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ISZ AMERIKOS
I

Dvide- 
daug

DEBESIS TRUKO, 22 
PRAŽUVO, PADARYTA

DAUG BLEDES.
Middletown, N. Y. — 

szimts du žmonys žuvo,
farmu užlieta ir padaryta daug 
bledes, kada szioje aplinkinėje 
truko debesis ir pradėjo lytie 
kaip isz ceberio. Vanduo nuno- 
sze daug gyvuliu, namu, tiltus 
ir telegrafus, ypatingai Rou- 
dont pakalnėje ir Rosendale. 
Geležinkeliai ir st ryt kariai pa
liovė eiti, bledes m i 1 ži n i szk or 
padarytos del farmeriu.

Penki

PAVALGYDINO 7,000 ŽMO
NIŲ IN VALANDA.

Beardstown, Ill. 
tukstaneziai svaru žuvu ir 1,-
000 kepalėliu duonos likos su
naudota ant 
sveteliu laike 
ko” kuris czionais 
ana diena. Septyni 
ožiai žmonių radosi ant tojo su
važiavimo.

NEMIELASZIRDINGA 
.MOTINA.

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Estera Carman, likos uždary- 

• ta kalėjime už suinuszima bai
siai savo septynių metu duk
reles, kuria pririszo pirma prie 
lovos, po tam įplakdavo pakol 
mergaite apmirė. Motina tame 
laike buvo girta. Josios kai
mynas girdėdamas nesvietisz- 
ka riksmh mergaites inbego in 
nam^p ir iszgelbejo

kuris 
diena.

pavalgydinimo 
“žuvinio pikni- 

atsibuvo 
tukstan-

nam^p ir iszgelbejo suplakta 
kiidiki ir liepe aresztavoti ne
laba motina. Mergaite likos nu
vežta 'in ligonbute nes josios 
kūnas yra pamelynaves visas 
ir apdraskytas.

Ant plentu

AUTOMOBILIU NELAIMES 
JULAJAUS MENESI.

Harrisburg, Pa. — Julajaus 
menesija automobiliai užmu- 
sze 365 žmonis, o sužeidė 9,772 
arba viso buvo automobiliniu 
nelaimiu 13,811.
automobiliai užmusze 18 žmo
nių, o sužeidė 470.

NORĖJO UŽTRUCINT 
KUNIGĄ.

Norristown, Pa. — Kada ku
nigas Bruno Mannella, pra- 
baszczius Italijonu parapijos 
Szv. P. Marijos laike miszes ir 
iszgere vyną isz kieliko, stai- 
gai paszauke in žmonis: 
kausi užtrucintu 
prie altoriaus 
rai adgaivino ir peržiurėjo vy
ną, rado kad in vyną buvo in- 
pilta trueizna.

Manoma, kad nekurie parū
pi jonai inpyle truciznos in mi- 

. sziauna vyną, tiksle nutrucini- 
mo kunigo, nes tarp parapijo- 
nu ir kunigo vieszpatauja ne
supratimas ir nekurie geidžia 
idant kunigą praszalint isz pa
rapijos.
SZUO RADO PO TILTU NU- 

ŽUDYTOS MERGINOS
KUNA.

Elkhorn, Wis.
Bay vieszkelyj, netoli nuo ežia, 
valstijos policininkas pasido
mėjo pažiūrėti, ko szuo taip lo
ja, landžiodamas po kelio per
kaso tiltu. Palindęs po tiltu, jis 
rado baisu radini: audeklo su
vyniota jaunos merginos kuna 
vienuos tik baltiniuose. Mergi
na, matyt bpvo žiauriai nužu
dyta, nes keturi jos szonkauliai 
sutriuszkinti taip, kad kaulai 
sulindę in plauczius. Kauntes 
gydytojas sako, kad ji buvus 
nužudyta priesz szeszias ar 
daugiau savaieziu. Ji veikiau
sia ne vietine, kadangi szioj 
apylinkėj negirdėt, kad kuri 
jnergina butu prapuolus.

“Li- 
sukritom ,r

Kada ji dakta-

Williams

GERAS SENUKAS
$10,000 UŽ GERA PATARNA- 
VIMA GERAI MERGAITEI.

Harristown, Me. — Keturi 
metai adgal pana Margarieta 
Bowman, turėdama tada asz- 
tuoniolika melu, prigelbejo se
nam perloriui su krepsziu in- 
lipti in stryfkari. Kada senu
kas lipo in karuka atsiliope in 

“Asz tavo gero pa- 
niekados neiržmir- 

Isziu, alins diena kurioje tau 
|gausiai už tai atlyginsiu.”

In laika mergina apsivedė ir 
pasiliko Mrs. Knowles ir už- 
mirszo apie maža geradejyste 
senam jierloriui. Sztai ana die
na gauna gromata nuo advoka
to kurioje radosi bankinis cze- 
kis aid deszimtis tukstaneziu 
doleriu su trumpa gromatele: 
“Del geros mergaites, kuri 
man prigelbejo įlipti in karu
ka su mano sunku maiszu.”

Gromata buvo prisiunsta 
nuo Valentino G. Cartiers isz 
Kalifornijos. Senukas dasidir- 
bo didelio turto ir atlygino 
puikiai mergaitei už josios ge
ra szirdi.
SURADO $87,000 PASLĖPTA 

1872 METE.
Tenn. — George i 

vienas isz daibinin- ;
darbo naujo geležin-

mergina: 
tarnavimo

ateis

Memphis, 
Mat lock, 
k u prie 
kelio, rado 87 tukstanezius do
leriu po storu medžiu. Tieji pi
nigai kaip pasirodė, buvo pa
vogti isz trūkio mote 1872 per 
gaiMtHgiw- Į>l(M4Zikiis ir ^bandi
tus. Apiplesze jieji truki ant 
daugiau, H>et ne vi.^ka galėjo 
užkasti in laika, nes vijosi juos 
palicije. Norints sugryžo po 
keliu metu pasiimt pinigus, 
bet vieta, 
šlepe taip persimaino 
galėjo juju surasti.
KOŽNAS NAMAS KURIAME 

PARDUODA GERYMA 
YRA SALIUNAS.

Washington, 
Mabel Walker Willbrant, asis
tente Suv. Vaisi, gencraliszko 
prokuratoriaus, apsvarstė, 'buk 
kožnas namas, kuriame parsi
duoda gerymai, yra saliunu. 
Bet galima jame daryti krata 
tik tada, kada valdžia teisin
gai žino kad jame svaiginanti 

parduodami, 'bet 
žmogaus aresztavoti

viMka

Norints 
metu pasiimt

kurioje pinigus pa-
, kad ne-

D. c. — Mrs.

gerymai yra 
negalima 
už dirbimą.
6 MEKSIKONAI YRA JESZ- 

KOMI UŽ NUŽUDINIMA 
OBREGANO.

New York. — Valdiszki de
tektyvai jeszko szosziu Meksi- 
konu kurie yra kaltinami už 
surasza nužudinime Meksiko- 
niszko prezidento Obregano, 
už kuri jau randasi kalėjimo 
tirtas studentas ir Katalikiszka 
minyszka. Negana to, tieji 
szeszi yra kaltinami 
bardavima geležinkeliu ir dau
geli namu.
APVOGĖ SEARS ROEBUCK 

ANT $25,000.
Chicago. — Keturi banditai 

ineja in Sears Roebuck kom
panijos Southwest sztora, su- 
teszkino geležine szepa su di
namitu, iszeme 25 tukstanezius 
doleriu ir* pabėgo. Palicije juju 
nesueme.

ORALAIVIS ATLĖKS IN 
SUNBURY.

Washington, D.C. — VaL 
džia apgarsino, buk oralaivis 
Los Angeles ketina atlėkti in 
Sunbury, Pa., Subatoje ,daly- 
bauti atidarymo lekiojimo lau
ko tenais. Oralaivis lėks per 
miestus Trenton, Allentown, 
Reading ir JVlltairigton.

t °, 
už bom-

LIETUVIS GYVENA SENAM MEDYJE
,1 ' I ■ v

s

81 metu, kuris randasi Suv. Valstijųs JKazimieras Zujki
pili egi atidoje del senu kareiviu Washington 
jam valdžia duoda narna ir visas

b n
het Kaziui geriau

nori mi s
v i gudas, 

gyventi a»nt lauko ne kaip kazarmese. Turi jisai baku želia se
nam dideliam medyje kaip aut paveikslu matome ir yra užga- 
nadintas isz savo buto. Gerai butu daugiau isztyrineti apie ta- 

yventoja ir isz kur jisali pai‘ina, nes tai mu-ji Amerikos sena 
su tautietis apie kuri mažai žinoma.

(p

NUŽUDĖ SUNU IDANT JI 
LAIKYTI NAMIE.

Chicago. — Per telefoną kas 
to'kis paszauke in palicijos sto
ti: “ Lai Dievas ant manes su- 
simvli. Ka tik nužudžiau savo 
sunu. Ateikite paimti mane.” 
Palicije nuvažiavo ant paduo
to adreso ir areszlavojo Art h li
ra Fal'k, kamisoriu Northwest 
Parko, kuni 
prie lavono 
f redo, 22 
Tuja diena 
leist tėvus, 
pasakė sūnui, kad tiktai apleis 
jojo narna negyvas.'Isz to pra
sidėjo barnis, 
szaut, ka tas ir padare.

rado
savo

motu, kuri nuszovc. 
sūnūs norėjo ap- 
bet levas staeziai

klupojenli 
sumaus Al-

sūnūs liepe levui

VARYMAS NAMINES 
KA8ZTUOJA KAS MET 

600,000,000 DOLERIU.
New York. — Daugiau 'kaip 

600 milijonus doleriu kasztuo- 
ja materijolai kas met ant isz- 
dirbimo diamines. Tail) apskai
tė T. K. Flynn. Pagal jojo 
skaita, tai žmonos kas 

iszdirbimo

SU- 
meta 

na-
tai žmonos 

iszduoda ant 
minio alaus apie 136 mil i jonus 
doleriu, apie 200 milijonu ant 
vyno, 100 milijonu ant mun- 
szaines, 50 milijonu ant įtai
symu ir 100 milijonu doleriu 
ant visokiu sodu.
TRUCINO KITUS IDANT 

PALENGVINT JUJU 
KENTĖJIMUS.

Union, Mo. — Berta Gifford 
kuri buvo žinomaiper-savo kai
mynus kaipo 
motore,”

mielaszirdinga4 4

• likos uždaryta kale- v
jime už nutrucįima trijų ypa
tų. 'Motore kitados buvo da
žu uretoja ligoniu ir apsivedus 
gydė žmonis kurie pas ja ja 
ateidavo ir melsdavo suszelpi- 
nio. Bet kada s taiga i žmones 

pasirodo kad Berta juosmirė, 
užtrucino idant palengvint ju
ju kentėjimus, nes žinojo kad 
josios ligoniai niekados nepa- 
sveiks.
PASKANDINUS -KŪDIKI, 

MOTINA NUSIŽUDĖ
PO TRAUKINIU.

New York. — Samuel Katz, 
gryžes vakare namo isz darbo, 
rado savo 4 menesiu kūdiki no 
gyva puspilnėje maudykloj.

JisZmonos namie nebuvo, 
pranesze policijai.

Tuo tarpu požeminio gele
žinkelio ‘turtelyj viena jauna 
moteriszko szoko priesz atbė
ganti elektrini traukini ir bu
vo suvažinėta. Jos galva buvo 
visai nupiauta. Pasirodė, kad

Europoje ir Kanadoje f 4.00 ant viao meto.

Latakui ir Pinigui visada siuskite tik ant Bilo adreid!
W. D. BOOZKAUSJ 

MMAHANOY AND A STB., 
<1

W. n. BOC1KOWHKI 
f. W. BoezEowaai

¥

t Fret. A Mf.
t Kiitor.

fe

-00.,
ANOY OITY, PA. f

40 METAS

Isz Visu SzaliuISZGAMA M0TINAISZ LIETUVOS
GRAIKAS PALIKO 

50,000,000 DOLERIU.
Atėnai,'Graikija. — Kada 

va 1 d ži a pad a re, suska i ta ‘ palik
to turto per mirusi Steponą 
Shoulandis, buvusio ministerio 
pasirodė, kad velionis paliko 
turto ant penkesdeszimts mili
jonu doleriu. Gimines turėjo 
valdžiai užmokėti szeszis mili
jonus doleriu valdiszku taksu 
už taji turtą. Padare jisai taji 
milžiniszka turtą kaipo ban- 
kierius Konstantinopoli uje.

ir, velniui
inlindes vel- 
iszvaryti, jie

PRIRISZO AKMENI ANT 
KAKLO KŪDIKIO IR 

INMETE IN 
SZULINI.

Donow, Lenkija. — Kaime 
kilo ugnis pas gaspadoriu Juo
zą Groszczyka, kaimynai subė
go in pagelba gesint ugni ir ži
noma vandeni naudojo isz arti
mo szulinio isz kurio isztrauk- 
ta konia visas vanduo. Žmonys 
su baime paregėjo 
szulinio negyva 
kūdiki,
Pasirodė kad kūdikis turėjo 
ant kaklo pririszta akmeni 
sverianti apie 20 svaru. Apie 
tai praneszta tuojaus policijai 
kuri pradėjo tyrinėjimą ir pa
sirodė kad tai buvo darbas 
motinos
Viktorija Budžinskiene kai- 
minka. Taipgi iszsidave, buk ji 
turėjo meilingus susineszimus 
su artymu gaspadorium Grosz- 
czyku,
Viktorija po užgimimui kūdi
kio. Motina geisdama atsikra
tyti nuo negeistinos sunkeny
bes, paskandino kūdiki szuli- 
nyje. Sudas nubaudė nelaba 
motina tiktai ant szosziu metu 
kalėjimo.

PERDAUG BLOGU METU 
LIETUVOJ SZIMET 

NEBUSIĄ.
Valdžios laikrasztis

Vos Aidas”
derliu raszo:

Visa baime del busimo 
derliaus pasirodė esanti tik ap-

“Lietu- 
apie sziu metu no

ne-

Ziomken-

ant dugno 
dvieju metu 

kuri tuojaus iszeme.

nužudyto kūdikio,

$25,000 UŽ PAGERINIMĄ 
PROHIBICIJOS.

New York. — W. C. Durant, 
prezidontits Durant Motors 
( o., 
priesz iszkeliavima in 
pagarsino -buk padovanos 25 
tukstanezius doleriu tam žmo
gui kuris surastu geriausia bū
da pagerinimo prohibicijos tie
su.

Du raut 
fabrikantas automobiliu

Europa

AVest Point. — 
nuo kareivio 
verv'ko

UGNIS KILO NUO 
1 CZEVERYKO.

Ki'birksztis 
pakaustyto eže

li ždege garadžiu nuo 
ko kilo ugnis sunaikindama vi
sa garadžiu. Bledes padaryta 
aut 75 tu’kstancziu doleriu.

DEIMANTAS UŽSIŪTAS 
PO SKŪRA.

San Bernadino, Calif. — Ne
paprasta operacije'padare dak
taras ant kokio tai James’o 
II i I.chcock, perpjaudamas jam 
skūra ant kairiojo peties ir isz
eme isz tenais puiku deimantą 
sverenti pusantro karato, kuri 
J ames’as padovanojo savo pa
ežiai aut josios varduvių. Kal
bėjo jisai, buk du metai adgal 
davė užsiūti po skūra deiman
tą, kada radosi Pietiniam Af- 
rike, kuri nesziojo per du me
tus po skūra. Del ko ji davė 
užsiut po skūra, tai to neisz- 
aisz/kino.

Paskutines Žinutes
— Ko-

name

1[ Atėnai, Graikija.
nia po visa sklypą baisiai pra
siplatino karsztlige nuo kurios 
daug mirszta.

11 Toronto, Kanada. — Juo
zas Klianman, jo pati ir du vai
kai žuvo deganeziam 
nakties laike.

11 Jeruzalemas. — Palesti
nos valdžia uždraudė ubagauti 
szventam mieste, nes ten uba
gai neduoda ramybes kelei
viams.

Saynar, Wise. — Pati 
matydama kad jos vyras Char
les Ilooffer skensta gelbėda
mas kita žmogų, patį sukrito 
negyva prie Plum Lake.

/

1[ New York. — Ugnis su-
naikino Choen & Eagle tvar- 
tu> kuriuose sudegė 40 arkliu o 
szimta vos iszgelbejo.

* Kinuose, jaigu kas nusi
ima skrybėlė priesz kita, tai

h . > ,moteriuke'buvo Katzo žmona, ženklina iszjuokima,
I

VISA SZEIMYNA PAPAIKO 
NUO TIKĖJIMO.

Varszava. — Dzikie Garby 
kaime, netoli nuo Lvovo, visa 
Stanislavo Šteino szeimyna su
sidedanti isz szosziu nariu, ga
vo tikybini proto pamiszima.

Szcimynos nariai insivaizdi
no, kad iii juos 
n i as,
eme beprotiszkai 'szokti.

Kaimynai nieko negalėdami 
pamiszeliams padaryti ir juos 
nuraminti, davė žinia vyriau
sybei, kuri visa szeimyna su
ome ir iszgabeno in pamiszellu 
instaiga Kulparkove.

KANADA TURI 9,658,000 
GYVENTOJU.

Quebeck, Kanada. — Szimet 
Kanadoje randasi 9,658,000 gy
ventoju arba nuo 1927 meto pa
sididino ant 139,000 gaivu. Pa
gal provincijas tai gyventoju 
yra Prince Edwaę4^Jtd.ąncPe, 

Nova Scotia 543,000;86,700; Nova Scotia 543,000; 
New Brunswick 411,000; Que
beck 2,604,000; Ontario 3,187,- 
000; Manitoba 647,000; Sas
katchewan 836,000; Alberta 
617,000. British Columbia 575,- 
000, Yukon 3,470; N.W.T. 
9,050.
PENKIOLIKA VALSTYBIŲ 

PASIRASZE “AMŽINOS 
TAIKOS” PAKTA.

Paryžius. — Francijos užsie
nio reikalu ministerio Aristido 
Briando ir Suvienytu Valsty
bių sekretoriaus Franko Kel- 
log’o suruosztas katu atsižadė
jimo traktas tapo sziandie pen
kiolikos valstybių atstovu pa- 
siraszytas. •■ J
Pasiraszymas ceremonijos in- 

vyko Quay d’Orsay — Franci
jos užsienio miniisterijos rū
muose. Francijos užsienio rei
kalu ministeriui Briandui pa
sakius valstybių įgaliotiniu 
sveikinamąja kalba ii’ perskal- 
czius traktato tekstą, kuris, 
kaip ir jo kalba, buvo iszvers- 
tas in Anglu kalba, pirmas do
kumentą pasirasze Vokietijos 
užsienio reikalu mi’nisteris 
Gustavas Stresemann; po Vo
kietijos, Allegmagno, Francu- 
ziszka alfabetine eile seko: 
Amerika (Suvienytos Valsty
bes), Belgija, Franęija, Di
džioji Britanija ir sziaurinc 
Airija, Kanada, Australija, 
Naujoji Zelandija, Pietų Afri
ka, 
Indija, Italija, Japonija, Len
kija ir Czechoslovak i ja.
BAISI ŽUDINSTA KŪDIKIO

Lvavas. — Ferdinandas Ku- 
ropatiekis, 23 motu muzikan
tas, laike kada pati buvo isz-

836,000; Alberta

3,470;

reikalu

Kanada

Laisvoji Airiu Valstybe, 
------- _ -x_

kuris vėliaus pamėtė

PAVEIKSLAS TĖVO
Priesz daugeli metu, numirė 

viename dideliame mieste kup- 
czius, palikdamas dideli turtą. 
Buvo žinopia, kad turėjo viena 
sunu kuris buvo kelionėje 
svetimose szalyse, bet tame 
mieste jo niekas ne pažino. Po 
ne ilgam laikui pribuvo in 
miestą trys jaunikaieziai ir 
kožnas isz j u tvirtino kad yra 
sunum kupeziaus ir* tikru ap- 
laikytoju jo turto, Sudžia lie
pe atneszti gerai prilyginta pa
veikslą numirusio ir tarė:

— Katras isz jus pataikys 
su szuviu in ta vieta, kuria pa
dariau ant 'krutinės paveikslo, 
tas gaus visa turtą nebasznin- 
ko tėvo.

Pirmutinis szove ir pataikė 
netoli, antras da areziau, tre- 
ežias pradėjo cielevoti ir pra
dėjo drebėti, nubalo ir ant ga
lo pradėjo graudžiai verkti ir 
mesdamas in žeme striela, ta
re:

viso

— Negaliu szauti, kad ir 
nors tik in paveiksią tėvo ku
ris budamas da gyvu mane 
taip mylėjo, ronyti szirdi, kuri 
mane taip jaimlei prie saves 
glaudė, atsižadu geriau 
palikimo!

Sudže ta girdėdamas tareų
— Doras jaunikaiti, tu esi 

tikru annum ir vienatiniu ap- 
lai'kytoju tėvo turtu, o ne tie
du Ikurie taip szaude, nes tik
ras sūnūs ne iszdrys ne in pa
veikslą savo tėvo szauti!

gaulinga iszgastis. 
ežiai javai ne tik pasitaisė, bet 
rezultatai žada būti net geres
ni kaip pernai. Geros yra der
liaus perspektyvos pietų — va
karu Lietuvos rajonuose—Vil- 
kaviszkio, Mariampoles, Aly
taus ir Seinų apskrityse. Czia 
laukiama gero rugiu derliaus. 
O kviecziai bus dar geresni.

Kai kuriose Lietuvos žiemiu 
apskrityse pasėliai kiek nuken
tėjo. Panevėžio apskrity j žymi 
pasėliu dalis sumirkyta. Kai

Sziauliu apskrities 
tik neseniai tegalėjo 

pradėti sėja. Tacziau ir czia 
derliaus perspektyvos įverti
namos nežeminu vidutiniu.

Ūkininku tarpe vyrauja vi
sai optimistine nuotaika der
liaus atžvilgiu. Varpos yra pil
nos ir rugiu brandumas laukia
mas net didesnis, kaip pernai.

Del drėgno oro nukentejo 
bulves. Bet tuose ūkiuose, kur 
bulves isz anksto buvo sodina
mos auksztumuose ir smiltynė
se, jos yra nusisekusios. Gera
me stovyje yra taip pat pasza- • 
lines žoles. Vyszniu, obuoliu, 
kriausžiu ir daržovių irgi bus 
daug.

Bendra pasitenkinimą suke
lia kainu stovis. Gero derliaus 
akyvaizdoje rinkoj pradeda 
reiksztis kainu kritimo tenden
cija. Tacziau bendroji kon- 
junktura parodo, jog žymaus 
kainu sumažėjimo laukti ne
tenka. Ūkininku dauguma turi 
galimumo palūkėti ir neisz- 
mesti rinkon savo produktu pi
giomis kainomis.
BANDĖ APGAUTI

LIETUVOS BANKA.
Kaunas. — Pirmadieni in 

Lietuvos Banka užėjo jaunas 
elegantiszkai apsirėdęs vyras, 
kuris padavęs czeki, norėjo isz 
banko paimti apie 34,000 litu. 
Bet vėliau iszejo aikszten, kad 
tuo czekiu jis neturėjo teises 
gauti pinigu.

Buvo paszaukta kriminaline 
policija, 
veda kvota. Be to, jisai turėjos 
dar czekiu 100 su 
tukstaneziu litu.

• Szis pilietis pasisakė 
Jurgis Giknlus 
fakulteto studentas ir mokyto-

kuriuose 
ūkiuose

kuri vyra sulaikė ir

virszum

esąs
— technikos

Akyvi. Trupinėliai
i 
svėrė

jas isz Žemaitijos.
AUTOBUSAI PRIGAVO KE
LIAUTOJUS IN ATLAIDUS.

Žemaicziu Kalvarija. — Szi- 
met per didžiuosius atlaidus 
buvo nepaprastas automobiliu 
ir autobusu judėjimas. Visi, 
kas tik gyvas ir kas turėjo litą 
kiszeniuje, vyko in garsiuosius

ėjus in miestą, pagriebė isz vy- 587 kalbu, 
ges gulinti 10 menesiu kūdiki 
kuris verke. Tėvas negaleda-

• Szirdis žmogaus 
mažiau daugiau 12 unciju.

* Vienas didžuvis (velori- 
bas) duoda nuo 1,000 lyg 3,000 
fiszbino (žuvinio kaulo.)
• t Europoję, yra naudojama

mas jo apmalszyt kirto mažiu- 
leliui per galva su geležia,Vlėliui per galva su gelezia, o 
kada kūdikis da daugiau pYa- kalauja 
dėjo rėkti isz skausmo, pagrie
bė ji už kojų ir ijiatol kūdiki 
musze in grindis sii galvelių 
pakol neiszteszkino jam sme
genų. Po tam baiei0m darbu

musze in grindis sti galvolia

tėvas pabėgo^
Jį

L' ii

. * Nuo užgimimo Kristaus 
pražuvo žmonių laike vainos 
44,000,000,000.

* Tebyriose Vainose surei- 
viena tona kulku,> viena tona kulku 

idant užmuszt viena žmogų.
* Nekurie sloniai yra taip 

drūti, jog gali pakelt ant saves 
15 tonu.

* Vokietijoj jau ir dantis
daro isz'popięro^ <

i

t

Zemaicziu atlaidus automobi
liais ir autobusais, nes kelias 
deszimtis kilometru veže už li
tą ar 50 centu.

Bet kai reikėjo gryžti in na
mus, automobilį ir autobusu 
kainos pakilo trigubai ir net 
daugiau. Kurie buvo mane už 
tokia pat kaina giyžti atgal, 
labai apsigavo ir turėjo iszvar- 
ge, suszlape, isztisais būriais 
liesti namo keliauti.
LIETUVOS TELEFONISTES

Kaunas. — Kauno centralia- 
me telefono ofise dirba 100 
merginu, kurios vadinamos 
4* panelėmis”. Jos dirba po 8 
valandas in diena ir gauna in 
menęsi 280 litu.

J
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Skaitlius parodo kad bevai- 

X.iu szeimynu, kurios neturi jo- 
kiu vaiku Franciįoj yra 1,830,- 
000; o po viena turi 3*668,000 
B$eimynps; pp du 2,776|OOO; po 
tris 1,140,000 o po daigiau 
176,000. Francijoj yra 11,696,- 
000 gyventoju.

Prisiartina prezidento, stei- 
tiniu ir pavietavu vireziininku 
rinkimai. Ukeso balsas sziam 
sklypo yra ikožno įprivalnmu. 
yieji Lietuviai, kurie orionais 
apsigyveno ir pasiliko mkesais 
ęzio sklypo, turi lygias tiesas 
su tais, kurie czionais yra ap
sigyveno nuo szi/mtu metu ar
ba czianais gimė. Arsziausia, 
kad laike rinkimu musn tau- 
tiecziai parsiduoda ir duodasi 
prisikalbyt visokiems politi- 
kiszkiems paszlcmokams.

Jaigu ikožnas Lietuvis atsi
mintu kad roi'ke jam užsiregis- 
travot diena 4 ir 8 Se.ptembe- 
rio ir balsuoti laike rinkimu, 
pasineudodamli isz nkesiszku 
tiesu, tai Lietuviai sziadion tu
rėtu daugiau ipaguodones ir 
ženklyvumo politikoje.

Angliszki k Ii u bai — vyru ir 
moterių jau pradeda darbuo
tis, organiznojesi ir agitavoja, 
ka daria laike rinkimu. Laikas 
kad ir musu k Kuba i subruzdė
tu ir darbnotilsi del savo labo.

yUiglikai, Vokiecziai ir Airi- 
sziai ženklyvai pasikėlė politi
koje ir turi augszcziausius 
dinstus, o Lietuviams numeta 
nugraužta kaulu ir turi tuom 
būti užganadindi, Lietuviai 
ant paskutinio laipsnio ir yra 
bernais politrkieriu. Jule mu- 
siszkiu sziadien 
ekaitlis visur ir
veikti daug, jaigu tik laikytu
mės vienybėje o ateityje mes 
ir musu vaikai turės didesni 
a t si žymi’j ima politikoje.

Kas isz tojo mokslo kuri 
duodame savo vaikams, jaigu 
turi eiti in mainas ar fabrikus, 
o negalime del juju pasirūpint 
kokio politikiszko dinsto arba 
vieta mok šiai nese ir vis mus 
atstume in szona. Jaigu busi
me susiorganizavę ir laikysi
mės, tai gausime ta, ka ir kiti 
gauna del savo vaiku ir netu
rės »po svietą trankytis jeszko- 
dami sau darbo.

yra didelis 
galime nu

ko visas Lietuvis/jkas apy
gardas užėjo mai&zyti. apsive- 
dimai tautu, o ypatingai Lietu
viai pradėjo paeziuotis su sve
timtautėms o Airiszes daugiau
sia prisisavina musu jaunuo
mene. Del ko! Ba Airiszes -su
siprato, kad juju cziutabakiai 
yra tinginiai ir tik stovi ant 
kampu spjaudydami tabako 
siultis arba praleidžia laika 
pulruimese o prie darbo nesi
ima, todėl renkasi 'sau Lietu- 
viszkus vyrukus kurie yra pa- 
czedus, darbsztus ir žino ’kaip 
užsidirbti ant duonutes.

Juk tarp musu Liėtuviszku 
rateliu yra patogiu, ir geru 
morgaieziu, bet uekurios lau
ke idant pas jais atvažiuotu 
karalaieziai, bizirieriai ir pro- 
fesionaliszki vyrai ir kloniotu-

I

I
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gi priesz jais ant keliu -— už 
tai pasilieka senmergėms ant 
visados o Airiszes 'paima mu
su vyrukus isz po joju nosių.

Du garsingiausi butlegepai 
McCoy broliai sako kad prohi- 
bicija užlaiko tiktai doszimlas 
procentas Amerikoniszku gy
ventoju. Tieji ponuliai žino ka 
kalba, nes dasidirbo milijonus 
ir sziadion gyvena kaiuHszkai.

McCoy sako: Prohibicijos 
viršzinin'kai neat salk o kiužius, 
nes
nigu, o 
yra teisingi. Kai ras 
atsakvlu 10 tiikstanczin kvszi 
ai4ba kelis menesius in kalėji
mą f Ne vienas.

Sziadien ka’žmones gere pu- 
blicznose vietose vadinama 
“arielka” tai v ra nirtkuom 
daugiau kaip tikra trucizna,

kožnas yra godus ant pi- 
mažai v ra tok iu kurie 

isz joju

vietose 
tai

laukiniai,

Mažai žmonių žino del ko 
szuo sukasi aplinkui priesz at
sigulima. Mokyti aiszkinn buk 
tai isz prigimimo nuo -savo se- 
noviszku gentkarezin — vilku. 
Kada szunes buvo
idant surast sau minkszta guo
li ‘krūmuose arba žoleje arba 
ir ant sniego, tai pirma sumin
džiodavo sau vieta lygiai per 
sukinejima keliolika kartu ap
linkui. Tas prijautimas pasili
ko lyg sziai dienai tarp szunu 
ir kitu žvėrių.

užsimokėti už laik- 
Katrle <ln neat si lygi no 

busimo priversti laikraszti su
laikyti.

Laikas 
raszl i.

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

t

T1KRIAUSES KABALAS j * 1 • > - . ,

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku. Perslszku. Gralklszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Iszgul din ėjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus ateiti Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Cigonka Us Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI UŽ............................AJC.

PrUloskĮto mumis 26c. Gausite 
visas tris knygutes per paoita. 
Pinigus galite siusti stompomls.

' W. D. BOCZKOWSKI-CO.
16AHAN0T CITY PA,

:UTES25c.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 c°k ploczlo

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszeziu. Iszgu-ldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drucziai 
apdaryta kietais apdeklineia 
apdarais.
W. D,

Mahauoj^ City, Pa. 
r# 4 Z ** ™ ‘ » 4* 4
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PBEKE $1.50 
D. BoolowwkM - Co.,
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KAIP PRANESZTI NELAIMINGUS
ATSITIKIMUS PRIE DARBO

r ' >1 * . . i '* ’

Klausymas: Nupąoliau nuo
kopecziu. Darbo vwlojas dirb
tuvėj mate mane puolant. Ar 
asz turiu ipasiunst'i Kompensa
cijos praszyma? Arba ka turiu 
daryti? F. M. Detroit, M'ich.

Atsakymas: Kai kuriose val
stijose darbininkas sužinstas 
prie darbo tm*i praneszti darb
daviui apie nelaiminga atsiti
kima. Kad .nors idaubdavis ar
ba jo daiJbinink<as ar agentas 
mate kad tu puolei vistiek jo 
užklausk ar jis pasiuntė prane- 
szima »Kompensacijos Biurui. 
Apsisaugok save. Praneszant 
darlxIaviui apie nelaiminga at
sitikima pa*žympk vieta, ir die
na.

Kom pen i sa c ii j < >s i A j • ' • * . • praszymai
turi būti pasi tinsti Komptmso-

• ' • k ’’i"' •cijos Biurui rn paskirta laiką, 
ir tas Paikas mainosi kiekvie
noje valstijoje — puo szesziu

• • l ’ • z 4menesiu iki vienu įmetu. Gom- 
ponsation Bureau pristato tam 
tikras blankas.

Tamsta gyveni Michigan 
valstijoj ir ja valstija reika-

gyveni

lauja, kad sužeistas darbinin
kas turi darbdaviui arba darb
davio agentui praneszli in tris 
menesius nuo nelaimes (kitose 
valstijose nuo trisdi’szimts iki 
szeszesdeszimts dienu). Bet in 
(knnipcnsation Bureau reikia 
pasiunsti in szeszis menesius.

—- F. L. I. R 
k 4
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JAUNIMAS IR
NEKALTYBES

Žmogaus jaunyste panaszl
darželiui, kuriame sodinamos 
malonaus kvapsnio gėlėlės. Ta
me darželyje mergaite ne tik 
ne duoda augti piktžolėms, bot 
ir laike karszcziu laisto gėlėlės 
vandeniu. Toks darželis yra pa
vyzdžiu musu jaunuomenei, 
kad ji nedarytu nieko prieszin- 
go priesz skaistybe, kad ji no 
duotu savo szirdyse insigaloti 
nedoriems geiduliams ir min
tims. Kaip rūpestinga mergai
te apžiūri savo darželi, ar ten 
viskas tvarkoje, taip lygiai 
mos kiekviena vakara privalo- 

' *• ‘ i 4 • « a

mo i

bet ii; paįsVutinįus tyrinpis pj-; 1 P 4 \ T • r *
mgus. Girtuoklyste greit ap
lamdė protu ir valia, ir žmo-
gus tampa aklu jos inrankiu. 
Tuomet dar vienas žingsnis — 
ir nekaltybe purvuose maudo
ma.

Ki(a nekaltybes nu stojimo 
prieŽhstis — tai nedori pasi
linksminimai. O, kiek jaunuo
menes per tokius pasilinksmi
nimus nustoja nekaltybes! Jai- 
gu kada in toki pasilinksmini- 

a A Vk AM*

Katalogas Visokiu 
Knygų <

Naktų
27 Ara-

Yra tai ketvirta

ir

— tai nedori pas i-

TĖVELIS
Nesenai Vladui Žasinaicziui 

teisme ne kaip byla, užsibaigė. 
Ji pripažino kmli/kio tėvu 
pareiga atskaityt kūdikio 
laikymui 
algos. < 
vargas nesiduoda apraszyt. De
liui tokio teismo f *
jis labai liūdi.

— Man, — sako, — in kū
dikius visuomet buvo szlyksz- 
tu žiūrėt. Kojytėmis tabaluoja, 
rėkia cziaudo. 
žiūrėk, ir drabužius 
terszt. Tiesiog nuo tu yaiku tai

Asz saktpi:
— Asz, sakau, atsipraszau, 

nuo nosytes neatsisakau. Nosy- 
, in mane panti-

i. Už nosyte, sakau, asz vt- / " fe a _

pažvelgti in savo szirdies 
paslaptis, ar nepradeda ienai
1 7.1'

Kaip mergaite savo darželyje 
sodina gražiausias ir

insigaloti prioszingi jausmai.

labiau 
mes 

iszpposzt?

V *

su 
už- 

treczdali gaunamos 
Jauno laimingo tėvo

nusprendimo

Dar ko gera,
gali su-

nekoks gyvenimas. Žmogus gy-
veni ir pats savos neapkenti.

0 ežia dar szitokiam buož
galviui pinigus atidėliok. Trc- 
czia dali algos jam atiduok. 
Tai va — sveikai gyveni. Taip, 
nuo tokio gyvenimo tiesiog ga
lima susirgt.

Asz liaudies teisėjui 
pasakiau:

— Juokinga, 
ponas teisėjau. Tiesiog, sakau, 
juokinga, koki nenormalumai. 
Szitokis, sakau, 
pinys, o jam treczia dalis. Kū
dikėlis, sakau, negeria, nerūko, 
ir kortomis ncloszia, o jam kas 
menuo atskaityk. Tatai, sakau, 
nuo tokiu nenormalumu esą ga
lima ir apsirgt.

O teisėjas sako:
— O jus kas link kūdikio! 

Ar prisipažystat save kaltu, ar 
ne?

Asz sakau:
— Keisti jusu žodžiai, po

nas teisėjau. Tiesiog, sakau la-

dali algos jam atiduok.

taip ir

— sakau,

smulkus tru-

bai užgaulingi. Asz sakau, nuo 
tokiu žodžiu galiu susirgt. Na- 
turaliszkai, sakau, tai ne mano 
kūdikis. O tiktai, sakau, asz ne 
žinau, 
tai, i v .. 9 r
kaslink mano pinigu susisielo
jo.

J

keno tatai intrigos. Ta- 
sakau, Maryte Kauraite

— O asz, sakau, pats tris- 
deszimts du rubliu tegavau. 
Deszimt septyniasdeszimt pen
kis atiduok, — tai kas bus! 
Asz, sakau, reiszkia, suplyszu- 
siu klynu busiu priverstas 
vaikszcziot.. O ežia, sakau, su 
tuo paraleliszkai Maryte pirk- 
sianti pianinu ir balistines 
sukneles už mano pinigus. Tfu, 
sakau, kad tu prasmegtum, ko
ki nesmagumai!

O teisėjas sąko:
— Gal ir tamstos. Jus, sa

ko, prisiminkite,
• Asz sukali:

— Man nėra kas prisimint. 
Asz, sakau, hūo tu prisimini
mu galiu susirgt... 'O kasi inkinu galiu susirgt.
Marytes — tai buvo viena kar
ta in kambarį atėjusi. Tr tram
vajuj, sakau, karta važiavpmc. 
Asz mokėjau už save ir už ja, 
O tiktai, sakau asz negaliu už 
tai kas menuo mokėt... Nepra- 
szykite...
: Teisėjas sako:

— Karta jus -kaslink kūdi
kio abejojate, tai mes ji tuor, 
jaus pažiūrėsime ir pąmatysl- 

!me, kokios jo. asmenines Žy
mes, 1

O Maryte e?ia pat greta stor 
a* * *>*^»*. *Vi ir savo kūdiki išvynioja. 

rn 4 • v. .....

ir sako: '
Į — Nosyte formingai in tamsr

___________ !*•

Teisėjas pažiurėjo in kūdiki

tos panaszi.

i

te, isz t ikru,! u 
sz’’
suomet sugebecziau tris tub-
liūs ąrba pusketvirto innoszt. 
O už tai,’ sakau, ’l1:; 
organizmas tai ne mano. Asz, 
sakau, 
tamsios spalvos, o ežia 
atsipraszau, baltas,

visas likusis

karsztęs briunetos, 
sakau, 

kaip du
rys. Už toki balta — rubli arba 
pustreczio rublio tegaliu in- 

Kam, sakau, daugiau
jis net sąjungoj nepri-

kvepianezias gėlėles, taip 
turime musu sielas i 
gražiausiomis dorybėmisHv jas, 
kaipo brangiausi turtą, sergėti
nuo, sutepsimo.

Yra daugelis priežascziu, kn-

neszt.
jaigu
____ ISO.

Teisėjas sako:
— Panasznmas

Nors

9

rios.vedlį pi'ic nustojimo nokal- 
Ju svarbiausios v ra » • 

szios: bloga draugyste, nepa
dorus apsiredymas, piktos kal
bos, bcgodiszkos 
juokai, girtuokliavimas ir 
dori pasilinksmini m ai.
Teisingai sako Lietuviu prio- 

Su kuo sutapsi, tokiu 
M r

lybes.

giesmes ir
ne

ma atsivestame dora stabmeldė 
jis iszsigastu. Per tokius pasl- 
linksinimus dažnai atsitinka ir 
žmogžudystes. Sztai pavyzdys. 
Pas viena ūkininką, Anginin
ku kaime, Krokialaukio valu., 
Alytaus aps„ buvo vestuves. 
Pasigėrė du bernai susipyko už 
viena mergina. Kada vakaro 
vienas isz ju ja lydėjo, kitas ji 
pasivijęs papiove.

Tėvu yra pareiga neleisti sa
vo kurni bei dukterų in lokius 
nedorus pasilinksminimus, nes 
tėvai turi būti vaiku angelais 
sargais, sorgstaneziais ju ne 
kaltybe, o no gundytojais. Juo 
labiau in tokius pasilinksmiid- 
nius nereikia leisti mažu vai
ku, nes jie musu tautos ateitis, 
todėl reikia rūpintis, kad jie 
iszaugtu dorais žmonomis.

Nekaltybe gerbiama ne tik 
Kataliku, bot ir pagonu. Seno
vėje, kada buvo 
szventoji ugnis,

isz tikrųjų 
iszpustas. Nors, sako, nosyte 
visa in tėvelio uosi panaszi.

Asz sakau:
— Nosyte — ne pamatas. 

Nosyte, sakau, butu kaip ir ma
no, bet skylutes nosytes buk 
tai ir no mano — labai mažuly
tes skylutes. Už tokias, sakau, 
skylutes daugiau, 
negaliu neszt. Leiskite, sakau 
ponas teisėjau, keliauti ir 
sustoti.

O teisėjas sako:
— Lukterėk truputi, 

jau sprendimą padarysim.

J

kaip rubli,
> 

ne-

mPuo-
1

Tr padare — treczia dali al
gos isz manos

Asz sakau:
— Spiaut man in visus. Nuo 

bylu esą galima
4

tokiu sakau, 
apsi rgt.

iszskaityt.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa.
Telefonas 461-M

MUL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Telefonas 1430-R

IszbalHamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiU iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

žodis: 
pats lapsi.
mas yra daiktas, kad tas, kurs 
noszioja ugnį kiszeniuje, nesu- 
degintu savo drabužiu, taip yra 
negalima, kati tas kurs drau
gauja su blogais draugais, pats 
tokiu netaptu. Del szios prie
žasties blogu draugyseziu rei
kia labiausiai vengti.

Antra priežastis, kuri veda 
prie nustojimo nekallybes, yra 
nepadorus apsirėdymas. Rėdy
tis reikia tiek, kad apsaugotu
me savo kuna nuo paszaliniu 
intaku. Reikia labiau rūpintis 
savo vidujiniu grožiu, o ne isz- 
virsziniu. Kas isz to, kad musn 
veidas yra iszlepintas, dženteL 
moniszkas, kad mos (’same in- 
vairiais blizgucziais pasipuo- 

pilna

i 4

Pa i gi, kaip negali-

savo 
amžina? 

Priesz kelis

į! • »

blizgucziais 
jaigu musu sielose 

visokiu nedorybių.
Piktos kalbos yra kenksmin

gos tuo, kad jos inžeidžia mu
su nekaltus jausmus 
palieka gilu pėdsaku. Nuo be- 
gediszku dainų ir juoku atsi
randa nedori ir begediszki no
rai. Taigi begediszku dainų ir 
juoku reikia vengti ne tik pa
ežiam, bet ir kitus nuo to steng
tis sudrausti.

Oi, kaip dabar musu jaunuo
menes nevaldo liežuvio! Vyrai 
visai nesigėdi pliaukszti, mer
gaitėms girdint. Tr ko jie ne 
prikalba! Doras žmogus turi 
rausti. Stiklelis irgi nemažai 
turi pavergęs jaunimo, 
jaunuoliai aukoja 
gražiausias gyve n i m o

sze.

ir tenai

v * 
I

Jam 
no tik savo 

dienas,

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELĘ KNYGA. 27 AKABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu, 

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala
8ZTAI KA RASZO I8Z , LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

garbinama 
daugelis doru 

mergaieziu paszvosdavo 
nekalta gyvenimą tai 
ugniai saugoti.
szimtus metu buvo tokiu mor- 
gaieziu ir Lietuvoje. Jos vadi
nosi vaidilutėmis. Joms visur 
buvo duodama didžiausia pa
garba: jei kuri vaidilute sutik
davo vedama ant mirties nusi
kaltėli, tai jam būdavo dovano
jama mirties bausme, 
laime! Jaigu 
prarasdavo nekaltybe — ja I 
gyva ant laužo sudegindavo.

Graži ir žydinti jaunuomene 
tegul nekaltybe ir goda Ims vi
suomet jusu gražybe ir papuo- 
szalas. Jaigu norite bu Ui že- 
miszkais angelais, nekaltomis 
gėlėmis — venkite visa tai, nuo 
ko. galite sutoruzti savo-nekal
tybes žiedeli. Saugokitės visu 
žmonių, kurio veda prie nusto- 
jimo nekaltybes. Nekaltybe — 
tai viena isz didžiausiu dory
bių, tai jaunuolio papuosza.las, 
jo garbe.

Bet ne 
tokia mergai t e 

nekaltybe

666

Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvot Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapuroo «sztusztinima.

Dr. T. J. Tacielauskas
P i rm utinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojujo.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkon istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintals 
viražais. Didumas knygos 9 U per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai

No. 102 Prakeikta, meilingas Ijrt- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35>e

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .38c

No. 104 Trys Istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Į Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybo veda in laime, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu................. 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tin, apie kupeziu kuris norėjo pigi aus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

I

No. 108 Szeszios istorijos, ajle 
Deives, Juokingas apraszymas^ Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje toipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szl- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, gera rodą 
ir t., t. 48 puslapiu. .

N6. 111 Sziupinis 
talpinasi sekanti skaitymai: 
maiszu iszlins, apie boba ka negalėjo 
shvo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kniriai einiki ir kiti szposelei.

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 

■ ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25e

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba Jr 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalninke, Luošais. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas'isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ...........................................I5ą,

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 

Lkialbtojas. 63 puslapiu..................15c
No. 122 Penkios istorijos apie 

Sudąi Dievo, Sūnūs Stuloriaus, Issr 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztls 
ir Piemuo. 60 puslapiu

No. 123 Septynios Istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..................................... 18*

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari* 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...........................  15*

No. 125 Trys istorijos apie Pa

audoklinais

$1.00

..............15«
(S .dalia)

Ha isa

15«

.20*

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, joigu jis yra' apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai

1 "Y"

Gerbemasls Tomistai:—<
Sulaukiau nuo jusu slujicziamos 

mano vardu knyga 'Tukstantli 
Naktų ir Viena” ii* \ kuria tariu
mano vardo kny|* 
į 
•slrdlng* *czlu Ir labai 421*u<luqsJ 
kad tokia knyga kaip “Tukutanttf 
Naktų ir Viena” apturėjai!, nes man 
labai yra tingaidu kaityti vUokia® 
Istorija/!, ja* skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai. praeina. Asm visleins linkScziau 
kad nusipirktu, tokia knygą kaip 
”Tukfltantls Naktų ir Viena” nes Jė 
skaitydamas Žmogus apie viską tada ’ 
pamlrszti ir visokį rūpesniai noys 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, 
18 d. Gegužio 1921SS. 
Dv, Palazduonys, 
Czekiszkea vai, _ Aę *

Dr, Palazduonya, 
CzeklazkM ▼*!, 
Kauno aipak. 
LITHUANIA.

ŽUKAS,

4 ,.

Yra tai ketvirta*, imdavimaa toe puUdoa kjiygęe, t«
parodo kad žmonėms Ubai patink*-pwodo kad

1 _ .AS.-ŠA

Prein knygai in Lietuva su n

M H Tęipgį galim*

į •” 'Į ’ ? į 1 t ■ \ * *A >

W. D. B0CZKAŪ8KAS.. CO. MAHANGY CITY, PA.
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. i

♦

f

t

f

k

*
I

ui ii
X

groit reikalauk musu valstižoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
yaist-žollu, kurios jums sugražins 
Sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
Skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina-

ga yra labai blogas dalykas, bet mu

bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu Ir

.. ..15c

skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga Žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................      15a

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimą*. Priversta links* 

Lmybe, Vargingo Žmogau* aunu*, T^y* , 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonulp*, 

ir""kn’yįi’ kaW«S* "ReTkaiingl mu.ū kuris buvo protingnnte ui MTO pon v
U * . k k • . 1 $ rmaln nlva 1 Hm

mus “Nervu Prepąr*t*e.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbaga tai Il
gai keli* ir sutelkia žmogui ramų* 
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių

Moliu pardavinėtoja) visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

, , į , ■ ii J F,Į ||. Ml HI »|l < r.

M. ŽUKAITIS,
J

užkeiktos karaliaus dukters, Jonuk**

61 puslapiu......... ...........................
W. D. BOCZKAU3KAS - CO.,

• •••••

MAHA>iOY CITY. PA. J
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DRAUGUAPLEISTAS
Gyvenimo Vaizdelis.

Buvo gražus Rugpiuczio me
nesio rytas. Saulute auksiniais 
spinduliais szviete iu dideli li
gonines kambari, kuriame gu
lėjo apie keturiolika ligoniu.

Visi ligoniai gėrėjosi tokio 
ryto gražumu.
> Apie devinta valanda isz ry
to inveže in kambari vyra apie 
trijų deszimtu poakiu metu se
numo. Veidas jo buvo paraudo
navęs tamsiai raudona spalva, 
o nosis molyną, kaip rudens 
slyva. Krutinę labai kilnojosi, 
kas buvo ženklu, kad jo szirdis 
smarkiai plake ir jis nuolatos 
žageziojo.

Tai buvo nelaiminga alkoho
limis auka, arba alkoholikas.

Netrukus atėjo gydytojas, 
apžiurėjo ligoni ir skubiai nu
ėjo, isz ko buvo aiszku, kad li
gonis buvo labai blogame pa
dėjime.

Vos gydytojui pasiszalinus, 
skubiai prie ligonio ėjo gailes
tinga sesute. Tai buvo to Sky
riaus vedėja. Prisiartinus prie 
ligonio ka tai tylomis kalbėjo. 
Tas seseles pasikalbėjimas, 
matyt, sugraudino ligoni, nes 
dideles aszaros riedėjo per li
gonio veidą. Buvo aiszku, kad 
seseles malonus pasikalb<\)i- 
mas sužadino ligonio jausmus, 
nes ligonis nuolatos savo gal
vos palenkimu pritarė seseles 
kalbai.

Seselei vos pasiszalinus, 
valandėlės inejo in 
kambari jaunas ramaus veido 
žmogus.

Tai buvo kunigas 
tuojaus pažino ir 
balsu szaukesi prie saves. Ku
nigas prisiartinęs isztiese jam 
navo deszine. Bet ligonis nega 
Įėjo nei žodžio* kalbėti, kad be 
galo susigraudino. Netrūku? 
kunigas užsidėjo stula, pada
ręs kryžiaus ženklą prisilenkė 
prie ligonio ir tylomis ka tai 
kalbėjo. Pasikalbėjęs kunigas 
pakele in viražu deszine ranka 
ir žiūrėdamas in dangų ka tai 
kalbėjo. Tuomet ligonio veidas 
buvo ramus, tik lupos judėjo, 
tur but, ligonis susitaikė su sa
vo Vieszpacziu.

Kunigui apleidus kambari, 
ligonis ta visa diena gulėjo ra
mus. Sulaukus vakaro atėjo 
daug lankytoju, bot prie minė
to ligonio nieks nepriėjo.

Sulaukės rytojaus prisiarti
nau prie ligonio ir užklausiau-.

— Tur but, tamsta, isz kito 
miesto, kad tamstos vakar 
nieks neatėjo atlankyti!

Ligonis maloniai in mane pa
žvelgė ir giliai atsidusęs tarė:

— Asz gyvenu sziame mies
te. Bet kada buvau sveikas ir 
turėjau pinigu, tai tada turė
jau net perdaug draugu. O 
sziandien, kada neturiu pinigu 
ir patekau in szia ligonine, tai 
visi draugai mane apleido ir 
atrodo, kad sziame mieste nei 
vieno draugo neturiu.

Kadangi asz irgi buvau ligo
nis, tai ir su ligoniu užtektinai 
turėjau laiko pasikalbėjimui 
Pirmiausia ligonis manes už 
klausė, ar esu kokios nors or
ganizacijos nariu. Asz jam at
sakiau, kad mes Lietuviai be
veik visi esame organizuoti, 
iszskyrus maža dali, kurie da 
nesupranta, kaip yra naudinga 
priklausyti prie 
organizacijų.
aiszkinau, kad mes, Lietuviai, 
turime didele organizacija, ku
ri vadinasi L-R.K. Susivieni
jimas Amerikoje, prie kurios 
priklauso apie dvideszimt pen
ki tnkstaneziai Lietuviu Kata
liku. Ligonis atsake, kad ir jie 
turi didele Katalikiszka orga
nizacija, kuri vadinasi K. of C. 
bet jis da nėra jos nariu. Bet 
jaigu pasveiks, tai tuojaus prl- 
siraszvs. Kada buvo sveikas Ir 
da galėjo dirbti, tai mane, kad 
da yra laiko. Tuomet turėjo 
daug draugu ir mane, kad ir ne 
laimei isztikus turės draugu. 
Tacziaus pasirodė, kad tik- 
smuklėje stovineziam yra daug 
draugu, bet isztikus nelaimei 
nei vieno nesiranda ir prisipa
žino, kad tapo alkoholiaua a u-

seseles

v uz 
ligoniu

Ligonis ji 
graudingu

Katalikiszku
Prie to da pa-

PRADĖJO NAUDOTI SENOVlSZKUS LAIVUS
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KEPALIUKO DW -
NELES VAGIS

su ne paprastuNepersenei
Intempimu atkreipė aki žmo
nių vienus isztarme, arba viro- 
kas policijos pataisos Chateau 
Thierry, kur sūdąs Prancu- 
ziszkas paliuosavo biedna mer
gaite nuo bausmes už pavogi
mu kepahiko duonos isz duoii- 
kopiszko skiepo.

audžia 
'patyrė, kad mergaite gana 
dirbti malonėjo, bet kad darbo 
niekur ne gavo, ji nobugele tu
rėjo maityti savo motina su 
mažu kūdikiu isz jos tik darbo 
pajėgu, ir priek tam jau per po
ra dienu pati buvo ne valgius,

Prie vedimo proves, 
'patyrė,

Ant Ohio upes Cincinnatoje vėla pradėjo naudotii senoviszkus laivus su ratu užpaka- todėl pasidrąsino ir pavogė ke-

KARALIENE
PUSTYNIU
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Argi kas apie tai girdėjo? 
l -gi naujas fabrikas užsidėjo!

Trins taboka del uostymo, 
Arba za'živojimo, 
Tabaka naudos, 

Toki kaip visados, 
Bet ’kas atmins, 

Kaip ji prita'isys, 
Kokius pelenus naudos, 

Prie tokios tnbukos, 
Ir del ko ta faibri'ka uždeda, 
Ir kas taji projektą užmena?

Tiktai klausykite.* • 
Ir ausis pastatykite.

Jau nuo kukio tai laiko in- 
vyko papratimas,

Pas beduszi u s lavonu 
deginimas,

O kad neturėjo kur pelenu 
padėti, 

o fabriką tabokos uždėti.
Dabar tabokele su tais 

pelenais pritaisys 
Kožnas l)eduszis toszine 

doze insitaisys, 
Tabokelia zaživos, 

Numirusi dranga garbavos.

.1..^— Sudžia 
bausmes ja paliuosavo. 

----------------- —--------------------- Szi tok i a isztarme 
del negalima gauti pasporto ir prova sudyla priesz keletą mc.

______ i :____ 7 _____ ■ 
aplanlkyti ir keliones'per sudžia Angliszka Jlawkin-

lyje, kuriu nenaudojo bevelk per 75 pietus. Pagal nuomonia žmonių, tai tieji laivai yra nau- palaka duonos, 
im I'Ulil 11 H 11 U bul tik I (1 JI I VH I •dingėsi ii ne kaip naujos mados'laivai.

ka. Tik tuomi liko patenkin
tas, kad vakar ji atlankė ku
nigas.
pirmutinis ir geriausias dran
gas nelaimėje, jis nuliudusi su
ramino ir asz jam, — pasakojo 
toliaus ligonis — daviau gar
bes žodi, kad jau asz daugiau 
svaigalu nei in burna neimsiu. 
Prie to ir kitus kalbinsiu prie 
pilnosios Blaivybes, jeigu tik 
iszliksiu gyvas. Nieks manes 
taip nenuskriaudė, kaip alko
holis, kuris ne tik sunaikino 
mano sunkiai uždirbtus pini
gus, bet, svarbiausia, sunaikino 
mano brangiausi turtą, tai yra 
sveikata ir sziandiena guliu be- 

visu draugu apleistas, 
nėra žmogaus sziame

Pasirodo, kad kunigas „

SVETIMŽEMIU
PROBLEMAI

Ar Gali Iszdeportuoti Ateivi 
už Prigulėjimą prie Komu-, 

nistu Partijos.
Klausymas. — Asz laikrasz- 

s'kaieziau, kad ateivis,kadt yje 
kuris aficiuliszkai priguli 'prie 
Komunistu Partijos yra depor
tuojamas. Ar tai teisybe?

A. 1). isz Chicago, 1'11. 
Atsakymas: Gal skaitei ži- 

mite, kuri nelabai 'senei pasiro
dė apie Suv. Valstijų Apskri- 
czio Teismo Aszt unito Distrik- 
to nusprendimą ■ atsitikime 
William Martin Jurgans. 1920 
m. .Jurgans įbuvo suaresztuo- 
tas. Suaresztuoias del prigule- 
jiimo prie organizacijos kuri 
tikėjo perversti Su v. Valstijų 
valdžia. Insake Jurgans depor
tuoti bet negalėjo tuom laiku 
vykdiluti del pertraukimo Su v. 
Valstijų santikiu su Rusija, 
kurios sz’alies Jurgaais buvo pi- 
liecziu. Jurgans užsistate kau
cija ir buvo paliuosuotas, 'bet 
1926m. kuomet jis prasze, kad 

jaus man paaiszkino, kad esąs jo kaucija butu sugražinta, jis 
vėl buvo suimtas iir jo advo
katas tuoj padavė “writ of ha
beas corpus” — pareikalavi
mas teisman kalinio iszjeszko- 
jimui priežaseziu jo inkalini- 
mo.

J organs advokatas 
darodyli, kad per teismą ne
buvo darodyta 
buvo aiarys Komunistu Parti- 

jis nemokėjo mokeseziu or- 
anizacijai ir nežinojo partijos 

tikslu. Apslkriczio Teismas lai
ke, kad kadangi ateivis 'pripa
žino, 
Partijos 
tas isz vietines organizacijos, 
ir nepareiszke .noro prasisza- 
linti isz narystes, ir faktas kad 
jis nesuprato arba nežinojo or- 

tikslu, 
Teismas 

insakyma ji deportuoti.
Tapatybes ir Tautybes 

Afideivitai.
Esi u ateive.

♦

eidamas gat-

jegis 
Rodos, 
pasaulyje, kuris atjaustu mano 
sziandienini likimą.• •

Už kiek laiko,
ve, sutikau vyra. .Jis buvo pu
sėtinai apsitaisęs. Jis urnai su
stojęs ir isztieses man savo de- 
szine linki labu dienu. Asz nu
stebau ir žiūrėdamas jam in 
akis nežinojau ka atsakyti.

Tuomet jis tuojaus suprato, 
kad asz jo negaliu pažinti. Tuo-

{. su kuriuo.susidu- 
(Niioszir- 

daug daug 
Jis iszpasakojo, kuo-

taipgi paminėti 
kelini i 
tikslą. Atsitildime ateives isz- 
tekejilsios už Amerikos pilie- 
ezio, reikia pažymėti diena ir 
vieta apsivedimo, kada ir kur 
vvras buvo naturalizuotas.

Prie afideivito reikia priseg
ti paveiksią. Apaezioj afi'deivL 
to ir szale paveilkslo reikia in- 
raszyti taipatybes žymes kaip 
ant pasporto pažymėta. Reikia 
prie notaro pridiegti. Kadangi 
konsulatai reikalauja užtvirti
nimo, reikia, ta

Clerk of the County Court, 
ir vėliaus 
Sekretoriui tos 
teismas randasi, 
praszymu kad ipatvirtiniu ant
spaudu Clerk of (he Court.

Pilietystes Privilegijos.
Klausymas: 

kurie jau tapo pilnais pilie- 
cziais, man pranesza, kad kuo
met jie buvo paszauktl ant 
paskutinio iszklausymo, ju bu
vo užklausta 
<r 
te?“ 
kdk i as 
pilietysh

i i

nuo

primena

szalis, kurias , tu gana isz aitriausiu sodžių

ai likti prie
J,

pasiimsi i Valstijos 
valstijos kur 
su paraszytu

Maino draugai 
pilnais

tas pats J 
riau N. ligoninėje, 
džiai kalbėjomės 
dalyku.
met v i si sz kai pasveiko ir ap
leido ligonine, nuo to laiko no 
vartoj svaigalu ir dabar jau- 
cziasi visiszkai sveikas. Turė
jau daug nesmagumu, — sako 
jis, — ir buvau priverstas ka
riauti pats su savimi, 
siszkai atpratau nuo svaigalu. 
Maniau, kad jau neiszlaikysiu, 
bet prisiminus tuos visus malo
nius pasikalbėjimus su kunigu, 
kuomet jis mane lanke ligoni
nėje, tas garbes žodis, kuri pa
sakiau, kad asz daugiau svai
galu nevartosiu... Ir kada man 
prisimena tie visi gražus pata
rimai, tai tuomet daug leng
viau stoti in kova-su tuo nela
buoju alkoholiu. Tacziaus 
sziandiena jaueziuosi, kad asz 
ta sunkia kova laimėjau, ir, 
rodos, kad asz laimingiausias 
žmogus sziame pasaulyje.

Trumpai pasikalbėjus mano 
draugas szirdingai atsisveiki
no ir nuėjo savo keliais.

kol vi-

M-

331 W. Centre St •»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nuliūdima valandoje 
geriausi patarnavima.

suteikiam 
Palaidojimu 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

<r r*

bandė

kad' dargaus

ka d lanke Komunistu
Seimą kaipo delega-

gaii'izacijos 
gelbėjo ir

Klausymas

jani nepa- 
užt virtino

ri 

tekėjau už naturalizuoto pilie- 
czio pabaigoje 1924metu. Asz 
su vyru noriu vykti •Eurapon 
szi rudeni, bet man buvo pra- 
neszta, kad negaliu vartoti vy
ro pasporta ir negaliu gauti 
Amerikos pasporto. Ka turiu 
daryti f N. 1). Boston, Mass. 

Klausymas: Gimiau Rusijoj. 
Atvykau Amerikon 1925m. No-

daryti ?

riu va'žiuoti Europon 'biznio 
reikalais, bet randu kad mano 
senas pasporlas iszsibaige ir 
negaliu gauti vizos. Ka turiu

A. K. Scranton, Pa.
Alt sa k girnas: A t ši t i k i mpose 

kur negalima gauti pasportu 
isz konsulu, reikia gauti tapa
tybes ir tautybes avideivitiis 
(Affidavits of indentity and 
nationality) vieton pasportu, 
iir konsulai szaliu, kurias ke
tini aplankyti, užviziios tuos 
afidoivitus. Reikia pasitarti su
tais konsulais pirm negu afi- 
deivitas iszpiklytas. Afideivi- 
tas turi turėti vardo, adresa, 
gimimo diena ir vieta, kada 
• l « X a » a •

iszimtos pirmos ipopioros (jei
gu praszytojas turi pirmas po- 
pieras), ir reikia pažymėti ko

“kokias privile- 
ijas teikia Amerilkos pilietys- 

Ar man galite pasakyti 
Amerikos 

diuida žmogui?
M. D. AVilĮard, Wis. 

Atsakymas: Visu pirmiausia 
naturalizuotas pilietis gali bal
suoti — jis prisidedu prie Ame
rikos gyvenimo. Balsuoja už 
vietines, valstijos.ir tautiszkos 
valdžios virszininkus. Natura
lizuotas i)iliotis pats gali užim
ti ipolitiszka vieta. Tilk negali 
tapti 8uv. Valstija prezidentu 
ai4ba v i ex?-p rezidentu, Jis gali 
gauti 
daug 
piliecziu

galite 
privilegijas

valdiszlca 'darba. Labai 
firmų sžia'dien samdo tik 

s. Pilietis gali pasi- 
privil egi joms 
'teikiamoms.

INlietis 
naudoti kitoms 
Konstitucijos
Vykstant užsieny jis taip daro 
su Amerikos pasporto ir ji ap
saugoja Amerikos vėliava — 
ateivis negali gauti Amerikos 
pasporto nepaisiant 'kaip ilgai 
jis Amerike gyvenos, 
jis Aimerike gyvenos.

sa.
Ilawkinso isztarme placziau 

tad parėjo negu szioji isz Cha- 
teau-Thierry, nes Hawkinas ne 
tik kad kaltininką paluosavo, 
bet apskundika nubaudė pasi
remdamas ant “statuto“ su
dulkėjusiame rasztu Angliszku 
artikulu. Tie artikulai suteikė 
Hawk i nu i tiesa, i n mesti skun
diką in kalini už tai, kad jam 
duonkepiui pavogė biedna si s 
duonos kepaiuka.

Reikalas buvo toks:
Žiemos laike 1902 mete, vie

nas Tjondoniszkas duonkepis, 
susilaukęs įn savo skiepą ga
na gera pažinstauna dranga ku
ris ji pasiprasze in artima kar- 
czema ant stiklo alaus. Duon
kepis gana 
ant ipapraszymo draugo, 
isz karezemos gana jam gerai 
buvo matomas skiepas kur 
duona stovėjo, ir jis prie pasi
kalbėjimo iszsigeriant, gana 
gerai galėjo vaktuoti idant kas 
isz nežinomu ne ineitu in skie
pą. Geri priettdiai ramiai kal
bėdamiesi prie kauszo apie ke
liolika minutu, ir tame užtemi- 
jo duonkepis per duris ineinant 
koki slidžiuvusi ir apdriskusr I 
žmogų in jo duonini skiepą, ku
ris matydamas kad ten nieko 
ne yra pasiėmęs kepaiuka kc- 
tursvari duoneles, pasiglemžė 
po suplyszusiu skvernu, ir jau 
cimbrino per slenksti lauk.

Ne nuėjus nebagui su laimu 
nekeleta žingsniu, duonkepis 
iszbeges su draugu isz kareze- 
mos, tuojaus szuktelejo polici- 
janta, kuris sustvėrė nebaga 
vagi prie gana aiszkiai matan- 
cziu liudininku, tuojaus kuda- 
sis nuplyszelis likos aresztavo-

statuto

Įt

» X /

F.L.I.S.

TURI TURTĄ BET ISZ
JO NEPASINAUDOJA
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("ameronMiss Gladys Cameron isz Ture j 
Arizonos, likos iszriukta pato
giausia mergina ir užvardyta

Kori“ Karaliene Pust yni u. 
lestas buvo laikytas San Din
go, ('alif., kuriame dalybavo 
merginos isz asztuoniu pa vie
tų.

greitai susitaikė 
nes vienok asz

bausmes esi vertas, nes apeina 
provoje tas, kad kepalukas 
duonos pavogti, yra tas pats, 
kaip kad pavogti auksini žio
go rel i, tuo-gi-laik,
tave sūdyti no noriu kaipo sli
džia, bet kaipo žmogus Kriksz- 
czioniszkas.

Tsztares sudžia tuos žodžius 
paemes jo nabago skrybėlė in- 
dejo in ja pats pirmiausiai šva
ra, szterlinga, ir aplink per su- 
siriinkusius žmonis, lo.jerius, 
vožnus stidno eidamas, kolek- 
tavojo paszelpa vargszui

Nabagas varguolis,
su

szeimyna. Nabagas varguolis, 
matydams tartum dangų atsi
vėrusi szirdyje sudžio Hawkl- 

pajuto aszara iszsiveržen- 
isz savo akiu kad sutai- 

kent jam surinktas nukas, ne
galėjo isz susijudinimo ne žo
džio paddkavones isztarti, 
apart linktelėjo galva, ir iszejo.

— Atveskite dar duonke
pi! — tarė slidžia.
Kada-gi duonkepis atėjo tuo

jaus liepe pasodinti ji ant krės
lo apskunstuju.

— Sodžiams esi — tarė sli
džia — nesidriovejei inmesti in 
kalėjimą’ ta nelaiminga žmogų 
kuris tau paėmė ketursvari ke- ( 
paleli duonos už keliu pensu 
vertes, jog tu isz pavirszutinu- 
mo to žmogaus, galejei pažinti, 
kad tai ji paskutinybe prispy
rė prie vagystes. Privedei prie 
to, jog galėjo būtie sudintas 
kaipo vagis, iszskirtas isz žmo- 
giszku tiesu. Viską ta padarei

no, 
ežia J
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Ph ilemon Naga n 
neszioto'jas la ikraszczi u

p

tas ir perduotas (teišdavystei 
tai yra sudui prie suraszytojo 
protokulo.

Teisybe, nobagas gana aisz
kiai pats prisipažino prie pa
pildymo vagystes. Nevalgęs jis 
buvo jau dvi dienas, alkis dras
kė jam jo vidurius neperken- 
czemai,’ skiepe ne buvo nieko, 
neiszsilaikydams nuo alkio pa
siėmė ketursvari kepalėli duo
nos dumodams, kaip nors iszsi- 
painioti isz nagu alkio. Slidžia 
Hawkinas tuojaus paszatike 
iiredninka del iszvedimo viso 
patyrimo.

— Ka tamista žinai apie 
szita kaltininku? 
liudininko tyrinėtojas.

— Yra tai darbszus žmo
gus, jisai ne turėjo niekad jo
kiu provu, darbavosi visad sav- 
žiniszkai, nemaeziau niekad ge- 
renti, vis buvo paezedus. Jis isz 
savo ranku uždarbio, maitina kak! jis savo skiepą paliko pats

tu žmogau, kuris esi sotus pa
valgęs ir atsigėrės, puikiai ap-

paklausė

sena, motina, ir jauna jo seserį 
trijų metu taip-gi maža duktė-• • k__J _ P • V 1 1*

ri. Priesz tris menesius, jo fa
brikantas, pas kurį dirbo su- 
bankrutijo, ir nuo tada, darbo

75 metu , lyg sziol no gal gauti.
San Sudžia Hawkinas iszklauses 

Franciske, Galit’,, ana diena po viso to tykinėjo, ir liudininku 
mi rėžia j savo dvieju sesucziu kalbos, įszdavo isztarme> nuo 
aplaiko 40,000 doleiiiu, bet no- bausmes 'paliposuojant nabagu 
nori (permainyt būda -savo gy- už pavogimu kepahiko duonos, 
venimo iv lo pi na savo drapn- ir prie pabaigos ant atsisveiki
nus 'ir sįuvu murszkįnlus, Se- nimo ture: 
liukas suko buk jum .turtas no-

Kitaip negalėjo padaryti. 
Turėjo tabokos fabriku 

intaisyti,
Kad ir nosis iszs^ipus, 

Bet miriisiui garbe bus, 
O isz to tokia nauda bus, 

Kad kožnam tal>okinio proto 
pribus, 

Mat, nuo tokiu pelenu, 
Pribus del ju daug smegenų.

Reikės ir man dozių insitaisyt, 
Ir tosios sznipkes parsitraukt, 

O kaip aliejų isz guoges 
iszsemsiu, 

Žiupsni kremai orkos 
patrauksiu,

Ir volei smegenys atsigaus, 
Kaip isz dozes pasems.

Toji taboka vadinsis 
kremato^ka

O turės būti toszine 
itabokierka

APba kiiburka, 
O turėsi pane nosi kaip 

agurku.
Pirmiausia sėbrai sudegyta 

sziriipkinos, 
O paskui del kitu parduos, 
Da prekes nepastanavijo, 

Bu da tikrai nežino, 
Kokia veiksme -bus, 

Ar gerai nosis iszsipus, 
Mat, nosis įbus kaip 

barometras,
Ir ant nosies veiksme supras, 
O katro nosis laibiau iszsipus, 

Tai tasai mokytesniu bus. .
* * * i

Jau gero czionais nebus, 
Musiszkiai netrukus pražus, 
In munszaine kaip versziai 

pratinasi, 
Dorybes suvis sarmatinasi. 
Kur daugiausia Lietuviu, 

Ten daugiausia visokiu urvu 
Visa proce eina už nieką, 
Munszaines novialninkai 

pasilieka,
O jaigu daugiau uždirba, 

Tai da daugiau pradirba. 
Grincziose paredko neturi, 
Aivt vaikeliu suvis nežiūri, 
Sūneliai paaugta bamuoja,

siredes. Kas-gi da arsziausia, 
sztai priesz valanda, kada visi 
davome aukas in skrybėlė mes
dami pinigus del to biednioko, 
tu tiktai vienas nedavei nieko. 
Apsioisiu-gi asz su tavim kaipo 
sudžia.

Pasiremiant ant tiesu isz-
duotu per karaliene Elzbieta,* Dukriukes savo keliais žiloja, 
paskyrė bausme duonkepiui' 
viena diena kalėjimo už tai,

viena,, ir tuom pagundė iszal- 
kusi vargo žmogų prie p.apildl- 
mo vagystes.

— Valandoje, kada naba
gas varguolis inžonge in savo 
stuba su pagelba paaukauta 
del jo szelmynos, inžonge kie
tasis duonkepis in kalėjimą 
Halloway.

Taip tai pasielgė sau Londo
ne audžia Hawkinas 1902 mo
te, kaip kad dabar puikioje

Save dideliais katalikais stato, 
O norints tuo jaus bažnyczia

Į : pastato,
Kunigą .gauna, bet jojo ne 

guodoja, 
Visokiais budais persekioja.

D K. RĖKLAITIS 
r Lietuvlsskas Graboriui

Laidoja numirėlius pa- 
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

#10 W. Nprwre Kt.,
MAUANOY CITY, PA.

MAHIKTNT.,
TAMAQI A, PA.

mislyje padaro įudžia jauna 
mergaite suvariusia paliuo- 
suodamas nuo ’bausmes Chat
eau Tbierry.

I

— Žmogeli, papildei,

I funktualiszko tiesos matymo,
apeina irzyrau'žganadintas isz gyste yra gryni faktai.

• I H 1 k 1 • 1 . k • 1

savo gyvenimo.
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‘ — Swbfttoje pripuola 1 die
na September™.

— Panedelyje pripuola La
bor Day. Taja diena angleRa- 
siai laikys dideli pikniką Leik- 
said. Bizniai bus uždaryti. 4 < *

— Jaigu važiuojate bosu 
ar geležinkeliu, tai nors žmo- 
niszkai pasielgkite ir savo 
bjaurius snukius uždarykite, 
nes darote sarmata del visu 
Lietuviu. Sztai trys galvijai 
važiavo ana diena bosu in sza- 
li Gillbertono (nežino in kur) 
vcJjdni vakaru, kuriamo radosi 
taipgi kelios moteres. Jau ka 
pliovojo, tai pliovojo, kas tik- 

net 
moteres neturėjo kur akiu pa
dėt. Ypatingai vienas isz ju, 
da novos ūsuotas, tai tas gy
vulys rodos paties velnio pa
samdytas, visa savo mokslą 
pliovoniu išžiojo. Jaigu taip 
Imtu tame laike buvę keli isz- 
mintingi žmones, tai 
tiems

I

tai ant liežuvio papuolė >
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Austrijos kariuomenei, rado 
kareivis Prusu ant lauko musz- 
tynes pažeista Auetrijoku ofi- 
ciera kuris prasze, • t • . • 1

J . ...
r

•: s/ tr* f’.*

visa savo 
išžiojo.

žmones, 
kvailiems

puikiai terlas apdabino ir da 
butu su pagelba szoferio isz 
boso numėtė. Juk kvailius vi
sur reikia muszti, už pliovone 
snuki sugrusti.

butu 
vorsziams,

SHENANDOAH, PA.

— Ana diena lankėsi pons 
t va Vincai Žemaicziai isz Kan
sas City, Kaus., pas savo brob 
prof. J. Žemaiti vargonininką 
Szv. Jurgio parapijoj. Brole
liai nesimato per 30 metu. Prie 
tos progos atlanko ir redysta 
“Saules” Mahanojuj.

— Antanas Lackeviczius
likos sužeistas Locust Moun
tain kasyklosia per stulpą in 
galva ir gydosi namie.

Juozas Saraka, kuris Ii- 
Kohinoor kasv- 

klosia jau sugryžo namo daug 
sveikesnis isz vietines ligonbu- 
tes.

kos sužeistas

— Juozas Pažegorskis, 
metų likos aresztavotas už pa
vogimą 
Frank Mellet, Nedėliojo.

automobiliaus

07

nuo

— Badai daktaras M. J. Dėt
ims paženklintas per 

valdiszkas in-
rikas 
miestą kaipo 
sjiektoris pieno.

Chicago. — Leonas Kuzma, 
14 metu amžiaus, nuėjo ties 
39-ta prie Stoekjardu kanalo. 
Kuzma buvo didesnis, negu ki
ti draugai, buvo visi susėdo ant 
kranto ir nukrito. Mažesni 
bandė gelbėti, bet kiti didesni 
pabėgo, ir jis nuskendo.

Motina didžiausiame nuliū
dime. Jis vienatinis jos vaikas 
buvo. Kuzmiene 
Emerald Ave.

nuėjo

gyvena .*>149

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARB 4 NOTOS 
DEL PIANO

1*1

< TURYNIS:
< Beeita Polka 
{Lietuviu Marszas
> Suktinis Polka 
(Lastucza Polka
S Tu Mano Mieliausia Polka 
c Vamzdelis Polka 
iDucaty Polka 
/Griež Polka 
CSzvilpis Marszas
> Klumpakojis Polka 
S Marcele Polka 
cI’ade-Espan Vale as 
{Noriu Miego Polka 
/Helena Polka 
CMojavas Vainikas Polka 
iRasluca Vai c as
c Moja va Veszna 
f Augonele Polka 
f Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
C Lietuviu Vestuvių Polka 
/Lietuviu Galopas 
C Pijonkeles Vale as 
J Pampilionas Polka 
/Nekaltybe Valcas
< Lietuviu Kadrilius
€ Mušike aiszku budu sutaisyta ir 
S lengvai grajyti.
J Preke su prlsiuntimu tiktai 78c. 
S W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
< MAHANOY CITY, PA.
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sonoviszku užliek u, neseno i atrado 
griuvėsius karaliaus Salamono tvartu, kada atkasinėjo sen‘o-
viszka miestą Armageddone, Palestinoje.

Isz Lietuvos.
20 MOTORCIKLISTU, ATSI
DAUŽĖ IN BAUMA, SU
VIRTO IN VIENA KRŪ
VA; TRYS SUŽEISTI.

Kaunas. — Rugpiuezio 5 d. 
Klaipėdoj turėjo i n vyk f i dide
les motorciklais rungtynes, da
lyvaujant Berlyno, Hamburgo, 
Karaliaucziaus, Tilžės ir isz 
kitur inotorciklistams. Tn rung
tynes nuvyko ir Lietuvos keli 
motorciklistai isz Kauno.

Trecziadieni Lietuviu motor- 
ciklišiai kartu su Vokiecziais 
nuo Tilžės važiavo plentu Klai- 
pedon.

Ties Klaipeda

isz-

SUGRIUVO NAUJAI 
STATOMAS NAMAS.

Kaunas. — Lukszio gatvėj 
Nr. 42 kieme remontuojamam 
senam muro dvieju auksztu 
namui Liepos 24 diena dedant 
naujus geležinius balkius stai
ga ingriuvo ir pakaso po griu
vėsiais 4 darbininkus.

Nelaimes vieton buvo
szaukti ugniagesiai, kurio ne
laiminguosius iszgelbejo. Trys 
darbininkai atkasti su mažais 
sužeidimais, gi ketvirtoji Bag- 
danavieziute Elena sunkiai ir 
pavojingai sužeista. Ji padėta 
ligoninėn.
BEDARBIU LIETUVOJ

DABAR NESIRANDA.
“Liet. Aidas” raszo:
Tuo tarpu Lietuvoje nedar

bo nėra. Buvusieji apie 1,500 
bedarbiu dabar dirba lauku 
darbuose ir miestuose prie sta
tybos.

Be to, ypacz sziemet smar
kiai omus statyti Kaune daug 
nauju namu jaueziama ingudu- 
siu statybos darbininku stoka.

Taip pat daromos pastangos 
kad pasibaigus lauku darbams 
ir gryžus darbininkams butu 

dar-

plentą per
kerta geležinkelis. Baurnas bu
vo jau uždarytas, nes tuojau 
turėjo eiti traukinys. Musu mo
torciklistai, kurie važiavo pir
mieji, to nopastebejo ir visu 70 
kilometru in valanda greitumo 
smarkumu trenkėsi iii bauma.
Reginys buvęs sziurpulingas; 

apie 20 motorciklistu suvirto 
vienas ant kito plento pasza- 
liais, atsitrenkė in bauma.

Kai kurie motorciklistai nu
sirito ant geležinkelio. Tuo mo- t jiems suruoszti vieszieji 
mentu visu smarkumu pralėkė 
greitasis traukinys.

Vokiecziai motorciklistai pa
sirodė vikriausi ir sumaniausi. 
.Jie isz tolo jau pastebėjo nelai
me ir dar didesni pavoju, nesu
stodami nuszokinejo nuo mo- 
torcikhi ir suspėjo dar nusiri
tusius ant geležinkelio paimti 
ir iszgelbeti isz neabejotinos 
mirties nagu.

Jei kelias nebutu buvęs už
darytas, beveik visi niotoroik- 
listai but papuolė po trauki
niu.

Daugelis motorciklistu susi
žeidė. Labiausiai 
Kauniszkiai VI.
stud. A. Jonikas. Matulkai su
žeistos kojos akiniu stiklai su
lindo veidan. Jonikas smarkiai 
sužeistas. Nežiūrint invykusios 
katastrofos, motorciklistai sa
vomis jėgomis nuvažiavo Klal- 
pedon.

nukentejo
Matulka lr

29 VAIKU MOTINA.
Vilnius. — Sziomis dienomis 

bažnytinėje kurijoje atsilan
kiusi GO metu moteris, Kaze 
Judickieno ir papraszius laz
duoti jos vaikams metrikus. 
Pasirodė, kad szi senuke turin
ti 29 vaikus ir pati gyvenanti 
Vilniuje.

VILKU MEDŽIOKLE.
Tytavohai, Raseinių aps. — 

Tytavenu apylinkėj po misz-
kus buvo atsirado vilku, leurie 
apdrasko ir papiove ne viena
ukininku gyvuli. Kad juos isz- 
vaikius buvo suruoszta didele 
vilkams medžiokle. Iszvare ar 
pora peikiu, nieko nerado, vie-, 
toj vilku ėjo in pelkes aneziu 
szaudyt. Voltui paszaudo, iszsl- 
gere ir važiavo medžiotojai In 
savo namus.

bai.
NAUJAS MIESTAS.

Mariampole. — Iszdalinus 
Kvietiszkio d vara sklypais 

gautuose
d va ra 

miesto praplėtimui, 
sklypuose namai dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Ir jau susi
vienijo su kareivinėm, jau yra 
krautuvių ir net valgykla p. 
Vilcziauskas atkėlė isz miesto 
in naujamiesti. Tokiu skubiu 
tempu pleeziantis ir žmonių 
reikalai auga, 
bulesnis susisiekimas — szall- 
gatviai, o ypacz svarbiausia 
paszto agentūra, nes norint pa
siusti ar gauti laiszka eik in 
miestą bent apie 4 kilometru, 
kol sausa tai dar puse bėdos, o 
kai szlapia tai jau tikra 
gota”, szaligatviu nėra, klam
pok per moli. Nuo ko priklau
so, 
agentūra.

reikalingas to-

tfol-

reikėtų insteigti paszto

KUR YRA MARIJONA RA- 
DŽIUS? JI REIKALINGA 

SVARBIAM REIKALE, i

Mirė Vladimiras Badžius (o 
gal Radzeviczius) kuris pali
ko seseri Marijona Radžius 
(bet po vyrui pravaixle neži
noma. X Kas žino apie gimines, 
Urba ji pati tegul raszo ant 
adreso:

Joseph Schmitt, 
Hoquiam, Washington

KVITU knygele Draugybėms del !bs- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - • 25o.

W. D. BOCZKOWSKI.COm 
MAHANOY CITY, PA.

r
A-BE-CELAfArba pradžia skaitymo ir 
raižymo, del vaikams. • Preke 15o 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
Aru J ' LMAHANOY CjTY,-PA. ■

, kad suvis 
pribaigtu jo kanezias.

— Ne broliuk, 
kareivis 
vereziau asz tave nunesziu in 
lazarieta, kur tavo apžiuręs.

Padare taip kaip pasako, 
dėkingas Austrijokns davė jam 
savo laikrodi ant atminties. 
Trumpamo laiko kaip atsitar
navo vainos kareivis iszejo 
isz vaisko ir nukeliavo in Ven
grija, norėdamas gauti pas po
nus už kuczieriu. Kada ji pri
vedė prie kunigaikszczio Auto 
Ešterhazejno, tas pamatęs užgi
ni i si i no.

-— Ar tarnavai paskutinėjo 
kariuomenei ? — užklausė ku- 
nigaiksztis.

— Taip — atsake kareivis.
— Iszgelbejai gyvastį Aus- 

trijoku oficioriuiT
— Gal daugiau kaip vie- 

Vienas isz ju davė man 
sztai szita laikrodi.

— Tas tai man ir atėjo ant 
mislies — tarė kunigaiksztis 
pradžiugęs. — Ne tiktai mano 
kuczierium busi betilusi taipgi 
goriausiu mano draugu ir pa
kol asz esmių turtingas, nema
tysi tu vargo.

Ir kunigaiksztis iszpilde sa
vo duota žodi.

nam.

t|0 4* u, "V *;

NAUJAS TILTAS PER DETROITU UPE IN WINDSOR, KANADA
T* t |

atsake- 
to no padarysiu,

°i

II

676

$2.50

MALDAKNYGES
No. 185 Baisau Balandėlis arba 

Mažas Szaltinclis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausioa. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais . .. ...........   $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta' visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai......................$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia maldu-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai................... $1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 1 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziauB, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
........$1.50

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nokureis naudingais padėjimais. lOo

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.................  10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso................10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.............................  10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus JeruzoUme. 
Užgyventose szalyse per katalikus, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta ln 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo Bzkapleri. ............................. 5c

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

Arcibrostvos

Valgiu Gaminimas
s * '»r*—iri—

Namu Prižiūrėjimas
' ' r

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinąis apdarais.

H'-Preke tiktai $1.50 ” \ 
•V—— X 

W. D. BOOZKAUSKAS CO- 
MAHANOY CITY, PA. . 1

i, 1 ;4

f
? *»

<1

f: *. /X.w
d*

1

u;n;.

ii
h*

‘Z

■ ■

r

J
> if •>: 

J■

'.J,-:'

g
ir

>5?'<

■ <

V-

V-

/į- V

M;

s
-i

K

Laike paszventinimo naujo tilto isz Detroito, Mielu, in Wind Kanada,so r J
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dalvbavn
daug (žmonių ir laivu. Paveikslas parodo statymu tilto.

PRANESZIMAS 
Air Way Kompanijos

Visi tie, kurie turite Air-Way 
Maszina ir gyvenate apie 35 
mylias nuo Pottsvilles, del pa
taisymo maszinos raszykite in 
“The Air-Way”
Division, Schulykill Trust Bldg 
Pottsville, Pa. Telefonas 1778, 
ir in trumpa laika atvažuos 
žmogus ir pataisys maszina 
dykai. Ag:31

Pottsville

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 90G E. Mar
ket St., geriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vi- 
gados. Tąipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama
tyti.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pino St 

Mahanoy City, Pa.

Galima pirfdi pigiai.

1

i

t.s.31)

V***“
bm>»®

i B

^(without tub#)
^1

Szitas naujas Atwater Kent 
elektrikinis Radio yra tai
puiknausi&s ka matėt 
gidėjot. Mes isz jo pasidi-

ar

džino jame. Jumis jis teipgi
patiks; kada matysite kaip
gerai iszrodo jusu namuose,
aiszkus balsas ir lengvai
aperuoti. Indėsime szita 
Radio jusu name ir parody-
sime kaip grajina — dykai.
Tik užtelefonokite ar ateikite 
in musu sztora sziandien.
Radio Spikioriai 3 saizuose po $20

E. FaGRUBER
13 S. MAIN ST.

MAHANOY CITY, PA.
J

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALT1C-AMERIK0S LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
.visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

X

*

I

I
V

I

IN KLAIPEDA 
SI 07

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 

luabi pusi 203.50

Treczia 
Kleia

ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZfNEW YORKO
“POLONIA” 8 September™ “LITUANIA” 18 September
o

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar tn Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG. 
PITTSBURGH, PA.

ANT RANDOS.

Szesziu ruimu namas po No.
34 N. 10th Street. Norecziau 
parandavoti Lietuviui.

G. Paliokas,
32 N. 10th St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS AR 
PARDAVIMO.

12 akru farma, didelis na
mas, tvartas, garadžius, visztl- 
nyczia, taipgi vandens. Gera 
vieta del visztu farmos. Parsl- 
duos visa ant syk ar atsky
riam. Locnininkas važiuoja in 
kita miestą. (t.a31

Reioheldorfer Farm,
arti Grier City, Pa.

M
k k T

T
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON. Vice-Pres. ir Kai.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

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

I
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 8-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

Smigus in szita Banka o persiL'krinsite ir mat; 
aip tai pinigas augą su padauginimu procento.

saugumo.

Dėkite savo 
inigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^

i s

BOCZKOWSKI.COm



