato tra- 
gingas scenas. Teisėjai ir per
sekiotojai prisispyrę nori isz- 
gaut isz jaunos mergaites kas 
yra kaltininkas jos nelaimes, 
kas yra levas jos kūdikio, bet 
labai rotai kuri isz jaunųjų isz- 

Iszduoda tankiausia 
kitos ir pa-

czios eina skustis ir gaudo sa
vo kūdikiu tėvus.

Vieni

duoda.
tik senesneses o

tarp
er 
o 

ateiviu

vyrai kaltininkai pa
bėga, kiti sziaip apleidžia ne
laimingas ir pradeda suktis 
prie kilu, o tos nelaimingos li
kusios bėdojo kankinasi.

Suaugusiu, pilnamecziu mer
ginu niekas nepersekioja, joms 
lieka tik paezioms persekioti 
savo buvusius mylimuosius ar
ba su viliotojus, ir yra daug at
sitikimu kad paezios merginos 
i n veda vyrus in pinkles norė
damos paimti sau už vyra ku
ris jai patinka, o kitaip pri
griebti jo negali. Tokiu dau 
pasitaikydavo
merginu seniau kada ateivybe 
buvo atvira ir suvažiavusios 
merginos norėdavo vestis, ne- 
pratilsios dirbtuvėse dirbti, o 
negalėdavo kitaip sau vyro 
gauti.

Sunkiausia padėtis yra jau
nu nepilnamecziu mergaieziu. 
Jos kaip tik susekamos tuoj 
paimamos in nesuaugusiu teis
mą, kur jas paezias ir pasiun- 
ezia in mergaieziu užžiuros na
mus ir laiko iki sueina pilnu 
metu.

Tėvai nenorėdami savo duk
terims tokio vargo stengiasi 
visomis iszgalemis gelbėti, bet. 
retai kuri mergaite gali isz- 
trukti isz žiauriu “Teisybes” v
nagu.

Gal tėvai, ypacz motinos, isz- 
gelbetu mergaites — kada dar 
nepervela i, 
bijodamos slepiasi iki galo, iki 
jau buna pervelai, ir tada pra
sideda nabagei didesne beda, o 
kada sugryžta isz tų namu jau 
esti visu pirsztais badoma.

Vyrai-vaikinai to visko ne- 
perkenezia, ir 
kuris turi pereiti 
tis” 
pakelia mergaite.

Gerai kad Amerika yra di
dele ir plati, tai tokios nelai
mingos mergaites turi proga 
iszvažiuot kur kitur, užmirszt 
savo jaunystes klaidas, ir ki
tos iszeina gana rimtos mote
rys,

mergaite gali 
“Teisybes

bet tos vargszes

isz ju retesnis 
“iszpažin- 

teisme ir nesmaguma koki

o kitos nuvalkioja visas 
savo jaunystes dienas ant nie
ko.

Blogiau yra mažu miesteliu 
merginai, ypacz prakilnesniu 
tėvu, nes tada su duktere ken- 
czia ir tėvai. Jei duktė kur ir 
iszvažiuoja po to, bet tėvai vis 
turi gyventi. Mažuose mieste
liuose ir Amerikoje in prasi
žengusias mergaites žiuri su 
tokia pat panieka kaip žiuri 
tamsesnėse szalyse, nes nekal
tybes suterszimas užsilikęs 
žmonyse kaipo vienas isz di
džiausiu pasaulyje prasižengi
mu, antras po u'žmuszimo žmo
gaus.

Visuomenes gyvenimo gerin
to ja i, visokiu reformų jeszko- 
tojai kaltina už tai gyvenimo 
aplinkybes, skurdą ir sako buk 
daugiausia skurdas prie to 
jaunimą priveda. Sako, dauge
lis negalėdami apsivesti pa
pildo tokius dai^bus.

Jeigu to nebūtu tarp auksz- 
tuju luomu tai butu galima ti
kėti jog tame kaltos ekonomi
nes sanlygos, biednysta nepri
leidžia jauniems apsivesti. Bot 
taip dedasi ir tarp tu kurie yra 
gana turtingi apsivesti, ir de
dasi labai daug tarp tu ku
rioms dar labai peranksti ves
ti. Yra atsitikimu kad mergai
te eidama tryliktus ar keturio-

liktus metus (o tarp tu ir 18 . * • • •• r . % •
hi žengei i u) jau *Htovi priesz
metu yra labai dąug tokiu pra- ( • v 1 • ? \ > į 1.1 • _ __u--------- -- ? f ir rr
akis tu kurie gatavi in ja ak-
meni mesti kat)jd in nusidėję-
le, ir teisėjas p^io aukszto sta-
lo sėdėdamas klauso jos apkal
tinimu if iszspi^tid?4» ktid nuoJ** '. . p 
sides patasios namuose iki ji 
bus pilnu metu...

Kur Mergos Deda Vaikus.
Sztai maždaug paveikslas 

didmiesezio tos paslaptingos 
gyvenimo dalies, kur gamtos 
geidulius turėdamos, nuo žmo
nių slėpdamosi mergaites ir 
vyresnes mergipos (o daug ir 
moterų), pergyveno ta geiduli, 
paskui bando paslėpti jo ped- 
sa kius.

Viena moteris policija n te, 
iszbuvus prie New Yorko po
licijos devynis metus, 
kaip apraszo apie 
pamestus kūdikius.

Kūdikius randa pelenu bacz- 
kose ir tamsiuose koridoriuo
se, randa telefonu budelėse ir 
puikiuose hoteliu kambariuo
se, bažnycziu lankose ir tusz- 
cziuose laukuose. Viena mer
gina paliko savo kūdiki Penn
sylvania gelžkelio stotyje, ku
ri padavė su 

kudikis u’žtroszko. 
nesugryžo tos valizos

lauso jos ap 
ptid^in kad

* (f *11 r' v " 9 * *'1

sziandion jos gyvenimas pra
» i • l: > - . 4 a

sztai 
randamus

valiza palaikyti, 
Ji

neaiszkiu

ir ten 
niekad 
atsiimti.

Kita del kokiu 
priežaseziu paliko savo kūdiki
urve Central parke, kur ji žiur
kes sugraužė. Treczia, lyg pa
mėgdžiodama bibliszka moti
na kuri paleido avo pirmgimi 
kūdiki upe plaukti ir kuri isz- 
griebe faraono duktė, suvynio
jus savo kudikii storame blan- 
kete, indejus in medini kubilą 
paplukdino vandenin visai ne
toli vidurmiesezio. Kūdikis 
rastas negyvas nuo perszalimo 
nes užėjo lietus ir sulijo.

Kitus kūdikius randa trau
kiniu Pullman vagonuose, ba
gažu ‘lentynose, ir ant laiptu 
vieszuose budinkuose. 
lem, New Yorke,

v o

Haar- 
prio vienos 

naszlaicziu prieglaudos buda- 
kabo pakabinta kaszele 

tam tikrai intaisyta palikimui
kūdiki u. Ten atneszdavo savo 
kūdikius suvargusios, despera
cijos apimtos, biednos moterys 
ir mergaites, nes žinojo kad 
vienuoles paims ir užaugins.

Gal nuostabu bus iszgirsti 
jog szeszi žymiausi Amerikos 
miestai bendrai tokiu pamestu 
kūdikiu randa po 22 kas 24 va-

landos. Vienas New Yorkas su
renka ju po asztuonis in die
na. Isz ju daugiau negu puse 
randama gyvi. Jie pavedami 
visiiomeniszkoms arba pusiau 
visuomeniszkoms instaigoms, 
kur su registruojami, nuimama 
ju kojų nuospaudos ir apren
giama naujais apvalkalais. 
Bellevue ligoti būtyje (New 
Yorke) kūdikiai gauna vardus 
isz ilgo suraszo vaiku ir mer- 
gaieziu vardu. Randa vaika, 
užvai’dija iszeiles kokis sekan
tis vardas lape rftovi. Taip pat 
ir su 
duodama to afba tos kas pir
miausia užtiko arba pritaiko
ma pavarde pagal vietos. Tas 
daroma, žinoma, jeigu prie kū
dikio nerandama prisegta jo
kio rasztclio su nurodymu Var
do. Jeigu kūdikis yra vyrisz- 
kos lyties ir ji iszgelbejo isz 
pelenu 'baczkos
Aloysius O’Brien, tai kūdikis 
gauna vardu Aloysius A she 
(pelenai); taip put su mergai
te,
land arba Weehawken pervažo 
(keltuvo), jiz užvardinama

■ij-—

“MISS DENVER”
\

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

naujais

mergai temis. Pavarde

policijantas

jeigu rasta ant Staten Is-

J‘?

arba Margaret 
paeiliui

(’būreli

Anne Ferry (keltuvas), Eliza
beth Ferry,
Ferry, koks vardas 
stovi vardu lakszte.

Pavardes buna ir
(bažnyczia), Street (gatve), ir 
Park, ir Storm (audra), ir Hail 
(lietus su ledais), ir Sniegas, 
jaign pasilaiko kudikis rasti 
gatvėje žiema.

Pana EI va Roy, kuri likos 
iszriakta perstatyti savo raiš
ti Denver, patogumo patodhjo 
kuri atsibus szimet Atbmtic 
Cit v.

ANGLEKASIUI PATIKO.

mot i na
i 4

vanduo

Gera, puiki farma 75 nkie- 
riu ž<‘ines, visa užsėta, 2,(KM) 
vaisingu medžiu. Labai tinka
ma vieta del Lietuvio nes arti 
kaimynai gyvena ir ne nuobo
di vieta. Geri budinkai, locna 
elektriką, telefonas,
šluboj. Lygus kelei, ,arti geru 
marketu. 1'/m mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga 
ingyti farma ant kurios gali
ma padaryti gera pininga. 
Kreipk i les ant adreso arba at-' 
važiuokite pamatyti. 1.52/

Juozas Balsis, v 
R. F. D. No. 1 Orwigsburg, Pa.

ANT PARDAVIMO. .

Farma 76 akeriu. Akmeni
nis 7 ruimu namas, tvartas ir 
kiti budinkai. Daug vaisingu 
medžiu, szaltiniai. 2 arkliai, 3 
geros karves, 4 kiaules, apie- 
650 visztu, daug maszineriju.. 
Daug padargo, 10 akeriu gir
nos, apie 15 akeriu ganyklos 
su vandeniu, rosztas apdirba
ma. Preke tik $5,000. Labai ge
ras pirkinys. (JL1

Robert W. Evans
15 N. Hanover St., 

Pottstown, Pa.
FARMA ANT PARDAVIMO.

*
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Air. Andrew Bott isž St. 
Nicholas, Pa. raszo: “Turėjau 
sunku persčalima krutinėjo ir 
aplaikiau greita palengvinimą 
vaduojant Dr. White’s Oil of 
Youth Linimenta.

gero trakto, 
a peliuke.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojans 
ir kitu vietų, visa apdirboraa. 
Didelis namas su salimu prie 

linksma, smagi
Turi but parduota 

isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavagc, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

kadDirva 
palieka

suaugu-

Kodėl Pametama?
Keistas dalykas, baigdama 

raszyti apie tai 
savo kūdiki

gatvėj žilti bet nenesza in prie
glauda. Kitos nežino kad tas 
galima padaryti, kitos gi bijo 
paezios pakliūti už tai, tokiu 
atsitikimu buna įr
sioms. Taigi merginos, kanki
namos tukstaneziu baimių, pa
lieka savo naujagimius invai- 
riose vietose. Daugelis pataiko 
palikti pas duris turtingu žmo
nių tikėdamos kad jie paėmė 
iszaugins jos 'kūdiki ir taip 
kūdikis turės gera gyvvenima. 
Bet tik retuose atsitikimuose 
žmones paima rasta kūdiki au
ginti, daugiausia tuoj atiduo
da iii prieglauda.

Taip tai musu civilizuotoje 
visuomenėje auga tukstaneziai 
kūdikiu kurie nežino isz kur 
jie kilę ir kas yra ju tėvai, nors 
daugelio j u gyslose teka krau
jas auksztos kilmes levu.

Galima 
nuo

” i

pirkti visur arba tiesiog 
First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

ANT PARDAVIMO^

Viena ir puse akerio žemes, 
szale Polly Faust nuosavybes, 
Ryan Township’e. Dvieju rui-
mu namas, visztinyezia ir kuk- 
ninis peezius.

A. Faust, Dec’d.
R. P. Swank, At tv.

ANT RANDOS.

Estate of
Henrv

t.f.

.1.5)

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karu kas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso:

E. M. Maginnis,
J09 Main St.
Girardville, Pa.

Didelis puikus namas ant W. 
Mahanoy Ave. Garadžius ant 
kito galo loto. Visi intaisymai.

M. Janovich,
226 W. Mahanoy Avė. 

(Jy.l) Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO. 'I'

Pa.

J

Geras Auburn automobilius 
del 5 ypatų, 1924 modelio. Ge- 

padejime. Atsiszaukito 
ant adreso.

Mrs. Marv Busvla * v
Box 5

ram
(J.l

Gilberton, Pa.
(t.f.)

SMAGIOS GUMINES KURPES

(raudona bole) gumines kurpOs yra tinka-> >

4jtAD»

B A L L0B AN D
Patemyk raudonų bolę ant kie-

Prašyk

tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

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

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

Gumines kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

“Ball Band 
miausios.

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius į 
kuomet juos matai, 
kvienos poros.

i

• • •Zemiaus parodytos rūšys, Lopdc ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drųta. Gumas

A VS A « A • A A A a •
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Lietuviezlcaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

610 W. Kprsca XL, 
MAHANOY CITY, PA.

306 MAUKKT ST ,
TAMAqUA, PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00

PROFITS $623,358.62
SURPLUS IR UNDIVIDED i 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažaa ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Isabalsamaoja Ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrebiu paroo- 
•šia nuo papraaesiansiu W prakil
niausiu. Paraamdo automobilius da) 
laidotuvių, vąšeliu, krlksstynlu Ig
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Talafonas 117B.lt

117B.lt



