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ISZ AMERIKOS
MUSZTYNE

STRAIKIERIU
4 STRAIKIERIAI UŽMUSZ- 
TI O 28 PASZAUTI MUSZ- 

TYNEJE SU PALICIJE.

ant Columbia
asztnonio’s

Denver, Colo. — VniskaV da
bar saugoja Northern Colora
do anglių kasyklas, kur laike 
smniszimo tarp straikieriu ir 
policijos kilo kruvinas susirė
mimas praeita Pancdeli, kuria
mo likos keturi straikierhu už
muszti o 28 sužeisti. Tonais 
streikas tęsęsi jau penkios san- 
yaites.

Dvideszimts steitiniu palici- 
jantu szov(» in 500 straikieriu, 
kurie užklupo
kasyklų. Dabar 
kompanijos milicijos patru
liuoja visa aplinkine idant sn- 
miszimai vela nekiltu.
MOTERE TURĖJO PLAU

KUS 7 PĖDU ILGIO.
Willows, Callif. — Mrs. Jones 

Hamilton, turinti 104 meins, 
buvusi gera prietelka nužudin- 
to prezidento Su v. Valstijų, 
Abrahamo Lincolno, mirė czio- 
uais l’tarninko va'kara. Velio
ne gimė Missouri valstijoj 1824 
mete ir gyveno czionais nuo 19- 
06 melo. Hamiltoniene labai 
gėrėjosi isz savo plauku, k’-.ie 
buvo septynių pėdu ilgio ir bu
vo balti kaip sniegas.

BRANGUS SENAS 
RAKANDAS.

Portland, Me. — Asztuones- 
deszimts metu adgal, Ralph 
Curtis, gyvenantis Kenndhunk, 
Me., pirko sofąa airt licitaeijos 
už asztuonis dolerius. Jojo 
anūkai ana diena pardavė ta 
paezia soflka už 2,500 doleriu 
del kupeziaus senoviszkn 
kandu.
NORS TURĖJO 1,800, BET 

MIRĖ ISZ BADO.
San Francisco, (’alif. — La

vonas Frano Dressier likos nu- 
siunstas in miesto lavonvezia 
aut palaidojimo per daktarus 
kurie nutarė, buk jisai mirė 
nuo bado. Kada ji pradėjo nu- 
rodinet, rado jojo skarmaluose pareiga i 
anxiiifn r) n ii iv i tirti 1 M 1 /In ’ rities TiT i <i I

ra-

SUDEGUSI SIERATELIU PRIEGLAUDA

Sztai likueziai sudegusios prieglaudos del siorale.'liu ku
ria veda Sesers Nazarietes, Peapaek, N. J. Isz 79 vaiku, kurie 
(ame laike radosi prieglamloje, lik trys likos užmuszti o liku- 

dideliamšieji buvo iszncszti per dvi minyszlkas ku/ios buvo 
pavojuje netekimo savo gyvascziii.

TVIRTAS KUNIGAS
KANKINIAI UŽ ISZPAŽIN- 

TIES PASLAPTĮ.

Tampico. — Lacatec’oje, 
Meksikoj, Tėvas Correa nesze 
ligonini paskutine Szv. Komu- 
nijea. Nežiūrint didžiausio at
sargumo, užklupo ji būrys ka
reiviu. Tycziodamies isz jo, ka- 
reiriab atimti ir isznic- 
kinti Szv. Sakramenta.

— Galite jus mane žudyti! 
— <suszuko kunigas — bet to
kio szventenvbes iszniekinimo 
asz niekados nepavelinsiu. Ir 
greitai atszokes keletą žings
niu atgal, jis suvalgė szv. Ostl- 
j«.

Kareiviai dukdami

insiuta daugiau kaip 1,800 do
leriu. .Jaigu jokiu giminiu ne
atsiras pasiimti mirusio turtą, 
tai miestas viską paims. — Ir 
kam czedino tuos pinigus, kad 
net sau 'pavydėjo sOTnotelio 
duonos.

MEKSIKONISZKI PASI- 
KELELIAI NUŽUDĖ 42 

ŽMONIS.
El Paso, Tex. — Penki sziin- 

lai Meksikoniszku pasikeleliu 
užklupo ant pasažierinio trū
kio, 20 mvliu nuo Zacatecas, 
Meksiko, užmnszdami 24 ka
reivius ir 18 pasažierius, tarp 
kuriu nulosi 8 moteres ir 4 vai
kai.

Maszinistas ir poezkuris li
kos nutraukti nuo lokomotivos 
ir suszaudyti. Daugelis pasa- 
žieriu likos sužeisti, pa'kol pri-

pavydėjo

buvo pagiitlba.
BARZDA 17 PĖDU ILGIO.

Whippton, S. I). — Ana die
na mirė czionais farmeris Da
vid Cotipley, kuris turėjo barz- 
<la 17 pėdu ilgio. Jau nuo meto 
1876 važinėjo jisai po svietą su 
cirkusais rodydamas savo ilga 
barnia, 'kuria galėjo apsivy- 
niot keliolika kartu aplink 
kakla. Ilga-barzdis niekados 
nenesziojo kalnierelio, o kada 
jam buvo szalta tai naudojo 
baigia kaipo sžalika. Niekados 
nesirgo geibios liga ir neturė
jo szalczio.

metes! 
prie kunigo ir žiauriai jie nie
kindami nusivedė pas savo va
da.

Pirmiausia, — pasako 
jam vadas, — isz,kiaušy k isz- 
pnžineziu szitu maisztininku, 
kuriuos asz tuojau suszaudy- 
siu, tada ir su tavimi galėsimo 
pasikalbėti.

Kunigas, 
ir drąsino 

sius Ktalikus. Tacziau vos tik 
belaisviai suskudo atlikti isz- 
pažinti, kaip vadas tuojau 
kreipėsi prie kunigo:

— Tuojaus ant vietos man 
turi pasakyti, ka tau szie žmo
nes kalbėjo!...

— Niekados! 
atsake kunigas.

— Kaip tai? 
szauke vadas, 
lai tuojau liepsiu tave 
szuni suszaudyti!

— Daryk Tamsta, ka nori! 
Žinok, kad joks kunigas nelan-

mielai atliko szia 
sugaut uo-

griežtai

Niekados — 
jei nepasakysi J 

kaip

PER 13 METU RASZINEJO 
GROMATAS MIRUSIAI 

PACZIAI.
Sioux Oily, Iowa. — Vakar

apie kuri dažinota,

savo paezia, no-

įniro czionais Motiejus Bronks 
70 motu,
buk jisai raszinejo kas diena 
groin a t as in
ri'iits jiji jau buvo mirus tryle-
ka metu adgal. Jojo kambary
je surasta net keturi tukstan- 
eziai gromatu, kuria>„pradcjo 
rasziiieti nuo tos dienos kada 
palaidojo savo paezia lyg pas
kutines dienos savo mirties.

NIEKAS NENORĖJO PIRK
TI $20 UŽ 5 CENTUS.

— Reporteriai 
“Daily News” norėjo persitik
rini ar zzi.xzi.io
atsistojo ant keliu kampu siu- 
lindami žmoniems dvideszimts 
dolerines 
penkis dolerius, bet niekas ju
ju nenorėjo pirkti, nes mane, 
kad tai netikros. Ant galo re
porteriai pasiūlė 
dvideszi ml i nes 
bet ir už tiek 
kada ant galo pritilę jais po 
penkis centus, kokis tai žmoge
lis paszauke pa Ii ei ja, bet ir tie
ji juju nepirko. Kada žmones 
apie tai vėliau dažinojo, t'ai net 
užkeikė kad buvo toki asilai.

New York.
Daily News”

galima žmonis prigauti

geras bumaszkas po

praeigiams 
po viena doleri, 
jum nepirko, o

NETIKĖJO IN BANKAS
VISAS JOJO TURTAS 

DINGO.
Hickman, Ky.

Frenz,
— Julijonas 

senas czionaitinis gy
ventojas netikėdamas iii bau-' 
kas, užkasė 9,000 doleriu boli
dais, 800 doleriu aukse ir už 
kelis szimtus doleriu miesto 
szoru po savo st ubą, mainyda
mas kad žemėjo bus saugesnis

ž> s iszpažinties paslapcziu. Ir ^turtas kurio nidkas nepavogs.
asz esu pasirengęs mirti!

Isz nepaprasto intūžimo va
das tuojau insake suszaudyti 
ta kilnu kunigą ir jau netrukus 
jo nekaltu krauju pasruvo ne
laimingoji Meksikos žemele...

NUBAUSTAS UŽ RŪKYMĄ 
KASYKLOSE.

* Įvilkės Barre, Pa. — Vincas 
PekaIškiš isz Georgetown, an- 
glekasis dirbantis Stanton No.1 
7 kasyklose, likos nubaustas 
per sudžia Fuller ant 25 dole
riu, bet likos paleistas namo su 
prižadėjimu daugiau neperžon- 
ginet tiesu. Peka'lskis rūke pa- 
perosa laike darbo, 'bruste ku
riame radosi daug gazo, nuo 
kurio galėjo uždegti gaZn ir 
kiltu baisi nelaime. Jaigu da 
karta panasziai padarytu, tai 
bus baudžiamas kalėjimu. z

i (

Aųa diena bankieris jam pri
mine, kad turi nukirpti kupo
nus ir permainyt ant pinigu. 
F re n z nuėjo atkasti savo 'tur
tą ir net jam plaukai pasisziau- 
szo ant galvos ka<da savo turto 
nerado paprastoj vietoj, sta
tyt, kas tok is mato kaip Frenz 
užkasi nėjo pinigus ir prie pir
mutines progos prisisavino 
sau.

progos

GERAS BIZNIS.
Philadelphia. — In ezionaiti- 

niu8 ‘krutamuju paveiksiu te
atrus kas diena atsilanko arti 
250 tukstaneziu ypatų, pagal 
apskaitymu valdžios agentu. 
Kas metas žmones praleidžia 
czionais suvirszum 18 milijonu 
doleriu ant paveikslu o kaip 
kada ant sanvaites žmones už- 

Įmeka po puse milijono doleriu.

1 - -

TOJI VARGINGA 
LiįTUVA

j llliilBlilli III itoll

YRA PAV0UJE ISZDRAS- 
KYMOVjPER' KITAS 

VIESŽPATYSTES.

A '

^PER KITA 
BATYSTES. 

B r
New Y oi

Thne«” k(/rhspondentas, 
coin Eyre, ife Beribio raszo ke
liu szpallu Jiraneszima, kuria
me jiiodomw’ spalvomis nupie- 
szia likimą bepriklausomosios 
Lietuvos.
Lietuvos vilai y be i nesą jokios 
ateilies, ne.^ankseziau, 
liau ja pasjrlalins savo tarpe: 
Latvija, Lenkija ir Vokietija,

Korespomlentas bando inro- 
dineti, kad Lietuva sziuo tarpu 
neturinti dniugu.
su Lenkija ml Vilniaus, su Vo
kietija del ^Klaipėdos, su Rusi
ja del susZtiudytu Komunistu, 
net Latviu 
Lietuviu, 
I i
senai butu jįu padalinta, sako 
p. Eyre, betivienas dalykas ja 
Lszgelbsti 4- tai nesutikimai 
tarpe jos prįeszu, ir Tautu Sa- 

^^‘Hpondent
s valdžia “akla”, 

užtai, kad ji nesiskubina dary
ti taikos su Lenkija, ir net 
bando kerszjnti. Vokietija su 
Rusija.
kaimynai giu__
tai Lietuva (uojaus 
nuo žemlapid.

Apie Vilnių, saiko korespon
dentas, laiJLietuviai nesvajo- 

. miestas guli 
aut svarbios Lenkijai gelžkelio 
linijos ir 30 milionu Lenku val
stybe negalinti nusileisti dvie- 
jum ilionu Lietuvai ir atiduoti 
svarbu gelžkelio mazgu.

Lietuvos padalinimas galis 
invykti labai lengvai, jei Len
kai suti'ktu .atiduoti Vokic- 
cziams Dancigo koridoriu. Ta
da Vokiecziai sutiktu pavelyti 
Lenkams pasiimti Klaipeda, o 
Rusai gali būti nieko nesakytu, 
jei Lietuva butu mitrinta nuo 
žemlapio. Nors dabartiniu lai
ku Pilsudskis
apie tai kalbėti, bet jei Vokie
cziai sustiprėtu militariszkai ir 
toliau artimai draugautu 
Rusais, tai Lenkai, 
tada butu sukalbamesni.

Sziaip ar taip, sako p. Eyre, 
ateitis Lietuvai tamsi.
GĘRIAU MIRTI NE KAIP 
MAZGOTI TORIELKAS.
Philadelphia..

< 4 New York
Mu

• ,

ci tikėli jam, I;li

ar vc-

i Ji pykstasi

formalius iVszins.

(‘smoje nekenozia 
k palaiko su jais 

” Lietuva 
u padalinta

junga. Korė 
dina Lietuve

Jaigu, sa‘ko, Lietuvos 
dėtu susitaikyti, 

i pranyktu

ja; kadangi*

visai nenoria

sn 
gali būti y

IBZEINA KAS HTARNINKA IR REWLCZIA.
*■ ■ ' <

fMmmU Kakzfabjat Amerika ant met? 18.01.»
* ' E«wp.oJa ir Lietuvpje |4.00 »nt įlaa »ailf

HtaEW fr Pinigui Visada siuskite HK Ibi nft
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____Lį MAHANOY AND A STS
u

m W. ». BOCKKOWRKI, Pr««. A ■<
r. w. BOOMOWSKI, BSiWr

NEPAPRASTA NELAIME EROPLANO

Paveikslas parodo nupuolusi eroplana kuris trenkė in te
st ulpa arti Dalias, Tėvas, 

žeistas tojo nelaimėjo,
Abudu le’kictojai likos iszginlbeii per ugnagosins su pagialba 
ilgu kopeeziu. Kropiamus mažai susidaužė.

legrafin.i bet
su kuriuom taipgi Icke

b“ k iot o ja s 
jauna motore.

likus nesu-

MAHANOY PIYY, P Z.
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1BADAS KINUOSE 
9,00<{000 ŽMONIŲ BADO PA

LIESTI DEL KARIUO
MENIŲ SIAUBIMO

_ h

Szanchajus, Kinai. — Tarp
tautines Kinu badaujancziuju 
szalpos komisijos gauti prano- 
szimai sako, kad szia žiema 
trisdeszimt trims* tu'kstan-

CHICAGAS BUS MILŽI- 
NISZKU MIESTU.

Chicago. — Jaigu užmany
masChicago KCgional Associa
tion užihanymas bus priimtas, 
tai miestas ('hieagas 1950 mo

lius vienas isz didžiausiu
miestu ant svieto. Tikslas to- 
sios draugoves yra, suvienyti 
250 aplinkiniu miestu su Chi- 
cagn.

In

Isz Visu Szaliu
to, Europines viosz- 

ncrimastyje kas 
Lie

t risdvideszimts tris metus 
nuo dabar ('hieagas turės 100,- 
000 akerin parku nuo Kanka- 

upes Indijanoje per Du 
Page pavietą IIlinojuj net lyg 
Fox River, Wi.4konsine.

kee

Patrijaika Dovydas
Subankrutino

GEIDŽIA IDANT LIETUVA 
SUSITAIKINTU SU 

LENKIJA.
Geneva. — 

palytes yra
kiszasi m»sirpratinio tarp 
tuviu ir Lenku už atemima nuo 
Li( tuviu Vilniaus 1920 mete.

Angliję, Franeuzije ir Itali
je verezia Lietuva idant susi
taikintu su Lenkije ir atnau
jintu diplomat isZkus
tarp saves. Tasai nesupratimas 
dvieju kaimynu daro dideli ne
ri mąsli visoje Pa balt i joje, to
dėl vii’szpatystes geidžia idant 
Lietuvei susitaikintu su Len

kas butu naudingiausia
del Lietuviu ekonomiszkam pa
dėjimo ir iszsižadetu Vilniaus.
38 ANGLEKASIAI UŽ

GRIAUTI KASYKLOSE.
Afrika. — 

czio-
dalis kasvklu 

keturis 
tris-deszimts

r važius

k i,j e

I 
i
!

I 

. 1

’I

*

(

Už tai, ‘kad 
jai motina paliepė mazgoti to- 
rielkas po piet, 15 metu Elzbie
ta. Johnston, iszgere karbolines 
ru’kszties, nuo ko mirė vėlinus 
Franbford ligoilbuteje. Mer
gaite parojo ant piet isz moks- 
lainos ir skubinosi pasimatyti 
bu savo drangoms pavalgius 
pietus, 'bet motina prispyrė 
dukrele mazgoti toriolkas. Mer
gaite taip užpyko kad nuėjo 
ant virszaus iszgerdanna tru- 
cizna.
MELDŽE SUSZELPT 

STRAIKUOJANCZIUS
ANGLEKASIUS.

Washington, D. C. — Ameri
can Federation of Labor ap
garsino atsiszauikima in 30,000 
Ickaluis po visa Amerika, mels
dami suszelpi'ino del st ra i kuo
ja nezi u anglekasiu Pennsylva- 
nijoj, Ohajuj ir West Virgini
joj, 'kur darbininku szeimynos 
kenezia dideli vargu ir turės 
pergyvent ant lauko laike žie
mos jaigu jiems kiti nesu- 
szelps. Tukstaiicziai angloka- 
siu szeimynos likos- iszmestos 
isz kumpaniezinu stabų, netu
rėdami maisto no drabužiu — 
viso apie 150,000 angldkasiu su 
60,000 moterių ir vaikais.

Benjamin Purnell, kuris už-

i 

I

s#į

i

Įėjo tikėjimą Dovvdo Na-.4 i

ir subjaurino k^lcs mor«
(
mas”
gailės, likos arosztavotns o jojo 
tikėjimas su'bankrutino.
n

PASKUTINES ŽINUTES

11 Newark, N. J. — Per eks
plozijų dideles samogonkos ar
timi namai sudrėbėjo ir net 
langai iszpuole isz sienų.

H Los Angeles, Calif. —Ka
pitonas Fridrikas Giles isz An
glijos, kuris iszleke 
Francisko in Australija su oro- 
planu “Vanda” turėjo sugryžt 
atgal.

fl Albany, N. Y. — Mrs. 
Ruth Snyder kuri nužudo savo 
vyra su pagelba savo meilužio 
Henry Gray, turės mirti in 6 
sanvaites pagal nusprendimą 
augszoziausio sucla i i H

Johannesburg, 
Laiko drebėjimo žemes 
na is, 
('rown,

sugriuvo
užgriauk lamos 

Kuropieczins ir 
keturis darbininkus. Likos isz- 
gialbeta tik aszluoni darbinin
kai ir dn Europiecziai gyvais. 
Ketiires-doszimts turistu kurie 
lame laike atlankinejo kasyk
las iszsigialbejo gyvais.

49 RAUDONIEJI SUIMTI 
LENKIJOJ.

Varszava.
bau kieto M lavoje 
ties de.szimts

- Ant laikvto 
? ant atmin

inei u apvaiksz- 
czioiimo bolszevikiszkos revo
liucijoms, pa Ii c i je padare knita 

visokiu revo
liucijos atsiszaukimu ir kito
kiu rasztu.
MEKSIKOS BANDITAI 

PUOLĖ TRAUKINI.
— Tele-

SU rasdami dau <r

į

kad 
trims*

ežiams miesteliu ir kaimu Ki
nuose gresiąs badas. Bado pa
liesti busią 9 milionai žmonių 
Szantnngo pietų vakaru krasz- 
te ir Czihli provincijos cent re
linėse ir pietinėse srityse. Ba
do priežastis isz dalios 
kaitros ir blogas derlius, 
daugiausia 
bimas ir pleszimai.

Pekinas, Kinai. — Begautie
ji nuo bado Szantnngo provin
cijoj žmonesp laukia in Tsina
rni, kame jau dabar apie 20,000 
suvargusiu pabėgėliu bastosi 
gatvėmis elgetaudami, 
atszales, kaip žiema, o 
tos i be prieglauidos ir num kai 
apsitaiso.

Tarptautine Kinu badaujan- 
eziu szalpos komisija sziuo tar
pu savo fondus iszsernus, o Ki
mi valdovai karininkai per 
daug užsiėmė tarpusavio kau
tynėmis ir badaujantiems 
dėti mažai tesirūpina.

Žiemai atėjus, Honano pro
vincijoje turės taipjau szimtai 
tukstaneziu žmonių vargti 
badauti, ir vyriausiai del prie- 
szininku armijų žygiuoeziu, 
pleszimu ir kraszto naikinimo. 
BAISENYBĖS PŽRGYVENE

Tadla, Moroko, — Paliuo- 
suoti isz Mauni nelaisvos 
Francuzai, kurie buvo pagrob
ti gauti aukszta iszpirkima, 
gražinti ežia Francuzu garni
zonui. Nelaisviai pasakoja ap'n» 
baisenybes kokias jie pas Mau
rus pergyveno.

Francuzu kariuomene 
szia bausmine ekspedicija

Tukstan-

bii vo 
bet 

kariuomeniii siau-

< Iras 
jie bas-

pa-

i r

G

ruo-
bausmine 

priesz pagrobėjus, 
ežiai nekaltu žmonių turės nn- 
kenteti.

MOTINA 36 VAIKU.
Turiu, Italije. — Marijona 

Raldenti, 97 motu, kuri mirė 
czionais Panedelio valkara, bu
vo molina 36 su nu isz kuriu 
tiktai du mirė, sziaip visi yra 
gyvi ir apsipaeziave turinti di
deles szeimvnas. e

Gavo Vieta Atsisėst
Kokis tai žmogelis inpuoio 

in vagona: Dvi sodines užimtos 
per motina ir duktere o dvi už
krautos su bagažais. Žmogelis 
paima valiza ir parasonika ir 
deda in guPboli virszuje.

— Kas tau pasidarė? Ar ne
tekai proto, — paszauke ponia: 
— Juk tai vieta del mano vyro 
kuris tuojaus pribus.

— Tamisteliai tiktai
duoda kad jisai ateis. Asz ta
vo vyra pažystu, jisai ka ti'k 
iszsilauže koja bėgdamas pa
gaut truki ir dabar likos 
vežtas in ligonini te.

Motere visa paraudonavo isz, 
sarmatos.

— Ar t am i st a pasiutai?
— Visai ne, bet tamistelo 

gali velniai pagriebt, tokia esi 
raudona. Vėlinu tamistai isz- 
gerti puoduką gazolino bet sn- 
maiszyta su vandeniu;
taip truktumei...

Ponia paszoko nuo sėdynes, 
pagriebė dukrele už rankos 
szaukdama:

— Eikim Viktnk. Tai yra 
tikras pasiutėlis, da 
kandžios.

Ir abi iszejo. Žmogelis a išl
ydo malszei ir tai prie lango ir

nn-
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^leksikos Miestas.
granui isz Agues Calientes 
pranesza, 
puolė ant pasažierinio trauki
nio tarp Palmiros ir Aguas 
Calientes. Asztuoniolika trau
kini lydėjusiu kareiviu buvo 
užmuszta. Banditai užmusZe 
taipjau traukinio mašzinista Ir 
peczkuri. Trys kareiviai ir sze- 
szi pasažigriai, jn tarpe viena 
moteriszke ir du vaikai, buvo 
besiszaudant sužeisti. keliavo malszei. •

granui
kad banditu būrys

besiszaudant sužeisti.
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I
B

Lithuanian Legation, 
1622 16-th Straat, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Conaulato, 
21 Park Row, Naw York, N. Y.

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

Kas Girdėt)
~~qr:----- ,

Ant susirinkimo bažnytiniu 
ga‘lvŲ j)resbiterijoni<Rzku baž- 
nveziu kokts a'tsi'buvo Pitts- 
burghe nesenai, likos nutarta 
perinainyt persiskyrimu tiesas. 
Vienatine priežastis ant kurios 
galima dabar gauti pei'sisk.vvi- 
ma tai v ra neisztikimvsta vvro 
ar mot eres 
mus.

Ant tojo užmannno sutiko 
deszimts tuk^taneziu presbite
ri joniszku dvasis^kuju po visa 
Amerika.

- svetimoteriavi-

Gal ne vienas inanvs kad tai 
yra negalimu daigtu, o bet yra 
tikra teisybe, kad Amerikonisz- 
kas generolas Robert Lee gimė 
in penkiolika menesiu |k» lai
kui, kada jojo motina buvo in- 
deta in gra'ba szeimyniszkam 
antgrabyj. Sztai kaip atsitiko:

Pati Harry Lee, motina ge-

Norėjo Papirkt Džiure

tas Sinclair aliejaus kompani-

u . j, o "f i' ų j(| ’ >; i

A. M son Day, vice prezldon-

kuri prigavo valdžia ant 
milijonu doleriu, o kada atsi- 
buvinejo jo teismas, tai sten- 
gesip apirkti džiure idant isz- 
duotu nusprendimą ant ju 
naudos.

jos,

ant

b

kad tik mes galėtumėm gautis
• I > * ? * ♦m rarvzriL

r n

KARALIUS IR
GRIOVININKAS

Viena syki karalius apsitaisė 
medžiotoju ir iszejo in giria. 
Pakelėje rado žmogų griovius 

Dieve pivl(‘k“! ta- 
“ Dėkui, ponu-

at sake žmogus.

ar daug uždirbi, 
11

bekasant. “ 
re griovininkui.
Ii.’’’
taip sunkiai dirbi,
karalius, “ 
“'Tiek ir tiek 
gus.

i i

vanu tam, kas inminsias misle. 
Ir suvažiavo daugybe kuni- 
guikszcziu ir kitokiu didiku, o 
karalius užminė ta mish*. Visi 
galvojo, galvojo, spėjo, spėjo, 
bet niekas negalėjo jos inminti. 
’Tada karalius insismugines su 
savo pramoga, suszauki* visus 
ponus, bajorus ir kitus dide
lius žmones. Bot ir tio negalėjo 
inspet karaliaus 
misle.
davė tris dienas pagalvot. Po 
trijų dienu lauko atsakymo.

Vėl visi eme galvot, visaip 
spėt miyle. Ir tas ponas pas ku
ri griovininkas dirbo, vaiksztL 
nedamas po lanlkus, suko galva 
del tos mįsles. O-gi sztai jis įv
ožia, nueinu pas griovininka ir 
insisznekos. dejuoja, kad kara
lius užminės tokia misle, ku
rios ne vienas kunigaikszlis ir 
ne joks ponas ne kitas žmogus 
negalis inmint. Griovininkas, 
tai iszgirdes sako: “Nagi da
bar žiūrėk: asz jam pasakiau, o 
jis ve kiek žmonių kankina!“ 
— “'Taigi ar fu-žinai ta mis
le?’’ suszuko nudžiugęs ponas. 
“Kaip gi asz nežinosiu,’’ — 
“Pasakyk tu man, žmogeli, ta 
misle,“ praszo ponas: “asz tau 
duosiu szoszis szimtus dole-* 
riu.“ Gerai, žmogus sutiko:
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KurpesAngliąkasiu
Su Drūtais Pailgintais Padais

( ' į

Labai ilgai nešiojasi.

Ij
Kad tu 
klausia 

JI 
iiUWi—I > II.

pasisako žmo- 
“ Gera i. Kad tu tiek už

dirbi kur pinigus dedi 
gus sako: “ 
vandeni, antra dalia skola mo
ku, treczia — paskolinu, 
ketvirtosios savo iszlaikau.

Karalius galvojo, galvojo ir 
niekaip negalėjo suprast, kam 
tas žmogus, taip sunkiai dirb
damas, dali savo uždarbio me
ta in vandeni, ir kam jis mo'ka 
skolas, 
skolina .pinigus ? Nieko 
neiszgalvodamas, klausia žino- 
gaus: “Asz nesuprantu tos ta
vo mįsles. Pasakyk tu ja man 

” — “ Dovanu 
tarė žmogus, 

“juo labiau, kad ju nematyt 
pas ponuli esant, 
jau pasaky'k, 
tojas: “ 
iloloriu — asz esu karalius.

Žmogus nusilenkė karaliui, 
paėmė pinigus ir papasakojo: 
“Už viena dali savo uždarbio 
asz turiu pirkti druskos, 
vadinas, motu in vandeni;

< < 'r;

Gerui. - — IM U/i- 
Zmo- 

Viena dali metu in

O ISZ
» T

kad puts dar kitiems 
ge ro

Fokis tai padėjimas inteli- —gausi dovanu. ■> • t t •«« « • «•* < < r* vi n rvitzi Gnu ’gontu žmonių bolszevikiszkoje nsz negreitas,
Rosi jo ja.

Dr. Er. Daniel, isz Kaliforni
jos universiteto, yra isztyres 
alkoholio veikimą ant žmogaus 
kūno prie invairiu sanlygn ir 
padare sekamas iszvadas:

“Susipažinęs su svaigina
mais gėrimais, žmogus padare

nerolo Roberto Lee, paej<^ isz ji visu ligų gydytoju ir gyve- 
Hkros indijoniszkos szeimynos nimo pailgintoji!. Bet, vienok, 

vadinosi neužilgo jis patyrė, kad perdl-ir vadinosi “Light Horse.
Mete ĮSOJ) apsirgo pavojingai, delis jo vartojimas yra bledin- 

penki daktarai nutarė ‘kad gas. Po to gydytojai rado, kado jieiiKi oaniarai iiuiare Kao gas. ro io gyoyiojai raoo, uao 
molere mirė. Per penkes dienas nėra pamato tiek placzia(i al- 
lavonas mirusios i 

namie
lavonas 

Įėjo grabe*
mot eres gu- kooli ligose vartoti kaip seniau 

miestelyje būdavo medicinoje daroma.I r-M • • i •

— “Tiktai

užmintąją
Tada karalius visiems

B 1 '•

Jk.

J J 
praszo medžio-

sze tau trys szimtai

lai,
............ > ------ ----------------- j,
antra dali maitinu savo seniu.Į,

už

medicinoje
Arlington Heights, po tam poĮSziadien alkoholis vartojama- 

ai:,liūs tarė:

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę aut 
karkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą, 
galima nešioti.

nes jas ilgai
i

(tu

skuriniai padai.
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r.
l)

•*■

I T♦»

v <

■

V

k 4.

'e ’ ’

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie ‘‘MISHKO”, 
Ball-Band” darbui kurpes.

ilgiaus nešiojanti negu
ant karkos.
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Mishko” padai vandens ncpcrmerkianii ir 
Raudonos Boles ženklas yra

■

_  f ,

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

‘‘Namai, Kurie Moka Mllljouiw del IteSlesk-- ‘
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praszo ponas: t4asz tau 
szi nitus t.....

Gerai, žmogus 
gavo szoszis szimtus doleViu ir 
pasako.

Dabar tas ponas nuvažiuoja 
pas karalių ir inspoja 
Vadinas, laimėta.

'Piktai karaliui dingtohjo in 
j galva -— ar nebus ežia tas grio- 
I vininkas pa'kiszos savo liežuvi ? 
l’ž toki nedora darbu, už ne
paklusnumą karaliui turėjo 
but suimtas ir nubaustas. 'Tai
gi nusiuntė kareivius ir mauko 
atvesi griovininka in karalisz- 
kn rumn.

Žmogelis — ka darysi

Gerai,

misle.

•■L'-V

1

tėvus — tai skola moku; 
treczia dali maitinu savo val
kus — tai vadinas, 
skolinu, kad jie man gražintu, 
mane laikydami, kai asz busiu 
senas; ketvirtoji dalis — mano 
paties nasilaikvmas. ’ ’ Kara-

jiems pa-
<■

Ikad kol nebusi 
szimta sykiu, 
kvk /” — “

mates 
niekam

KVAILYS DUODA,
ISZMINTINGAS IMA.

mane go, karaliau, tavo galva, o ežia 
nesą- ■ yra devyni szimtai doleriu, 

Asz tavo maczian,! viena ;
ne szimta sykiu, bet ! mane atjojės

szimtus ir viena syki
pažiurek. ”

nuo poezin maiszeli,
papylė aut stalo pinigus ir fa
re : ‘ ‘

devvni
syki pats

pusi laikymas.
“Gerai ]

Bet tu, žmogeli, szitos mislos 
niekam nepasakyk, kol nebusi

Parjojo karalius namo ir 
antru dalyku ji žmones naudo- insake paskelbt visoj karalys

tėj,'kad statas puiku dvaru do-

<1111 j 41AI1V 11 ii 1 r 1111 I l V41IIMJ4
, likos I dvejais budais: Viena, jis

>zeimvniszkam ant- but
ceremonijųatsakaneziu 

uždam a 
grabyje. In septinta diena po 
laido'ruvin, dažiuretojas kapi
nio nmjo in 

žitdu ant
sudėt i

I

nelyginant 
serga 
/ I • 1 <

aiftgrabi 
szvi(»žiu žitdu ant mirusios 
grabo. Kada iszeitinejo, iszgir- 
do koki tai u-Jkimusi baisa 
szai.ki nti pagialbos ir taip per
sigando, kad įsibėgo laukan. 
Bet atsikvotejas isz baimes ant 
szviėžio oro, pamisimo sau, 
kad dvasios pagialbos negali 
szaukti. Insidrasino ir sugryžo 
adgal. Inejas in antgrabi atsi
stojo prie gra’lai idant užbaigti 
pradėta daTba, o
lejo per gra'bo .4t ikla, patemino I prie 
kad lavono lupos krutėjo ir 
szan'ke pagialbos.

I>aug nemislindamas 
re antvožą gra'bo ir 
jeszkoti pagialbos. 
niūkė 
gaivinta ir 
kad inotere

vartojamas 
maistas, kada žmogus 
tam tikrais karszcziais. f 
dalyki* jis kaip ir gyduole.

pasakota. sjpV]e jn maiszeli

imc mates mane szimta kartu, 
karaliusO

in protą ir

kad ir mažais laszais 
supran-

su
Knulimsiur- |<ara|illu.

isz karaliaus ir isz pono pinl- 
g"S 
ėjo varomas su kareiviais, 
pasakei ponui misle?’’

“ Pasakiau. ’’ 
kodėl ? Juk
karalius.

užsimėtė ant pecziu ir nn-
‘ ‘ A r 

klausia
_  “O

asz tau insakian.
r

devvnis

nusimetu

buvai
__ tai devynis

L.].j szimtus ir viena syki tave ma- 
Zmogns szvyst ,

pas

ezian.
Dabar karalius.smagiai nu-

) I

. . • rsiszypsojo ir dar daugiau ap-
Sztai ant kiekvieno pini- dovanojo gudru žmogeli.

*<W -« tMRBMIMMMB -• ••* *»4t«« «f> h į į b ----->-ff*—-ir— ir T U>II1 U|U HM llUTĮ.'in"1   -flM

kada dirste-

Girdėjau kad buvai su
pūna Szlebaicziu-si/.iedojas su

te, o apsipaeziavai su Ona...
Taigi, su josios siuvecz-F I 1

ka.
I —

[ priesz
ži< (lotino moka

Kodėl ?
Ba matai, 
szliuba, kad

ja del jo intakos 
upa, o ne del gydymo.

Jei gydytojai randa, kad al
koholis,
vertas medicinoj, tai,

jo vartojimas su laiku 
vis mažės. Bet visuomene? 
žvilgiu ta puse klausimo 
tiek svarbi, kiek antroji: 
pavelyti žmogui vartoti alko
holi “pasilinksminimui,’’ kaip 

vakarienių, su 
Visi žino, 
iszmet us,

tania,
s at- 
nera

ar
d

ft
' 4 •

■r*r «'» * <i * v /

daži nojau 
mano su

si U'veczka i f»o
į 50 ir 100 doleriu už pasiuvimu 
Iszlebes. Geriau man 
• cziiiot su tokia kuri ima, 
su tokia kuri duoda. *

upsipa-
o ne

pasilinksminimui, 
banketu, 

draugu susitikus? 
kad pora stikluku 
visi parengimai ingi ja kitokia, 
laivavesne, spalva. Žmones 
geriau 
musu

spalva.
iszsidžioinina

Amerikoniszki Inetuviai
* 4 ’ 7 , kaip

at ida- 
nubego
NebasZ-

hkos atvežta namo, at
imt are' Miko. ir ta smagumą tūlos val-

lau-
giau nėr ko abejoti. Molere po
tam gyveno da ilga laika, o jo-

daikta ra i 
yra gyva i r < stvbes nori isz žmonių atimti.

f

SiO> suims Robertas gimė

• 1

(’vrus P. Blanke isz St. Louis 
iu kavos ir arbatos importuotojas

penkiolika menesiu po iszemi-1 pasiremdamas skaitlinėmis,
mui motinos isz grabo.

I
Sztai a įsitikimas isz bohze- dūkūs kavos.

, sa
ko kad Amerikiecziai kas se
kunda iszgeria po 75,000 puo

lu metus iszgo- 
riama 121 bilionu (121,000,000, 
(KM)) puoduku kavos.

vikiszko rojaus, kuriame ken- 
czia daug mokytu ir a u gožtos

. kilmes žmonių. Ti/las Ameri-I -------------
komis su |
Moskva ir.sutikės IK metu vai-, 900,000) svaru kavos 
kiną užklauso jojo kaip gautis 
in muzejii. Valkas dasiprato 
kad keleiviai negali gerai kal-

000) puoduku kavos. Szimet 
'l’r’las Ameri-• Amerikiecziai suvartosią dan- 

paezia atvažiavo in g’»” pusantro bilijono (1,500,

000,(M)() svaru arbatos.

t

ir 100r I

I

Mums pranosza Lietuvos Pa-
heti Knsiszkai irm>ili<'P<‘ A11«. siuntmybe Amerike, kafHižsie- 

Esmių nudžiugęs kad 1
iii ko- kad Lietuvoje

inunistn. Mano tėvas buvo žy-

liszkai: “
jus sutikau. Asz ne e.-miu

nio spauda ir radio paskelbė-, 
atsistatidines 

' Generalinio Sztabo
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Cigaretai kurie pirma visu—

I A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRĄBORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

■ i

Palaidojimą

« 
r> •

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Į
1 . k k ■

11.1

1

bilionais
f 1

Ii
t

Telftfonaa 872.

Szkotinskas.
; r * ■

Kad pasakius didžiausią tiesą kitokiu
?" j i /■j.1 J ■ LIETUVISZKA

AGENTŪRA
Parduoda Ssipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežti gimines ir darbi
ninkus (antTarmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS ’ 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

budu—Camel yra tikrai tokie kokiu 
i , .

daugelis rūkytoju pageidauja, kur nei
♦ > . *6 * ♦ . V 'j ♦ e . ♦ ♦ ▼ ♦,«««« 1,.^ nel artl priĮygtla

j a b:>.

viena ■f » ♦ . V ♦ 1 ♦; kita rusis negali I«
virszinin- 

. knd 
; 1 demarkacijos linijoje susireml-

iniu Rusu kitadds, bet likos už- i kas ir aukszti karininkai; ' ’m • •••« ••• •
revoliucijoj, asz pasi

likau su motina. Mano motina 
gyveno kitados, palocelyje 

ka-iriba jia is,

musztas
$ t

r,'

(Į ii i"

i

line su Tauragės sukilėliais už- 
muszta dvylika kareiviu ir dvi- 

'deszimts sukilėliu; kad nutrn- 
sziavlien gvvena tiktai vienam: dusios derybos su Krikszczio- 
ir duoda lekcijos ant piano ( 
idant nemirti isz bado. Asz dir
bu teatre ir gaunu 50 centu ant 
dienos ir isz to turime gyventi. 
Mano motina via dievobaimin- C * « •ga motore, bet kitos moteres 
isz josios szandije kad tiki in 
Dieva. 'Turiu lurbinga teta Pa
ryžiuje, bet negalime su jaja 
siisineszti, nes komunistai nm 
labai vaktuoja ir nepavelina 
mirms iszvažiuot isz Rosi jos. 
B<Jszevikai neužkenezia roja
listu. (tieji kurie geidžia idant 
carizmas vėla sugryž^u). O,

F*.
dvideszimts

su 
bet

nimis Demokratais. Eltos pra- 
neszimu, visos szios žinios yra 
pramanytos.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRĄBORIUS MAHANOY CITY

V

>1

i

PaaamduLaidoja kunua numirėliu. 
automobilius del- laidotuvių, rkriksz 
linlu, veseliju, paaivailnljimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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Jei vhi cigaretai . Lutų taip gari kaip 
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRĄBORIUS l

MILL & PATTERSON STS., R
' SU OIAIR, PA. ■■

iHchalaamuoja Ir laidoja adrualua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo-
»ia nuo paprasčiausia ihi prakil
niau siu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, ▼•saitu, kriksstynlu lt 

| tritiavu pasivatinljtmams.
Bali Talafonaa U7I-M,
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Deimantu 
Karalius

Jus galite patikėti man 
— kalbėjo jin — mano 

visos moteriszkes myli ir, jei
gu asz norecziau, tai pas mane 
butu daug jaunųjų! Bot kol'kas 
man ne viena nepatiko. Jus 
man palikot isz pirmo pažvel- 

imo! Jus tokia gera...
Meri susijaudinusi nuleido

akis, taeziau nesiprieszino kuo
met Morisonas priėjo ir apka
bino ja.

— Ka jus darote? — grei
tai susznabždejo ji.

Jis paeitu* ja už smakro ir 
norėjo pabueziuoti. Bet staiga 
pasirodė Pinkertonas. Meri sn- 

o Morisonas 
susijaudinės 
Pinkertonas

Mori!

ir r*

szuko ir pabėgo, 
paraudonavo ir 
stovi* jo vietoje.
pamojo pirsztu ir tarė: 

tu kelyje— Matyti tu kelyje nori 
sekti ne tik prioszininkus. Sko
nis pas tave neblogas, ka reikia 
tau pripažinti.

M o r i son a s n n s i szy pso jo.
— Žinote^ virszininko, ne

kvaila ir pasilinksmint kelyje. 
Ji num labai patinka ta mer
gaite, bot asz neužmirsztu ir 
savo pasižadėjimu.

— Tno labiau, jeigu galima 
tuo laiku pažaisti! Man rodosi, 
kad tu niekuomet nebuvai toks 
sz vent as.

Kas tai nepamenu — su ; 
nukaltu veidu atsake jaunas 
seklvs. M
ir tarė:

Nueiki ir alneszk man 
isz kajutes knyga juodu virszu. 
Ji guli ant stalo! Atnoszk man 
ja ant pirmo dangezio!

Morisonas tuojaus nusileido 
laiptais žemyn, o 
gryžo in pirmutini dangti ir al

savo kodoje.
vis dar sėdėjo savo

veidu atsake
Pinkerlonas nusijuokė

Pinkertonas

Mrs. Eva

ji tai nusigando ii

pa

bet kadangi 
jis negalėjo to 

atsikelti buvo ne

sis<*do 
SilveM ro.’i 
vietoje. Greitai gryžo Moriso 
nas ir padavė knyga savo vir- 
szininkui. Be to jis pažvelgė in 
moteriszko, nenoriai pasikratė 
ir dar akyliau pažiurėjo in ja. 
Pastebėjų?
apsisuko.

Kas sn tavim? 
klausė Pinkertonas savo pagel- 
hininko.

Nieke — atsiliepi* lasai 
— mane pavergė koks tai toli
mas susiejimas...

Pinkertonas noriai butu pa- 
klauses, ka primena Morisonui 
toji mot<*riszk(*, 
buvo per arti, 
padaryti, o
paranku, kad neat kreipus iii 
save domes. Jis atidengė kny
ga ir atleido Morisonn atideda
mas iszklausima tolvmesniam 
laikui. Greitai Mrs. Eva Si Įves
timi atsistojo ir nuėjo in savo 
kajute. Iki pietų ji neiszejo 
daugiau in virszu ir pietus lie
pė paduoti in savo kajute. 
Kjiomet Pinkertonas paklausė 
savo pagelbininko, kodėl szi- 
tas atkreipė dėmėsi in Mrs. Sil- 
vestron, Morisonas atsakę:

Asz pats to nežinau! Bet 
man rodos, kad kur tai asz ma- 
cziau ta veidą, o svarbiausiai 
akis! Bet asz, gaila, negaliu pa
sakyt kur ir kada tai buvo.

Pinkertonas susimastė. Mori
sonui jis nepasakė apie tai, 
kad ir su juo tas pats atsitiko. 
Eva Silvestron iszejo ant dang- 
czin tik priesz vakaru.

Morisonas tuo laiku be galo 
meilinosi prie Meri; jie papras
tai mi(*idavo ant paskutinio 
dangezio, bet ir ten jiems daž
nai sukliudvdavo keleiviai. 
Apie devinta valanda vakaro 
Morisonas 'pabaigos darbus sa
vo virszininko kambaryje, an
ojo namo in maža ja 'kajute, ku
ri buvo gale laivo. I” 
mas elektros szviesa jis iszsyk

paduoti in savo

nepasakė apie

veidrodi ir akys jo sužib<*jo.
Na, ir vyras tu Moriso- 

naįt, prabilo jis 
vyras 1 Priesz tave ne i szs i lai
kys nr viena moteris. Oi,tJ ir 
linksma gi bus...

(Reikia pažynieti, kad Mori
sonas buvo gana doras, dievo
tas vaikinas, kaip ir Nat Pin-

— gražus <y

kartonas, tacziau įnėgo dorai ir 
pasilinksminti.)

Jam in galva neatėjo jokia

DEGTINES GAMYBA IR 
PARDAVIMAS RUG- 
PIUCZIO MENESI.

Rugpiuczio menesi degtines 
gamyba Lietuvoje sieko 331,- 
2 ; 233,035 litru
1926 mete ta pat menesi. Dau
giausia degtines 
Kauno rajone — 195,780 litru 
r Panevėžio — 72,630 litru.

Parduota degtines tuo pat 
i už 2,958,332 

j litu pyiesz 363,583 litru ir 2,877, 

žvilgiu pirmoj vietoj stovi 
taip pat Kauno rajonas — 133- 
980 litru. Po jo eina Vilkavisz- 
kio rajonas — 48,399 litru 
Panevėžio — 47,885 litru.

Per pirmus sziu metu 8 mo- 
nesiiis visoj Lietuvoj pagamin
ta 2,846,124 litru 
priesz 2,771,436 litru

Isz Lietuvos.isz anksto buvo ruosztas.
PipĮcertoims su žuronais st o- bojo pažiūrėti, ar už diiru kas 
-- AIL...t i—... ? neklauso. -1 '• !

atgavo sąmone, jis 
priesz save virsžininko veidą 
ir pajuto rankos paspnudinin.
Pamažu jis ome atsiminei, kas 
atsiti'ko su juo.

— Kaip save jauti ? — pa
klausi* Pinkertonas.

— Janeziu kol kas tiktai 
kilpnuma — ramiai atsake Mo
risonas.
asz dar niekuomet
džinu, kaip sziandion.

Pinkertonas nusiszypsojo, o 
vienas isz agentu slaptosios po
licijos paklausė:

— Ar jus nematote pikta
dario, kuris jus inmete in van
deni ? -*

vėjo ant paS«kutini(y dangezio 
ir žiurėjo in absitolstanti laive
li. Žuvimas' Morisono butu jam 
didelio mist oi is, 
kini, buvo prie jo prisirisz<*s ir 
mylėjo ji, kaip sunu.

Pinkortonas bejėgiame pik
tume spaude kumsžczius. Mori
sonas buvo geras plaukikas. 
Tnkrites in vandeni jis iszsyk 

nt'siblaszke.

nos jis smar-

bloga mintis. Tik nekantrumu susiprato ir 
lau'ke jis paskirtos valandos, greitai stvėrėsi plaukti, 

jis nenorėjo eit?, tadaAnkszeziau 
kad nesusitikus su kitais kelei
viais. Vis dažniau ir dažniau 
jis žiurėjo in veidrodi, ir be 
penkiolikos minueziu dvylikta 
jisai iszejo. Visur buvo ramu. 
Girdėti buvo tik lygus bangu 
užimąs. Morisonas praėjo per 
garlaivi iszilgai kajutu iki pas
kutinio dangezio ir laiptais už
lipo ant jo.

Iszojes in tyra orą jis giliai 
atsiduso. Ant laivo dangezio 
nieko nebuvo. Jis priėjo prie 
laivo kraszto ir pažvelgė in vil
nis.

Buvo puiki naktis! Danguje 
plauk i nėjo keletas mažu debe
sėliu. Vėjo nebuvo. Ir tiktai di
delis laivas skrode okeano pa
likdamas užpakalyj saves putu 
juosta.

Vidunaktis praėjo, 
vis ms i rode.

O Meri

Nerimaudamas Morisonas pa
žiniojo in laiptus, o paskui vėl 
atstreim* in tvorele, aptverta 
del atsargumo, kad noinpuolus 
in jura, ir susimastė.
Staiga laiptu szeszelyj szirtek- 

telejo kokia tai baisi mase ii 
iszsitiosp. Morisonas susimas
tęs nieko neinate.

Staiga kieno tai ranka stip
riai nutvėrė ji už apykakles ir 
su baisia jėga pakele augsztyn. 
Pirm negu jis suspėjo pasiprie- 
szint, jis smarkiai surikęs nu- 

ir inpuole inleke per tvorele
vandeni.

Tamsi mase spruko laiptais 
žemyn ir pranyko.

Niekas jos n<*mate.

matrosas iszgir-

T1L
M o r i son a s I szgel be t as.

— Žmogus už laivo!
Dožu mojas

do riksmą Morisono ir pliau’k- 
sztelejima in vandeni, .lis tuo.' 
eme duoti

jo, kad Morisonas juda, paskn-

neklauso.
sąmone,

Kuomet Morisonas 
pamate

Jis
Tik 

pasiMzia u- 
garlal-

Žinote taip gražiai 
nesimau-

jam plaukai 
sze, kada pamate, kad 
vis nuėjo gana toli pirmyn. Jis 
eme rėkti isz visu jogu, ir emu 
plukti ta kryptimi, kuria nuėjo 
laivas.

Galiausiai 
skaudėti ir jis užkimo. Vandiu 
buvo labai szaltas ir jis turėjo 
plaukti nesustodamas, kad ne
sustingtu.

— Veltui gal darbuojasi —- 
mane jis — tai ne baseinas, 
kuri asz perplaukiau deszimt 
kartu pirmyn ir atgal ir insi- 
vaizdinau geru plaukiku!

Tokiomis mintimis jis didino 
jėgas; be to jis džiaugėsi tuo 
kad atsitikimas su-juo nepali
ko nepastebetas, • spręsdamas 
tuo, kad jis girdėjo duodamus 
pavojaus ženklus. Bet pamažu 
jis pradėjo nustoti jegu. Alsuo
ti eme vis sunkiau, judesiai jo 
sumažėjo. Akyliai jcszkojo jis 
akimis laivelio — priesz ji tik 
vilnys, ir tolumoje matosi du 
inai garlaivio. N’ilties iszsigel- 
bejimui jokios nebuvo.

Jis niekuomet nemano, 
mirti kada 
Pirma karta jam 

teko važiuoti per vandenynu ii 
taip nelaimingai! Dideliu var 
gu jis laikėsi vandens pavir- 
sziuje. Jis senai jau nuėmė nuo 
saves szvarka ir marszkinius, 
tacziau su batais tas nepavyko 
padaryti ir jam rodės, buk tai 
isz apaezios kas tai traukia ji 
gilyn.

Visas kūnas jo sustingo. Vil
nys vis dažniau ir dažniau pla
ke in veidą, jog jis vos tik spė
davo isz^piauti sum juros van
deni. Galiausiai jis taip privar
go, kad nuleido rankas. Bet 
kuomet vilnvs 
szaltu vandeniu, kilo pas ji no 
ras vėl gyventi. Jis mėgino vėl

. Daf karta jis 
galėdamas gar- 
s iszgirdo atsilie-

jam prisieis 
tokiu budu.
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TIES KLAIPEDA KOVA SU 
KONTRABANDISTAIS.
Klaipeda. — Lapkriczio 

diena musu laivas “ 
tas Smetona,” kaip paprastai

065 litru priesz 
3

Prezidon- pagamintn

f j I buvo iszplaukes isz Klaipėdos j, 
Il uosto in atvira iura. Bosižval-iin atvira jurg, BesižvaLi

-- • ( r’- ’‘-1

apie 12 balanda, pastoliejo 6-7
gyjlamas juroje l’ulanga. < iajku 359,779 litru

|Lj| i * -M* r

eme gerkle jam
) asz uo— Ea'ktinai nieko 

maezinu!
— I r nieko neint ariat e ?

Insivaizdinti negaliu, kas 
su manim sulo,sz<* tokia kome
dija.

1 'kad
nors

rankas.
vėl užliejo ji

plaukti toliau, 
suszuko kiek 
siau. Staiga ji 
pinuti baisa:

— Laikvkites! Einam
Džiaugsmingai suplakė jam 

ir jis plauke pirmyn. 
Pagaliau jis iszgirdo pi i auk- 
szejima irklu ir žmonių 'balsus. 
Dar karta suszuko. Jis spėjo 
pamatyti laiveli. Ji pagriebė ir 
isztrauke isz vandens. Jis nu
stojo sąmones

pavojaus ženklus. 
Garsus szvilpesys suaidėjo ir 
laivas sumažino plaukimu.

Tiesa, ne isz syk'pavyko su
laikyti dideli laiva ir isz iner
cijos jis nuplaukė dar gana to 
Ii, karininkas nuo tiltelio žiū
rėdamas pro žiūroną negalėjo 
inžiureti nupuolusiojo in van
deni. Kaip tik garlaivis suma
žino bėgimą tuojaus buvo nu
leistas laivelis, in kuri insznko 
penki strprus matrosai.

— Greieziau vvrucziai — 
suszuko karininkas — nupuo
lęs toli užpakalyje! 
eme greitai irtis. Bet 
jie visi suszuko... laivo dugne 
buvo skvle.

— Dtivas pramusztas!
Su vargu matrosai spėjo pri- 

ga rlaivio.
Laivas buvo pakeltas atgal. Pa sa 
sirode, kad visi kiti laiveliui ir
gi buvo pramuszti. Greitai bu
vo gautas laivelis ir garlaivio 
sandelio, bet pakol ji nuleido 
in vandeni, kolei susėdo matro
sai praėjo gana daug laiko. 
Tuo laiku laivas tolokai 
plauke. Szauksmu Morisono no 
buvo girdeli. Laive buvo suži
nota, kad inpuole in vandeni 
jaunas tarnas New Yorko ko-Į tvorelių apsidžinu

plaukti atgal prie

szirdis

ga rlai.vio

Vieszpat ie!

ga r-

Su

gydyto-

Matrosai 
greitai

nn-

Matrosai pasu
ko atgal. .Jie buvo labai links
mi, kad jiems pavyko iszgelbet 
skęstanti ji. Pagaliau laivelis 
prisiartino prie garlaivio. Kuo
met jisai prisiartino visai arti 
nuo garlaivio tiltelio 
do: ’

pasigir-

— Radote?!
Vienas isz matrosu suriko vi
ge r k le:

— Yra! Radome!
Stovėjęs ant paskutinio 

dangezio Pinkertonas lengviau 
atsiduso.

Morisonas vandenyj iszsilai- 
ke be maž ko dvi valandas. Tai 
buvo nelengva, tuo labiau, kad 
sziuo metu laiku vanduo van
denyno buvo labai szaltas. Sti

prio 
< >‘( k

signale keleiviai laivo 
kuomet 

mersanto. 'Tarno kajutėje dego' sužinojo, kad Morisonas pavy- 
olektros lempute, o 
gulėjo rasztelis, kvieczias 
iszeiti ant 
danfrozio.

Pinkertonas

paskui inio

pabudęs

BALTRUVIENĖ

Ana diena Kansas (’i t y buvau 
Pas kaimynus ant kriksz- 

tynu užkliuvau, 
Ten daug svoeziu buvo, 
Ir senas sportas pribuvo. 

Kiti pri'bogo su deszra usus 
skųst pradėjo, 

l’ž tai mirsztis norėjo,
Mat brangus tieji tisai 

ikasztavo
B a kas d i on su kiauszais 

juos tepdavo.
m e rg i n a s g i rd a v os i, 

kad gražus usus turi,
Tai visos merginos ant jo žiuri, 

Kur tik koks pokylius 
atsiranda,

Tai ir musu sport el is in 
leu at lenda.

Daug czion panasziu spor-

J

; J

: 3

i

juros myliu tolyje nuo kranto 
nežinomo typb povandenini 1 . ? _ K ' • I • I /**' f T K 11. •

•NA 062 litu pernai. Pardavimo at-
I v • « • • * • . • A

llaivn naikintoju. KAlbiimasis 
laivas pastebėjos isz savo pv- 

i sos ‘ ‘ Prezidentą Sinetona ’ ’
16 mazgu greitumu pasuko in 
Liepojos puse. Isz Prezidento 

buvo duotas žen-

15- ir i

i *

— Gali būti ant 
yra jusu prieszu ?

Be mano pono ant 
laivio asz daugiau nieko nepa- 
žvstu!

— Ar nesusipykot jus New 
Yorke su ko nors priesz iszva- 
žiavima ?

— Gelbėk 
niekuo!

Bet’ ežia insimaisze 
jas ir pasakė:

Ponai, 
reikalingas ramumas! Daleistl- 
na, kad jisai isz sykio pasveiks, 
kuomet pamiegos kaip reikiant 
bet ir-gi daleis!ina,,kad ji isz- 
tiks drugys!

Agentai jszojo isz ligonines, 
o Pinkertonas tarė:

Paklausvk Morisonai!
— Asz klausau!
— Dabar iszsimiegok, kaip 

reikiant, o’kuomet tu rytoj at
sibusi. tai pasiliksi dar keletą 
dienu lovoje*. Gali būti tada pa
siseks sujeszkoti piktadarį.

— Bukim I ikri!
:Toliauš bus:—

Priesz

f 11

f fl

ih’•r

ligoniiii būtinai

w ----
■ Pasirodžius
F’ M * PAVOJUS!

pirmiems * 
persišaldymo 

krutinėję, patrinkite vikriai 
su 

DR. RICHTERIO 
H' Inkaro Rūšies

L PA1N-EXPELLERIU

X «IS>I CJIIZI 
ženklams

M
»

HI

toliii vra
|)vid(‘szi.mls neatstoja

v i (‘na vyra,
»() isz ju juoku turojo 

Žmoneliai vos pilvus 
rmpatrotijo.

Kaip daugiau laiko turėsiu, 
Tai daugiau apie juos

• apraszysiu.

Kokis lai sportas pas mergica 
iii Skrandus pribuvo,

O szirdei(‘s baisiai piktas buvo, 
Visiems muszirnu kerszino, 

Bei progos prie to neturėjo; 
Ant pagalios apsimalszino
Nori nt s gavo proto 

smnaiszvma.
♦ ♦

naktimi morgicos
bambi 1 i a i s medžioja,

Kliksmiis daro, žmonis

J

*
('z i k age

Va i sha ? cn k Ii i r c gir uo t 
.S. V. 1’44. Biure* 
* J > t ■,

Persitikrinkite,
I n k ą r o vaisbaženklis 

butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba

S. V. Pit. Biure,

kad

$ rašykite tiesiai j laboratoriją.

n
t

F. A D. RICHTER.* CO., 
f A

i

Z

Berry & So. 5th Stu., 
Brooklyn, N. Y.

mngtįnnt jr^innrfrWnFfni

A >
b Z.
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JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvitzkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieku 
visokius leguliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA, 

l4 ’ * »*r Vyį * * A^ĮĮ,,,,, HQI|| S 0 MM1*-■ ■lp»il|ll i S ■■  m HHfcilWg -

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
................ |

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
guru to h surėdytas ir tik toki vaistai 
yru geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo ' nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmoguus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo

1

I
paga buvoja, 

Kaimynus subudina, 
Saldu miega pagadina.

Ir moterC'ies la'bai 
girtuokliauja,

Per visa .diena nepaliauja 
Vai'ku neprižiūri,

Ba pasilakta per diena guli.
K a d a i s.zs i pa g i r i o ja, 

Tai nuo vyru pinigus vilioja 
Arba tpaslapta [laimu, 

Kad veloi pradėt girtavimu; 
Gerkite namine, .springkite’, 

O greieziau pastipsite.

f1 * >

Smetonos” 
klas sustoti ir nepildant szito 
reikalavimo buvo paleista kole
tas Hzuviu isz patrankos inspo- 
jimui. Kontrabandinis laivas 
tacziau nekreipe in tai jokio 
domesio ir stengėsi iszvystyti 
kuo didesne skuba. Prasidėjo 
savot iszkos lenktvnes. 
dentas Smetona” būdamas 

per pusantros va
landos pavijo bėgli ir ji paome. 
Iii kontrabandini laiva tuojau 
buvo perkelti szoszi žmones isz 

Prezidento Smetonos” 
maudos apžiūrėti laiva ir ko
manduoti jo vairavimu. Minėti 
žmones iszaiszkino, kad laivas 
buvo prikrautas 30,000 literiu 
spirito ir kitokiu kontrabandi
niu prekių. Laivas isz pradžių 
buvo paimtas “ 
bet del kilusios audros turėjo 
Imti paleistas vienas. Dideles 
bangos ir sutema nedavė gali
mumo daboti laivo plaukimo. 
“Prezidentas Smetona 
plauke uosta ir minėto laivo il
gai nesulaiike. Sziuo metu mi
nėtai laivas yra jehzkomas ju
roje*.

Smetona 
greitesnis,

1 J

4 4 Prezi-

degtines 
pernai. 

Parduota tuo pat laikotarpiu 
2,782,245 litru (pernai—2,640,- 
062 litru). Inplauku isz degti
nes ir spirito pardavimo kal
bamu laiku turėta 
litu.

24,041,770
r .J

1l ko-

ant bliksi ro”,

J > pn-

VĖL AUTOBUSO 
KATASTROFA.

Vykstant isz Mariampoles in 
Kauna autobusui, kuriame va
žiavo 16 žmonių, isztiko nelai
me. Sziapus Garliavos autobu
sas norėdamas ’pralenkti daug 
važi uojaneziu in t ragu kelei
viu, visai netikėtai užkliudo 
viena vežimą ir pasuko ji szo- 
nais. Tada jis smarkiai pakrei
pė in kita puse, bet pastebėjo 
ten dideli akmeni. Szoferis no- 
susiorientimdamas ant greitųjų 
kas daryti, dar daugiau pasuko 
ir autobusas neiszlaikydamas 
greiezio, inercijos apsiverto ir 
sunkiai sužeidė keletą pilio- 
cziu.

Lengviau ar sunkiau sužeisti 
visi; Sužeistųjų tarpe:
Totoraitis, mokytoja Totorai- 
tieno, studento Jankauskaite ir 
studentas Strampickas.

Autobuso snsidavimas buvo 
toks smarkus, kad iszblokszti 
keleiviai, negreit pajėgė atsi
kelti. Nukentėjusius keleivius 
paėmė kiti pro szali važiavu
sioji autobusai ir atvožė in 
Kauna. \

agr.

omo

NUODIJOSI.
Slabadoje, Len'ku gatvėje. —■ 

Norėdama nusinuodyti, piliete 
Januszauskaite Elena iszgerc 
15 pakeliu sacharino ir po to 
isztikro pasijuto blogai,
alpti ir seilėtis. Bet nugabenus 
ja in ligonine ir suteikus medi
cinos pagelba, pavojus gyvy
bei praėjo. Januszauskaite pn- 
reiszke, kad ji nuodijusi del to, 
kad jai gyvenimas buvęs labai 
nuobodus.

BLOGAI PAVYKO TURGUS.
Kelmės turguje naszle Mika

lauskiene isz Gaucziszkiu kal
ino, pardavė karve, prisipirko 
sau visokiu daiktu ir susidėjo 
juos ir likusius pinigus In 
krepszeli, norėdama vykti nn- 
mo, kur ji žadėjo netrukus išs
kelti savo vestuves. Kol ji ap
si rūpino, jau sutemo. Prie jos 
isz kažin kur prisiartino nepa
žystamas žmogus ir pasiūlė jai 
užeiti neva pas.ji, nes jis turis 
jai pasakyti svarbu reikalą. In- 
vedus ja in tamsia gatvele, 
staiga ežiu po

- W, (
J 

už krepszelio, 
norėdamas isztraukt i isz jos 

Piliete Mikalauskiene 
eme rėkti, 
jai burna, 
krepszeli su visais daiktais n 
pinigais ir pats pasislėpė.

PAUKSZCZIU ISZVEŽIMAS.
Per Virbalio muitine szipo 

metu eina didelis žasu ir aneziu 
eksportas in Vokietija. Isz to
limu Lietuvos krasztu žąsys 
atvežama iki Kybartu trauki
niu, o isz ten pesezios varomos 
in Vokietija. Už nupenėtas žą
sis ežia mokama po 13-14 lit n, 
o už antis po 5—6 litus. Muito 
už žasi Vokiecziai ima 1 marke 
tai yra apie 2 litu, 40 centu.

ranku.
Piktadarys užėmė 

isztrauke isz ranku

• • •

Isz Elizabo'thporto man raszo, 
i r grąžei praszo, 

Susimilk knmute, atsilankyk, 
Ir koki davada padaryk. 
Sztai kelios bo*bos suėjo, 

Ir ant tikrųjų gerti pradėjo 
Namine su dineMo vilko, 
O vis in pragarine tilpo. 
Netrukus vaina pasikėlė, 
Kožna po innagi nutvėrė, 

Per duris'bobos iszpuolinejo, 
Mad, susiilailkyt negalėjo.

Ton buvo ir viena bizniėrka, 
Tai toji ti’k kaina nd i na, 

Dvejetas tu bo’bu bjanrei 
pliovojo, 

Susimetė i*n viena salima, 
gana,

Angliku su'bego daugybe, 
Pamaty’ti nors viena bjaurybe,

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera fanna, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 
siskubinkite. Wm. Kunsavage, 

Locust Valley,
Barnesville, Pa.

PASIRODĖ VILKAI.

Užvenczio valseziaus, Szian- 
liu apskriezio.— Nakczia 18-19 
diena sziu metu, Junkilu kai
mo kelios avys liko ganykloje, 
2 kilometrai nuo kaimo. Isz 
ryto rasta: dvi avys visai negy- 
vo-s, keletas smarkiai 
kylu, o ėriukas rastas in- 
sp rausi as tarp kelmu ir apdė
tas samanomis.

a pd raft
er i ūkas rastas

tf.visokiu ligų. Mos užlaikome tnvai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio uemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perHzalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nęrvu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelia

Kur pridirbo sorkiu

Jaigu asz tokia boba turoezia 
Tai gyvos uolaikyezia,

I r tos 'bo'bos, 
Dideles nevalos, 

Snsmirdin, 
Siirugja.

O jau ka stiibose,
' Tai sėdi kaip meszluose, 

Negaliu vidko iszsakyt, 
A'praszyt,

S
ant stalo ko iszgelboti.* Valtis buvo pa- 

ji kelta. Morisonn paguldė in pa
la ivo logia ligonines lova ir pa'kvie- 

te gydytoja. Keleiviai iszsl- 
nuo skirstė in kajutes, o garlaivis 

, Dideliuose 
sužinojo, keleiviniuose laivuose visada

I ždegda- triuksznio ir riksmu smarkiai plauke greitumu.
susijaudino, kada

pamato ant mažo staliuko rasz- kad iii vandeni inpuole Morl- buna slaptosios policijos agen.
toli. Jis iszsivyniojo ir perskal-1 hoiuis. O kuomet jam parode tai, kuriu pareiga sekti intaria-
te raszta neinpratusios raszyti ‘rasztoli jis suszuko: 
rankos:

— Dnikiau Jusu vidunak

mus keleivius. Du tokie agen- 
Nora abejonių, kad ežia tai inojo in ligonine tuo laiku,

• norėta nužudyti mano tarnai kuomet tenai radosi be gydy-

Jeigu kenti koki nesmagumą isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziums sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudh 

puslapiu 992 su Juodais mink-ma, puslapiu 992 hu juodais minK- 
•ztais apdaraia po >4.76. Ataluakito

tyj iint paskutinio (liingczio! Ji iszmetc ip vandeni! Jis bni- tojo tiktai Mormonas ir Pin- į 10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
Morisonas smarkiai apsi- šiai visa iszpasakojo, kuo kartonas. Visi lau'ko kada ligrt- kataloge. Reikalaujame pardavinėto- 

džiaugė. Szitas rasztelis galėjo daugelis tvirtai ir tikėjo. Su- nis atgaus sąmone. Galiausiai ju mUMU ž°lein® P° vhue lietuviMkue 
f _ _ a. ? .u. .... a _ a L A ' l f * l Yt . • • i • • . . . b/diifd Ine Ad ji L ii A a. VI Irti n tbūti paYaszytns tiktai Meri I Jis lig pramusztais laivais huVtj gaivinantieji vaistai pavaiko.
pasididžiuodamas pažiurėjo In matyti, kad nuaižengimas jau Pinkerlonas kaip tik pastabė

kolonijai!. Adraaavokite azlteipi 
M. ŽUKAITIS,

26 GUlat 1U|. Spencerport, N. I

> I
turi kaimai, l

Ka mano akys ten regėjo, 
Ir tos suvytia ausis girdėjo.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojpm
Ant antro floro Kline Sstoro.

VA t . ... ’t ’ I *" ’ » ■ 'j*'"1* , r* .
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MUSZTYNIU LIGA. —y ......... i - --
Rokiszkis. (“V-bos” kor.) — 

Sziamo valseziujo Vandasi ko- 
kurio in menesi

surengė nuo 10 iki 15 muszty- 
uiu. Spalio 13 diena 
naujokui padaryta 
galvoje. 15 diena muszoiku va* 
dui Kavaliūnui prainusz^a gal
va ir sužeistos smogonvs.

vienam
4 žaizdos

ir sužeistos smegenys. 
Musztyneso pasižymi naujaku
riai. Mat naujakuriai gauna il
gamete, be pipoentn; paskola; 
gauna kreditan medžio, kuri 
Žydams parduoda, o paakinus 

I geria ir muszusi: O yra dar to-

gauna Icreditrtn medžio, kuri

lė W. Center St. Mahąnoy City skursta.

kiu noiszmaneliu, kurio kei
kia valdžia, kad naujakuriai

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,368.62
_ r

Mokamo 3-czia procentą ant 
> sudūlu pinigu. Procentą pride- 
1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
* 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
1 turėtumėt reikalą su musu banka 

nepaisant ar mažas ar didelis.

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

J. E. FERGUSON, Ka*. iI 1

*
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SHENANDOAH, PA.

Thanksgiving Day.
prasideda ad-

i

kun.
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— Nedelioj 
Ventai.

— Ctarninke pradojo dirb
ti Morcos kasyklos kurios bu
vo sustoja keliolika dienu per 
darbininkiszka nesupratimą.

— Girdot kad musu senas 
gyventojas Jonas Traskauckas 
pavojingai serga.

— Soredos vakara
f’zesna suriszo mazgu moterys
tes pana Ona, ’dukterc Ignotu 
Szvedu 408 W. Railroad uli., su 
p. Juozu, sunum Adomu Sitevi- 
cziu, 419 W. Mahanoy avė.

— Al bintas, sūnūs buezo- 
i’iaus Jurgio Kalcdo, Kast Pine 
uli., sugryžo isz ligonbnt 
sveikas po Operacijai.

Schuylkill Transporta- 
kmnpanije pradėjo varyti 

bosą isz 
miesto in Jadksono peczia ir in 
Shenadori. Pirmas bosas aplei
džia miestą 8:10 isz ryto o isz 
Shenadorio tuom paežiu keliu 
9:15 ir kas dvi ir tris valandas 
po tam.

musu

es

■i

t ion 
diddii pa sa žievini

Ringtone buvo dvi ng- 
— publikine 

Zion’s Grove sudego' 
kai tusi o peczia us, o kita Eagle 

►hotelis, kuriame talpinosi vel- 
niszka uiva paleistuviu laikyta 
per Italijonus ir kur neseniai 
likos papildyta žudinsta. Ma
noma, 
nekurie zmonys kurie buvo 
prieszingi tai urvai.
— Laidotuves burmistro Ma- 

galingo buvo vienos isz di
džiausiu kuriose dalybavo dau
gelis žmonių isz visu aplinki
niu. Bažnyczia buvo prigrūsta 
žmoni mis.

— Kazimieras Soloskis, 
metu, N. Markeli uli., pavojin
gai apsirgo kozoje kurioj 
kos uždarytas už 
Ant rytojaus, 
riojo, stiliai apsirgo ir reikėjo 
ji nuvožt i in ligonbule.

nos mokslai ne 
nuo in-

kad urvą turėjo padegti 
zmonys

.30

e Ii- 
girt noki y si a. 

kada iszsipagi-

jb,

ki
C

šiomis dienomis lankosi 
aplinkinėje ponas S. E. 

Vitaitis, redaktorius “IVvy- 
nes” isz New Y orko, reikale 
Susivienijimo.Lietuviu Ameri
koje. Laike savo buvimo czio- 
nais svecziuojasi pas S. Geguži 
prezidentą S.L.A. Ponas Y i t ui
tis Ihfkis prakalbas po visus 
miestus Skulkino pavieto.

— Neveltui sa'ko, sensti ir 
dvideszimties asz- 

tuoniu metu prityrimas, duoda 
galini}b< .s taip pigei parduoti, 
tik žiūrėk kaip pigei galima 
pasipirkt, Sz^ iožes szokleris 19 
centu svaras (cichis), 
ezops 2.5c. s v. (ciclas i 
rakinti hamsai maži 
dideli 2.3c. i 

$4.45

Girardville, Pa. f Antanina, 
pati Krano Pamplio, 1.35 C. uli., 
mirė po trumpai ligai nuo apo
pleksijos palikdama vyra, pen
kis sūnūs ir tris dukteres. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge ry
ta su bažnytinėms pamaldoms.
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redaktorius 
New

rrtok iu i esi;

svaras (cic'iasj, pork 
.5c. s v. (vielas ar puse), 

hamsai maži 24c. sv.
s v. Smesota miltai 

98sv. $4.45 inaiszas. Cukrus 
6H, c. sv., tai tik dalis sumine- 
tu daigtu ir visados pas mus 
pirksi daug pigiau negu kitur 
kur. Per dvi <1 ienas Petnyczioj 
ir Silbntoj (25-2(1 Nov.) Pas P. 
J. Kulbertaviczius 600 \V. Pine 
uli. lt

O

DIDELIS BALIUS
Rengia S.L.A. Kuopa 211 isz 

Mahanoy City, Seredos vakara 
2.3 NovcmlM’rio, ant Norkevi- 
cziaus salos. Prasidės 7 valan
da vakare. Iužauga vyrams 50c 
Molėtoms ir merginoms 
Szirdingai kvieczia visus 
t.93) Komitetas.

KONCERTAS IR TEATRAS.

25c.

Rengia Dramos Ratelis su 
pageiba Szv. Kazimiero Pa ra p.

die-
Choro. Snbaioje ėr Nedėliojo 
Lapkriczio (Nov.) 26 ir 27 
nas, Szv. Kazimiero mokyklos 
salėje, 331 Earp St., Philadel
phia-. Programas prasidės 8:00 
va landa vakare.
TIKRAS BICZIU MEDUS.

Gaukite Kalėdom ir apsisan- 
gosit nuo szalcziu. 5 svaru vie- 
drukas $1.65, su prisiimt imu 
$1.90. Imant daugiau parduo
siu piginu. Karveliu, Balan
din, visokiu, geltonu visztu ap- 
želkoju didžiausio gatunko $8 
pora. Medžioklei ganeziu szu- 
mi geru. Atsiszaukit ant:

P. T. And rėkus, 
Box 107, Pentwater, Mich.

piginu.

Tikietas

EKSKURC1JA
in New Yorka

NEDELIOJ 4 DE GEMBE RIO 
$4.00^eltavas
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7 :20 valanda vakare.
FOOTBALL— Red Grange Yankees 

su N. Y. Giants, Polo Grounds 
New Yorke, 4 Decemberio.

tehlghTClery 
Railroad

W^ImM sfTke BtadLlMaamad

Ant Atminties Gvardi- 
joku Kurie Tarnavo 

Popiežiui
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Szitoji atmintis likos pasin
tatyta Vatikane, Kyme, ant at
minties mirusiu szvaicariniu 
kareiviu kurie tarnavo del po
piežiaus jo palociujo.

STRENDIEGLIS IR
MIZERIJA GREITAI

PASZALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia Tarsi Magiszkai

n

Wilkes-Barre, Pa. —- Czia 
viena pasaulio lygintoja 
tiko su savo vyru ir sumano 
pirma vyra nuszauti, o vėliaus 
pati mirti. Nenusiseko jai vy
ras nuszauti, nes tas buvo kul
kas pakavojes; ir kuomet jis 
ojo isz kambario, ji pagriebus 
szautuva, szove in ji, bet be p 
sekiniu; tuomet 
trucyznos ir iszgore ju gera 
gurkszniį ir didžiausiuose 
skausmuose įniro.

Pa sza u k t a s gy dy t c > j; i s 
pradėjęs gelbėti ja; 
sustabdo, 
tiek ji mii 
boja.

Žinoma, 
ir darba varo tolinus; bot buv< 
jau rugszti(‘s sudeginti 
riai ir mirė už 5 valandų

pati 
ju

ir

nesu-

<4 * 
paėmė

buvo 
bet ji ji 
kad vis- 

ir bereikalo ja gel-
sakydama, 
*s

Nep ri
ant Wvo- 

savo szvogerio.

gydytojas neklauso 
> 

vidu- 
PO

viso to nelaimingo atsitikimo.
Palaidota buvo ant 

gulmingu kapiniu 
ming, szalia

Vyras buvo labai geras žmo
gus ir negalėjo jos jau pertik
rinti ir ji norėjo gauti leidimą 
persiskirti; bot pavydėjo, kad 
kita jis apsives. — V.

t i

pasi-

numuro

> 
nepa- 

901

Port Washington, Wis. — 
Kur eini mano mielas dran

gai ! Eikime pas Joną Mūra u 
ka kur galėsime meilei 
kalbėti, rūkysime kvepianeziu
cigaru.” Jaigu esi pa vargęs 
ateik pasilsėsi, jaigu esi nulin
dęs, ateik pasilinksminsi, jaigu 
turi koki nusiminimą szirdyje 
gausi paturima visada, 
mirs^k tiktai
Grand Ave. Jaigu norėtumei 
gauti gęriause pieną ir Smeto
na paszauk ant telefono No. 
172 gausite visada patarnavi
mu in kelias mimitas. Brangus 
broliai Lietuviai ir Lietuves ne 
užmirszkite atsilankyt kur Im
site labai szirdingai priimti.

Nosinis Kataras Ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

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

fl

rik
~5MP»

beveik urnai paszalint 
skausmus

Jus galite 
asztrius skausmus ir nustipusius 
dieglius del Strendieglio, Neuralgijos 
ir kitu Reumatizmo priepuoliu su 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Nuo momento, kuomet szis nuosta
bus, senas gelbstantis plasteris yra 
panaudojama prie skaudamu vietų, 
jis teikia—szilima, szvelnina ir rami
na sujaudintus nervus ir paszalinn 
skausmu ir mizerija tarsi magiszkai. 
Jus gaunat patvaria pagalba da ir 
del to, kad gyduoles Red Cross Kid
ney Plasterio nuolat sunkias per oda 
in apimtos vietas taip ilgai, kol plūs
teria laikomas prie kūno. Buk tikras 
pareikalaut didelio Red Cross Kidney 
Plasterio su raudona flanele užpaka
ly. Visose vaistinėse.

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialitta 

Visos Kroniszkos Ligos.

Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti* Apsisaugokite pavojaus*

Silpni,

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik leožna Utarninka, Sereda, 
Ketvorga ir Petnyczia.

Ofiso* valando* 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antra* Flora*,

POTTSVILLE. PA.
4 S. CENTRE ST.

Parsiduoda Automobilius

Li«*nvUdcas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke motereros. Priei
namos prekes.

SIS Tf. Horse* Ht..
MAHANOY CITY, PA.

80S WARKKT HT.,
TAMAQUA, PA.

J
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Keturios A merikos
I . «

Indijonu Pasakos
■    ... III *          , , —

*

kelios pasakos 
buvo surinktos Haskel1! Ind i jo
nu Instituto studentu. Mokyk
la’ randasi •LtlWrciice mieste, 
Kan'sas valstijoj, 
per geni kart ės 
indijonu szoimu pasakojamos 
kaipo-pamokoM jauniems szei-

• * « - *ri ’* *1

rojo pai's'ineszti savo paezioms. 
Niro to matyt kad — 
moka kitus su’kti.”

< i neiižsi-

mieste, 
Uos pasakos 

Suv. Valstijų

mvnu nariams^ Buvo surinktos 
nuo labai senu vyru ir mote
rių, kuriems jh tėvai jas pasa
kodavo.

LAPE IR JURIU VĖŽYS.
Juriu vėžys -isžlirales isz van- v « t -

denio, ant kranto iszsitiese 
priešą /saule. Atbėgo lape. Pa
žiurėjus in juriu voži,.pasakė— 
4 4

ant kranto

tu tiki, kati turėdamas pora 
dideliu žnyplių
asz tave ’bėgte galiu pralenk- 

Biiyo mylia nuo kelio, Ve
al sako: “pralenksiu tave

J esi didelis, 'bet

ti.v zvs
net (burdamas tau gera 'pra
džia.

Suliko. Lenktynes prasidėjo. 
Lape szvilpti ir pradėjo 'bėgti. 
Bet vėžys ciųit, pagriebi* lapes 
uodega ir laikėsi pakol dasieke 
kelia. Lape atsisuko, pažliugti, 
ar toli raudasi vežvs. Nematv- 

vežio, gardžiai nu'S’ijuo- 
vežys iszgirsdaimas juo- 

už'klause: “■
Asz ežia laves senei 
Lapt* tuoj mate kad

bet isz ko tu

(lama 
ke, 'bet 
k a 
juokie'si ? 
laukiu. ”
juokas per ankst'i, ir kad pra- 
laimdjd lenktynes, atsisukus 
liūdnai nuėjo sa*vo keliu, many
dama, kad vėžys prigavo.

Nebūk -per t-ilkrn. Ir visiems 
nepasitik(‘k. 1

LAPE IR MESZKA.
Du vadai, lape ir meszka, ap

sistojo vienoj vietoj su savo 
pulkais.

Draugo lihksmai iszgyvimo 
pakol neturojb tlaugiaiis mais
to. Negalėjo hžmiršzti kitus gy- 
vuliiiH nes patys buvo gyvuliai. 
Per kiek Inikb p ra mišo szakni- 
mj's ir uogorbs. Lape buvo gud
rus vadas, Ikuompt meszka, bai
sus tinginys, tik dave insaky- 
mus savo pavaldiniams je'ssz- 
koti maisto^ Laipe turėjo -tris 
paezias. Buvo invairiu rasiu, 
arba szeimynu. Viena buvo an
il's,' kita vailc ir kita žiogis su 
gražiu balseliu. Meszka turėjo 
tik viena paezia, 'bet 'dviejas 
dukteris.

An'ksti

Ryt

Puikus Apperson uždarytas 
automobiluis, geram padėjime, 
parsiduoda isz priežasties mir
ties locniuinko.
ant adreso: Mrs. M. Busyla, ’

Hotel, Gilberton, Pa.

666
yri» ts< receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobu*. —- Aptiekose

Atsiszaukite

“BLACKFOOT” INDIJONU 
PASAKA.

Viena karta senifi vaikszczio- 
jo iszalo upes. Diena knrszta. 
Senis apsidengus tauro oda. 
Neužilgo ‘taip in'kaito kad jau 
negalėjo noszioti oda ir buvo 
persunki neszti. 
atidavė labai dideli ui 
niui. Apdengės aikmeni pradojo 
toliau keliauti. Bot neužilgo 
dangus a«ptemo ir rengėsi lyti.

la- 
nu'beg'k atgal ir

Tuomi senis
akme-

Kalendoriai 1928 Metams
Sziu-metiniai Kalendoriai yra szie: 

7 LIETUVOS RAITARIJA ir LIETU- 
VISZKOS VESTUVES. Dar turim ir 
pernykszcziu: Lietuva Tėvyne Musu 
Tu Didvyriu Žeme, Adomas iszvary- ’ 
tas isz Rojaus su kiaule žeme, aria, ' 
Keistutis Sutinka Birute ant kalno 
prie Palangos miestelio, 
visokiu mineziu 
Lietuvos istorija, Klaipėda-New Yor- 
kas, Valio Klaipėdiecziai, Didžiosios 
r Mažosios Lietuvos Augsztieji Val

dininkai su Klaipėdos miestu vidury. 
“Acziu Amerikai už Pripažinimo Lie
tuvos” 
denta Smetona. Taipgi turim gražiu 
Kalendorių del “senberniu”.

I

v
Ami

X'i

./d
> i

“Lietuviai
dirbkim isz vien”.

ir Dabartini Lietuvos Prexi-

KALENDORIA1 KAINUOJA
1 UŽ 30c. 2 UŽ 50c. 5 UŽ $1.

10 UŽ $2. 100 UŽ >15.
Szimct turim 4 naujos ruszies Kalendorius, pargabentus isz Japonijos,

Senis atsisukęs in dranga —1 d 4 i 'lpe— praszc: “ 
man atneszk mano oda. Pali
kau ant to didelio akmenio kur 
mes apsistojome -szale upes.” 
Lape nubėgo atgal ir pasakė 
akmeniui 'kad nori oda. 

užklausonori oda, 
4 4

f f

Vai senis”
“kas man 

nieks negali atgal

labai reikalinga 
dės ly’ti, 
(/dos.

Man ta oda 
nes tuoj pra-

< 4

“Kas 
akmuo.

lape atsako. Bet 
a'k'muo atkirto, kad: 
syki duota 
atimti.”

Lapp sugryžiis prie senio jam 
ta ir pasakė. Senis baisiai už
pyko sakydamas:

tam aikmeni ui nereikia
Su tails žodžiais

pats atga'l nubėgo ir pasiėmė 
savo oda. Bavaikszcziojas apie 
dviejas mylo.i, užpakaly iszgir- 
do trinksima. Atldsirkes pama
te a'kmeni. Paskui ji ritasi. Se
nis pradojo bėgti in kalnus ir 
nuo kalnu, bet akmuo paskui 
ji. Senis prasze lapes nubėgti 
in skyle, lape ta ir padare. Se
nis matydamas didesne skyle 
inlindo in ja, 'bet aikmuo tuoj 
užsirito ant do’s didesnes s'kv-♦ 
los ir taip laiko seni per tris 
dienas, pivkol lape ji i-szka'se. 
Jiih saugu. Abiidh vėl keliavo 
toliau. Priėjo prie tos paezios 
upes, senis vandenyje patomi- 
jo labai gražiu, raudonu uogn. 
Ir nutarė isz vandenio rin'kti 
(as uogais. Seni’-; surinkęs dau- 

isz odos pa
tuos

prisiriszo prie kaklo, kojų

1 ! sems

geli akmeniu, ir 
dares szniu-ru, akmenius 

, ran
ku ir daveisi’ tiesiog in vande
ni. Jis stengė pasibvi'kyti ant

dusti i«z mariuku, rankom nuteplioti taippat suvyniojami kaip ir popie
riniai, labai gražus. Kainuoja, viena* už 20c. keturi už $1.
Užmokesti geriausia siusti Doleriais, Stempomis arba Money Orderiais.
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HEATRO’LA
There is only ONE Heatrola — ESTATE builds it

— Yra vienatinis tikras HEATROLA

A

1
|4
.VavV.f; gžilumos peczius su patetuotu HOT

r
f

L
.4 4* o

I

AIR INTESIFIRE. . Tėmikite kad 
ant duriu rastųsi jo vardas ESTATE 
HEATROLA. ' ‘
PREKE $169.50 ant iszmokosczio 

$154.50 už kesz
Paveikslas parodo viduri 
Heatrola pccziaua 
vadinama
Air Duct. Tas stebėtinas 
prietaisas daugiaus szi- 
lumos priduoda be 
dojimo daugiaus angles.

teip
—Intenxi-Firc

nau-

SUNBEAM ?i Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
, hiteriu del spsziMimo juso 

$125 iaznaokeaczlo $115
PARLOR 4
FURNACE 4 i ant 

isznaokeaczlo

namo
už 

Caih

KITOKĮ HITEREI IR PECZIAI NAUJI IR ANTRA 
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

I

di
Lapo iszgir-

virszau's, bet Hegalejo pasiekti 
uogas, ir ko lalbiaivs jis bandė 
prie viuszau's plau-kti to labinus 
akmenys ji žemyn trauko. Pra
sidėjo tikra kova 'taupo senio 
ir akmenų, ir gabi gale senis 
pasiekė viitszu, užmirszAlamas 
uogaw. Pilvas buvo pilnas van
denio, Labai pavargęs ir jau
tėsi nesveiku. Atsigulęs ant pe- 
cziu žiurėjo virszim. Ant syk 
painale, kad jis vandenyje ban
do s-kinti to medžio uogaw.

viena ryla lape isz- 
ejo jeszkoti maisto, bet negalė
jo rattti.

Sekanczia diena meszka isz- 
leido sekanti praneszima: “
ryte, noriu kad visi jauni vai
kinai eitu medžioti —briedžiu. 
Pirmas, kuris man atnesz bric- 

gales apsivemti su viena isz 
mano dukteriu.”
(In's (a nutarė turėti ir ketvirta 
paezia, ir nelaukdamas ryto 
iszejo medžioti tame paeziame 
vakare, kad tik pagavhs pirma' bare su njeszska. Meszka
briedi pristatyti moszkai. Jis 
pagavo ir užmulsze briedi, ra
dėjoj n maisza ir pakavo jo iki 
sekaneziai dienai. Kaip tik pra- 
szvito ji‘s nuėjo- in vieta kur 
pakarojo briedi.,Per ilga laika 
jis jeszkojo i(r tįk vakare rado.
Par.Vrhesze ir tibsiog vyko pas 
metszka. Jis praėjo savo namus, 
nežiūrėdamas ir nbpaisodamas 
savo paežiu. Kuomet pasiekė 
mo’szkos narna Sužinojo, kad 
pervelai atėjo, kas kitas buvo
pirmu. Pamemes'briedi lapo tu-

SKRUZDELE IR MESZKA.
Vieina karta skruzdele susi- 

nore- 
jo, kad per szeszis menesius
bubu tik naktis, ir per kitus 
szeszis menesius tik diena. 
Skruzdele norėjo kad pasilik
tu kaip dabar yra. Meszka per 
žiema turi pasilikti namie, ir 
(odei norėjo kad ir kiti nega
lėtu i’szeiti. Bet skruzdele ne
norėjo jokios permainos.

A,budu tikėjo kad katras 
daugiaus sykift isztars savo 
norą -per są vai te, laimes. Tarpo 
miego ir valgio meszka tarė: 

n <i Ir i i c? i >• t I i ah n Ir n cs

tikėjo kad katras • _
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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 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupy tus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. .Dėkite savo

l

naktis ir diena kas szeszis 
rhendsiusį naktis ir žiema kas 

M P’szezils menesius.
4 4

M

O skruzdele 
naktis, diena, naktis, die- 
Skruzddlo be paliovos sa

vo žodžius tarė. Neturėjo laiko 
nei dirbti nol paisi’bovyti nei 
valgyti. Skruzdele pasidaro la
bai maža ir ‘labai sumenkėjo. 
Beit vistidk" laimėjo lenktynes.

na.

Pasakojamii kad priosz tai 
skruzdeles buvo labai dideles 

| <♦ '» i * * ' ■ k .

del žmogaus kuris dirba ir czediua. .Bėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.......  - -  -------------------------------- | L I'I I ■ I I *11 ■ I II ■ «
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ir ti’k po 'Silsilburimu su meszka 
pasidaro mažesnes? Ir sakoma, 
kad nuo tu dienu moszkos isz- 
baigia-skruzdėles- kur tik ga- 

. —F.L.I.S.Ii.

Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus ir drūtas 

kukninis peczius.

$165 ant iszmokeiczu
$150 už cash

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pe ežiai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turime ka nors ste- 

betiuo. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis Ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradlmas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip Ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys vlrain am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikai iszlttia ins
trumentus, pav/zdin: 
grafo, smuikus, korneto ir tam pa- 
nasziu. Jums tereik tik pasukt rak
ta vlrszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražiąs dainas ir-» mellodijas, 
kurios palinKsniins Jus ir Jusu drau
gus. Jis grajiua 15 minutu su vienu 

1. s syki užve-
grajlna skirtingas mellodijas, 

aprūpintas , meobaninnu, 
kad muzikos voliukat

muzikailszltm
Piano, fono-

užvedimu ir kiekviena syki užve
dus
L.uikjodls 
I
pails. Tai dideles vertos tydkrodis, 
nes szalo laikrodžio 
muzika.
1H i 1 
laikrodžio niekur * 
kaip r 
iaikrodžlo.'|18.G0, Klekvlodaa, kuris 
iszkirps szl apgarsinimą Ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

persimaino

turi da ir 
t. Tyki laikrodi reik et u tu- 
klekvleuara to
M‘: negalite gauti

tik pas lups. Tikra Kelną to 
Mižln'Siaan Ktakviaaan kuria

$8.45. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są aiszkial, Indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvetsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz kalno už la taikrodi 
tam pasiusime VIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept 416, Chicago, Ill.1219 North Irving Ave 

t

Dept. 416, Chicago, Ill.
Mr




