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ISZ AMERIKOS
APGAVIKAI

KALĖJIME
ISZSZAUKDAVO DVASIAS 

DEL KVAILIU, KURIE 
MOKĖJO UŽ TAI 
DIDELIUS PINIGUS.

už

Cleveland, Ohio. — Czionais 
likos areštuotas dvasininku 
(Spiritualistu) 
kur jie apgaudinėjo žmonoj“ 
va “stebuklus” 
Tamsiam kambary 
šaukdavo 
“dvasias” 
kalbėdavo, 
rinkimus insigavo 
ir suseko, kad dvasininkai da
ro apgavystes. Tapo aresztno
ta 30 .“stebukladariu, ’’ 
fosforu dažyti rubai, 
patamsiai szvioeziasi, 
knotas “ 
liaus trimitas, 
riko kepure 
dalyku.

Sziaip ar taip, vis Amerikos 
valdžia reikia pagirti, 
cza neduoda religijo- 

“ stebuklais”

stebuklu

mirusiųjų 
ir tos 
Bet in

susirinkimas, 
ne 

rodvdami.
e

jie isz- 
žmoniu 

dvasioj ” 
t uos j usi- 
detekt i vai

paimt i 
kurie 

konfis 
arkianiuolo Gabrie-

“szvento P<*t- 
ir daug kitokiu
f t

* 1

riams 
mulkinti.

kad ji 
szule- 

žmones

18 ŽMONIŲ SUŽEISTA EKS
PLOZIJOJ PARAKO.

West Patterson, N. Y. — Per 
apsivertima tavorinio trūkio 
ant Central geležinkelio,

* nasA’rt^onas, kuriame
300 bortainuku parako ok>plo- 
davojo, nuo ko likos sužeista 
18 žmonių, sudraiko du namus 
artimoje, o kiliu sugadino. Isz 
sužeistu keli mirs.

UBAGE PALIKO
$5,000

VISKĄATIDAVĖ VISKĄ SAVO 
PAŽINSTAMAI, O VYRUI 

UŽRASZE TIK DOLERI.-

GIMINAITE NORI VISKĄ.

ko
pas

ri,

Detroit, Mich. — Mare Indą, 
užvedė teismą idant sulaužvt 
testamenta mirusios josios pus
seseres Mares Ronowskienes, 
83 metu, kuri paliko visa savo, 
turtą susidedanti isz $5,000 
smulkiais pinigais kuriuos su- 
czedino ubagaudama, bet pali- 

viska savo pa ži n štamai
Magdei Kurontkowskei, 
kuria turėjo prieglauda, o vy
rui užrasze tiktai viena dole- 

nes kildamas jaunesniu už
ja ja deszimts metu, pamėtė ją
ją keliolika metu adgal. Da
bar jisai taipgi nori daleles tu
jų pinigu paliktus savo pa- 
czios-ubages.

Senuke ubagavo per 32 me
tus, maitindamasi supuvusiais 
vaisiais, sudžiūvusią duona, 
kuria mirkvdavo in vandeni ir a/ 
valgydavo.

Pus-sesere sa'ko, buk ji buvo 
gera del senutes ir nemato del 
ko turėjo palikti v įsa savo tur
tą visai nežinomai moteriai. 
Bet senuke gal žinojo ka daro, 
nes gimines apie jaja visai ne
sirūpino kada ubagavo ir ne
norėjo tosios sunkenybes idant 
jaja priglaust prie saves ir tu
rėjo prieglauda pas svetimusvie-

radosi ’ats'ibxhrdrtma už juju gera

LIŪDNOS KALĖDOS.
Waltham, Mass. — Mrs. Elz

bieta Lecascio, rūpindamasi, 
kad ji ji ir josios du vaikai tu
rės szimet liūdnas Kalėdas, po 
mireziai josios vyro, motore 
taip tuom persiėmė, kad abudu 
vaikus prigirdė cerberyje van
dens, po tam pati iszgerus tru- 
ciznos, mire in kėlės miliutas 
po tam. 
maistu del naszles ir sierateliu 
rado tris lavonus stuboje. —

szirdi. Bet kada sesute daginio 
kad velione paliko keliolika 
tnkstaneziu, tada staigai per
mainė savo būda ir buvo gera, 
bet jau po laikui. Sudas iszme- 
te teismą ant sulaužvmo mirų- 
sios t ėst amonio.
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sudže turi tiesa LIETUVISZKA ARMIJA 
PASIKĖLĖJAIGU VYRAS NEMATO 

PATOGIOS MOTERĖLES 
TAI YRA NEREGĮS IR 

SERGA.

iszdave 
“vyras,

serga neregio liga ir no-

n z-

Now York Augszeziausio su
do sudže John Eord, 
szitoki nusprendimą: 
kuris nemato ar ne nori matvl «
praeinaiiezios patogios mote
rėles, 
turi save jokiu pajaulimu.

Mrs. Helena llatelman, 
vede teismą prieszais savo vy
ra Harry užmetinedama jam, 
kad važiuodami trukyje, Har
ry baisiai flirtavo su patogia 
mergina, kuri sėdėjo arti ir už 
tai geidže nuo jojo persiskirti.

Ant galo sudže 
“Nematau tame 
jaigu žmogus
puiku veideli moteres

pridūrė: 
nieko pikto, 

nusiszypso i u 
, juk ir 

asz dabar in tave szypsausi pa
togi Helena, o tame nieko blo
go nematau ir tu i n mane sal
džiai szypsoji!”

Persiskyrimo nedavė ir liepė 
pūreliai eiti namo, ka ir su mie
lu noru padare, Helena pade- 
kavojo už ruda sudžiui, priža
dėdama 'taipgi iszpildyti su
džiaus rodą, bet ka ant to pa
ša k is v v ra s f

SKARBAS
SZASZLAVUOSE

TARNAITE ISZMETE DĖ
ŽUTĖ IN SZASZLAVUS, 

NEŽINODAMA KAD JO
JE YRA DEIMANTAI.

b

Prezidentas Grinius ir jojo gabinetas 
praszalintas. Antanas Smetona 

vėl Lietuvos Prezidentas,

V;

Karaliau ežius, Vokietija.
Revoliuciji nieriai praeita Ket- 
vorga su pagolba kari urmines 

visa Lietuviszka val- 
Ižia LietuA’ojc,

numėto
(

i

po vadovysta 
buvusio pikmiitinio Lietuvisz- 
ko prezidento Smetonos, pagal 
daueszima Lietuviszko konsu
lo czionais. Kariszkos tiesos li
kos apszaujktos po visa Lietu- 
va,
raszcziu, tdlegrafu, telefonu ir 
paežio. (Miežine 
dabar apl^ikys laikraszezius 
is/,, Amerikb, o gal ir szito n įi
ma rio“ Saules
tuom apraszymu.—R.)

Prezidentas Grinius su visais

cenzūra uždėta ant lai k-

ar Lietuvoje

nei n leis su szi->
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< Anthony Smetona

-J

DU KART SANVAITIN1S LAIKRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS JJTARNINKA lit JPETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $8.00. 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto, 
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LalszkoB ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adresai
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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Isz Visu Szaliu ŽVĖRIS, NE ŽMOGUS

‘DVASE’ NUŽUDĖ JA
SENA MOTERE NUŽUDYTA 
PER DVASE; NUŽIŪRĖTAS

PATI TURĖJO NUŽUDYT 
TOKI “ BESTI JE” IDANT 

APGINT SAVE IR 
DUKRELE.

PALEISTAS ANT 
LIUOSYBES.

dvase

llarbinas, Rusije. - 
nije Stepanovnaja 
iu augsztesni suda idant. p<*r- 
mainytu bausme mirties am 
viso gyveninio in kalėjimą uz 
nužudinima savo vyro.

Sūdo rasztai parodo liūdna 
ir varginga gyvenimą tosios 
Rusiszkos motore?, kuri savo 
gy venime kentėjo daug kaipo 
ir jos dvi dukteres nuo tojo 
‘ ‘ best i jos ’ ’ 
vu ir vyru, 
pradžių apsipaeziavimo, buv 
girtucykliu. Vyriausia dukrele, 
kuri vos turėjo 12 
rei sužagojo, kuri negalėdama 
pergyveni i tosios sarmatos nu
sižudė.

In koki laika, jaunesne duk
tė papuolė tam bestijai 
ir norėjo su ja panaszei 
elgti kaip su pirmutine, 
motina insidrasino ir stojo ap. 
ginimo savo dukreles.

Insiutes, kari pati užbėgo jo 
gyvuliszkam norui, uždare pa
ezia kambaryje ir pradėjo bal
sei ja muszti. Laike tasiino ir 
apginimo dukreles, motoro i už
traukė isz jo kiszeniaus revol
veri — puolė keli szuviai. mo
tore persigandus, iszbego lau 
kan ir pasidavė in rankas poli 
cijos. Vyra nuszove ant smert.

Norintį gudas dovanojo imt - 
ties bausme ’•Htepa nova i, bot 
dabar augszcziausos suda? da 
perkratines visa ta ji atsitiki
ma ir kaip rodos, paleis varg 
sze visai luoša, nes turėjo tie
sa stoti apginimo savos ir duk
ters nuo užpuolimu tojo besti
jos, žmogiszkam kūne.

Stopa■ 
apelavojo

mirties

M-
■t; J

kuris vadinosi te- 
Vyras nuo paežiu 

n

St.. Poellon, Austrija. — Su
das paleido ant liuosybes .Joha
ną Lanogger, kuris buvo nužiū
rėtas už nužudinima savo gas- 
padines Marijonos Mueblber- 
gerienes, bet po prisiega pripa
žino, buk tai ne jisai jaja nužu
do tiktai kokia tai “
Sudas jam i n tikėjo ir iszrado 
nekaltu.

Kada gaspadine likos nužu
dyta, Johanas adbego pas kai
myną visas siimuszlas ir sukru
vintas rėkdamas, kad ji sumu- 
sze kokia tai “dvase” ir nužu
do jojo gaspadine. Palicije jam 
netikėjo ir aresztavojo, būda
ma tosios nuomones, kad jisai 
žino daugiau apie žudinsta ne 
kaip apsakinėja.

Johanas prisipažino, buk la
ja diena susibarė su gaspadine 
ir Įniki* tojo barnio “dvase” 
i nėjo in grinezia užduodama 
jam keliolika smarkiu žaiduliu 
ir nužudė gaspadine. Sudže bu
vo tosios nuomones, kad laike 
tojo barnio, turėjo inciti in 
grinezia, snmuszti Jobana ir 
nužudyti gaspadine. 

į b
PALICIJE PLAKA ISZBA- 
DEJUSIŲS .BEDARBIUS.
Viednius, Aust riję. — Du 

žmones likos užmiiszti-, o dau
geli sužeido palicije, kuri už
klupo su szoblems ant dideles 
mynios iszbadejusiu darbinin
ku, kurio susirinko prie parla
mento, melsdami suszelpimo 
del savo szeimynu per Kalėdas. 
Daugelis likos aresztavota. Ne
gana kad žmogaus pilve žarnos 
gurguliuoje, bet da skyles gau
na guogeje. Tokis vargszo liki
mas visados.

SZERNAI SUEDE DVI 
MERGAITES.

Berlinas. — Dvi mažos mer
gaites einanezios in mokslaine 
provincijoj Westfalijoj, likos 
sudraskytos ir suėstos per lau
kinius szernus. Szernai negalė
dami surasti sau maisto per 
suszalima sniego, užklupo ant 
mergaieziu. Mergaites iszojo 
isz ryto iii mokslaine Udenber- 
ge ir nuo tojo laiko nieko apie 
jai.sos negirdėta. Darbininkai 
kirsdami egleles girrioje, užti
ko kaulus mergaieziu ir drapa
nas ir apie tai pranesze val
džiai, kuri apgarsino didele do
vana už užmuszima szernu. Yr 
vana už užmuszima szernu. 
Yra tai pirmutinis tokis atsi
tikimas Westfalijoj, idant szer
nai užkluptu ant žmonių.
VYRAS GALI GERT, KIEK 

TIK JIS NORI, SAKO
I TEISMAS.

Kanada. — 
v v ras turi 

teises gerti, kada tik jis nori 
— taip iszsprende Ontario 

aukszcziausias 
teismas patvirtindamas žemea- 
niojo teismo nuosprendi pilie
te Viktorijos Langienos byloje 
priesz savo vyra, Jerome Ltm- 
ga.

Langiene skunde savo vyra 
del žiaurumo, sakydama, kad 
nuolatos buvęs girtas. Tekinas 
betgi Langa iszteisino, 
reikszdamas, Langienei: “Tai 
noru ne koks žiaurumas. Szioj 
provincijoj kiekvienas vyras 
turi teises1 pasigertiy kada tik 
jis nori, kad ir kas diena.”

metu bjau

in aki 
past- 

b(‘t

ministeriais likos aresztavotas 
ir randasi po dažiura vaisku.’ 
Daugelis pulku vaisko likos 
t nujaus misi mist i ant Lenkis/* 
ko rubežiaus su tikslu užejimo 
ant Vilniaus, kuri Lenkai ate- 
mo nuo Lietuviu 1920 mote? 
Yra tai pirmutinis tikslas nau
jus valdžius.

Generulas Grigaliunas likos 
paženklintas komendantu Kau
no. Visam inireste yra priU])>Mi 
ant stulpu sukanti alsiszauki-1 
mai:
. “Valdže parduoda musu tė

vynė bolszevikams ir svetim- 
žemiams, todėl Lietuviszka 
kariumene užima valdžia 
tuomlaikiniai ir visa admi
nistracija.”
Girdot, kad buvusis prezi

dentas Smetona, kuris persta
tų progresistus, laikosi dru- 
eziai su Vokiecziais kurio jam 
prigelbiueja sziame sukylime. 
Badai du pulkai raiteliu pri
stojo prie komunistu, kurie yra 
insikase artimoje Kelsziu. Kiti 
susiorganizavo pulkai komu
nistu susirėmė su fascistais ku
rie bandė komunistus iszguiti 
isz tunais.

Po

Kaunas. I926m. Gruodžio 18 
Gruodžio 17d. vakare 

Lietuvos Prezidentas K. Gri
nius priėmė Szleževicziaus ka
bineto atsistatydinimą ir pa
tvirtino naujai susidariusi Mi
ll istori u kabinėta tokioj sude- 
t y je:
Prof. A. Valdemaras — 
.Ministeris Pirmininkas ir

l ’ žsi en i u R ei k alų M inistor i s. 
Dr. Pf Karvelis •—

Finansų Ministeris.
Iuž. Jankeviczius —

Susisiekimo Ministeris.
S. SziIingas —

Teisingumo Ministeris. 
pulk. A. Merkys —
Kraszto Apsaugos Ministeris. 
pulk. Musteikis —

Vidaus Reikalu Ministeris.

d.
dvase

M r
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Rio de Janeiro, Brazilije. — 
Agentas deimantu D..R. South- 
ors apleisdamas hoteli Eugenia 
(’osta, paliko ant kamndos ma
ža dežukia nuo piluliu, ir sėdo 
ant laivo kuris ketino plaukti 
iii Anglijo už keliu valandų. 
Tame tai laike kotelio tarnaite 
czvstydama kambari kuriame 
agentas gulėjo, užtemino dežu- 

*te ir iszmete in szaszlavas. 
"Agentas apsižiurejas kad pa
liko dėžutė kotelyje paszauke 
palicijanta ir drauge su juoin 
nuvažiavo kogreieziausia iii 
koteli. Pradėjo klausinėt tar
naites kur padėjo dežuke, tar
naite sake kad iszmete in sza
szlavas. Agentas nubėgo že
myn sujeszkojo baczka kurioje 
vadosi szaszlavos ir surado din
gusia dėžutė, kuria atnesze in 
hoteli, atidarė prie akiu tarnai 
tes parodydamas nusistebėju
siai merginai 28 deimantus, 

padovanojo merginai 
idant insidetu in žiedą, kaipo 
dovana ant josios vestuvių.

5,000 YPATŲ TURI KONIA 
PO 100 METU.

Vidinius

DUKRELE LIUDIJO PRIE- 
SZAIS NEPADORU PASI

ELGIMĄ SAVO TĖVO.
• Mount Canned, Pa. — Septy

nių metu mergaite, ana diena^^ 
buvo budintoja Sunbury sudd ‘ 
prieszais savo tęva, kuris pa
mėtė paezia ir savo szeimynele.

Andrius Sunelaitis,

J. Aleksa —
Žemes Ūkio ir Valstybes

Turtu Ministeris.
Dr. L. Bistras —

s

Aust riję. -

kitados 
gyveno Mount (‘arinei, bet da- 

_ ’ bar gyvenantis Tamakveje, li- 
Nereikejo jiems daugiau mais- per paezia už

Kaimynai a t ėja su

to tiktai krikszczioniszku lai
dotuvių. Visus palaidojo vie
nam kapo.

Povvlas

VYRUI TAIP DESZRUTES 
PABRIDO, JOG SUBARĖ

PACZIULE KURI JI 
APLEIDO SU 

VAIKAIS.
Baltimore, M d. —

Polaszinskis atejas iii policijos 
stoti su aszaromis melde pali- 
cijos idant siijeszkotu jojo my- 
lenia paeziule Rože, kuri ji ap
leido už tai, kad iszbare jaja 
už nuolatini gaminimą 
dogs”
ant kožno valgio. Povylas

Pa red i nejau jaja viso-

“bot
deszreliu kožna diena ir

ko: “
kinis parodais — turėjo 35 szle- 
l>es ir du puikius kailinius ko
tus, daviau jai miegot vėlai ir 
kiek tik norėjo, asz turėjau 
pats sau pasidaryt pusryczius, 
mazgojau torielkas ir grindis 
ir dariau visoki namini darba 
kad jai palengvint, o viską ka 
man pagamydavo ant piet ir 
vakarienes tai buvo tik deszre- 

“bot dogs.

pametima ir nedavimą jai su 
maisto. Negana to 

apleista motore su vaikais, ap
skundė Andriu už svetim-mote- 
riavima ir susineszima su Ona 
Langaicziute isz Ashlando, ku
ri buvo už tarnaite pas Sune- 
laiczius kada Andriaus pati 
sirgo. Sunelaicziai turi penkis 
mažus vaikus.

Sanalaitis laike teismo už- 
ginezino kad turėjo susineszi- 
mus su Ona ir savo gaspadine 
Tamakveje, bet 7 metu dukrele 
Genavaite, prisiege kad mate 
kaip tėvas meilinosi su Ona ir 
gaspadine Tamakveje pas ku
ria Andrius buna ant burdo.

Sūdąs da neiszdave vi roko 
ant nelabo tėvo, nes lauke po 
Kalėdų, gal pasitaisys ir sn- 
gryž prie apleistos szeimynos.

szeimyna,

Viena

kogreieziausia

Jeszko josios žadintoja 
po visa Amerika.

m

les ir dcszreles
Bet tegul ir taip buna ir valgy- 

“hot dogs” lyg smert, bile 
mano Rožele sugryžtu namon 
ant Kalėda su vaikais.”

Afrgf ne lepsze vyras? Gerai 
padarei Rože kad toki asila ap- 
leidai.

siu

> f

TURES ATSAKYTI UŽ 
9 GYVĄSTES.

Wilkes Barre, Pa. — Už ap
sileidimą savo privalumuose 
kaipo kasyklų bosas ir peržiū
rėjimą kasyklų, pakol angleka- 
sei pradėjo jose dirbti, C’harles 
Trenery, fajorbosis No. 7 ka
syklose, Nautike, likos aroszta- 
votas, Imdamas kaltas už pra
žuvimą devynių anglekasiu 'ku
rie žuvo eksplozijoj tose kasyk
lose 30 Oktoberio. Teismas at
sibus ateitoje.

a ai%
%

IBi
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Sztai paveikslas Klaros Ol

sen isz Wisconsin, kuria nužu-

sukyliinui kariumenes, 
apszaūkta visur straikai, nes 
valdže negalėjo pristoti ant. 
darbininku pareikalavimu ir 
pakėlimo mokeseziu, isz prie
žasties nederlingo meto.

Varszava. — Lenkai randasi 
didėlėje baimėje isz tojo suki
limo, todėl pastate daugiau 
vaisko ant rubežiaus. Lenkai 
nesitiki jokio pertrukimo su 
Kaunu. Paskalai eina buk Vo
kietija suszelpineja revoliuci- 
jonierius, kas labai šukele di
deli sujudyma tarp žmonių.

Szvietimo Ministei 
Dr. A. Milczius —

V a l s t y 1 >e s K o n t r ole r i u s.
Nauja Vyriausybe jau pra

dėjo eiti savo pareigas.
Liet. Pasiuntinvbo Amerikai.9 t

GAVOJ^000,000
TĖVAS MIRDAMAS AMERI

KE PALIKO TAJI TURTĄ 
DEL NELEGALISZKO 

SUNAUS.

, . 1 ncn 1 . —— 11 a 1
niekur nesiranda tiek szimt- 
amžiniu žmonių kiek Austrijoj 
pagal skaitlį gyventoju. Laike 
kontesto insteigto per miestą, 
kas atnesz savo metrikus ir 
darodys, kad ginie 182G mete, 
aplaikys dovana, tai net 5,000 
ypatų atsiszauke isz paties 
miesto Viednlaus. Austrijoj pa
gal paskutini surasza gyvento
ju, tai randasi 35 tuksianeziai 
szimtinetiniu ypatų — 15,001) 
yra vyrai o 20,000 moteres.

II

"Ji!

1:1

de josios jaunikis, 10 Septem- 
borio ir užkasė lavona girrai- 

a a a m -M a

tojg^&ldintojas pabėgo, bet jo
jo jeszko palicije po visa Ame
rika.

t

I' v I

Gruodžio 20. — Paskutinei 
danoszimai skelbia buk Rusisz- 
kas siuntinis Lietuvoje iszva- 
žiavo namo isz Kauno.

Pasikėlimas apsimalszino. 
Lietuviszkas vaiskas apleidine- 
ja Lenkiszka rubežiu sugryž-

* *
Prezidentas Antanas Smeto

na likos iszrinktas vela prezi
dentu Lietuvos per nauja kon
gresą ir priėmė prisioga. .. 1

darni in Kauno adgal.

Kariškos tiesos Kaurię li
kos atszauktos, bet kitur da no- 
atsza ūktos.

Berlino komunistai kaltina 
Angliję kad insikiszo ir reme 
pasikelima Lietuvoje.

Manoma, kad sutaiką pa dai
ry t it su Rosi je ir Lietuva dabar 
bus pertraukta per nauja val
džia.

4
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Rymas. — Gaetano Bracale, 
tarnas czionaitineje ligonbute- 
je aplaike žine, buk jojo tėvas 
mirdamas Ameri'ke, paliko jam 
visa savo turt'a susidedanti isz 
szesziu milijonu doleriu (150 
milijonu lirų.)

Jojo tėvas Nulio Bracale isz- 
bogo iii Amerika, palikdamas 
sa vo
“an t v i eros” ka i po ir t ri s ma -1 
žus vaikus. Apleista motore tu
rėjo nemažai vargo pakol isz- 
augino savo szo'imynele ir ne
žinojo kur dingo vyras su ku
ri uom szliubo ne eme.

Norints nelegaliszkas suims 
nepamena visai savo tėvo, bet 
nuolatos turėjo apie ji gera 
nuomone ir paguododavo kaipo 
tęva. Gaetano sako, kad turėjo 
prijautimą, kad jaigu jojo tė
vas yra gyvas, tai apie juos ne- 
užmirsz ir gal pabėgo del to, 
idant dastoti kokio turtelio del 
tuju, kuriuos mylėjo ir paliko 
varge, bet nesi tikėjo idant tė
vas paliktu taip milžiniszka 
tiirta apleistam sunul, motinai 
ir sesutėms.

paezia su kuria gyveno 
ant v i eros”

' I
I. ,jf

Toronto, Ont., 
Szioj provincijoj

provincijos

pa-

RADO SENOVISZKUS 
PINIGUS.

Viviors, Frnncije. •— Laike 
arimo lauko tūlas kaimietis su
rado kelis molinius puodus su 
senoviszkais Rymiszkais pini
gais paeinanezius isz 408 lyg 
527 meto. Paveikslai ant pini 
gu buvo ciesorių Teodoro, Jus
tino Didžiojo ir Justino pie
mens. Daugiause buvo sidabri
niu pinigu, bet buvo keliolika 
ir auksiniu. Valdžb užmokėjo 
ūkininkui arti puse milijono 
doleriu už tuos pinigus, ku
riuos patalpino i 11 valdiszk-i 
mūzoj u.

1 
i

»

i'

Apię 
Kriksz

10,000 KRIKSZCZIONIU SU
GRYŽ O INDIJOJ PRIE 

PAGONISZKUMO.
Ililsborga, ludije. 

deszimts tukstaneziai
czioniu sugryžo prie ludusu ti
kėjimo, laiko dideliu ceremoni
jų kurias laike tautiszki pago
niški dvasiszkieje. Indusai su
prato, kad priverstinas Kriksz1- 
czioniszkas tikėjimas jieim ne
duoda naudos ir da buna dau 
ginu persekiotais nuo abieju 
szaliu.

s
i
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AMBASADORIAUS IR KONZULU:
ADRESAI LIETUVISZKO
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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.

Kas Girdėt
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Prohi'bicijos agentai konfis
kavo szimet 27,500,000 galonu 
svaiginaneziu gerymu ir aresz- 
tavojo 72,700 prasižengėliu 
prioszais prohibicijo, konfiska- 

2.227 samogonkn, 5,935 au
tomobiliu ir 189 laiveliu, isz- 
liejo 11,220,009 galonu rnvini- 

arako, 808,(100 galonu vyno ir 
IJU.OOO saidos. Pelno turėjo 13 
milijonu doleriu. Prohibicijos 
sznipu žuvo 13 o sužeista 2,042. 
Ar prohibicijo užsimoka Ame
ri k e .*

taneziu doleriu. Po iszlekimui 
in padange, rakietas duris sa
vo pajėgas ir vis lėks augsztyn 
ir augsztyn. Isz pradžia buvo 
nutarta surasti kapdidata 
idant iszlekl u draugo su rakio1* 
In in menuli, bet negalėjo su
rasti budo, kaip tasni žmogus 
sugryžtn adgal ant musu že* 
mos.

Pradėjome siunsli kalendo- 
del musu skaitytoju ant 

ateinanezio meto ir tikimės, 
kad szimet skaitytojai Ims isz 
ju užganadyti, nes mums kasz- 
(avo szimtai doleriu juos isz- 
loisti, norinls tai yra sieniniai 
kalendoriai.

Del ko? Lengvas atsakymas. 
Laike st raiko daugybe musu 

melde

ribs
melo

st raiko 
skaitytoju melde szirdingai 
kad laikraszti nesulaikyti. Ti
kėjome jujn žodeliams, siuntė
me laikraszti konia metus lai-

nio alaus, 1,247,000 arielkos ii |j.(l sH vj|czjn< praėjus strai-

kada gavo rokunda

kamieije prune-hnigracij<
sza. Imk valdiszkuose kalėji
muose randasi svetimszaliu su- 
virszum doszimt* tnkst.imzin, 
kuriuos sugrąžys in i m. isz kur 

Tieji negeistini sve- 
yra negeistini ezio-

ir didele sunkenybe del 
nes turi juosius nž-

pribuvo, 
t imsza'liai 
na i s 
valdžios,
laikvti.

Wool wort h ’<> 
kurie randasi 
Amerikoniszkam mieste ir Ka
nadoje. turėjo puiku pelną szi
met, todėl ketina savo szerinin- 
kam iszdalinti puikes dovanas 
ant Kalėdų pavidalo procento 
— konia penkesdeszimts dole
riu pelno. Tuju szeru verte yra 
arti 16.5 milijonai doleriu.

Szimet tieji deszimtukinei 
sztorai padare biznio ant 87 
milijonu doleriu, o pereita mo
ta pardavė tavom už 349 mili
jonu doleriu, 
koinpanije
Su v. Valstijose.

“ forsztorei, 
konia kožnam

» ♦

tun
Woolworth *o

sztorns1425

Valdže persergsti gyvento
jus idant laike szvoncziu, kada 
tai žmonos mažai temina ant 
pinigu, idant apsisaugotu ne
tikru bumaszkii kuriu sziadien 
daug pasklydo po visa sklypą, 
o ypatingai 10, 20 ir 50 doleri
nes bumaszkos. Deszimtines 
Immaszkos yra konia ketvertis 

už tikrąją, 20- 
dolerines vra ant Clevdando 
banko ir prasto darbo o 50-do- 
lerines turi Grant’o paveiksią 
till ii t a ra (’ isz meto 1922. Todėl 
aplaikydami pinigus niro lie
pa žy st a m n j n teminkite 
ka jum duoda.

Sztai turtas kuris vra vertas t 
pagnodone

colio mažesne 
v ra

>s

gerai

ir nusistebėjimo. 
Mirusis magikas “raganius” 
Houdini, paliko knygyną (bib- 
lijoteka) vertes puses milijo
no doleriu, kuria 
Amerikoniszkos tautos, paan- 

dei

4 4 raganius

užrasze del

kaudamas del randaviszkos 
biblijotekos Washingtone 
(Congressional Library). Tarp 
paliktu knygų randasi labai 
nos raganiszkos knygos vertes 

ypatintiikstaneziu doleriu, o 
gai knyga isz 1584 meto, kuria 
iszdave Walter Scot t? Toji kny
ga likos uždrausta per Anglisz- 
ka karalių Karoliu pirma, ku
ri* paliepė visas lokes knygas 
sudeginti, bet viena isz ju li
kos iszgelbeta ir ant galo gavo
si in rankas Houdin’o, didžiau 
šio Ameri koniszko magi ko, Žy- 
diszkos veisles.

Viedniuje, Austrijoj, baigė 
dirbti inilžiniszka rakieta, ku
ri žinunai profesoriai Obert, 
Hoeff ir kiti naudos ant iszszo- 
vimo iii menuli už keliu mene
siu. Rakietas turės gana pajė
gu iszlekti in ora, nes po užde
gimui leks in virszu septynes 
mylės in sekunda, apie 400 
ti^kstanczius myliu (tiek tolu
mo in menuli) padalys in 97 
valandas. Rakietas svers apie 
500 svaru ir kaszhios 20 tuks-

ISZ LIETUVOS
TEISMAS NUBAUDĖ ALY 

TAUS FASZISTA BA
LE VICZIU.

Kannns. — Alytaus apskri
ties 11 nuovados Taikos teisė
jas Lapkriczio 24 diena iszna- 
grinejo byla apie Joną Lnmbi, 
Broniu Balevicziu, studentą 
Jurgi Balteni, Leona Blijanau- 
Ska ir liaudies mokytoja Ksa
vera Priuelaiti, ikaltinamus dol 
platinimo Kaszistiniu atsiszau- 
kimu.

Mokytojas Ksaveras Prūse 
laitis prisipažino kaltu ir
baustas 2 savaitėm areszto ir 
200 litu pabaudos.
lint nmokeli 200 litu, jis turas 
iszsodota dar 2 > a va i tos aresz
to.

Bvla del Br. Baleviczians ir 
Jurgio Baltenio, neatvykus J. 
Balteniui ir nesant žinių 
teikta jam pakvietimas, 
ta.

Lumbis ir Bujanauskas (bu
lei inrodvmn stokos iszteisiuti.

nu*

Neiszi- i ga

ar In
ai ido-

KALĖJIMO
BAISYBES✓

BADU MARINAMI SOLO
VECKO KALĖJIME KA
LINIAI, KURIE 2U

BOSI NUO SUN
KAUS DARBO.

,, , i «. ii

BerlintlS. Vienas liidusu 
prekininkas. Sai Kureiszi, bu- 
ve.* vii uos Amerikos aiiloinlj- 
kiliu kompanijos agentas 
nuošė ir Japonijoj,

Ki- 
paskui, 

1922 metais, nuvykęs iii ('žila, 
ten Sovietu vvriausvbes stiim- • •
tas ir iszdangintas iii Solovoc- 
ka, o dabar isz ten
apie savo patyrimus tojo žiau
rioj szaltoj saloj, kur Sovietu 
valdžia dangina savo prioszm, 
pasakoja szitaip:

“Sausio 7 
reiszi

ir

paleisiąs.

1922

atkerszyt: parasze ant popie- 
ros loki ai nearsi n ima : “Kas

Lietuviszkos Pasakos.

gerdavo, uliavodavo ir 
turėjo szimta rubliu nuo

rus pinigus, bot 
dus daigias/’ 
greitam laike

erne

vėl
o

su žmogžu-

loki apgarsinimu: 
apjuoks kaip nors hambizu ku
nigą, tai tegul ateina pas manė' 
— duosiu už tai szimta raudo
niju, ” ir prilipdo ant varsli- 

nobnveS*

kui atsilygins teisingai su sko
la. Bet praėjus slrai k n i, nžmir- 
szo skola, o
idant užmokėti už kola ir ant
ateinanezio meto prenumerata 
tai atsisakė mokėti ir tokiu 
būdu iszdavvste neteko t ūks-e

lanezins doleriu.
Todėl, paneszdami tiek kie

les, nutarėme iszduoti tiktai
r i 'I

1

( 
sienini ir kiszenini kalendorių. 
Nemalonu buvo mums, idant 
musu skaitytojai butu nusimi
nė, bet “biznis is biznis” ir 
kožnas žiuri kad ant biznio ne- 
trotvl ir nesubankrnlvt idant 
kitiems inlikt.

Gal ateinanti meta iszduosi- 
mo puiku knygini kalendorių, 
bot turėkime vilti, kad skaity
tojai bus teisingesniais.

Ant galo meldžeme visu tai 
suprasti ir dovanoti, bet kito
kios rodos nebuvo ir negalėjo
me visai nžmirszti nors
skaitytoju, kurie atsilygino su 
skola ir buvo did mus isztiki- 
mais.

tuju

Nescnei raszeme kad Lietu
voje yra kariszkas stovis ir to
nais kas tokis “pagedo.” Vė
liaus isz Liet uvjszjcos atstovy
bes Washingtone, prisiuntė už- 
ginczinimįi, kad tai neteisybe 
ir viskas knonogeriausiam pa- 
redke “kaip danguje.” 
buvo ir melu, kaip parodo pas
kiausi telegramai, nes Lietuvo
je sziadien tikra pekla, maisza- 
tis ir nežino kaip tas viskas už
sibaigs ir 
jimo kraujo.

pagedo.

Bet tas

ir S a I i me tikėtis pralie-

(’barters

SUGAVO KONTRABANDI
NINKU LAIVA.

Polieijps laivas 
tarp Palangos ir 
uosto sulaikė 
motorlaivi su 15 
ninku, kurie yra 
Latviu

“Savanoris” 
Szveii tosios 

kontrabandini 
kontrabandi

Vokiecziu.
ir hennu nilietvbes

• *'

Laive rasta pus-szefzto 
tanezio litru pirito, 7 tukstan- 
ežiai cigaru, 40 szauluvaim 
szoviniu ir sziaij invairin prė- 
kiu.

kurie
Lenku

tivks-

, shko K u
in Hermitage vieszbu- 

Ii, kur asz buvau apsii-lojęs, 
atvyko trys revolveriais apsi
ginklavę žandarai, areizlax’o 

•Maskva, 
mane in 
kame be 

mane per 
ir pagaliau

AM )

žandarai, 
mano ir iszgabouo in 
Isz Maskvos nuvežė 
Ijubian'kn kalėjimu, 
jokio teismo laike 
devynis numesius. 
man inteikta laksztas popierio, 
kuriame buvo paraižyta: “Nu
teistas trejiems metams in kon
centracijos punktą. ’ ’ 
ne tuojau* iszdėngino 
vecka.

Toje salojsziandii* yra

Po Io ma
in Solo-

SURINKO Dr. L BASANAVICZIU3.

Apie Levyzoriu.
Levizorius, nors mažas buėo, 

bot mokėjo pinigus greitai isz- 
lėist : 
nors
Zvdc'lkos iszmaines ir arklį nuo 
Žydo, kuri pardavės paėmė ge- 

“pinigai sli- 
priežodis sako,
I jCV vzorius

liko plikas kaip tilvikas. Dell 
ir užsidėjo

džiais. Viena karta iszojo anie
visi žmonių rabavoti. Nubraz i
dėjo in viena dvara, nes žino
jo kad to dvaro ponas labai 
bagetas. O tas ponas turėjo la
bai piktus szunis. Levyzorius 
jau pirma turėjo prisitaisęs to
kiu raguoliuku: isz miltu su 
arielka. Buvo jau gerai sute
mo. Levyzorius eidamas aplink 
dvaru primetė szitu raguoliu
ku, kuriuos sznnes su pagar- 
do’m iszboge surankiojo ir taip 
gardžiai priede sulindo in bū
das ir visi pasigėrė sumigo. Ta-

(

raisziojo,

” ir prilipdė ant 
nio st tilpo. Kur buvęs 
Levyzorius, ėjo Inom kc'liu> 
perskaito toki apgarsinimu ir 
nusprendė sau, kad lie raudo
nieji toks ’jam. Sugryžes namo, 
liepe savo draugam prigaudyt 
vėžiu, o anas tuo laiku prisidir
bo mažiieziii lajiniu žvakely- 
eziu. \rakare, kai jau sutemo, 
nuėjo dvioji iii bambizu bažYiy- 
czia; vienas eme isz maiszo vė
žius, o kitas lipde ant vožiu nu
ga ros žvakele ir 
žemen.
sivilko baltais rubais ir t 
klaupės prie altoriaus ome gie
dot. Iszgirdo sargas ir pasako 

Al<‘jo ir kunigas in
mato

o

John Lizdą?
PIANAI 

Plejerei - Baby Grands 
Ant Lengvu Mokescziu
»
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leidžia veži
Paskui Levyzorius ap

atei-

NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO

$390
i

I

36 Rolsai, Sėdyne, Atve
žimas in šluba, Uždan
galu, Metas Pastrajinimas

DYKAI * i
!,3

H

k a
po

Pamate

maža, 
žemr

•s
l are:

i r i 
gie< lant 

mirga.
kunigą, 

eiksz artyn, iszgirsi 
asz 
is

naujiena: i

dangau
ir nuneszti in dan

esmių 
si u n st a s

GERI ANTRA-RANKIAl PIANAI 
NUO $50 IR AUKSZCZIAU.

Priimame jusu sena Piann arba 
l-’onografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Plejerio.
Raižykite o gnusite pilna surasza

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST.

WILKES-BARRE, PA.

kunigui, 
bnžn veži n 
bhlla
žvaigždeles
I a-v vzori us 
“Eiksz, 
liuk-ma
Hjlinolns isz
paimli tave 
git su duszia ir su kimu. Jeigu 
eisi szia licn, tai su visa szvie- 
syhe busi nulydėtas kaip ma
tai, o jeigu ai idesi
nio laiko, (ai Imsi 
nesztas. Duodu iszsirinkt, kaip J 
nori!’

Tas

la žmogžudžiai visas duris už- 
isz stonin 

arklius, sukinkė ratuose, pri
krovė pilnus vežimus visokios 
gerybes ir iszvažiavo.

Nuvažiavę in giria ome daly
tis tarp saves visus sziluos tur
tus. Viską gerai pasidalino, tik 
liko ant galo labai graži mnsz- 

kuria niekaip negalėjo 
pasidalyl, dėlto kad žednas no- 
rejo ja gaut. Žmogžudžiai Sake 
kad jiems ji priiguli, dėlto kad 
anie ja nuo sienos nukabino, o 
LeVyzorius sukę kad jam musz- 
kieta 
daug 
lei sziini 
lodami pasidalyt, Levyžėrius 
davė rėdą kad eiti pas poną ir 
paklaust kam priguli muszkif- 

Zinogžudžiai juokdam’u’si 
“eik, eik ir klausk pono, 

dabosimo ar tu neinkiszi 'snvn 
khili!” Levvzorins drąsiai su- 
gryžo in dvara, o žmogžudžiai 
nuseko paskui ji ir klausė pa
langėje ka anas'su ponu szne- 
kes. T<» dvaro buvo panaktinis, 
kuris labai mokėjo pasukas sa
kyt, o ponas labai įmurdavo 
k lauš vi.
prie duriu ir rados panaktini 
miegant, i n (‘jo in vidų, fszgir- 
(
vaikszczioja ir 
ton?”

, iszvenh' 
sukinkė

ant lolimes-
pa tamsoje

LADIES! ATTENTION!
bambizu kunigas buvo 

labai bagotas ir nenorėdamas 
turtu ant žemes pa’liki, alsi- 
piųiszo menamąjį aniuola ant 
kitos nakties ateit ji paimti.

(TOLIA US BUS.)

nn.» 
12,000 iki 15,000 žmonių, vyru 
ir mėteru. Kiek mnn žinoma 
ten buvo 
Amerikiecziai.

“Kaliniai at gulama fui in So- 
lovecka tokiais rubais, kokiais 
jie dėvėjo kai buvo areSztuoli. 
Daugelis ju buvo apsivilki' vi
sai plonai, kaip kad pietų Ru
sijoj dėvima v.'isarof metu. 
Tuo tarpu Solovecko saloj tei'n- 
peratura sziuo metu dažnai sie
kia 20 žemiau zero.

Kaliniai kasdien

Kiek 
inkalinti ir ket uri

kie 1

YOUR DRUGGIST 
RECOM MENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

ik

GYDlKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles jra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome inval
iduosius žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio - 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.L 
po 60c; Nuo nervu iszgasties, nuomo- 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys<* 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutek 
kinu sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudf 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

CUKRU ĖDANTI KARVE.
Knpiszkis. — Netoli Kupisz- 

kio miestelio yra krūmeliai, 
M armoliszkis’ 

na Juodakes su 
darbiais, 
ve i soles “ 
et ėda, žinoma, tik eiikrn. 
tas jos savininkams nuostoliu 
nedaro nes ji duoda gana daug 
“pieno”, kad jo ir jie patys 
prifisriaubia ir dar lieku par
duoti. Pienas labai geras, taigi 
vyrai ir,moterėles mėgsta

Vyreliai to pienelio, 
paragavę, pradeda 

skandalintis ir jeszkoti už sa- 
menkesniu. Pasitaiko,dkad 

draugai ir net broliukai 
skaldo.

O bobeles, kurios dar1 ne
senos, insikaiisznsios tik kazo
kėli szoka ir Dievui dokavoja, 
kad jn karvyte sveika laikosi 
ir gyvenimą saldina.

4 I
v ra 
, ♦ renni gyvo- 

beudrasavo
Jie turi labai geros 
karvyte. ” Ta karvy-

Bet

.|i
sriaubti?
nors kiek

ve
apsi

eini”

AUTOMOBILIU MEKAMI- 
KAS DUODA RODĄ.

Victor Everitt, automobiliu 
mekanikas isz Lehighton, Pa. 
sako: “Gulėdamas po antoino 
bilium ir ji taisant žiemos lai

priguli, del to kad jisai 
daugiau vargo turėjo ko-

s užmigdo ir t.t. Nega-
pasidalyt,

* T

C
'*

II

I,
ko, žmogui žinoma h ngvai pa 
gauna szalli. Paimu bonkute 

Lung Healer irv- 
kelet a

“Kaliniai Kasdien gauna po 
švara juodos duonos ir kas an
tra diena maža puoduką karsz- 
to vandens su trupuezin džio
vintos žuvies. Kalejiiiio valdi 
įlinkai laiko'dar mažas 'krau
tuvėlės, :kur'kaliniai, jeigu ku
ris jn turi kiek pinigu, gali dar 
nusipirkti maisto.

‘‘Neapsakomai sunki 
tis vra moterų kaliniu. Jos tu- 
ri keltis 5 valanda rvto ir dirb- t
t i deszimti valandų dienoj 
plauti drapanas, dirbti plytas, 
gaminti durpes
Daug moterų pusiau nnsibade- 
jusios ir neturi sziliesniu dra
panų.

“Kai kurie kaliniai, neisz- 
laikydami darbo sunkumo, pa^ 
skiria ar kitaip kaip nusižudo.

“ lOiudong-vargiecziai 
daugiausiai paprafti žmones, 
ir jei jiems butu leista, jie elg
tųsi su kaliniais1 žmoniszkiau, 
teeziau jie turi klausyti 
virszininku, 
moję savo žiaurumu ir brutali- 
mu.

Medicinos sztabas'.faloj Vra 
puikus, o
Marijona Vasiljevna, yra szau- 
niausi moteriszke, kuri.ka ga
lėdama daro, kad palengvintu 
kaliniu kentėjimus.

“Mano trėmimas Sodovecke 
staiga pasibaigė praėita Kug- 
sejo menesi. Isz Solovecko ma
ne pargabeno in Maskva ir 
ežia laikle kalėjimo iki La|)kri-

I’agalinu man iijteikta 
popieris isz ‘Ge-Pė-lP 
kos’), kuriame buvo paraszyta,

kurui

pado- I

('te.

la.
t are:

ponas labai -megdav
Levyzorius firicjes

ga ima szalli.
D r. Whit (>’s 
d uolos ir
Cold ir Grippe pigulku ir Inu
jaus vėl hunu prie darbo..A Li
da laikau bonkute namie. Ma
no papratimai- yra praszalinl 
kosuli ir szalti pakol 
ant krutinės.

I lealer
Dr. White’*

< a

užsl oje
Patariu visiems 

vartoti Dr. Whites gvduoles.
Galimu pirkti uptiekose arba tieaog 

nuo First National Laboratories, 
ad.

First National 
Lehighton, Pa.

i
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KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

lo ponas, kad kas prieki nėjo 
“Kas 

atsa ke 
kaip ir pauak- 

asz ponuli!” “ Na. In-

I ra ilgu ve 
i investi

d

mano

ir lankti pen’kes dienas,

Public
Pennsy Ivanijoj 
tiesas, kurios privers kandida
tus ant ženy*bu duoti “ant už
sakų”
pakol bus suriszti mazgu mote- 

“ užsakai ”
ga rsi na m i I a i k raszezi nose
idant visi žmonos žinotu, pana- 
sziai kaip katalikiszkoso baž- 
nyczio.se kunigai užsako. O ve
la, idant jaunavedžiai galėtu 
gerai apsvarstyti ka daro, ir 
nekiirie in laika galėtu per
mainyti norą ant apsivedimo.

PESZTYNES BAŽNYCZIOJ.
Pakruojį!j, Sziauliu aps. 

| Kataliku bažnyczioj

r v stos. Tieji bus

I Misipesze 
dvi mot (‘rys. Viena moteris s<‘- 

‘ ‘ luo- 
bet sėdėjusi

i dėjo “lokoje”, o kita in 
ka” norėjo ineiti, 
‘luokoe’ nenorėjo jos leisti. Na 
ii- prasidėjo pesztynos. Antroji 
su smarkumu atplesze durele 

“luoka 
sedinezia už plauku, 
abi tąsytis, 
ininuczin. 
ko.

ir, inlipnsi in
s

griebe) y

Pradėjo
Peszesi apie 5-10 

Buvo žmonėms juo-

<4

v ra

savo
kurie yra pa.4 i žy

vyriausiai daktaras,

ATSAKIMAI.
A. Z. Eynon, Pa. 

traktu prasidėjo 
Septemberio, o geriause pasi
klausk virszininku savo unijos 

t a ja žinia

Kūn
inio pirmo

virszininku kurie 
tau meilai intoiks.

B. M. Springfield, 111. — Prl- 
siunski senas malda-knyges. o 
apdarysime in i knra da goriau 
kaip buvo naujos.

Mrs. A. K. Wilkes-Barre, Pė. 
— Jaig turėjai koki nesuprati
mą su kunigėliu, tai tavo biz
nis, o ne visu. Kam da garsyt> 
apie tai laikrasztije ir save pn- 
žeminet ? Geriau tylėt ir viskas 
paszvilps tykiai.

DAINŲ KNYGELE, taipgi tinkama 
kaipo eile* ir dekliamacljoB. 92 pus. 
lapių, popierini apdarai. Preke 25c 

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

KANTICZKOS arba gieunlu I knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1,
Su gereaneb apdarais, preka $1.50

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

"j*

I

n

klausė: 
Levvzorins 

s n i a u k rodama s 
t inis': “asz ponuli!” “ 
driau, pasakyk pasaka 
re tampydamas 
nas.

Na, 
” — ta- 

blauzdas po- 
Ir pradėjo Levyzorius sa

I 

I

sudėtu 
Preke

Spencerport. N. Y.

SUNAUS KERSZTAS.
Naumiestis, Tauragės aps. — 

Vietos pilieczio Koraiczio su
nns Evaldas, senai visuomenei 
žinomas savo palaidumu ir 
“naktie” darbeliais, Lapkri
czio 10 diena girtas eme mieste 
truikszma kelti, užpuldinet 
žmones. Policija ji numalszino 
ir pasiuntė namo. Namie t aipgi 
omo skandalinti.
sudraudė ir uždare atskirame 
kambary iszsiblaivinti. Pasta- 
rasis pasiryžo tėvui už tai at 
kerszyti. [fežpleszes įauga ir 
iszlipes uždėge jauja su st aidu, 
kurie ir sudege.

Evaldas suimtas, 
dvmas. 

a/

BICZIU MEDUS.

savo 
darbeliais

kelt i, ežio 6.

Maskva

(‘Ozo

Povas su h uUI

Kina far-

Jeigu norite apsisaugoti nuo »zal- 
czio tai vartokite medų. 5 svaru vied- 
rūkas tiž $1.65. Imant daugiaus 
pirkaite pigiau. Visokiu karveliu ir 
balandžiu $2 už pora ir brangiau. 
Szunu del medžiokles, gražiu dideliu 
hpželkoju visztu ir t.t.

P. Andrekus
Dox 107

(103
v

Pentwater, Midi,

kad ‘Nuosprendis pakeista if z-
trėmimu isz Soviėtu Rusijos. 
Ir asz iszvykau rn Latvija.”

Y ■ 

-- -------------------------------

kyt pasaka apie Levyzoriu ap- 
juokeju, t.y. patfj apie save. 
Nusako kaip tas Levvzorins 
szidijo ubagus, apjuokė Žytl’i 
su Žydelka ir daejo lyg tam, I 
kaip aitas susidėjus su žmogžu- j 
džiais iszrabavojo dvara vieno1 
pono. Paskui nusako apie daly
bas ir kaip Levyzorius su 
žmogžudžiais muszkielas nega
lėjo pasidalyt:.. Czionai per
trauko Levy zurins savo pasaka 
ir ta fe: “ 1 
matosi, 
paimt muszkieta ! 1 . I - - -
nas tuos žodžius isztarė, tuojau 
Ibevyzoriits iszbego pro duris 

“Matai, 
kinu! matai asz sakiau!

Zydelka ir daejo lyg tam, I

Kaip, tamstai, pofiuli, I 
kam g(‘riau prigulėjo 

Y” “Žinoma, 
kad*Lovyzoriui!” Kaip tik po-

Žinoma

Į

I
I

II

I

i
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4 PUIKUS GURBINEI

SIENINIAI KALENDORIAI_ _ SNDO1 
ANT 1927 METO U2 «1

' -----— ’■ {
į L . ,

Kas pHsiuns viena doleri; aplaikya
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1927 meto. rFi‘le kožno 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kaleiidoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
pjauti. Galite juos padovanot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Kalėdų ar Nauju Metu.

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

g. r.» u • ,
■ ♦ : , t .i. " ■< ■

dorius ant 1927 meto. rPd« kožno

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

le a Įliedama s: li sz sa- 
“ Da-: 

bar ir žmogžudžiai jau nesigin- 
czibo, nes patys girdėjo kad ir 
poiiasnusprendė muszkieta Le-

>

vyZoriui. Ant rytojaus susikė
lė dvaro žmones ir rado'visus 
syirnus dyktis. Siųjrato ponas; 
kati buvo ir vagis jo rankoj;

jis |)ideido.
Netoli nuo dvaro buvo bam- 

bizu kunigAs; tasai dasižinojes 
kas atsitiko, atėjo pas poną ir 
pradėjo isz jo szidyti, sakyda
mas: “Sžo tftu ir tavo szunys; 
tu sakydavai, kad vagiu nebi
jai. nes tiiri gerus szunis;i szo 
tad ir tavo szunys. Ha, ha, ha..! 
Supyko ponas ant !baml)izu ku
nigo ir sumišlijo jam szitaip

■ » 1 t t ■■

< 1

♦ r

DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.

Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos 
Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar- 
singiausius ligonbutinius Klinikos Su- 

Raszykite delvienytuose Valstijose, 
atsilankymu arba pasimatymu su ma
nim po 5 dienai Sausio 1927. Velidamas

I
i

I
I
I

I
I

I

I

visiems savo pacijentams Linksmu Ka-
___  __ __  ___ __ <. I

ledu ir Laimingu Nauju Metu.
DR. J. E. MENDELSOHN

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

 $-----------------------------------------  

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite1 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

»■11—i irib

del žmogaus kuris dirba ir czedina.MH
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Baisioji
Paslaptis
Pan žiuje ant vienus bažny- 

czios laipsniu prie duriu per 
daug metu buvo matomas ne- 
pažystamas elgeta. Jo pa>tei
gimas, balsas ir būdas iviszke 
gera iszsilaviniina. isz po pras
to szvarko, kuri su pagarba ne- 
sziojo, blizgėjo atminimo kry
želis. Isz tarpo kitu elgetų, ku
riuos Bažnyczin priglaudo ir 
kurie gyveno isz auku szis el
geta buvo irzskiriamas. Buvo 
vadinamas Jonu. J<> gerumas 
prie auku iszdnlinimo ir rūpės 
tis apie hzvengima invairiu 
nesusipratimu užpclhijo jam 
visu prielankumu. Kas 
nuo 25 metu sėdėdavo

AMERIKAS STENGĖSI PADARYTI ŠUTAI K A NICARAGVOJE

R

rvtas 
ant tos 

paezios vieto?, o vienoj niekas 
isz jo draugu nežinojo nieko 
apie jo praeita gyvenimą. Tik- 

s nie
kuomet noperžengo slenksezio 
in vidų bažnvezios. Pamaldų 
laike, kuomet rimtas, melodiji 
nis vargonų balsas pritaria, ti 
kineziiijn giesmėms, tas elgeta 
ui džiaugsmu hutu inejes Imiž 
nyczios vidun, bet neturėjo 
drąsos ir tiktai verksmingomis 
akimis nuo savo vietos veizėjo 

paveiksią di
džiame altoriuje. Dažnai hvre 
,jo jam isz akiu aszaros. 
susigraužimas ir dideli sąžines 
iszinelinejimai supurtydavo ta 
varginga siela. Pirmais Krik?z 
czionijos amžiais, isztikrnju, 
paskaitytu ji dideliu prasikal
tėliu ir atskirtu nuo Bažny- 
czios bendravimo del atgailos. 
Jn ta bažnvožia kas rytas eida
vo ant Szv. Misziu jaunas ku
nigas, vienos garsingos Pran- 
euzu szeimynos ainys, kursai 
dalindavo gausias aukas varg- 
szams. Jonas buvo jo nnmyb-tu 
elgeta ir gausesne gaudav > 

nuka. ..................
Viena karta priesz bažnyczia 

paprastoje vietojo nebuvo Jo
no.
jeszkojo

kolei

tai ta pastebėjo, kad Jonas ui

in stebuklinga

gausesne
s M

Kunigas Povyla?
senelio

dilus

neramus 
gyvenamos 

vietos, kolei atrado mažojo 
trob<‘leje ant menkos lovo.- gu
linti ir serganti. Kunigo akvs 
pastebėjo dideli pmli^kliu bal- 
<lnos4\ b<>t dideli varga ir >kur 

Labaida kituose daiktuose.
gražus aukso laikrodis kybojo 
imt menkos lovos, szalyp Kri>- 
laus figūra isz dramblio kaulo 
nuostabaus darbo, du puikiuo- 

reinuose paveikslu. divonu 
prie menkos lovos 

su gotikos 
o isz knygų tarpo 

sida-

ne
pridengtu;
stovėjo fotelius 
braižiniais,
kyszojo malda knyge >u 
bro kliamrais. Kiti baldai lm

Kunigo 
pasirodymas atgaivino ligoni, 

siisznko s u dideliu
< i

Vo visiškai prasti.

todėl
džiaugsmu: 
meni nelaimingaji! 
telinu, atsake jam 
kunigas Povylas, 

tiktai

Ml
Ar, geradaris at 

“ • ’ >
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Adolfo Diaz, Shv. Valstijoj pradėjo dory

į

z'1

Mano Vieszpats, ma- 
■

’ J'
Kunigas Povylas, neveizoda 

mas in žmogžudį, stengiasi pri
gesinti savo sopuli, o tas szan- 
kia: ‘^Faip, asz esnii toji bai- 

Tev<‘,

sznuike: 
no VieszpatsP ’

senybe, tas žmogžudy?, 
tavo rankose mano gyvenimas 
irmirtip!
Pasakyk, ka. turiu daryli kad 

man atkerszyturn 2
— Asz a I k orszy s i 11 ? v a i n u 

laimingas!
— Ar neteisingai maniau, 

kad man jau nėra atleidimo' 
Žinojau, kad ir Bažnyczia ma
no atmes, 
atgaila nieko negelbės ir kad 
man nėra atleidimo! Aut tu žo
džiu karas kunigo ?zirdyjo 
tarp atmaus sopulio ir galios 
doti iszriszima tuojau sustojo. 
Pasijuto esąs Kristau?

kad mano gailestis,

I

u

“Cane Cream” Naujas 
i Produktas.

Mėgstantieji dabar

jas
i i

vadinamas 
sutaisytas

iszrasta*4
isz

ir

O j szirdeles gana, 
Žinau viena sena, 

Bobele nesenei naszlc liko

v i et 1- 
niriku, kryžių savo tėvu paliki- 

inteike nusidėjėliui in ran-m u
kas ir pid<lause:

-— Krikszczionie,
gailestis yru tikrai?

— Taip.
— Ar pri|)ažysti, kad lavų 

padarytos nedorybes yra

ar tavo

hai-
■ sios ?

J ’.

Rodos ant szimlo arkliu užlipo, traukianeziai
♦

Ant praszymo naujo pre zidi nt 
ii tenai-- paredka ir apmalszinet j 
k.i ambasada Managua, ant kai re? 
komendantas

' t »

Amerikoniszkos fiot

vienos garbingos szeimynos tu
rėjo isznnomavc? palivarku ir 
dar vaiku Imdamas buvau 
imtas in savo levu 
rūmus.

i

o .\ icai'agvos, 
litiki^zkus nesutikimus. Paviukslas parodo AineiTkoiiisZ-

o ant deszinos admirolus Lattimer
M l

< \ ra prezidentas Diaz 
os pa kraszezino>e

a n t deszino 
Nicaragvos, Pietiniam Amerike.

— Taip.
— Dievas, žmonių 

tas prie szio kryžiaus, 
leidžia!

Elgeta ant veido gulėjo ant 
žemes prie kunigo :koju, ta - -gi 
isztieses ranka, davė iszriszL 
ma. Paskui norėjo ant kaktos 
padaryti kryžiaus ženklą,
Jonas buvo be žado — mirė,

M.M/r. — Laivas.

prikal 
tau at

bei

mingi, atsidavė ant Dievo va
lios, vieni kitus ramino ir lau
kt' kalėjimo savo likimo.

Paskirta mirt ies diena

vyriausiojo giljotinos, 
Nepaprasti mano ga- 

mokf- - 
as

paskyri-

na- 
geradariu

Buvau pa? kirtus kam
bariniu tarnu prie 
sumins,
bumai, didele pažanga 
luošo ir mano globėju gerinu 
atmaino mano pirma 
ma ir pakele mane in raszt i niū
kus.

Pabaigiau 25 motin, kuomet 
kilo revoliucija;
bvo suklaidintas

o didvbe 
priguliuinga padelimi, 
mane apleisti savo 
rnmus ir bėgti prie revoliueijo- 
nierin.
ros,

ra sztai s,

pra
ėjo užmirszta ir butu iszvenge 

jei ne la> žmogus, 
kuriam rūpėjo gauti tu nelai
mingųjų turtu. Jis tai nuėjo in 
teismą ir primine apie už
mirs/, t uosius. I z. tat gavo skun
dikas garbes ‘,Pdieczio

primine

■H* n. » - ... u » . .......i ■ « • H • .(< «•. IWI        — mn . HM*

koki iszkontejo tavo aukos. V. 
so gyvenimo asznros tai ne per 
daug de] apgailėjimo lokiu ne

dorybių; vienok Dievo gailes
tingumo iždas yra daug dides
nis.

Tam<‘ laiko kunigas atsisto
jo. Joiias-gi, kaip nauju gyve
nimu atgaivintas, keliasi nuo 
lovos,
damas:

PAJE3ZK0JIMAI.

pusbroliu
, se-

n iau 
Pa.

J

Xorints jau lavonu smirdėjo 
() bet jauno vyro norėjo.

Pora desetkn rpetd sau 
numažino,

Dievyti, rodos žmones to 
nežino,

Ir noriais .36 meius sau 
parūkavo,

Bet antro ir jauno vyro da 
negavo.

paliko pinigu,

sirapa
• galės naudotis gryno cukrinio, 
naujoje fonnojeo sirupo. Nau- 

produktas 
cane cream”

cukrau kovalo, 
bandymu Suv. Valstijų Agri 
kultūros Departmento chemi
jos biuro. Kurio naujo produk
to Louisianos cukraus dirbtu
vėje sc'knncziain sezonui užsa
kyta 1,000 koisu.

Naujas produktas yra pada
rytas grynai isz cukraus kova 
lo niežiu, nieko neatimant taip 
ir nieko nepridodant. Turi si
rupo spalva ir szvolnumn, pa- 

i malonus kaip 
szokoladinoi saldainini.

padarytas tokiu pat
4 ( Cnn-

cream ” 
procesu kaip ir saldainiu dirb
tuves' dirba saldainius.

“Cane cream” gali Imti kei- 
cziama, bet visuomet panasziai 
turi ta pat malonina. Kuomet 
sutaisytas kaip tirsztas sira- 

I pas yra vartojamas ant duonos 
ir t.t. “ 

cream” patiks tiems 
mėgsta tirszta sirapa.

Kuomet 
taisytas 
sandvieziams taipgi yra tinka
mas pyragaieziu apeukravi- 
mni. Viskas kas reikalinga tai 
inkaitinti dvigubame puodely
je ir pilti. ” 
būti taipgi vartojamas 
sodos fontanu ir kitiems pavir- 
szeliams kaip tai szalta-koszei. 
Kaip manoma sziame sezono 
bus pardavinėjama visose gr<- 
šeriu krautuvėse.

karsztu keksu, 
pat i k s

Cane 
kurieAntrai vyras

Apie asztiioniolika szimtii 
doleriu, 

'ruojaits kandidatas atsirado,
Kvaila boba prigavo, 

Pinigus iszviliojo, 
Nuo bobos tolyn iszplszkojo.

'1’aigi, neviena, kol turi savo 
vyra sena,

Kas diena dejuoja ir jam stena, 
Jaigu kaulus gele,

ne pa si judi na, 
4\‘gnl tik iiuniirszttt tuoj 

pa si budina,
Ir gudrumas yra, 

Norints trandys byra
.Ve nepasiduoda,
Sveika nuduoda,

Bile vyrams pasidaboti, 
Koki kvaili apipainioti.

Sziadien jau sunku yra 
, prigauti,

Sunku koki norirtts kvaili 
gauti, 

Ba ne vienas supratimu gavo, 
Daugelis bjauriai prisigavo.

...............Oj žind vyfai, ‘
Gana gerai,

Apie bobelių paszeluma, 
Ir juju bjauruma.

Bet motore iszmintinga, 
Del vyro bus vis meilinga,
Su juom vargeli vargs, 
Pikto žodžio neisztars. 
Turite gerai apsižiūrėti, 

In bile boba neinsimyleti
Vėluk jaunikiu pasilikt,

Ne su ragana in pora sukibt.

J

”cano cream 
t i rėžtai

s 11- 
vartojamas

Cane cream” gali 
prie

— F.L.I.S.
■ <

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

6 LIETUVA

Pajeszkau savo 
Juozą ir Vincą Szarksznu 

gyveno Mabanoy City.
3’aipgi pajeszkau ir 'kitu

giminiu ir Įiažinstamu. Asz pa
einu isz Miszkiniu Kaimo, Ku- 
ciinu Para. Jeigu kas žino apie 
mano piisbrolius arba kitas gi
mines meldžiu praneszl
tegul patys atsiszaukia ant 
adreso. (t. 103

Mare Gizavicziene
1115 Gent Ave--

A I' . dį n B I 4 1 t l I 4*” A > L

Johnston City, UI.
“—

.jjnano

puola ant keliu, szauk- 
palauk idant 

da. l'iiojau buvo duotas ins,.-!prie atleidimo apturejima nu- 
aivas uolai- 

Pasai uolus
\’akarop | pinigu? meldžiu ai įduot i eigų- 
vežimą? ; l<»ms!" Paskui nuemes uždau- 

garbinga ‘galus nuo paveikslu
Tėvas,

kymas nukirsti rpmano protas mmgiems.
laiku ! vikas tai buvau a?z!
------ j pri

aini Ir.:!::: 1 
žeminama ■

verto s .vožė
ie žvakių

ta
szvlesos 

nekalta ir

J < vai •

iszda-

‘ ‘ Tėvo,

si k ra t vežiau nedorybių vaisiu, 
paimk tuos daiktus, parduok, o

arba »

i

«*V* 1
e.

eusziiko; 
paveiks-

•t...

Baltijos Amerikos 
Linijos

LITUANIA” 23 Gruodžio 
“ESTONIA” 11 Sausio 

Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA
Per laisvaji Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK .. $181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirtum.

Informacijų kreipkitos in vietok 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St.

«■'■■ r

sztai mano geradari 
lai!

'Tas reginys prikalė kunigą 
prie vietos, kur stovėjo ir su
riko: tai mano levas! lai mano 
motina!

i

geradariu ' s7X*imyna ant mirties.
labai susirūpinės, laike apsika
binės dvi jauni*? nes dukteris, 
motiim, uoli Katalike, 

, prie krutinės vyresne?
>

Tszdaviko vardo, nors j’u 
jo nieks isz ju lupu neg

Buvo jau vėlus laikas. Bude
li*, nuvargęs, pavedė savo dar
bą pagelbininkui kuris gerai ue 

atminti- susipažinęs su tuo amatu pra 
nūs daiktus, leidosi in Paryžių Isze pagelbos praeiviu, 
jeszkoti pasislėpimo.

Laikomas, 
narys, 
jais.
visur platino-i. Vienas tiktai tus, kuriuos ežia matai. Iszpil- 
žmogu? žinojo kur slepiasi ma- džius paskutini budelio darba 

i na isz- norėjau
'orybes ir girtybe užtemdinti žiaurius at 

sunaikino. 1'iv nuostoliai ( minimus; bet iszleides 
nes patys 

pasi? lepo i r 
geres- 

i‘Z dan-

Jei bu ežia u taip pada- 
bueziau tapes nedėkingu, 

bet ne žmogžudžiu. Revoliuei- 
pleszimai kartojijomi-iHi maisztai ir 

greitai platino-i po visa pro
vincija. Mano gera<lariai. bijo- 

kad nebūtu paimt i 
ai h ido visus

vi> a

savo 
tarnus

darni,
i iliiilinsO, 
ir greitu laiku viską sutvarkė, 
paėmė isz savo turtu

kaipo szeimynos 
—■ iszkeliavau ir a z su 
Revoliucijos banenybes 

Vienas

glaudo 
ia>; visi 

maldas už utiminisim .
žino- j atminimas,

irdejo.

pusbroli 
paeina

Pajoszkau
Adolfą Biidrajti paeina isz 
Kauno gnber. Raseinių apskri- 
czio, Vaiguvos;parap., Vikrai- 
ezin kaimo, taipgi pusbrolio iv 
pusseseres Stanislovo Budrai- 
cziu, kurie gyvena Amerike 
apie 20 metu apie Chicaga, ir 
kitu giminiu. Meldžiu atsi- 
szaukti pas mane arba jaigu 
kas apie juos žino tegul prane- 
sza man ant szio adreso:

Ben. Budraitis
213 N. Second St.

l <

Baisios kalasirofos 
žmogžudžio ežiu 

pat buvimas, sziu visu daiktu, 
regiiivs pripildė kunigo Povylo 
szirdi tokiu sopuliu, kad apė
męs rankomis savo galva verke 
kaip vaikas, nes jo szirdy jau 
atsinaujino kituomet padaryta 
žaizda. Ligota ant keliu par
kritęs nedrystii nei akiu pakelt 
ant sedinezio priesz ji teisėjo, 
kursai gali ji atmesti, užpelny
ta bausme nubausti, bet neat
leisti. IClgeta tuo (arpu puoli* 
prie jo koju, apkabino, a.* žaro
mis laisto ir nuo

■

j

giminiu.

1 - ;...... Tūlas
žmogių pagelbėjo, o tuo buvau 
asz!

Atlyginimui už viską gavan 
.300 aukso franku ir tuos daik

i

t.l).24) Girardville, Pa
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

♦ *

In tolima Vaszingtona 
nukeliavau,

Tai szirdeles mano, pamaeziau, 
Kokius triksus ton bobos 

iszdaro,
Kada vyrus in darba iszvaro. 
Sueina visos in viena stuba, 

Visokio sztamo; riebi ir kuda 
Rudos, juodos, kaltunuotos, 
Szlubos, laibos ir kuprotos. 
Trauke alų ir munszainute, 

Vakare trauke namo priputo
Viena kita vedasi, 
Už tvorų laikosi.

Kada vyrai isz darbo pareina, 
Ir in grinezia ineina, 

Tankiai nenauda gaspadines, 
Ne iszvirtos vakarienes.

Dzievaž vyrai, 
Negerai!

Kaldros nesulopytos, 
Lovos niekad nepaklotos, 
Blakes pulkais maszeruoja, 

Vyrai pasmelia neiszsimiegoja. 
Yra ten da viena gaspadine, 

Kazyruoj'a per nakti, 
Gerinus kad puodu prižiurėtu 

O no per dienas kazyruoti.
Bus puikios ir dukreles, 

Jau tas vyras ka su tokia 
apsives, 

Gyvenimo gero neturės, 
Ba jaigu motina girtuokle, 
'Pai da bus niekesne duktė, 

Tai bus ir gana,
Turiu pyszkyti iii Kamdena.

paleiptuvyslemib i rno geradariai, kuriems 
tiuinkai atimu* visas g 
viską > 
mažai juos paliete, 
buvo visi kariu 
ramiai sedejo, laukdami 
niu laiku ir pageliais 
gaus.

INisczias buvo ju 
ne? buvo žmogus, kur 
kur jie slepiasi, 
buvo asz.

Tėvas, motina, keturios duk
ters nekaltos ir gražios kaij 
angelai ir mažas 
metu vaikas, visi buvo sugauti 
ir in viena kalėjimu ?nkim<zti. 
Reikėjo tiktai 
ties ar apkaltinimo, 
nuteisti miriop. 
skundikas negalėjo surasti 
jokios kaltes, kad ta garbinga 
ir labdaringa szeimyna pa
smerktu. Atsirado iszdavikas, 

artimu 
santikius ir žinojo ju mintis ir 
sumanymus, — tasai atrado 
nežymia aplinkybe ju gyveni
me ir inskunde juos.

Tasai skundikas, melagingas 
liudytojas, tai asz!

Mirties isztarme tapo pa
skelbta ant visos szeimvnos, 

Neini-

‘Prie- 
szirdi nga i

- kunigas 
užmirszta tiktai laiminguo
sius; ateinu sužinoti, ar ko ne
reikalauji ?

— .Jau nieko nereikalan ju, 
įnirtis artinasi, bet mane saži 
Jie neturi ramybes!

Tavo sąžine?
retmnei koki sunku nusidėjimą 
jszpažinimui!

— Žmogžudyste, baisi žmog
žudyste. už kuria dariau per 
yisa savo amžių nenaudinga at
gaila; žmogžudyste, del kurios 
negali būti atleidimo!

— Žmogžudyste, del kurios 
negali Imti atleidimo? Tokios 
nėra, nes Dievo gailestingumas | kursai su jais turėjo 
yra didesnis nekaip visi žmo
gaus nusidėjimai!

Vai ne, geradari! del ne 
dorelio, kaip asz apsunkintas 
didžioms nedorybėms nėra at- 
ht leidimo.

— Tikrai yra, suszuko ku- 
Jiigas, abejojimas butu baisės 
jiis prasikaltimas, 
žmogždysto.

laukimas, 
>ai žinojo 

kasai žmogusm

ai-iri tu

rn

desziinties

mažos priežas- 
kad butu 

Bet vic.‘ žąsis 
nei

visos
iszcmuF tiktai valka.
m i nga s naszlaitis pasiliko, kad 

savo brangiausius 
Buvau sūnumi ne-; leveling ir sesutes ir prakeikus !_1_ 1___ _ I • ? __ 1__• i f _ xv i ♦

ne kaip

Tad paklausyk, dvasisz- 'apverkus
Jcni- is tėvo: “
turtingo nuomininko, kur nuo 1 ju itzdavika ir budelius Nelai-

I •

I • i Y - i. • . i

< miksa, 
i mano darbu vaisiu, apnyko ma 
ne baisus nu?įminimas ir sąži
nes iszmetinejimai; niekas jam 
nesiseke, niekur neat radau ra
mybes koksai prakeikimas ma
ne visur persekiojo, 
raiszu elgeta, o 
skyrė man vieta prie 
ežios, kur daug metu prasėdė
jau.

Tas savo nedorybes 
mis, taip darosi baisu ir.biau- 
ru, kad nusiminęs mulrysau 
niekuomet maldauti tikibines 
pagelbos, nei ineiti bažnyczios 
vidun. Auku ypatingai nuo 
Justi, tėvo, tiek surinkau kiek 
paėmiau nuo savo ponu; sztai • • Iki

Tie plūkus, daiktai kuriuos 
ežia, teve matai, tas aukso laik
rodis, Kristaus figūra, knygos, 
tit* paveikslai yra paimti nuo 
nelaimingu mano atikui O kaip 
mano atgaila buvo ilga ir gai
lestis gilus, o vienok bejėgis! 
Ar manai, teve,*kad galiu tikė
tis nuo Dievo pasigailėjimo ?

— Mano stiliau, be abejoji
mo; nors tavo nedorybes labai 
dideles ir j u aplinkybes bai
sios. Naszlaicziai, kurioms re- 
volucija atome gimdytojus, 
szeiinynas, supranta geriau ne 
kaip kitas žmogus ta skauSiila, /

Palikau 
gailesį ingumas 

bažnv-

alsum

gi indy lojus,

*

nusiminimo Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis,
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas

MOTERE SZERIFU
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Mrk, Foster Welch yra ph<

h
H

kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pergalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prlsiuskito 
pinigais no stompomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

A RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU9 

MILL A PATTERSON STS 
ST*. CLAIR, PA.

Iszrasta ir

5
♦t

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo-
szia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ii

* I > . _^»l» •5,1 •
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1878-M.
1..........   " - 1 " 1 —u— '■■■■

Lietuviszka* Graboriue

vaikino,
»

miltino motore kuri aplaike 
d i asla szerifo Southamptone, 
Anglijoj. Mrs. Welch yra darb- 
szi politikiero, todėl aplaike ta, 
dinsta.

j

Yį K. RĖKLAITIS <
Laidoja numirėlius pa- < 

t' gal naujausia mada ir a 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Prioi-.JjH M IHTOCTTl I II . I

L narnos prekes.
y 2 “7. Jprucc St.,

MAIUNOY CITY, PA.

TAMAQDA, PA.

A16 W. Spruep Ht

308 MAUK KT ST-, 
gkkk S Tk JI
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center-St; Mahanoy Oity

1 -i ■ » 1. . I i*. Vl ■ , , '
l« ' ‘'<1 L ’ • ' f ''i,' I
4 1 i 'v.

New York

CAPITAL STOCK $125,000.00 > 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 9623,858.61

liekame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jiisu pinifu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir Į 
jus turėtumėt reikalą su musu C 
banka nepaisant ar matas ar* 1 
didelis. <

H. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW. Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeirellu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvfti, kritai* 
tinta, vesellju, pasivailntjimo ir t A* 
820 W. Canjre St. Mahanoy City, Pn«
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ŽINIOS VIETINES pasidejo. Iszsipildc žodžiai to
kiu, kurie sako, “
tas tegul laidoja mane”. Dau- 

Tai ir už keturiu dienu J gybe degtines mylėtoju baigia 
savo gyvenimą panasziai. —D.

Kam klius

į!4, j ’'

■

Įįl

Kalėdos.
— Seredoj pripuola pirma 

diena žiemos; yra tai nakties 
pervirszinimas dienos.

— Subatos ryta szaltis buvo 
smarkus, nes termometeris pa 
rodinejo du laipsnius žemiau 
zero.

ISZ WILKES-BARRE, PA., 
’ APLINKINES.

Du vaikai Juozo Berta-
— Albertas 12 metu ir joszo

broliukas Povylas 9 metu, eziu- 
žinedami ant rogucziu ineziau- 
že in upia. Kūnelius surado va-

džiagu szioj pramonėj yra auk
sas, platina, deimantai, sunk- 
akmeniai, varas, misingis, ci
nas, cinkas, anglis, molis, ce
mentas, kalkini, tepalai, alie
jai, vata, vilna, szilkas, medis, 
amalius ir 1.1. Viena kompani
ja suvartojo 45 ruszis plieno 
gaminant visokias dalis nuo 
mažiausiu daleliu iki pavyda-
lo. Ta pati kompanija su varto- 
ja 500 milijonu szriubu, 500 mi
lijonu “lock ir 100

Praejta Petnyczia, 2 va kare.
— Wyominge sudi’g? du na

mai, graboriaus Bendnarskio ir
landa po piet, atsibuvo laido
tuves su paszven tinimu kūne-
lio, Leonardo, dvieju menesiu ( Berrymano garadžins. Kili ke- 1 • > • • 1 1 *4senumo sūneliams Mikolo Sa- turi tik apdegė.
navaieziu, 5.37 
uli., kuris mirė Seredoje 
szalczio.

— Subatoje užsidegė kami 
nas Klementavicziaus
337 East Pine. uli. bet greitai 
užgesino.

— Musu Skulk i no paviete 
szita meta, persimaino 
partes” ant defzimts milijonu 
doleriu — žmonys pirko, 
davė, maine 
vieni kitiems.

— Kasi k los 
prie Madona Coal Co. ir Le
high Coal ir Navigation kom
panijų praeita sanvaite iszdir- 
bo tik po 4 dienas. Sako kad 
neturi užtektinai užsakiniu del 
anglies, todėl negali geriau?

West M ark (‘I
1,110 įkas, sunns Andriaus Kovalik, 

likos nžmusztas 
nuo (roko pasiimti obuolį.

Penkin metu Danielu-

sziokdamas

washers” 
milijonu invairiausiu špilkų.

Pasilaikyti su kitoms, auto 
mobiliu kompanijos t uri visuo
met iszrasti ir invest i naujau
sia maszinerija pagerinti savo 
produktus. Per pereitus dvide- 
szim’ts metu pasirodė 
daug visokiu kompanijų

♦

%

:■

MiL

i

ir

name.

< 4 pra-

par- 
perraszinejo

prigulinczios

dirbti.
— Tegul Franas Sliuželis 

ateina in redakcije atsiimt gro- 
mata isz Lietuvos raszyta per 
jojo motina.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Saint Clair, Pa. — Ugniage
siai isz miesto, Erackvilles, 
Port Carbon ir Pottsvilles tu 
dėjo nemažai darbo kovoti 
ugnia, kuri padare bledos 
60,000 dwleiu praėjusia f
Ugnis sunaikino A.&P. sztora. 
Passer ’o balbcrszapi, Mineral 
Lodge ruimus, Yedinsko dra
panų sztora ir gyvenimą Juozo 
Bradv.

i n 
ant 

•rodą

ATIDARYMAS KARISZKO PLECIAUS CHICAGE. mas už geradarybe;, kuria man

AMERIKOS
AUTOMOBILIU

PRAMONE
Kuomet naujai atvykęs im- 

migrantas siunezia pirmus 
laiszkus isz

si u n ežia
naujos szalies in 

senaji krasZta, jis beveik vi
suomet ka nors raszo apie au
tomobilius, kuriu tiek daug jis 
czionais mato. Nepaisant isz 
kur immigrantas atvyksta di
delis 
užžavi.

Skaitoma, kad visame pa
saulyje yra 25,000,000 automo
biliu, ir isz tu, apie 20,000,000 
randasi szioje szalyje 

Tik pereitais metai

skaiezius automobiliu ji

s apie ke
turi milijonai automobiliu isz- 
siunsta isz fabriku. Bot ka tas 
reiszkiat KETURI MILIJO
NAI AUTOMOBILIU. Susta- 
tvkiine tuos automobilius in ci- 
!e,
ui ja tesis.
New

ir pažiūrėkime kaip toli li- 
T

York ’o
Pegul ji prasideda 

mieste.
sako, kad linija ]>a- 

sieks Philadelphia, kitas, kad 
ir net

Vienas

galpasieks Pittsbnrga
t'hicaga. Vieton vienos linijos 
autcniobibai padarytu tris li
nijas, V Y
trys linijos pasiektu San Fran
cisco miestą ir tolinus. Kitais 

linija apjuostu puse

viena szalia kitos, ir tos

žodžiais,
pasaulio.

Rokuojama, kad automobi-
liaus amžius yra nuo septynių

1
Pittston, Pa. — Lietuviszkas 

Jaunuomenes kliubas, parengė 
ir szimet puiku pokyli kuris 
atsibus (paskutinei diena szio 
menesio arba per Nauju Metu 

.31 Gruodžio ant Y. M. 
i ant 108 S. Main ir 

kampo Pine uli. Inžanga $7 o 
ekstra moteriai $3. Szis poky
lis bus vienas isz puikiausiu ir / 
linksmiausiu ant kurio jau isz-1 

- - - - - _ — 

-- - | linoti kiek fabriku szita pra
mone turi, ir kiek žmonių tuose 
fabrikuose dirba. Rokuojama 
in tris milijonus darbininku. 
Tas inima darbininkus automo
biliu fabrikuose, automobiliu 
daliu fabrikuose, pirklius ir 
pardavėjus, garažu darbinin
kus, pataisytojuB ir profesio
nalius szoferius, bet neinima 
žalios medžiagos darbininkus 
ir tuos, kurie dirba medžiagos 
transportneljoj. Galime sakyti 
kad szita pramone, yra tokia 
diddle ir svarbi kad žvmiai 

?s eko-

va k a ra, 
L name

iki asztuoniu metu. Tas reisz- 
reikia paga

minti tris milijonus nauju au-
kia, kad kasmet

i tomobiliu tik užimti senu vie-
ta.

S d

__ . A i.....:. •... I nes varo

siunsti užkvietimai. Komitetas j
susideda isz Kižin broliu, Ka- 1

Laukaitis, Petraszka,
Jonukas!

itistiku žinovai sako, kad 
automobiliu pramone lenkty- 

su plieno ir geležie::
pramonėms. Sunku

!S 
apskait-

ra kai t is, 
Recerski, Smalenski 
ir kitu.

Worcester, Mass.

Jai paskirta 
nas.

Teise- 
jas Frederick IL Chamberlain 
suteikė pei'skyra Julei Urb- 
szienei nuo Andriaus I’rbszos. 

globot sūnus Jo
jos advokatu buvo B. 

Mendelsohn, 8.31 Slater Bldg.
Katrina Bliudiene je.'zko per

skyros nuo Jono Bliūdžio, 
kuriuom apsivedė 190.3 meto ir 1 
kuris ja apleido už keliu metu. 
Jos advokatu taipgi yra advo
katas B. Mendelsohn.

81J

Cleveland, Ohio.
dienose pasitaikė du

I)r. Ku-

Sziosc 
pavyz

džiai isz girtuoklystes beveik 
vienoj vietoj. Pirmas pavyzdis 
tai nario kuris nelaimingai mi
re prigulėdamas prie
dirkos draugystes. Nors ir nuo 
degtines mirė, bot gavo patar
navimu prie palaidojimo ir le- 
szos apmokėta.

Antras atsitikimas irgi dek- 
tines auka. Žmogelis piki trau
kės, ant Hamilton avė., netoli 
Neuros krautuves, atsigulė ant 
žemes, turbūt žadėdamas kita 
ryta keltis, bet kitaip dėjosi. 
Szis gyveno kitaip nuo ano mi
nėto, neprigulejo prie jokios 
draugijos, ir niekas nežino km 
to žmogelio kapas szioj degti 
nes pakalnėj. Gali atsiszaukti 
gimines ar pažystami, bet nie
kas nežinos kur tas žmogelis

prisideda prie szios szalie 
nomiszko gyvenimo.

Kalbant apie gaminimą mo
toriniu karu, daugelis žmonių 
mano, kad žalia medžiaga in- 
gabenta per vienas fabriko du
ris, ir užbaigtas karas iszvež- 
tas per kitas. Bet moderniszkas 
automobilius yra labai kompli
kuota maszina, susideda isz la
bai daug daliu ir daleliu. Dau- 
delis automobiliu fabriku yra 
tik “assembling” (surinkimo) 
fabrikai, kurie gauna beveik 
'visas dalis isz specialiu fabri
ku, kurie gamina automobiliu 
pavydahis (bodies), karbure'to- 
rius, szildytuvus, elektriszkns 
iszrengimus, szinas (tires), 
“spark plugs,

szinas (tires) 
” ir 1.1.

Automobiliu pramone suvar
toja daug visokios medžiagos, 
kaip 8.3% szios szalies gumo; 
80% viso gazolino, 69% isz- 
dirbtos odos; 53% stiklo, 29% 
aliumino, 12% geležies ir plie
no. Tarpe kitu vartojamu me-

labai 
, bet 

galu gale tik stipriausios pasi
lieka.
me

Jeigu czionais paminėt u- 
visas kompanijas kurios 

gyvavo per pereitus deszimts 
arba penkiolika metu, skaity
tojas labai mažai isz ju pamin
tu. Nuo 1922m. pranesza auto
mobiliu lai’krasztukas, kad au
tomobiliu kompanijos sumažė
jo net 50 nuoszimti.

Bus daugiau.

KAS ATSITIKO ANT SVIE
TO PO PASIBAIGIMUI 

SVIETINES KARES
Kas atsitiko in laika asztuo-

I

Kadetai

lame

.4
;• w

x-

į. jj
L b

Ana diena likos atidaryta s kariszkas piečius.
Point ir Annapoliaus 

dalybavo tame ap
ji

z z.. ztz

dalybavo tame atidaryme isz West 
Peak es< I eszi m t s tu ks t a neziu žmonių 
Vaikszcziojime.

m

' 1:

»

koplyczia ir, padėjus savo

.s y..
KA ♦

•L. .V

padarei. Sztai tad ežia ražais 
ežius ir Paneles SzVėttttziausios •

Tu

f 1

tukstanezius kartu 
szauke Jonas Mar-

Ražanczines pavęikslelis. 
labai mėgai szi paveikslėli ma
žas būdamas.

‘ ‘ Teve, 
tau aeziu,”
tinaitis priimdamas dovaneles. 
“Ateik ryto ir padek num at
likti kogeriausia mano viso gy
venimo iszpažinti. Asz labai 
džiaugiuosi isz tamistos
lankymo. Buk su manim iki 
grio. Kuomet sprus papėde isz 
po mano kojų isztark 
ausi mano motinos malda:

mano kudi-
Ji pagavo mano szirdi ir

alsi -

man in
“O

Marija iszgydyk 
ki!” 
man duoda vilties gauti atlei 
dima ir amžina gyvenimą.”

— Laivas.

RAULAS MIRE

<*

"0, MARIJA, ISZGYDYK 
MANO KŪDIKI"

. *■-a.,iiwmi i»i lAįih >>n 11—i į*

Sveikas gyvas, Kapitone! 
kad 

<9 > »
“Tėvo, buvau vakar miesto.

L. suimti viena žmogų 
atliko penkias

4 4

Kas atsitiko, 
ranka ncszioji ?

< 4 m

ku- dėto darbo ir galutinai liko pa- 
diki prie altoriaus laiptu, die- tentuotas pleszikas. 
votai kalbėjo ražaneziu. Po rijusios ruszies 
kiekvienos “Sveika Marija” ji 
pridurdavo 
dvk mano kūdiki.” 
diena ji padare paaukojimo 
akta, pavesdama savo sunu ant 
visados Dievo Motinai. Staiga 
vaikas paszoko ant kojų ir tarė 
motinai:

Be invf.' 
vagyseziu u 

jis nužudė penkis
ražaneziu.

Sveika Marija
O Marija, iszgy- 

Devinta

| j i<< univn i

I pleszimu, 
žmones.

Jis kasdien dabar slaptingai 
uždaro savo szirdi Dievo malo
nes intekmei, bet kad jis nors 
Valandėle galėtu ramiai už
merkti akis, jis pamatytu savo 

asz noriu gerąją motina ^kliųianczia ir 
valgyti! Eikime namon paval-; besimeldžianczia koplyczioje, 

kuris ' gyti pietų!” ’

pasiriszef

4 4

C i

)) (r

padare

4 4 Mama

ramiai

“O| kaip ji anuomet meldėsi:
Czia. kalinys apsistoję:, prie Marija, iszgydyk mano kndl- 

niu metu po karei? Pirmutiniu Pasiseko man ji siicziupti, bot geležiniu krotn, žiurėjo
atsitikimu po karei buvo nu
vertimas nuo sostu karaliszkn 
valdonu kaip: Ila’bsburgu, Ho- 
hcnzollern’u ir Romanovu, 
Austrijoj, Vokietijoj ir Rusi
joj-

ir

žmogžudyste.*.

besirengiant sodinti ji in trau
kini, jis pastvėrė mano i......
veri ir szove in mane, pirmiau, 
negu sueziupau jo ranka, 
pasmerktas ir i

nuste- hi!
bes in kunigą ir snszuko:

revol- 1 kas t muistą 
4 4

Jis no pasakojimo,
Praszau,

Kylimas nauju Europisz^
Liet uvos, 

Lenkijos, Czckoslovakijos, Ju
goslavijos, Estonijos, Latvijos 
ir Finlandijs.

— Pasibaigimas Cariszkos 
valdžios Rosijoj, bet arszesne 
yra sziandienine bolszevikfyz- j klauso 
ka

k u vieszpatyscziu:

pasmerktas ir už savaites bus ! pratarė 
pakartas. Jis yra labai keisto savo kalba tolyn.
budo, tai religinis pak va išže
lia. Kuomet ji suememe, rado
me aut jo kokius penkis svarus 
kryželiu ir medaliu. Jis deve- 
jo szkaplieri, bet atsisako pri
imti koki nors kunigą.

“ Kaip

i >

Tas tiesa, kad jis savo baisiu 
gyvenimu sužeidė jos szirdi ir 

ja, be laiko in kapu:, 
gai- 

) Marija, 
” sako 

Jis yra dabar Tavo vaike
lius asz amžinai Tau pave

O
esi
nepertraukti ma- nuvarė

mandagiai I hot danguje ji klupo prie 
ir tese ! lestingumo sosto.

Vaikas nuo

i 4

varo.
“( 

iszgydyk mano kūdiki, 
ji.“ 
lis, 
džinu.

In ta laika .Tonas Martinai
tis puolė ant keliu ir

“O Motin, 
jis vaitojo,

asz

misijonierius
4 4

to laiko buvo sveikas. Jis buvo 
auklėjamas labai rupestingai 
kaip tiko Marijos

I jam.
Kuomet jis sulaukė ,14 metu 

jo Dievota motina mnprende, 
kad jis turi būti paaukotas 
Dievui.

Nepatyrus vaiko palinkimu 
ji pasiuntė ji iii semi

narija, kad jis taptų kunigas, 
naujos gyvenimo ap-

<r lobojama-

J verk e

Mirė Raudas, mirė, 
Buvo tai sportas fainas, 
Bet už daug gerdavo 
Todėl užrnusze ji munszainas.

Lai in dangų skubina, 
Norints akmuo ji slogina.

Mirė Raidas, mirė, 
Norėtu da karta atsikeli 
Idant kas užfundytu,
Stikleli prie lupu pakelt.

Ba Raidas gert mokėjo, 
Niekad sztopo noatsakinejo.

Mirė Raidas, mirė, 
Draugai ji raudoja, 
Ir ant prakeiktos prohibicijos 
Labai rugoja.

Dabar visi sztopa daro, 
Isz katilėliu namine

Mirė Raidas, mirė,
Gaila, ant kapo žiedus meto, 
Galėjo da ilgai gyvent
Ir vaikszczioti ant szio svieto.

Bet ji miinszaiiie užmusze, 
Aniuolai in dangų nunesze.

Mirė Raidas, mirė,
Jau daugiau neatsikels, 
Visas jau sustingo 
Stiklelio prie lupu nekels.

Ant svieto ilgai gyventu.
Jaigu geresne gnzute gertu.

Mirė Kaulas, mirė, 
Ona gaus kita vyra, 
Badai fain burdingieriu 
Kurs ant bu rd o pas ja yra.

Apie Raida greit užmirsz, 
Ir vela munszaine virs.

—F.W.S. Boczkauskas.

kaip mažas kūdikis.
atleisk man,” jis vaitojo, ‘‘\’i- 
šokiu skausmu asz buvau 
tau priežastimi. O Dieve, buk 
gailestingas man, didžiausiam 
nusidėjėliui! Szvcnta Marija 
Dievo motina, melski, 
už mane nelaiminga piktada
rį!”

‘‘Asz maniau, kad visas pa
saulis, net mano tėvai ir kiiny-

nnuiOį

1 >

jis vadinasi ?” 
tėvas

Asz dabar

uz- 
misijonierius.

neturėjau laiko 
— Sutvėrimas Svietines Ly- skaityti laikraszcziu, tai ir

žinau, kas sziose dienose atsi- 
Vokie- tiko.”

“Jis 
vardais 

plieninio “
vardo vra
Jis yra ginies N. apskrityje.” 

“Ka, tamsta, sakai ?” miszu- 
ko nustebės misijonierius. “Jo- 

-1 nas Martinaitis ?” Kuomet asz 
buvau tik szesziolikos metu, jin 
man patarė pasilikti kunigu ir 

! misijonierium.

valdžia. I i

ne ir noro

turi būti

gos ir d'ribunolo.
— Nuginklavimas 

ozui, Austrijos, Vengru ir Bul
garijos.

— Sutvėrimas 
t rusto Europoje.

Bandvmas sutverti Eu- •f
ropiszka unije Suvienyt uju 
Valstijų Europoje.

Pertraukimas Japonis 
kos — Angliszkos sutarties.

— Numetimas kalifato rEar
ki jo j.

unije

—- Sutvėrimas 
karalystes del Žvdu. A *

— Pabaiga
Al'rike.

— Atstatvmas Francuzisz- 
ku daliu sunaikintu laike ka-

keleriojais 
atsake policininkas, 

bet, man rodos jo tikroji pa- 
Jonai; Martinai!is.

vadinasi 
J ?

misijonierius.

Iszkarto 
linkybes buvo patraukusios ji 
in. save, liet greitai jis pasiju
to ne savo vietoje esąs. Jis ne 
norėjo likti kunigu, 
perdidelis bailys pasakyti 
savo motinai ir savo i 
klausini. Jo motina elgesi i: z- I juos visus, 
mintingai, bet ji to nesuprato, kad czia butą tik mano 
los sūnus buvo ir žioplys; be to ' apsirikta. « a A A A "A X. '

bet buvo
lai !gai yra susitarė prie?z

j 
melski

. i tai Igai yra susitarė prie?z manoį 
nuodeui j asz nusiminime kovojau prieš?.

bet dabar matau, 
vieno 

Galutinai jis kretlos sunūs buvo ir žioplys; be to apsirikta.”
jis lapo veidmainys ir ta budo peš in misijonieriu ir nusižemi- 

, Teve
visa gyvem- 

Asz esu tas jaunas
Lutz&Lesher Lumber C

PARSIDUODA NAMAI.biauri ypatybe, laikui bėgant. 1 nes klauso: 
\ kad žinai mano

4 4

kuri tu,

‘‘Ir kas esiAsz girdėjai-, 
S 

i bet niekuomet nesitikėjau, kae. 
jau tai]) giliai nu

grimzdęs. Kadangi jis man kar 
ta. davė labai gera patarime, 
tai asz dabar turiu pabandyt?,, 
ar negalėsiu jam ka gera pada- 

diklaturu ryti. Ar nuvesi mane prie jo. 
kada ryto 10 valanda sm įtiksi- 

9 y f
Su mielu noru tai padary- 

atsa’ko kapitonas.
kada misijonie- 

atsistojo prie geležiniu

rv ........... •»;.--------- .--------- ,
Zydiszkos ’ kad jis vėliau gerokai suklydo

kares iRiffu ; jis butu

ros.
— Išvedimas

Italijoj, Vengruose, Tszpanijoj, 
Portugalijoj ir Graikijoj.

— Valdže Soviatines Rusi
jos per bolszevikus.

— Sumažinimas kariume- 
nes Europoje po karei.

me ?
C l

siu,”
Ryto meta, 

rius

smarkiai insigalejo.
Atostogu laike jis 

niojo in meiliszkm. 
viena mergina ir keliais meno 
siais priesz szventinimus jis 
naktyje, kada
slapta prasprūdo isz seminari
jos.
Seminarijoje, jis

insiĮiai- mat” — 
ryszius su vaikinas,

visi miegojo. : kunigas,

per vienas 
, perspe- 

a t sake

Du namai su visoms 
doms. Kreipkite^ pas:

viga-

A U * J V I7' 4WAt*Vz*» ’ » *• A V V » ■' * A' > ’ L * * * *

— Užėmimas Vilniaus per dumi, Jonas Martinaitis, pama- 
Pidsudski.

— Didelis

o.
1001 West Centre St..

Mahanoy City, Pa.
• I savo atstogas sutikės,

y 

ir karsztai raginai
, jei
gero

Af z prisital- 
dabar

T ,

(D.28)

ANT PARDAVIMO., galima spė
ti skaito tik pigiausios ir že
miausios ruszies apysakaites, 
vietojo rimtai studijuoti dės
toma mokslą. Nes greitai, po 
iszojinio isz seminarijos, jis in- 
silauže in brangiu daiktu krau
tuve ir pagrobė keliu tukstan-
eziu vertes deimantu savo nu- mano prieteliau, bet ir už.jau- 
mylėtinei. Jis buvo tuojaus su- ^eziu,” atsako jam misijonio- 
cziuptas su pavogtais daigiais rius. 
prie jo ir pasmerktas 
sunkiuju

jai pasaulio pavoju
4 4

mane tapti misijonierium 
asz noriu daug padaryti 
sielų iszganyme.
kinu prie patarimo ir
esu tau labai dėkingas.’

“Ar gali, leve, turėti 
gailėjimo tokiam nedorėliui 

užklausė pasmerk-

pasi-
(saliu- 

namas naujas,

i’
Parsiduoda Hotel is 

nas) 12 ruimu, 
paežiam viduri miesto prie di
džiausios gatves prie State ke
lio ir Street kario. Bulivard 
lempa prie paties lango. Gara- 
džius del dvieju maszinu. Ran
dasi ant didelio loto,
duos pigiai nes noriu apleisti 
miestą greitu laiku.

Wm. Mitchell, 
127 S. Lehigh Ave.

Frackville, Pa.

kaip asz?
t a si's.

Asz ne tik tavos gailiuosi,tęs ji, su didžiausiu inszelimu 
Asz nenoriu matyti 

y >
asz noriu tau

J >

tarė ramiausiai kunigas ir at- 
neapykantos sisedo. Jonas lyg laukinis žve- 
Suv. Valsti- ris uždarytas in kampa. Kimi- 

I gas pradėjo: “Keturiafjleszim 
i ti metu atgal mažoje ukeje N. 
apskrityje gyveiio neturtinga 
szeimyna. Jie neturėjo vaiku 
ir labai karsztai melde Dieva, 
kad jiedu susilauktu sunas. Na 
ir susilaukė. Džiaugsmas tada 
buvo didžiausias. Tu vaika žiū
rėta kaip iii dangaus pasinnll- 
ni.

Kuomet vaikas buvo keturi u 
metu, ji isztiko nelaime: 
parpuolė ant ledo ir sutriszkl- 
no sau klubą. Daktarai pripa
žino, kad jam toks būti palie
gėliu visa amžių. Vaiko plotina

< c

kasiu Anglijoj kuriame daly- jokio — kunigo!
“Nusiramink,

Iszpanije ir Brazilija at- papasakoti tik viena pasaka,

st ra i kas angle- suriko:

bavo arti 2,000,000 straikieriu.

šit rauke isz Svietines Lygos.
— Sukvlimas

Europoje prieszai 
jas isz 
skolų.

— Italiszki faseistai nori 
užgriebti Tūrnisa, Korsika, Al
banija, Malta, Nica, Sabandi- 
ja, Maža Azije, Ticina ir 1.1.

— Iszgujimas Graiku, Ar
mėnu ir kitu svetimszaliu isz 
'Purk i jos.

— Nupuolimas Francuzisz- 
ko franko.

— Numetimas ] 
Griniaus nuo tojo dinsto Lietu
voj, o valdže vela apėmė prezi
dentas Smetona.

Yra tai tiktai trumpesni ir 
svarbesni atsitikimai kurie ki
lo’ po didejai karei.
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raazymo, del vaikams. - Preke R>c 

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

prezidento 
u o I n I .i nhiI JI8

pilna tikėjimo ir vilties, nusi- 
neszus savo ligoni iii koplyczia 
girioje. Ji paaukojo ji Marijai, 
Szv. Ražancziaus Karalienei, 
ir praszo, kad ji ji iszgydytu. 
Per devynias dienas ji ėjo in

4 <>

10 metu
I atsake

Mano didžiausias troszk-4 4

kalėjimai!, mas sutaikinti tave su Dievu rr
Czia jis nuo kitu vagiu ir ple- 1 suteikti tau musu szventojo ti-

pra kejimo paguodas atsidekoda- 1.102

darbu

sziku da goriau iszmoko

Parsi-
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Į Priima depozitus per laiszkus, moka 4% 
i taupomoms sanskaitoms. Siunezia pinigus 
Į pigiausiu kursu in visas pasaulio dalis.
Į Parduoda laiva-kortes visomis linijomis. |

Aprūpina keleivius visais reikalais. Į
Pilnas informacijas suteikiam laiszkais. i

Užrubežinio Skyriaus Vedėjas
A. B. STRIMAITIS I
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