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ISZ AMERIKOS!
DETROITO DARŽININKO 

SZUO PALENGVA BA
DU MIRSZTA, GEDE- 
DAMAS MIRUSIO 

SZEIMININKO.
Detroit, Mieli. — Sunykęs ir 

palengva badu mirsztas, vienas 
Voki(‘cziu policijos szuo jau 
visa savaite laiko bndvnes ties 
Henry Ford ligonine, kurioje 
jo szeimininkas, Jesse Doud, 
mire.

Doud, daržininkas, buvo at
gabentas in ligonine operaci
jai. Operacija nepavyko ir jis 
mirė. Ta paezia diena Doud’o 

buvo laiko- 
nusi-

szuo, kurs namie 
mas pririsztas garažo, 
trauke ir kaž-kokiu budu atbė
go in ligonine. Nuo to laiko jis 
slankioja apie ligonine, nieko 
prie savos neprisileisdamas ir 
jokio maisto no vandens nepri
imdamas. Policija ir ligonines 
tarnautojai bando visaip ji pri
sivilioti, pagauti, bet szuo nesi- 
davė. Jis dagi 'kitu szunu ven
gia ir neprisileidžia.

M irusis Doud irgi mylėjo sa
vo szuni, kuris buvo jo nuolati
nis draugas.,. Priesz mirdamas 
jis dar rūpinos, ar kas neatsiti
ko su jo szunim.
NEPASISEKE INSPRUST IN 

SUV. VALST. VOGTINIU 
BUDU.

Niagara Falls, N. Y. — Gra
ži ir jauna 17 metu Ona Putri- 
maite nors prikentėjo mirtina 
pavoju, bet nvutsieta- savo tik
slo insiszmugeliuoti iii Ameri
ka isz Kanados. Apsirėdžius in 
vyro drapanas, ji szumgelnin- 
ko buvo pervesta gelžkelio til
tu, kuris eina tik 250 pėdu nuo 
garsaus Niagara vandenpuolio. 
Vienas žingsnis netaip dėtas ir 
Ona butu irtkritusi in smarkų
jį vandenpuolio verpetą.

Bet perejo laimingai ir buvo 
patalpinta pas tula Frank Da
gostino palaukt dar keturiu 
moterų, kurias perveže per upe

W. ». BOCIKOWWKI, Pre*. A If 
F. W. *O02KOW*K\ K4l*«r 39 METAS

Isz Visu Szaliu kokiPai esame vei>J

NARSI MERGINA

RAZ-

Pekinas, Kinai.

pribėgo

grin- Žinios isz Lietuvos.

iszgirdo k i-
7

ang-

laimes in,spėjimą

kuriedienas.

jo namuose.

Paskutines Žinutes.
atsake gas< 4

Eežerenai. (“V.ranku ir nuveda abudu razbal- ir paskelbė

treczias kaipoJ

i w ? I m c i itais, kuriu da nesurado.

m 
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U Havana, Kuba. — Char
les Lovine, W. Stultz ir Miss 
Boll, atlėkė in czionais su ero- 
pfanu Columbia isz New'Yor- 
ko 1,400 myliu in 14 valandų.

KOMUNISTAI ISZŽUDE 
TUKSTANCZIUS 

ŽMONIŲ.

KONFISKAVO TURTUS 
DEL SAVES.

NORI LYGIU TIESU SU 
MOTERIMIS IR ATSIKRA

TYTI NUO NELAISVĖS.

‘kurio nori dirbti 
vieto-

.1 a poni jo. — Cio- 
menesiu am-

Warner Col-
Coal

11 Borlinas. — Ludvigsdorf, 
Složingejo, kasyklosia kilo e'ks-

koriuose buvo 
pa žvalgos in

turi be
galybių, 

vieszpats ir despotas.

me-

vėliava p ir- 
mc- 

prekiauto

iszdest vtos 
szoimvnini

Eibeto 
moterį

vakare
Ten

kad
Imt u

v\ras;

>)

, uz- 
užgriebe

plozija kuri užmusze asztuonis mes esame moterų paniekinti! 
anglekasius o 22 likos užgiau- “Moteriszkei esant vieszpa-
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STOVYLAS DEL ISZPANISZKO DIKTATORIAUS.
Szita stovyla pastatys Madride, Iszpanijoj, ant atminties 

generolo Primo de Rivera, I szp an i szko diktatoriaus.

PRAREGĖJO IR NORĖJO 
PIRMIAUSE PAMATYT 

SAVO MOTINA.
Washington, Pa. — Nematy

dama nieko ant vienos akies 
nuo kada turėjo 11 menesiu, 
Mariute Grabaucku, 13 metu 
dukrele Vlado Grabaucfko isz 
Coal Centre dabar mato ir ka
da paregėjo dienos szviesa, pir- 
miause prasze idant jai paro
dytu josios motina. Operacija 
buvo padaryta
akies, nes kairioji 
yra pagedus.
Grabauekas nedirba kasyklo- 

shr jau iisztiloiii menesiai ir no 
turėjo pinigu ant operacijos, 
bet Raudono Kryžiaus draugo
ve pasirūpino apie tai ir opera
cija likos padaryta pasekmin
gai.

NORI ISZMEST ISZ NAMU 
300 ANGLIAKASIU 

SZEIMYNU.

ant deszinos 
akis visai

MIRTINAS GALĖJIMAS 
VYRO SU MOTERE.

Pittsburgh, Pa. — Du vaikai 
pasiliko sierai ūkais isz prie
žasties mirtinio galėjimo moti
nos su tėvu su revolveriais ir 
peiliais. Mare Faulde, 48 metu 

; savo vyra 
'.Tona, 51 motu, po tam paleido 

liudinin-1 szuvius sau in krutinę. Ga- 
konis. priesz penketą aresztuo- lojimas prasidėjo kada tėvas

szniugolniiikiii laivu. Bet ežia j nudure ant smcrt
valdžios agentai suėmė 
moterėlės ir laiko I

visas

tu szmugelninku, kuriems jos 
sako sumokėjo po $250.

pradėjo muszti josios sunu sa
vo pirmutinio vyro.
motoro pagriebė

Vvras su 
peilius ir

SZESZI VAIKAI SUDEGE viens ant kito szoko, bet mote- 
DEGANCZIAM NAME.

Fife Lake, Sask., Kanada. — 
Szeszi vaikai nuo keturiu lyg 
18 motu sudegė ant smert de- 
ganeziam name Jono Buchan
an, devyniofc mylios nuo czio
nais. Tėvas iszszoko per Įauga 
balsei apdegdamas. Vaiku mo
tina mirė keli metai atgal.

re buvo greitesne ir in^neige 
peili in jo krutinę bot ir ja: 

kelis mirtiniusvvras uždavė 
žoidulius.

ŽUKAUCKAS KUMSZ-
CZIUOSIS SU RISKO.

New York. — .Jack Sharkev- 
Zukauekas isz Bostono, kumsz- 
cziuosis su Johnnv Risko isz 
Clevelundo Madison Square 
Garden, 12 Kovo, tai yra atei
nanti Panedoli. Sportai beezi- 
na 8 prieszais 5, už Sharkey, 
ka<l laimes.
DARBAI PAGERĖJO

DETROITE; DAUG IN 
TENAIS VAŽIUOJA.

Detroit, Mich. — Kone visi 
automobiliu fabrikai pradėjo 
priiminėt daugiau darbininku. 
Sziame laike tose pramonėse 
dirba 231,378 žmonių, tai yra 
1,578 daugiau ne kaip praeita 
sanvaite arba 9,(MX) daugiau ne 
kaip praeita meta tam paežiam 
mopesyje.

Todėl in czionais atvažiuoja' les

Susimilek

MOTINA PASIAUKAVO AT- 
SĖDĖTI BAUSME UŽ 

SŪNELI.
Sunbury, Pa. — (i

ponas sūdžiau, asz užimsiu sa
vo sūnaus vieta kalėjimo, o te- 

” Taip 
Sakalauckiene isz 

idant jos sūneli 
o ja uždarytu 

kalėjime. Sudžia nepriėmė mo
tinos [pasiaukavima sakyda
mas kad po metu laiko, jaigu 
Jonas nepasitaisys po at sėdėji
mu i bausmes, tai vela bus už- 
darytas kalėjimo. Jonas laike 
paleistuviu urvą, už ka likos 
nubaustas 100 doleriu bausmes 
ir užmokėti kasztus teismo.

gu! jisai eina in darbu, 
melde Ona 
(Ji ra rd vi lies, 
Joną paleistu

SUSIŽIEDOJO, APSIVEDĖ 
, IR PERSISKYRĖ IN 2 

/ DIENAS.
Kast St. Louis, 111. — Argi 

kas girdėjo idant žmogus su- 
sižiedotu, apsivestu ir 'persi
skirtu in dvi dienas? O bet Al
len Monk, 30 metu isz Bellcvil- 

i turėjo toki atsitikima su 
daugybe žmonių, kožnas su vii- Vanda Ilazlewood isz Oklaho- 
czia gavimo kokio nors darbo, mos. Persiskyrimą Vanda ap- 
1i no ZM T1 III 1*0 T1 / 1 n o i L» ii I
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krtip dad)u, todėl daugelis yra'Alien
bet žmonių randasi daugiau laike ant tuju priežaseziu buk

labai nusiminė. I kada

SKERDYNE
KRIKSZCZIONIU

4

TIBETO VYRAI
STRAIKUOJA

ISZGELBEJO TĖVO 
PINIGUS, KURI 
BAININKAI UŽMUSZE 

PO TAM JIE NORĖJO 
MERGINA 

SUDEGINT.
r -

Budapeszt.

nakti. Jei mes neturime pelnin
go darbo, pati mus pameta ir 
iszveja. T 
gai!

“Paezios gali vėl teketi už 
vyru, bet jei musu pati mirsz
ta, mes priversti likti naszliais. 
l)a-gi jei sužadėtini*

—- Ant vietinio 
turgaus pribuvo vengras su sa
vo dukteria idant parduot po^ 
ra jaueziu; kuriuos pardavė ge
rai ir vakare gryžo namon. Gi
rioje užklupo ant ju razbaiįlin
kai, bet duktė pabėgo o tėvas 
likos nužudytas idant goriau 
galėtu ji apipleszt, manydami, 
kad pas ji suras pinigus. Bet 
pinigu pas ji nerado, nes at ida
vė duktorei idant butu sauges
ni.

Mergina bėgdama,
prie kokio tai mažo kaimelio. 
Inbego prie pirmutines 
ežios, kur da žiburys ne buvo 
užgesytas ir paprasze nakvy
nes. Gaspadine priėmė ja, pa
klojo kambarelije lova, bet 
mergina, 
koki laika vėliau 
tam kambarį ja

Columbus, Ohio. — Kelios 
Belmont, Jefferson ir Harrison 
kauneziu anglies kaskyklu 
kompanijos, ju tarpe Clarkson 
Coal Mining Co., 
liery Co., Boomer Coal and 
Coke Co. ir Wheeling and Lake 
Frie Coal Alining Co., kreipėsi 
in United States Distrikto teis
ina reikalaudamos leidimo isz- 
mesti laukan daugiau kaip Iris 
szimtus streikuojaiicziu anglia
kasiu szeimu, gyvennncziu tu 
konipnniju pastatytuose 
liakasiams nameliuose.
Kompanijos sako, kad tie na

mai esą reikalingi kitiems ang
liakasiams, 
kasyklose streikininku 
j»'«

neturėjo sveiko proto 
apsipaeziavo.

anglies

VYRAS TURĖJO DAUGIAU 
PINIGU NEGU PROTO.

Fall River, Mass. — Raffali 
Susi isz Lawrence, Mass., pra- 
neszo ežia policijai, kad nuo jo 
czigone už “
iszviliojo $1,000.

Susi sako,

lova, 
negalėjo užmigti. In

už sienos, kaip 
i nėjo du vyrai kurie, tarp saves 
kalbėjosi, kad be reikalo tiek 
darbo turėjo ir pinigu pas nu
žudyta nerado. Mergina tuo- 
jaus suprato, kad tai tie }>atys, 
kurie nužudo jos tęva girrioje. 
Vienas isz, ju kalbėjo; “Matyt 
senis atidavė pinigus mergi
nai.”

Ant tu žodžiu gaspadine na-

Telegra
mai prisiimsti isz Svatovo, pra-' 
nesza apie komunistu žverisz- 
kuma žiemiu dalyje Kvangtun- 
go isz kur tukstaneziai‘pabėgė
liu keliauna iii Svatovo ir prie
ina rio kur randasi jau snvir- 
szum 50,000 pabėgėliu, o kurie 
neturėdami jokios prieglaudos 
ir maisto keiicze badu ir neisz- 
pasakytina vargu.

Aplinkinėje Hveilainsien, ko
munistai iszžude kelis tuks
tanezius Kiniszku krikszczio- 
niu vien tik del tos priežasties 
kad jie priėmė krikszczionisz- 
ka tikėjimą. Valdžia negali ap- 
malszyti t uju kruvinu skerdy
nių ir nedaro jokiu stengimu 
idant juos užbėgti.

Isz Kantono danesza buk 
praeita, menesi komunistai pla
tino nesupratimu kitose guber
nijose.

Suvirszum milijonas ūkinin
ku, žuvininku ir druskininku 
prisidėjo prie raudonųjų 
dedami savo tiesas, 
tureziu žeme ir'pasidalino tar
pe savos.

Paryžius. — Nors vienas vra • • 
pasaulyj krasztas, kur moterys 
turi didesniu teisiu ir privile
gijų, ne kad vyrai. Tasai krasz- 

i tas yra 'ribėtas. Kaip pranesza I • TV1* 11 • • »««♦ i i.

kad jis padavęs 
czigonoi 10 szimtadolediniu po
pierių kuomet ji jam pasakojo 
jo '“laime”.

Jis sako, kad czigone paėmė 
nuo jo pinigus, sudėjo in mai- 
szeli, kuri ji užsiuvo ir paskui 
padavė jam, prisakydama jam 
neszioti szi maišželi pririszta 
prie juostos per 3 dienas. Po 
trijų dienu,kuomet jis atidarys 
ji sake jam, jis rasi as $2,000, 
padvigubinta suma.

Susi po trijų dienu nesziojl- 
mo, atidarė maiszeli ir rado 10 
po viena viena doleri popieri
niu.

Jis papasakojo policijai, kad 
jis neatidaręs maiszelio be tri- 

kad nesugadinusj u dienu,
laimes.”
Policija sužinojo, kad czigo- 

nai Pirmadienyj, Vasario 27 d. 
iszsinesze isz miesto ir sneia,

<, t

isz miesto ir spėja 
kad vogtais automobiliais.

f’ mo pasako, 'kad mergina ran
dasi pas ja nes pasiprasze ant 
nakvynes. Tada razbaininkai 
pradėjo tarp savos rodav'otis ir 
nutarė mergina sudegint. Isz* 
girdus taip baisu nusprendimą 
iszbego in kita kambari ir no
rėjo isz grinezios iszbegt, bet ja 
pagavo razbainininkai ir užda
re kamaroje, kurioje radosi 
mažas langelis. Mergina sten
gėsi visom pajėgom iszsigaut 
per ji bet jos stengimai nuėjo 
ant niek. Ant galo nusirėdė ko- 
nia isz visu drapanų ir su di
dele sunkenvbe, susikruvinus, 
pasiseko per langeli persi- 
spraust ir tokiu budu iszlindo 
isz razbaininku ranku.

Bėgdama per laukus, pasiti
ko -su dviem žandarais, 
mane kad pusnuoge mergina 
yra beprote, bet‘kada jiems ap
sakė su aszaromis kas atsitiko, 
vienas isz ju apdengė nelaimin
ga su savo ploszczium, paėmė 
ant poeziu, nes jau negalėjo eit 
lobaus isz nuvargimo ir tokiu 
budu daejo prie razbainininku 
lizdo.

Ineja žandarai in grinezia, 
pamate didolia ugnia pecziuje 
o razbaininkai paregoja žanda
rus baisai persigando.

Del ko taip vėlai kurinasi 
užklauso vienas isz

INFLUENZA UŽSMAUGĖ 
3,000 ŽMONIŲ; PUSE 

MILIJONO SERGA.
Tokio, Japonija. — Visi dak

tarai Japonijoj smarkei kovojo 
prieszais influenza, kuri prasi
platino baisiai po visa sklypą 
ir lyg sziai dienai užsmaugė 
tris tukstanezius žmonių o šū
vi rs/.u m puse milijono serga. 
Žmones mirszta po szimta ant 
dienos. (Jiesoris taipgi serga 
kaip ir ministerei ir kitos žy
mios y pa tos.

PASKUTINES ŽINUTES

mirszta 
priesz vedima, jaunikis negali, 
vesti kitos. Sztai del ko tiek 
daug vyru yra naszliu. Ar mos, 
vyrai, septynių pėdu didumo, 
tylėdami kensime szitokia go
da ! ”

St ra i k i n i n ka i reik a la v
isz Pekino, dabar jau ir 'Tibeto 
vyrai ima reikalauti sau teisiu. 
Taip, vienoje provincijoje, Kze- 
cziiane, vyrai, susiorganizavę, 
skaiezium 500 gaivu, nužygia
vo in szventaji Lasos miestą ir 
pareikalavo, kad valdžia pri
pažintu vyru teises.

Vyru “maiszto” Ir
mas pakele praeito Spalio 
nesi vienas kailiu 
jas, vardu A muk i.

Tibete moteriszke 
veik neapru beži nota 
.Ji vra K
Vyrai jai, tai tik žaislai. Nori 
ji juos gali laikyt; ncaiori, 
ta ir guja laukan. O pamesti 
vyrai yra laikomi draugijos at
mestu maistu. Kiekviena mote
riszke turi turėt mažiausia tris 
vyrus ir viena bonza — budis
tu kunigą.

Visi vyrai, iszSkiriant viena 
labiausiai mylima, turi dirbti 
savo paežiai. Minėtas Amuki 
nebuvo paezios pats mylimasis. 
Per deszimt metu jis dirbo ir, 
ka uždirbdamas, visa atiduo
davo paežiai. Jo darbas buvo 
tokios ruszies, kad jam tekda
vo keliauti tolimas keliones, ir 
namo parvykdavo tik karta per 
dvejus metus. Bet <per tas ke
liones jis susitikdavo su moky
tais žmonėmis ir pamate, kad 
tarp ju vyrai nebuvo taip mo
terų pavergti; kai kur jis dagi 
pamate, kad tikrieji szeiminin- 
kai yra vyrai, ir ne jie moterų 
klauso, bet moterys turi klau
syt vyru.

Amuki nutarė pasilikti vyru 
iszvaduotoju savo kraszte. Su
rinko keletą pritarėju ir eme 
i n vairiuose miestuose organi
zuot nepriklausomas drauga
vęs. Pagaliau, surinkę savo jė
gas, jie nuėjo in Laša, no’szda- 
mi prieszais milžiniszka iszka- 
ba su antraszcziu: ”Straikuo- 
ja nt ie j i Ti be t o * vy ra i. ”

Toje kelionėje in Laša, strai- 
kuojantieji vyrai pakeliui da
lino lapelius, 

j u 
gyvenimą, in vyru 

padėti ir in reikalą vyrams isz 
padėties iszsivaduoti. Ir 

s t ra i k i n i n ka i ” pradėjo,

o, kad 
valdžia pripažintu ju draugo
ve, kaip organizacija, atstovau
ja nez i a Ti boto vy ra m s; 
kiekvienai m o t e r i s z k i a i 
leista vesti tik vienas ;
kad paežiai ar vyrui mirus, li
kusiam naszliui ar naszliai Im
tu leista vesti kita; kad jei pa
ti sulaužo moterystes prižadus, 
vyras turėtu teises darvti tu 
pati, ir kad vyras turėtu toki 
pat pripažinimu, kaip ir mote
ris.

SUIMTI KONTRABANDI
NINKAI.

Vieszvile. — Sausio 21 diena 
keturi asmens bando pro Viesz
vile perszmugeliuoti isz Prapc- 
nu, Vokietijos, 200 svaru mie
lių, 90 svaru figų ir kiek aooL 

visa tai in 
Ueisz-

l -
sulaiko

si nu ir nugabenti 
Smalininkus. Taeziau jie 
vengė pasienio policijos. Vari 
mitras Juozas Stony> 
visa transport a ir pristatė mui
tinei, kur nuo nepasisekelin 
szmugelninku konfiskuotos vi
sos iszvardytos prekes ir veži
mas su pora arkliu. Arkliai vė
liau buvo parduoti isz varžyti
nių, už 200 litus, ir juos atgal 
nupirko buvo ju savininkai. 
NAUJI LIETUVIU
SUĖMIMAI OKUPUOTOJ 

LIETUVOJ.
Vilnius. — Lenku spaudos žl 

nioinis, Lenku valdžios instai- 
gos suemusios visa eile asme
nų, kurie agitavę už susilaiky
mą nuo Lenkijos seimo rinki
mu. Suimtieji atiduoti teismui, 
.Ju byloms esanti duota pagrei
tinta eiga. Byla busianti na
grinėjama dar priesz Lenkijos 
seimo rinkimus. Isz kitu skaiti
niu praneszama, kad suimtieji 
esą okupuotosios Lietuvos Lie
tuviai.
VEDĖJAS APVOGĖ

VARTOJU BENDROVE.
Gargždai. — Išorei t o menesio 

gale vietine vartotoju bendro
ve daro pagrindine prekių ir 
turto revizija. Revizijos iszda- 
vos buvo gana netikėtos, apie 
8,500 litu truko. Inta rimas kri
to ant krautuves vedėjo Blag- 
nio. Policijos pagelba buvo 
pradėtas tyrinėjimas ir krata 

Per krata gauti
daviniai davė daugiau apkalti
namosios medžiagos, taip kad 
priesz vedeja buvo iszkelta by
la teisme, kurio parodymu jis 
tapo aresztuotas ir padėtas in 
kalėjimą. Bendroves nariai 
) ra labai pasipiktini* tokiu bu
vusio krautuves vedejo elgesiu.
SUDEGE KLOJIMAS, TVAR

TAI, GYVULEI IR JAVAI. • 
” kor.) — 

Dirvidiszkiu k., Smalvų valsez. 
Antanas Ghiszakovas 
ėjo su žibintu koljiman.
jam bebūnant, žibintas kažkaip 
apvirto ir uždege szaliitfai gu
lėjusius sziaudus. Liepsna be
matant apėmė visa klojima ir 
tvartus, kurie buvo po tuo pa
ežiu stogu. Sudegė: kumele, 
keturios karves, telyczia, ketu
rios avys, kurios tuo laiku ton 
buvo ir kuriu szeimininkas no- 

cziu. mes dirbame i«i dinnn ir cuarnVwUrt ;*• i-:«:

ISZNESZE IN PADANGES 19 
YPATŲ; 8 SUŽEISTI.

Moskva. — Kada policija at
ėjo daryti krata pas ko n t ra- 
banezika Fedora Kledei, lasai 
stovėjo prie skiepo rūkydamas 
paperosa ir užsispyrė neleisti 
policijos in vidurį. Kada polici
ja bando ineiti in skiepą, Fe
doras numėtė paperosa in ku
bilą etoro, kuris eksplodavojo 
su baisioms pasekmėms, kuri 
suardė visa narna, užmusze tris 
vaikus jo ir septynis žmonis, 
kaipo sužeidė asztuonis kitus.

Zmonys dagirdo apie pasiu
tėlio darba, taip ant jo inirszo, 
kad norėjo pakart, bet atbėgus 
daugiau policijos, pasiutėli nu
vožė iii kalėjimu.

tos 
kur “ 
daugelis Tibeto motoru liko su 
vienu, ar bent dviem vyrais.

Ateja in Laša, vyrai malda
vo lamas (budistu kunigus), 
kurie turi labai dideles inta- 
kos, padėti jiems laimėti savo 
teises. Lamos, dedamies užjau- 

jo sekėjams,
ragino moterų vadus 

priemonių

“‘I
paežius?” 
žandaru.

Kepsiu duona 
padine.

“O kur tėszla?”
Žinoma teszlos ne buvo. Po 

trumpam k'ovtimui razbaini- 
ninkai prisipažino prie kaltes,

Tokio, 
soraite Hisa, 6 
žiaus dukrele .Japoniszko cie-

žandarai uždėjo panezius ant 

melu amžiams motina pagimdė n^n|<us įn kalėjimu kur bus ve-

r ii

soriaus mire nuo influenzos.
If La Paz, Bolivije. — 17

trynukus isz kuriu du yra su- 
augia in viena 
visi vaikai. .

U Moskva. — Rusijoj ran
dasi 146,989,246 gyventoju. Mo 
toru yra 5,600,000 daugiau kaip 
vyru.

11 Borlinas.— Pagal polici
jos raparta tai Berline gyvena 
134,673 svotimszaliu — dai
giausia Rusiszku pabėgėliu. 
______ _._.i yra 2,965.I Amerikonu

liaus nusprensti ant mirties.
ATLIKO ILGA KELIONE 

ANT ARKLIU.
Tokio, Japonija. — Trys rai

teliai atliko ilga ir sunkia ko- 
liono per Azija, atjodami isz 
Mongolijos in Japonija, iszjo- 
dami isz namu 3 diena Sausio. 
Daugeliuosia vietuosia užtiko 
tokius szalczius, kad ant nata 
vynes atjodavo apszalia ledais

Painesville, Ohio. — Vel
ma West, kuri sudaužo galva 
savo vyrui su plaktuku, likos 
nubausta ant visos gyvasties 
in kalėjimu, nes gorvaliai prb 
sipažino prie nužudinimo savo 
vyro. J

ežia Amuki ir 
slaptai 
pavartoti priemonių priesz 
straikininkus ir ju straika su
laužyti. Bet jau buvo per vėlu. 
Vyru skaiezius buvo didesnis, 
ne kaip moterų, ir jie buvo ge
rinu organizuoti.

Pagaliau, Amuki apeliavo iii 
Tibeto valdžia, reikalaudamas 
griežtu reformų, 
szi toki manifest a:

“Tėvai ir broliai!
“Per daug metu mes buvo

me motoru pavergti. Jos žiuri 
in mus kaip in galvijus ir ark
lius. Pati yra aprūpinta dau
geliu vyru. Jei jie jai nepatin
ka, ji meta juos. Vyrai negali 
joms pasiprieszinti. Sztai, kaip
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. Herbert Ashbury, brolis vys
kupo Ashbury, kuris nesenei 
iszs i žadėjo savo Metotliszko ti
kėjimo apraszineja ° Literary 
'Digest ” apie dingima Protes- 
tonizmo netolimoje ateit i jo ir 
kad visi Protestoniszki tikėji
mai susivienys su Rymo Kata- 
likiszka bažnyczia.

Ashburv sako buk Protosto- 
tiiszkuosia bažnyeziosia a tai Ini
na tiktai džazine muzike, viso
kį pt'ratatvmai, priezerei kisza 
už daug savo nosis in politi- 
kiszkus veikimus, vietoje pla
tini Dievo žo<li, žodžiu kada 
ineini in Protestoniszka bažny- 
ozia tai nežinai ar inejai in 
bažnyczia ar teat ra. Pamaldos 

ir nėr ka 
užsiiminėja 

visokiais bizniais ir kritikavi
mu kitu žmonių, nesutikimai 
tarp bažnytines valdžios ir val
dytojais bažnytinio turto — žo
džiu, visur randasi tikejimisz- 
kas supuvimas.

Juk Krist ūsas pasako: 
viena avinyczia, vienas tikėji
mas ir viena meile nrtymo, o 
tada ateis pabaiga svieto.

ATSAKIMAI.
K. B. Wilkes Barre, Pa. ir C. 

B., Chicago. — Taip, “Sanle” 
eina in Lietuva be jokios kliū
ties ir galima užraszyti gimi
nėms. Skundu neaplaikome 
kad josios neaplaikineja, tik 
kaiip kada keli numanu dings
ta ant paeito.

Mirtis Sulygina Visus
J m '' t1

ne yra užimanezios 
garbint. Priczerei

A. V. Youngstown, Ohio. — 
Dnokie tomistą žino savo bro
liui Lietuvoje idant mateziail 
sėdėtu namie, nes geriau tėvy
nėje valgyti juoda duonele ne 
kaip pyragus Argentinoje, kur 
Žmones slankioja nlyeziomis be 
darbo. Agentai prikalbinėja 
žmonos idant važiuotu in to
nais nes jie ant to gerai uždir
ba. Žmogus atvažiavęs in Ar
gentina ar Brazilije pradeda 
kensti vargu nuo pat pradžių 
arba jaigu gaunasi ant kokios 
farmukes (plantacijos) tai bu
na laikomas kaipo nevalnin- 
kas. Patarėm sėdėti ant vietos.

Agentai

<<

$ f

bus

J. P. Forest City, Pa. — Ro
dą apie kareiviu bonus negali
mo jum duoti, nes nesenai val
džia permaine instatymus. Ge
riausia, norėdami apie tai da- 
žinot, ■paklauskite sekretoriaus 
American Legion Drauguves 
kuri randasi konia
miestelyje. Sekretorius aplai- 
ko apie tai visas informacijos 
apie bonus, ir geriausia jum 
iszaiszkins.

Randasi viena vieta ant svie
to prie kurios kožnas žmogus 
turi lygias tiesas, — ir ant ku
rios kožnas neatbūtinai turi ūžt 
eit. Tai yra kailines! Turtingas 
ar vargszas, kožnas ras tonais 
vieta. Ar-gi turtingiausia tur- 
cziu ne nunesz ant kapiniu? O 
ar vargingiausiam norints uba
gui galima atsakyt vietos to
nais prie amžino atsilsio? No 
kožnas turi tonais lygins tiesas 
kuriu niekas jam ne užgina.

Ant kapiniu visi yra lygus, 
Ant vieno grabo po teisybei 
stovi puikus nntgrabis isz mur- 
muro, ant kito stovi prastas 
medinis kryžius, bot tie, kurto 
guli žemojo, yra visi sau lygus.

Prie durelių kapiniu visi pa
stoje sau lygus, ha tonais pa
lieki paskui savo viską, ka ga- 
lejei savo vadint; turtą ir gar
be. Pamislink apie tai, kada 
nuslduosi kada ant kapiniu.

• • •

Buvo tai apie 1840 mote. Tn 
maža miesteli artinosi pakole- 

ant pc-
Kada paregėjo murus 

iszmeto
orą ir

»u K ’ I* ■’» "

kai pas mane užsiėmimo ?
— Taip ponas meisteri.

Kas ton buvo paraškyta laisz- 
kelyje'galima buvo matyt, jog 

bu vo u žganad i n t as..
Gromatojo buv’o pridurtu jog 
ntidotuojas laissdko buvo gera?- 
darbininkas. Yra sic ra t a, be le
vo ir motinos, bet tinkamai 
prie darbo ir domus apsiejimo.

— Priimk ji, o tuom užga- 
nadinsi mane ir parodysi man 
savo prietelystc, o norint s jau 
taip nosimatomb. Vaikinas ta
sai stojosi del manos antru kū
dikiu ir su graudinga szirdžin 
ji leidžiu in svietą. Bei privalo 
eit. in svietą, 
ju apsiejimus, 
tasai ir ne sugn’žta.

— Pasiliksi pas mano 
Turiu darbo da ir ant 

Dirbk i e tik

me i h to r is

pažint žmonis ir
Kas ne iszeina

Fo-

kožnam

ir palinksmint PAJESZKOJIMAI

Ka tos tingines turtingos mo
terėles neužsimanys. Turėda
mos daug laiko mansto tik apie 
svieto “marnastos” vietoje da
lyti gera del savo vargingesnių 
Resiicziu tai masto kokiu budu 
Fau pagerint 
jgyvenima.

Sztai ana diena viena isz to
kiu motorėliu Chicago, prikal
binėjo kita motore, 
patogu vyruką, idant jai 
randavotu” 
laiko, o už tai, jai mokės ant 
menesio po penkis szimtus do
leriu. M otere ant to nesutiko.

kuri turi 
upa- 

ji ant kokio tai

Kitados būdavo jaigu Ki- 
niszkas ciesorius buvo neužga- 
nadytas isz kokio ministerio 
nr kitos ženklyvos ypatos prie 
jo dvaro, tai nusiųsdavo per 
savo ekzekutori (budeli) pui
kia auksine dežuke iszdcta su 
brangiais žemeziugais, kurioje 
radosi szilkine virvute.

Buvo tai ženklas, idant ml- 
nisteris turi pasikart in paskir
ta laika.

Panaszia dežnkia aplaikc tū
las ministeris Pekine. Buvo jis 
geras pilozopas: nusijuokė, 

o už 
iszkeliavo

Asz Jonas Smaidžiunas pa- 
jeszkau Joną Stenoni, paeinan
ti isz Kalesniku Kaimo, Simno 
Valscz., 1912 mete gyveno Nor
wich, Conn., dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą kaslink 
jo motinos isz Lietuvos. Tegul 
jis pats atsiszaukia arba kas 
apie ji žino meldžiu praneszt 
ant szio adreso už ka busiu dė
kingas. (t.21

Jonas Smaidžunas, 
1103 N. Blackstone St

Jackson, jMich.
•f

vingas su pungulelin 
ežiu.
miesto iszmeto savo kepure 
augsztai in ora ir užgiedojo 
linksma dainele. Puiki dienele 
su žibanezia saule rodos kalbė
jo in vaikina:

— Gerai padarei, 
in platu svietą! Jaunas privalo 
svietą pažinti Kelione tai tik 
del jaunu!
Vaikinas prisiartino prie įmi

ni miesto. Sargas iszejo prio- 
szais ji, perskaitė paszparta ir 
inleido in miestą.

— Ar rasiu czionais užsiė
mimą pas nuksoriu ?

— Darbo czionais gana. Pri
sižiūrėk tik nedėliojo musu 
mergaitėms, kokius auksinius 
lenciūgas neszioje ir špilkas, 
rodos gyvena karaliszkoje sta- 
lyczioja.

— Acziu Dievui! Mano 
moi.storys padavė man pravar
de savo prieteliaus. Gal pažins
iu te meisteri Miluką?! ““

— Del ko ne! tai doras žmo
gus; visam mieste no turi ne

eidamas

Dievui!

pilozopas: 
pardavė brangia dežnkia 
nplaikytus pinigus 
jirba pabėgo in užrubeži.

Pajeszkau dranga Frana Ra
simu jis seniau gyveno Du Bois 
dirbo ant pirmo Shaft mainose. 
Taipgi pajeszkau savo pažin- 
stamu isz Vilniaus Gub., Traku 
Apskr., Jozno Para., Kukiszkiu 
Kaimo. Meldžiu atsiszaukt ant 
žemiau padėto adreso:

Juozas Kulieszius, 
904 W. Long Ave.

Du Bois, Pa.

(H

Ciesorius dagirdcs apie pa
bėgima nekoncziamo ministc- 
rians taip užpyko, kad paliepė 
nukirst galva budeliui.

ADRESAI LIETTUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Uksai.
treczio gizeliaus. 
gerai, o busimo abudu užganė
dinti.

Nuvedė ji ant angszto ir pa
rode jam jo pakajeli kur ketino 
pasilikt. Tszdejo savo pundeli 
ir truputi atsilsėjo. Dyylekta 
adyna likos paszauktasnnt pie
tų.

— Sesi sykiu su mumis Fe
liksai, juk esi taip kaip namie.

— Meisteris sukalbėjo trum
pa maldele priesz valgi. Po tam 
Feliksas apsakinėjo apie meis
teri Lomski. Po piet vela prasi
dėjo darbas.

— Buvai kelionėje visa ly
ta, gal atsilsėsi po piet ?

— Ne esmių suvisai nuvar
gęs ponas meisteri. Jaigu pave-
linsite tai sykiu su jumis sesių 
prie darbo.

— Tai gerai Feliksai, — at
sake meisteris, 
mis.

Dave jam darba ir nuo laiko 
in laika žiurėjo ant jo. Feliksas 
dirbo greieziau ir 
kaip kiti du gizolei.

Nedeliomis eidavo abudu gi
nu t pas i va ik szozi o j i mo, 

pasilikdavo

— oikie su mu-

goriau ne

Isz Szantnngo provincijos, 
Kinuosia, ateina žinios, buk to
nais vieszpatauja didelis badas 
ir vargas. Kalte tojo bado meta 
ant valdžios ir Mandžiurijos 
Rpsiszaukusio savo karalium 
Tso-Tiino, kuris kas diena isz- 
iduoda po penkis tukstanezius 
doleriu ant savo linksmybių o 
konia deszimts milijonai žmo
nių kenezia bada.

<«

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

Washington, D. C.

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

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

V>'»11 » i
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visam miesto 
vieno neprieteliaus.

— O kur gyvena ?
— Fikio tiijn ulyczia 

siog, po tam užsukite ant 
kaus, o tonais 
kožnas kūdikis 
meistervs Milukas:

*— Acziu tau prieteliau, gal 
taukiaus pasimatysime, ha no- 
recziau pasilikt czionais ant il
gesnio laiko.

— Pasilik sveikas! — atsa
ko sargas. Vaikinas nusidavė 
ant rinkaus.

Neklausdamas nieko 
kur gyvena meisteris 
ir i nėjo in dirbtuve.

Dirbo tonais du žmonys gl- 
želoi, taip buvo užimti savo 
darbu jog ne nemato kaip pake- 
lovingas inojo. Kad areziau pri
siartino, pakele in viražu akis 
vyras su žila barzda su molinu 
žiurstu.

Vaikinas pasikloniojas žemai 
tarė:

pasakys
S;kur

tic- 
rin- 
jum 

gvvonn

PAVOJUS!

Keleivis” skelbia gromata 
darbininko Szvedo isz Sovieti- 
jos, kuriame tas vyrukas sako:

* ’Jei kas iszgelbetu mane 
isz szio “ 
penkis metus sunkiausi darba 
už juoda duona su vandeniu.”

Tame rojuje, jis sako, jam 
viena syki per pusantrų metu 
dirbo tik už “30 svaru ruginiu 
miltu, 40 svaru sszaldytu bul
vių ir 5 svarus mėsos” in me
nesi.

Jokios darbininkams laisve> 
Suvedąs nemato. Viską valdo 
Komunistai, kurie esą “i 
trejusiu” Žydu valdžioje. Jis 
buvęs sužeistas geležies liejy
kloje ir negavo ne daktaro ne 
vaistu, ne paszalpoa. Norėjo 
skustis pravažiuojaneziam ca
ro vagonais Rusijos preziden
tui Kalininui, bet traukiniu 
pribuvus, tuoj apsupo vagonus 
kareiviai ir Szvedas, draugo su ____ ___ _
50 kitu darbininku, nusispiovo jdtuma

iszgelbetu 
rojaus” tai dirbeziau

m me-

sukv- •f

Įr skundus inside jo in kiszeniiu

U

Vaikinas

užtiko
Milukas

želei
Feliksas pasilikdavo namie 
pTioskaityino. Paimdavo kožna 
knyga in ranka ir godžiai ja 
skaitė, jeszkodnmas mokslo ir 
apszviotimo.

Taip pereidavo menesci o 
vaikinas iszaugo ant puikaus 
ir drūto vyruko. Kada eidavo 
i p bažnyczia ne vienos mergai
tes szirdele greitai plake bet 
jis ne aut vienos nesužiuroda- 
vo nes tankiai sau paantrydavo 
Ubukie tikras”.

Jau treczias motas kaip Fe
liksas dirbo pas Miluką o kada 
tik raszydavo pas meisteri in 
Kakava tai nuolatos indedavo 
in gromata koki norint s žiode- 
H-i Ž 
kis, kuris supras, ka jisai žen
klina.

me nešei

inojo, jog ji suras kas to-

Pasirodžius pirmiems V 
ženklams persišaldymo , 

krūtinėje, patrinkite vikriai
SU

persišaldymo
• a < -a — f t _ f _ ?

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

. PAIN-EXPELLERIU
Valtbalcnklla reirktrtiotaa 

S?K\ S. V. Pat Biure. /

v Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

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

rašykite tiesiai j laboratoriją.
F.AD. RICHTER* CO., 

Berry & So. Sth Su., s
K Brooklyn, N. Y. A y
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A. RAMANAUSKAS 
LlflTUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•t

Mbahamaoja ir laidoja mlruaiua 
rat visokiu kapinio. Pagrabua paruo- 
raia nuo papraocsiauaiu iki prakil- 
niauaiu. Panamdo automobiliui del 
laidotuvių, varaliu, krikntynla lt

. M| Talafonaa 1S1ML

— Mano paeziule, Feliksas 
yra tikru skarbu del musu, — 
turo viena karta meisteris Mi- 
loszas. — Dirba geriau kaip 
kiti, o jaueziasi kaip vienas isz 
musu. Jaigu numireziau, tai 
jam paliksiu visa savo turtą ir 
dirbtuve o palaiminsiu kaip 
tikra savo kūdiki. Ka tu ant to 
sakai?

— Asz ji turiu ir kaipo už 
sunu, taip kaip ir tu.

To nežinojo Feliksas,
tankiai mislino sau idant butu 
sunum miescziouio o ne siera- 
teliu be pastoges.

No karta atsiminė savo na- 
baszninko tėvo žodžius:

— Asz tau nieko nepalieku 
tik gera priminima: 
žongk pirmyn!

Darbsztumas atųesza laime, 
darbas nuolatos ingali.

Feliksas ženge pirmyn. Sten
gėsi visom pajėgom savo iszla- 
vint ne tik moksle bet ir darbe. 
Skaitė, klausinėjo ir mislino.

Patiko tas labai meisteriui. 
. — Norints ne turi motinos 
ne tėvo bet noripts kada iszois 
ant žmogaus, — kalbėdavo 
tanikiai pats in save.

* •

Norint s Feliksui ėjo sziadien 
darbas taip kaip visados, nes 
no taip greitai sziadien niekas 
jam nesisdko. Nustodavo nuo
latos darbe ir žiurėjo priesz sa
ve, o aszaros nusirito ant vei-

N

net-

Naršei

vai

— Atnosziu ponas meisteri 
pasveikinimą nuo jusu priote- 
liaus isz Krokavo, nuo meiste
rio Lomskio.

— Nuo Lomskio?! Gyvas! 
Sveikas? O szeimyna jo?

— Sveikas kaip žuvis, aezlu 
Dievui o szeimyna tai p-g i.

— Ta pati ir duktė ir visi 
yra sveiki. Buvome kitados ge
rais prieteliais ir prižadėjome 
vienas (kita atlankinet kas du 
metus. Bet ne galima taip leng- 

prižadejimus iszpildint
kaip juos prižadėt... Jau septy
ni metai perejo kaip ne buvau 
Krokavo. Ir jisai pas mane no 
buvo. Senesniam amžiuje kelio
ne sunkesne.

— Rože tada buvo da maža 
mergaite, eidavo da in mokshu- 
ne. Dabar gal jau iszaugo ant 
panaites.

— Taip ponas meisteri, juk 
jau turi dvidoszimts metu...

Meisteris Milukas ne užtemi- 
no, jog vaikinas Yisas paraudo
navo prie tuju žodžiu. Nes bu
vo in ja insimylejas.

— Kaip man rodosi tai jesz-
t, ' .į v ■*. - 1 ' « » / ■
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Szi» modelis perstato 
s'kondamaji Iniva kuri padirbo 
Louis Shor isz Filadelphijos. 
Dabar išradėjas dirbs didesni 
su kuriuom mano perplauk! 
A Ha atiko mares 100 myliu grei 
tumu. Sakoma kad tasai laivas 
negales nuskenst ant didžiau
siu vilniu.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiai* 

Visos Kronisxkos Ligos.

■

O'-
■

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera# 
No Serganti bet vlagi lea tik pajiefO 

dirbti. Aptiaaugokita pavojava.

Gydau pavekmingat katarą, užkimimą 
dusuli, galvon užima, pilvo, kopenu, 
inkstu, pualcs liga, rumatlzma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Lltiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sercda, Kelverga ir Patnyczia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bkuium Name, Antras floras.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captita! Theatre Name. Coal ir Main.

do. Iszoidavo isz dirbtuves ir 
nusi'duodavo iii pakaju sergan- 
czio.

An't virszaus langai bu- 
uždengti. Jau nuo trijų dic- 
gulejo meisteris Milukas

vo
nu gulėjo meisteris 
aip imtas liga.

'Ureczia diena vakare pasakė 
gydytojas jog ligonis ne,ilgai 
pagyvens ir kad atvestu kuni- 

dievobaimingumu pri- 
Szvencziausia

ga. Su 
eme meisteris 
Sakramentu,

— Tai paskutini' jojo nak
tis — tarė gydytojas, kada da 
kartu atlan'ke ligoni.

Meisteris atsisveikino su vi
sais. Feliksui paliepė būtie isz- 
tikimii ir doru prie savo darbo. 
Iszojo visi, tik pasiliko Felik
sas prie ligonio.

— Tu man daugiau esi Fe
ne kaip gizeliu, pasili

kai man tikru kūdikiu. Felik
sas verke.

Mano pati bus tavo mo
tina, jau nuo senai, prąpiinęin 
tave musu sumini. Mums neda
vė Dievai vaiku, del to aprin
ko tave už musu sunu.

Po trumpinu 
prakalbėjo:

— Feliksai, paszaukie ma
no paežiu pas save ir rūpinkis 
apie jaja kaip apie savo moti
na. Apsivesk su motore dora ir 
tikima, mano namas ir dirbtu
ve priguli prie tavos.

Gizelis pabueziavo 
meisterio ir pavadino

Kada užėjo rytas 
uždaro akis ant visados. Pagul
do ji iu graibu, o treczia dienu 
nuvožė ant kapiniu. Kone visas 
miestas nusidavė ant kapiniu 
paskui grabu. Po numirusiam 
verke pati ir sūnūs.

Tolinus Bus.
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REUMATIZMAS
SKAUSMAS PASZALINA- 

MAS SU RED CROSS 
KIDNEY PLASTERIU.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

s P 
k • 
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Pagalba nuo asztriu, tarai peilio, 
.skausmu, nustipusiu nesiliaujaneziu 
Rtumatizmo skausmu—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt. 
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteri prie skaudamos vie
tos. Jus busit nustebinti ir patenkin
ti greitu komfortu, kuri jis teikia. 

■Jis szildo ir szvelninu apimtus vietas, 
sulaiko skausmus ir diegimus, sulai
ko uždegimus ir paszalina skausmus 
isztinimuose, skausmingam kūne ir l 
sąnariuose. Jis szvelniai masažuoja 
kuna kiekvienu judesiu, ir jo gyduole 
nuolat sunkias per oda in kūno audi
nį.

Nekentek Reumatizmo agonijos 
nei viena kitu dienu. Jus galite gaut 
greita, puikia pagalba artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakaly.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jutai pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Kas.

Reumatizmo

Nosinis Kataras lr*Asthma 
arba Dusulis.

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

♦ ,» • i lt* <

Nuliudim o valandoje suteikiam
goriausi patarnavimu. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaua jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deszimts minutu.

>1
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ranka 
tėvu. ” 

Milukas
I 4

Skaitykite “Saule”
❖ <• ❖

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkae 
kurtumas ausyse, Užymas galvojo, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduolo naudojama su 
stebotina pasekme per 80 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta b 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Telefonas 872.

X

Graboriut

K. RĖKLAITIS 5 
Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir | 
ipoksla. Turiu pagelbi- 
ninke moterims. Priei
namos prekes.

Ml) W. Snraee SU, 
h a ha nor enr, pa.

30fl MAUKE T ST.,
TAMAQUA, I* A.

iilnke moterems. Priel-

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

Parduodu Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) 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.

4 
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
‘ Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmus ir i n vairi u nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne buįtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vionos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
inalimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
valst-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
siirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteiktą žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi mūra 
loliu pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS.
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y,

silp-
J >

Gaila, kad žmogus 
kada “eina -senyn

vandens ir bandykite Gold 
eina senyn”. Medai haarlem oil capsules 

gali būti vikrus ir (vienatiniai 
sveikas 70 metu, jei viduriai 200

lieja M 
Žmogus

ir inkstai tvar
koje. Kada ko
jos silpsta, są
nariai gelia, nu
gara 
gerkite
■■-■F"...... ..

diegliu, 
daug

i 4

Per
met u 
diurctiszka 
stintojas.

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dCžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso
se aptiekoso. 35, 75, $1.50

tikrieji).
tai garsus 

s ak- 
Dėžu-

tės pa ant spau
da, gvarantuo- 
jamos kaip gar- 
sinamos.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

4
z

MAHANOY CITY, PA.
" $

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. DSkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czediua.

♦U.
(i

. kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, 
įl  all ■MRW "I u ssisiwieiii fili *■. is * W laaesaae o —i ■■ Am. i ,   i
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SAULE ‘

Kas Girdėt
VI.......................... ■ - ■ ■--..—-i- .. t - . —

Mirtis Sulygina Visus
i i ♦

ATSAKIMAI.
........ A, R u,

K. B. Wilkes Barre, Pa. ir C. 
B., Chicago. — Taip, “Saule” 
eina in Lietuva bo jokios klin
ties ir galima nžraszyti gimi
nėms. Skundu neaplaikome 
kad josios neaplaikineja. tik 
kaiip kada keli numurai dings
ta ant paeito.

PADIRBS NENUSKENDEMAJI LAIVA.

1 W’,

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiata 
Viioi Kronhakoa Llgoa.

Szis modelis perstatų 
s’kendamaji lai va kuri padirbo 
Louis Shor isz Filadelphijos. 
Dabar iszradejas dirbs didesni 
su kuriuom mano perplaukt 
Atlantiko mares 1.00 myliu groi 
tumu. Sakoma kad tasai laivas 
negales nuskonsl ant didžiau
siu vilniu.
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Randasi viena vieta ant svie- kai pas mane užsiėmimo?
— Taip ponas meisteri.

Kas ten buvo paraszyta laisz- 
kelyjo'galima buvo matyt, jog 
meisteris buvo užganadintas. 
Gminai oje buvo pridurta jog 
atidotuojas laiško buvo geraf- 
darbininkas. Yra'si era ta, be tė
vo ir motinos, bot tinkamas 
prie darbo ir domus apsiejimo.

— Priimk ji, o tuom užgn- 
nadinsi mane ir parodysi man 
savo priotelyste, o norints jau 
taip nešima tomb. Vaikinas ta
sai stojosi del manes antru kū
dikiu ir su graudinga szirdžia

to prie kurios 'kožnas žmogus 
Iuri lygias tiesas,

Herbert Ashbury, brolis vys- 
kuris nesenei 

lazsiŽadejo savo Mototliseko ti- 
kej imo apraszinvja ° Literary 

apie dingima Protes- 
tonizmo netolimoje ateitije ir 
kad visi Protestoniszki tikėji
mai susivienys su Rymo Kata- 
likiszka bažnyczia.

Ashbuiv sako buk Protosto- 
Jilszkuosin bažnycziosia atsihu- 
na tiktai džazine muzike, viso-

kupo Ashbury,

I Digest > >

k i perstatymai, priezerei kisza 
už daug savo nosis in politi- 
kiszkus veikimus, vietoje pla
tini Dievo žodi, žodžiu kada 
ineini in Protestoniszka bažny
čia tai nežinai ar inejai in 
bažnyezia ar teat ra. Pamaldos 
ne yra užimanezios ir nėr ka 
garbint, l^-iczerei užsiiminėja 
visokiais bizniais ir kritikavi
mu kitu žmonių, nesutikimai 
tarp bažnytines valdžios ir val
dytojais bažnytinio turto — žo
džiu, visur randasi tikeįimisz- 
kas supuvimas.

Juk Kristusas pasako:
viena avinyczia, vienas tikėji
mas ir viena meile artymo, o 
tada ateis pabaiga svieto.

A. V. Youngstown, Ohio. — 
Duokio tomistą žino savo bro
liui Lietuvoje idant malsziai 
sėdėtu munio. nes geriau tėvy
nėje valgyti juoda duonele no 
kaip pyragus Argentinoje, kur 
Žmones slankioja nlyeziomis be 
darbo. Agentai prikalbinėja 
žmones idant važiuotu in fe
nais nes jie ant to gerai uždir
ba. Žmogus atvažiavęs in Ar
gentina ar Brazi liję 'pradeda 
kensti vargu nuo pat pradžių 
arba jaigu gaunasi ant kokios 
farmukes (plantacijos) tai bu
na laikomas kaipo nevalnin- 
kas. Patarėm sėdėti ant vietos.

Ageniai

— ir ant ku
rios kožnas neatbūtinai turi už-, 
eit. Tai yra kapines! Turtinga* 
ar vnrgszas, kožnas ras fenais 
vieta. Ar-gi turtingiausia tur- 
cziu ne nunesz ant kapiniu? O 
ar vargingiausiam noriais uba
gui galima atsakyt vietos to
nais prie amžino atsilsiu? No 
kožnas turi fenais lygias tiesas 
kuriu niekas jam ne užgina.

Ant kapiniu visi yra lygus, 
Ant vieno grabo po teisybei 
stovi puikus antgrabis isz mar
muro, ant kito stovi prastas 
medinis kryžius, bet lie, kurie 
guli žemojo, yra visi sau lygus.

Prie doreliu kapiniu visi pa
stoje sau lygus, ha fenais pa
lieki paskui save viską, ka ga- 
lejei savo vadint; turtą ir gar
be. Pamislink apie tai, kada, 
nuslduosi kada ant kapiniu.

s.
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Ka tos tingines turtingos mo
terėles neužsimanys. Turėda
mos daug laiko mansto tik apie 
avieio “mamastes” vietoje da
ryti gera del savo vargingesnių 
Resucziu tai masto kokiu budu 
sau pagerint ir palinksmint 
gyvenimą.

Sztai ana diena viena isz to
kiu motorėliu Chicago prikal- 

’ binejo kita motore,
patogu vyruką, idant jai 

ji ant kokio tai 
laiko, o už tai, jai mokos ant 
menesio po penkis szimtus do
leriu. Motore ant to nesutiko.

.1. P. Forest City, Pa. — Ro
dą apie kareiviu bonus negali
mo jum duoti, nes nesenai val
džia permaino instatymus. Ge
riausia, norėdami apie tai da- 
žinot, paklauskite sekretoriaus 
American Legion Drauguves 

randasi konia kožnam
miestelyje. Sekretorius aplai- 
ko apie tai visas informacijos 
a»pie bonus, 
iszaiszkins.

Buvo tai apie 1840 mote. Tn 
maža miesteli artinosi pakole- 

ant po
pa rege jo murus 

iszmeto savo kepure 
orą ir užgiedojo

.. ...

*l«<
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kuri

ir geriausia jum

PAJESZKOJIMAI

kuri turi
“pa-

randavotu >»

Kitados būdavo jaigu Ki- 
niszkas ciesorius buvo neužga- 
nadytas isz koikio ministerio 
ar kitos ženklyvos ypatos prie 
jo dvaro, tai nusiųsdavo per 
aavo ekzekutori (budeli) pui
kia auksino dežuke iszdota su 
brangiais žomczhigais, kurioje 
radosi szilkine virvute.

Buvo tai ženklas, idant ml- 
jristoris turi pasikart in paskir
ta laika.

Panaszia dežukia apluike tū
las ministeris Pekine. Buvo jis 
geras pilozopas: nusijuokė, 
pardavė brangia dežukia o už 
hplarkytus pinigus iszkeliavo 
^rba pabėgo in užruboži.

Ciesorius dagirdes apie pa
bėgima nokoneziamo ministe- 
rians taip užpyko, kad paliepė 
nukirst galva budeliui.

Asz Jonas Smaidžiunas pa
jeszkau Joną Stenoni, paeinan
ti isz Kalosniku Kaimo, Simno 
Valscz., 1912 meto gyveno Nor
wich, Conn., dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą kaslink 
jo motinos isz Lietuvos. Tegul 
jis pats atsiszaukia arba kas 
apie ji žino meldžiu praneszt 
ant szio adreso už ka busiu de- 
kingas. (t.21

Jonas Smaidžunas, 
1103 N. Blackstone St.

vingus su punguleliu 
ežiu. Kada 
miesto 
augsztai in
linksma dainele. Puiki dienele
su žibanezia saldo rodos kalbė
jo in vaikina:

— Gerai padarei, 
in platu svietai Jaunas privalo 
svietą pažinti Kelione tai tik 
del jaunu!
Vaikinas prisiartino prie niū

ru miesto. Sargas iszejo prie- 
szais ji, perskaito paszparta ir 
inloido in miestą.

— Ar rasiu czionais užsiė
mimą pas auksoriu?

— Darbo czionais gana. Pri
sižiūrėk tik nedėliojo musu 
mergaitėms, kokius auksinius 
lenciūgus neszioje ir špilkas, 
rodos gyvena karaliszkoje sta- 
lyczioja.

— Acziu Dievui!
meisterys padavė man pravar
de* savo prioteliaus. Gal pažins- 
t at o meisteri Miluką?! ....

— Del ko no! tai doras žmo- 
visam mieste no turi n<

eidamas

Mano

pilozopas:

Isz Szantungo provincijos, 
Kinuosia, ateina žinios, buk fe
nais vieszpatauja didelis badas 
f r vargas. Kalto tojo bado meta 
ant valdžios ir Mandžiurijos 
hpsiszaukusio savo karalium 
fTso-Inno, kuris kas diena isz- 
Iduoda po penkis tukstanezius 
doleriu aut savo linksmybių o 
konia deszimts milijonai žmo
nių kenezia bada.

Keleivis” skelbia gromata 
darbininko Szvedo isz Sovieti- 
jos, kuriame tas vyrukas sako:

4 ’Jei kas
isz szio ° rojaus” tai dirbeziau 
penkis metus sunkiausi darba 
pž juoda duona su vandeniu.” 

Tame rojuje, jis sako, jam 
Viena syki per pusantrų metu 
dirbo tik už ”30 svaru ruginiu 
miltu, 40 svaru sszaldytu bul
vių ir 5 svarus mėsos” in me- 
Rem.

Jokios darbininkams laisves 
Suvedąs nematė. Viską valdo 

esu ”sukv-

44

iszgelbctu mane 
rojaus”

in me-

Komunistai, kurie 
trejusiu” Žydu valdžioje. Jis 
buvęs sužeistas geležies liejy-
kloję ir negavo ne daktaro ne 
vaistu, ne paszalpos. Norėjo 
skustis pravažiuojancziam ca
ro vagonais Rusijos preziden
tui Kalininui, bet traukiniu 
pribuvus, tuoj apsupo vagonus
kareiviai ir Szvedas, drauge su 
60 kitu darbininku, nusispiovo
|r skundus inside jo in kiszeniih

1

j 
Jackson, Mich.

Pajeszkau dranga Frana Ra
simu jis seniau gyveno Du Bois 
dirbo ant pirmo Shaft mainose. 
Taipgi imjeszkau 
štamu isz Vilniaus Gub., Traku
Apskr., Jezno Para., Kukiszkiu 
Kaimo. Meldžiu atsiszaukt ant 
žemiau padėto adreso: 

.Juozas Kulieszius, 
904 W. Long Ave.

savo pažin

(lt

Du Bois, Pa.

ADRESAI LIEtTUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.
•>

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, III.
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gus;
vieno neprieteliaus.

— O kur gyvena ?
— Fikie t a ja

»

ulvezia tie
siog, po tam užsukite ant rin- 

o tonais pasakys jum 
gyvena

kaus, 
kožnas kūdikis 
ineistervs Milukas:

<— Acziu tau prioteliau, gal 
taukiaus pasimatysime, ha no- 
recziau pasilikt czionais ant il
gesnio laiko.

— Pasilik sveikas! — atsa
ke sargas. Vaikinas nusidavė 
ant rinkaus.

Neklausdamas nieko užtiko 
kur gyvena meisteris Milukas 
ir i nėjo in dirbtuve.

Dirbo tonais du žmonys gl- 
želoi, taip buvo užimti savo 
darbu jog ne nemato kaip pake- 
levingas i nėjo. Kad areziau pri
siartino, pakele in viražu akis 
vyras su žila barzda su molinu 
žiurstu.

Vaikinas pasi klonio jas žemai 
tarė:

is u r

y PAVOJUS!
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo 

kr utinč j c, patrinkite vikriai 
su

ženklams persišaldymo

DR. RICHTĘRIO 
Inkaro Rūšies 

. PAIN-EXPELLERIU 
V>hbaž*nJdla retrUtroota*

S. V. Pat Biure. / 

k Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

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

rašykite tiesiai j laboratoriją.
F. AD. RICHTER * CO., 

Berry & So. Sth SU., 
Brooklyn, N. V. >

V
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 
n ILL & PATTERSON STS 

ST. OLAIR, PA.
•r

Mbalaamaoja ir laidoja mlraatus 
ant viaoHu kapinio. Pagraboa parao- 
■šia nuo papraaesiausiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobiliui da) 
laidotuvių, ▼•ralio, krikntynio h 
idtlSBMI pM<wailnl1<ma!TWiu

. Ml TabrfonM ĮSIMt.

ji leidžiu in svietą. Bet privalo 
pažint žmonis ir 

Kas no iszeina 
tasai ir ne sugryžta.

— Pasiliksi pas mane 
Turiu darbo da ir ant

Dirbk i e t i k

eit i u svietą, 
ju apsiejimus.

•i >?

Silpni, Serganti Vyre! ir Motera* 
No Serganti bet visgi ka tik pajiego 

dirbti. Apsisaugokite pavojams.

Fe-
1 iksą i.
troezio gizpliaus.
gerai, o busimo abudu užgana- 
dinti.

Nnvodo ji ant angszto ir pa
rode jam jo pakajeli kur ketino 
pasilikt. Tszdojo savo pundeli 

atsilsėjo. Dvylokta
adyna likos paszauktasnnt pie
tų.

ir truputi

— Sesi sykiu su mumis Fe
liksai, juk esi taip kaip namie.

— Meisteris sukalbėjo trum
pa maldele priofiz valgi. Po tam 
Feliksas apsakinėjo apie meis
teri Lomski. Po piot vėla prasi
dėjo darbas.

— Buvai kelionėje visa ry
ta, gal atsilsėsi po piet ?

— Ne esmių suvisai nuvar
gęs ponas meisteri, .faign pave-
linsite tai sykiu su jumis sesių 
prie darbo.

— Tai gerai Feliksai, — at
sako meisteris, — eikie su mu
mis.

Dave jam darbu ir nuo laiko 
in laika žiurėjo ant jo. Feliksas 
dirbo groieziau ir 
kaip kiti dn gizolei.

Nedcliomis eidavo abudu gi
ant pasivaikszoziojim<\ 

pasilikdavo namie 
prienkaitynio. Paimdavo kožna 
knyga in ranka 
skaitė, jeszkodamas mokslo ir 
apszviotiino.

Taip pereidavo inenesei tr 
vaikinas iszaugo ant puikaus 
ir drūto vyruko. Kada eidavo 
i p bažnyczia ne vienos mergai
tes szirdele greitai plake bet 
jis ne aut vienos nosužiureda- 
vo nes tankiai sau paantrydavo 
u buk i e tikras”.

Jau troezias motas kaip Fe
liksas dirbo pas Miluką o kada 
tik raszydavo pas meisteri in 
Kr<>kava tai nuolatos indedavo 
i n gromata koki noriu t s žiede
li. Žinojo, jog ji suras kas to- 
kis, kuris supras, ka jisai žen
klina.

geriau lur*

i
‘-•.j,

želei 
Feliksas

ir godžiai ja

menesci
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do. Iszoidavo isz dirbtuves ir 
nusi'duodavo in pakaju sergan- 
czio.

An't virszaus langai bu- 
nždengti. Jau nuo trijų die- 
gulejo meisteris Milukas

vo 
nu 
aipimtas liga.

Trecaia diena vakare pasakė 
gydytojas jog ligonis ne,ilgai 
pagyvens ir kad atvestu kuni
gą. Su dievobaimingumu pri- 

m e i s t or is Sz ve nez i a u si a
Sakramentu.

— Tai paskutine jojo nak-

meisteris

eme

REUMATIZMAS
SKAUSMAS PASZALINA. 

MAS SU RED CROSS 
KIDNEY PLASTERIU.

—- -------------

Pagalba nuo nsztriu, tarsi peilio, 
skausmu, nulipusiu nesiiiaujaneziu 
Rtumatizmo skausmu—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt. 
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteri prie skaudamos vie
tos. Jus busit nustebinti ir patenkin
ti greitu komfortu, kuri jis teikia. 
Jis sziklo ir szvelnina apimtas vietas,

lis tarė gydytojas, kada da sulaiko skausmus ir diegimus, sulai
karta atlankė ligoni.

Meisteris atsisveikino su vi
sais. Feliksui ipaliepe būtie isz- 
t iki m u ir doru prie savo darbo. 
Iszcjo visi, tik pasiliko Felik
sas prie ligonio.

— Tu man daugiau esi Fe
liksai, ne kaip gizeliu 
kai man tikru kūdikiu. Felik
sas verke.

— Mano pati bus tavo mo
tiną, jau nuo senai, prąąiinęm 
tave musu stilium. Mums neda
vė Dievas vaiku, dot to aprin
ko tave už musu sunu.

Po trumpam alsilsiui 
prakalbėjo:

■— Feliksai, paszaukie ma
no paezia pas save ir rūpinkis 
apie ja ja kaip apie savo moti
na. Apsivesk su motore dora ir 
tikima, mano namas ir dirbtu
ve priguli prie tavos.

Gizelis
meisterio ir pavadino

pasi Ii-

vela

ko uždegimus ir paszalina skausmus

paszaukie

pabueziavo
t 4

u'ždaro aki
o treczia diena

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketvertą ir Potnyczin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST

Bauium Name, Antra* floras.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

B 
P

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokamo 3-czin procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prid«- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

I

isztinimuose, skausmingam kūne iri 
sąnariuose. .Jis szvelniai masažuoja 

j kuria kiekvienu judesiu, ir jo gyduole 
i nuolat sunkias per oda in kūno audi- 
ni.

Nekentck Reumatizmo agonijos 
nei viena kita diena. Jus galite gaut 
greita, puikia pagalba artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakaly.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Reumatizmo

Nosinis Kataras IrAslhm a 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuliu, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvojo, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no s Lempomis). lazrasta h 
parduodam^ vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

goriausi patarnavima. Palaidojlma 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Ba
sko pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu 1d

Telefonas 872.deszimts minutu.

— Atnosziu ponas meisteri 
pasveikinimą nuo jusu priote- 
liaus isz Krokavo, nuo meiste
rio Lomskio.

— Nuo Lomskio?! Gyvas? 
Sveikas? O szeimyna jo?

— Sveikas kaip žuvis, acziu 
Dievui o szeimyna tnip-gi.

— Ta pati ir duktė ir visi 
yra sveiki. Buvome kitados ge
rais prioteliais ir prižadėjome 
vienas kita atlankinet kas du žengk pirmyn! 
metus. Bet ne galima taip leng
vai prižadėjimus iszpildint 
kaip juos prižadėt... Jau septy
ni metai pere jo kaip ne buvau 
Krokavo. Ir jisai pas mane no 
buvo. Senesniam amžiuje kelio
ne sunkesne.

— Rože tada buvo da maža
mergaite, eidavo da in mokshu- 
ne. Dabar gal jau iszaugo ant 
panaites. - •

— Taip ponas meisteri, juk 
jau turi dvidosziints metu...

Meisteris Milukas ne užtemi- 
no, jog vaikinas visas paraudo
navo prie tuju žodžiu. Nes bu
vo in ja insimylejas.

Kaip man rodosi tai jesz-
I

I

prižadėjimus

— Mano paeziule, Feliksas 
yra tikru skarbu del musu, — 
tarė viena karta meisteris Mi- 
loszas. — Dirba geriau kaip 
kiti, o jaueziasi kaip vienas isz 
musu. Jaigu numireziau, tai 
jam paliksiu visa savo turtą ir 
dirbtuve o palaiminsiu kaip 
tikra savo kūdiki. Ka tu ant to 
sakai?

—r Asz ji turiu ir kaipo už 
sunu, taip kaip ir tu.

To nežinojo Feliksas,
tankiai mislino sau idant butu 
sumun miesczioiuo o ne siera- 
teliu be pastoges.

Ne karta atsiminė savo na- 
baszninko tėvo žodžius:

— Asz tau nieko nepalieku 
tik gera priminima:

ranka 
tėvu.”

Kada užėjo rytas Milukas 
s ant visados. Pagul

do ji .iu graibu,
nuvožė ant kapiniu. Kone visas 
miestas nusidavė ant kapiniu 
paskui grabu. Po numirusiam 
verkė pati ir sūnūs.

Tolinus Bus.

ne**

Narse:

Darbsztumas atuesza laime, 
darbas nuolatos ingali.

Feliksas ženge pirmyn. Sten
gėsi visom pajėgom save iszja- 
vint no tik moksle bet ir darbe. 
Skaitė, klausinėjo ir mislino.

Ištiko tas labai meisteriui.
— Norints ne turi motinos 

ne tėvo bet norints kada įszeis 
ant žmogaus, — kalbėdavo 
tanikiai pats in save.

• •

Norints Feliksui ėjo sziadien 
darbas tadp kaip visados, nes 
ne taip greitai sziadien niekas 
jam nesisuko. Nustodavo nuo- 
lato-s darbe ir žiurėjo priesz sa
ve, o aszaros nusirito ant vei-

*

LietnviEBkae Graboriut

K. RĖKLAITIS 
y Laidoja numirėlius pa- 

įJC gal naujausia mada ir 
įmoksią. Turiu pagelbi- 

|Į| ninke motereina. Priei- IĮ 
||Į narnos prekes.
Hl S10 W. NprucoSt., |lIB MAIUNOT CIT r. PA.
IW SOS MAKKKr ST., 
||| TAMAQVA, l‘A. III
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SENATVEnLAIMf j. , 
silp

nina .senyn”, 
gali būti vikrus ir

«r

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

Gaila, kad žmogus 
lieja” kada “eina senyn". 
Žmogus 
sveikas 70 metu 
ir inkstai tvar
koje. Kada ko
jos silpsta, są
nariai gelia, nu
gara diegliu, 

daug 
......... ...will linu ■ II—I—■ W

gerkite
— — ..... . '
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jei viduriai

ninke moterema. Priei-

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduodu Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvožu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) 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.

vandens bandykite Goldvir
Medai haarlem oil capsules 
(vienatiniai 
virsz 200

diegliu

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dSžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso^ 
so aptiekose. 35, 75, $1.50

Pėr 
metu tai garsus 
diuretiszkas ak- 
stintojns. Dėžu
tes pa antspau
du, g va rantuo
jamos kaip gar
sinamos.

tikrieji).

»

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo

- kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 
A J

pinigus in ezita Banka o persitikrinsite ir matysite

►

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne bu^tu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porssalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata* panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
ssirdie* liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk lOe. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi mūra 
žolių pardavinėtojai visuose mieafcuo-

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencarpoint, N. Y,
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APIE ŪKININKĄ IR 
JO SUNU
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Jonas tiko ant to, ir ponas 
padare rasztus, kad tokiam ir 
tokiam parduoda puse miesto, 
žemes, vandenų ir 70 laivu ir 
su visais tarnais jam paveda 
kaip stovi.

Jonas paemes popiera parojo 
namon, o pati paklausu:

— Na o ka, ar pardavei ?
Jonas atsako:
— Pardaviau, bot pinigu no 

davė tik ve kokia popiera. Ir 
padavė ta popiera savo paezei.

Pati peržiurėjo ir tarė:
— Gerai viskas yra, tik da- 

eit in savo
Eik

liet no apsiimk kad ir gorinuse 
ba-tu ir asz pražūsimo ba jie 
spendžia ant mus.

Jonas prižadėjo vifflth iszpil- 
dyt ka jam pati insakt. Ntiva
žiavo pas karalių, karalius pri

davė valgyt ir 
Kalbėjosi jie

labai linksmai ir po biski nuo
latos girksznojo. .Jonas buvo 
jau užsigėręs, per ka linksmos-

eme ji meilei, 
gert ko tik nori.

bar mudu turime
gyvenimą o ne ežia but.
kur puikianse narna apžiūrėk 
ir liepk kad tie kas jame buna 

mes t eniszsikraustintu ba 
kraustinsimes.

Jonui kaip insake taip jis ir 
padare. Apžiurėjo kur puikiau- 
ses namas, priėjo prie duriu ir 
patraukė už zvnnelio, ir iszejo 
ponas jau senyvas, plikas su di
deliu pilvu ir barzda ir paklau
su Jono:

— Ko nori t
Jonas atsake:
— Turite isz ežia iszoit per 

trauki trijų dienu, ba ežia mes 
kraustinsimes.

Ponas perpyko ant Jono, 
ir suriko ciela

ant
spjovė in akis 
gerkle:

— Ka! ar tu mus isz ežia 
iszvarv>i toks litelius būdamas 
nr tavo ežia namas! ežia namas 
kupeziaus ir tokis nususėlis 
mus nori iszvaryt! žiūrėk tu jo.

Jonas iszsiemu 
parode plikiui. 1 
žiurėjo in popiera, puolė ant 
keliu priesz Joną ir melde at
laidos.
da ta diena kad iszoitu 
namo, bet
s ūmi nk sz t ino Jono szirdi ir da 
gavo paveliniina per 3 dienas 
i szs ik rausly t.

Po trijų dienu Jau tam palo- 
riuje se<lejo Jmivwmy 
lema pacziule.
puikius arklius, jog buvo da 
puikesni kaip karaliaus.
kaip kada Jonas su savo paozia 
pešdavo ir važinėdavo po mies
tą ir už miesto. Viena karta pa
sitaiko kad jie susitiko su kara
lium ir jenerolu, kuriedu abu
du no buvo ženoti. Kada kara
lius ir jenerolas pamate taip 
patogia motore, tai vos no pa
stipo ir abudu nuo to laiko pra
dėjo daryli ruda, kaip ta bego
ta kupeziu nudet, kati jo paezia 
paimt.

Jenerolas buvo raganium, tai 
jnisli no kad jis bus visai leng
va pervest. Taip jie viena kar
ta paraszo gromata pas ta kup- 
ezin kad jie pribūtu pas kara
lių in svocziiis. Jonas butu va- 

bet jo pati ne važiavo 
per ka ir jis namie likosi 
paraszo gromata kad karalius 
atvažiuotu pas juos in sveezius. 
Taip karalius su jenerolu atva
žiavo, bet kada jie inejo in pa
kojų rado Jono paezia mezgant 
ka toki. Ji pamaezius sveezius 
stojo ir praszo tolyn. Bet kara
lius vos iszgirdo tuos žodžius 
ne galėjo dalaikyt ir puolė ant 
žemes, o paskui ji ir jenerolas. 
Matydama tai jie, liepe tarnam 
iszmesti abudu laukan ir iszvyt 
jrz kiemo, ba mislino kad girti.

Karalius su jenerolu skubi
nosi namon ir nuolatos barėsi 
tarp savos ir karalius davinėjo 
rodą jenerolui kad velyt liau
tųsi apie ja ir mislinia, ba jau 
ir taip baisia geda apturėjo bet 
jenerolas buvo piktas ir neat
stojo nuo savo tarydamas:

— Mes turime su tuom 
gaut rodą ir turus jie mudviem 
tektie.
Po'kokiam tai laikui liepe je- 

nerolas karaliui kad jis praszy- 
<u tik viena Joną pas save in 
sveezius jaigu jo pati ne nori. 
Kaip sumislino taip ir padaro.

Nusiuntė gromata pas Jonu 
kad tas pribtftu in sveezius pas 
karalių. Pati iszleisdama Joną 
Jaro:

• popiera ir 
Ponas tik pa

puoli'

Jonas supykęs norėjo 
isz tu 

per ilga praszyma

žiaves.

su jenarolu

tavas, davė žmonių kiek reikia. 
Tada Jonas tarė:

— Turi drauge loistic ir sa
vo isztikimiausia tarna, kuris 
matytu 'kaip žuvis gaudysiu, ba 
potam nctikeslt.

Pats karalius
važiavo, bn jie žinojo kad ten 
jokio ežero nesiranda tai inisli- 
no kad jam galva nukirs be jo
kios provos. Privažiavo prie to 
kalno bet ant jo užvažinot nu 
buvo jokio kelio, per ka reikė
jo pekstiem liptie, o kad ant 
jo buvo niekai užlipimas b ežia 
no prato tai karalius su jena- 
rolu net apsidrasko ir ne karta

uis huvo irnnt nieko ne iidlio- k1"' paslydo kaklu in akmeni 
jo. Jenerolas matydamas kad 
Jonas jau užsigėręs, gunde ka
ralių kad Joną kalbintu ant 
tarnystes. Tada Karalius emu

nrnsze. Jau karalius ant jenero- 
lo net piktas buvo už ta iszmis- 
la, bet užlipo ant virszaus su 
džiaugsmu ba norėjo kad kuo-

jam siūlyt visokius augsztus greicziausia .Jonui galva nit

r
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— Jaigu tau einant pakils 
kokis szturmas tai tu pu Ūkio 
augsztieninkas, o jaigu to ne 
iszpildinsi tai pražūsi. Po tam 
davė kamuohika vedanti ir lie- 
po eit.
Ėjo labai ilgai paskui kamuo- 

luka isztiko viena karta didelis 
szturmas. Tuojaus puolė aug- 
sztioninfkas ir pamate kad kas 
užsimojo su kardu kirst, bet 

• pamatęs popiera ant krutinės 
pradėjo skaitytio, o kada per
skaito tarė:

— Kad tik biski tai tavo 
svainnti buezia nužudžius. Bu
vo tai sesuo jo paezios. Po tam 
Jonas apsakė apie savo kelio
ne o ji tarė:

i— Tu ne gali paimt tu žie
du asz pamėginsiu.

Liepe jam ten laukt o ji nu
lėkė ąnt to kalno. Leke per vi
sa nedelia bet ne galėjo paim
liu tu žiedu ba.diena buvo di
dele ugnis o nakti baisus sztur
mas* Po tam tarė:

— Turi eit tolinus 
jam davė gromatole prie kruti
nės — tai rasi mano seserį tai 
ji gal gales ka, padaryt, bet tu
ri 
greit pamatytu popiera ba ji 
yra piktesne už mane tai galt 
nužudint.

Taip jisai ėjo toliu. Kada pa

kilo szturmas vėl puolė ir taip 
likosi kaip ir pirma. Tada anoj 
vėl liepe jam laukt, o 
ant to kalno net per dvi nede- 
lias. Isz pradžių po syki po 
tam tankiau ant dienos ir ant 
galo užtropijo toki laika kada 
kada ant kokios minutos vis
kas nutiko tada ji užlėkė ir pa
ėmė žiedus. Atneszus atidavė 
Jonui ir Hope noszt pas karalių 
tardama:

— Kaip parnoszi tai tegul 
karalius su jonarolu soda už 
stalo ir laiko pirsztus tai tu I 
jiem uždek tuos žiedus ir kuo- 
gre i ežia u se n ea t s i ž i u red a ma s 
begk pas paezia. Jonas taip ii 
padare.

Jenerolas gana du spyrėsi ir 
ne norėjo sėst už stalo bet buvo 
priverstas. Jonas užmovęs po 
žiedą bego pas paezia ir kada 
parėjo namon pati paklauso:

— Ar jau atidavė j žiedus?
— Jau — atsako Jonas.
— Na tai dabar gali eit pa- 

žiuret pas karalių.
Jonas sugryžes ne rado palo- 

cin tiktai kaina deganti, toki 
kaip kur ėjo žiedu parneszt o 
ir jenarolas su karalium ten 

pult augsztieninkas kad dingo. Tada visi žmones maty
dami ji taip galinga 
karalium, kurio anūkai da ir 
dabar ten karaliauja.

Galas.

ji leke

Tegul kas nori ir peike, 
Ir susirietos keikė, 

Asz teisybe pasakysiu, 
Ir kožnam apgarsysiu: 

Visos tautos turi savo talentus, 
O asz primenu czion ir apie 

Lietuvius,
Isz Liet uviu, buvo galvocziu 

o ir poetu,
Tai senovės gadynėje, o dabar 

turime ir muzikantu. %Taigi Piladolpijoj susitvėrė 
Kuopa muzilkan'tu — vyrai 

keli, 
Szoszi zanavykai ant klarnetu, 
Asztuoni kapsai ant armonikų, 
Keturi dzūkai ant ’birbjmiu, .
Devyni nuo paprūsės ant 

szvilpyniu.
Na ir Subatos diena, 

Susirinko in karezema viena,
Mat koncertą padarys, 

Tai tuom labai apsigarsys. 
O sviete viemas!

Kokis buvo koncertas, 
Kaip sucypė armonikai ir 

birbynes,
Klarnetai ir szvilpynes, 

Szunes sustaugė, 
Karves subaubė, 

Žmones pradėjo žegnotis, 
Ir in szalis dairytis, 

Ndkuriem-s Lietuviams taip 
muzike patiko,

Jog susikabinę ėmėsi prie 
džiko,

i
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kirst. Bet nusidivijo kada pa
mate ežerą ir aplinkui puiku 
kelia, o kad užmėto tinklą tai 
tiek žavu pagavo ir toki kokiu 
da ne buvo mate. Kada pargry- 
žo namon tuojaus likos paga
mintos ir karaliui ant piet pa
duotos. Tada karalius taro in 
jenerolu:

— Mudu geriau pameskim 
ta žmogų ba jis gali mums dai 
blogiau ka intaisyt negu szita 
kelione turėjome. Bet jenero
las tarė:

— Asz jam szilo ne dova
nosiu ba ežeras galėjo isz kokio 
szaltinio subėgi, 
kia kita sunkesni užduot. Ir rū
dijo karaliui kad jam lieptu nu
eit in pekla ir pažiūrėt ka jo 
tėvas ir motina ten veikia.

Ant rytojaus karalius jam ir 
liepe eit in pekla. Po tam Jo
nas parėjo pas paezia ant ro
dos o pati tarė:

— Galėsi eit, ba pekla noru 
taip toli kaip karalius su jena- 
rolu mislina, bet turi karalių 

jenarola. Ir 
padavus jam kamuoluka siūlu 
toliams kalbėjo. — Kur Szitas 
kamuolukas risis tai ten ir lu 

o kaip valgyt norėsi arba 
<ert lai te szita skepetaite tai 
ko norėsi tai tau ir bus bet je
na rolui neduok nidka ba pra
žilsi.

Nuėjo Jonas pas karalių ir 
pasakė kad jau yra pasirengęs 
tik prasze kad su juom leistu 

ir teisinosi kad ir viurniause tarna kad maty
tai girtas būdamas lai padare, tu kaip su jo levu ir

dinstus tardamas:
— Tu begotas, bagotosnis 

Norint asz turiu 
visa žemo po savo valdžia bei 
ji ne yra mano locnaste, o tu ka 
turi tai viskas yra tavo locna. 
Dello-gi asz noriu tau duotie 

> dinsta kad turėtum augszta 
varda ir butum garsus ir kito
se karalystes© per ka ir kup- 
ezysta geriau eitųsi, o dabar 
norint esi gana begotu 
vardas ne garsus.

Jonas apsiėmė but už vežira. 
Tuojaus padare rasztus kad Jo
nas liekasi ant dinsto ir apsi
ima viską iszpildyt ka tiktai 
karalius prisakys, 
jam galva nukirs, 
trakto Jonas pasirasze.

Ant rytojaus turėjo jau pri
imt pas karalių.

Po viskam iszejo Jonas na
mon pas savo paezia ir sau 
miegojo ne lyg 
ant mislies ne užėjo ka jis tu
rėjo 
su 
laukdamas jo, 
lekaju kad ji paszaukt. Alėjas 
lekajus patrauko už skambu- 
ezio. Pabudo Jono pati ir nu
ėjo žiūrėt kas pribuvo. Pama- 
czius kad lekajus karaliaus pa
klauso Jono:

Ar tu ne apsiėmei pa.s

ir už mane.

geriau eitųsi, 
esi gana

padaręs 
karalium.

bet

o kad ne, tai 
Ant to kon-

paezia 
piet, ba jam ne

koki kontraktu
Karalius nesu-
nusiunte savo su tavim leist ir

•a '
Nusipirko jie karalių ant tarnystosT<r S.

apžiurėjus
padaryta kontrakta, 
na s atsiminė

.Jonas
li

tik

Jie tau siūlys visokias

nes jam rel-

eik, 

A

ynesi kad ne, bet ji 
i jo kiszenius rado 

tada Jo-

’Vada pati eme ji baust tarda
ma :

Dabar mudu abudu pra
žūsime ba jau ir tokajus nuo 
karaliaus atėjo.

Inleido lekaju ir tas pasakė 
kad jau ji karalius szauke. Ne 
buvo ka daryt, turėjo eit, ba 
kad butu nejas tai ir taip jau 
butu jam galva kirtę.

su

su-

mot ina 
kalbėsis. Karalius liepe eit je- 
narolui, norint jis gana spyrė
si ir nenorėjo bet turėjo (‘it bn 
tai buvo jo iszmislas. Mat ir je
narolas, kaip raganius tai 
prato kad gali but blogai.

Prisidėjo pilna krepszi viso
kiu peczenku kad turėtu ka ke
lionei valgyt ir divijosi 
Jonas nieką neeme. Kada isz
ejo isz miesto Jonas mete ka- 
muoluka ir kur tas ritosi tai 
paskui ji ėjo. Kada užsimanė 
gert ar valgyt, tai visiko isz tos 
skepetaites turėjo, o jenarolas 
turėjo vilkt sunku krepszi, pol
ka szilo labai ir sunki buvo ke
lione, o po keliu dienu'keliones 
ir jo krepszi viskas pradėjo 
gestie, tai nuolatos prasze Jonu 
kad jam duotu nor kn, bet Jo
nas atsake kad tas turi but 
gardu kelionėje ka su savim 

Ko tu taip susirupines? paėmė. Na ir taip dasigavo in
Tuojaus priėjo vyres

nysis velniuku ir užžiuretojas 
ežere dusziu peklos ir klauso ka nori. 

Jonas pasako 
atsiuntė kad pažiūrėt ka jo tė
vas su motina veike pekloje. 
Velnias tarė: 

motina katile sėdi 
verda.

— Asz noreczia su levu pa
kalbėt.

Velnias tarė:
— Ne gali, ba turi malkas 

vežti tai ne turi laiko.
— U-gi ve, — prakalbėjo 

Jonas — karalius atsiuntė tar- 
nft kuris gales jo tęva norint 
ant valandos užvaduot.

Velnias tuojaus jenarola už 
sprando paėmus nuvedė, pakin
kė in vežimą o tęva paleido. Je
narolas kaip no pratęs buvo 
no gerai vožė

Užsikėlus Jonas su baime 
rengusi ir ujo pas karalių. Ka
da atėjo iszdave pietus ir isz- 
davu prisakymus ant rytojaus.

Ant rytojaus karalius liepe 
jam kad už miesto ant kokio 
tai kalno ežere prigaudyt u žu
vu ir ant piet pagamintu. .Jonui 
tas kalnas jau buvo žinomas ir 
kad ant jo jokio ežero nesira
do. Vakare parojo namon o bu
vo taip susirupines, kad ne val
gis ne lindo, o pati paklauso:

.Jis atsake:
— Kad karalius uždavė 

man žuvu ant to kalno 
prigaudyt, o tenai jokio ežero 
nesiranda tik vieni akmens ir 
brązginai o kad to ne padaly
siu tai bus po manim.

Tada pati tarė:
— Matai kaip negerai pa- 

bet nesirūpink,

pekla.

kad

kad karalius ji

Povas malkas

darei, bet nesirūpink, tiktai 
liepki karaliui kad mėgstu tin
klą ir duotu žmonių kad gau
dyt žuvis.

Ant rytojaus jau Joną mie
gas neeme tik greitai kėlėsi li
ejo ant to kalno pažiūrėt ar-gi 
ten atsirado kokjs ežeras kaip 
jam pati sake. Ant to kalno la
bai buvo sunkus užlipimas ba 
reikėjo lipt per visokias grio
vas ir brązginus. Bet užsigavęs 
ant virszaus pamato labai pui
ku ežerą o aplink ir kelias pui
kus ėjo.

Tada kuogreieziausįa bego mažai aplaiko. 
pas karalių ir liepe megst tin
klą ir duot žmones.

o
ir smaloje

veža

Stanley K. Hornbeck, apėmė 
dinsta užrubežinio ambasado
riaus, ir rūpinsis reikalais Su v. 
Valstijų Kinuosia, Japonijoj, 
Siame ir Si beri joj ir lose vie
tose kur Europa turi susineszl- 
mus kitur.

• • •— ir ,ji

re

I i kol u kad jis sukad sunūs 
juom kalbėjo.

Po tam Ieva nuveda o jena- 
rola paleido ir atveda pas Jonu 
visa su m u sz t a ir velnias tarė.

— Senis geriau malkas ve
ža negu szitas jaunas.

Jonas tarė:
— Da norecziau su molina 

pasikalbėt, o velnias atsake:
— Kad motina taipos-gi nu 

turi laiko, ba turi katile sodeli.
Ugi-ve, —atsake Jonas 

jos suims atsiuntė tarnu tai jis 
užvaduos.

Tuojaus velniai pagriebė je- 
nerola už sprando inmete in 
katilu, o molina atvedė pas Jo
nu.

Pasikalbėjo Jonas su ja va
landa po tam paėmė pusią žie
do. Atvedė 
szutusi s
po tam ėjo namon.

Sunki buvo jenarolo kelione 
visas buvo suszufytas, ir 
nuszlas, o 
valgyt, o Jonas nieko nedavo.

Po keliu dienu keliones paro
jo namon, bet jenarolas nėjo in 
palovi tik už duriu 
Kada Jonas inejo karalius pa
klauso:

— Ar matei ir ar kalbėjai 
su tėvu ir molinu mano?

— Macziau 
ve parnesziau 
žiodo.

jenarola visa su- 
maloje ir vos gyva ir

su
lai p-gi nuturėjo ka

pa si Ii ko.

ir kalbėjau Ir 
ženklą po puse

O kur jenarolas paklau
sė karalius.

— U-gi už duru — atsaku 
Jonas.

Kada atidaro duris ne galėjo 
jo pažint.

— Ar tai tu ežia jenarolo? 
— paklauso karalius — u-gi 
kas tau pasidaro kad tu taip 
baisiai isz rodą i ?

— U-gi kaip nuėjom in 
pekla — kalbėjo jenarolas — 
tai tąvo tėvas malkas veža, tai 
kada Jonas su juom -kalbėjo 
asz turėjau už ji malkas vežtie, 
o motina katile .sėdėjo tai ir už 
ja turėjau katile sodeli.

— Karalius pradėjo juoktis 
tardamas:

— Ko no re jei tai gavai jau 
asz misi i nu kad a įsinorėsi jo 
paežius,

—• Ne

aprinko

Antanas Masiulis, Julius Moc- 
keviezius,
na i, o pianu — Jurgis Dirgin- 
ezius ir armonika — Jurgis 
Dirginczius. Toliau de'klamavu 
ir dainavo — Aldona Masiulhi- 

gyvena adresu 6021 So. Racine t0 ir Inbni graudžiai deklamavo

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Chicago. — Julija Rapoliene

avenue. Ji turi maža krautuvo-
i

ir kiti jauni vaiki

Rose ir Adele Dirgincziutes.
le. Cz.ia ji ir gyvena su dnlde- Malonu ir linksma buvo <lel vi-
rim, mergaite kokiu 14-15 me
tu, ir sunarni — 12-13 metu am
žiaus.

Pereita Petnyczin popieti, 
kaip vaikai dar buvo mokyklo
je, pas p. Rapoliene atėjo jos 
kaimynas. Daug nekalbėdamas 
jis permusze p. Rapoliene ant 
grindų, suspardė ja kojomis 
(kaip p. Rapoliene sako) ir 
iszejo. Kaimynai paszaukc po
licija. Toji atvykusi, iszklanse 
sumusztos moters pasakojimo 
ir iszvažiavo. Vėliau, apie 7 v. 
vakare, ji arcsztavo p. Elvicka, 
kuris turi buezorne adresu 5808 
So. Racine avo., kuri Rapolie
ne kaltina buvus tuo žmogum,, 
ka sumuszes ja. P-ios Rapolie
nės byla priesz Elvicka bus

su tas vakarėlis; nes girdėjo 
daug linksmybių ir skaniu už
kandžiu buvo invales visiems. 
Taipgi minėtos parapijos var
goninkas palinksmino publika 
dviem gražiom dainom skam
bindamas pianu. — V.

Ant galo palicije in tai
insikiszo, 

Ir koncertas pamiszo? 
Kaip vėliau girdėjau, 
Ir su keliais kalbėjau, 

Tai bus institutas apgarsytas, 
Kad visi artistai atsiszauktu, 

Pinigus aukautu, 
Ant muzikos reikalu, 

Institutui del Lietuviu.
Ti'k da reike barškalu ir 

kerdžiaus trimito®, 
Ir Italijoniszkos gitaros.• • •

“Misis, ei misiuke, meldžiu 
tavos,

Paimkie mano pinigus ir lai- 
kykie prie saves, 

Asz neturiu kur pakavot, 
Gali kas pasinaudot.”

Miaiuke paėmė, nevos 
susiraukus, 

Pinigus paėmus iszejo,
Ir žinomoj vietoj del saves 

padėjo.
Praslinko koks menesis, 

Vaikinas paprasze nuo misis, 
Kad jam duotu dolerius kelis, 
Gaspadine tarė iszvertus akis: 

“Ar tu man davei kada — 
ana ve T

Nugi ar užmirszai misiuke, 
Kaip su trimi szimtais pada

viau masznuke, 
Tu tada plaukus szukavai, 

Kaip pinigus gavai, 
Kas mate tu prakeiktas — 

kada man davei?
Tu deszimts doleriu da 

neturėjai,
Kaip nenustosi užpuolinet, 
Tai asz negalėsiu nutylet, 

O kad ir davei, tai žinai už ka, 
Asz neužtylesiu ta!” 

“Ar tu misiuke szposauji 
Ar tik mane naravoji?

Ar nori mano samtelius 
prisisavini, 

Pasilaikyti, 
Ir užsiginti?

iVsz nenoriu tokiu szposu 
klausyti,

Gatava tau su nagais akis 
iszkabyti.” 

Ar mislinate, kad jam atidavė, 
Ne ne dolerio nedavė, 

Tokios tai Ohajaus bobeles, 
Nekurios rakales.

^66
yra hJ racaptaa Jai

Ssaloiio, Grippo, Mal&ria, 
Flu ir TulMnio karsiosio.

UitnuMa mikrobas. — AptlakoM

Pittston, Pa. — New Yoiko 
“Times” korespondentas pra- 
nesza savo laikraszcziui, kad 
nuszautas komunistas Peter 
Reilly, iždininkas lokalo 1703 
United Mino Workers unijos, 
gimė su pavarde Saudargas, 
isz ko galima spręsti, kad jis 
Lietuvys, tik persikrisztijes in 
Airi Reilly.

PER 
VĖLU

Nelaukite iki skausmai ir die
gliai pavirs neiszgydomomis 
ligomis. Venkgite pasekmių. 
Gerkite daug vandens ir ban
dykite

v
perkratinejama Englewood mu 
nicipaliamo teisme. — N.

— Nakti isz Nedėlios in Pa- 
nedeli Thomas Norkus parėjo 
vėlokai namo. Parėjo ir atsigu
lė. Gyveno jis adresu 1720 S. 
Union avė.

Atsigulė jis laikydamas de
ganti oigareta. Matoma taip ir 
užmigo, cigareto neužgesinęs. 
Nuo cigardto Imžsidego matro
sas ir lova. Kambaryje kilo ug
nis. Pasekme gi tokia: kai pa
budo, tai buvo skaudžiai apde
gęs. Apdege ir jo draugas, 
Erankis Vainauskas, bet leng
viau. Jiedu abu buvo nugabenti 
in ligonine. Daktarai iszsyk 
mane, kad Taina Norkų pavyks 
iszgelbeti nuo mirties, nors gal 
ir reikės nupiauti kojas. Vie
nok vyras neiszlaike ir mirė ry
to kaip 9:30 valanda.

Tarnas Norkus paeina isz 
Lietuvos isz Jokubaicziu kai
mo, Jurbarko valscziaus. Ame
rikoje iszgyveno kokia 20 me
tu. Mirė susilaukęs 38 metu

HAARLEM OIL
• ę A |» SU L. fcl S=> '

Pasaulinis diuretiszkas akstintojas, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Visuose aptiekose. Gvarantuojamas. 
Jeszkokito vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės Ir neimkite kitokiu.

9

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klina Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy Cityo jenarolas atsake:

, asz ne dovanosiu 
jam už szitokia baika, pritai
kinsiu jam kilpas.

Po tam jenarolas vėl pradė
jo jeszkot po savo raganiszkas 
knygas ir rado, kad ant tokio 
tai kalno yra diena didele ug
nis o nakti baisus szturmas ir 
ton vidurijo tos ugnies yra du 
žiedai tai ju niekas negali pa
imt, ba da ne daeina lyg tam 
kalnui o jau buna nužudintais. 
Pasako apie tai karaliui, o ka
ralius prisako Jonui tuos žie
dus parneszt.

Parojus Jonas namon pasako 
paežiai apie tuos žodžius, o pa
ti tarė:

— Tuos žiedus tai yra sun
ku gauti, bet turi eiti ir ban
dyt.

Jono pati paraszo kokia tai

Mirė 
amžiaus.

Tėvu jau neturėjo gyvu. Bro
lis gyveno Amerikoje, bet karo 
laiku prapuolė: nežinia kur žu
vo.

Chieagoje Tarnas Norkus gy
veno pas sesori, p. Marta 
Smitha, 1720 So. Union avė.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas > .
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais nudeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Bocxkaunka8-Co. 
Mahanoy City, Pa.

44

Brooklyn, N. Y.—Vasario 11 
diena jaunu Lietuviu smuiku 
orkestrą Karalienes Angelu pa
rapijos saloje, surengė vakaro, 
po vedėju p. Baltrukeviczium.

Jauni Lietuviai, meno mėgė
jai iszpilde programa, in kuria 
inejo smuikos, piano dalykai, 
deklamacijos, dainos ir szokiai. 
Malonu matyt, kaip jaunimas 

kortele ir liepe jam visados tu- imasi prakilnaus darbo.
su karaliaus tėvu, tada paems ,ret prisisegus prie krutinės

tai ir lazdų no

Kada Jonas pabaigė kalba

Jamystas kokiu tik tu norėsi, I Kada greit tinklas buvo ga- jis nuo jo puse žiedo ant ženklo 'ant galo tarė;
o

'j

i

Tame puikiai pasirodė su
smuiku Kazimieras Beganskis,

Knyga

1
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Jaigu norite turėti nu

skustus veidus ant Nedėlios, 
tai turite žinoti kad visi barbe
rini mieste nutarė laikyti ati
darytas savo szapas lyg 9 va
landai vakare — no vėlinus.

Garnys paliko puiku sū
neli del Adolfo Valukoniu. Mo
tina po tėvais vadinosi Katre 
Balkime.

; Petras Makneviezius, 45
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APSISAUGOK NUO 
EMMIGRACIJOS 

SUKCZIU
New Yurko Valstijos Darbo

Karaszauckas, , 
locnininkas Sterling sztoro po už.Jegi

Juozas

137 W. Centre ui vežios iszeis 
isz biznio nuo 1 Apriliaus, nes 
parandavojo sztora del Ameri- Laidotnve 
can Stores Co.

— Ana diena atlankė rė
dysią “Saules” ponios Magda
lena Paliokaitiene, Urszule 
Dirgincziene su duktere Roza- 
lije isz Brooklyn, N. Y., kurios 
dalyba vo laidotuvėse savo 
szvogerio 
Shaft, Pa.

laidotuvėse
Jono Pauliuko isz

— Del daugelio Mahanojie- 
cziu pažinstamas, buvusis var
gonininkas Antanas Sodeika, 
kuris iszvažiavo in Lietuva ke
liolika metu adgal, pribuvo in 
Amerika Utarninke in Brook- 
Ivna. Ponas Sodeika
daugeli koncertu Lietuvisz- 
kuose miestuose, bet ar atsilan
kys in musu aplinkine, tai ne
girdėjome.

rengia

t Praeita Sabalus nakti 
mirė senas Mabanojaus gyven
tojas Jurgis Ambrasas, 51 me
tu senumo, kuris gyveno po No. 
802 E. Market St. Jisai sirgo 
ant uždegimo plaueziu ir dusu
lio liga. Paliko paežiu ir buvo 
palaidotas Utarninko ryta. 
Graborius Sakalauskas laido
jo-

Utarninko

— Po keturiu metu lavini
mosi dainavimo Milano, sugry- 
žo in Amerika pana ElenaAmerika pana 
Auszriute in savo teviszke Ma- 
hanoy City, pas savo motinėlė 
po 739 E. Mabanoy Avė., kur 
po alsiKiui iszvažiuos in New 
Yorka tolinus lavintis tam 
moksle. Butu malonu idant mu
su artiste parengtu koki vaka
rėli ir pralinksmintu savo bal
seliu Mahanojieczius. Liūdnas 
buvo atsilankymas po tevisz- 
kes pastogių, nes p. Auszriutes 
t< vas mirė praeita metu ir ne- 
gah*jo pasveikinti savo m/le- 
mo> dukrelei.

Lietuviszkas 
kuriam

Indepen
dent Kliubas, kuriam szimet 
suėjo 25 motai nuo uždėjimo, 
parengė savo sidabrines su
kaktuves su puikiu balium 
“Select Dance” Panedelio va
karo, 16 Apriliaus ant Norke- 
vieziaus sales. Bus tai vienas 
isz puikiausiu balių kokis ka
da atsibuvo ir galima tikėtis, 
kad svecziu suvažiuos isz visu 
daliu Pennsylvanijos ir kitu 
valstijų. Užpraszymai bus isz- 
Munsti už keliu sanvaieziu.

Kliubas iszrinko naujus vir- 
szininkus kurie vra: Juozas F. 
Ancereviezius, prezidentas; M. 
Auksztaknlnis, vice-preziden- 
tas; Jurgis Kriaucziunas, sek
retorius; A. Tamulionis, kasie- 
rius; U. Petkevicz, pro. sekre
torius; Jonas Vizgirda, pirmi
ninkas parengimo baliaus.

savo
.su

11

PARAPIJOS
SUSIRINKIMAS

Svarbus Susirinkimas 
.Juozapo parūpi jonu 
ateinanezia Petnvczia 9 Kovo, 
7:30 valanda vakare ant Nor- 
kevieziaus sales. Visi parūpi jo
nai privalo pribūti nes bus tai 
s va 14x18 susi ri n k i mas.

—Komitetas.

atsibus
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo 
automobilius dsl laidotuvių, krikss- 
tinlu, vosoliju, pasivažinėjimo Ir t. t 
f 20 W. Coatro St., Mahaaoy City, Pa.
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t runipa
plaucziu.
I»rie

mitre vieži u 
sirgdamas

‘gimo 
prigulėjo 
parapijos ir keliu draugyseziu. 
.. ... .......es atsibuvo Seredos 

’ryla su bažnytinėms pamaldo
mis.

29 S. Bowers u Ii., 
laika ant 

Velionis 
Liet uviszkos

New Philadelphia, Pa. —Ro- 
\ 4.5 metu, 

szeimynos,
že Kondratavicziem 
motina dideh's szeimynos, li
kos aresztavota už vagysta vi
sokiu dalyku isz Pottsvilles 
krūmu. Palicije padarius krata 
pas jaja rado daugybe pavog
tu tavoro vertes nemažiau kaip 
8(10 doleriu. Pastatyta po 2,500 
doleriu kaucijos lyg teismo.

Maizeville, Pa. — Nedėliojo 
litą diena Kovo 1928 m. atsi
bus paszvontinimas puikiu nau 
ju vargonų Szv. Liudviko baž
nyczioje. Pamaldos prasidės 
3czia valanda po piet. Paszven- 
tinimo ceremonijas atlaikys 
kun. P. Czesna isz Mahanoy 
( ’i t assist uos kun. Valanczu- 
nas isz Girardville, kun. Mik- 
szys, ir kun. Szmulksztys isz 
Shenandoah ir kun. Tiszkus isz 
Maizeville. Pamokslą sakys

Dalyvaus 
trys chorai: Szv. Vincento Pa
rapijos choras isz Girardville, 
Szv. Juozapo Parapijos choras 
isz M a huno v Cit v 
choras.

Klebonas kun. Tiszkus szir- 
dingai užpraszo ne tik vieti
nius bot ir apielinkes Liet uvius 
atsilankyti sziose pamaldose.

Pamokslu 
kun. Vulancziunas.

ir vietinis

Seatonville, Ill. — Juozas 
Jankauckas, 55 metu, likos su
rastas mirsztantis ant trepu 
name Rockforde, mirdamas vė
liaus ligonbuteje. Isz kokios 
priežasties mirė tai policija da 

Velionis nuva- 
savo dukteria in' 

Rockforda ir nuo to laiko nesu-1 
gryžo pako] ji nesurado.

Jankauckas pergyveno Sea
tonville apie 30 melu, buvo ki
tados kalviu Ladde. Paliko pa
ežiu ir asztuonis vaikus. Palai
dotas su pamaldomis Szv. Ono». 
bažnyczioje Spring Valley ant 
Lietuviszku kapiniu.

neisztyrinejo. 
žiavo pas

Wilkes-Barre, Pa. — Ona 
Vaisznis, 55 metu nuo 350 
Ilazle A v., paslydo ant ulyczios 
ir nusilaužo ranka. Miestas už 
tai at sakomi ngas.

nuo

t Mirė .Jonas UI pi s, vaikas, 
75 Oxford SI., Lee Park. Palai
dotas in parapijos kapines net 
Pittstone.

■f Feliksas Gedraitis mire, 
56 metu senumo;
Main St., Maltbv 
užaugusi pulkeli vaiku. Palai
dotas su bažnytinėm apeigom 
in parpi jos kapines Lehmano.

t gyveno 987
Paliko jau

f Povylas P. Grablvs mirė, 
72 Church St., Pittston. Palai
dotas per kun. J. J. Kasakaiti; 
pagelbėjo kun. Aleksa ir Juri- 
kas. Palaidotas parapijos szv. 
Kazimiero kapinėse.

I

Mirė Stasys * Badzeviczius, 
65 metu, 11 Korn St., Kingston. 
Palaidotas per kun. Sepszins- 
ka, Jncziura ir Gervetska, in 
parapijos kapines, Pringle.

— V.

South Boston, Mass, t Juo
zas Jaruseviczius, mirė 3 Kovo 
ir likos palaidotas 6 diena su 
bažnytinėms apeigoms Szv. 
I’etro bažnyczioje. Velionis bu
vo novedes, 35 metu amžiaus, 
atvažiuodamas in Amerika 
1913 mete, isz Lietuvos, Vil
niaus gubernijos, Alytaus ap- 
skriezio, Kanczynu kaimo, kur 
paliko tęva ir seseria o czionals 
pus-broli Mikola Balikoni. Ve
lionis buvo 44Saules” skaityto
jum per keliolika motu.

tais 'kreipė atyda in apgaudi
nėjimą ateiviu ir sveturgiiAu- 
siu žmonių. Sulyg New Yorko 
vaisiijos instatymu, 
departamentas turi teise ap 
saugoti visus žmones nuo ap 
gavyseziu ir nelegaliszku dar 
bu.

Rasta, 
vvstes vra tos kurios • * 
immigracijos, 
ir darbininku kompensacijos 
atsitikimus. Depart amen tas vo
kuoja, kad nuo ateiviu isz- 
traukla net $250,000. visokio
mis apgavystėmis pereitais me
tais. 'l'uos pinigus lupo immi
gracijos žinovai ir vyrai, ku
rie save vadinosi advokatais 

paszalpiniu

vaisi ijos

kad arsziausios apga
li ecz i a 

natūralizacijos

4.

save
atstovais

sinimus

ateivius

arba 
draugyseziu.

Szitie apgavikai dėjo apgar- 
i n 1 ai k ra szcz i u s, k ad 

jie gali partraukti neinleistus 
in szali; partraukti

gimines in Su v. Valstijas be 
priskaitymo prie kvotos; isz- 
gauti budima bile kam užsio- 
nyj aplankyti szia szali ir ipa- 
daro nelegaliszka at vykimą le- 
galiszku. Tie apgavikai prane- 
sza, kad gali pagreitinti natū
ralizacija ir gvarantuoja kad 
iszgaus pilietystes popieras ne- 
paisiant ar asmuo gali pereiti 
egzaminus ar ne.

Tie apgavikai, arba bile kas, 
gali lengvai iszgauti vieniems 
metams leidimą apsibūti Suv. 
Valstijose.Jeigu žmogus kreip
tųsi prie geros visuomeniszkos 
organizacijos arbaTiesiog susi- 
nesz su Immigracijos Biuru 
Washingtone gales už dyka at
likti. Bet apgavikai už toki 
darbu reikalauja net $300. Jie 
reikalauja ant ranku mokesti 
isz $150. Lszgauna leidimą ant 
szesziu menesiu, nes musu in- 
statymai tik ant tiek laiko i.sz- 
duoda leidimą, bet kuomet tas 
laikas iszsibaigia žinovas pra- 
nesza, kad jau laikas pratensli 
laika kitiems szesziems mene
siams. Ta atlikti reikalauja ki
ta $150. žmogus galėtu pats ta 
atlikti, bot nežinodamas, isz- 
moka tuos pinigus.

1 Nuprasta i kuomet ateivis isz- 
buna szioj szalyj apie metus, 
jau nutaręs ezionais apsigy
venti ir nori rasti darbu. Szitas 
“ekspertas”
apsigyventi ir nesirūpinti nes 
jis padarys jo nelegaliszka ap
sistojimu legaliszku. Ir už ta 
reikės mokėti $150. arba $300.

» • • • • *Tankiai jis pataria ateiviui 
persimainyti varda, ir jam isz- 
duoda recyle naujam vardui, 
gvarantuojant kad nelegalisz- 
kas invažiavimas bus padaly
tas legaliszku. Žinoma, ir taip 
viskas užsibaigia. Jeigu atei
vis užprotestuotu apgavikas 
pataria jam nutilti nes jaigu 
valdžia žinotu kad nelegalisz- 
kai apsigyvenęs ji iszdcportuo- 
tu. Recyte be vertes, nes jeigu 
ateivis ir pavestu dalyku teis
mui, iszduota ne jo vardu, ir 
lenais bus surarfta kad jis nele- 
galiszkai atvykęs ir bus iszde- 
port uotas.

Yra ir inkorporuotos biznio 
organizacijos kurios veda biz
ni 'intoresuot ateivius szioj sza
lyj parsitraukti gimines in 
Suv. Valstijas isz szaliu kuriu 
kvotos labai mažos ir isz kur 
ti’k mažai atvyksta. Szitie eks
pertai atveža žmonos in Kana
da ir in Meksika, ir isz tonais 
slaptai ingabona in Suv. Vals
tijas ir tuoj tuos immigrantus 
apleidžia nes gave pinigus nuo 
giminiu tu ateiviu, ju likimas z — — — a —

vėl pataria vyrui

Padaryti Angliakasiams
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Prailgintas padas ant 
donos bolčs) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga iiuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band”

(4 Ball-Band” (ran-

gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir H i m i nėr.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

BALL^BAND
“Ball-Band” gumines kurpes yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

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

lĮ bile kada nešiojai.
I Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir
I ’ jHiminers, balta, raudona ir juoda 

spalva.
SS®) ; Visi krautuvninkai juos parduoda.
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PAMINKLAS DEL ŽUVU-
SIU LEKIOTOJU.

Neužilgio Franci ja pastatys 
szita puiku stovyla del žuvusiu 
lekiotųjų Nungesser ir Coli, ku
rie žuvo lėkdami in Amerika. 
Stovylas stoves ant kalno Etrc- 
tat.

lis su labai daug skaitytoju ir 
kuris yra leidžiamas taipgi 
Anglijoj, neszosziu su'kcziu ap
garsinimus. Kad nors New Yor- 
ko Darbo Departamentas pra- 
nesze, kad apgarsinimai buvo 
apgavi n gi bet visliek tas laik- 
rasztis talpino tuos apgarsini
mus.

Nei ulei dimo a't si tikimai vis- 
tiek yra arsziausi, ir tiems ap
gavikams alnesza daugiausia 
pinigu. Nelabai senei keli agen
tai, nežinomu’budu, priėjo prie 
Ellis Island rekordu ir užšira- 
sze vardus ateiviu, kurie sulai
kyti laikinai ant salos, taipgi 
užsirasze vardus ir antraszus 
giminiu pas kuriuos tie immi- 
grantai vjlko. Kuomet szitie 
agentai sužinojo kad neužilgo
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Žiūrėk del raudonos bolęs.

B
Miehawaka Rubber & Woolen Mff. Co.

460 Wat«r Street Mbhawaka, ImL
k • rtXanuKurk Kuoka MllĮJonua IkJ BuMo«H

i

tįf

■

nerupi. Ir randame tuos bied- 
niis immigrantus taipo tuks- 
taneziu dusziu kuriuos kas met 
valdžia sugaudo ir isždepor- 
tuoja. Pereitais melais nuo 
Birželio mon. 1926m. iki Birže
lio mon. 1927m. suvirsz 12,000 
ateiviu iszdapoVtuota del nelę-
gallszko invažiavimo/

Vienas New Yorko dienrasz-

nais sužinojo viską ir pranoszo 
tie ateiviai bus paliuosuoti tai agentui New Yorke, arba C4ii- 

cagoje,
toks ateivis bus inleistas. To
kiu budu isz an'ksto žinojo ka
da hnmigrantai bus inleisti. Ir 
taip isz biednu žmonių iszlupo 
daugybe pinigu. Tie apgavikai 
jokio darbo neatliko tik eme 
pinigus.

priėjo prie giminiu ir pasiūlė 
pagelbėti ateivio inleidima, už
tikrinant ta atlikti in 24 valan
das, bet reikia mokėti $300. ar
ba $500. arba m-t ir dauginus. 
Jeigu atsitikimas 
in

pasiaustas
Washingtona del galutino

apsvarstymo, tai atstovas te- ' •
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kad neužilgo toks ir

Jei jusr,
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Darbo Departamentas pata
ria žmonėms visai neklausyti 
agentu arba ekspertu kurio 
bando iszriszti ateiviu proble
mos szioje szalyjo. Jeigu turi 
natūralizacijos,
a rba kompensacijos, 
sveikatos problemos, tai pats 
asmeniszkai nuvyk in gera fi- 
lantropisžka draugyste, arba

i mm i g racijos 
net ir

geroves draugyste, tavo apie- 
linkej. Jeigu tos organizacijos 
negales tau pagelbeli vistiek 
patars kur galėsi gauti reika
lingos pagelbos, ar paduos 
varda departamento Washing
tone kur pats galėsi kreiptis. 
Tos organizacijos kaip tik vei- 

nuokih sustabdyti ekspertus 
a pga ud i nejimo ateiviu.

— F. L. I. R
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rūkote
malonumo
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Žmones gali rūkyti
kai kurios cigaretus del 
daugelio menkų prieža
sčių, bet jie tikrai ruko
Camels del malonumo,

k *' 1

Ir jie vis daugiau ruko 
Camels milionais.
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As eisiu mylią kad gavus Camel
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