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Isz Amerikos

pas kuri

Gaspadiniavo kitam, užvydus 
vyras jaja nužudė.

Waynesboro, Pa. — Nuėjus 
pas Charlesa Potts,
gaspadiniavo jojo pati, Jonas 
Lesher, iszt raukės revolveri 
isz kiszeuiaus szove in savo pa
ežiu du kartus, 
jaja ant

užmuszdamas 
vietos.* Lesher buvo 

porsiskyrias nuo savo moteres 
nuo kokio (ai laiko, kuri radosi 
pas Potts už gaspadinia ir per 
tai puolė in szetoniszka užvy- 
dejima, manydamas, buk jojo 

Pomotore gvvenamotore gyvena su Polisu.
žudinstai Jonas nuėjo pas savo 

revolveri ant
* 1
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Geriau būti kalėjimo ne kaip 
su paezia.

Springfield, HI. — Franz B. 
Richter, 70 metu, liktis apkal
tintas in kalėjimu, nes

iris nenorėjo mokėti persiskyru
siai paezei alimeiito ant pragy
venimo. Visai
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Pleszikai, vagis, ~ apipleszi- 
mas bažnyczios.

Szuketai, Griszkabudžio vi. 
Szakiu ap.
Nesenai vagys nusavino vie
nam pilioeziui mėsa, kuri bu
vo ant angszto pakabinta, 
nasziu “geradariu 
rodo jau ir Sabinoje.

Zypliszke, Luksziu 
kin a p. — Szioj

— Czia yra vagiu, 
vagys
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buvo nenuliu- 
des, jog ejua in kah*jima, tiktai 

(i’eriuu Im
li kalėjime* ne kaip gyventi su 
savo Imlia, su kuria 
negalei n
(ris vyrus priesz 
manim paiiaszei imtu, jeigu 
pagyvencziaii su jaja kelieilika 
menesi u ilginus. ’ ’
Kad pati būti turėjus, tai senei 

praleistu.
Boston, Mass.

szimts dn metai adgal Povylas 
Granatauskas nunesze in ban
ka du tukstanezins etoleriu ir 
padejei ant svetimo varde). 
Žmogelis noreelamas nors kiek 
sncz<‘dyt pinigu nes jojo pa- 
cziule buve> labai iszlaidi mo
tore ir kožna de>!eri praleisela- 
ve) ant parcelii ir skrybėlių, ir 

pinigus paš

< /■» 4 vi., Sza- 
apylinkej sle

piasi plesziku ir žmogžudžiu, 
kurio nakties metu dažnai puo
la gyventojus.

Kurszenai. — Nakti iii Spa
liu men. 24 d. tapo apvogta 

bažnvezia: -— isz-
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Viszta žuvininke.
Dauge-lis 'iszt n baise! neken- 

ezia vanelenii ir jojo bijeisi, bot 
szita visztuke* kuri priguli prie* 
tūlo laivoriaus 
kas
('roi x, 
pusryeziu.

>1

DĖDĖS ŠAMO VAIKAI MATO DAUG NEPA-Prescott, Wis,, 
'ejnamotina, numėto 

stalo kalbėdamas, 
baigiau viską, tegul su manim 
daro kas jiems patinka.” Lesh
er likos aresztavotlis ir uždai y 
tas kalėjimo.
Sumaisze vaikus; nežino katras 

yra dede, o katras sūnūs.
Seattle, Wash. — Du vaikai, 

kurio nežino katros yra juju 
motinos ir lovai, likos atsaky 
t i krikszto 
kuris juos 
pakol nedažinos juju tikru te 
vu.

Vienas isz 
kitam, bet niekas nežino katras j 
v ra katrnom. Kmh‘ t/,x’*^ -** 
gryž isz Washingtono, 
katra prispaust 
ardavo tikra kūdiki ar szvoge- 
ri. Sztai tasai sumaiszymat*. at
sitiko szitcip: >

Motina ir duktė pagimdo kū
dikius ta paezai diena ir ta 
paezia valanda. ’Povas pasiėmė 
savo kūdiki ir anūkėli pas susi
rinkusias gimines kurie atėjo 
pažiūrėt naujei gimusiu, kurie 
bueziavo ir liulavo “grino- 

Po tam užklauso katras 
vra kat ruoni. Tėvas siisimaisze 
ir nežinojo katras yra jojo su- 

o kat ras jojo anūkėlis, 
negalėjo juju at

skirt. Vienas isz juju buvo ki
to dede, bet katras, tai to nie
kas negalėjo iszej^zkyt. Moti
nos iszrinko savo kūdikius 
katra mane buk tai josios, pa- 
szauke kunigą idant vaikus ap- 
kriksztyt, bet kunigas atsisa- i 660, bet sūdąs jiai 
ke, pakol tikrai nedažinos kat- $16,666 nusprensdamas, jog tai 

užteks už paniekinimą ir nu- 
žiurejima josios kaipo 
kos.
Siūlo lenkams $40,000,000 už 

girres.
Washington, D. C.‘ — Ame- 

pasiule 
lenkiszkai valdžei 40 milijonu 

medžiu

liu, tai už- ■ diena
gaudo žuvytes

iii lipia Si.
sau am

l’i išdėrr

rius. t Y

nūs, 
Daktarai ir

Ugnis padare bledes ant 
2,000,000 doleriu.

I >ej roit, M idi. 
prasidėjo
cziaus sargo 
Windsor Perry dokus kur buvo 
atcjviu stotis, 

g

l gnis, kuri 
pe-nuo inkaitvto

ruime, sunaikino

Liepsna prasi-
Munger namo kurper vietini kunigą platino h 

nenori pakriksztyt sudegė lyg pamatu. Bledes pa
daryta ant dvieju milijonu do
leriu.

vaiku

PRASTU DALYKU SAVO KELIONĖJE.
Amerike)iiiszki vyrukai kurie? instoja in dėdės Šamo laiv 

ryste, pamato <k 
pristeivosia p< 
“szereiil ” 
kapu sene>viszku kiuiszkii ciesoriu. 
prie* kape) Ming ciesorii, Nanking, Kimiosia.

I

i i ug sv irt o i r ne pa prast u dalyku kada 
I >a rodo> \ isa svietą. Paveikslas 

iik’incninius slonins, kurie stovi aut
'l’ii'jei slėniai

O

susi oje 
musu bojsns 

sargybos prie 
randasi

men. 
Kiirszimu 
neszta. 3 kielikai ir dar kai kas 
viso sumai apie 1,000 litu. Die
na ankseziau buvo apvogta Ki- 
tajaus krautuve Kurszenuose.

Knrszenu nuovados milicijai 
nakti in Spaliu men. 21 d. pasi
seko suimti du plesziku Sziau- 
liuose kinematografe ir' viena 
Sziaulenuose, tAip, kad iki sziol 
siautė — Tryszkiu apylinkėje 
pleszikni — Balsys Juozas. 
Vainauskas Stasys ir Lipskis 
Pranas suimti ir eina tardy
mas. Tryszkiu apylinkėje pa
dare. tris pleszimus ir apie 16 

juos ilgo-

Paveikslas
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Pagimdė keturis vaikus ant 
kart.

M d. — Su ateji- 
keturiu

buvo priverstas 
lept i.

Ana diena senukas, kuris da
bar turi apie septinesdeszim- 
to metu, nuėjo in banka atsi
imti nes jam buvo reikalingi, 
nes paežiule jam mirė ir reikė
jo pinigni ant palaidojimo. 
Kazijerius banko iszdave jam 
septinis tukstanezins doleriu 
vietoje dvieju tnkstaneziu, nes 
per tiek metu užaugo procen
to ant sudėtu pinigu.
mins pinigus senukas isz 
džiaugsmo net apsiverkęs kal
bėdamas in kasižeriu: ‘‘ 
tosios nuomones, jog ant senat
vės turėsiu mirti isz bado ir ne
sitikėjau jog mano pinigai už
augo ant tosios sumos.

Neužilgio susikalbesim su 
visztoms.

Wauwatosa, Wis. — Ka tai 
žmogus nepadaris? Dabar prie 
kitokiu svietiniu stebuklu 
prisidėjo da vienas, o tai yra: 
visztos mokinasi kalbėt. 
Farmeris* Walteris Schweiste- 
ris, atvežė ant parodos iii czio
nais viszta, kuri ne tik supran
ta jojo kalba, bet. jau iszmoko 
pasakyt “helio” ir 
žodžius.

Ka ant to paša kis papūga, 
kuri džiaugėsi, jog tik ji viena 
gali kalbėti žmogiszka kalba.

O yes, turime užtektinai 
benaniu.

New York. — Toji 
apie benanius “yes, 
sziadien 
dingą, nes 
parta, tai

Du pa Ii

Naujas pinigas ant atminties 
Czekiszkos republikos.

parodo nauja 
auksini pinigą ('zekoslovakijos
kuris likos iszmusztas ant at
minties naujos republikos kuri 
jau gyvnoje penkis metus. Ant 
vienos szalies randasi patronas 
republikos szventas X’enczes- 
lavas o aut kitos žodžei:
saugok mus ir musu tėvus nuo 
prapulties.”

Balt imore, 
mo ant svieto 
ant kart, kuriuos pagimdė Mrs. 
Lilly Wittig, dabar szeimyna 
juju padyeleje) ant dvileka vai
ku. Natijei gymusieje yra: trys 
dukreles, kuriem svėrė pe> pen- 
kis-svarus ir sūnelis
svaru. Visi keturi svere devi- 
niolika svaru. Pirmutinis užgi
mė 4 valanda po piet, utarnin- 

15,
0:30 valanda

Visi gyvi ir kaip rodos

vaiku

l’rys ypatus likos pavo- * o

yra de<le Į jingai sužeistos.

Kada tėvas su 
nežinos j 

prie krutinės

grino-

iszgialbel nelai
Ap-

Auksz-

Cocniuinkus 
Jin t 

tukstan-

Pavadino jaja vagilka, 
gavo $10,000.

Jackson, Miss 
eziausem slide likos užtvirtin
tas teismas Mrs. Bessie Cros- 
•by7 kuri skumk • * 
k romo Kress <Kr (’o. Sudas 
pripažino deszimts 
ežius doleriu.

Laike teismo pasirodė, buk 
kasoje stokavo maža suma pi
nigu. Locnininkai užmetinėjo 
moterei, buk jiji pinigus prisi
savino. O kada detektivas jaja 
paėmė iii maža kambarėli už
pakalyje kromo perkrato jaja 
ir rože ypa in veidą ir priver
to jaja pasiraszyti ant popiere- 
les kad jiji pinigus paėmė. Vė
liaus iszsirode, buk, viena
darbininku padare klaida pris
pausdama guzik(*li ant regis- 
terio ir po tam klaida pataisė. 
Mrs. Crosby skunde ant $20,- 

pri pažino

isz

Pasie- 
senukas

švietimu

Buvau

kitokius

Tik girtuoklis turi toki 
giluki.

t 'leveland, < >liio.
cij'anlai pamalė Joną Alųam-
sa mieganti ant geležinkelio, 
ant kurio bego greitasis trūkis 
susidedam is isz szesziu vago
nu. Nubėgo
minga, bei jau buvo už vėlai 
Irakis su trenkamu prabeg 
pro ji.

Kada žiburelei 
vagono nupiszkejo 
nakties, palicijantai nuėjo ant 

ulejo Abram- 
szmotelius

su () ko turi u

tosios vietos kur g
sūrinkI i

paskutinio 
tamsumoje

H<(S, 
Ic nuo.

Bet Ambrasas pasijudino,
ajsisedo ir pareikalavo, 

kas tai per
lumlcjimas kuri ka tik gir<le-

A m brasas

iszajszkiulu
idant I

jam 
(
jo. Ant palicijos buvo nubaus
tas užmokėti bansinia ir kasz- 
t us o ant gale
viską ka det(*ktyvai pasakė 

tai ture- 
laugiaii jau

jeigu 
j"

)

ko antras gimė 4 
5:05 o ketvirtas 
rvte.
augs.o

freezes

Apie tūkstantis žuvo per 
sutrukima prūdo.

i 
i

pasakė, jog ta
b

t eisybe,
i

v ra
Imti girias ir 

nei I i rst eles in st i k lel i.

vagyseziu. Milicija 
kai šoke.

Darbininkai, įdirba miszkuo- 
se ir, kitj, iszskyrus lauku dar
bininkus, skundžiasi darbo sto
ka.

1

Norėjo pasidaryt isz granato 
pypke, bet jos nerūkys.

Skuodas. Pakalniszkiu kai
me, pas mažažemi L. J. IyHvo 
toks atsitikimas. Minėto L. J. 
szvogeris J. S. (szimet grižes 
atitarnavęs kariuomenėj), ra
dos ar kur gavės granata, užsi
manė isz jos pypkei voką pasi
daryti. Stvėrės darbo; pradėjo 
granata krapsztinoti degtuku, 
norėdamas dinamitu iszkrapsz- 
tyti, bet kad su degtuku nesi
sekė, tai paėmė adata ir su ja. 
eme krapsztinoti. Nuo adatos 
krapsztinejimo granata spro
go, baisiai J. S. sužcis’dama.

I

it

Pagimdė ir užsmaugė.
Alsėdžiai, Telsziu apskr. — 

Czia vienai merginai nepavyko 
szposauti. Mat, pagimdo ji kū
diki ir paslėpė ji kūdroje, bet 
tardano prisipažino tai pada
riusi. Dabar tupi Telsziu cype- 
.F-

į

i

Bergamo, Italije. — Apie 
tukstantis žmonin pražuvo per 
sutrukime prude) Lake Gleno, 
40 mvliu nuo Milano. IszDezzo 
kaimelio kur radosi apie penki 
szimtai gyventoju, pasiliko tik 
trys žmonis. Kaini(*lis Carna 
visrszkai likos sunaikvtas kai- 
po ir kaimelis Beggio. Prūdas 
truko be je>kie)s žinios. Buvo 
vienas isz didžiausiu prūdu nes 
turėjo apie* tris mylės ilgio.

I

Merginos pardavinėja arielka.
Barklainiai, Panevėžio aps. 

— Mergihos pardavinėja deg
tine. Barklainiu nieko sau mie
stelis: yra ir bažnyczia, ir mo
kykla, ir krautuvių, bet svar
biausia— tai du traktierių. Ta- 
cziau vienas ju jau mirė, tik 
antrasis laikosi. Ypatingai ja
me darbuojasi merginos M. ir 
B.

J

•»

■

J
J. S. sužcis’dama. 

Nutraukta rankos pirsztai ir 
szukes in vidurius susmego. 
Laime, kad kitu nesužeidė, nes 
trioboje daugiau žmonių buvo, 

iszgabentas ligoni-

*

Sudegino savo naujei 
gimusi kūdiki.

Minneapolis, Minn. — Pali- 
cije aresztavojo czionais devy
niolikos metu mergaiti* Marga- 
rietn Planigan 
savo naujei gimusio kūdikio. 
Dvi moteres mate kaip Ketver- 

nakti atėjus
pundeliu po pažaste, inmete 
ant doganeziu szaszlavu. Kada 
sztorniukas atneszo iii kėlės 
valandas po tam szaszlavu, ra
do pusiau sudegusi kūneli, pra- 
neszda'mas apie tai peticijai 
kuri pradėjo jeszkoti nelabos 
moteres ir ar(*sztavojo.

i 
'Į j J !!■, I

4
Sužeistas 
non.

Tame pat kaime 
Sz. mergaite prigėrė: vandeni 
semdama — pasileido nuo laip
tu ir inkrito in seni kyla. — 
Gyventoju skaidrius Lietuvoje.

Kaunas. — Vyriausios Gy
ventoju suraszinejimo komisi
jos patvirtintais daviniais Lie
tuvoje viso suraszyta 2,011,173 
gyventojai. J u 962,765 vyrai ir 
1,048,408 moterys. Su lyg tau
tybe skirstomi taip: lietuviu—
l, 696,158, žydu — 153,332, len
ku — 64,105, rusu — 48,392, 
vokieczin — 23,973, latviu — 
14,318, kitu — 4,656. Svetim- 
szalin Lietuvoje yra 6,239. Tai
gi Lietuvoje tikri lietuviai su
daro 84.34%,
15.66%. In sziuos skaiezius ne- 
ineina Klaipėdos krasztas su 
150,000 gyventoju ir okupuo
tas Vilniaus krasztas, kuriame 
sulig Lenku paskutiniais da
viniais yra 1,777,500 gyvento
ją . IP'. Mt

Vagei suymti.
Vilnius. — Nakti in

m. 21 d. nežinomi vagiliai no
rėjo iszvogti M. Szlapolioncs 
knygyną. Tani tikslui jau buvo 
iszmusze viena Įauga per kuri 
turn tikru prietaisu trauke pre
kes. Vagiliai jau buvo apsiruo- 
se pas viena Įauga ir rengėsi 
kraustyti antra, kaip juos štai-

ūkininko
kat rasras isz juju yra 

sumini.
Paperosai priežaste mirties 

dvieju anglekasiu.
Minersville, Pa.

ronerio tyrinėjimo
priežasties kilo oksplozije kuri 
nŽmusze Juozą Leonarda ir Jo- 

Pine Hill kasvk- 
buk prie vieno

o
vagil-

už sudeginimą 
gimusio Žuvis kaipo pinigai.

Valio, merginos! Iki dugnui!

Laiki* ko- 
isz kokios

na Bukarika, 
losią, pasirodė 
surasta pakelis paperosu ir za- 
palkos. Isz to pasirodo, jog nž- 
musztieji norėjo parūkyt laike 
darbo, kas yra rustai uždrausta 
kasyk losią kur randasi gazo. 
Manoma buk Leonardas ir Bu
ka rikas uždegė gaza rūkydami 
paperosus nuo ko kilo eksplo- 
zijc užmuszdaina abudu.

Dievas jam paliepė nužudyt 
paezia.

Chicago. — Po nužudinimui 
savo paezios William Lee, 41 
metu, nigeriu bimbazelis, ku
ris teipgi turėjo užsiėmimą pas 
farmeri Littlėrir kaipo szoferis, 
užbaigęs srivo darba ta ja, die- 

Long Lake

<1

na nuvažiavo in 
kur susitiko su savo bosu. 
Kada tas jojo užklausė ko in 
czion atvažiavo, sake buk turi 
matytis su szerifu, o kada už
klausė, del ko nori matytis su 
težėri fu, atsake buk nužudo sa
vo pacziip nes ji nemylėjo ir to
dėl Dievas jam pasako, jog ge
riau užmuszt tokia motore kuri 
savo vyro nemyli. Kvailys Ii- 
m M A .A * « afcopuftdarytas kalėjime.

rikoniszki biznieriai

doleriu už iszkertima.
Bieloviejskoje pusezioje. Kiti 
amerikoniszki biznieriai torp 
kuriu ran'dasi Standard Oil (1o. 
ketina kasti aliejinius szulinins 
Boryslave, už ka lenkams pa
sinio daugeli milijonu doleriu.

Geriau kad josios nebutu 
suradęs.

Lorraine, Ohio. — Jeszkoji- 
mas savo pabėgusios moteres 
kuri apleido jojo namus su ki
tu, pasibaigė czionais po septi
niu metu, kada Romnie Camp
bell, 55 metu surado savo pa
bėgėliu czionais. Apie savo su
radimą pranesze pa lie i ja i kuri 
pabėgėlius aresztavojo. Moto
re kitados gyveno McKeesport.

Mažai naudos turėjo isz su
radimo pabėgėliu, nes motore, 
kuri gyveno per septinis metus 
su prielaidiniu
Sloan, susilaukė du vaikus su 
juom. Sudže nubaudė pabege-

Pamoszunire

liūs aut 10 doleriu ir trijų me
nesiu iii kalėjimai ■— Geriau 
butu vyras padaręs idant nud
ažei sėdėtu namie, o nesitran- 
kytu po svietą per septynis ine- 
tus jeszkodamas isztvirkeles.

dainele 
neturime 
v ra klai-

goo mergina su 
pažaste,

beneniu
pagal
ame rikoniszki

valdžios ra-
o4V- >*■» / 

ventojai kas diena suvalgo tojo 
gardaus vaisio net penkiolika 
milijonu. Kas sake, jog neturi
me beneniu?

n.

Žuvys, vietoji* pinigu ant ap
mokėjimo visokiu skolų yra 
naudojamos
Labradoro. T<*nais pinigai ne 

gyventojai ve- 
d ra panas ir 

maišia už savo darbus, no kaip 
gyventojai už-

v i šok i u 
pakraszcziuosia

turi verties, nes 
liną aplaikyt

pinigus. 'Penais
I siyminėja žuvininkyste.
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Anglijos paskola Lietuvai.
Kaunas. —Sziais ypacz mo

jais buvo galima pastebėti di
deles Lietuvos pastangas ūkio 
reikalais. Surengta
Ūkio Paroda Kaune ir kelioli
ka ūkio parodu provincijoje. 
Lietuvai nestinga gamtos tur
tu, tik nėra kuo ju pasisemti, 
privesti ūki prie didžiausio 
naszumo. Buvo projektuojama 
gauti paskolos isz Anglijos ant 
23 milijonu litu medžiagas ir 
maszinu pavidale. Paskola bus 
sunaudota

48,392
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MOKINASI KAIP SZAUTI IN BANDITUS KADA UŽKLUMPA ANT BANKU.

Isz priežasties taukiu apiplesziiuu banku per banditus New Yorke, locnininkai prnde-
jo mokyti merginas kurios turi užsiėmimus bankosia kaip naudoti szaunamus ginklus, 
•szauti tiesiai in banditus, idant juo^padetimnt vietos. Paveikslas parodo kaip viena isz mer
ginu mokina kitas kaip naudoti revolveri. Vis^s dirbu tūlam Brooklyno banke.

užsiėmimus bau košia kaip naudoti szaunamus 
111/1 \ / I / i 4 i /x > k L i ’ i I y 11

gnm mokina kitas kaip naudot i revolveri. Vis^s dirba tūlam Brooklyno banke.

ir

nauju geležkeliu 
Lietuvoje t iesiniu i. 
kautiems metams

Beto, se- 
kalbaniam 

tikslui paskirta 24,474,324 litai 
isz 1924 m. biudžeto. *

Statoma 2
rudu valomus punktus taiso, 

ir linu ap- 
Vaszkuose 

gabena 'sėklas, A’eisli- 
viso už

elevatorių, 167

keliolika pieniniu 
dirbimo punktu, 
steigia, g 
nius gyvulius, viso už 7 mil. 
litu. Nauju- geležkeliu nutarta 
tiesti 300 kilometru per Žemai
tija (Telszius) ir isz Kaunb in 
Klaipeda ir visa eile suauruju 
geležkeliu. Szventosios uostui 
1 mil. litu. Boto skiriama. 6 mil. 
litu ūkio banko ir Ilypotekos 
banko, kurio skolins: 
triobbms J statyti, 
traszoms pirkt, skolins nuo 6 
— 5 motu ant nedidoliu palū
kanų. • . *'«

pirmas 
maszinoms,

o k itta taueriai

Spaliu

ga užtiko policijos agentas ir 
suėmė. Vagiliai kartu su. savo 
pagaute buvo nugabenti polici
jom -LA.1.X11 D " 3
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SAULE •ii

KAS GIRDĖT
ll

broliu (ai
pa ežia.
i szga n v m a s d 11 szi u.. .

visi dalinasi viena 
Jau ten ir reikalinga

Kaltina Galvanauska kad. tu
rėjo slapta suslneszima su 

Lenkais.

t

;• W •

Iszpnnijoi įniro Ameriko

F.
't

f

Į

t

'i

«*
4

ai

I I

gimines 
viu.

Madride, 
dukrele Marzanu. Szeimvna ir M 

susirinko ant laidotu- 
Kada grabel ius jau ketino

uždėti antvožu ant grabo, mo
tina mergaites melde grabo- 
riaus, idant da karta galėtu 
dirstelėt ant veido mirusios.

Nusistebėjo mdiudns mother, 
kada buezinodama kūdikio vei- 

les sukrutėjo. \’<>s nepapaiko 
isz džiaugsmo motina. Liepe 
paszankti daktaru, kuris mer 
gait e po keliu miliutu a t gaivi 
no, sakydamas 
buvo inpuolus in 
miega.

la. užtemino kad akis inergai- 
V< >s 
mot ina.

buk mergaite 
letargiszka

Czion Amerike persiskyria 
vyrai mm savo pridiegei i u kas 
metas isznioka joms septynio
lika milijonu doleriu aliment n, 
tai yra turi mokėti ant juju už
laikymo, kas vadinasi anglisz
kai “aliinonv.” 
naszius faktus surinko 
gas raszt ininkas 
IM-rt as 11 ughos.

Vyras gali Imli persiskyrias 
Ni’Vadoje, bet New Yorko tie 
sos ji pripažyst;!
jeigu jojo motere nesirado ant 
teismo. \ yrąs 
kur jisai nori.

l'okius ir pa
ge rsin- 

majorns Ru

fil

už vedusi.

I jųik.r. 
“Vienybes” kor.) — Valdžia, 
krikszczioniu ir

Kaunas, 
Vienvbes e

16 (Nuo
J 1

.„i z* w

Emigracijos Stovis 
Novemberi.

. į

iM
ja

mo.tu
Doszimts

Nasinskas

(•žiu sznlais,

liaudininku 
vėl isze.įo kovon su pažangie- 

\'aldemaro-Sme- 
tonos kompanija. Ir pasekmėje
to, Smetona atsisėdo trims me
nesiams in kalėjimą, kas nela
bai gražiai skamba, 
nant, kad jis yra
k ra sz te a u gszc z i a u s i a s 
vos 
praszalintas. 
isztrcihtas in

ingalioa tinis, 
Valdemaras

daba r

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU 

r"»(i» ji h«ih 

Frackville, Pa. 
Jnožukas

draugo su kitais vaikais liusi- 
dave in artimu pfirrclia. Vienas 
isz vaiku turėjo inaža

1 ' 
tai nežiiibniu btuhrka-

snžiiisdahias 
iiėžinomn bu- r ' « • - - 4k • > ■

karabi- 
Juozuka,

I migracijos 
leidžia tiktai penkta dali inloi- 

kiekvie-
Va 1st i jas

instatymas iii-1

nei i, kun a tkiszb in 
ir kokiu L.. ........
rabinas iszszove 
vaika mirtinai,
v a i k a. m i rt iii h i, ’ k 11 r i s hi i re As I i 
dando ligonbnteje už trijii va
landų.

džiauni imigrantu isz 
in S|is.

Tokiu Imdii bile
kvota

■t

Birželio 30). 
pripildo

rl 1

gal i

Daugelis isz enropiecziu tiki 
in tai, jog pabaiga svieto yra 
netolima. Žmonis žino, jog lo
bynam padėjime visokiu euro- 
piszku ergeliu ir nesupratimu 
jau iszsipildineje raszto szven- 
lo perspėjimai ir tiki in tai, 
jog prisiartins • 
kai. Žmonis pasidaro labai nėr 
viszki ir nežino kaip iszbrist isz 
tebvriaus sumiszimo. Tukstan- 
czei turėdami
lankosi daugiau 
mins, kaipo 
isz.gialbejinu 
tosios
ezionvbe vra 
ant apmalszininu 
mo.

taja nuomonia, 
in maldna- 

puskntine lentele 
>. Dvasisz.kiejo yra

nuomones, jog kriksz- 
vienatinis būdas 

> tojo padeji-

du 
pamokinant i

191 i et v bes

Knygute yra spaudiniu

kasztuoje tiktai

Aplaikeme knygutia po var 
Katekizmas,” 

apie Amerikos 
pilieczio teises ir juju privalu
mais.”
l.ietnviszkai ir angliszkai, laz
duota per National Catholic 
Welfare Council. Knygute turi 
96 puslapius, 
10 cent n.

Yra tai labai naudinga kny
gute de! jaunųjų ir senųjų, ku
ri iszreiszke viską ka atejvei 
geidže žinoti apie sklypą ku
riame gyvena. Kožnas jaja pri
valo turėti nes paraszyta dvie- 
josia kalbosia.

Director N. C. W. C. Citizen- 
1312 Massa- 

N. W. Washinir-

A dresavo kite:

ship Campaign, 
chusetts Ave. 
ton, 1). C.

Valstijus Delaware susilau
kė pirmutine Amerike ugnine 
kamanda kuri susideda vien 

Toji kamanda 
lie

v v ra i

t ik isz moterių, 
susitvėrė Hall wav Terrace, 
toli Wilmington.

O kad dienos laike 
randasi prie darbo, todėl mote-
res jau užgesino pasekmingai 
daug mažesniu Ugnių. Žinoma, 
jeigu kyla dideles ugnes tai ir 
vyrai būna iszszaiikti, o mote

s’v rams sules tada prigialbsti 
mažesnei* darbais.

Kiniszki kareivai kurie nžsi- 
yminejo atkasimu sonoviszko 
kapo Sincheng, provincijoi 
Monahan, rado kaulus buvusio 
kiniszko ciesoriaus, prie kurio 
radosi puikus indai verties ant 
milijono doleriu. Generolas Wu 
Pei Fu paėmė taji skarba po 

nesuras 
Karolius

savo apgloba, pakol 
del jo saugia vieta.
Bishop isz valdiszko muzejaus 
Amerike, aplaike užkvietima 

taji radini ir juju
Nekuriu indai 

nuo tukstauezio 
užgimimą (‘hristuso.

fa—
Niekur gal

peržiūrėt 
verte. paejna 

metu priesz

ant svieto feip 
nesirūpina apie iszganyma du- 

Tuom užsi-sziu kaip Tibete.
vmii fiikstiinczei žmonių. Pir
mutinis sūnus szeimynoje yra 
Lama (dvasiszkuoju.)' .li'ign 
katras tonais apserga, tai tėvai 
prižada jam, jog kada pasveiks 
lai ji paduria lama. Daugiause 
lamoms vyrai pasilieka idant 
nedirbti sunkei, idant neturėtu 
bado, pasidabot merginoms ir 
1.1. Su kožnu mėtų skaitlis tujų 
dykaduoniu auga, kurie gyve
na kasztu kitu, praleisdami 
brandu laika ant maldų ir gial- 
bejimu d u sz i ii.

Tibetę yra papratimas, jog 
moteft gali turėti vyru kiek 

"* 14 Šutu ir deszimts

Tibet? yra papratimas, jog

nori, o kiiiV
« g ■ ”

lįiitu
i

»
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gali persiskirt 
bet yra laikomu 

už vedusi South Carolina, nes 
tasai vaisi is nepripažy si a per 
siskvrimu. Jeivm tokis žmogus 
priimtu in 1a valsti ir apsives 
tu, tai Imtu laikomas už sveti- 
motorysta.

Marylande szliuhas net uri jo
kio ženkly\ limo, jeigu nebūna 
duotas per kunigą. Soul h Caro 
liuoje vahlžc pavėlina apsives
ti mergaitėms inrinczioms dvi- 
leka met u.

I levy niolika \ alst i jei 
tiesu kuri< 
vineziavot 
nepilno

nei nri 
uždraustu si įsi- 

pamiszeliams arba 
proto žmonim.

Dead Mans 
art i moję 
likos su-

Apkasosia terp 
Dili ir Bethincourt, 
Verdamo, Francijoi, 
rasta szimta vokiszku kareiviu
lavonus, kurie stovėjo kaip už 
gyvasezio. Matoma, 
gauti pi»r trucina’nti gaza kuri 
Įeidinėjo laike svietine kares 
ir visi pražuvo. Kas kuom bu
vo užymlas, teip juos ir sura
do.

likos pa-

Bradbury, ...
sugriautoji* ba

kūžėlėje' prie upes Doleware,

Jonas 
kuris įjvveno

seniukas

Dole ware 
netikėjo in bankas kai}) ir dau
gelis panasziu žmonių, kuriuos 
paslėpė po grindimis.

Ana Diena perskaitė 
skarba. kuris susidėjo isz septi-

Ta

savo

nin tukstaneziu doleriu.
nakti ugnis sunaikino jojo var
ginga baknžolia drauge su pi
nigais. Viso gyvenimo paeze- 
durnas dingo iii trumpa valan
dėlių, o
naujo pradėti 
senatvės.

Turime panasziu neiszmanp- 
liu daug,
jimo bankams, laikydami pini
gus paslėptus po visus kampus 
st ūboje, kurio randasi pavoju
je sudegimo ar pavogimo.

senukas turės vela isz 
gvvcnima ant

kurie neturi užsitike-

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos sk urine i s apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

TIKRIAUSĖS KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
ChaldeiHzku, PersiBzku, Gralklszku, 
Arąbiszku ir Cigonlnzku burtinlku. 
Iszguldlnejhnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda Žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI už . ...... £*ic»

PrlsluHklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0WSKI-Č0. 
MAHANOY CITY PA.

:UTES25c.

I

/

j

prisime- 
Klaipedos 

Lietu- 
jau 

g*'
Varmus visam 

karo stovio laikui iii 
plinari bataljona 
pradėjo kova 
todėl, kad “Vaire

disei ■ 
Va Idžia 

su ta konifianija 
No. 6 Val

demaras raszo ir tvirtina 
kanezius faktus:

1) kad Galvanauskas atsi
lanko nesenai, in Estija, idant 

atstovu 16-

4 t

i ♦

.^(W-

susitikti su lenku , ig 
liaus uub lietuviu akiu.

2) kad Revcly Galvanauska: 
matosi su tulu lenku 
W ojeieehovskiii.

.3) esą. valdžia 
slapta delegacija, vadovaujant

Balueziui, kuri 
važinėjo iii

Alek- 
apskunde 
Reitdiugo 

už sužeidimą, jojo \ ioiiKolikos 
metu sūnaus Vlado su liutoiho- 
bilium, reikalaimnmas 15 tuk- 
Sthncziu doleriu. Vaikas likos 
haisėi sužeistas, jog ptisiliks be 
(’aidžios ir negales vaikszcžio- 

•r*

Mount Cannel, Pa. - 
Sandras Kazlanckas 
Juozą. DaĮverta isz

apie 
žmonių, 
algbent i

pradžioje, tai yra 
menuo nuo fiskaliu

Spauda daug 
ir daugelis 

padare žygius

Sekanczios žinios 
stovi gtd

apie 
paaiszkins

i<as 
atstovu

sudariusi

amerik iecziui
slapta
vest i derybų su lenkais.

gandais.
nėra-

Kalvarija
Zmo-

ir banku szeli- 
eminiu, o 

augszti mo

nes labai sujudi' tais 
Abelnai lietuviai labai 
mus, nes prekybininkus smau
gia litu stoka
mas su. nuosziniežiu 
ūkininkus slegia 
keseziai, szlapias metas ir sto
ka litu. O dabar ežia, politikoje 
tokie žmones kai Valdemaras, 

fp..... . ; skleidžia
kuriuos val-

Pumas
s.

griežtai iižginczi-

Smetona ir 
tamsins gandu 
džia vienok 
ju.
Smetona paleistas isz kalėjimo.

Kaunas. — Buvęs Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona ir pas
taruoju laiku 
daszczio “Vairas” redakto
rius, už tilpusius jami“ visuo
mene erzinanezins 

nubaustas 
($200) arba trimis 
kalėjimo. Atsisakęs mokėti pa
bauda A. Smetona turėjo gauti 
tris menesius areszto. bet, ma
tomai, atsižvelgi! in didelius ir 
neginezi jamus 
nuopelnus Lietuvai, paliuosno- 
tas nuo areszto Lapkr. 16 d.

savaitinio laik- 
Vairas”

buvo
st raipsnius 

litu2.900
menesiais

A. Smetonos

NEGALI APSIEITI BE 
“SAULES” LIETUVOJE.

Užraszykite ant Kalėdų “Sau
le” del savo gyminiu; per
skaitykite ka szitas žmoge

lis apie tai raszo:
Vilkaviszkio apskr. 

Navinku kaimo.
Gerbemas Redaktoriau!

Acziu tamistai szirdingai 
už teip naudinga laikraszti ko
kiu vra 
užprenmneravojo 
kuriam szirdingai acziu už tai. 
Labai geistina idant musu 
Ameriko esanti broliai. Lietu
vei užrasztu savo gyminoms ir 
pažystamiems teip 
laikraszti. Kada
“Saule”, tai viską metu in sza- 
li, tuo peržiurau kas naujo po 
svietą. Pasitaiko kad neaplai- 
kau kokiu numeriu, tai nulos, 

nesiran
da namie. Daugumas nemariu 
atpleszti, o kas tame kaltas, 
nežinau. Teipgi acziu už puiku 
kalendori koki aplaikiau, ku
ris szimot labai indomus buvo. 
Linkėdamas laimingai darbuo
tis

le

4 4 Saule”,

geistina

kuria man 
Szeszka-itis 1

naudinga 
aplaikau

kad kokio namiszkio

kaltas

jums ant iszejvystos del
musu broliu.Amerike ir Lietu-
voje tariti su J)iev 
sz kaltis.

* #

Aliėli skaitytojai

Jonas Sze-

szios gTO- 
irnitos, ką, jums ženklina keli 
doleręi dzioii Ameriko, o kjok 
tai džiaugsmo turi Lietuvoje 
aplaikydarni uSaule,” kuria 
jus užraszot savo phžystii; 
miemsargymi 
dovana del juju per visa meta 
tai dydele, o * jums tie,{ei kėli 
dolerei kaip nieko. Todėl už- 
niszykito “Saule’’ ant Kalėdų 
tiems, kurie teip josios troksz- 
ta, idant žipotu kaip musu b ro
lei gyvena Amerike ir ka voi-' 
kia. - ' • ' ’/ .

Saldžios ir 
ti.

Pereita pet- 
Į4.1 p k r i c z i o, N o r w o o - 

le tapo aresztuotas Kazimiras 
W. Žiiiry (Žiurinskas) ir du jo

Boston, Mass. - 
, 23 3nyęjsia

<

Krank A. Shad isfrontai:
Gabriel Mikshis.
aresztavimui buvo iszduoti už
vogimą, visztu Middleboroj.

Taip raszo ang’bi hiikrasztis, 
Tin' Norwood Messenger.

ir

Skai-

uos skalios 
kas, menuo, 
szalies imigracijos 
but i iszbaigta menesi nuo fis- 
kalin molu pradžios (Liepos 1

Daugelis szaliu
savo metines kvotas 

Lapkriczio 
penktas 
metu pradžios.

lai kalbėjo, 
kurie
savo gimines pradėjo 

abejoti apie jn inleidima Ame
rikon.
kvotos
daug punktu, kurie dabar nėra
a iszkus ska it y tojiams.
tani szitas informacijas patar
tina visuomet tnrori omenyje, 
jog, sulig Amerikos imigraci
jos instatymu, imigrantas pri
klauso prie tos szalies,
jis gimė, nežiuriųt jo pilietybe 
stovi.
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Dan Davidson i r jojo pati ka tik
Abudu h‘kc areopla m- tame laike, kada Japonijoi 

dri'bojimas žemi--. Dn\ idsmias sak<» joir niekados ne

ISZ i os in San
Pranciška.
atsibuvo
užmir>z tojo regėjimo, urs žem<- krutėjo kaip vilnis. Jisai tai 
pranesze irt ui apie u<-l;iimi:i

Varantai ju kraszte,

I i t

K. Žiurinskas 
apie Bostoną 
komunistu Ivderis ir 
jus.

k u r i oje 
*s 

J’odel vokietys gimęs 
kuris dabar yra po

Lenkijos globos, bus skaitomas 
Lenkijos imigrantu nors .jis Im
tu X’okietijos pilietis ir keliau-
tu su Vokiszku pasportu.

Austrija. Austrijos 
imigracijos

koke tonais atsitiko, nulekdn- 
ma-' m artimiausia miestą ir i.-zdiinto .telegrama 
apie nelaimia.

in Londoną

’ 1 
yra placziai 

žinomas kaipo 
kalbeto-

Sniniti jo frontai irgi ko
munistai. A’isi jie priguli prie 
komunistu La\ inimosi 
lio (’boro ir visi kart u daimm- 

Kommiizmas lai

kvota

I i k i

Rate-

ju: 
ja!”

gvvuo- 
K.

met i ne 
vra 7.3-12. 

Daugiausia ppr menasi galima 
inleisti 1,468. Nuo Liepos
Spalio -31, 3,967 Austrijos imi
grantu buvo inleisti ir nuo 

- 653. 
pamiszns skaitlius imi 

tu atvažiuotu, kiek 
per pirmus

buvo
Lapkriczio 1 iki 15
OI I r* ’1

Kingston, Pa.

szio atiih'liojimo buvo Jogo 
lavijos imigracijos biuro

Pasportu iszd;i\ im; 
buvo sulaikvtas
Spalio lo 
asmemi

kol i mas.
1923 

<1. Vra :ipi<‘

Praeita sa
vaite tapo peiliu labui sužeis- 

kuris 
dabar guli ligonbuty. Du žmo
gų yra suaresztnota, tceczias 
paliego. Suaresztnotais yra Ed. 
McDonald ir Antanas Skunda, 
Isz pavardžių matos, kad vie
nas liet u v vs. Kas treczias ne
žinia. Sakoma, kad Kuezinskas 
turėjo diskusijas su trimis vy
rais, ir vienas isz ju peiliu per
dūrė. Jomis Kurzinskas
vienas isz parapijos komitetu 
esant parapijoj invairin gin- 
czu, parapijos komitetas insi- 
kni’es buvo “pliotku kliubeli” 
kur debatai tik gaidžiams gie- 

Tad Kuezins
kas turėjo ir prieszn. Ar sziaip 
ar taip buvo, vienok gineznose 
peili naudoti yra nieksziszka. 
Be abejones kaltinnkai bus 
tinkamai nubausti.

tas .Jonas Kuezinskas,

vra

dant sustodavo.

Inkerman, Pa. 
savaieziu ligos 
Valat keviezius,

— Po (L ieju 
mirė Kranas 
38 metu am

žiaus gyvenantis 10 Chestnut
St., Inkerman.

Valionis Valatkeviezius gy
veno Inkermane per 25 metus. 
Paliko didžiai, nuliudusia .mo
terį ir du suims, Prana ir Juo
zą.-

Tszsieme 
Antanas 

)1 Aletropolitan 
Reveniute, 4'10

la id i mus:
o r

Ui. . ............. ,4

Brooklyh, N. Y.
vedimui
Jenczius
Avė. su Ona
Metropolitan Avė.

Anthony
3rd. St. su Ona 
Debevoise St.

— Pusi m iro
Lapinskiene, gyvenusi 97 So.
3rd. St., Brooklyne. Miro

Uizara,
G rigą liūte, 5

352 So.

Pranei šaka

3rd. St., Brooklyne. Mirė 23 d. 
sz. m., o buvo Ihidota Gruodžio 
1 d. Pamaldos buvo 10 val. ^y*- 
tė Szv. Petro ir Povilo bažny- 
czioje.

Velione paliko 
keturis vaikiusį 
ris.

savo vvra
*,j"... ....

levus ir sese-

I iki Lapkr. 15, 2,555 
Isz tu skaitlvniu f
Czekoslovakijos 

beveik

Jei- 
gran- 

atvaži-ivo 
keturis menesius

tai Austrijos metine kvota Ims 
visiszkai iszbaigta N’asario me
nesi.

Czekoslovakija. (’zekoslova- 
kijos metine kvota, yra 14,357. 
Daugiausia per menesi Ims in- 
leista. 2.S71. iki pabaigos Spa
lio, 9,700 ('zekoslovakijos imi
grantu buvo inleisti. Nuo Lap. 

inloist i.
matyti, jog 

metine kvota 
yra. beveik iszbaigta. ('zeko
slova ku valdžia daugiau pas- 
port u neiszduoda imigrantams, 

žmonių (’zekoslovakijoje 
, progos atkeliauti in 

Suv. Valstijas, ir jn draugai ir 
gimines sziame kraszte turėtu 
skubiai imti 
gins kad galėtu saviems pagel
bėti visus 
pinimtts.

Vokietija. Vokietijų 
kvota yra 67,607.

Daug : 
laukia.

atatinkarinis ži-

formaliszkus apru-

s met me 
I įauginusia 

per menesi bus inleista L», 
Nuo Liepos 1 iki Spalio 31, 
173 imigrantai isz 
buvo 
Lapkr. 16„ 
mėnesinis skaitlius bus palai
kytas per ateinanezius

Vokiecziu kvota bus

321.

Vokiet i jos 
inleisti. Nuo Lapkr. iki

.Jeigu szis7,520.

>

mene-

411 atvažiuoti.

sius, tai 
kaityta užbaigta Vasario me
nesio 1924 metais.

Italija. Italijos metine kvota 
yra 42,057. Per menesi gali 8,- 

Niio Liepos 1
iki Spalio 31, 29,319 Italu imi
grantu buvo inleisti. Nuo Lap. 
1 iki Lapkr. 15 — 6,147. Italu 
imigracijos kvota gales Imti 
užbaigta Gruodžio men. Italu 
valdžia vra. suorganizavusi 

Ji iszleidžia pas
v ra.

imigracija.
Mirta skaitliu Italu isz paskir
tu Italijos daliu. Italijos imi- 

priežhstiesgrantai del szios 
turi dvi atskiras sunkenybes— 
Amerikos kvotos instatyina ir 

svstoma. Ita- 
imti domėn 

\ tU ...I.v.z. r>zia

A. r1

Italijos kvotos
lains reikaljnga
kokioje dalyje' jio gimė nes 

^dhžnai atsitinka, jog turi lauk
ti ilga laikaJ

ANT KALĖDŲ. 
i _ ■

Dabar hiikatf užrazyti gimi
ni iems ar gyminęms. Juk tokia noms iii Lietuva u Saule V 4P'1

1 i \ * • 4 ' ■■// "4 f i "'t'jr i Vii ' A • i AtILC U

lį

tai džiaugsmo turi Lietuvoje 
. A ' A. " > ■ ’ # ~ 1 ' « . — 4l :

dolerei kaip nieko.

pk žy st n

r' >

W už- 

■y 1 ” ■■ 14 j

priėsz gaunant 
' fthlijoH leidimą iszVažiuoti.

vanu ant Kalėdų, o prick tain 
gaus dovanu ir kaleiidori isz 
kurio Lietuvoje labai lųidžiuįfis 
Yra tai pigiause dovana del jlis
i • > (2. ■ "u '"'J"'' j*

gaus dovanu ir kalehdori isz

be jokio rupėsezio isžsiuKtihlb
9 gihtinems padarykit noiszpa
sakytinai daug džiaiigsnio pei
3, • ; k ' m ' ’ . ’ /.j iitKįfyjau’s metus us ■

4
1 N i

t

I "t; 7

■2

('t; Ą

ihigoslavija.
niėtiiiė kvota vra 6,426. Mene-

Jugoslavijos

H į'*srne kvota yrh. 1,285. Nuo Lie
fibs 1 'iki Spalio 31, 2,766 Ju- ]

' ' ■ ;• . 'J 1 in- ;
ieikti. Nuo Lajikr. 1 iki Lapkr. 1 
.15 —- 690. Metine kvota ghlėš ] 
bhti užbaigta Vasario arba Ko- j

įįdšlavijos imigrantu buvo

690. Mėtine kvota galės
r “/ » ( 1 f' i J ’’"'T

vo men. .1924 motais. Jugosliv 
vu valdžią pradėjo iszdavinet 
paspprtius imigrantams Liepos 
men. pabaigoje. Priežastiespa ba i go j c. Pr i e žus t i e S

. h. 1 ■ ■ , b ■ ■ i

, i- it,' i
■ f

... .-mm—■«ll«lin—II. IfiWOIH. ■» .      IMI I IIW11>lMS11||WWW1»

Xuo Lapkr. 1 iki 
Romnanijos 

gales būti

vo inleisti.
per Lapkr. 15, 1.371.

i migracijos 
melai>| iszbaigta Gruodžio men.

Vengrija. Vengrijos 1
t kvota

3(1 (II H) I 
’ I

■ • k\'ota

met ine 
yra 5,747.Jugoslavijo.il-, kurie' imigracijos

laukia, atkeliauti iii Su\. Vals j Mėnesinė kvota yra 1,149. Nuo
1 

met i ne į \'en
tijas po l'iskalu metu pabaigos.

I net nvos 
kvota

Lietuva, 
imigracijos 
Mėnesinė kvota vra ■ 
I aepos I i k i Spa 1 io 31. 
Lietuvos imigrantu 
in Sue. Valstijas. Nu< 
I iki Lapkr. I • >, 491. 
kvota 
Gruodžio 
Konsulis Lietuvoje 

< 
rie nori at keliaut i 
tais.

Lenkija. < •Li’hikijos 
imigracijos kvota yra 
Mėnesine kvota 

1 iki Spali

yr;i 2.6’29.
526. Nuo

1,96S 
atvažiavo

> Lapkr.
I /irt U V( >S 

Imti iszbaigta 
Amerikon | 
dabar nr 

luoda damrimis vizų tiiuns. ku- 
sziai< me

)os i iki spalio .51, 3,363 
rijos imigrantu buvo in-

Ju kvota be abejo bus

1 iki Spalio 31, •

I j epos
1 jOnkijos

ga les
menesi.

met nu- 
3O,A77. 

6.915. Nuo 
31.

« r 

leist?.

užbaigta 1923 motais Gruiwlžio 
men. X’engrijos imigrantams 
daugiau pasportu nėra duota. 
Pasportu iszdavimas prasidės 
1924 melais Kovo arba Balan- 
Ižio men.

— Foieifęn Lanpiiago Infor. Service.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG- 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

I

(

! Meldžeme nesiunskite mums 
ipinigp už ‘/Dideli Sapnoriu,

\ ra
()

imigrantu buvo in
L iki Lapkr. I

21,296

leist i. Isz 1 ,apkr.
15,5,707. Metini' lenku imigrn

be abejo Ims už- 
met a is Gruodžio 

kurie 
ketina atkeliauti Amerikon, 
imi turėt i keliones bilietą ir 
turi isz anksto gaut i užtikrini
mą jog Amerikos viza bus duo
ta priesz iszgavima Lenkiszko 
pasporto. Daugiau vizų nediuo- 
da ir nebus duodama, kiek yra 
žinoma, priesz 1924 metu Lie
pos pirma diena. Yra gana di
delis skaitlius Lenku imigran
tu kurio laukia iszg’auti Ame
rikos viza, kad jie galėtu ežia 
atvykti po 1924 metais. Liepos 

A me r i kos 
paskyrė dienas 

kuomet ju praszymas bus svnr- 
stomas.

Rusija. Kusijos metini' imi
gracijos kvota yra 24,405. Mė
nesine kvota yra 4,OS L Metine 
kvota jiju buvo iszbaigta pra
džioje Lapkriczio men. Dau
giau imigrantu isz Rusijos ne
bus inleisti 
liepos 1 d.

rijos kvota
1923

men. Lenku imigrantai, 
ai keliauti 

turėt i

baigt -i

pirma diena. Jiems 
konsulis jau

I > 
nes negalesiipe ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneša
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 

į nes tai mums padaro, daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei-

I kalingu rokundu;

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yta nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

2d Broadway. New York,
arba paa vietinius agentus.

<<

r

priesz 1924 mot n

Roumanija. Romnanijos me
tine imigriicijos kvota yra 7,- 
419. Mėnesinė kvota yra 1,484. 
Nuo Jjiepos 1 iki Spalio 31, 5,- 
429 RounUitlijos imigrantu bu-

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G, BOGDEN
4 8. Main St Du Boil, Pa.

■>"<»' » » W i— ■ ■ W —i O 4» O <1 —i w». * «

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

BuTUBla daktaran kariumene> 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet 6 Iki 9 vakare.
215 N. Main St. Shenandoah.

• b 'b

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

MT»Iv»nrh<r C* i t V- F*a_

*

Mahanoy City, Pa.
■......   i.*...............

‘ Ta Banku nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentu ant padėtu pittigu.
Nori idniil kožiins vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 

dCdu tąUpyti pinigus ir turėti bnnkava knygute szitam
Metchunts Banking Trhst Co. Banke.

Szltu Banku prigelbsti savo depozitorianis 
locnus namus.

Sžith Banku prigolsbti jumis suezodinti pinigus.
Nori kad jus-būtumėt to Bnpko dopozitorius.

pirkti savo
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
Vartė S. Bležls . . . f v

* I

W

Kadangi buvo

tai, isz-
pavojingo sujudini-

maji kambarį,

ir liktai suverstas
‘S

apie koki-tai
praėjusi baisu-

1. Dienos valandoje, Jusu 
szviesybe.

ministeris 
žmogus labai nutukęs, palin
kės prie apopleksijos, 
vengiant

v i so k i a i s a t sa r gu n ui i s 
jo galvos 

yra rengiamas pavojingas pa
sikėsinimas. Matant, kadmi 
nistteris sutiko mnijiena ramiai 
ir dargi su nnsiszypsojinm su

pasi ke- 
sekan-

mo, su
ji perspėjo, kad ant

lio nonUmiMir’tbli uno mirti<% 
kaip ir kievienas kitoks žmo
gus — garsiai ir neskubiai ba
su dainavo tyloje ir vienatojo 
miegamo kambario:

— Gorieji! Gerieji! Gerieji!
Tai jis gyro sznipns, pa Ii ei ja 

ir kareivius, visus tuos, kas 
saugoja jo gyvastį ir taif) isz 
laiko taip gudriai perspėjo ūž

at rado dar de
gamąjį prietaisu sienines lem
pos, ir užžibino. Tapo szviesu 
ir malonu,
patalas sti nukritusia ant ž<»m< 
kaldra, kalbėjo 
dar nesnvisai 
ma.

XTak(iniiioso skalbiniuose, su 
suvelta nuo neramiu judėjimu 
barzda, 
ministeris

piktomis akimis 
buvo

visai kiloki pikta seni, pas ku- 
ir sunkus aikvopi- 
apsknlo ji mirtis, 

žmones, ati-

Sil

r i bemiege 
mas. 'Tarsi 
kuria

♦

panaszns m

leike ir smulkmenas:
sinimas turi atsibūti
eziame ryte, kada jis iszvažiuos 
su reikalu; keletas žmonių tor 
roristn, jau provokatorių isz 
duotu, ir dabar besirandanezin 
jeszkomais uoliais jeszkolo- 
jais, turi dienos valandoje prie 
prieangio susirinkti su bombo-

j muszyste. Bet besijiidinnnt, bot 
begiriant, bot bi'siszypstml pri- 

k re i v u misi szypso j i - 
mu, lead iszroikszti savo pasi- 
I y ežio j i m n pa i k i o m s 
sekialiams lerroristnms 
vis dar netikejo in 
gelbojima, in ta.

buvo t i k (»t i, 
laug valdžios,

verstu

ntis ir revolveria is ir laukti jo ( 
r I ves,nusistebėjo i

isz kur gi jie ži

I

'‘i1 Mi

TARADAIKA

Binghamtone visokiu randasi

✓ 
✓

■   «^.. ■ e,..,—...     ..-.iyn.1.

PAJESZKOJIMAI.
SAULE

■

H I

i
IZSRADEJAS NAUJOS MASZINOS.

užbaigė dirbti

il

« (:

Paieszkau
Gegelių t e

mano pussesere 
isz Meteliu 

Obei i tęs Dvaro, (lau
pau 20 metu kaip Amerike. 

Taipgi! paieszkau sr.vc, 
pažin štamu
Padaiskin. Jeigu kas apie juos 
žino meldžiu praneszt.

Paul Vaszkeliukas
Box 785

Agota. 
Pa ra.,
K

savo geni 
Petro ir Alenos

(1.100

Now Britain, Conn.

Paieszkau brolio Kaz. Bruo
žiu paeinantis isz Suvalkų Bed.

I
' "3
11 ;m|

d

''JI':1'1

■i
-
j
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MA’ilkaviszkio Apskr., Dladisz- 
kiii Kaimo. Taipgi paieszkau 
savo motoros brolio Antano 
J uosta iezio paeinantis isz Su
dulku Red., Marijampolės Ap
skr., Sosnavos Para. Jeigu kas 
apie juos žino 
įieszt 
kia.

Lietuviu,
Isz Amoriko visti szaliu, 

() ir tamsuneliu yra i n va les, 
Tiejei 1 iinoti ten sau fr>

Ibi. tai ne Lietuvei, 
Tiktai gyvulei;

Ton randasi no viena pora,
I , I HI V ria gyvena pagal 

savo norą.
Yra ir davadim vyru,
Ir labai goru žmonių,

Bet ka daryt, jeigu visi geri 
butu,

Tai ant ko nieksza žmogų 
pa žytn!

A ionoje vietojo voselka buvo 
per tris dienas.

Gere ir valgo daugybe, ir ne
vienas.

Ant galo užėjo mestuvus
Dovanu sudėjimas.

Katrie tik buvo užsitrauki’, 
Pinigus isz kiszeniaus isz-

1 ra u ko,
Su saujom motinojo, 

Jaunavedžius apteik i nėjo.
Kada, namon parojo,
Kiszenius apžiurėjo,

Xe yra. pinigu.
Xe turi už ka pirkti baloniu.
\Jonas nuo kilo paskalyti 

praszo,
O ezo nevienas neturi ne gra- 

graszio. 
Balanos ir duoneles,

Del sudrutinii.no duszoles.
Jeigli lietuvei negirtuoklauln.

Tai nieko neiždarytu,
Xo savo bažnycziu neturėtu:

Kaip girti, tai meilus, 
Geri, nobažni ir duoslus.

# • w

I Jetuvei Grandrapidse, 
Kada susikuopina tai tan-

i kiauše,

X

des, į

rengt* jam 
tranko nuo grožės ir inkvCpian- 
ozios didybes, kurios ji apsup
davo — ir sunku 
kad pas ji t aip <
kad tai jo kūnas, toks papras
tais, prastas žmogiszkas k imas, 
turėjo pražilti baisiai ugnyje ir 
trenksmo intužusio plyszimo. 
Xreužsivelkant

meldžiu pra
ariu! tegul pat atsiszau-

J

III 
r

nepasi-
♦ 

savo iszsi-
kad gyveni

mas staigiai, isz sykio, nenuei- džiai 
na mm jo. M irt is, kuria jam už
manė žmones ir kuri buvo tik 
ju mintyse, ju užmanymuose, 
lyg kad jau stovėjo ežia, ir slo- 

ir iK’iiueis, pakol tuos ne
sugaus, neatims isz ju bombas 
ir nepasodins iii tvirta kalėji

mą. Sztai lame kampi’ ji stovi.
j ir nerniejua

dienos va lando e ,
11 nes asz . ,.j ir n(‘Tiu(‘jna — negali
Į kaip paklusnus kar<’i\ is, keno 
tai valia ir paliepimu pastaty
tas ant saugos.

— Dienos
Įsz\iesybe! — i
tarta

isz<‘jimo. Czia juos ir pagaus.
— Palaukite, 

ministeris: — 
no, kad asz
važiuosiu su reikalu, 
tik dažinojau la treczioje di 
noje.’

Virszininkas 
skv rians *
iszkoto rankas:

— Būtent dienos valandoje 
jusu szviesyb<‘.

Xe tai st einant is,

apgi na mojo 
noapru bežino jamai

fraza,

ir neja n ežia n t 
~~ jus szalczjo, jis aisisedo ant pirmos 

pasitaikiusios kėdės, 
ranka suvelta barzda

, giliame ir ramiame 
mastyme, insispyre* 
lipdytas nepažinsi amas lubas.

Sztai kame dalykas! Tai va 
kodėl jis taip nusigando ir su
sijudino !
kampe
iszeit i.

— Kvailiai! — suriko jis ne
ini ikiniai ir atydžiai.

ga rsia i
()

kad girdėtu

ai romo 
ir aly- 

užsi- 
akimis in

Sztai kodėl ji stovi 
ir nenueina, ir negali

Georgo Bruožis 
2105 < Irogon Avė 

(’levelsnd, Ohio.
• *

■

nueit i,

Kranz Lang, vokiszkas iszradejas ana. diena 
nauja maszina kuri gali degint i alivos aliejų, žasinius taukus
panasziai kaip kiti inžajai naudoja gazoliną.

I

v i etos, kokia skyli* 
su

die-
* »

valandoje, 
nežinoma ka-

nuaus, tamsoje, 
dintis, kad 
relini, (ai dabar, 
ežioje, szaltai

re

I
I
I

Ignataviczia paAsz Alekas 
jeszkau savo brolio Ignoto Ig
ną ta viezia,, I
Vi bliaus gub. Traku pav., Zu- 
voseziu-parap., Gojaus kaimo. 
'Tegul atsiszaukia ant adreso.

A lok. Tgnatavicz
224 E. Penn St., 

Shenandoah, Pa.

kuris paeina isz m_ d

i 

"F

i

' r

i

M

jis turėjo ju- 
nopanaszeti numi- 

szioje skais- 
noprietoliszkoje

pasibaisėtinojo szviesoje, rodo
si baisiu, negalimu pasijudinti, 
kad pasiekti papiroso 
kambinti ka nors. Dirksniai in- 
sitempdavo. Ir kiekvienas 
( 
sistojusia iszlenkla 
virszunes

beprot iszkai 
nuo baimes akimis, 
ežiai

at - 
pasuko

■

pas-
PaieszkaU savo brolio Tituso 

Gudaviezio 
vich arba Tony Gudavich), 
motai kaip Arnerike. Gyveno 
Xow Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina isz kauno Red., 
Tauragės Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paczto, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszankt arba žinan
tieji apie ji, nes 
svarbu reikalą. (t.102)

Konstantas Gudaviozia
Xow Philadelphia, Pa.

(Antanas Gujda- 
oo 4*0ai sake I r 

lirksmys rodėsi panasziu in pa- 
viela, ant 

kurios maža galvele 
iszplestomis 

, droban- 
užspringu- 

Xer kuo

valandoje, 
skamb(‘jo isz- 

in visus
juokinga, 

ir Imki.
pastato

keitėsi
ne tai pa- i balsus: tai linksmai 

giriant veiklumą policijos, ku-
r i taip gerai \ iska 

palingavo
sudarė, mi Į Tarsi

jusu

nisteris

lai pikta, tai atkakli
i miegamajame 

grama fonu ir

— Kvailiai!
kartojo jis ir iszlengv 
galva in duris, 
tie, kam tas visas atsinesza. Ir
alsinesze tas tiems,, kuriuos 
jis neseniai vadino geraisiais ir 
kas pordideleje 
smnlkmeniszkai
jam apie rengiama 
rna.

I vla.

užimta užvestugalva ii
liūdnai imsiszypsojo storomis, j visi jie, vienas paskui kita, su 
tamsiomis lupomis: ir su tuo-gi idiotiszku maszinos stengimuo-
nnsiszy psojinm.

tolesnio palicijai 
susirenge ir 

iszvažiavo nakvoti in keno-tai 
svetima vieszbuti. T 
pavojingo namo buvo iszvežti 
jo pati ir du vaiku.

Pakol dogo 
rnamo pa loci ujo,

nenorint ant 
maiszyti, greitai

nuolankiai, ir si iszrekdav
žodžius:

— Dienos
szviesybe.

Ir ta rvloįans “dienos valan-
b’j<\”

() palieptus jiems

va la m loję, jusu

Taipgi isz

i szt i kimybeje 
papasakojo 
pasikosi ui-

- Xa, butinai, — giliai mas
te jis, netikėtai 
ir plaukianczia mint imi, 
dabar, kada
asz žinau ir man

sust iprojusia 
bet 

man iszpasakojo, 
baisu, o vie

nok tada asz bucziaii geros ka- 
žinonia, ta.\a o

szviesos sveti- 
ni(?ilus, pa- 

žinstami veidai klonijosi. szyp- 
sojosi ir iszri’iszke nuolanku
mą; ministeris jautėsi padėji
mo malonaus sujudinimo 
lyg kad jam jau davė arba tuo- 
jans duos dideli* ir netikėta do- 
vami. Bet žmonos 
ugnis užgeso, ir

(toje, kuri dar
nieku nesiskyrė nuo kitu, buv

slinkimu laiktO- 
anl auksinio 

•iferbliato, pradėjo 
iszsitempo

taip neseniai 
o

atskirai

liktai ramiu
džio-rankeles
laikrodėlio <

gyvent i,
lyg didelis juodas stulpas, visa

perpjaunąs in du. 
kad ne priesz ja m* paskui 

va
iszvažinejo, 

per veidrodi
nius st i k lūs ant luini ir sienų
atsimuszc 
triszku lampu szviesa. Irta dantis, 
naktį, tyloje ir v iena toje sve
timame kambaryje, ministerial 
paliko m’iszkeneziamai baisu.

Jam kas tai buvo inkstuose, 
ir prie kiekvieno didesnio su
sijudinimo prisipildavo vande
niu ir isztindavo jo veidas, ko
jos ir rankos, ir nuo to lyg 
tapdavo dar drūtesnis, did( 
nis ir masiviszkesnis. Ir dabar, 
kalnu iszpustos besikiszanezios 
mėsos ant prislėgtu lovos 

su nuobodumu 
serganezio žmogaus, jaute savo 

lyg kad

szmekliszka 
szviesa.

ant 
sprendžinu, jis

(dek-

kad
S-

iszpurt usi, 
veidą, ir be pert raukos 
apie ta nuožmu likimą, kuri

Jis atmine 
viena paskui kita, visus nese
nus nuožmius atsitikimus, ka
da in žmones jo stono ir dar gi 
nngsztesnes kilties, mėtydavo 
bombas, ir tos bombos, t urin- 
czios vėl n isz k a spėka, pleszy- 
dnvo kuna in szmotelius, isz- 
drabstydavo smegenis ant pur
vinu plytiniu sienų, iszplesz- 
davo dantis isz vietų. Tr nuo tu 
atsiminimu nuosavas riebus 
sergąs, kūnas 
lovos, rodėsi

nuožmu 
rengė jam žmones.

svetima
maste

nuosavas
, iszsisketes ant 
jau sveti m n, jau 

kenezianeziu ugnine spręgimo 
spėka; ir vaidinosi, lyg kad 
rankos isz peties atsidalina nuo 
liemens, dantis iszpuola, 
genis dalinasi in

ir vaidinosi

sme- 
szmot alins, 

kojos stingsta ir guli paklus
niai, pirsztais augsztyn, kaip 
pas numirėli. Jis priverstinai 
judinosi, garsiai kvėpavo, ko
sėjo, idant ne kiek nebūti pana
sziu in
save gyvu

numirėli, apsupdavo 
bildesiu, skamban- 

cziu sprendžinu, flzilabždan- 
czios kaldros; ir parodymui, 
Jcad jis suvisai gyvas, ne lasze-

va.
mi rt is —
mirt ivs!
inkstai, ir mirsiu
o man nebaisu,

I įaskui, 
bet ar asz taip bijaus 
Sztai man skauda

S

man
<>• 
r> -r i kada-noi 1

nes asz nieko

gyvenimą 
I Ag 
jos nesirado jokiu kitokiu 
landų, o ji tik viena žiauri ir 
abejotina, turėjo tiesa ant ko
kio tai indomaus gyveninio.

— Xa ! ko tau 
ministeris

nežinau. O tie kvailiai pasako: 
dienos valandoje, jusu szviesy- 

kvailiai, kad asz 
vietoje to ji at

sistojo kampe ir neiszejna. X
iszejna del to, kad mano min-

Ir ne mirt is baisi, o 
nojimas, ir butu Suvisai 

gyventi, jeigu žmogus 
galutinai, nuodugniai ir

be. Ir mane, 
džiaugsiuos, o

e-

ji t i k viena

re ik’i a ? per 
piktai pa-

I )ienos 
szviesvbe!

k lause.
Gramofonai bildėjo: 

valandoje’, jusu 
ir juodas stulpas 

szvfisojos ir kloni jos. Su griežes
dantimis, ministeris pasikėlė 
ant lovos ir atsisėdo, insikniau- 

in ranku delnus, — 
tikrai —jis negalėjo užmigti 
szioje nemalonioji’ naktyje.

Ir su pasibaisetinu inszirdi- 
mu, užimdamas veidą iszpur- 
t ilsiais, nugulėtais delnais, jis 
persistatė sau, kaip ant ryto
jaus ryte jis Imt n atsikolos, 
nieko nežinodamas, paskui Im
tu geros kava, nieko nežinoda
mas, paskui Imtu rengęsis iiu’j- 
namajarno kambaryje. Ir ne jis, 
ne szveicaras, paduodaves put

ai neszes kavos, 
kad suvisai ne

gerti kava, 
putra, kada begyje 
landi’liu tas visas: rr putra, 
jo kanas, ir kava 
bus sunaikinta 
imta mirtimi. Sztai szveicaras 
atidaro stiklines duris... Ir tai 
jis, mylimas, geras, szirdingas 
szveicaras, kurio melsvos, ka
rei viszkos akys ir ordepai ant 
visos krutinės, 
komis atidaro baisias duris — 
atidaro, nes nieko nežino. Visi 
szypsosi, nes nieko nežino.

— Oho! staigai garsiai pra
tarė jis ir iszlengvo atitraukė 
delnus nuo veido. Ir žiūrint in 
tamsa, toli priesz save, atsis
tojusiu, intemptu žvilgiu, tei- 
pogi iszlengvo atkiszos ranka 
ir uždegė stzyiesa. Pankui atsi
kėlė ir, įtėtižMitnoves klnrhpiu, 
basomis kojomis dyvanu, apėjo 
svetima nepažinstiyna miega

bes veidu
— JIS UI

sau, 
ji-s

ra, ne tarnas, 
neimtu žinoję, 
prot inga vilkt is 

keliu va- 
ir 

kuri jame, 
sprogimu, pa-

9

pats savo ran-

t 1S jos zi-
nega-

įima 
ga let u 
apsklembtai žinoti diena, ir va
landa, kada mirs. O tie kvai
liai perspejinoja: dienos valan
doje, jusu szviesybe!

Tapo taip lengva ir malonu
tarsi kas tai pasako jam, kad 
jis suvisai nemirtinas ir nie
kuomet nemirs. Ir vėl bi’sijau- 
czianl tvirtu ir protingu tarpe 
sziu kvailiu pulko, kad tai ne
siimamai ir ])aikiai insivi’ržia 
in busimo paslaptį, jis užsi
mąstė apie gerbūvi nežinios 
senomis mintimis seno, sergan- 
( 
gaus, 
gui,

gerbūvi

zio, daugel iszkentusio žmo- 
Xiekain gyvam, ne žmo- 

ne žvėriui, neduota žinoti 
dienos ir
ties. Szt a i

ir

valandos savo mir- 
jis neseniai buvo 

sorgas, ir gydytojai pasiyke, 
jam, kad mirs, kad reikia pa
daryti paskutiniai sutvarky
mai, —o jis neintikejo jiems ir 
isztikruju paliko gyvas. O jau
nystėje buvo taif): susipynė jis 
gyvenime ir nusprendė pabaig- 

rovolveri priren- 
ir laiszkus parasze, ir dar-

visuomet,'

4 i 
szviesybe ’ ’ 
meilus asilai

JUSU

ti savimi; ir

gi patžudystei vala'nda pasky
rė, — o priesz pati gala staigiai 
permąsto vėl. Tr
priesz paezia paskutine aky- 
mirka gali kas-nors persikeis
ti, gali apsireikszti netikėtas 
nnotikis, ir nuo to niekas nega
li pasakyti kada jis numirs. •

Dienos valandoje,
— pasakė jam tie 

ir nors pasako 
vioutik dėlto, kad mirtis pusi-* 
baisotina, vienok jau jos žino
jimas galimos valandos pripil
do ji .pasibaisėjimu. Labai da- 
loistina, khd ji kada: nors ir už- 
iriusž, bot rytoj to tiebus,trtusž, bet Vytoj to bebus, — ir 
jis gali įhicgoti ramiai, kaip.

W V 4 v **i>" ' i • ’
nemirtinas. Kvailiai, jie noži-

I' 
' i

t

nojo, koki didi instata jie nu
vertė nuo
it ideiige, kada pasako I no 
vo idiot iszku meilumu : “
los va landoje, jusu sz\ iesybo.

- - Xe, ne dienos 
jusu szviesybe o 
la. Xožinoma, kada l\a ?

• —- Xie l< < > 
X ieko.

- Xe, t n kalbi ka nors.
Xioko, I uszt urnai. Asz 

m: ryt < »j, d ienos va la ndoje.
I r net i ket u, 

mu szirdyje jis suprato, kad 
nebos jam ne miego, 
mo, no linksmumo, 
praeis ta prakeikta, 
pleszta. is’z eiferbliat
Tiktai žinojimo szoszelis apie 
ta, apie ka neturi žinoti ne vie
nas gyvas tvarinys, stovėjo ten 

o užtektinai, 
szviesa ir už-

i-.

aszt riii niiliudi- 
jis s

ne raniu- 
pakol ne- 

juoda, isz- 
o valanda.

kampe, ir jo buv 
kad užtamsinti 
traukti ant žmogaus neperma
toma baimes tamsa. Sujudinta 
viena syki mirties baime iszsi- 
sklaide kmie. sunkos in kaulus, 
t(‘inp(‘ galva isz kiekvienos kil
nu akutes.

Jau jis ne rytojaus užmusze-
> — jie pranyko, 
susimaisze’ 

veidu

J11 bijoj< 
mirszo, susimaisze su pulku 
karianjaneziu veidu ir apsi- 
reiszkimu, apsupaneziu jo žmo- 

o ko-ta i stai
gaus ir neatbūtino: appopl(‘k- 
siszko smūgio, szirdies pleszi- 
nio, kokios tai plonutes kvailos 
aortos, kuri sztai neiszlaikys 
kraujo spaudinio ir plisz, kaip 
kietai užtempta ant 
siu pirsztu pirsztine.

Ir baisiai rodosi 
drntas kaklas ir 

žiurėti iii

giszka gyvenimą,

su

Jf

'm

■:i

1

ii

I 
j'til■

I

I

■'11
■ i1

• I

iii
"1

ba i mes 
iszsižiojusia, 

šia, bekalbe gerkle. 
k\’(‘piiot i.

I r staigiai tamsoje’ tarpe dul
kiu ir voratinkliu, kame tai po 
lubomis suezirszki’ eh’ktrisz- 
kas skambalėlis. Mažutėlis me- 
taliszkas Iiežnvelis drebaneziai 
baimėje, 
skambanezio bliudidio, nutilda
vo — jr V(1| drebėjo nepertrau
kiame striuke ir skambėjimo. 
'Tai skambino isz savo kamba
rio jo szviesybe.

Sumirgėjo ' žmonos. . Ten ir 
ežia,ežia, liustrose ir ant šienu, 
iszdigo atskiros liampide 

szviesos dolei, 
bet užtektinai tani, idant pasi
rodytu szeszeliai. \’isur jie pa
sirodė: atsistojo kampuosi’, isz- 
sitempe lubomis; 
bosikabinant už kiek\'ioni> isz- 
sikiszimo, 
ir sunku buv 
pirminius 
cziaus, 
szeliai, bebalses vėlos bebalsiu 
daiktu.

Ka tai garsiai kalbėjo tirsz- 
tas, drebąs balsas, 
reikalavo 
ministeriui 
szauki’ ir jo 

r

daužėsi in kraszta

Ji, turiu labai

Box 77

Ka raižo apie knyga “Tnkztantlz 
Naktų Ir Viena”

atsk i ros 
už-ljii mažai buvo

iszpurt u-

t rmnpas, 
liepa keliama 

buvo žiūrėti in iszpurt ilsius 
trumpus pirsztns, j'ausli, kaip 
jie striuki, kaip 
tino drėgnumo.

jie pilni mir- 
Ir jeigu pir-

s

drebmicziai

priguli? prie sienos; 
suprasti, kur 

be skai- 
sze-

< >
dingo tie 

iszdidus, nekalbus

Paskui pa
du ktara;telefonu

buvo keistai. Isz- 
szv i esybes paezia.

Poliaus bus.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

4.----
27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

150 Paveikslu.
PUIKI DIDELE KNYGA.

704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmatrgintais Vyrszais

lakstantis Naktų

ft

SZTAI KA IIASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemasls Tamlsta!:-—
Sulaukiau nuo jusu siuneziamoa 

mano vardu knyga ‘^Tūkstantis 
Naktų ir Viena” 
szirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi' 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeinu. Asz visiems llnkėcztau 

w kad nusipirktu tokia knyga kaip 
’"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada, 
pamirs z t i ir visokį rupesczlal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czeklsžkes vai.
Kauno apsk. > 
LITHUANIA.

vardu knyga 
už kuria tariu

"Tūkstantis

* ' A >1’! '' ' b ’ "r '

Vra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti i.n Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos jn Lietuva su nusiuntimii tiktai $2-50.

L

W. D. B0CZKAUSKAS - 0b. MAHANOY CITY, PA.
'A ’ . I ' , *
■’ ... ’ •

i ■■ '■
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f't ja

Edasi, 
Ir peszasi.

Xosenei keturi muszesi, 
Penktas insimaisze, 
Kad juos sutaikyti, 

Ir apmalszyti.
() ka ! pats nuo ju iii kaili gavo1'

Vos nuo ju iszsigavo, 
Namon parbegias paezei ap- 

sa ko,
Pati paszok'us tari’:

4 4 Asz nuojsiu viską padalysiu 
Ir žandus del juju isztvisz-

kyšiu.
Teisybe nuėjo,

Bot nieko nelaimėjo, 
Keliolika kumszcziu ir aptu

rėjo;
Goriauso tegul bobos nekisza 

uosi, 
Kur vyrai muszasi.

• • #

Bayono ant vieno st ryt o, 
Komedijo atsitiko, 

Vienas norėjo patrepsot, 
O kitas su kumszczo jam padėt 
O mat likos isz salimo iszvest i, 

Tr del st ryto pavesti, 
Sztai aniolas sargas, 

Su pulku palicmonas,
■ ISfugabenb ih lakupa, 

Ne labėi lemta vieta.
Ant rytojaus gerai užsimokėjo, 

Kaip muilą suedia namon pa- 
. rej0. 

Juk gal tiek riebodavotu,
Kad tik nuo paiku szonai ne- 

sopotu.

Dykai Vertes $5.00
i ■ . i O .* ■ >

■ - LMeiwUl. .......................

i ’ ‘ j f1 ’ ''
Kaipo Kalėdų dovanom, ir del 
iszplatinimo savo Biznio, pri- 
sinsiu kiekvienam, Viena švara 
tmksztos ruszies tikro Kusiszko 

-Baksuka Cigaru ir 
Prisiusk 

apgarsinimo 
ir pri^iuntiriio kasztu. Reika
laujame agentu.

Geo. Stanks 
Room 800

r

Tabako, 
Katalogu, 
stempomis dol

tik 35c

Desk 22.
20 E. Jackson Boulevard 

Chicago, Ill.

Gerblam! Tamstos:— Szluotnl duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man pri
siuntė!. norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talptnasl 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikazezioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovn. 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szelmlna.' 
Dekavoju tamstoms ui suredima tos 
puikios knygos* kurt gali suraminti 
kiekviena žmogų katras Skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, telpgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velijentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetos knygos tai prlslusklte |2 
In "Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
laus nėr paeita.
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AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuoa in ežia 
szi meta.

Leisk musu rasztinci Kaune pa
gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in kellono. 
laukti del vietos, 
Cunnrd Linijos laivakortes, nes J 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 
ropos kas kelinta diena. Cunard 5: 
laivakortes yra geros kelionei 2 
ant laivu Aquitania, Berengarta J 
ir Mauretania, greieziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame- J 
rikds. Del dauginus informacios 8 

i pas musu vietinius a 
agentus arba musu rasztiineje.

CUNARD LINK. K'fm 
25 Droadvrny» f* ftlTK f

New Tort.

lt

Nereikia 
turintiems

Xi,

Cunard laivas iszplaukia isz Eu-

$ kreipkitės
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ŽINIOS VIETINES. ANT PARDAVIMO.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius
preke. Teipgi

visokiems

Adventai. .__ _____
Gruodis — Decemberis.
Tiktai 21 dienos lyg Ka-

IX,

szeimyniu,Kuinui del trijų 
po 8 ruimus del kiekvienos

Gori .skiepui, vau-

ledu.
OO
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A11
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Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už piginusia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes nsz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333*335 W. Centre St., Mahanoy City

— Alutis pabrango nuo 
lyg 24 doleriu už baczka. ir tai 
sunku gauti. Kas jojo geidže, 
turi pats in bravorą važiuot at
sivežt.

— Ukrajinieeziai

>
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me.
Puplaiszkal

Truk-

11.00.

Aukso 
senovės

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prisiimt ima a p mok a- 

Oerlausla stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose’’
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c.
Gyvenimas Sz.ventuju $6.50.
Altoriau Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
Joldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu- 
ka prasto abdaru €5c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu nbdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Ijilszkams

JONAS M. CISARIKAS 
Tire laiaraace Agent

Atdrandlfu (Inazurlnlu) Namai, 
Tarėm, Naminiai Rakandui, 

nuo Usniai. 
Gs ris aslose Kompanijose

1i
»

i
tli W. Bakaaoy Avė. Mahaaoy City! 
■MHHMHBBBBBBMIWIWhwimN* • eeeeei • *

turėjo 
pnszvtmtinimn savo bažnyczios 
Thanksgiving dienai 
bažnycze baigėsi 
kampo B ir Marnnoy Avė.

Bendinsku puikus Hu.d- 
autoinobiliiis, likos sudau

žytas, kada nuvirto nuo kelio 
arti William Penu. Automobi- 
liuje tame laike Yadosi Vincas 
Bendinskas ir Vincas Stinskis 
kurie sugryžinbjo isz 
(‘arm'd in kur buvo 
sverzius namo. Abudu aplaikc 
mažus sužeidimus bot buvo gi- 
lukningi, jog apsisaugojo 
sios mirties.

Kai moli jo Morojoi, tuo- 
nž kalno nuo Mahanojaus 

padaryta krata visosia 
stnbosia, kur surasta penkioli
ka samogonku.
virszininkai patis padare abla- 

Daiigiause saniagonku ra- 
atrjvin stnbosia.

Nanja 
statvt ant

ruimus 
szeiinvnos. 
duo ir kiloki intaisynuii. Dvie- 
jos tinkamos del bile kokio biz-1 
liio. Yra lai kampini 
prie Pine Dili ir 
Minersville, Pa. Ant kito galo 
loto ranxlasi teipgi namas del 
dvieju szeimyiiu, po 4 ruimus. 
Kas norėtu pirkti 
piarfi ant. adreso.

Ad. Gegužis 
Middleport, Pa.

namai 
Snvder St.

tegul kroi- 
(t.101

son

jaus
I i k os

\ ;i.

d<»

Daiirdrlijr 
Mare Siririkiliiv 
lig"
< lesa lies.

nlmtc ant

Box 45

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minksztaisi 

•kūrinai* apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su

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

Vi«o» 
ir t.t.

prisiuntimu tiktai $1.50.
Mount 
nuvožė

bni-

Kompanijos

iszvaziavo 
in Ashland" 

operacijos pen

Kokis tai nežinomas an- 
I tomobilistas važiuodamas kaip 
kokis pasiutėlis sužeidė Jurgi 
Ziasp isz Vulkano apie 8 valan- 

Kitas antomobilis- 
atsitikima, sustojo 

pasiėmė sužeist a ji, atveždamas

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
. Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visos Xumara nesa\žiniszko niltoilM)-

I
<bi vakari*, 
tas malt*

Priimu pinigus saugiam ii) miestą pas daktaru Dumia.
_ _ _ • - * * v • • 1 j

dali, svieto pasai dienos kursą, ir j,11^‘1) lin(,lni. |;llris t „n.H 
M »•<! tsrv#«t« Inilrnlr/Mslrtn L viOMalavviSt' *

Parūpinu Pasz- 
Lietuva. j 

greitai ir |

parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, 
pigiai. Raižykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitu:

V. LAPINSKAS
. 601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

kyli už savo pasielgimu.

PARSIDUODA LOTAI PORT 
CARBON, PA.

r

i

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergins 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei s apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

I
GYVENIMAS

MARUOS PANOS.
Visas pilnas npriiszyinas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapini.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

SZVENCZIAUSIOS

Puiki knygele.

Matykite szitus 
priesz pirkimą

Uetnvfiikai Grabeliai

K. RĖKLAITIS
Laltoja Nnadrelfna nagai 

*n<ja«*la mada Ir mokslą. 
' TwrE aafalblMlnke motore.

Prieiname! nrekea.

III Wmt Sgrnce Street
kjJukot citt. fa.

Bell Tiliphouoi No. 149

,5-v*

I

Kakim s šatra procentą ant auditu 
ptalga. Pranešta pridedant prie jus 
B<Rlgv x Sausio ir 1 Liepos, nepai
są*! ar atasssat parodyt knygute 
ar M. Mes norim kad Ir jus turi-. 
Umm< reikalą su muau banka, ns- 
ValMBt ar mažas ar didelis.

f Bankas adaras nuo 9 ryte ik! I 
(popiet. Bubatomla 9 ryte Iki 13 vai.

■ —.i..- (
, • H. BALL, Prezidentas.

Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 
JO«. E. FERGUSON, Kanierlus.

C4TITAL BTOCK |1H,004.M 
ir Profits $M<,Z44.ie

I J 4

W. TRASKAUSKAS 
v PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

y’ GRABORIUS MAHANOY CITY.
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ATYDARIMAS MUSU NAUJO

Kalėdinio Klubo
A

, i1 6 i

1

f’

I
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Musu Banka suteikia szirdinga užkvietima del kiekvieno vyro,moteres ir vaiko, szitam 
mieste ir isz apellhkines idant pristotu prie musu naujo Kaledino Klubo 1924 metams.

Yra tai parankiausias pienas del sutaupinimo pinigu del Kalėdų,ir suteika proga tiems 
kuriu uždarbis yra ne per didžiausias, padėti skaitli pinigu kožna sanvaite in Banka per mu
su sistematiszka spasaba.

Lengvai yra instoti prie szito Klubo — ne yra jokiu ins iraszimu ar menesinu doklu,
ne yra jokiu kliueziu. Pažiūrėkite ant žemiaus padėtu atskaitų ir iszsirinkite sau Klubo prie 
kurio norėtumėt pristoti: lc, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar virsziaus ir ateikite in 
musu Banka su pirmu depozitu. Mes priraszysime jus kaipo nari Kaledino Klubo ir duosn- 
me jumis knygute kuri parody s kiek yra padėtu pinigu.

Tai ir visas iszaiszkinim as kas prie to priklauso.

t,.

$1 ar $2
in mokėta dabar priraszo jus

pęie musu

Kaledino Klubo
ir ateinanti meta priesz 

Kalėdas turėsite 

$50 ar $100

5c ar 10c
* *

inmoketa dabar priraszo jus 
prie musu

Kaledino Klubo
ir ateinanti meta priesz 

Kalėdas turėsite 

$63.75 ar $127.50

lotai, turinti 50 
j pėdu ploczio per 135 pexlu il- 
' gio ant Fitz Maurice St., szale 
miesto Port Carbon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 1*>. 

atsiszaukite ant 
(t.98

I
I Kampinei

j Norinti pirkti
i adreso.

Adam Marcinkevicz
Box 143 Ranshaw, Pa.

I
I

TEMYKITE’

Keeley Peczius
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbynes 
Cofliekl Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu

—3
* v '

Laidoja kilnus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Pasamdo

CHAS. S. PARMLEY 
Rial Estate Agent. Notary Public*

•Jeigu nofite pirkti ar parduoti savo 
•Mibad, mes galimo jumis tarno reikalo 

, patarnauti. Randavojamo namus, 
'kolektavojamo randas. Parūpiname 

* visokius insurincus ir teip tolinus.
Kampas Catawissa ir Market St.

•m «----------- n_
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Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 

i uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta
H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Knygele Draugiem* de) 
iazmokejlmo pinigo Ūgtelia
ma .... iOc.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaaierlaus nog sudėtu pinigu ant 
įualrlnklmu S0c

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

KVITU

'I I 
i
$
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g

Puikus Artisztiszki Sieniniai
I. f* A. Ill— Ui > ■ , ii i u . . »SI ,i, >1. «m. —l—SmSBUWF

Kalendoriai ant 1924 meto.
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Pradekite dabar

Pasidauginanczio
Klubo Planas

1 GENTINIS KLUBAS
Indėkite lc. pirma sanvaite, 
2c. antra sanvaite. Pridėkite 
po lc. virsziaus kožna sanvąite 
o už 50 sanvaieziu gaunate ..

$12.75

2 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 2c.
4c. antra sanvaite. Pridėkite 
2c. virsziaus kožna sanvaite, 
o už 50 sanvaieziu gaunate ..

$25.50

pirma sanvaite,

5 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 5c. pirma sąnvaite, 
10c. antra sanvaite. Pridėkite 
5c. virsziaus kožna sanvaite, o 
už.50 sanvaieziu gaunate....

$63.75

10 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 10c. pirma sanvaite, 
20c. antra sanvaite. Pridėkite 
po 10c virsziaus kožna sanvaite 
o už 50 sanvaieziu gaunate...

$127.50 h

o turėsite pinigu ant kitu Kalėdų.

Lygio Skaitlio
Klubo Planas

8i

W'

c
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25 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 25c. kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$12.50
50 GENTINIS KLUBAS

Indėkite 50c. kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$25.00
$1 KLUBAS

Indėkite $1 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$50.00
$2 KLUBAS

Indėkite $2 kožna
už 50 sanvaieziu gaunate....

$100.00

sanvaite

$5 KLUBAS
Indėkite $5 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$250.00
$10 KLUBAS

Indėkite $10 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$500.00
$20 . KLUBAS

Indėkite $20 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$1,000.00 v
Arba galima pradėti nuo augszcziausios sumos ir

sumažinti suma kožna sanvaite. , I »
Prie virsz-minetu sumu bus priskaitomas ir 3-czias procentas.

Planas Szito Kaledino Klubo
Pienas yra lengas ir aiszkus. Pasidauginancziam Klube,'pradedant sakysime nuo lc, 2c,

5c, ar 10c, ir reikia kožna syki padaugint jusu depozitą ant kiekvienos* sumos kožna 
sanvaite. -

Sumažinimo Klube pradedant su augszcziausia suma ir kožna sanvaite sumažinant

S
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1

suma.
k, Lygi Skaitlije Klube, pradedant su suma; sakysim nuo 25c. 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar

Szitic Puikus Kalendoriai susideda isz beturiu atskyriu pavei- 
su kalendorių visu szventuju ant kožno pavaikšto, 

kalendorius yra surisztas 
trijų kaino popieros, 
kslo auksinis vainikai* 
ploCzio o
apsvarstyt juju puikumą ir artisfctiszka pieszinia. 
puiku kalendorių susideda isz

kalu Kožnas 
nusideda isz

14 coliu ilgio.

su smilkiniu žizniurelių nes
Paveikslai puikei dažyti o aplinkui pavai-
Koznas kalendorius ttiri dydumcųl 1 coliu

Reikia juos matyti idant galoma butu
Setas tuju

sekaneziu pavėsėsiu: 

1—SZVENTA SZEIMYNA.
3— KR1STUSAS DARŽE ALYVŲ.

Ant kalendorių nesiranda jokiu apifarsinimu ir paraiduoii

s
«

■ ii

■4' - . .. „

daugiaus ir padedant ta paezia suma kožna sanvaite.

Naudokitės isz Progos• ' imuuvniiu0 t ic/j .1. |.ug$U0 -a, rv
žadėkite in Banka nors bile kiek pinigu, trauki j a 50 sanvaieziu, ka'granki, p^Uei I&J’..

I

Užkalbinkite kalendorius 
Galite užkalbyt kelis setus 

kalendorių ir nusiunsti savo patinstamiems ar gyminoms kaipo do
vana ant Kalėdų, isz ko turės dydeli džiaugsmu ir jum už tai bus 
labai dėkingi. Siunskite pinigus per Money-Order arba Registra- 
votoje laiszkoje, o kalendorius jum prisiunsime per paežta/ 

Raszykite sziadien ant adreso:

W. D. BOCZKOWSKLCO.,

2—GERAS PIEMO.
4—ANIOLAS SARGAS.

$> Visas Setas Tiktai Už $1.00

į 
i
SIk&

4 ina, 
turęsite grąžą suma pinigu; ka galėsit ar panaudoti Kaledo ms reikalams arba pradėti re- 
gulariszka taupinima del pagel bima nupirkimo savo locna na mo, suteikti vaikams mokslą ar

Mes apmokame kasztus prisiuntiino.
DABAR, nes ju nedaug pargabenome.

MAHANOY CITY, PA.

k^'jr:

Ii
I
i

/

., pradėti koki nors bizni. z
Dėkite ręguląriszkai szi ek-tiek pinigu in Bąnka kožna sanvaite. Yra tai musu Pienas. 
Ateikite ir prisiraszykit e SZIANDIEN.
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THE FIRST NATIONAL BANK
! Mahanoy City, PaMain & Centre Stš. - —k***

*

*

r?.r wiuf w<ur ^njt ^tur wr.ur tfjjt&tJt irfiut mrk ^aji ^fjr ^ur >w.ur s^.ur w*t Kt d.<^re n ir *r j. «^rr M

«■
§


