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& 40 METAS

65 METU NORĖJO VESTI 
12 METU MERGAITE.

Baltimore, Md. — Sudže Fle
mington nepavelino ant davi
mo ženvbu ‘laisnus del Willia- 
mo Still, 65 metu senukui ant 
aiisipacziavimo su Berta Gills, 
12 metu mergaite, kuri buvo 
pas ji kaipo gaspadine. Norints 
Still perstatė pavelinima nuo 
levu Bertos, kuris skambėjo 
sekaneziai: “ 
įasze tėvai, 
vinezevones 
re,” 
ir paliepė visiems eiti

kuris
Mos, žemiau pasi- 
paveliname ant 

su musu dukto- 
— bet sudže iszbare levus

namo.
NUSIŽUDĖ SU ŽIRKLĖMS.

Stroudsburg, Pa. — Pana 
Helena Stevens, 58 metu sen
merge, atome sau g 
pjaudama su žirklėms 
gerkle nuo

y vast i, per
sali 

lyg ausies.
su
ausies

Szeimyna rado jaja ant ryto
jaus be gyvasties
žastis taip baisios mirties buvo 
rūpestis apie savo mylima, ku
ris jaja apleido 25 metai adgal.
DEVYNI ŽMONES TURI

10,000,000,000 DOLERIU.
— Ana diena bu-

Badai prie

New York.
vo laikyta 'bankietas Ameriko- 
niszku fabrikantu tarip kuriu 
radosi devvni žmones kuriu 
turtas pa siek o milžiniszka su
ma doszimts bilijonu doleriu. 
Tieji devyni yra: Fordas, fab
rikantas automobiliu; Wright 
ir Curtiss, eroplanistai; Ediso
nas, iszradejas; Schwab, plieno 
fabrikantas; Rosonwald, kup- 
czius; Eastman, fotografu apa
ratu dirbėjas; Curtis, iszdave- 
jas ir Firestone, gumo iszdir- 
bejas. Ant bankieto radosi du 
tukstaneziai žmonių visokio 
luomo.
TIKRAS MILŽINAS —

6 PĖDU IR 11 COLIU 
AUGSZCZIO.

New York. — Sudas paleido 
isz kalėjimo William Clare isz 
Bostono, kuris likos aresztkvo
las už maža vagysta. O kad ta
sai žmogelis turi 6 pėdas ir 11 
coliu augszczio, nesirado kalė
jime tinkamos jam lovos ir tu
rėjo gulėti ant cimentiniu 
grindų. Sudže dagirdes apie 
jojo nesmaguma, 
ant jo ir paleido.
METE DEGANCZIA LEMPA 

ANT PACZIOS.
Graceville, Pa. — William 

Silbey likos uždarytas kalėji
me už žudinsta savo pa ežios ir 
sužeidimą dukters per metimą 
deganezios lempos kada parėjo 
namo girtas. Motore sudege 
ant anglies, o duktė randasi li- 
goirbuteje baisiai aixleginta. 
Silbey parejas namo, užsitrau
kęs gerai munszaine, pradėjo 
bartis su paezia ir duktere, o 
inirszes lyg paskutiniam, mete 
lempa su augszeziau 
pasekme.
PALIKO VISA SAVO BIZNI 

DARBININKAMS.
New York. — Prezidentas 

moteriszku parodu siuvinyczios 
Oscar F. Grab, kurio fabrikas 
yra vertas daugiau kaip mili
joną doleriu, nutarė atiduoti 
visa bizni in rankas -keturioli
ka savo darbininkams.

Grab yra da ne senas, nes 
turi 42 metus, gimęs Viedniu- 
je, Austrijoj. In Amerika pri
buvo turėdamas 13 metu. Pir- 
mause dirbo restauracijoi už 
tris dolerius ant sanvaites po 
tam užsidėjo fabrikėli adatų 
ir vėliaus fabriką moteriszku 
drapanų, kuriame dirbo trys 
szimtai darbininku, su kureis 

‘ gyvenu broliszkai, juos szelpe 
įr su jois draugd^osi.

žmones

žmonių

susimylėjo

minėta

jr su jois ‘ctrnugdVosi.

NE VISADOS MELAS 
ISZEINA ANT GERO.

NETEKO GERO DARBO.

New York, 
las 
banko 
tui
jam ne

CHICAGAS TURI NAUJA SIKORSKIO EROPLANA
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----- -------  NEŽINANT ISZTEKEJO UŽ 

RAZBAININKO KURI 
DRAUGAI NUŽUDĖ.
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DAUGIAUS
NEBANDYS

Odessa. — Duktė turtingo 
Žydo Grunsbergo, pana Klara, 
lankydamasi Prusnose, susi
pažino su patogiu jaunikaieziu 
kokiu tai Staumb ir abudu tuoj 
pamylėjo viens kita. Klara isz- 
tekejo už Staumb puslapiai, 
levams nežinant. Sugryžus na-# 
mo, pasako motinai apie savo 
staigu isztekejima ir iszvažia- 
vo su vyru in ’Ryma. Tėvai at
leido dukteriai kvaila pasiel
gimą ir buvo net užganadinti 
isz žento, 'bet sztai tomis die
nomis sugryžo juju nelaiminga 
dukrele su iszszauta akiu ir su
žeista ranka.

Kaip pasirodė, tai jos vyras 
buvo vadu bandos razbaininku, 
o už jojo suėmimą buvo paskir
ta dovana penkiu tukstaneziu 
lyra. Taigi, kada Klara rado
si ‘SU 
i nėjo

;;įį.
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( KELIONE ORLAIVIU NE 
TEIP SMAGI KAIP KAS 

SAU MANO.
iii!

• .£7;, -i

1Ana diena tu- 
i isz didelio 

pasiskundė prezidon- 
nelaimes, buk 

pavojingai

raketini ūkas

ant savo
/t keti na i ir 

apsirg/i pati, o neiszteklius ne
leidžiamam paszaukt daktaru; 
melde ‘.dant bankiorius pasko
lintu jam szimta doleriu 
paezios gyd;,___ .
liaukos, ’įbildamas geros szir- 
dies žmogus, liepė jam iszmo- 
ket reikalinga suma ir paliuo- 
savo nuo užsiėmimo ant keliu 
dienu del prida'bojinio sergan- 
czios paezios.

In valanda laiko 
banfkieriujj niekam 
kalbėjus, 
ga kazirnjiku ,urva ir nema
žai nusistebėjo ir pasipiktino, 
paregėjus savo rasztininka 
vietoje buU namie .prie.sergan- 
czios paczips, tai 
gydosi savo “kazyru” liga. 
Bankierids ne pasirodęs savo 
rasztininkui nuvažiavo in jo 
namus ir rado paezia sveika.

Apie Vakaru, telegrafo vai
kas atnešto kuzi rn ink ui raszte- 
li, kuris perpleszes koperta 

perskaitė sekanezius

„1, ■
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Naujas, visas
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metalinis Sikorskio ei’Oplanas kuri ana diena pirko Czikagietis Charles

ant
X y d y m (i. V i r s z i n i n k a s 
1 būdamas

tam
no

po i 
nieko

nuvažiavo in garsin-
kazirmnku turva ir

su pinigais 
kazyru

akyvai
žodžius:

4‘Taraistą privalai rūpestin
giau pridabot* savo serganOzia 
paezia, todėl paliuosuoju tave 
nuo tolimesnio užsiėmimo įlan
koje ant visados.” lįusimine 
rasztininkas. kad savo

visados.
kad savo melu 

akyse bankie- 
nieko negelbėjo per- 

praszinejimai ir meldimai 
idant ji priimtu adgal prie 
darbo.

paniekino save 
riaus ir

!)

ir

VAIKAS NUBAUSTAS ANT 
20 METU KALĖJIMO.

Quebec, Ont. — Keturiolikos 
metu Gene Petrin likos nubaus
tas ant dvideszimts metu in ka
lėjimą už nužudinima savo tė
vo, kuriam kirto per galva su 
moliniu puodu. Vaikas pilnai 
nesupranta kokia jam bausme 
uždėta ir tik juokėsi kada su
dže jam skaitė viroka.

55,729 PRASIKALTĖLIAI 
PRIESZ PROHIBICIJE.

Washington, D. C. — Sztai 
prohibicijos, kurios pasekme 
yra sekanti per visa meta. In 
viena meta likos aresztavota 
55,729 ypatos už peržengimą 
prohibicijos tiesu, kuriu kalė
jimo bausmes daeina ant 7,700 
metu kalėjimo isz viso ir už
mokėjimo 7,303,563 doleriu 
bausmes, o bet kaip žmones ge
re taip ir dabar gere. Sztai isz- 
mintinga prohilbicije, 
valdžia iszduoda nereikalingai 
ant prįvertimo žmonių josios 
klausyt.
ISZTIKIMAS SZUO SURA

DO SAVO PONĄ.
Hastings, Nebr. — Szeimyna 

James Davis iszsikrauste isz 
Huntley, Nobraskos in South
east, Missouri, pasiimdami su 
savim savo szuni, kuri labai 
mylėjo, bet szuni u i nepatiko 
nauja vieta ir jisai sugryžo in 
sena vieta ir nuo to laiko din
go visa žine apie ji.

Po tam Davis’ai nusikraustė 
in Clay Center, 500 myliu tolu
mo. Už keliu dienu Davis isz- 
girdo pažinstama lojimą szunc 
ant kiemo. Atsidaręs duris, pa
mate savo mylima szuni, isz- 
džiuvnsi ir nuvargusi, laūk'ėn- 
ti svetingo priėmimo.

viso
7,303,563

o ežia

Walgrcen. Tojo eroplano sparnai turi 71 pėdu ploczio ir pasikelia nuo vandens.

VARGSZE
MILIJONIERKA

gramai 
nosza J

ha žn y cz i o s k u n i gas 
, 72 me-

VARGINGA MERGINA ISZ- 
TEKA UŽ MILIJONIE

RIAUS TURINCZIO 
$40,000,000.

parengtos, lavonas

Paryžius. — Garlaiviu Mau
retania. grižes in Europa ir at
vykęs in Paryžių Amerikietis 
Frederick Gilfillan, kuris buvo 
vienas oralaivio “

pasažieriu kelionėje per
Graf Zepp-

BANDITAI NUŽUDĖ 
KATALIKU KUNIGĄ.

kleksi ko City, Mex. — Tcle- 
isz G u ada laja ros pra

būk tonais likos nužudy- 
tas, tautiszkos Meksikoniszkos 
kataliku 
Filipas de Jesus Ochoa 
tu amžiaus senukas.

Trys> apsimaskave banditai 
insilaužo in bažnyczia, pasienio 
visas brangenybes, 
drauge su savim kunigą Ochoa 
ir užmiestyje nužudo.

pasiėmė

New York.
Lawson-Johnston, kurio turtas, 
isznesza ant daugiau kaip 40 
milijonu doleriu, iszsirinko sau 
už antra paezia varginga mer
gina Bet t.y McCormick, 28 me
tu, kuri dirbo sztore Albany.

Johnstono pirma pati buvo 
Barbora Guggenheim su kuria 
persiskyrė tris melus adgal, o 

taipgi iszteka da

do! i n Robert

“SZETONAS” PAVOGĖ 
LAVONA.

Hopwood, A?k. — Nesenei 
mirė czionais da jaunas žmo
gus S. Manger, kurio laidotu
ves likos
i mietas in graba,. o keturi drau
gai sėdėjo per visa nakti prie 
lavono.’

Sztai apie pusiaunakti ne
serga i iszpasakytai persigan
do, paregeja ineinant per du
ris kokia tai 'baidykle su raT 
gaiš ant galvos, lenciūgu ant 
pecziu,
kais ir visas juodas kaip sma
la.

Sai

raudonais- ilgais plau-

1 i n ”
Atlantiko mares isz Vokietijos 
in Amerika, apie ta kelione 
šztaip pasakoja:

“Nežinau, ar yra ant svieto 
tokia vieta, kur už 3 tukstan- 
czius doleriu galėtum nusipirk
ti daugiau vargo, 
pelino oralaivije. Da pirma ke
liones dalis nebuvo taip bloga 
nors ir buvome labai susikim- 
sze, bet jau po pirmo alsi kimo 
Atlantiko vidury viskas atrodė 
kaip koks baisus kankinamas 
sapnas. Nebuvo galima 
miegoti, nei nusiprausti, 
apsiskusti. Negalėjai

apie ta

nekaip Zep-

sa v o 
savo

szunyti (labiau 
vyra ir vaikus) 

užsi-

PAIKSZI MOTERELE.
Newport, R. T. — Prie ko da- 

veda betikvbinis Amcrikonisz- 
kas iszauginirnas žmonių, pa
rodo sekantis atsitikimas tarp 
turtingu žmonių:

Airs. Louisa Millmont taip 
mylėjo 
ne kai(p
kad pastipus szunycziui 
spyrė palaidoti ant kapiniu. 
Liepė indeli in tam tikra gele
žine skryne, bet pavelinimo 
ant palaidojimo nėaplaike. Ta
da liepe isžkasti duobe ant nu
pirkto loto ir-prie dalybų savo 
pažinstamuju szunyti palaido
jo iszki Įminga i.

Ar nepritiktu tai kvailiukei 
apgailestavimo 

po netekimui
atlikti

paėjo

riebiause motore 
mirė czionais ana

Si

laika 
“numyletino” 

užsidaryti paikszu prieglaudo
je? Gal ten jai butu tinkamiau
sia vieta.

SZUO ATRADO PUODĄ 
PINIGU.

Worthington, Ohio. — Szuo 
vardu Ami, kuris priguli prie 
R. P. Elliso, kasdamas isz dar
žo kaule, užtiko geležini puo
de. Locnininkes szunio stovėjo 
erti ir prisižiurinejo jojo dar
bui. Priėjės areziau, isztreuke 
puode isz žemes', o kada atida
rė rado auksiniu pinigu vertes 
3,826 doleriu. Pinigai 
nuo Iszpaniszku lai'ku;

RIEBIAUSE MOTERE MIRĖ
Galesburg, Ill. — Mrs. Mau

de Weiss, “ 
ant svieto”,
diena, pergulėdama namie vis 
meta isz priežasties ligos. 
Motore perkeliavo 
rodydamas! su cirkusais. kada 
keliavo, svėrė 600 svaru, bet 
per liga sumenko ant 300 sva
ru. Grabas buvo taip sunkus, 
kad ji turėjo uždėti ant troko. 
NET KATES, SZUNIS

IR PAUKSZCZIUS UŽ- 
REGISTRAVOJO.

Atlantic City, N. J. — Pa- 
vietavas prokuratorius suseko 
didele apgavyste registracijoj 
balsuotoju ir meldže sūdo idant 
iszmestu isz knygų daugiau 
kaip du tukstanezius užregis
truotu ^balsuotoju. Kaip pasi
rodo, tai politikieriai užregis- 
travojo kaipo balsuotojus, var
dus kacziu, szunu, papugu, lai
vu ir vaiku, kad tik daugiau 
butu balsuotoju, o laiko rinki
mu balsuotu tam tikri pastum
dėliai, kurie naudotu tuos var
dus. ,

> ' I I ...

priežasties
visa svietą

vaiszczioti.

sa vo
trys _ __ ,<r V /

Staumba Judoszium,
ji isz revolverio, bet nepataike

vyru kambaryje, 
vyrai, pavadino 

szove in

iszszo-
antru szuviu pažeidė jai

kuri 'badai I 
bar už vargingo žmogaus.

Johnston turėjo dinsta prie 
Angliszkos ambasados. Jojo 
tėvas pribus isz Anglijos da
lyvauti Veselkoje ir džiaugėsi 
kad jojo sūnelis iszsirinko sau 
neturtinga mergina už paezia, 
nes pirmutine pati yra taipgi 
milijoniefka, bet turtingos mo- 
teres turi apie savo kitokia 
nuomone kaip vargingos.
131,350 VAIKU LANKOSI IN 
PARAPINES MOKSLAINES.

Philadelphia. — In Philadel- 
parapines 

mokslainos lankosi 131,350 vai- 
mergą iežiu

gai nelaukdami ilgai, szo- 
ko per langus ir duris, o kada 
sugryžo po, keliu valandų, ne 
rado lavono grabe. Dabar tvir
tina, 'buk tai pats velnes pasi
rodė ir isHnesze lavona su sa
vim. — Gal tai buvo szposas 
vieno isz velionio draugu ku
ris norėjo pasijuokt isz ’kitu 
draugu.

nei 
nei

nei sė
dėti žmoniszkai, nei gulėti, nei 

P&sažieriai gulėjo
suvirto kupetomis, kaip gyvu
liai, kiti beveik be žado nuo 
visiszko pavargimo,
ir sugedusio oro. Audros blasz- 
komas orlaivis taip vartėsi, 
kad manome, jog kožna minu
te jis subyrės. Per antra ja ke
liones puse orlaivis gal dau-

nuo ligos

phijos 'diecezijos

k u ir merga i ežiu o paežiam 
Phi'ladelphijos mieste lankosi 

pagal
mokslainiu inspektoriaus Rev. 
Dr. Bonner padaryta metini 
raparta. Philadelphijos diece
zijoj yra 301. mokslainos, 5 
augsztesnes 
mokslainiu in
.131,350 studentu, su 2,544 mi- 
nyszkos kurios mokina vaikus 
ir 173 svietiszku daraktorių ir 
daraktoiJku.
DRŪTIS LASZO VANDENS.

Philadelphia. — Fredas 
Newman ant draugiszko susi
rinkimo iszsitare buk jokis 
žmogus negali iszlai'kyt varvė
jimo vandens ant savo delno 
nuo trijų pėdu augszczio. Ko
kis tai drąsuolis atsirado ir 

” buk jisai da- 
Bet pakol nuvarvėjo 

ant jo delno pen'ki szimtai la- 
szu vandens, turėjo paliaut sa
vo bandymą, nes ant delno isz- 
kilo pūsle kuri jam uždavė bai
soj kanezes.

Kinczikai naudoja pana'szia 
bausmia ant prasižengėliu, bet 
leidžia laszus ant galvos, nuo 
ko prasižengėlis netenka proto 
nes mano kad 
daro skyle galvoje, tokias kan
ezes užduoda laszai vandens.
UŽRASZE SAVO DRAUGUI 

250,000 DOLERIU.
Los Angelos, Calif. — Žy

mus rasztininkaks C. D. Lan
caster, kuris mirė czionais pra
eita sanvaite, užraszo savo tur
tą vertes 250 tukstaneziu do
leriu Ivoniii St. Johns, redak-

87,799, katalikiszku

301. mokslainos 
parapiniu 

kurias lankosi
240

priėmė “’beta 
laikys.

i
jam su grąžtu

toriui lai'kraszczio, itž jojo ge
ra isztikimysta ir prietelysto 
del jojo laiko gyvasties.

“GRAFAS ZEPPELIN AS” 
ISZLEKE IN VOKIETIJE.

Oralai-

.permaino

Lakehurst, N. Y.
vis “Grafas Zeppelinas” ku
ris mane perlėkti per kelis di
džiausius miestus, 
savo planus ir iszleke namo in
Vokietije Panedelio ryta 1:53 
valanda po pusiaunakt. Apie 
3:15 perioke per New Yorka. 
Turi savyje 53 pasažierius ir 
daugybe paczto. Gal turės lai
mingesne kelione namo ne kaip 
turėjo i n Amerika.

Paskutines Žinutes
11 Chicago. — Senas Eaglo 

kotelis ant S. State ulyczios, 
sudege ana diena, kaipo ir pen
ki vyrai kurie turėjo jame prie
glauda ta nakti.

11 Los Angolos, Calif. —Dvi 
moterys ir vienas vyras 
trucino nuo
viena sanvaite 
apie doszimts žmonių.

If Nanticoke, Pa. • 
liam Burke, 35 metu, preziden
tas vietinio anglekasiu lo’kalo, 
likos užmusztas kasyklosia 
Grand Tunnel, Evandaleje.

munszaincs.
mirė

užsi- 
In 

cz i on a is

Wil-

11 Philadelphia. — Du žmo- 
nys likos iižmuszti, penki su
žeisti ugnyje, kuri sunaikino 
Publickor Alcohol Co., 
Snyder avė. Bledes padaryta 
ant arti 2,000,000 doleriu,

1[ Baltimore, Md. — Isz tri
jų szeimyna likos užinuszta 11 
ypatų, kada automobilius likos 
trauktas per Baltimorę & Ohio 
ekspresą. ?

II Cleveland, Ohio. — Penki 
žmonys likos nžmuszti, kada 
važiavo bose ijjz maskaradines 
partijos. Automobilius susida
ro su kitu.

1[ Pekinas, Kinai, 
chon, provincijoj Shansi, ama
ras iszsmauge 2,000 žmonių 20 
miestuosia. Amaro negali su
laikyti ir daug žmonių mirszta 
kas diena. ,

ant

— Pen-

in ji, tik jo paežiai aki iszszo- 
ve, o antru szuviu pažeidė jai 
ranka. Po tam žadintojai da

y

giau kaip penkiasdszimt kar
tu narstė stacziagalviais žemyn 
in vandeny ir vėl, su dideliu 
vargu, kilo auksztyn. Isz tikro 
negaliu iszrodyti didesnes 
bausmes, kaip buvo ta 
kelione orlaiviu.

kelis kartus szove in Staumba 
u'žmuszdami ji ant vietos.

Banditai dagirdo buk Stauin- 
bas sumanė iszimti isz bankos 
sudėtus bandos pinigus ir pa
mest juos ant visados. Draugai 
da priesz lai k atkerszino jam 
už neisztikimysta. — Visi trys 
žadintojai likos suimti ir už
daryti kalėjimo.

iszrodytiV
musu Paryžius

SUMISZIMAI PRIESZ ŽY
DUS; 140 ARESZTAVOTI. 

Budapeszt, Vengrai. — Veng- 
ra i taip inirszo L 
kad valdžia negali juju apmal- 
szyt. Palicije per paskutines 
kėlės dienas turėjo panaudoti 
kardus ant iszvaikymo inirszu- 
siu mynių žmonių kurie užklu-

priesz Žydus

800 KUNIGU APLEIDO 
KUNIGYSTA.

Franci je. — Tarp 
Francuziszku kataliku kas
kart daugiau žmones yra neuž- 
ganadinti isz kunigu celibato 
(neapsipaeziavimo). Apie tai 
parasze knyga tūlas kunigas, 
kuris likos suspenduotas nuo 

“slapta apsipa-kunigystes už
Daugiau kaip asz-

po ant Žydiszku gyventoju. 
Daug likos sužeista ir 140 
aresztavota. Isz tuju nesupra
timu valdžia turėjo uždaryti 
keturis didžiausius universite
tus, nes studentai taipgi prisi
dėjo prie žmonių. Valdžia yra 
tosios nuomones kad tyczia ki
lo sumiszimai, nes tai tikslas 
praszalinimo tebyrios valdžios, 
kuri visai nesirūpina niekuom 
ir yra baisiai apsileidus.

PAMISZEL1S NUŽUDĖ 
SEPTYNIS ŽMONIS.

Varszava. — Staigai nete
kės proto kaimietis isz kaimo 
Szmidu, netoli Mokilevo, nužu
do septynis žmonis su bagnie- 
tu, tarp tuju yra du palicijan- 
tai, pakol atvažiavo kiti palici- 
jantai ir pamiszeli nuginklavo. 
Priek tam sužeidė szeszis pali- 
cijantus, kurio stengėsi ji ap- 
malszvt.*

BAISI ŽUDINSTA.
Ostrolenca, Austrije. — Trys 

verstai nuo szio miesto, likos 
papildyta 'baisi žudinsta. Kada 
szeimyna Kladu sėdėjo prie 
stalo valgydami vakariene, 
kas 'tokis pabarszkino in lan
geli. Kladiene iszo'jo laukan 
persitikrinti kas ten barszkina 
tame nežinomas žmogus mėtosi 
ant josios subadydamas peiliu 
ant smert. Po tam inojas in 
grinezia užsmaugė Klada. ko
kia buvo priežastis taip baisios 
žudinstos tai da neisztyrinota. 
Kolis nužiūrėtus žadintojus 
jau suimta, z

cziavima.”
tuoni szimtai katalikiszku ku
nigu pamėtė dvasiszka luomą 
ne kaip pasiduoti tolinus celi
bate.

vienas pasažie- 
užmuszti nelaimėje

31 ŽUVO SUSIDURIMB 
TRUKIU.

Bukaresztas, Rumunije. — 
Trisdeszimts 
riai likos
ant geležinkelio tai/) Simplou 
tunelio ir ekspre/o einanezio 
isz Bukareszto, artimoje ma
žos stoties Recea. Tarp už- 
musztuju yra inžinierius. Su
žeistųjų yra apie penkesde- 
szimts pasažieriu. Du Ameri
konai taipgi likos užmuszti — 
vienas isz Chicagos o kitas isz 

sz sužeistųjų dau-New Yorko. 
gelis mirs.

BAISUS SAPNAS.
Misiuko in burdihgieri.
— Ko tavo Džianai taip 

plaukai pasisziauszia.
Burdingieris: — Turėjau bai-

su sapna tai net visas drebu./ 
Misiuko: — O ka sapnavai ?
B. — Rodos kad mano pati

isz Lietuvos pribuvo!
M. — Tegul Dievas saugoja.

GERAI PASAKĖ.
Klausia vienas szmutorius 

turtuolio:
— Kam ponas neszioji prie 

lenciugelio nuo ziegoriaus 
kiaulaite?

— Mat, kiaulaite, 
būti giliuku del laimes, del to 
tai neszioju.

-t- Mat, praszau pono, kas 
nori būti laimingu, tai turi bū
ti pats kiaule. < :

nuo

ketina



I “SAULE”

Petnv-

Bet kam 
nežinome

io būti 
lik geriau

o tnom
savo

Kas Girdėt
- -A- ____________________

Sztai ateinanezioje
r.ioje sulauksime Užduszines.
Zožnas dūsauja ir rūpinasi 
ad ir ji Dievas gal neužilgio 
aszauks pas save, 
npintis, gerai kad
alandos ne dienos kada mir- 
im. Ant tosios keliones gali- 

pasirengia, 
atsidust in 

iutvertojii idant susimylėtu
nt tuja, kurie szia Aszaru Pa
minė jau apleido.
Ežiuose laikuose musu gyve- 

imo, sutinkame su visokioms 
įermainoms. .Jaigu mus pat in- 
ra giliukis, tai džiaugėmės — 
• jaigu nelaimes, tai nuliusta- 
ne.

Visiems kaip kada nubosta 
gyvenimas, tada užklausom 
avės: ko atėjome ant svieto— 
eiti vein klausia kam turimo 
nrirti!

Kam rūpintis tuom.’ Czia ne 
nra laiko apie tokius niekus 
nanstyti, nes tai tuszczias ru
jojimas — musu gyvenimas 
int to per trumpas.

Žmogau, atsiminkie apie tai, 
<ad tavo gyvenimas turi savo 
iksla — turi savo žonklvvu- 
na. Juk atėjai ant szio svieto 
ie tiktai su 
su paskirtu tikslu — skubin
kis in ten.

Pildyk valia Dievo taip kaip 
medžiai, kaip auguoles viso
kios pildo valia gamtos. Me
džiai iszduoda vaisius tonais, 
kur isz valios gamtos iszaugo 
— ir nerugdja suvis ant savo 
paskyrimo. Tai ko tau žmogau 
rugoti ant savo paskyrimo?

Jaigu tavo gyvenimas yra 
tuszczias, tai ne per kito kal
te — tu pats isztusztinai. Jei
gu esi paežiam drūtame, tai da 

no yra del tavęs 
Pabusk 
svajones ir miego, ne

musu

gyvasczia bot ir

v ra
isz tos tingi-

Konsulis Pajeszko ar kur nors |oj 'apylinkėje. Gi
mines apie ji žinių neturi.

__ •.'•m' .... \r
Jakimaviczius, Jonas, Ame

rikon atvykęs priesz pasaulini 
•kara. Nuo karo pradžios jokiu

Unije” padare, rezolincije ku
rioje uždraudžia narėms gerti 
obeline (cider) kuri pastovėjo 
24 valandas, uos in tiek laiko 
obeline pradeda turėti alkoho
liu, kuris prieszinasi instatoms
prohibieijos. ižinin Lietuvoje gyvenantieji

Tos “dievobaimingos” 1. 
mainos nežino, ar gal no nori 
žinoti kad paezios kas diena1 nas, pirm keliu

gerdamos Conenctivut valst. ir paliko ton 
ar arbata, juk azioki toki turtą. \’eiloni<‘s in- 

adrosai
Se- 

gyvonanl i Pittston 
o kili

dievobaimingos y y void- gimines neturi.
Kaminskas (Smith), 

menesiu mirė
Auta-

laužo iirolii'bicije, 
cukrų su kava i 
cukrus ir sutvėrė alkoholiu, podiniu arba giminiu 
Randasi jisai duonoje kada Konsulatui iK'ra žinomi, 
rūgsta, kavoj, pieno, ra ūgy tuo
se kopusiuose, saldumynuose 
ir kituose kasdieniniuose val
giuose, kuriuos naudoja ir ga
mina kas 'diena, 
ladies ?’’ 
tuja moterių yra tikrai lauki
ne.

sutvėrė

4 4

Iszt i'krujn
What next, 

iszmint is

Mes mylimo puikiai pasiro
dyt ir kad visi isz mus gėrė
tųsi, bet einant in hažnveži a *
neszames apiplyszusia malda
knyge, kuria galite duoti ap
daryti puikiai prisimisdami in 
redyste. 'Prisiunskite jusu se
na knyga o padarysime isz jos 
geresne ne kaip buvo nauja.

Isz viso net 17,000 mokiniu 
prisirasze kureziu mokyklose 
Suv. Vaisi i jose, per 1920-27 
metus, prnnesza Snv. Aralstiju 
Apszvietos Biuras. Tose mo-Tose 
kyklose turimo net 2,300 mo
kytoju. Isz 168 mokyklų, 69 
mokyklos valstijų užlaikytos, 
83 priguli prie miestu apszvie
tos sistemų, ir 16 randasi po 
privatiszka kontrole. 17 mo
kyklų turi departamentus ne-

Su v. Valstijos turi net 6 ko
legijas kurios lavina mokyto
jus kureziu mokykloms.

šuo buk K , .. ........................ .
Ponsylvania, o kili gimines 
Lietuvoje kur tai apie domar* 
kurijos linija.

Lukszys, 'Ihiimoiilas,
gyvenos Whitinsville, 

Massachusetts. Vėliau persikė
lės in Detroit’a. ar kur nors 
apie Dot wit’a, Michigan vals
tijoje ir paskutiniais laikais 
pasklydo gandai kad jau esąs 
miros —vienok tikru žinių gi
mines neturi.

Paltanaviczius

priesz
kara

, arba, Pulta- 
naviezius. Konstantas, Ameri
kon iszvykos priesz kara ir gy- 

Mass.;
jokiu žiniu gimines

nuo.venos
192(1 mot u 
neturi.

Sinkeviczius, Ignas, Ameri
kon atvykęs 1907 moti' ir gyve
nos Now oYrko ar kur lai apie 

dalyvavęs pasan-New Vorka, 
liniam karo, buvęs Prancūzijoj 
sužeistas ir isz kariuomenes 
gryžo.s apsigyvenęs Milwaukee 
Wisconsin — jau keli metai 
kaip žmona ir kiti gimines gy- 
venanti Lietuvoje 
neturi.

Drulis, Antanas,
Tvarkiszkiu 'kaimo, Garliavos 

A n i e r i ko n is z v v k e s 
Nuo karo

jokiu žinių

kilos isz

viltis tavo 
dingus, 
niszkos 
sirupink, nes rūpestis labiau
sia niekina gyvastį, žiu rėk ie 
drąsini gyvaseziai in akis ir su 
drAsumu žengk pirmyn, o da- 
eisi savo tikslo. Kada dasiirsi 
in paskirta tikslą, busi užga
ną dint as ir tada persitikrinsi 
kad ne ant tuszczio tave Die
vas leido ant svieto.

Bukie, brolau, linksmas, — 
pasirodyk visados priesz savo 
artima linksmu. G v vast is žmo
gaus vra gera — v ra pilna 
rybe«; . „LL „

Pirm i n vedimo dabartinio 
iminigracijos instatymo, visi 
žmones tikėjo,kad Ellis Island 
buvo kraszto svarbiausi var
tai, per kuriuos perėjo' net 
trvs-ketvirt dalvs visos immi- 
gracijos in Suv. Valstijas.

Bet nuo invodimo Tmmigra- 
cijos Aklo isz 1924m., Ellis 
Island svarbumas povaiiai su
menkėjo, ir sziadien

valscz
1904
pradžios vaikai jokiu žinių isz
jo nėra gave. Labai susi rupine.

, gy-
Penusvl vania

'•t

ar 1905 mete.

Szilauskiene, Antonina 
venusi kur nors 
valstijoje bet jau treti meta: 
kaip nieko giminėms neraszan- 

brolio

su-

gp- 
fi ktai bukie drąsus ir 

teisingas, o nepražūsi aut svie
to, taip kaip ir daugelis nepra
žuvo da si dirbdami ne 
turtelio.

Yra žmones, kurie lyg senai- 
ir lyg smert

dasidir'bda mi mažo

vei neiszmoksta, 
neisznoksta.

mažiau 
kaip puse visu atvykusiu im- 
migrantu in Suv. Valstijas at
vyksta per New Yorka.

Rngpiuczio men., 1928m.
virsz 43,000 ateiviu buvo in- 
leista. Isz ut, tik 11,400 ateiviu 
perejo per Ellis Island.

Bet tarptautiszkus rubežiai 
sziadien užima svaigia ’mojimo 
vieta, tukstaneziai atvyksta 
per Kanados ir Meksikos rube- 
žius.

Bet vykstantieji Europon 
immigrantai vis apleidžia Suv. 
Valstijas isz New Yorko.

vykstantieji

Ant gyvasties kelio iszsilai
kysi, 'tankiai ir ant sziaudelio
užkilusi ir suklupsi.

Mirties nuisz^islaugosi, 
jos niekur nepasislėpsi.

nuo

ANT ULYCZIOS,
Kunigas klausia ubago: —• 

Nuo ko tavo nosis taip raudo
na ?

Kiniszkas kongresas Kuo-
I mutaugu, apsvarstė, idant vi- 

ndbabytu” sau •r

— Nuo sarmatos, jogamas- 
teli, kad turiu ubagaut.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
sos Kinietes “ 
plaukus kaip Amerikonkos ir 
tai ne vėliau kaip in tris san- 
vaites laiko. Moteres turin-

Į ežios 30 metu ir daugiau, nuo 
tojo paliepimo yra paliuosuo- 

o jaunesnes, jaigu neisz- 
, bus

tos, 
pildytu tojo paliepimo 
rustai baudžiamos.

Žinomu daigtu yra kad vy
rai neszioje kasas Kinijoj, to
dėl paliepta moterems nusi
kirpti plaukus idant jaises at
skirt nuo vvru. Bet arsziau vra 
vyrams baltos veisles, nes mo- 
teres su gvoltu eina lenkty
nėms su vyrais ant visko.

Sziadien moteres neapsilei- 
džia vyrams nidkuom: yra mo- 
teriu-kalviu, palicijantu, sar
gu, diithaneziu visokiose szako- 
se pramonystes, kur seniau 
dirbdavo tiktai vyrai, todėl vy
rai pradėjo neszioti ta, ka mo
teres negales pamegždžioti — 
usus. Pamatysime, ar ir bobisz- 
ka veisle pamegždžios vyrus f

I

Moteriszka draugavo Wyo- 
minge, 44 The Wyoming Wo- 

Christian Temperancemens'

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

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, 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 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85ę. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKA1TIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

• w i '

Žolių pardavinėtojai viauoee mleatuo-

r •B1

t i — žinios reikalingos 
palikimus dalinantis.
Slaboszevicziai, Antanas Vac

lovas, ir Justinas, Amerikon 
iszvyko priesz kara ir gyveno 
Pittstono, Ponnsylvanijos vals
tybėje ir dirbo augliu kasyklo- 

a]Jie 
la-

in

se; gimines jokiu žinių 
jeszkomuosius neturi; yra 
ha i susirūpino j u likimu.

Mitkeviczius, Edvnrdas, 
Amerika Iszvykos priesz didiji
kara ir gyvenos Hudson, Now 

ir kituose New York o 
valstijos miestuose. Savo žmo
nai raszes in Mintauja bot jai 
Lietuvon atvvkus susiraszirie
jimas nu t nikes ir dalia r ji isz 

negau-

York

savo vyro jokiu žinių 
mint i.
Andruszkeviczius, Vincas, isz 

kaimo
Kauno apskr.

Ziegždžin 
vis.,

Pažaislio 
Amerikon

y

•y 

iszvykos 1911 mete ir gyvenos 
Bayonne, New Jersey ir Towerv 7 V

City, Ponsylvania; po didžiojo 
karo jokiu žinių isz jo gimines 
neturi.

Mikulis, Žigmuntas-Tjoonas, 
Amerikon iszvykos 1908 meto 
ir gyvom's Ponsylvanijos vals- 
tibejo. Tėvai jokiu žinių apie ji 
neturi- ir yra labai susirūpino 
jo likimu.

Racziai,

pa-

Antanas ir Anele, 
Amerikon iszvyko isz Budvie- 
cziu kaimo, Keturvalakių vals., 
Vilkavis kio apskr., tuoj po 
Rusu-Japonu karo, gyveno kur 
tai apie Baltimore arba 
ežiam Baltimoros miesto,
nios apie juos labai praszomos.

Andrulis, Pranas, Aiueri’kon 
iszvykos 1914 mote ir gyvenos 
Everotvillo, W. Virginia. Jau 
du metai kaip žmona jokiu ži
nių apie ji neturi.
Stroga, .Juozas, Amerikon isz 

vykęs priesz didi ji kava ir gy
venos Pittsburgh, Pennsylva
nia; karo metu buvęs paimtas 
kariuomenėn ir po karo jokiu 
žinių isz jo gimines nesą gavo; 
jeszkomasai yra kilos isz Sza-
pin kaimo, Traupes valscz., Uk
mergės apskr.

Kalaszauskai, Juozas ir Mo

Zoltukynas, (Zloty), Jitozas 
Amerikon atvykęs priesz karn 
ir gyvenos ilgesni laika Provi
dence, Rhode Island; buk tar
navęs kariiiomenojo ir isz ten 
nogryžos. Gimines yra susirn- 
pine jo likimu. •

Brancziukas, Robertas, I r y
laika 
Conn, 
vieta noi‘a žinoma.

Vaszkevicziai, Juozas, Vin- • 
cas, On'a ir Juze, kilo i 
tyezio, \rilkaviszkio apskr 
vena kur tai New Yorke ar jo 
priomioscziiiosc*.

Vileika, A loksa nd ras, 
Szvenezioniu apskr., 
kiu valscz.,
Amerikon iszvykos priesz ką
rą; vaikai apie ji jokiu žinių no 
turi.

Kukauskas, Petras, 
liaticzisnos kaimo, 
valscz., Ukmergės apsk., Ame
rikon iszvykos priesz, didi ji ką
rą ir gyvenos Philadelphia, Pa. 
Dabar gimines jokiu žinių apie 
ji neturi.

Luckai,

. ......................   ai i M . .............................. „B

KARALAITE IR
t . v J * s; H A * •, •/ ' v j b

I
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SLIBINAS
POLITISZKI

(Skandinavu novele.)
PROBLEMŲ

EVOLIUCIJA

žmones yra lygus.’’
m. rinkimuose Lincolnas dra.1 .. !li > _ oi . h - J

Bet 18C>0
t * ir w

V
r**

>matiHzkai pastate azita klau
sima kaipo svarbiausia val
džios klausima.

Kilu Rinkimu
Po Naminiu Karu du isz ketu
riolika prezidentu buvo Dcmo-

Problemai. %Karalaite, nuėjusi in miszka, 
rado maža, puiku žalti.

naši ?Hilga 
Bridgeport, ninkos.

Dabartino jo gyvenimo

Kaip szis szliužas vadl- 
— paklausė senos burti-

gyvenos

Dabar kasdien gibdimo labai 
daug apie “svarbias , problem
as” aplink 'kurias visa kova 
gauti daigiausia balsu sukasi. 
Nieks negali tikrai perstatyti 
kokios vra tos 
Kad nors
program uose 

dabartines valdžios

u"kratai, abudu tarnavo dviejua 
metu®; dvylika buvo Republi- 
konai. IndustrialLszkas irzki- 
vystijimi^, angszta\ apsnugo- 
jamas tarifas, gamKis‘Xurtai, 
ja ir užlnikvmas Monroe Dok- 

lp' •

—- Meiles kanezia .— atsake 
szi.

Karalaite paėmė ji su savim 
» savo krutinės' 

O szliužns augo ir nugn, kol isz-
isz Visz- ’ii’ suszildo prie

U’V-

isz 
A d ui isz- 

Sinkoniu kaimo,

isz Gar- 
Gelvoniu

Pijus ir Ant'anas, 
Amerikon isz vykę priesz didi ji 

So.
Bostone,

Oi-

ką ra ir gyveno pirmasis 
o antrasai Chicagoje.

Dabar ju anlraszai giminėms 
nėra žinomi. Brolis gyvenantis 
Argentinoje labai norėtu susi- 
raszineti.

Dryžas, Juozas, isz R i nd žili
nu kaimo, Sziauliu apskr.,
mes 1888 mete, Amerikon isz
vykos priesz didiji kara ir gy
venos Tacoma, 
nuo 1926 metu, jokiu žinių apie 
ji giminėms neteko gauti.

Karpaviczius, Ignas, Ameri
kon iszvykos priesz didiji karo 
ir gyvenos Worcestoryj; mm 
192.’’ metu. Žmona, jokiu žinių 
negaunanti.

Sedlevicziai, Petras, 
ir Veronika, gyveno Nashua, 
New Hampshire, o gal ir gyve
na, bot Lietuvoj gyvenantiems 
ju giminėms 4H1O 1925 meili jo
kiu žiniu nepavyko gauti.

Zavetskas, Pranas, Ameri
kon iszvykos priesz didiji kara 
ir ilgesni laika gyvenos Brook
lyn, Now York; jeszkomasai 
bu v tarnavęs Snv. Valst. 
riuomonejo ir dalyvavęs pasau
liniam karo; po karo isz jo gi
mines nieko norą girdoje.

Marcziukaitis, Juozas, gyve
no Fitchburg, Mass., nuo *1926 
metu žiniu apie ji gimines no 
turi.

Karaliūnai, Matas ir Jonas, 
gyveno,
kur (ai apie Wilkes-Barre. Pa. 
Jie reikalingi sanryszyj su bro
lio Martyno palikimais, 
dar tebėra atatinkamojo Suv. 
Valstijų instaigoje.

Paltanaviczius, Antanas, isz 
Lietuvos iszvykos 1912 mete, 
pabaigoje, 
ir gal dar

Washington;

Juozas
Veronika,

Now York:
ka.

y

b gal ir tebegyvena,
t

kurio

1912 mote 
ilga laika gyvenos 

gyvena No war k o.
Rimaitis, Antąpas, tarnavęs 

Suv. Valstija kariuoineneje* ir 
dažnai levams raszinejos, bet 
dabar jau treti metai kaip nie
ko isz jo tėvai negauna.

, gyvenos ga-Czapas, Juozas, wnvo 
na ilga laika Chicagoje ir už
ėjus pasauliniu karu, instojes 
Suv. Valstijų kariuomenėn. Ar 

arjis gryžos isz kariuomenes 
ne Lietuvoje gyvenantiems gi
minėms nėra žinoma.

* Ūsas, Jonas, Amerikon at vy- 
ir gana ilga 

laika gyvenos Chicagoje; kur 
jis dabar yra Lietuvoj- 
nanti gimines žinių neturi.

Joszkomiejo arba, apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
praszomi atsiliepti sziuo adre
su:
Lithuanian Consul'ato General

i 1 _ T > ___

kos priesz karu
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“problemos”, 
visos partijos savo 

iszdosto s var-
blausias

augo pagaliau in pikta, slibiną ir mulo plianus kaip
ir jau netilpo mergiszkam nrtr- ,HZriszl>- h('t los partijos negali 
velyj. Jam augant, kunigaiksz- 1SZ HPres^j kokios iszti-
ir jau netilpo mergiszkam nrtr-

lytos veidai vis balo ir balo, o 
jos gražios akys <

Ji rotai szypsojosi, 
girdėdavo ja 

verkiant per sapna.
Suszauko'tada karalius susi

rinkimą visu szauidii ritieriu, 
kad szio atvaduotu nuo slibino 
jo (lukteri. Atvykdavo puosz- 
nus ir puikus, sidabro ir aukso 
szarvais apsirėdė skaitlingi ri
tieriu būriai, bet slibino ne Vie
nas noinstenge nugalėti.
Karalaite, ilgesio apimta slan

kioja po sales, o kiek kartu 
praeina didiji įauga, sustoja, 
žiuri pro ji ir pradeda vėl isz 

Ir žingsniuoja, 
priesz save, 

aki-

losnes. 
sena jos aukle

iszriszli, bet tos partijos negali

kfiiju yra svarbiausios proble-
darėsi Vis gi- mos. Ta. tik patys žmones gali

naujo kelione.
žiūrėdama vien t ik 
lyg ir norėdama perverti 
mis duris ir sienas.

Viena ryta ant pilies pilymo 
iszaugo rožių keras, vandenyj 

sidahražvvnos 
o saule taip kepino

pradėjo žaisli 
žuveles,
langus, kad pastaruosius net 
prakaitas iszpyle. Ta diena at
jojo tikrasis ritieris.

Slibinas suka uodega, geri
nusi ir sekioja ji, kaip szuo. Vi
sos durys ritieriui einant pa- 
czios atsidaro, o tolimiausioj 
salėj karalaite puola jam ant 
kaklo ir... abu llvi — nes neži-e

no ka kalbeli.
O slibinas susirailt* ir savo 

pavidalu pakeiti' i u žiedą, kur 
jis uždėjo jai ant pirszto.

durvs ritieriui
atsidaro,

II

*

15 Park Bow
New York, N. Y.

nuspręsti.
Sakoma, kad 

partijos, bot

apie kyri

trino buvo svarbiausios Repu- 
blikonų partijos sukeltos pro
blemos, kiton pusėn, tarifai 
4 H i k pelniu”, 
asnieniszka laisve, imperializ
mo pavojai buvo svarbiausios 
Demokratu politiszkos proble
mos.

18«4m., ir vėl 1 «92m.,Cleve- 
landas, Demokratu kandidatas 
in prezidentus, 
mus kuomet stovėjo už 
gus pin i irus” ir

vnlstijn teises,

tiojus, Amerikon iszvyko pirm 
apie 30 metu. Gimines žinių isz 
ju neturi.

Kaminskas,. Jurgis, Ameri
kon iszvykos priesz'kara ir gy
venos, o gal ir gyvena, Buffalo

—T 
{ 1 

) .

Ulinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Prpke 25c per paczta. Turi rastif 
kožnam namo. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
TriE HAMPDEN LABORATORY 
1724-73G MULBERRY STREET 
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> Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger- 
, Sunkus kvėpavimas,

READING, PA.
— ....... ■«> l*W ’ IM ' ■ ll»4>l
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ne politiszkos 
patys žmonos, 

padaro tikrus politiszkus pro- 
blomus. Priesz Iautiszku seimu 
labai daug žmonių tikėjo, kad 
tarifo klausimas,
daugybe poli! iszku kovu suko
si praeityje, bus viena isz svar
biausiu szios kampanijos p|-o 

‘blemu. Bet abidvi dideles po)i- 
1 iszkos 
saugoti 
nuo svetimos konkurencijoj ir 

tradicijonaliszka tarifo 
problema 
žemdirbiams buvo pirmos syar- 

vakarinems valstijoms, 
kuomet

taip

bos

partijos pasiryžo ap-
n a m i n es i n d us t r i j a s

i

pranyko. Pagalba

valstijoms 
rytuose ir pietuose 

daug pastangų dėta padaryti 
probibicija rinkimu didžiajMiu 
problemų.

tarpo didžiuliu polili• 
aplink vie- 
prolJemas, 

kurios šukele daug itesut’kimu.
Pirmosios Politiszkos Kovos, i

Nuo pat pradžios musii^iepri-

Kova 
szku partijų sukais 
na arba d vi ėjas

klausomybse, įvairios partijos 
turi savo palinkimus. Netik 
balsuotųjų lipt ir politiku nuc- 
inones mainosi netik khslink 
valdžios praktiszku 
ir 
džioje 19to 
dviejos

buęVn, bet 
(core t iszku doktrinų. Pra 

szimtmoezio buvo 
atskiros politiszkos 

grupes — Federalist ai ir priesz 
Joffor$onie- 

Aloxander 
bando pir-

Foderalistai arba 
ežia ” 
liainilton 
mon
komoreialiszk us 
isteigt i

MALDA-KNYGES
No. 185 Balsus Balandėlis arba 

Mažus Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Sz.vencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai. . . .$2,50

No. 18G 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....

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

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

Visuomet,

570.

.. . .$1.50

_____ $1.50
katalikiszka

malda-kny-no. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziuus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekurčia naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvcncziaysio Veido Viesz

$1.50
Katekizmas,

4 10c

Arcibrostvos 
Musu 

Jėzaus Kristaus..............................10a
No. 196 Stacijos arba Kalvarija 

Vieši., Jezuso Kristuso................. 10a
No. 197 Graudus Verksmai arba 

Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
Ka musu iszganytojaus Jezuso Kristų- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyso per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri. ..............     .Sc

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MĄĮiĄNPY CITY. PA.
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laimejo rinki- 
“teisin- 

pinigus'7 ir .Jeffersono 
liberaliszkus principus.

Finansai tapo svarbiu klau
simu 189Gm.,'kuomet Demokra
tu kandidtas, William Jenn
ings Bryan,vede kova priesz 

aukso kryžių ”nes jis buvo 
prielankus atsidavusioms in
teresams.

Tuoj po Naminiu Karu So
cialistu Partija pasirodė Suv. 
Valstijose, iszkoklama “kliasu 
kovos” problema, ir noredanria 
įsteigti kooporatyviszka val
stija, norėjo i vest i daugybe 
reformų. Bot tik 1892m., pir
mu svk socialistai siūlo kandi* 
data in prezidentus, ir rin'ki- 

21,512 balsu. Bot 
balsai

4 4

inuose gavo 
jiems duoti halsai vis augo 
pakol 1920m. Debs gavo 920,- 
000 balsu priesz 
mok ra tu balsu ir 
Republikonu balsu. Bot, kad 
nors jie nebuvo pasekmingi 
prezidentiniuose rinkimuose, 
kaikuriose vietose Suv. Valsti
jose buvo pasekmingi. Jiems 
pasiseko iszrinkti majorus, na
rius in 
ir t. t.

Kuomet Theodore Roosevol- 
taf apleido Republikonu Parti
ja 1912m., jis šukele naujus 

Buvo Progresyvu

9,000,000 De
16,000,000

valstijų 1 ogi slat u ras,

<
. Federal i štai, 

vedami, 
vieton pastatyti szalios 

interesus ir
stipria centralizuota 

valdžia, kuri galės apsisaugoti 
nuo užpuolimu svetimu szaliu.

Bet Thomas Jeffersonas, ir 
jo politiszka partija, nenorėjo 
sucentralizuoti valdžia ir jie 
prieszinos. Jo akyse Federalis- 
tai perstatė Europos aristokra- 

jn neapykanta 
ir baime žmonių. Jeffersonas 
pakele valdžios demokratiszku 
principu klausima ir taipgi val
stijų autonomija, ir 
laimėjo rinkimus.

Pradedant su Jeffersono ad
ministracija 1801 moto, Demo
kratu partija valdo szali szimt- 
meczio bertaini, sustiprindama 
savivaldysto ir aprubežiuo- 
dami federates valdžios autori
tetu.

Svarbus Vergijos Klausimas. 
Sekanti didžioji problema buvo 
vergijos klausinėtas klausimas 
iszrisztas ne balsavimu arba 
rinkimuose, bot kovos lauko. 
Su Pietiniu valstijų reikalavi
mu kad vergai prisidėjo prie ju 
ekonomiszko gerbūvio ir sziau- 
ru valstijų pareikalavimu, kad 
vergija butu sulaikyta ir vė
liaus visiszkai isznaikinta, ver
gijos klausimas buvo svarbus 
1852m. rinkimu 
taipgi užomo svarbia 
sekaneziuouse dviejose 
muose. Thomas Jeffersono 
įsteigtos partijos pietino dalis 
buvo vergijos czainpionu. 1852 
metu nolitiszkame programe 
pietų Demokratai pareiszke 
kad Kongresas neturėjo teises 
kisztis in “namines instituci
jas”. Tas lieto vergija, pietų 
svarbiausia “institucija”. Pie
ta Demokratai taipgi pareiszke 
valstijų indi vidua lo teise pra- 
sisZalinti isz Unijos.

Naujai įsteigta Republikonu 
partija savo pirmo seimo, 1856 
m. programe pareiszke, kad 
“turimo užlaikyti Unija”, ii. 
n ž tv i r t i a me N eprik la usom y bes 
Deklaracijos teisybe, kad “visi destimts minutu.

tiju dvasia, su 
žmonių.

todėl jis

ir

klausimas^ 
vieta 

rinki-

turimo užlaikyti Unija

1912m., 
problemus. 
Partijos kandidates in prezi
dentus. Pirmu syk visa szaks 
diskusavo 
kaipo “ 
žmonių teise pradėti istatym- 
davyste, teise praszalinti tois- 
darius 
1.1.

1920m. Republikomi partija 
vol buvo pasekminga.

tokius klausimus 
soc i a 1 i sZk a t e i sy be ’

ir iszrinkti oficialus ir /

Roosevelt o ipasiulydos 1912 
metu problemos, vėl atgaivin
tos 1924m., kuomet Ukininku- 
Darbo partija, atstovaudama 
darbu, ūkininką ir liberalisz- • I
kus elementus, nominavo sena
torių La Follett in prezidentus. 
Szita paslauga, insteigįi stip
ria “treczia partija’’, surinko 
net 4,800,000 halsu isz 29,000,- 
000 balsu.
Sekancziuose rinkimuose bal- ‘ 

suctojai gales pasirinkti viena 
isz penkių kandidųtu—apart 
Republikonu ir 
partijų, kandidatus siūlo So
cialistu partija, Prolnbicijos 
partija ir Darbininku (Komu
nistu) partija. Balsuotojai ga
les pasirinkti jiems geriausia 
kandidatu.

Poli! i szku s problemai 
mainosi, su permainoms eko- 
nomiszkame ir socialiame gy
venime. F.L.I.S.

I

Demokratu

vis

i
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A. J. SAKALAUSKAS.
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)-,‘
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

Telefonas 872.
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Ar girdzi kumnti

Labai seniai gyveno vienas 
malka-kirtis, kuris dirbo nuo 
ryto iki vėlybai nakeziai ir 
taip sunkiai dirbdamas per ke
letą metu jis surinko keletą 
szimtn rubliu. Viena diena pa- 
siszauke pas save savo sunu ir 
lare: “Mielas mano siinau, tu 
esi vienatinis mano sunūs, to
dėl lie pinigai kuriuos asz sun
kiai dirbdamas ir prakaitą 
liedania> surinkau, tegul bus

Urbdamas 
surinkau,

tau ant mokslo. Kad galėtai ka 
iszmokli naudingo, kad ant se

niūne ir
mano
negalėsiu

czionais 
leisk

“asz 
szaknn, 
lei.sk mane laukan!
studentas 
ant

aržuolo 
laukan! 
Tuomet

k^M^**-**

K)
K

21 JjL —

I

, t u man 
porinai, jog ravi kįpszas klhi- 
(
pro Sutros

tarp 
mane

“ Tuomet 
pradėjo jeszkoti ir 

galo rado mažute bonkute 
inkliuvusia tarpo aržuolo szak- 
nu. Jis paėmė bonkute in ran
kas ir žiuroio priesz szviesa,žiurėjo priesz szviesa, 
bonkutojo buvo matyt paveiks
las mažiukes varliukes kuri 
szokinejo po bonkute ir nuolat 
szanke: “ leisk mane 
leisk mane lankau!

varliu k <‘s
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traktieriszkas karukas.
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Vortimas isz Vokiecziu kalbos.
Gerhardas buvo isztikimas, 

< drąsus ir teisingas berniukas, 
bet jis turėjo didžiūnu a'kyso 
yda — buvo neturtingas. Vie
na diena, jam pamiszkeje ban
da beganant, isz miszko iszejo 
medžiotojas ir paklausė:

-į- Pasakyk man^ kiek lai
ko užimtu kelione in artimiau
sia kaima?

Dvi valandas, — atsake

Izino, kaip guglinai isz Seiriju 
i karčemų. rrni vis 

lira!nikų, nieks, įpriesz manu 
siroku koki asz eurejau...

Kada asz buvau da jaunu 
bernaičiu apie penkiolikos me
lu, sliržinau asz pas ponu 
stridlciu už piemeneli. Vienu 
rozu nusinnce jis įmani in szin- 
ku parnešei kvorcu arielkos. 
O kad greicziaii butu, Hope 
man painu* szivu kumelaičiu. 
Paėmiau ir leidžiansi in szin- 
'ku, o buvo keeuri viorseai. Su 
kulnimi nmsziau in szonus ir 
lėkiau kaip žaibąs.

O ei, bracisku, jau tamsu o 
reiko joc, tai 

net mano įplaukai pasistojo. 
Atjojau in sziiiku ir zarąs pa- 
szaukiau: “Pilk Mauszkuci, 
kvorcu sznapso del pono+driel- 

----- ------ ......,.i. Žvdas in- 
pylo, užmokėjau eimpa, inde- 
jau butelka larban, iszojau lau-| 
kan, 
džiausi adga'l 
niai tamsu!

Joju greicai, nee ruksca 
pies'kos ir man avėjo ant. mis
ijos magi los ka 
cziaus buvo!

Ir kada pro magylas jojau, 
iszgirdzjiu kad kas.szvilpe ant 
magylu. Na, jau manu cielas 
kulias nucirpo. Pradėjau su 
kulnimis barabonyc in szonus 
ka.bilkos kad eik 
joc, o co, bracisku, 
szvilpe žaras szali manis! Ko 
greiezian joju eo 
szvilpe! 'Tai lau, Aneaneli 

nusuks 
galyu! 1 n joja u in miszku 

smarkiau cypė, 
dzedžiuciaus, 

szvi'lpo.

t
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berniukas. — Bet einant labai 
lengva paklysti, nes reikia eiti 
takais ir szunkeliais.

Medžiotojas, pasižiurojes in 
vingiuota taka, tarė:

— .Mano berneli, 
alkanas* ir isztroszkes. 

Asz netyczia pasimeeziau 
draugais 
Palik 
parodyk man kelia, asz tau at
lyginsiu.

Ne, poni 
vienu

Paveikslas parodo nauja karuka kuris turi traktieriszka 
i iszbandymas atsibuvo 

Viedniiije. Bandymai parodo kaip lengva yra persigaiit nau- 
• budo karukas turėjo su-

laukan! I
Studentas Į rata ir senos mados karuka, kurio 

nemislydamas nieko blogo isz- 
trauko korka ir toje valandoje 
iszszoko d vase isz bonkos ir su 
noiszipasakytu greitumu pra
liejo augti ir in kolos sekundas 
užaugo baisiai didelis milžinas, 
kurio aukszturnas sieko vir- 
szuik's medžiu.

“Ar tu žinai,“ 
užmokestis laukiai už iszloidi- 
ma manos isz bonkos?“ pa

peik u n iszku balsu vol

* I In Masacziuže n u lapsėjo u 
lu viena ploisa užėjau, 
Veselka a t s i p ro v i no jo, 

l’ž stalo bobeles sėdėjo, 
Merginos su vyrais szmibždejo, 
Bet k a tokio, nieko n (‘gird o jo

Ir asz ant galo, 
Prisėdau prie stalo, 
Prie vienos bobutes, 
lxad iszgeri guzu tos.

O 'kad nuvargus labai būvi 
'Tai iszsigort norėjau, 

Da bnezia ilgiau sėdėjus, 
Kad iicbuezia smarve pajutus.

Keli jaupi Lietuviai, 
Dzievaž mislinau kad tai 

(•žiu tabakini, 
Ba kožnas gurmiili burnoje 

turėjo,
Ir‘smirdaneziu žalumu seilejo. 

t) mandrybe tuja kvailiu, 
Liet uviszku naktigonyku, 

Buvo ir du Anglikai, 
Nuo uiyezios niekszai.

Tai kada munszaine su 
sumaisze,

Visu smegenys susimaisze, 
Pradėjo pliovot, 
o asla strapaliot.

Vienas taip nusilakė, 
Kad namo pareit nepataiko 

Ant, said voko gulėjo, 
Szunes aplink bėginėjo.

Ant to uaktigonyko, 
pakelia krapino, 

Mat visi naktigonykai, 
'kai dideli inteligentai 
Kaip ežiu nusikanda 

rl\ii ir Angliszka kalba 
atranda.

$ >{c tfc
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Nesenai motore isz Žemaitijos, 
Isz R... parapijos, 
Chicago apsisedo,

KuT visokes kaleinas praėjo. 
Lietuvoje kelis vaikus ir vyra 

paliko,
Na ir in czionais atvyko, 

O kad krajuj niekai buvo, 
Tai ir czionais kaip pribuvo, 

Velnius pradėjo daryti, 
Savo piktybe varyti.

Krajuj viską in miestą 
nesziojo,

Ka sugriebė andlavojo, 
Su miesezioniais lėbavo, 
Kol in czion nepribuvo.

Isz pradžių pas Lietuvi 
tarnavo,

Kol žibaneziu dantų negavo, 
Kaip tas Lietuvys tai pamate, 

Laukaidnuo saves iszmete. 
Taigi sveikus dantis davė 

isztraukt,
O misinginius davė sudėt.

Neturėjo kur pasidėt, 
Pristojo pas Žydą tarnaut, 
Kas nakti po miestą 

spacieravo, 
Ka.tik norėjo, tai gavo.

Isz kitu miestu su vyrais in 
pažinti suėjo, 

Bambiliais po parkus važinėjo, 
Kur gerus laikus turėjo,

Valgė, gere ka tik norėjo. 
Kad visiems jau insipyko, 
Tai i u czionais atvyko,

Eabrike darbu gavo, 
Ba jau visko czion ragavo

n

jam karukui per perszkada, o seno 
stot i.

save iszmaitv- 
sanariai su

dauginu
kada

i r

natve^ 
tai. 
st i ngs 
kirkti malkas.“

Ji- padekavojas levui už ro
dą ir pinigus, įszkoliavo in vie
na garsinga mokykla, o kad 
turėjo gera 
jam r jo kaip ant sviesto, už ka 
ji mylėjo \ isi mokytojai, 
ten iszlmvo 
ko iszmoko, 
pinigai i<zsib:iige, 
gryžti pas tęva.

Tęva- dažinojas isz 
prieža>t ies snnus sngryžo 
Rimines kalbėjo in sunu: 
man<> I......................... ’’
jo tėvas.

mokykla, 
galva tai mokslas

Jis 
ilga laika ir daug 
bet ant galo kada 

turėjo su-

kokios
nu- 

‘Ak, 
ka 1 bobrangus siinau, 

‘asz negaliu tau duo
ti daugiau pinigu, nes užstojo 
niekai laikai, lodva galiu tik 
sau ant maisto uždirbti.“ 

“Nesirirpink apie tai, mano 
atsako senus, 

Dievo yra tokis noras, 
žino ka daro, ir asz tu

riu taikx lis su jo noru.
Kada \ iena diena levas ren

gėsi ei ii in girre kirsti malku, 
(idant užpelnyti keletą skatiku, 
kurni" pamalęs tarė, “Palauk 
ievai, asz eisiu su jumis drau
ge kad jums kiek pagelbėti. 
Į“ Ak, mano mielas sūnau“ 

‘del tavęs bus la- 
larbas, nes tu dar 

kirvio <avo rankose niekad ne
turėjai, o 
viena 
ka pirkti nauja kirvi.

Eik pas kaimynu ir pasko- 
mk viena kirvi, pakol asz už- 
lirbsiu tiek kad galėsiu savo 
lusipirkti,“ atsake 

paklausęs kalbos su
kaus nuėjo pas kaimyną ir pa- 
ikolino kirvi ir kita ryta kaip 
ik a u sz. ra ant dangaus pa s i ro
le, abudu iszejo in girria. Su
pus užvadavo tęva visame ir 
am darbas gerai ėjosi.

Kada pietus buvo netoli o 
[aule labai kaitino, tėvas nu
arė (‘iii valgyti pietus ir po 
piptu pasilsėti, idant po papil
io galėtu gerinus dirbti. Su
ms taipgi sėdo prie pietų ir 
ra ivl ži a i valgo, po pietų tarp 

“Tėvai t n ežia ilsėkis 
asz neesmiu pavargęs ir ei- 

in in krūmus 
iniikszcziii lizdu.“ 
“Ak. tu silpnas vaike!

įėjo tęva." “ 
>o krūmus, 
icsinkautis prie darbo, goriaus 
•įtik su manim ir pasilsėk ant 
olos.“

Bot sunus neklause levo, at- 
ikeles nuėjo in krūmus valgy- 
anias nepabaigta 
os.

bra ngu 
“ ja igi 
tai jis

i

leve.

tarė,

J*

* ’

at-

sieke

kokia tave

sake tėvas, ' 
»ai sunkus <

» 4

žaizdos, tai ji tuojaiis pasiliks 
. o kad su antru <»•.»!.. rln-sveika, kad su antru galu dn- 

lypstesi plieną arba geleži, tas 
tuojaus ipersimainis in sidab
ro.

4 4

rinsiu,

dar kas, asz tik turiu 
kirvi ir norą pinigu už t 4

sunūs.
Tėvas

n tęva:
>

pasižiūrėti

“ kal- 
ko tau ten bėgioti 
nuvargai ir busi

rieke duo- 
szen irLandžioja szen ir ten 

eszkodamas paukszcziu lizdo. 
Vpsukos gera gala, pagalinus 
irisiartino prie storo, iszpuvu- 
io aržuolo, kuris buvo keliu 
žirniu metu senumo ir kuri 
edva butu apkabino penki vy- 
ai. Jisai sustojo pas aržuola 
r prisižiurinedarnas jo* storu- 
Iiui mislino, kad ežia gali būti 
eliolikos paukszcziu 
ada jis taip stovėjo užsimis- 
neij, davėsi jam girdėti isz ar- 
uolo balsas. Jis dar geriau 
jradejo klausyti ir iszgirdo ui- 
[imusi baisa szaukenti:
“Leisk mane laukan! leisk 

na ne laukan!“
fo aplink save keletą sykiu 'bet 
lieko nemato; o balsas vis ne- 
lustodamas szanke lyg ir isz 
jo žemos. Ant galo jis užklau-

Kur tu esi ir kas tu per 
ir balsas atsiliepė:

ie: “
donas?> 9 9

lizdu,

Jisai apsižval-

szanke 
nes.

“ Nežinau, 
st udentas 
/i />

4 4fr

pasakysiu,“ 
“asz tau turiu nusukti spran
do!“

Tau reikėjo ta man pirma 
pasakyti,“ atsake studentas; 
“lu Ipitumei sėdėjos bonkojo 
an't visados, bot mano galva 
pasiliks ant mano pecziu ir asz 

visai nesibijau.“
Tu man nekalbėk niekus, 

lu užsipelnei užmokesti ir turi 
ja atsiimti“ ipaszauke velnes. 
“Tu mislini kad asz isz geros 
valios tupėjau uždarytas, tai 
buvo už mano nuodėmės; asz 
esmiu Belzebubas, Liueipie- 
rians | 
ir dolt 
t
tas.

“ Pamažu, pamažu, 
studentas, “g 
sakyti bet ne i 
iszp'ildyti; asz pirma turiu ži
noti ar t n tikrai buvai bonkojo 
ir kad tu tikrai esi tas kuom 
save perstatai; kada asz regė
siu tave i n lindusi atgal bonko
jo, tuomet asz tikėsiu kad tu 
kalbi teisybe ir tuomet galėsi 
daryti kaip tau pasidabos.

Velnes pilnas pa.sididžiavi- 
Tas man yra la
ir taip kalbėda

mas sumažėjo ir pavirto in ma- 
varliuke i.r inrepliojo in 

Kaip tik jis spėjo i lį
st udentas tuojaus užki- 

szo buleli ir iumete atgal tarp 
aržuolo szaknn ir tokiu bildu 
velnes likos apgautas.

Studentas jau rengėsi gryžti 
pas savo tęva, bet velnes mel
de verkdamas: “susimylėk ant 
manės, leisk mane laukan!“ 

“Ne to jau daugiau nebus, 
atsako studentas, “ 
padarymu jam gero nori atim
ti mano gyvastį, antra karta 
nebus iszloisMas, asz džiaugiuo- 
siu kad man pasiseko tave at
gal uždaryti, tai dabar lik svei- 

sedek iki sodnai die-

♦»

‘ ISZ

ramiaiatsake
asz galiukur

moti
“Tai kad t n nežinai, asz tau 

paszauke velnes:

i t F P

tave?
4 4

ja atsiimti
..n’

atsake

bet

niekus

Belzebubas,
pi muitinis pagel bininkas
:o kuris mane iszleido, 

am turi Imti sprandas nusuk- 
1 9

“ kalbėjo 
greitai galima pa- 

greitai galiniu

9 9

mo, atsake: 
bai lengva, i
žu 
bonka. 
lysi.

4 4

♦ 9

9 9 

tas kuris už

kas ir
na i.“

“Jeigu
kalbėjo velnes,

t u mano

’ 9

Gerai asz tiiojans persi!ik- 
kalbejo studentas ir 

priėjės prie medžio iszkirto su 
po tam pridėjo

4 1

kirviu skiedra ]
pleistrą ir toje valandoje me

lo neliko, 
k a the | (> 
mos

9 9
9

* 4

4 4
9

9 9

asz tau neda

iszleisJi 
asz tau duosiu 

tiek skarbo, kad tau užteks ant 
viso gyvenimo.“

No! ne!“ altsake studentas,
t u mano jau karta prigavai 

(langiaus jau neprigausi.“
“Asz tau sakau teisybe, tu 

pats kovoji priesz savo laime, 
kalbėjo velnes, “
rysiu nieko pikto tik dar gau
siai apdovanosiu.

“Gerai, 
mistino sau studentas, 
dabar ir laikis savo žodi ir rie
da ris man nieko pikto.“ r. 
mislytlamas studentas paėmė 
bonkute ir isztrauke korka o 
velnes tuojaus" iszlindo ir vėl 
pasidarė baisus milžinas.
“P “ “ ' '

kęsti,

, 9

asz persitikrinsiu,“ 
“gal jis

Taip

Dabar priimk savo užmo- 
kalbejo velnes paduo

damas maža skiaute panaszia 
in pleistrą . “Kad tu pridėsi 
viena gala tu pleistro prie

9 9

doleri ir szeszis

d a pi'r miszku 
mano įplaukai

asz ošiu
labai

9 9

l’ni duok jam < 
grasziu,

dvigubai, be to dar 
lieka pinigu del zapos- 
Ir jis davė tėvui szimta 

kalbėdamas:

elis užgijo ir ne ženki 
gerai,“ 

‘ ‘dabar 
Velnes

studentui už iszgel'bejimi.
dent as velniui už dovana ir sn- 
gryžo pas savo lova.

“Kur tu taip ilgai buvai?”
“jau tu visai

pamirszai apie savo darbo. Asz
sakiau kad tau tas darbas grei-

Turėk kantrybe tėvai, mos singiausiu 
darbo j u va-

“ Viskas 
lentas, 

skirtis.“

sto
gą Ii me 

padokavojo 
a o sto

Pilk

užklausi' levas;

tai nusibos.
4 4

padarysim dar 
kalbėjo snnus.

Taip jau t u padarysi, 
tarė tėvas su pi'ktamu.

Dabar žiūrėk tėvai, asz nu
kirsiu szi medi in vieinvkirti 
ir taip kalbėdamas j 
pleistrą ir didypstejo kirvi ku
ris tuojau pavirto iii sidabrini, 

o drneziai in medi 
asmenys sulinko. 

“Žiurok lovai koki lu man da- 
visa i

lios,
4 4 1

4 9
I

r n
? J

k i

> n

paėmė

jam lu doleriu į
tegul* jis ejnns Zidkoviezians

> to
ui,

tuomet k irt 
i r kirvio

vei kirvi, kad jis neturi 
•iMžnmnn!“'

Tėvas persrgamto j r (are: 
“Ka tu geresnio padarei? Asz 
labar turėsiu užmokėti už kir

tus kuri asz 
paskolinau

kalbėji^ snnus. 
persigando ir

nuo kai-

simus, 
kaipC 4

vi, nes kirvis yra 
del taxes 
m vno.

Xesirupink tėvai, a^z už kir
vi užmokėsiu, kalbėjo 
bet tėvas ant to ai sake:
tu gali užmokėti kad tu nieko 
neturi tik tiek kiek asz tau da
viau, ta baika ka tu padarei tai 

lik tavo studeutiszkas
szposas, bet apie kirtima mal
ku tu nežinai nieko.

Kada 
st udentas

vra

to vas 
prakalbėjo:

tapsima Iszino, 
tėvai, 

asz jau daugiau negaliu dirbti, 
tegul mos turėkime sziadienmos 
szvonte. * »

4 4

“Ka? ka?“
tn mielini kad ir asz sėdėsiu 

in kiszenin susikiszes

užklauso lovas 9

9 9

4 4

rankas
kaip tu? Asz turiu dirbti savo 
darba o tu gali eiti namo. 
Simus atsake kad jis nežino
kelio, nes jis įpirma syki dar 
lik buvo toje girrioje, ant ga
lo jis tolei kalbino tęva kol tas 
paklausė ir ėjo namo. Kada 
jiedu sugryžo namo, tėvas lie
pė sūnui nuneszti sugadinta 
kirvi in miestą parduoti o kiek 
bus brokas iiiniiru taipinigu tai tėvas 
nuo ko nors turės paskolinti 
ir užmokėti kaimynui už kirvi. 
Simus paūmės kirvi nunesze 
pas auksoriu in miestą kuris ji 
apžiurėjas gerai, padėjo 
vogos ir pasvėręs tarė: “Tas 
kavalkas sidabro vertas ketu
ris szimtus doleriu, bet asz 
tiek daug pinigu neturiu prie 
savęs.“

. “Duok man tiek kiek turi,’? 
tarė st'iidentas 
palauksiu.“
jam 300 doleriu, o szimtas li
ko ant skolos. Kada studentas 
parojo namo, ir tare in tęva: 

eik pas kaimynu j r paklausk 
kiek jis uores už savo kirvi,

ant

............... .......... ......... -9

o likusiu aszl 4 
9 

Auksorius davė

4 4

už savo kirvi 
nes asz turju biski pinigu.

“Asz be klausymo žinai 
atsake tėvas;

9 9

44

, >

tas kirvis pre-

SU 
ir pameeziaij 'kelia, 

savo avis ganykloje ir

asz negaliu pa
likti vienu aviu, 
Gerhardas: — jos galės nubėg
ti iii miszka, kur gali jas suple- 
szyti vilkai, arba*vagys iszvog- 
ti.

I 
*9

— kaibe joaciriszaii kabi'lku ir lei- 
o buvo slrosz-levai

k i u o ja viena 
g ra sz i us.

ir dvylika
gauna 
mums 
lies!“
doleriu,
gerk, valgyk ir ramiai gyvenk
ir in girria danginu
ežio k.“

“Mano Dievo!“'kalbėjo lo-
“isz kur

- - ),»
I u

4 i
9

1

novai ksz-

guvai tiekvas, 
daug pinigu ?”

'I'uomet sunns 
kojo atšiltikima 
kokiu 
skarba. Po tam jis 
pinigais nuvažiavo m univer
sitetą ir ten pa'bai'ge mokslą o 
lead turėjo ta stebuklinga 

galo likos gar
inki aru ant viso

jam pmpasa- 
su velniu ir 

bildu aplaiki1 ta brangu 
s su likusiais

I n rojo 
pleistrą, lai ant

(

pa'baige mokslą 
ta

ant

o

pasaulio.

Sugryžo adgal
in Washingtona

fe

g
Ir b

hit

i'ĄJ;

V
i

noe

sza'lo ga sei Il

g re i ežia u pra- 
szvilpe ir

m 4 C ežiu

K
V
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W aller Perrv Johnson 
omo kontrakta an't trijų motu

Washington 
beisbolinio 

piezino hole

su
i .eague 
Johnsonas

prt-

American 
kliubo. 

“piezino hole“ per 
21 motus ir džiaugėsi kad vela 

prieSUgTVŽo 
kliubo.

/

-’I rielczius 
paszauke: 
laidoke? - 
numiręs!

greiežiąu 
, pa- 

caii k i p-
9 

Parjojau 
nuszokau 

Ponas 
in mani,

P

9

tai menkas daiktas. 
Juk tai no tavo avvs ir viena 
daugiau, ar viena mažiau, ne
sudarys jokio ženklo tavo szei- 
mininkui. Asz tau duosiu dau
giau pinigu tik už kelio paro
dymą, negu tu uždirbi per vi
sus metus.

— Asz negaliu eiti, mann 
pone, — atsake Gerhardas tvir
tu pasiryžimo balsu. — Man- 
szeimininkas užmokėjo man už 
laika ir pavedė man savo avis. 
Asz savo laika ir pavede man 
savo avis. Asz savo laika par
daviau ir man jo jau nebeliko 
szioms melams ir, jaigu avys

mislinau, -
szas 
la

ant
nuo kabil'kos,

pažiurėjo
— U-gi kas cau, tu 

Asz stoviu kaip 
Kodėl neporini ?

ir su vyžų tropcelejo in pudin
gu. t'inai viskas isivirožijo! — 
Szvilpi, o kas szvilpi ? U-gi ma- 
uu-nosyje szvilpi! Ir .viską pa
porinau kas su manim acieiko! 
'Tai matai kūmuli kiek siroko 
•arėjau! Ir Dzievulis žin, kad 
butau eurejas norint vienu 
viorstu da joc, lai tas szvilpi- 
mas bucu mani iii tarjaciju in- 
varis.

Ar tu neturėjai jokiu brost- 
vu ant savos? Na nie eurejau! 
Sza-k in ražancu inraszytas, alc 
kaip buvau pas Meceliu Kry- 

. žiu, turėjau rankoje ra'žancu ir 
caip dtrosznai grūdosi, jog vie
nu ozonstlikučiu pagurinau ir 

negalėjau nauja nusi-

Washiugtono

žaras 
pirkę.

O kaip jau sulaukiau senate 
ves, tai žinau nuo ko nosyje 
szvilpi ir net no vienu rozu 
prisijuokiu isz to nosinio tro- 
punko.

rn

Koja

9
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>> K. RĖKLAITIS
Lietuvitxkas Graboriui 

jfį Laidoja numirėlius pa
į gal naujausia mada Ir 

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

— i., 
MAIIANOV 0ITV, pa.

«<)« )l UI K ET ST..
TA MAQVA,PA.

i
' ft IG IV. Spruce St
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,858.02

Mokame 8-czia procentą ant i 
tudėtu, pinigu. Procentą pride-, ' 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

turėtumėt reikalą su musu banka

Geriauses
Revolverininkas

3 f̂:

n ??;’ 
į>y 

a |
y

y
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’■"Jų

im v
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g
1 ' ■ ’ I Pulkininkas Harry Marsh; 

isz Port Schnyder, kuris yra. 
geriausiu sžaudytoju isz revol
verio, ant svieto. Jifsai (pataiko 
in cieliu 99 2/3 kartu isz szim- 
lo.

s I ,

9

.Jaigu in kur ateis, iszvarykite, 
leliokite su szluota ir da.-

l>avilgykite,
Pravardes jos nesakysiu,

Ant kito karto pasilaikysiu
Bet jaigu nopasiliaus,

Tąi su koeziolu per szona gaus.

9

1 Liepos. Mes norim kad ir jus J 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

; G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres, ir Ka*

1 w

G. W. BARLOW, Pres.

f '0 t

<

Dr. T. L Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

V, *

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro, Kline Sztoro 

1? W. Centrę St, Mąhauoy OHy

prapultu, butu tas pat, lyg asz 
pats jas pavogeziau.

— Na, gerai, tai palik man 
savo avis saugoti, 
in kaima ir atneszk man (tru
puti) sziek tiek valgyti ir ger
ti ir atvesk keliarodi.

Berniukas pakratė galva.
— Avys, -- 

pažysta Tamstos balso ir... — 
nebaigė pradėto sakinio.

— Ir ka ? Tu manim nepasi
tiki? Ar gi asz atrodau neisz- 
tikimu žmogumi? — pa'klauso 
medžiotojas sziek tiek supyku
siu, sziek tiek nepatenkintu 
balsu.

— Mano pone, Tamsta gun
dai mane, 
isztikimas savo pareigoms ir 
nori, kad asz sulaužycziau dno* 
ta savo szeimininkui žodi. Kaip 
gi tada asz galiu tikėti, kad 
Tamsta savo žodi iszlaikysi?
Medžiotojas, matydamas, kad 

ji piemenukas visiszkai nuvei
kė, nusijuokęs tarė:

— Asz maniau, vaikeli, kad 
tu esi geras isztikimas berniu
kas. Asz tavęs neužmirsziu. Pa
sakyk man kaip asz turiu eiti, 
o asz jau pasistengsiu pats ke
lia surasti.

Gerhardas atriszo savo krep- 
szeli su duona ir padavė alka
nam medžiotojui. Szis gi, nors 
ir sausa duona, bet godžiai nu- 
malszino savo alki. Tuo tarpu 
iszejo. isz miszko medžiokles 
draugai. Ir ka gi piemenėlis 
pamate? — Alkanas medžioto
jas buvo tai hercogas, valdas 
visa ta apylinke.

Hercogui taip patiko berniu
kas, kad neužilgo pasiėmė ji 
pas save ir davė jam gera isz- 
auklejimą. Vėliau Gerhardas 
buvo garsus ir galingas vyras, 
bet iki mirties pasiliko visada 
isztikimas ir nusižeminęs.

o tu nubėk

tarė jisi — ne •
r

kad asz bueziau ne-

t

t

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

■♦——-
MILL & PATTERSON STS.,

ST. 0LAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyhiu Ir

1 h
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvlu, kriksz- 
tiniu,.vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520,W, ConUo St. Mahanoy City, Pa. kitiems, pasivažinėjimams.
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SHENANDOAH, PA.
anglekasiu

Mitchell Day. Kasik-
— Sziandien 

szvente “ 
los sziandien nedirbo.

— Seredoj pasninkas.
“Visu Szven-

f Stasiuke, 2 metu dukrele 
Darn i n i ko M i s i u k ov i ezi u, 
S. Main uli., mirė nuo dipteri- 
jos.

335

— Ketverge 
t uju Diena“.

— Petnyczioj Užduszines.
— Ketverge jau pirma die

na Lapkriczio—November.
— Praeitos Suimtos ryte 

buvo pirmutinis szaltis. Van
duo lauke suszalo.

— Beatricije, penkių metu 
dukrele Jono Urbono, 118 S. 
Catawissa ulyczios, likos su
žeista per t roką prigulinti prie 
Victory Furniture Store. Drei- 
veris buvo nekaltas, nes mer
gaite apsižioplino ir 
priesz t roką, 
nepavojingi.

— Futbolej, kuri atsibuvo 
West End park’e Nedėlioja po 
piet tai-p Mahanojaus ir She 
nadorio abi szalys laimėjo po 
0-0.

užbego 
Sužeidimai v ra

— Jonas Drabni s, 16 metu, 
likos nuvežtas in Ashland’o li- 
gonbute gydytis nuo patrūki
mo. s

— Daktaras M.
isz Shenadorio lankėsi ana die
na Mahanojuj pas savo pažys
tamus.

T Nedelioj po piet apie 3 
likos surastas negy- 

8> 
vie-

Patrikas

apie
valanda,

lovoja Adomas Banoni 
naszlys, gyvenantis pats 
nas skiepi* po numariu 334 W. 
Mahanov Avė. Paszauktas dak
taras Knarr ir koroneris Klein- 
denst, apžiureja lavona nutarė 
buk mirė nuo kraujatekio 
plaucziu. Velionis nedirbo nuo 
daugelio metu, buvo naszlys 
du kartu, paliko sunu Joną

va s

mieste, dukteres Mare Zegn- 
niene, mieste, Morta Jecziulio- 
niene isz Shenandoah Heights, 
Helena Lambert ir Jessika 
Rice isz New Philadelphia. Pa
ėjo isz Suvalkų guber., Avižo- 
nu kaimo, Seinų apskr., 
ju parapijos. Laidotuves atsi
bus isz namo dukters Žegunie- 
nes, 636 E. Pine uli., in kur li
kos nuvežtas lavonas. Laidotu
ves atsibus Seredos ryta su pa
maldomis Szv. Juozapo bažny- 
cziojo.

t Ka tik dagirdome buk 
poni Andziuliene kuri buvo isz- 
važiavus in Ashlando ligonbu- 
te gydytis, mirė Nedėliojo.

— Ponstva Szimanai Nor- 
kevieziai apvaiksztinejo tikrai 
karaliszkai diena savo vyro ir 
tėvo “Szimano Diena“ kuri 
pripuolė' Nedėliojo, savo vasa
riniam naujam bungalow Park 
Crest (Lakewood). Idant ta ja 
diena iszkilmingai ir prigulin- 
eziai apvaikszcziot, pakvietė 
pažinstamus ir draugus daly
vauti toje dienoje, kuriu suva
žiavo apie 50 poru isz visu sza- 
liu pavieto. Poni Norkeviczie- 
ne su .pagelba geru kukorku 
pagamino skanius pietus ir va
kariene ir buvo kuom pa vi Įgyt 
gerklele. Sveteliai buvo visame 
užganadinti, lirfkaminosi, dai
navo, paszoko po tam namo isz- 
važiavo, linkėdami Szimanni 
sulaukti vėlybos senatvės ir 
daug gimimo dienu ir dekavo- 
dami už puiku priėmimą. Se
kanti sveteliai dalybavo: Ku
nigai Czesna ir Karalius, W. 
D. Boczkauskai, F. W. Bocz- 
kauskai, K. Aleksandravicziai, 
M. Abramavicziai, S. Gegužiai, 
V. Jusaicziai, A. Leskauckai, 
Perkauckiene su sunum Juozu, 
J. Mockaitiene, Ona Viflzin- 
skiene, Emilije Aleksandravi- 
cziute, S. Norkevicziu szeimy- 
na, visi isz Mahanojaus. J. 
Vietai, J. Mozdinevicziai, Kat
re Norkevicziene, Juozas ir Jo
nas Kurauckai ir M. Cuff isz 
Shenadorio. Klem. Lukaszevi- 
cziai isz Mount Carmel. John 
Sherman isz Catasaqua; And. 
Lekickai su duktere Fannie ir 
brolis isz Freelando.

Szimano Diena

Seiri-

KVITU knygele Draugyateme del !■»- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugyateme del Ka- 
aieriaus nog eudetu pinigu ant 
■ueirinkimu.

I

Preke ... 26e.
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Rinkdama anglis ant go- 
Weston Place 
Andruszkevi

ložinkelio prie 
Mare 
metu, 1200 W. Coal

. TARP DVIEJU 
SZLAPNOSIU.

Ona: — Ar tu daug turi jau
nikiu Agotėlė i

Agotėlė: — Negaliu pasaky
ti ha konia kožna myliu.

Ona.
myli ?

Agotėlė: — Ka ant to paisei 
bile asz myliu.

— Priesz kuri laika
I-jo rajono

sargybos bare,

ganar*

kasyklų, 
tizieno, 37 
ulyczios, likos sužeista per lo- 
komot iva, aplaikydama 
pavojingus sužeidimus ir nu
vežta namo. Yra tai no pirmas 
panaszus atsitikimas, bet žmo
nys nepaiso ant persergėjimo 
kompanijos ir renka anglis kas 
diena.

— Petras Kirtiklis, 500 E. 
“power 
apvirto

automobiliam, kuris prislėgė ji 
po jiiom. Nunesztas in artyma 
garadžiu, daktaras rado, kad 
turi du szonkaulius sulaužytus 
ir sziaip mažus sužeidimus ant 
kimo.

Centre uli., arti seno 
house” G i ra rd vi liejo,

Frackvillle, Pa. — Prohibi- 
cijos agentai padare krata sa- 
liune Juozo Raišo ir jisai pa
statytas po $500 kaucijos lyg 
teismui. Surado pas ji uždraus
to gerymo.

MANO PRANESZIMAS 
VISUOMENIAI.

Asz Jonas V. Brazauskas bai
giau daktaro dentisto 
Tėvu
Dental University, Washing
ton, D.C., pagal visu naujausiu 
iszradimu dentistu mokslo da- 
lyja. Esmių dabar pasirengęs 
ir pasiszvesti tarnauti visuo
menini atidarydamas dentisz- 
ka ofisą po adresu:

Dr. J. V. Brazauskas, 
130 W. Main St., 

Girardville, Pa.
Valandos: nuo 9 lyg 12 priesz 

piet, ir nuo 1 lyg 5 po piet ir G 
lyg 8 vakare. Teleponas 719.

Užtikrinu jum, kurie jaueze- 
tes reikalingumu prižiūrėti sa
vo dantų, apsaugoti nuo puvi
mo, arba puvanezius apsaugo
ti, pagadytus pataisyti ir 1.1. 
Ateikite visi ant nurodyto ad- 

ir 

reso, o asz jum rūpestingai pa
tarnausiu darbu ir patarimu. 
Jum atsidavęs
tnl) Dr. J. V. Brazauskas.

Jėzuitu,
mokslą 

Georgetown 
Wash in

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO- 

MAHANOY CITY. PA.

juokai, asz LIETUVOS
LIETUVIAI ISZKIRTO LEN

KAMS SZPOSA.
Kaunas

deniai'kliu i jos 
iSpcngliniuku
Leifumu kaime, ant perleidžia- 

— O ar tave daugelis mojo punkto per domqrklinija 
Lenku 'kareiviai 'buvo inkase 
stulpus ir padare vartus.

Sziornis dienomis nežinia kas 
tuos stulpus iszkase ir su visais 
vartais pernesze nuo demarkli- 
n i jos prie pat Lenku sargybos 
buto, kur inkase stulpus, insta
te vartus ir ant ju užkabino 
Rusu kalba raszyta raszteli:,

1 ke Rugsėjo m. 25d. visiems 
iszsikraustyti in Varszava.“

Lenkai dabar Leipumi kaimo 
gyventoju
Lietuvos puse, bet Lietuvos pi- 
liecziams pereiti domarklinija 
kliueziu nedaro.
DVIEJU ŽMONŲ VYRAS.

Kaimus. — Devyniolikos metu 
vaikinas, Juozas Drongis, 1917 
metais vede Petre Puszinskaite 

bažjiyezioj. 1920 
melais jis stoja'kariuomenėn ir 
po kiek laiko 
žmona, ir, 
menęs, pas
metais Kauno, karo ligonines 
koplycziojo, jis 
Aleknvto.

Apie

f

IR SZIAIP IR TAIP 
NEGERAI.

— PerkūnaiVagis i u savo: 
žino kaip ant svieto gyventi. 
Kaip nevagiu, tai mano 
in koza, 
juosiu,

k i sza 
jog be darbo valkio- 

ir kaip atidarau su vit- 
riku kokia spyna nuo duriu, tai 
volei k i sza iii koza. Pasakyki
te mano žmonys, kaip dabar 
gyventi ant svieto?

kaip

SU DVIEM AKIMI.
— laibai praszau pono vai

to, kaip raszysite pasparta, no 
raszyti, kad asz turiu tik viena 
aki ?

žmonele 
Asz

, jokiu spasabn 
ne galiu. Asz galiu paraszyti: 
viena akis juoda, antra miega.

NERIMAVO.
Kaip tai? Jau tu misiu- 

isz At-ko taip greit sugryžai 
lantik City?

— Sugryžau, kūmute, ba la
bai nerimavau, nuolatos 
n i szk is pr i si imti n ėjo 
norint ne praszau, o tas yra 
ženklu, kad jis turi namioje ge
rus laikus.

ma- 
• pinigus 
o tas

i 4

Sza nežili

f

rus laikus
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TIKRIAU SĖS KABALAS
Arba Atidengima* Paslapczlu Atei
ties. Su pagalba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralklszku, 
Arablszku Ir Clgonlszku burtlniku. 
iHzguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Inz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlalusklte mumis 25c. Gaunlte 
▼lemi tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomle.

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

nebepraleidžia iri

užmiriszta savo 
atleistas isz karino- 

ja negriszta. 1925

25c.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab

APIE SZITA KNYGA L \

150 Paveikslu.

r *

.J
Gerbemasti T am Is tad:—.

Sulaukiau nuo jusu alunczfamotf 
"Tūkstanti* 

ui kuria tariu
mano vardu knyga 
Naktų ir Viena” 
•zirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip ‘’Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti visokia* 
istorijas, ja* skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Ass visiem* llnkiczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydama* tmogu* apie viską tada 
pamlrazti Ir viaokl rūpesniai nors

t

ŽOKAS, \ k

Tūkstantis Naktį

ant valandėlės atsitraukta.
Bu pagarba, i

18 d. Geguito 1921 m.
Dv. Falazduonys.
Cceklszkea vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

M

Yra Ui ketvirtas iszdavunaa toe puikios knygos, tas _ i .1 y_ i _ i • ‘ _ a • i* m / * • «•parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BQCZKAUSKA8 . CO. MAHANOY CITY, PA.

Preke knygos Amerike $2.00

/
1 Mlfll i'w <R

y—-

la’m*.... j (■M ..  JU

VIENATINE INDIJONISZKA KAPELIJE AMERIKE.
WM* »w

4<

r r __ _____________________ ____________________ <M» i ■ i ■» I I <-*■ ’

'Sztai Yurna Indijonu Benas, vienatine muzikaliszka organizacije Amerike, kuri susi
deda isz vien tik pilnos Indijoniszkos veisles Yuma Indijonu. Ana diena laimėjo antra dova
na Coronado, Kalifornijoj, už geriausia graju. Indijonai yra 
Sherman Indian Institute ir Phoenix Indian School, Arizonoje kur mokina liktai Indijonus.

•>

užbaigė augsztus mokslus

GERAI PASAKĖ. 
— O ka, ponas daktare, 

ne kaltūnas mano boba vargi
na?

Daktaras: — Ar žinai ka, nu
pirk žmogeli paežiai nauja 
skrybėle, o kaltūno ne turės no 
nedejuos.

ved e Urszc •

ar

4 Reading 
lines . ►

REIKALINGI—Vyrai ir moteres 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtuj. 
Sweet M f g. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.fl

111 t

NEDELINE EKSKURSIJA 
■N

PHILADELHPIA
4 NOVEMBERIO

Specialia treinas 8alintos naktį.

Isz Iszeis
Shamokin .......................... 1:30
Mt. Carmel............................ 1:30
Ashland .................................2:21
Shenandoah ...................... 2:00
Girardville.............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50

*

T
1

t. ..

V

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Y orka
NEDELIOJ 4 Novemberio

$4.00

2

Panisnick Brothers
ISZDIRBEJAI ARMONIKŲ

Dubeltavas 
Tikietaa

Specinliszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:2‘0 valanda vakare.

sužinojo pirmoji 
, kur jis 

laiko iszaisz

tai 
žmona. Bet nežinojo

Po kiek 
kino, kad jis gyvena Telsziuos
(kilęs isz Sodos valscz. Telsziu 
apskr.).

gyvena.

J

žmona,’ kai- 
ji apskundė

J. Drongis
PARSIDUODA PUIKI 

FARMA.

• • • Norintiems siuneziame katalogą

717 North Fourth Street 
Philadelphia, Pa.Pirmoji 

mynu pamokyta 
. teisman.

Rugsėjo 27 d.
Kauno Apygardos Teisme se- 

suole. Kaltu 
sa kėsi s

dėjo kaltinamųjų 
prisipažino. Antrajai 
kad esąs kavalierius todėl ji 
sutiko teketi. Nuo pirmosios 
begos, nes negalėjos sugyventi 
pykdavosi.

Apygardos teismas J. Dren
gi nubaudė 4 men.
kalėjimo.;

TIKRAS PRAGARAS.
Zarasu aps.

paprasto

Deguczlai, Zarasu aps. Del 
lietingo oro, dalis suszalusio — 
žalio vasarojaus lauke guli. Pa
sirodo ne tik 
sniegas. Spaliu 
sniegas, ž-----
tikras ant 
nežinia už ka Dievas nekaltus 
kaimo žmones baudžia.
RADO LAVONA GIRRIOJE. 
Gargždai, Kretingos apskr. 
Rugsėjo 19 d. eigulio piemuo 

gyvulius Vežai- 
rado vyris’Aos

szalnos, bet ir 
2 d. iszkrito 

Žmones dejuoja, 'kad 
žemos pragaras ir

ganydamas 
tines miszke, 
lyties lavonu. Policijai prane- 
szus, ji lavonu apžiurėjo, bet 
nerado jokiu dokumentu. Gy
dytojas nustato, kad negyvėlis 

i, nes galvoje 
mirtinos žaiz-

buvo užmusztas 
rastos keturios : 
dos. Iki sziam laikui policijai 
nepavyko iszaiszkinti užmusz- 
tojo žmogaus paėjima. Rugsėjo 
21 d. lavonas palaidotas Gargž
duose.
tardymą.

GIRIOJ NUSISZOVE.
Kaimus. — Rugsėjo men. 25 
d. Kriokeliauskio valscz., Per- 
sekininku kaimo gyv. Kazlau
skas, Vincas 23 metu amžiaus, 
pasiėmęs kftriszka vbkiecziu 
szautuva, nuėjo in Obelytes 
giraite, Meteliu valscz. ir mirti
nai nusiszove. Vietinio k. gy
ventojai, atvyko in žudymosi 
vieta, Kazlauska rado nebe
gyva.
ATGAVO PAVOGTUS 35,000 

LITU GINTARUS.
Kretinga. — Isz Kretingos gin
taro dirbtuves pro iszpiautas 
duris buvo pavogta gintaro isz- 
dirbiniu už 35,00Q litu. Mažei
kiu kriminaline policija nusta
tė, kad gintaru iszvogo Buszko- 
viezius ir Miszelskis, ir rengėsi 
iszvežti in Latvija. Darant kra
ta pas Miszelski, dalis gintaro 
iszdirbiniu už 12,000 litu suras-

Policija vedė stropu

krfriszka vbkiecziu

ta per 20 kilom, nuo namu, Dar
giu miszko polkoje. Viekszniu
valscziuje, o kita dalis Darbėnų 
miszko, ir gražinta savininkui. 
M iszelskis suimtas, o Buszkevi- 
czius pasislėpė. 1 i” 
f

■ i H?

Gtra fanina 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos, 
paukszcziu

daug gyvuliu ir 
, girria ir didelis 

sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 

namu mieste. Per
laiszka atsiszaukite ant 
adreso:

tinkamu
szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.
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Dubeltavaa
Tikietaa

Ant Readingo Geležinkelio

LIETUVIAI SCHUYLKILL 
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO

Praszo Juso balso ir intekmes.

t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

.pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matyaįtą 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.

Dėkite savo

ZUBO

t

R. D. HEATONne.

t
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