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ISZ AMERIKOS
“NABASZNINKAS” 

SUGRYŽO
PALAIKYTAS UŽ MIRUSI, 

SUGRYŽO ADGAL PAS 
PACZIA.

Buffalo, N. Y. — Gyveno 
czionais Mikolas Daubertai su 
asztuoniais vaikais,vaikais,

26 metai
susivin- 

cziavojo jie 26 metai adgal. 
Ana diena juju naminis gyve
nimas likos pertrauktas pribu
vimu kokio tai nopažinstamo 
vyro. Nepažinstamas sake buk 
jisai yra J. Gilman ir yra pir
mutiniu vyru DaUbert ienos, 
apie kuri nieko negirdėjo per 
28 motus ir kuri visi laike už 
mirusi. Gilman kitados gyveno 
New Yorke isz kur iszvažiavo 
in Westus jeszkoti giliuko. Po 
tam in kelis motus pati dagir
do kad jisai likos užmusztas 
ant freito ir isztekejo už antro 
vyro su kuriuom laimingai gy
veno lyg sziai dienai.

(I i Ima 11 i sz va ž i a ves 
tus, apsirgo ir likos patalpin
tas in prieglauda del paikszu. 
Isz ten likos nesenei paleistas 
atgavės savo protą. Sujcszko- 
jas paezia, geide užbaigai liku
sias dienas savo gyvenimo. Da
bar antrai vyras turi prasi
traukt pakol pati ne gaus per
siskyrimo nuo pirmo vyro, ku
ri sūdąs pripažins tikrai nogy- 
VU.
21.453.928 KATALIKAI 

SUV. VALSTIJOSE.
Chicago, Ill.— Dabar yra 21,

453.928 kataliku Suv. Valsti
jose, sulig (’atholic Press Di
rectory paduotu skaitliniu.

Directory skaitlines parodo, 
kad Kataliku Bažnvczia Suv. 
Valstijose paaugo 6,188,760 na
riais per paskutinius 20 metu.

Press Directory paduoda są
rą s za 291 kai ai ik isz k u laik- 
raszcziu ir žurnalu, kuriu pre
numeratos siekia 7,000,000. Y- 
ra 9 dienraszcziai, 106 savait- 

127 menraszcziai ir 

ir szeši isz tu 
o

in AVes-

I
I

raszcziai, 
49 kitokio.

Du sziintai 
spaudinami Anglu kalboje, 
kiti 85 yra leidžiami invairiose 
14 kalbose.
SKUPUOLIUS MIRĖ;

VISUOSE KAMPUOSE 
BUVO PINIGU.

Atlantic City, N. J. — No- 
rints tukstaneziai doleriu kam
puose po visa kambari gulėjo, 
bet isz juju nepasinaudojo 
James Cowden, 78 metu sku- 
puolius, kuris gyveno tik vie
nam kambarėlyje ir kuris likos 
surastas negyvas per palicije.

skupuolins
daug namu ir

Senas
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NEMYLĖJO VAIKU ISZGAMA SŪNŪS ISZSIPILDE SAPNAS |g2 VISU SZSllU NEPAPRASTAS
KŪDIKIS VERKU, UŽSMAU

GĖ JI, 
SUDEGINO 

PECZIUJE.

PO TAM

Sziomis dieno- 
prasidejo teismas jaunos

Chicago. — 
mis ] 
Lietuvaites Katrės Žalienės, 21 
metu amžiaus, kuri nužudo sa
vo kūdiki April i aus menesyje 
szio meto. Laike teismo motore 
laike kita kūdiki kuris gimė 

. kalėjimo monos i a adgal.
t Žaliene prisipažino buk ka- 
Ja josios vyras Adomas no bu
to namie, užsmaugė savo ke
turių menesiu dukrele Cecilija, 
kada mergaite gulėjo ir verkė. 
Po tam lavonėli sudegino pe- 
eziuje ir nuėjo ant krutainuju 
paveikslu.

Tolinus jauna motoro sako, 
buk vaiku nemylėjo o vorks- 

kudikio jaja labai erzino.

mot e re sake 
nemylėjo

mas

PARDAVĖ PACZIA SAVO 
BROLIUI.

(’umberland, S. C. — Ed
mundas Clinton, kuris buvo ap
si paczi a ves asztuoni menesiai 
adgal, pardavė savo paezia sa
vo broliui už puse namo ir 50 
doleriu priedo. Tėvas abieju 
sunu buvo isz to labai užgana- 
dintas ir davė savo pavelinima 
ant tojo nepaprasto turgaus.
ATIDAVĖ VYRA KITAI PA

RODYT KAD JI MYLĖJO.
New York. — Kokia tai 

Leigh Mannell, pati vargonin- 
ko, atidavė savo vyra kitai 
merginai, vien lik del to, idant 
parodyt kad ji mylėjo ir geide 
idant jisai butu laimingas.

X’iskas hutu buvę gerai, bet 
Mannell 
mo nuo
bet eme szliuba su mvlima 
ir dabar 
(

nepaeme persiskyri
ša vo pirmos paezios, 

, na 
aresztavotas užv ra 

laugpatysta.
Negana ir to. Sziadien Man

nell randasi po teismu ir vieto
je antrai paeziulei stoti jojo 
apgynime, tai pirmutine moka 
visus kusztus.

National

SŪNELIS SZOKO ANT MO
TINOS SU PEILIU PER

PJAUDAMAS JAI 
RANKA.

......

BAISUS SAPNAS MOTINOS 
ISZSIPILDE; MATE DŪK- 

TERE PASIKORUSIA. BJAURI MOTINA

Buffalo, N. Y.
(’hicago.

SAPNAS ISZ LIETUVOS
APVILTA

A važiausiu 
sutvėrimu ant svieto yra žmo-| 
gus, kuris aut savo geriausios! 
prielelkos, 
kuri ji 
auklėjo ir 
priesz jaja 
gyvuliu

- Sapnas nuliūdu
sios motinos apie nelaime savo 

i dukreles, buvo priežastis at fa

NELABAS PASIELGIMAS 
MOTINOS SU DUKRELE.

SAPNAVO KAD TURĖJO 
DIDELI TURTĄ; UŽMUSZ- 

TAS PER TROKA.

“SZVENTUJU” 
IR ISZVARYTA MERGINA 

NUSIŽUDĖ.
Kauni)

kor.) 7- Tarnavusi

a n t 
penejo

savo motinos,
i

dimo lavono mvlimos
linzei Bushcher, 32

išluptu būdu buvo dingus isz

dukreles 
metu, kuri

Bel tokiu!namu. Lavonu dingusios mote- 
I neonas

savo krūtimi, 
iszaugino, pakelt u 
ranka.

pasirodė 
Ci Avė, 38 metu, kuris susibarė
su savo motina Agnieszka Ka- 
sziųskiene 60 metu gyvenanti 
ant Jones ulvezios. Laike bar- t
nio, Leonas pagriebė nuo stalo 
mėsini peili, užduodamas se
nai motinai skaudu žaiduli 
rankoje.

Sena motina nuvežė in ligon- 
buti, kur daktarai turėjo 
sint žaiduli rankoje, 
paėmė nelaba sunu 
ma, norint#
priesz i uosi ir 
kad josios “gera sunu” py
kusiu, bet palicije turėjo kito
kia nuomone apie taji 
sūneli ir uždare už groteliu.

su- 
o palicije 
iii kalėj i- 
gana tammot i na

meldo palicijos 
gera sunu

4 4 gera ))

t u rojo 
turėjo visokio 

žemiško turto. Palicije dary
dami krata po kambari, rado 
pundus 'bumaszku, maiszelius 
su pinigais ir bankine knygute 
kurioje radosi užraszyta 60,000 
doleriu. Paliko tik viena broli 

gavo visaFiladelfijoj, kuris 
jojo turtą.

MAŽAI TURCZIU 
PANASZIAI PADARYTU.

Denver, Colo. — Ana diena 
mirė czionais geras žmogelis, 
kuris kitados buvo locnininku 
kasyklų Coloradoje,
vienatinis užganadinimas gy
venime buvo daryti gerai del 
savo artimu. Už jojo pinigus 
baigė neturtingi 
augsztesnius mokslus ir
turtą iszdave ant labdaringu 
tikslu. Ant palaidojimo jojo 
kūno, pažinstami turėjo sudė
ti pinigu ifžmokcti graboriui.

bet jojo

studentai 
visa

Veliuona, 
(“V-bes” 
pas vietos kleboną, Polonski, 
mergina C. tapo vieno myli
miausio klebonas tarno Ivtisz- •r 
kai isznaudota. Mergaite pasi
jutusi neszczia ir gavus žodi 
nuo klebono tarno K. Milerio, 
kad jis jos neves, nuėjo pas 
klebonėli pasiskusti, bot pas ji 
ne tik negavo užuojautos, bet 
ja iszkoliojo ir iszvare visai 
metu pabaigos neisztamavn- 
sia.

Mergaite grižus in namus 
iszgere 'kokiu tai nuodu, mirė.

VĖL SKANDALAS 
VALSCZIUJE.

— Telsziu apskr. 
tas musu

ne personiai vals- 
iszeikvojo 

apie 37,000 litu valscziaus pini
gu, 'kurie dar ir dabar isz gy- 

reikalaujami. 
su aszaromis

I

I’ryest, Italije. — Kėlės die
nas adgal darbininkas Anta
nas Bodia, turėjo nepaprasta 
sapna. Sapnavo jisai kad plau
ko ant mariu — pats vienas. 
Kada norėjo gautis ant žemes, 
paregėjo tūkstantines bumaš- 
kas plaukenczes ant vilniu, su
omes visas pajiegas, pradėjo 
rankiot pinigus. Krantai mariu 
taipgi buvo pinigais apkrauti. 
Paszauke jisai: “Na, ant galo 
ir man gi linkis atėjo, vargas 
mano pasibaigė.” 
komis prie kraszto idant 
rankiot taji skaiba, 
priplaukė prie kranto, užėjo 
didele vilnis ir nutraukė ji ve
la ant mariu ir... nuskendo lai
kydamas rankose saujas pini
gu.”

Ant rytojaus apsakė draugui 
apie nepaprasta sapna, o 
sau maustė: matyt, jog turėsiu 
kovot sunkiai už savo būvi. 
Ant rytojaus gavo žinia kad 
aplaike fabrike darba, 
mas ulyczia nudžiugęs, jau ke
tino pereit per ulyczia,' kad 
sztai t rokas, kuris veže pinigus 
isz vieno banko in kita, sun
kiose skrynese, viena iszpuole 
isz t roko ant nelaimingo už- 
muszdama ji ant vietos, o kuri 
susidaužo. Rado ji gulinti be 
gyvasties, o rankose laike su
gniaužęs kėlės tūkstantines bu- 
maszkas, kurias pagriebė kada 
isz skrynios iszbyrejo ant nly- 
czios. Po tam užtemo akys ir 
nelaimingas buvo be gyvasties.

Mare Karovati- 
ant “vieros,” 
dukrele Ivg 

tai 
po

Kijevas, 
na, 
iszaugino 
penkių metu 
“fabrikante aniuoleliu,” 
tam atsiėmė ja. ir pardavė ko- vkiam tai Žydui už 200 rubliu. 
Naujas locnininkas subjaurino 
mergaite ir užkrėtė neiszgydo- 
ma liga. Už ta velniszka darba 
likos nubaustas ant penkių mc- 

, o nelaiminga 
kūdiki vela atidavė motinai.

Motina geisdama atsikratyt 
nuo mergaites, kankino jaja 
badu, plake diržais ir ant galo 
vela, pardavė ja kokiam tai 
žmogui, bet kada paskutinis 
locnininkas paregėjo kad mer
gaite turi bjauria liga, sugraži
no ja adgal motinai.

Vela prasidėjo naujos kau- 
czios, motina norėjo kelis kar
tus mergaite papjaut ir nnžu- 
dint. Ant galo vargszei pasise
ko pabėgti pas kaimynus bet 
ir czion nagai nedoros motinos 
pasiekė jaja. Pribėgus prie 
dukreles apipylė ja su karbo- 
liku. Tasai paskutinis pasielgi
mas nedorėlės paliuosavo maža 

nuo

vieros

< *

gyvenanti
savo 

pas kokia 
aniuoleliu,

Ii

<

rado skiepe, 
ant virves

ros palicije 
gyveno, kabanezia 
pririszta' prie balkio.

Kada molina nuėjo in mies- 
Ilazol, kuri buvo persisky

rus nuo vyro ir 
kokio tai laiko, iszsiunte savo 
10 melu dukrele ant paveikslu, 

pati nuo tojo laiko dingo. 
........... .... i sugryžo namo,

ta

.kur

< c

serganti nuo i u i u kalėjimą
Yrėsi su ran- 

su- 
bet vos

I

i ■ s

Kada motina 
mano kad duktė nuėjo pas kai- 
minką, motina pradėjo rūpin
tis. Nakczia motina sapnavo 
kad mate savo duktere kahan- 
czia ant virves sjdope. Isz ryto 
davė žino apie tai palieijai, ku
ri atėjus, 
ti ant virves dukters lavonu.

rado tikrai kabau-
už 

gavo

pats

GAILĖS PAMALDOS DEL TUJU KURIE
ŽUVO ANT LAIVO VESTRIS
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Ana diena atsibuvo gailės pamaldos Szv. Traices bažny- 
ezioje New Yorke, už visus tuosius, kurie žuvo ant mariu per

eida-

Rietavas, 
Nelaimingas yni 
valsczius: 
cziaus sekretorius

ventoju tebera
Kita senele net 
akyse skundėsi, kad ji turėjo 
tiems iszeikvojimams padengti 
parduoti net paskutini parše
li. Bet to neužteko. Sztai dabarI 
valscziaus valdvbos sumanus 
sekretorius surado didele val- 
seziuj netvarka: rasta daug)’-

I
I
ill

fil
1
J
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BANDITAI APIPLESZE
TROKA ANT $104,500.

Yonkers, N. Y. — Du auto
mobiliai su banditais užklupo 
ant ginkluoto t roko, kuri-s vėže 
pinigus isz First
Bank iszmoketi pede del Smith 
Carpet Co.

Banditai sužeidė szoferius, 
suszaude duris ir iszemo pake
lius pinigu, 104,500 doleriu, ku
riuos indejo in savo automobi
liu ir iszpyszkino isz miesto.

KLŪPODAMA BAŽNYCZIOJ 
NUSITRUCINO.

Chicago. — Klūpodama baž- 
nycziojo Notre Daine 
amžio motore

iszgere bonkute tru- 
ciznos, laikydama rankoje gro- 
matele ant, kurios buvo para- 

“Priežastis mano mir
ties buvo kad neturėjau darbo, 
suszelpinejau kitus kiek galė
dama bet ant galo pati nieko 
netekau, o nuo kitu imti aukas 
džiaugsmo neapturesiu.”

Nedažinota kas ji per viena, 
kada jaja surado tai da buvo 
gyva ir ant užklausymu nieko 
neatsakinejo.
INFLUENZA 26 VALSTIJO

SE — 235,000 SERGA.
Washington, D. C. — Val

džia pranesza buk 26 valstijose 
influenza labai prasiplatino ir 
da daugiau platinasi nes suvir- 
szum 235 tukstaneziai žmonių 
serga o gal ir daugiau. Influ
enza ne yra pavojinga, bet dak
tarai apaergsti žmonis idant 
saugotusi szalcziu.

sužeidė šoferius

vidur-
vargingai apsi-

rėdžius J

szius:

nuskendima laivo Vestris. Bažnyczia buvo pripildinta žmoni- 
mis.

APGAVINGA
MOTERE

SAVOPRIGUNDE SAVO VYRA 
ANT PAPILDYMO BAISIOS 

ŽUDINSTOS.

Mountouresville
Isz priežasties

Mont.

ko, Czekas,

kalbu apie jojo 
paezia, kurios in'stume ji in di
deli paszeluma, llricas Mihal- 

gyvenantis Trot-
lone, dvi mylės nuo czionais, 
nuszove savo paezia ir tris sa
vo vaikus, po tam pats sau ato
me gyvastį. Du sūnūs apsisau
gojo baisios mirties poY iszszo- 
kima per Įauga ir pranosze pa- 
licijai apie paszelusi darba sa
vo tėvo.

Ergeli# prasidėjo keli motai 
adgal, kada Mihalko dagirdo 
nuo savo tautioeziu, kurie ap- 
laikinejo gromatas isz savo tė
vynės, buk jojo pati gyvena 
su kitais ir ji apgaudinėja ir
kad jai daugiau nesiunstu pi
nigu. Milnalkas baisiai užsirūs
tino tokioms kalboms, nukelia
vo nesenei in tėvynė ir parsi
vežė savo nedora paežiu in

Amerika, bet czionais juju gy
venimas buvo tikra pekla, nes 
kas diena burdavosi tarp sa
ves, ant galo nelaimingas žmo
gelis sumano atsikratyt nuo to
sios peklos. i

Nakties laiko užklupo ant 
savo szeimyneles apsiginkla
vęs su kirviu, 'britva ir revol
veriu. Pirmiausia nužudė pa- 
czia Irma, 8 metu Janina, 6 me
tu Andriuką ir 2 metu Antanu
ku. — Amerikė tokiu porelių 
1 u rime užtekt inai.

New York.
būti “ 
mentiniai sztorai

SUSITVĖRĖ MILŽINISZKA 
KOMPANIJE SZTORU.

A- Dabar ketina 
lenci uginiai departa- 

” taip kaip
turime vadinamus “czein szto- 
rus” beveik visuose miestuose. 
Nauja 'kompanije tu j u (Suvie
nytu sztoru yra Hahn Depart
ment Stores, 'kurio parduoda 
visokio tavoro per mota ant 
bilijono doleriu.

Kompanije jau supirko lyg 
sziai dienai 22 departamenti- 
niuB sztorus dvideszimts vals
tijose. i

kankytine nuo tolimesniu 
bjaurybių. Motina likos aresz- 
tavota o mergaite Ixatdlpinta 
prieglaudoje -del apleistu vai
ku. I
LIETUVISZKAS BOLSZEVI- 

KAS NUKANDO BER- 
LYNIETEI NOSĮ.

Berlinas. — Kiek laiko atgal 
Neukolno 33 metu amžiaus Ot
to Kancleris nukando savo su
žadėtinei uosi.

nors buvo sus i žą
sų juo, tacziau nenu

traukė santykiu ir su vienu ar- 
chito'ktoriu. Sužinojęs apie tai 
Kancleris pradėjo grasinti, ža
dėdamas jai iszkresti toki 
“szposa,” 
in ja nežiuręs. Ta savo pažada 
jis ir isztesejo.

Vieną vakara' susitikęs su
žadėtinė, insitrauke in vieno 
namo prieangi ir ten jai nu
kando nosies gala ir dali veid'o. 
Sužeistoji buvo nugabenta li
goninėn, 
suėmė policija.

Vokiecziu laikraszcziai pra
nesza, kad jis kilos isz Lietu
vos ir isz ežia buvo iszsiustas 
už bolszevikiszka propaganda. 
Tacziau ir Berlyno policija jau 
ne viena karta turėjo su juo 
darbo.

SENIAUSE MOTERE 
EUROPOJE MIRĖ.

’Bratislava, Czekoslovakijo.— 
Kaip sakoma, kad .seniause 
motore Kuropojc buvo Maro 
Jerkova, kuri mirė ana diena 
turėdama 110 metu. Tik kales 
dienas priesz mirti senuke dir
bo ant lauko prigol bedama 
darbe savo anūkams. Senuko 
mylėdavo iszsitraukt stikleli 
geros guzntes ir buvo linksmo 
budo motore ir tik tam yra dė
kinga už savo ilga amžių.

SURINKO 9,000 VAIKU 
BENAMIU.

Karkov, Ukrajina. — Devy
nis tukstunezius benamiu vai
ku valdžia surinko po visas da
lis sklypo. Isz tojo didelio 
skaitliaus vaiku, tik 150 buvo 
tokiu kuriu turėjo po szcszio- 
lika motu. Daugiausia vaiku 
surinko ant ulyoziu o daugelis 
gyveno ant lauku, tarp girriu 
ir urvoso.

Merga i te 
dėjusi

7

jai isz k rest i 
kad niekas daugiau

o ji po poros dienu

-V

LAIVAS CELTIC UŽĖJO 
ANT AKMENŲ.

— White(1obh, Irlandije.
Star laivynes kompanijos dide
lis laivas Celtic užėjo ant ak
menų Cork ;pristovoje, aplai- 
kydamas didele skyle dugne. 
Laivas iszplauke isz Now Yor- 
ko 1 Decemberio. Arisi pasažie- 
riai likos nuimti nuo laivo be 
jokios nelaimes.

SUĖMIMAS 
PUSTYNES.

< 4 VELNIU
> >

Ekaterypodor, Rosije. — 
Prasidėjo teismas taip vadina- 

velniu pustynes,inuju “velniu pustynes,” ku
rie per keturis metus papildi- 
nejo visokes baisos žudinstas. 
Nariai tosios velnisfckos ban
dos insigave in narna, iš
smaugdavo visa szeimyna, ne
turėdami jokios mielaszirdys- 
tes ant moterių ne vaiku. Idant 
priverst žmonis ant pasakymo 
kur randasi paslėpti pinigai ir 
kitokios brangenybes, naudo
davo visokius innagius ir bai
siai kankindavo savo aukas. 
Per taji laika sužeidė baisiai 
147 žmones o nužudo suvir
tum 30. Paskutine juju žu- 
dinsta buvo nužudinimas visos 
szeimvnos Konrado G ii mano. 
Kokis tai Sarenciuk davė žino 
palieijai apie juju urvą ir likos 
visi suimti bet likusieji drau
gai nužudo iszdavika. Isz viso 
aresztavojo 30 banditu.

be suklastuotu pasu, 15 Žydu 
už pinigus paleista nuo kariuo
menes tarnybos ir t.t. Energin
gas sekretorius tifrejo perkestt 
daug visokiu ujimu. Rietaviš
kiu “mažumos” ir dabar žada 
nepasigailėti pinigu sokrotonn 
isz Rietavo iszginti.

BAISIOS MUSZTYNES.
Klapatine. — Nesenai invy- 

kusiose pesztunese smarkiai 
peiliais supiaustytas Mikszta, 
vienu garsiu muszeiku broliu 
Petro ir Jono Skrisku, kurie 
suimti ir patalpinti kalėjime, o 
Mikszta iszVežtas in Kauna 
ligoninėn. Gyvybei pavoju pra- 
szalinti nėra vilties.

Pažymėtina, kad sziame kai
me kyla tarp jaunimo muszty- 
nes nuo “namines,” kurios ne
menkai pagamina szio "kaimo 
gyventojas Kukliauskas par
davinėdamas gana pigiai — po 
viena litą pusbuteliui. Kokios 
pasėkos szio kaimo jaunimui 
ypacz mergaitėms teikia gėri
mas tos pigiosios 
trūksta del to žodžio.
MIESTO VALGYKLOS 
BIEDNUOMENEI KAUNE.
Kaunas. — Artinantis žie

mai, Kauno Miesto Valdvbos 
Sociales Apsaugos Skyrius ren
gėsi atidaryti veikianezias žie
mos metu valgyklas miesto 
centre ir Szancziu, Viliampoles.

mažumos

namines,

Žalojo Kalno priemescziuo.
Ndsoms valgykloms persona

las pasamdomas jau nuo Lap- 
kriczio 20 dienos ir po keletos 
dienu, atlikus būtina prisiruo- 
szimu darba, (suraszymas ir 
patikrinimas asmenų, kuriems 
pietų gali būti duodami), Val
gyk o pradės veikti. Tose keu- 

valgyklose maitinami 
—— v ~ ~, i s,

riuose '
Krikszczionv
dams iszduodamos leszos per 
žydu organizacijas, kurios už-

ne Žydai, o žy-
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SUOKALBIS NUŽUDYTI 
HOOVERI.

Buenos Aivos. —Palicije ati
dengė in laika suokalbi nužu
dyt naujai iszrinkta preziden
tą Suv. Valstijų Hooveri, kuris 
lankosi dabar Pietiniam Ame- 
rike. Aresztavojo keliolika 
žmonių ir dvi moteros, pas ku
riuos rado keliolika dinamiti
niu bombų ir kitokiu ginklu.

laiko valgyklas Žydu biednuo- 
menei; jos atsisako su miestu 
isz gaunamos paszalpos.

NUKBODO GYVENTI — 
PASIKORĖ.

Auksztakalniai.
kor.)

— Kamajų 
v. (“V-bes” kor.) Liupfcri- 
czio 9 d. pasikorė jaunas vai
kinas S. Saužudys buvo 30 ha 
ūkio vienatinis savininkas. Pa
sikorimo prieszastis, nusibodo 
gyventi. _

!
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“SAULE”

Kas Girdėt
«j
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J
• Nekurio Lietuviai kitaip ne
supranta Amerikonines liuosy- 
bes, kaip tiktai kad skribliu 
arba kalpoka ant galvos laiky
ti. Neatsiskiria su savo kalpo- 
ku, tiktai kada soda valgyti ir 
eina in lova, bo to, ir i neida
mas in Ijužnyczia taip jau nu
siimu. Tasai kalpokas ant gal
vos vra ženklu didelio tamsu-

*

mo. Daleiskime, buna namie, 
vienmarszkinis setli grinezioje, 
o su kalpoku neatsiskire. Da- 
vadnas ir suprantantis 
kas> i nejus in 
kepure nusiima
nes koki patinstama einant su 
ipotere ant ulyezios atiduoda 
jiems paguodone imsi imdamas 
skrybėlė ir tiiom parodo into-

v v ru
svo t ima narna, 
arba užkalbė

ligentuma, bet nekuriu žiopliai 
4a lubinus užsismaukė savo 
kalpokaant akiu ir žiuri isz po 
brylių kaip kokis bužys. —To
kiu kvailiu turime po visus 
miest us.

Czin ant prastu žaliablekiu 
ne yra ka paisyti nes jau ir isz 
juju pradeda kitaip ant to nu- 
sržiui'eti, kada ineina in grin- 
czia, jau kalpoka nusiima, tik
tai da prie nekuriu Lietuviu 
tas prisilaiko.

Pameskite ta kvaila liuosy- 
bo, kuria savo skrybėlėse su
prantate, o nors maža dalefle 
ingysite apszvietimo.

Svietas kariauja su ginklais 
Lietuviszki “literlopaiei 

liežuviais.
3 3

3 

SU

Geriausia toms mot orėms 
ant svieto gyventi kurios yra 
iszmintingos. Tokios turi ge
riausia intekmia ant vyru, val
dydamos juos, l>e juju žinios. 
Bet toji intekime ne yra su
prantama del vyro. Motore, ku
ri turi iszminti, gali su savo 
vyru padaryti ka tiktai nori. 
Intekmei josios pasiduoda vy
ras be žinystos. Tokia pati yra 
palaiminimu . dej. vyro. Mote
riai, kuri ant vyro ne gali in- 
tekmes iszverti, stokus papras
tai iszminties — arba 
vy ra s y ra pa sk u t i n i u 
ir asilu.

jusios 
niekszu

Kaip rodos giliukningiause 
motoro ant svieto yra Signora 
Granta, pati It ui i jono isz Bar- 
colonijos. Turi jiji tebyriam 
laike GO metu ir laiminga mo
tina 49 vaiku ir tai savo loc- 
nu. Sunku in tai intiket, o bet 
vra tikra teisybe, 
•r •

kad mergina, atszalo nuo... le
du, nes not už 26 dolerius' pri- 
szoro ja ledais. Ko daugiau ga
lėjo tikėtis nuo tokios myli
mos ?

Iszganytojas pasako in savo 
Apasztulus: u Jaigu jus kas ne
priima, eikite in kitur ir nu
kratykite dirtkes nuo rubn sa
vo ir nuo padu apsiavimo, kad 
ne dulkeles neiszsinesztmne- 
te. ’ ’

Sziadien yra suvis kitaip: 
“Skverbkitės priverstinai no- 
rints žmones rugoja ir jus ne
reikalauja. ”— Dėkitės pini
gus ant sprando savo, jaigu no
rite del saves iszganymo.

1,1,1 ' " ’ * ' ■ « t-4

Isz Lietuvos. Oft®
r. r f, ’

Jaigu katras jauCzesi pasiu
tusiu ka'ip iszgere sziadimiinos 
‘‘ramybes’.’ lai gerinusia rodą 
yra negerti. .Jaigu brolau, Mo
tiejus (nu antakius užbeldo, Jo
nas su peiliu sulvndo, tai su 
jais daugiau neužsidekie ir isz 

, o jaigu tau M po 
apkrausto ’kiszeniirs

i

V.-J. Be>kiszkio 
kor.) — Lapkriczio

i

lolo sz.alinkis 
“gurguole

jųigu 
kožnai pedoi

$ 
mi visa tavo uždarbi 
tavo sveikata, tai ar ne priva
lai nuo tokio nevidono, tosios 
“gurguoles” szalintis? Argi 
toji “gurguole

pa i ruda- 
ir atima

szali utis
“gurguole” ne yra bjau

resnis nevidonas, negu Motie
jus, Jonas, Pilypas ir kiloki ? 
Na, ar ne tiesa? Jaigu szitai 
teisybei prieszintiimois, tai bū
tumei neiszmaneliinn.

VISZTU LIEKANOS 
ISZDAVE VAGI*

Ratkupis^'
(“ V-bos”
16 d. vietinio gyventojo Barai*•
szio pražuvo dvi visztos. Bot 
kaip mažos vertos nuostolis, 
neiszkotos. Rytojaus diena to 
palies ūkininko 
avys,
ir viduriai palikti. Tntarta pa
ties kaimo gyventojas D. Poli
cijai darant krata, klojime ras
ta visztos galva ir pluksnu. Po
licijai paklausus, kiek ir kada

I). atsake

pavogtos 
kurios vietoj .paplautos

<e * >

žinnuasKokis tai žinnuas tvirtina 
buk perkūnas du kart dauginu 
trenkė in vyra ne kaip in moto
ro ir davadžioja, kad vyrai yra 
gerais perkūnsargiais, per ka 

privalo taukiaus 
vaikszczioti su savo vvrais. — 

js vyrai, turime 
tiktai del

moterėlės

A n, jaigu nu 
tarnauti mot eroms 
to, idant in mus perkūnai tren
kimu u, po du kart, tai... szir- 
dingai atsisakome nuo to.

Garbe ir szlovc sugriubusiui 
delnui, prakaitu aplietu veidui, 
sukumpusiai kūnui, o panieki
nimas del t uju, kurie neat ja u- 
czia jokios sunkenybes, kurie 
nciszravejo jokiu usniu, nepa
ėmė in rankas, bet atstume su 

Darbas
szvii'sa gyvybes, be darbo tam
si yra naktis ir nuliūdimas — 

niekvsta

paniekinimu... v ra

tuszturnas ir 
darbo nieko nėra...

— be

Mos mėgstame teisingysia ir 
visi (eisin-geidžiame kad ir 

gyslos laikytųsi. Todėl taukiai 
primename idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti drukoriszki intaisymai, 
tai už dyka laikraszczio nega
lima siuntinėti.

Agentu anos neturime idant 
pas žmonis landžiotu — musu 
agentais yra guodoti skaityto
jai ir mioszirdžiai dokavojame 

už platinimavisiems už platinima “Sau
jai visus Dievas užlaikoles’”.koilgiausia ir visame laimina. 

Platinkite mylimi broliai ir se
sutes jusu laikraszti, o mes 
apie jus neužmirszime ir kuom 
galėsimo, del jus patarnausi
me.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, del vaikams.

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

I Preke 15c

visztaspiovei, 
kar viena viszta 
Kitas 
grin ežia 
4 4

policininkas nuėjės 
paklauso

li Va
pa pjoviau. ” 

in 
motinos.

Kiek ir kada visztu piovot.
visztas pio- 

— atsake motina.

3 >

To
ra st a 

aveliu mesa. Vagilius su im

— “Užvakar dvi 
veno” 
linu darant krata, buvo 
ir
las.
VARŽOSI DEL MERGINOS.

\'cliuona, — Kauno apskr. 
Uzia už viena panele K. varžos: 
du vaikinai. Vienas paprastai 
kaimietis Z., o antras klierikas 
Sz. Pirmajam p-le K. pareisz- 
kia ji mylinti, o antrajam ir ta 
paezia giesme gieda. Antrasis 
ja nemažai szelpia inedžiagisz- 
kai, 
važinėdamas per bažnytėlės, 
surenka nemažai Dievo malo
nei auk u.

gaila, kad tos aukos nei
na Dievui, o ponas už juos per
kasi laikrodėlius, merginoms 
sukneles ir baliavoja.
ISZKRITO ISZ TRAUKINIO 

MOTERIS. 
M

Lapkriczio num. 1.’ 
vinis traukinys 1 
metu važiuodamas link Vil'ka- 
viszkio stoties 4-me klm. užva
žiavo ant porinio vežimo pil. 
Saknlovijono isz Tarospoles k., 
Kybartu valscz. Invvkus katas- r ••
trol'ai du arklai, patekusieji po 
ratais, visiszkai suvažinėti. 
Žmonių auku nėra. Traukinys 
buvo kiek sustojęs katastrofos 
vietoj.

Ta paezia diena isz traukinio 
nr. 117 Libiszkiu stoty isz’krito 
keleive Choy Gramaite 
isz Skaudvilės miestelio. Gra- 
maites smarkiai sužeistos abi 
kojos.

Kauno siaurojo 
traukinėliu einant isz CziurJio- 
nio stoteles in Karmelitus, vyr. 
konduktorius Kugelis, pereida
mas isz vieno vagono in kita, 
užkliuvo už praeinanezio auto
mobilio, kuris ji isztrauke isz 
vagono nutrenkė žemen ir sun- 

Ikiai sužeidė galva, rankas ir 1.1.

uos būdamas klieriku ir 
bažnytėlėsper

Tik

Q 
>)

nr.
d. k ei ei
na k t ies

visiszkai
m

28 m.

geležinkelio

Ka tai tūkstanti* doleriu Žmogui 
reiazkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toka žmogus yra susiraukęs, ne-Katrie lyg sziol jokiu laik- 

raazcziu neskaito ir neturėjote tinkama? ir invairi? nesmagumu ap- 
jokio supratimo apie laikrasz- Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir suk

tai pratinkitės skaityt, iini kalna parodytum, Ui jam malo-ožius,
nos žmogus be laikraszbzio yra 
kaip tas darbinis arklys, kuris _______ _ „
tik tiek supranta ir iszmano, greit reikalauk musu vaiaUžoliu nuo 
ka po snukiu turi. Seiliaus 1 bilo vieno* žemiau pažymėtu ligų ir 
žmogui buvo užtektinai penkių at«*uk savo sveikata.
pajautimu kūno, sziadien neat
būtinai yra reikalingas skaity
mas ir raižymas, o tas, pajau
timas yra svarbesnis už kitus. 
— Kaipgi žmogau ant svieto 
gyvenai, jaigu skaityti nemo
kėsi F

Jaigu gero pamato nopada- 
ryaime, tai ir drūto namo nepa- 
s ta tylime. ,

Tulas jaunas žmogelis isz 
Masacziuzes valstijos apskun
dė savo mylima kuri už jojo 
netekėjo tik ėjo už kito. Skun
de jisai už kasztus, o daugiau
sia iszdave pinigu ant “aiskry- 
mo” ir bambiliu. Ne dyvai, ■

nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, Jeigu jautiesi eaas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai

Vaist-žoles yra nuo aolcancziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
mylimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(aathma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, ir 
kitu ligų. A tai u n ak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atslunsk 85c. 0 gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Narvu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia Ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

Gillet Street. Spencerport, Y.
i

M. M. ŽUKAITIS,

ii ’h i
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Persiskyrusiu Moterų

• ... Pilietystją. (Pilietystę. />
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Klausymas: savo vy-
:iiat ni’alizaeijh tapau Suv. 

Valstijų piliete. Dviejais mo-
1'0.

nepamot ei.
22m., mo

li ž; vyro no-

pranesza, kad 5,742,000 immi- 
•ghmtu atvyko Argentinoj nuo 
i‘857m. iki 192(>m. Italai suda
rų lipt 47.4 nuoszimti visu im
migrant u; I .; Iszpanai 32 nuo- 
BZimti; Prancūzai 4 nuoszimti;

2 ( ųuoszimti; kad 
A ust riecziu, Vengru, 

Jugoslavu, 
kitu het

GERADARE
PLESZIKE

♦ *-■ 'h t *

(legenda:)

buvau arti jumi, atvirai paw .
1 J • m a ■ «. imm!' a , * !.

Voki<‘cziai 
nors v ra
Lenku,.Lenku
ko, Shivoku ir

O* M*

lia n u, < .‘ze- 
no

tais \'(!liaii.%iincs perHiyhyrcmo. 
Ar tuo,budu uhz pnmoczian fla- 
vo pilietvsto ?

' P. N. Brooklyn, N. Y.
A įsakymas: No,

Nuo Rugsėjo 22d., 19 
tors iszt e kojiniu h 
permaino jos pilietystes. Nalu- 
raliznoti. )>ilieczini pamota A- 
morikos pilietyslo lik jeigu jie 
patys iszsižnda, arba jeigu 
teismas atima cortifikala kuo
met randa, kad pilietis i ugi jo 
pilietyslo nelcgaliszku 
arba apgavyste, 
turalizuolas .pilietis iszvyksfa 
in svetima szali nuolatiniui ap
sigyvenimui in penkis molus 
po natūralizacija.

Jeigu pilietis, bilo kada po 
natūralizacija apleidžia 
Valstijas ir gyvena, toje szaly- 
je isz kur jiaojo arba penkis 
melus kitoj szalyj, manyta kad 
jis pamėlo Amerikos pilietyslo 
ir lik nopameta ji'igu pristato 
tinkamoms virszininkains, ku-' 
ri(‘ turi teise sprensli apie pi- 
liotyste pilna da'rodyina kad 
ketina gryžti in !Suv. Valstijas 
arba kad nepageidauja, iszsiža- 
deti pi Ii (‘lysti‘S.
Natūralizacija Neduodama be 

Atvažiavimo Certifikato.
Lszsiemiau pir- 
jMan ne re i ko jo 

atvažia vimo ceri i Vi

KVITU Knygele Draugystėms del isa- 
mokojimo pinigu ligoniams. Preke 25c
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

sudėtu pinigu ant 
Proke - - - 25o.

MAHANOY CITY. PA.

A1
*•/ s/

iszsižadn

bildu
arba jeigu na-

Suv.

Klausvmasi 
mas popieras. 
pristatyt i 
kato. Aristiek neatsimenu atva
žiavimo diena 
bet

nei laivo varda 
al’idei- 

vitais kad asz gyvenu Suv. 
Valstijose net nuo 1914 m. Ka- 

ar valdžia 
afidoi vilus 

žiavimo vert i t’ikato ?
A. G. Detroit, Mich. 

Atsakymas: Jau per 
i n et u s na tų ra 1 i z a ei jos 
ninkai nepriima tokius afidei- 
vitus. Ka<l’- nors, kai kuriįtoso 
atsitikimuose, inimant Detroi- 

‘ ■ intencijos .deklaracija
■ • pirmos popjeros“ isz-

•^o
it m
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»
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TIKRIAUSES KABALASA

Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Gralkiazku, 
Arablszku ir Cigoniszku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvu ir kiekvienuiu gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda žmogaus ateiti. Bu 
Balamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Budėjo Cigonka iss Egipto Rubiną 
Bulva. Del vyru ir moterų.

VISO# TRIS KNYGUTES 9E- 
TIKTAI Už . ‘................

Prisluskito mumis 25c. Gausit* 
visu tris knygutes per paeita.

:UT“ 25c.

Pinigu* galite siusti st*inpomls. f j ,
W. D. BOCZKOW8KI-CO.

MAHANOY CITY PA. t ‘ f
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galocziau da rody t i ;
asz gyvenu

žin 
mano

.priimtu tuos 
vieton ai va

kelis 
virszi- 

m r’/"

3 3

,dau
Per 1927m. upie 1 (>‘2,000 im

migrant u buvo inleisti Argen
tinoj. (lelžkeliai privatiszkos 
kompanijos ir Argentinos kor
poracijos ragina žmonoj vykti

arba
(luptos be atvažiavimo užtikri
nimo, bet yisliek invažiavimo 
darpdymas reikalaujamus pirpi 
negujpil.ua })ilietyslo teikiama, 
reikia tureli atvažiavimo et<?X; 
ii likai a.- . .
Kaip Prezidentas Gali Dova

noti Prasikaltėlius.ų <■
Klausyįnnk: Aland ^draugas 

buvo nuteistas už .prasižengi
mą, 
teistas, Ales, jo gorieji draugai 
norime rinkti paraszus (.po po? 
ticija, praszydami, kad jis lui
tu paliuosuotas. Ar mos galime 
tokia peticija
Valstijų prezidentui

L. K. Los Angeles, Cal.
Atsakymas: Nuo tamstos už- 

klausymo s|)rendžiame, kad 
dranga nuteisė valstijinis teis
mas. Tokiame atsitikime, tokia 
peticija tuvi būti inteikiama 
valstijos gubernatoriui. Prezi
dentas gali dovanoti liktuos 
prasikaltėlius, kurio Poderalio 
JkMsmo n u teisti ir tik kuomet 
Teisybes Departamentas ta. re
komenduoja. Tokius praszy-

tikimo visai nekaltai nu-

pasiunsti Suv.

sprendžiame,

Tokius 
mus vi'$u pirmiausia reikia pa
siimsi i’ Teisybes Departamento 
Pardons Division. Prezidentas 
neturi teises kisztis ii n valstijų 
teismu nusprenstus reikalus. 
Kiekvienos valstijos guberna
torius turi teise praszalintipraszalinti 
teismo nusprendimus jeigu da- 
rodymai ir apliinkybes to 
kala uja.

Immigracija in Argentina.
Klausymas: Matau laikrasz- 

cziuose, kad labai daug žmo
nių vis važiuoja in Argontinii. 
Ar žinote apie tos szalies iinmL 
gracija, praeityje ir dabar, ir 
kiek invairiu tautu žmonių to-

J . f ' 1

nais vyksta?
A. K. Seattle, Wash. 

Pan-American 
. ,1' ‘ j / .t ■ "i

Atsakymas:

re i-
’ Ii

• • 
Draugyste iszleido praueszi < % rM 10 i . •.1 ' I ) '71 \/ | <1 V* I 7 • v/*7<aa.

ma 1928m. Spalio men., kuris
I’7*

I'

lenais ir valdžia teikia pagelba 
tiems, kurie apsigyveni u ant 
uktju. Per 1927m. 29 miestai ir 
12 kolioniju buvo insteigta 
valdžia davė nei 55G,I1O() hekta
ru žemes (2.17 akrai žemes su- 
(

kurio

3

biro viena hektarą.)
Inleidimas Naturalizuotu 

Kanados PilieczhL
Klausymas: Ar teisybe, kad 

Kanados iiaturalizuoti pilie- 
cziaj gali ineiti in Suv. Vai. ne
pulsiant 'kkvotos reikalavimu?

L. J. Newark, N. J.
Atsakymas: Ne. Kanados na- 

turaliznolas pilietis, kuris nori 
atvykti in Suv. Valstijas nuo
latiniai apsigyvenimui yra pri- 
skaitomas prie kvotos tos sza- 
lies, kurioj gimė. Bet tie žmo
nos, kurie gyvena Kanadoj ir 
nori atvyki i in Suv. Valstijų 
rubežinins avit 
lengva į ir liuosui (a daryli.

Spalio 8ta diena Suv. Valsti
jų A ugszeziaiises 
sprendė, kad 
ralizuotas jiilietis, gyvenantis 
Kanadoj, nor skaitomas iinmj- 
granln sulyg 1 mmigracijos Ak
lo isz 1924m. Dalios 20.3, jeigu 
atvyksta in Suv. Valstijas ras
ti darbo arba vyksta dirbti jei
gu tik nepersimaino gyvenimo 
vietos ir jeigu neatvyksta in 
szia szali nuolatiniui apsigyve
nimui.

Sulyg szito nusprendimo Ka
nai u ralizuotas 
gyvena Kamtdoj 

Jiuosaj vyki i in Suv. Valstijas, 
dirbti, bet negali nuolatiniui 
apsigyvenimui atvykti*

-F.L.I.S.

Krislus isz Jeruzalės ėjo Ka
pa maumo link, 
buvo: Petras, 
has, Jonas, Tomas ir Judonzius. 
Tuo laiku dar dvylikos apasz- 
taln nebuvo.

Kad nekankintu ju di'doli 
karszezini, jie iszkeliavo vaka
ro, saulei leidžiantis ir mano 
keliauti visa naktį.

Maišia jie vjsa buvo jau su
valgo. Odiniame gi kropszely- 
je, kuri Judoszius nesziojo prie 
diržo prisiriszos, paliko viso 
lik szoszi sidabriniai denarai. I

K a pa maume jiems buvo pa
mpintas butas: Jokūbo ir Jono 
molina Salomėja Kaparnauino 
turėjo gana erdvu kambarį, 
kuriame galima buvo septy
nioms apsigyventi.

Kelias ėjo per iszkraipytas 
uolas. Menulis buvo jau pate
kėjęs. Kiek paėjus, kelias pa
sisuko in pakriausze, kur biivn 
gana tamsu.

Stųiga isz

Jo mokiniais
Andrius, Joku-

ki ns, tai dHz ir davinu ženklą, 
kada jus inojoto in pakriausze. 
Bet kai arezian asz in jus insi- 
žiarėjau, pasirodote osa nepa
prasti žmones. Szt'ai kodėl a«z 
sekinu paskui jus. Asz girdė
jau žodžius jusu mokytojo, ma- 

esale neturtingi. 
, koki jus geri 

žmones. Tada asz nubėgom prie 
Dismaso, Jis miegojo. Asz pa
ėmiau slaptai krepszeli ir atne- 
.szinu jums. Trys sidnbrinini— 
tai nuo manos. Asz paėmiau 
mio Jlismaso ir... pridėjau: 
jums pinigai reikalingesni. »

Kai moteriszke pabaigė, IVt- 
1’118 tarė:

— Bet kodėl, tokia gera bū
dami), gyveni su pleszikaisf Ar 

Žmogžudystes, ple-

ežia u kaip 
Asz supratau

lR
iia

t i

gvvcnars.,

‘stus dirbti gali

Jk'ismas nu- 
Kanados nat li

pinėlis
4 4

i

mulos 
kuris

pilietis, 
gali
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MALDA-KNYGES
No. 185 , Balsas*. Balandėlis arba 

Mažus Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dądčjimu litanijų, malei u, ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdarytu drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu .krasztai... .$2.50

• No, J86 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knygą kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais....................................... $2.00

187

■*

„ mu, *<?. Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rinois apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.......................... $1.50
; No. 188 Apiolas Sargus; yru 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, mažinusia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus d rukus $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gelo katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 255 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldim^ Kun. Pilauskio, sų

.......... $1.50
katalikiszka

>1.50
Katekizmas,

nekurčia naudingais padėjimais. lOo
No. 195 Maldele Arcibrostvos 

Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus................  lOo

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso.................1O«

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

No. 198 Gromata arba Muka M u 
ka musu iszganytojous Jezuso Kristų- 
bo, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnas nezloja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina ** . ■ i 'I— ,

Se

viszku būda.

kožnas nezioja ta gromata apsiūta in
L.......................................
IcA^po BS&kMplori* • > • • *••••«****• >

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

'1 ■ .' 7 1.. 1 , . ■ f

■į’j’i

-i l i

krumu iszszoko 
penki žmones. Jie baisiai atro
do; rankose blizgėjo peiliai ir 
durtuvai. Vienas skyrėsi isz 
ju savo ugiu ir dėvėjo kitokia 
kepure. Tai buvo vadas.

— Stokit! —
Petras, norėdamas apsiginti, 

pakele savo lazda, 
ji sudraudė.

Ploszikai

suriko jie.

hot Kristus

npjoszkoje Kris
lu us ir jo palydovu rublis, nie
ko nerado.

Judoszius su savo krepszeliu 
bando pabėgti, bot pleszikn va- 

ai ome krcpszeli, 
iszkrole tuos szeszis sidabri
nius pinigus ir, 
ant delno tavo:

™ Eikite 'savo keliu, elge
tos. Mes savo jau pasiėmėme.

Kristus ir jo
1 oliau.

Judoszius vis dar oimanavo: 
gailu jam buvo pinigu.

Tuo tarpu menuli pridengė 
debesys. Tamsumoje keliaunin
kai ne pastebėjo,"Jo‘g juo.4 Ve
jasi kažkokia moteriszke.

Jie sustojo pasilsėti. Jonas 
linksmai (are:

— Užmigsime, broliai 
bar be baimes, nes jau nieko 
mos neturimo: pleszikn nėr ko 
bijot i.

Kai auszlant jie pabudo, ežia 
pat pamate moteriszke. Ji sto
vėjo ir atydžini žiurėjo in ju 
veidus. Rankose ji laike krep- 
szeli, kuri ploszikai buvo atomo 
isz Judosziaus.

Moteriszke paduodama Kris- 
luo kropszeli, tari*:

— Vięszpatio, sztai tas, ku
ri vakar nuo Jusu atome.

Kristus atidavė maiszoli Ju- 
dosziuų o
to, ar visi pinigai tebėra.

Kaili! — ture .Kristus.
VakAr szi tame krop.szelyje bu
vo tik szeszi sidabriniai. Isz 
kur-gi ju ežiu atsirado devyni! 
• — Isz tikrųjų! — stebėjosi 
J udoszius.

Moteriszke paraudo ir nieko 
Tuomet Tomas jai

(ai gerai? 
szimai...

Moteriszke atsako:
—' Mos žudome labai retai. 

Jeigu Disinasas ka nors ir nu
žudo, lai tik gelbėdamas savo 
gyvybe, arba, kad ncpaklintu 
in valdžios rankas.

— Bot ir tas vra labai blo
gu darbu. J’n no nenusimanai, 
kiek nnsidodi. Neturi tu su juo 
gyventi! Negražu! Susivnl- 
dvk!...

Jokūbas sfacziai pasiulC:
— Mo.h nuvedime tavo pas 

mano motina Salomėja. 'Pen ga
lėsi apsigyventi; Ji iszmokys 
tavo taisyti sugadintus tinklus, 
dirbi i... Be to, koletą kartu per 
motus galėsi matyli musu Mo
kytoja...

Moteris galvojo, ka atsakyti. 
Ji vis seko akimis Kristų. Galu

Negražu!

das privijo ji, 
tuos

padejes juos

mokiniai ėjo

P*

) da-
nes

szis greitai sus kai-

neatsako, 
tarė:

— Mos esamo labai tau dė
kingi. Bet buk taip gera, papa
sakok mums, kokiu budu pate
ko szie pinigai in tavo rankas?

Moteriszke atsake:
—- Asz—pleszikn vado Dis- 

maso meiluže. Asz verdu 
siems pleszikams* valgyti,
pau ju drabužius, bot priklau
sau tik vienam Dismasui. Va
kar, kada jie jus apiplosze, asz

vi-
lo-

V

*
—

de ji pasako:
Jeigu asz sugryžsziu pas 
•nd but, jis mane musz...Disma, s

gal iižmusz... bet pamesti jo 
nenoriu: asz labai jam reika
linga. Be manos jis bus nelai
mingas. Isz susikrimtimo gali 
pasidaryti labai blogu žmogu
mi. Asz goriau jam perduosiu 
visas isz jusu girdėtas mintis... 
Be to, asz ji prikalbinsiu mesti 
savo amatu. Asz |>ati galėsiu 
kitu keliu eiti... Bet jaigu jusu 
Mokytojas pasakys kitaip, to

li 1 bus pagal Jo norą.
11 •' ' * »' < ‘ I . I

Ir Kristus pasako:
sugryžk.

o

*»

Moteriszke J
>

K. RĖKLAITIS
Lietuviszka* Graboriu* 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.,

•lltf W. Spruce St«,
MAHANOY CITY, I’A.

SOfl MAIIKETST.,
TAHAQUA, i'A.

SIENINIA
KALENDORIAI

ANT 1929 METO

Kas priaiuna Viena Doleri

I

«

<

$
❖
3

: aplaikya 4 Puikus Gurkšnius =

s

i3

3 
t

Sieniniu* Kalendorius ant 1929 
meto. Prie kožno kalendoriau* 
yra prisiūta ssventuju kalendo- 
ris su pasnykai*. Kalendoriai 
tujri krepsaiuka del tauku, apil- 

Puikei ia*-ku ar *zepecxio.
marginti ir bepjauti.

Ant adreao:

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

5 3 •» 
* 
t

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PJk

-------- *—
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriau s negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.*

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-0zia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite savo , 
pinigus in azita Banka o persitikrinsite ir matyritą

I ffl

kaip tai pinigas auga bu padauginimu Procento.
-----',,7- n v — .
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Durtininkas
9T PASAKA

l»et senovėje, kada

Buvo tai senai; kada buvo, 
arfz nežinau, ir kur buvo, ir ne 
žinau, — tik reikia manyti, kad 
nė už juru bet musu szalelej ir 
no dabar,
žmonos buvo dar daug kvailes
ni ir lengviau kits kitam patik
davo net tada, kai jiems kokis 
nors melagis nebūtus daiktus 
kalbėdavo. Gyveno tuomet vie
nas nuskurdėlis. Jis buvo go-, 
ras ir darbsztus žmogus, bet 
niekas, jam nesiseka. Augina 
gyvulius ir mano — pralobs at
sigaus. Visu gyvuliai sveiki ga
nosi, o jo, kaip matai, susergu 
ir puola. Pasėja javus, visu ge
ri auga, džiugina žmonių akis, 
o jo ar visai nedygsta arba už
auga toki menkuczini, jog 
varkszas net sekios neatgauna. 
O jei uždera, kaip kad kitu 
žmonių, žiūrėk, pasikels audra 
sil ledais ir iszguldys jo szidu- 
roli, lyg jis vienas butu uživsz- 
tns: kitu ne nepakliudys.

Vargo, vargo žmogus, visai 
sunyko suliesėjo, žmona ir vai
kai badu mirszta, nei ko valgy
ti, nei kuo kūnas pridengti. Ir 
sugalvojo žmogus tada:

— Dievas mane užmirszo, 
ar gal neapkenezia, kad mane 
viena tik nelaimes persekioja. 
Eisiu, parduosiu savo vole ik*- 
inbajam: vis tiek žūti, pasiko- 
rus ar nusiskandinus. Geriau 
parsiduosiu, tai nora kelis me
tus patsai gerai pagyvensiu, 
žmona ir vaikai atsigaus.

Taip pagalvojęs nutarė eiti 
pas žinoma raganių, apie kuri 
žmones kalbėjo, kad jam pat
sai nelabasis esąs kūmas.

Kaip nutarė taip ir padaro. 
Nuėjės pas raganių iszpasakojo 
visus savo vargus, nelaimes ir 
praszo patarimo, kas jam da
bar darvti. •>

Iszklause jo senas burtinin- 
vargszokas, ir pagailo jam 

žmogelio.
• — Pradek burti, — patarė 

jis žmogeliu: — gal goriau sek
sis gyventi.
- Tai isz-

i žmones eme .rioje asz važinėju. Bot jei nepa- 
jis esąs didelis norės dabar vykti, nukirskite 

burtininkas, ir kad patsai ne- jam galva ir atveszkite czion. 
labasis jam tarnaująs. Visi la
bai ji gerbė ir net bijojo, nes 
mane, kad visa, ka kiekvienas 
žmogus daro ar kalba, jis visa 
žino.

Paniurtojo žmogelis ir gyveno 
dabar, kaip koks ponas

praturėjo, ir visi 
kalbėti, kad

sedir-( 
bo, nevargo, tik gero ir gar
džiai valgo, nes žmones nolai-

, k Uimen pakliuvę, neszo jam 
tik turėjo geriausio.

Gyveno tarno kraszte galin
gas karalius. Kai jo tėvas įniro, 
jis paliko jam didele valstybe, 
stipria kariuomene, pilna iždi
ne pinigu ir stebuklinga aukso 
žiedą. Mirdamas jis insake sū
nui neszioti ta žiedą visuomet 
ant pirszto ir niekuomet jo ne
nuimti.

— Atmink, sūneli, — kal
bėjo jam tėvas mirdamas: — 
kol ta žiedą turėsi, jokiu ne
laimiu nei tu, nei tavo valstybe 
nepatirs. Didele szitame žiedo 
galybe. Kol jis ant pirszto, 
prieszai tau baisus. Kad de- 
s/.imti kartu butu galingesni, 
iiogu tu, vistiek juos nugalėsi. 
Bfct jei nustosi kada nors szito 
žiedo, tavo apleis laime, ir nu
stosi turtu ir savo valstybes.

Kaip savo akies lele dabojo 
karaliaus žiedą ir niekados no- 
nnimdavo jo nuo pirszto.

Viena tvankia vasaros diena 
panorėjo karalius juroje pasi
maudyti. Nusirengęs jis jau bu
vo beeinąs vandenin, bet pagal
vojo-, kad jam besimaudant, žie
das gali netikėtai nukristi nuo 
pirszto ir žūti juros gilumoje. 
Karalius nusiėmė žiedą nuo 
pirszto

Nuvyko vėl pasiuntiniai jau 
dabar su karaliaus karieta, 
kaip kad burtiniilkas reikala
vo, ir pranesze jam, kn liepa ka 
ralius. Mato musu žmogelis, 
kad su karalium munki juokai, 
atsisėdo ir nuvažiavo.

Kai tik atvažiavo in kara
liaus rūmus, tuojau nuvedu ji 
pas karuliu.
“Tu manai kad esi toks dide

lis burtininkas su knDilium Iv- 
gus. Tik: tokioje nori karietoje* 
važiuoti, kurioje asz važiuoju. 
Asz tavo reikalu v ima pa įmiki *- 
nau ir Imr garbe didele sutei
kiau, o dabar tu mano turi rei
kalavimu patenkinti: turi su
rasti mano žiodą. Paprastiems 
buri iniiikams
dideles dovanas, 
surasdavo, ramiai 
juos namo. Bot; su tavim/ kurs 
esi su karaliais lygus, visu bur
tininke karalius, taip pasielgti 
asz negaliu. Jei surasi mrtno 
žiedą, gnvsi tiek turtu, jog ine 
si su manim lygus, bet jei ne
surasi, kaip kad kiti nesurado, 
liepsiu nukirsti galva.

— Szviesiausias

asz
o

žadėdavau 
kai jie ne

at leisdavau

r

J i 
L

t

Kol jis ant

t 
karaliau, 

surasti tavo žiodą nesunku, bei 
turi man duoti tris dienas lai
ko.
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LINDY KETINA APSIPA-
’ ’ OZIUOT SU SZITA 

MERGINA?
Miss Elzbieta Morrow, dūk

to Amerikoniszko ambasado
riaus Meksiko, ketina isztokoti 

lekiotojo Charles 
kuris pirmutinis

už garsaus 
Lindhorgho, 
perioke per mares.

todėl, kad jo 
Bet

Iii viena i«

PADEKAVONE
APGARSINIMAS

z4
re-Asz si n neziu per Saules 

dysto padėkavone p. Rodui už 
manės. 10 metu 

adgal asz nuo Žydu pirkau lo
tus Ohio, užmokėjau brangiai, 
norėjau lotus dabar parduot, 
ne perka nei per puse neduodu 
ka asz niokojau o mano dran
gas Ijnuras su manim gyveno 
mainose. Turėjo narna, siiau*' 
gus jo vaikui 
norą darbo o Lauras vienas vi
su neiszmaitina, kas vedom da
ryt mos dažinojom per kitus 
kad p. Rodas turi namu Clevo- 
lande ir mainacent lotu ir asz 
su Lauru iszmainiau savo lo
ins ir Lauras narna ir Clevo- 
landa propertes, abu gavom ge
rus namus (’levelande ir mos už 

galima gani brangiau ne
kaip mokėjom ir musu visi vai
kai ir mos patys gavom gerus 
darbus (’levelande už tai mes 
kožnnm patariam kas esate pir
kia namus ar hitus mainose ir 
užauginot savo vaikus, o mai
nose jiems nėra darbo, eikit 
Clevolandan ton yni miestas 
didelis, daug szapu ir visokiu 
darbu ir kožnam kogoriausia 
patarnaus. Raszykito ar patys 
nueiki! pas ji o jisai jums pa- 
daris kogoriausia. Jo antraszas 
yra szitoks: I. Rodąs, 

6712 Wade Park Ave
Cleveland, Ohio. 

Su pagarba, D. Bulis.

iszgolbojima•»

Turėjo narna, 
jiGms mainose

pykti.
Bovaiikszeziodami po soda, 

kai tik prieina prie suolelio, ka
ralius liepia tuoj prisėsti, nes 
mat, vai'kszezioti pesezias ne
pripratęs, tai greit pavargsta.

Bevaikszcziodamas,' bekalbė
damas mosterėjo karalius ran
ka ir pagavo vabalėli, o paga
vos klausia musu žmogeli:

— Pasakyk, 
riu rankoje?

— Nelaimingas 
kad patekai karaliaus rankon, 
gyvas noistruksi, — atsidusęs 
sunkiai ir nusiminęs tarė musu 
žmogelis, manydamas, kad vis
tiek karalius pastebės ji nieko 
nenusimanant; ir lieps nužudy
ti. Jis taip darė
pavarde buvo Vabalėlis, 
karalius, iszgirdes sziuos žo
džius, net krutelojo ir todėl su
gniaužo stipriai ranka. Kai at- 
gniausze ranka, vabalas tikrai 
buvo negyvas.

— Atspėjai, vėl, — sako ka
ralius. — Dabar padarysiu tau 
paskutini bandymu.

Taip taros, nusivedė ji savo 
kambariuosna. Ton jis paliepi? 
atneszti kiausziniu, padėti juos 
ant kietos kodes ir užkloti bal
ta paklode. Kai visa buvo atlik
ta, jis privedė prie kėdės ir Ho
pe žmogeliui atsisėsti. O musu 
žmogelis nežinojo, kad po pak- 

’ lodo buvo kili nežiniai. Bot jam 
i ūky rojo vis sesdinoti ir, bo to, 
nuvargo laukdamas nelaimes.

— Tebūnie groiezinu, kas 
turi būti. Jei galas man, tai Vis
tiek galas, — ir nusigręžęs in 
karalių piktai prataro:

— Ka. tu mano szviosiau- 
sias karaiiati, vis Sodini ir sodi
ni, kaip viszta. ant kiausziniu.

i szgi rdos

JUS

'Parosi, tarėsi ir nutarė eiti 
pas žyni ir viską jam pasakyti. 
Gal jis pasigailės ju ir nežudys.

Kaip sumano taip ir padaro. 
Iszklauso ju musu žmogelis ir

ta, jis privedė prie kėdės ir lie

— Gerai, — atsako kara
lius: duodu tau tris dienas lai
ko. O kad tu nepabėgtai, mane 
apgavės, gyvensi po priežiūra 
mano minuose.

Ir Hope ji nuvesti in auksz- 
cziausi bokszta ir ton uždaryti.

Eme ten žmogelis melstis, 
nes žinojo, kad jis žiedo nieku 
bildu surasti negales, net nenu
mano, 'kaip ir kur jis ieszkoti. 
Meldžiasi visa diena iki vaka
ro, o 
mano, kad jisai buria, ten vie
nas kambary sėdėdamas;

Kai sutemo, vienas tarnu, 
kurio buvo karaliaus žiedą se
nai rado, bet paslėpė, sako:

Eisiu pamatysiu, ka szis 
raganius ten daro? Ar negre
sia tik mums pavojus.

Antras tik nusijuokė.
— Tiek garsiu žyniu ir ne 

vienas neatspėjo. Neatspos ir

4*

ta r o :
Gerai, kad pasisakote. O 

jau asz norėjau apie jus pra
nešei i 'karaliui, tik lankiau nos
iai v t o laiko.

Kas mums dabar daryti ? 
— klausia jie. — Kai sužinos 
karalius jis palieps mums nu
kirsti galvas.

Karalius nieko nesuži- 
jei manės paklausysite.

•t

101)

spykyze” Vii kęs
im ry j užėjau,

Kolis sportolius užtikau, 
H u noktaizom baltom, 
Panosėm nuskustom.

Tarp tujų nebuvo jaunu, 
Nuo 20 poros metu vaikinu 

Toki mat no sport auja, 
N o nėbežd ži on ka u ja, 

Sportoliais \*ra pabuvę 
vaikiokai, 

Jau apie 35 metu beibokai
Tieji tai tris kartus skutasi 

Ir save tuoin jauninusi, 
Prisigėrė ir kaip pypliai nuogi, 

Konia visados alkani, 
Dirbti tingi, ilgai guli, 

Pinigu retas katras turi.
Sztai tau sporteliai, 
Tamsus nabagėliai, 

Pažinau kelis tokius sportelius, 
Kurie turi tiktai vienus 

ezevervkus, 
•>r 7

Tai tik po viena iszeitineje
Ka reikalauja parneszineje 
Kiti pasilieka kampuose 

tūnoję, 
Arba blakes isz lovos rankioję, 

() viena karta dviese in 
• miestą ėjo,

Tai vienos gaspadinos czevery- 
kus turėjo,

Su drabužiais ir ne kitaip 
Atsieina visaip.

Vienas turi kelnes dvejas, 
be surdotu, 

Noriais be klynu, 
Na. irsziaip taip susideda, 
Ir in miestą nusiduoda.

jie
nusiėmė žiedą 

ir paliko pakraszfojo.
Iszsimaudes apsirenge ir nuėjo 
savo dvaran, o 
szo. Prisiminė tik 
jos. Tuojau, niekam nieko ne
sakydamas, nei isztikimiau- 
siais tarnais nepasitikėdamas, 
grižo atgal ir ten žiedo nebe
rado. Nusiminė didžiai kara
lius ir liepi* visiems žiedo iesz
koti, bot niekas surasti jo ne
surado.

Ilgai aimanavo karalius, kad 
žiedo nustojo. Didžiausius tur
tus pažadėjo tam, kas suras ir 
suradęs jam atnesz žiedą, ir žy
nius ir burtininkus klausė, nie
kas jam nieko pasakyti negalė
jo. Sužinojo pagaliau karalius 
apie musu žmogeli, kad jis mo 
ka visa atspėti, moka nurodyti, 
kur randasi dingusis daiktas. 
Nusiuntė karalius in ji tarnus, 
kad jis tuojau atvyktu ir pa
sakytu jam, kur dingo žiedas. 
Nusigando žmogelis, kai atvy
ko karaliaus tarnai papasakojo 

reikalui karalius ji

žiedą ir paini r- 
namo pare*

susimildamas, 
mokyk mane, kaip tatai daryti.

Burtininkas, atnesze jam 
knygele ir duoda.

— Vai, 
skaityti, —
— nieko nepadės man 
knygele.

— Tau ir nereikia mokėti
— atsake jam burtininkas. — 
Tik tu taip padaryk: paimk 
kaimyno arkli, kai niekas ne
matys, nuvesk ji miszkan ir 
pririszk prie medžio ten, kur 
tankiausia. Kai kaimynas ims 
jo ieszkoti ir negales surasti, 
tu nueik pas ji ir pasiūlyk jam 
paburti. Nusiminęs kaimynas, 
žinoma, sutiks. Tatla tu paimsi 
szita knyga, pavartysi, nuduo
damas, kad skaitai, ir pasakysi 
savo kaimynui: 
pavogė vagis, nuvedė miszkan 
ir pririszo ten ir ten prie me
džio. Nakczia jis mano nuvesti 
ji svetimon szalin ir parduoti. 
Skubėk* kol dar nesutemo.” 
Žinoma, ‘kaimynas nuėjės, kiu 
tu nurodei, ir ten suradęs savo 
arkli, tave gerai apdovanos ir 
pradės manyti, kad tu didelis 
raganius. Kai skaudės kam 
dantys, tu nueik ir pasakyk: 
Įleisk, asz tau užkalbėsiu. “Pa
imk duonos ar druskos, pa- 
szvegždek ir liepk ta duona ir 
druska dantis trinti. Jei dantys 
nenustos skaudoje, sakyk, kad 
dar reikia kitaip užkalbėti, ir 
daryk taip, kol tam Žmogui 
dantysi patys nustos skaudoje, 
o jis pamanys, kad nuatojo to
dėl, kad tu užkalbėjai, ir vėl ta
ve apdovanos ir manys, kad tu 
didelis raganius.

— Tai ir tu taip buri? — 
paklausė jo žmogelis.

—* Ir asz taip buriu, — at
sake jam burtininkas: — tik tu 
niekam nesakyk, nes tada ir 
tau niekas nepatikęs. Asz tavo 
pamokiau, tavos gailėdamasis, niai nieko nepesze, ir pa pasą-

atnesze

nemokukad asz
- sako jam žmogelis: 

tavo

• t Tavo arklį

nieko

szitas

visi karaliaus rūmuose

— sako trecziasis. 
Gal ir neatapes, —

, ar 
mano sau

kokiam 
szaukia.

— Ar taip turiu mirti 
taip turiu mirti, —
žmogelis. — Kur asz ta žiedą 
surasiu, jei surasti jo negalėjo 
didžiausi žvniai galvocziai. 
Reikia pratęsti laikas, gal tuo
met žiedas patsai susiras.

Ir nerodydamas baimes at
sake žmogelis karaliaus 
siuntiniams:

— Vvksiu

pa

in karalių tik 
tuomet, kai atsius man karieta, 
kurioje jis patsai važinėja.

Pasiuntiniai eme aiszkintl 
jam, kad tai negalimas daik
tas, kad apie tai jie net pra- 
ncszti neiszdris karalių. Nieka
dos dar nebuvo, -kad kas isz- 
dristu karaliaus paklausyti ir 

jam reikalavi-dargi statyti 
mus.

o asz— Niekas nedriso, 
drįstu, — atsako jiems žmoge
lis. O kai pasiuntiniai prigrasė 
jam, kad ji- prievarta priver
siu nuvykti in karalių, jis at
sako:

Ne— Pamėginkite tiktai, 
vienas jusu namo gyvas nosu- 
grisz. ’ ,

Pagalvojo pasiuntiniai ir pa
bijojo prievartos panaudoti. 
Toks didelis raganius, kur net 
karaliaus nebijo, visa gali, ka 
panori. Geriau jo neleisti, kad 
nelaimes iszvengus.

Pargrįžo karaliaus pasiimt i -

Uos,
Man jusu gaila, nes asz turiu 
kaip jusu metu sūnūs, ir lodei 
nsz noriu jus gelbėti.

Klausysime
k a paliepsi, tik

j Sėsk patsai, jei nori o ne Uiane 
sodink!

atsa
ko pirmasis: — bet vis geriau 
pasiteirauti, ka jis ten daro.

O tuo metu 
meldėsi, ruoszdamasis mirti, 7 J
nes žinojo, kad surasti žiedą 
jis negali. Besimelsdamas gir
di, kad kažkas inejo kitan kam
barin, atsargiai priėjo prie du
riu ir, tu r but, žiuri per rakto 
skylele. ALusu žmogelis pamano 
kad gal tai karaliaus budelis 
atėjo ji nugalabinti, bot atsi
minė,

musu žmogelis 
ruoszdaanasis mirti, 

surasti

tik

kad

kad praslinko tik viena 
diena, ir lengviau atsiduso?

— Acziu Dievui, dar 
vienas, o du dar liko....

Jis norėjo pasakyti,
praslinko tik vienas vaakras, o 
dar liko jam gyventi du vaka
ru. Bet karaliaus tarnas pama
nė, 'kad jis pasakęs, kad atėjės 
vienas nusikaltėlis, 
likusiu. Jis baisiai niisigandc 
nubėgo pas du kitu ir sako.

Vai, szis visa žino. Kai 
tik atėjau — ir rodos ėjau taip 
tyliai, jog jis net ir iszgirsti ne
galėjo — szis žynys ir sako: 
vienas jau atėjo, dar du liko.... 

Kiti dli nenorėjo jam patikė
ti ir todėl nutarė kita vakaru, 
kai visi suguls, nueiti ir pa
klausyti, ka pasakys tasai už
darytas žynys.

Kai tik atėjo antras vakaras 
nuėjo Įiirmasis su kitu.

Kai tik jie patylomis priėjo 
prie duriu, musu žmogelis vėl 
nusigando ir pamano, kad atė
jo karaliaus budeliai ji nužu-

o dar du
\s

visa,
mus, — suszuko visi trys.

Jis paliepė jiems inraityti 
žiedą, duonos minksztiman ir 
inkiszti ji kalakutui gerklon 
kad jis fa žiedą rytu, o paskui 
nupeszti tam kalakutui uodega

Jie
jiems buvo paliepęs.

Suėjo trys dienos, ir szaukia 
karalius žyni, kad pasakytu, 
kur randasi jo žiedas.

— Na, — sako jisai: — trys 
dienos sukako, kaip tu praszei. 
Jei man nepasakysi, kur ran
dasi mano žiedas tai pamany
siu, kad tu ne burtininku kara
lius, bet apgavikas, ir kaip su 

, su tavimi asz pas i-

ir darysim
gelbėk

• man vėliau.

Karalius pamanė, 
liniukas vėl atspėjo, 
vėjingas žmogus, 
■— reikia su juo pabaigti. Mat 
kaip žiauriai ir nemandagiai 
su manim kalbasi, dar kerszys

visa padare, teip kaip ‘

kad pasakytu

kad bur-
— Tai pa-

— marto jisai
‘ į

f

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY, i

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

Taigi* seni beibokai
Argi (berniokai, 

Bloznais gali vadyti,
Prie pusgalviu prilyginti.
i

Jis iszejo kitan kambarin ir 
paliepė tarnams:

— Kai szis raganius iszeis 
isz mano kambario ir eis pro 

ji greieziau ir 
iszmeslii t per langu.

O tai buvo trecziame au'ksz- 
te, ir karalius mane, kad bur
tininkas mirtinai užsimusz 
iszkrites 
mos.

Sugrįžęs jis 
kili: 

a*i m dfctoh ai 

namo.
Musu žmogelis atsikėlė, pa

dėkojo karaliui ir jau rengėsi 
iszeiti. Kai jis buvo arti duru, 
karalius ji sulaikė ir juokda- 
mas paklauso:

— Na, visa žinantis bur
tu žinai,kada tu

szita, suimkite

mirtinai
isz tokios auksztu-

sako burtinin-

Gorai, dabar gali eit sau

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

MILL & PATTERSON STS., f

* * *
Vienas teisybe raszo, 

Ir gražiai praszo, 
Kad Lietuviu nekuriu būda 

apraszyt,
Ir del visu pagarsyt.

Kagi maezina, juk visi žino, 
kad būdas, 

Lietuviu, tai suvis kudas. 
Nekurie prie skaitymo ne 

» sutverti,
Tai ir niekam neverti.

Tik boles muszt, einiki traukt 
Munszaine kas diena raukt.

Ir parapijose ne kas, 
Vieniems geras, kitiems niekai 

kunigas, 
Sznektos jokios ne turi, 

Tiktai visus ant dantų turi,. 
O tieji kurie “Saule” skaito, 

Tieji po pabulkius nesitranko,
Sutikime gyvena, 

Ir apie'juos bus gana. 
* * *

Del jaunos pacziulcs koptu 
karveliu užsinorėjo 

Kad nakti miegoti negalėjo, 
Vyras visaip iszsikal]binejo,

O mat keletos centu iszduot 
‘ nenorėjo.

Ant grtlo, 
Szitaif) daro:

- Su szvogeriu susitarė 
Ant farmu:su krepsziais

i nusidavė,
Da buvo anksti — priesz diena 
Nusidavė pas fermeri viena.

Kelis karvelius pasiėmė, 
Surdotus nusiėmė, 

Krepszi ant paežiu užsidėjo, 
Ir namo ėjo.

Farmeris lamina padare, 
Suėmė ir pas vaitu nuvaro, 
Famwriui gerai užmokėjo, 

Tai ir brangiu karveliu turėjo 
Ir vrilge kiek tik norėjo.

Ir apie tai žmones isz Skulkino 
kalbėjo.'

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R 

1 11 ..... ■—T1
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

z

:h i
CAPITAL STOCK 1125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDI 
PROFITS 1628,858.01

apgaviku 
olgsiu.

— Tavo namuose yra va
gis, kuris, patsai to nežinoda
mas, laiko tavo žiodą pagrobęs.

— Niekus kalbi. Kaip gali 
kas mano žiodą pagrobti ir ne
žinoti, kad yra pagrobęs. Ma
tau, tu nori tuszcziais užsisuk
ti žodžiais, bet tau nepasiseks 
mano apgauti.

Ei va ton, kur randasi tavo 
paukszcziai, — sako karaliui 
musu žmogelis, — o ten pama
tysim, ar tave apgaudinoju.

Nuėjo visi ten/kur buvo ka
raliaus paukszcziai. Musu žmo
gelis apėjo visus, apžiurėjo, su
stojo ties kalakutu kuris turėjo 
nuposzta. uodega, ir sako:

— Szis kalakutas prarijo 
tavo žiedą. Liepk ji papiauti ir 
paieszkoti viduriuose.

— Pažiūrėsim — tarė kara
lius ir liopo t uojau papiauti ka
lakutu ir iszskrosti jo vidurius.

Surado žiodą.
karalius ir sako:

— Matau, kad tu tikrai 
daug žinai. Bet pirm negu tave 
at leisi u, turi u dar iszbandyti, 
ar tu tikrai eąi toks gudrus, 
kaip a pi o tavo kalba.

Mat, karaliui phgailo paža
dėtu burtininkai turtu. -

Nusivedė ji karalius savo so
dan, vaikszczioja su juo, klau
sinėja, kokiu bildu atspėjo ji-

tininke, ar 
riiirsi?

Žinau, — atsake jam žmoge- 
-— trimis dienomis anksz- 

čziau negu tu, szviesiausias ka
raliau.

Iszgirdes sziuos žodžius ka
ralius Įbaisiui nusigando, nes 
patikėjo, kad žynys tikra tiesa 
pasakęs. Jis sulaiko ji, apdo
vanojo dvarais ir dideliais tur
tais, apstato ji tarnais ir sar
gybą, paliepė žiūrėti, kad ne

tik lengvai gyventu, 
gardžiai valgytu ir saldžiai 
gertu. Karalius mano, kad taip 
begvenant, jis ilgai gyvens, biis 
gvvas ir karalius. 
Vm/ <

lis:

dirbtu,
“ V “

f

1

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir. 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jas 
turėtumėt reikalą su muso banka 
nepaisant ar mažas ar didelio.

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Prea. ir Ka*.

i

Žmogus apsigyveno padova
notuose dvaruose, parsigabeno

Nusistebėjo ten savo ŽTnona il‘ vaikus, leng-
vai visi ten gyveno, nieko ne
dirbdami, vargo neragaudami, 
tik gardžiai valgė, saldžiai ge
re, diena ir nakti linksminosi.

* d

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnorirt. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus

Knyga
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklines 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

*

W. D. BocikaiMka,*€o.
W -

Ir asH ten viena karta- buvau/ 
su jais gardžiai valgiau, saldžoi 
geriau. Nors per barzda varvė
jo, bet gerklon nepateko....

f *dyti, bot atsiminė, lead dar tik 
du vakaru praslinko, lodei rtt-. 
siduses sako:

—- Acziu Dievui, jau du
liko tik vienas:

Nusidėjėliai, iszgirde sziuos sai, kur karaliaus žiedas, kokiu 
žodžius, nusigando ir nubėgo bildu jis ingi jo mokslą atspėti, 
pasiszauke treczia ir sako:* ' ' L ^7

Tikrai szis žynys viską žino. ’Žmogelis daugiausia tyli ir nio- 
Vos tik priojova prie duru, jis ko neatsakinėja, o karalius vis

pasiszauke treczift ir sako

1

9

> o

į Dr. C. A. Žerdeckas
J

kur randasi dingusia daiktas....
L1ETUVISZKAS DENTISTAS 

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuvlszkai ir suteikiu 

goriausi patarnavima.

of

J
Ji

gali sapnuot.
— -------------------------------------------------------- T-— - ■ . ______

- • *

Dr. T. J. Tacielauskas
* iL 1 *" *1

* > '

Pirmutinis Liotuviszkas
Dentist as Mahanojuje.

, • . J-------
Ant Antro Floro Kllno Batoro

M

■įI

i Mahanoy City, Pa,
I

100 E. BROAD STREET < 
Ant vimtaus Peoples 
JJrust Co» Banko.'

ir sako: jau du atėjo, liko dar daugiau ir daugiau klausinėja,Žmogelis padėkojo ir, pare- kojo, ka reikalavo burtininkas.
Gerui/ 

l>asiihikite jam karieta, kū- bar?
je« namo, omo daryti, 'kaip jam | 
sen išpūta r e, ii* greitu laiku

pil ' > ' ■■ ' •
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Gerai,
I

tarė karalius: vienas./ Kas mums daryti da* bet kadangi žmogelis neturi ka <
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M Įsakyti, tai karalius’ ima nei
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ŽINIOS VIETINES
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Seredos bus atidaryti del pir
kėju lyg 24 dienai.

. — Girdėt kad strytkariu 
kompanijo mano pradėti kelia 
nuo Pottsvilles in Meizville,

J t
<

I

t
‘ fe 't < .'i t 

^"TSSJS*?

t
r*

Visi sztorai miesto nuo

nuo Pottsvilles in Meizville 
nes žmoniems nusibodo bosais 
važiuoti o ir neparanku.

— Palicije paliepė nesztis 
po nogiu isz miesto kokiai tai 
ateiviai moteriai isz Tamak- 
ves, kuri bjauriai pasielgi nėjo.

— Ana diena Pottsvilles 
sude iszsieme ukesiszkas po- 
pieras (Citizen Papers) 
ateiviai. Tarp tuju 
moterių visokiu tautu.

274 
buvo 20

vakara— So rodos vakara apie 
septinta valanda Vakaruose 
ant dangaus buvo matyt ilgas
ugninis stulpas. Žmones žiurė
jo‘.su. baime ant dangiszko 
ženklo visaip spėdami priežas
tį- jojo pasirodymo. Ant galo 
atejA per telefoną žine isz Ash- 
lando, buk tonais sudegė senas 
brokeris o liepsna kilo angsztai 
in debesius ir isz tos priežas
ties buvo matyt ugninis stul
pas.

SHENANDOAH, PA.
•< '»

- Koki tai vaikai insigavo 
Žema i ežio aptieka, paimda

—■ ■ m i ilium i i ■ ■ —e———■■ .it nu pi im—
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■ r ■W1n **%*•
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WORTH’S
“SMART FASHIONS”

/

Musu naujam sztoro rasite 
dideli pasirinkimą naujausios 
mados visokiu Kotu del moterų 
ir merginuu. ;

Turime labai gražu Kotu 
pasiūti pagal naujausios mados 

1 isz gero materijolo ir kailinais 
papuoszimais,

Niekur kitur negalima tokiu 
pat Kotu pirkti už muso pigia 
preke tiktai po ..
Visokiu didumu \

Nuo 14 iki 52

ATEIKIT PAMATYTI.

$24-75

I 
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232 W. Centre St. Mahanoy City.
Pirmos duris nuo Grabam Bros. !?I

4%’l

Gilberton, Pa. — Beadi'ngo 
kompanija davė žinia del visu 
tuju kurie gyvena kompaniez- 
nose stubose bet kasyklose ne
dirba, idant iszsikraustytu in 
kur kitur, nes stubos yra-reika
lingos del darbininku.

Philadelphia, Pa. — Szv. Ka
zimiero Parapijoje, 324 Whar
ton Street, prasidės ketures- 
deszimts valandų atlaidai.

Neapleiskite tos brangios ir 
iszkilmingos szventes.

malonėms 
isz atver-

Jezaus Szir-

Pasinaudokite
Dievo phistanezios 
tos Vieszpatics 
dies.

Prasidės 16 d. G rudžio. Sa
kys pamokslus misijonierius 
La Salintas, Kun. J. Bružas, ir 
bus in pagelba daug kunigu.

A — Du jauni iszgamos Vin
tas Zerickis, 20 metu ir Cla
rence August, 28 metu, likos 
uždaryti Pottsvilles kalėjimo 
už.^nžagejima jaunos raergai- 

< tęs.

hn
, mi daug cigaru, paperosu, pi

nigu ir kitokiu dalyku.
t Martinas Stanaitis seny

vas žmogus, 326 W. Cherry’ St., 
‘mire Panedelio ryta sirgdamas 
koki tai laika anglekasiu dusu
liu. Velionis gimė Lietuvoje 
atvažiuodamas in Amerika 
jaunu vaikinu . Paliko paezia, 
aunu Kazimiera, Detroite, kc- 

. turės dnkteres: Kaledienc ir 
S^ukaitiene isz Mahanojaus, 
Zakarevicziene ir Agnieszka 
mieste.

laidotuves atsibus 
ežioje su pamaldomis Szv. Jur- 

• gio bažnycziojo prie kurios ve
lionis prigulėjo. Gimė Pavoni- sanvaite mieste mirė *556 ypa- 
nio kaimo ir gmino, Mariam-

A

m

Po t n v- •r

poles Aprtkriczio, Dauksziu pa
rapijos, Suvalkų gubernijos.

A

I Judvi ko 
prasidės

Maizeville, Pa., — 
Szvenito 
Parapijoj,
Misijos nuo 16 Dec., 

iki 23-czios. Misijas laikis ge
rai žinomas pamokslininkas 
f'ėrbęmas Kun. Alfonsas Maria 
\.C. isz Scranton, Pa. Todėl 

mis proga atsilankyti visiems 
parapijonams ir kaimynams, 
kuriuos užpraszo vietinis kle
bonas Kirti. J. Tiszkus.

k.C. isz Scranton, Pa.

Cliffside, N.J. — Andrius 
R^szimas, gyvenas Cliffside, 
N^J. penktadienio rytaNJT. penktadienio ryta eida
mas isz dartbo, gatvėj krito ne
gyvas vienas blokas atstu nuo 
gyvenimo buto. Pas ji rasta ir 
°pede/’ kuria nesze namo.

Nuvežus in ligonine, isztirta 
kad turejes szirdies liga. — 
Amžiaus 60 m. Paliko nuliū
dime senute moteri, kuri serga 
kojose reumatizmu ir dirbti ne
gali, dukteri virsz dvideszim- 
ties metu ir aunu apie 14 me
tu; — V.

I

New York, N.Y. — Gruodžio
7 d. tik pradėjus vaikus moky
ti,, koks nedorėlis uždege kam
barį virsz zakristijos. Paszauk- a * • • a « • a..ta ■ ugniagesiai, kurie greitai 
gaisra 7 užgesino.
sieks $5,000. Bažnyczioj viduje 
nieko pagadyto nematyti. Su
degė tik salėj padėti rakandai. 
Tuo sykiu bažnycziojo buvo 
daug žmonių, kurie ugnagesius 
pamate, smarkiai iszaigando, 
nors paezioje ugnies nebuvo 
matyti, tik daug durnu.

Tėvu susirinkimas nutarė 
gauti' antra Lietuviu kalbos

Nuostoliai,

ATLIKS KELIONE PO VISA SVIETĄ

Paskutines Žinutes
t

fl

kompanijos szioje
iszinokos priesz Kalėda^ 12,- 
000,000 doleriu del 157,000 (kir
bini nku. t

Hazleton, Pa. — Anglines 
aplikineje

fl Philadelphia. — Praejta

tos, arba 104 dauginat no kaip 
u ž p ra e j t a sa n va i 1 e.

fl Philadelphia. — Prohibi- 
cijos agentai 
galonu geriauso 
$1,000,000 isz gerai žinomo 
bravoro Bergne.r & En/ęeh

iszliejo- 900,000 
alaus vertes 

gerai

Trinidad.mi Port-of-Spain,
— Per e'ksplozi.ie aliejaus, likos 
užmuszta 13 žmonių ir daigelis 
sužeista.

•ANT KAL*EDU

DABAR laikas užraszyti Gi- 
in Lietuva “Šaute” 

dovanu ant Kaljodu, o pri^k 
tam, gaus Dovanu ir Kalendolri 
isz kurio Lietuvoje labai nu
džiugs. Yra t/hi pigiauso do
vana <lel jus bą jokio ruposczĄo 
iszsiuntb.no, o giminėms pada
rysit riciszpasakytinai daug

minoms

Yra i#ui pigiauso d|p-

fieiszpasakytinai 
džiuugv.mo per visu# metus.

Preitumeratn ka^ztuoja in.
Lietuvi tiktafi $4.00.

W. D. Bo<*zkauskas - Co.
Mahatyoy City, Pa.

(t.f.)

6 66* • 
yra lai Receptas <lel 

Szafczio Cripo, Flu, Dengue, 
BiHous ’Aarszczio ir galerijos.

Greitai veikia. Gausite apttiekoae

Valgiu Gaminimas
—m—

Namu Prižiu rejimas
Kožna moteris a|r mergina?

/ privali turčti sRia knyga 
ir ji 'turėtu rastis kiek- 

! vienam name. 167 puslapiu 
į didelito 

audelqlinais apdarais.
formato. >. Drūtais

I>reke tiktai 91.50.
I

mojrytoja ir insteigti mokyk- Ww D. BOOZKAT7SKA8-OO*
i a * • —*— ft t. VT ia gaisri ■ ■ Y > AiJojeąugsztesni laipsni. -V. Z MAfl ANOY OEQY, PA. „

II*I
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SOVIETAI GAUNA ISZ
VODKOS 900 MILIONU 
RUBLIU PER METUS.

Ryga, — Contrailnio vykdo
mojo komiteto susirinkime 
Maskvoje eina kova del sovie
tu vodkos monopolio pasiūlyto 
programo ateinaneziais metais 
insteigti dar dvideszimt viena 
degtines distilerija wovietijojo, 
paskiriant tam roikaliu 15 mi- 
lionu rubliu.

Degtines monopolis 
valdžiai duoda per metus 900 
milionu rubliu pajamų.

Daugelis delegatu tokiam su
manymui prieszingi. Jie sako, 
kad sovietu valdžiai nereikėta 
dar labiau girdyti žmones vod
ka vien tam, kad isz to galėtu 
turėti daugiau pajamų. Vietoj 
statymo nauju degtines varyk
lų, jie ragina sovietu valdžia 
suvartoti pinigus kultūros dar
bui tarp valstieeziu 
žemes akiui kelti.

susirinkime

sovietu

) taip jau

PAJEBZKOJIMAS.

Asz Marcele Kriaucziunieno, 
po levais Grupaite duktė Jono 
G rupu, pajeszkau savo dėdės 
Benedikta Grupa. Tegul pats 
atsiszaukia arba kas k a 
ji žino tegul man ] 
Turiu svarbu reikalu.

Mrs. Marcele Kraucziuniene 
P.O.Box 104,

Poquonock, Conn.

apie 
pranesza. 

(lt.

DUMCZIAUS
LIETUVOS az) VAIZDAI

Itidomiausi Judami Paveikslai 
ka cziamet Lietuvoj nutraukti. 
Atvaizduoja Lietuvos, kaipo ne
priklausomos valstybes, 10 m., 
gyvavimą. Paveikslai isz visu 
kampu; taipgi isz Latvijos, Bra-. 
zilijos, Kanados ir 

* * * mus/
Isz paukszcziu gyvenimo ir 

“Httirbredth Harry” 
isz dvieju reels, prisijuoktit vi 
si Žinoma, visi kviecziami atsi 
lankyti. Rodys 
Jonas Dumczius.

SZV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALEJE

SAINT CLAIR, PA.

NEDEL10J, DEC. 16
PRADŽIA 7:30 VAKARE 

POPIETU 3 VAL., VAIKAMS 
t

inžanga 40c, Vaikams 25c

“Musu Vil-
Trakei ir ju apylinkes.

komedija
V

aiszkins ’ 
Bus rodoma,
ir

JN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis koBiilia, Sunkus kvėpavimas, 
Katariazkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prlsz\kinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetlne pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per

(the HAMPDEN LABORATORY 
' 724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
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Kapitonas Jean Francis De Villard, garsus lekiotojas ir 
neužilgio pradės kelione

d

X

i I? .i : v 'r •ž:į

M safe 
Oi

■<

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

KLAIPEDA
Ant BALTiC-AMERIKOS 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
jojo paczinle su keturiais draugais, 
po svietą su dideliu eroplanu isz t'liiragos. Jojo eroplanas bus 
užvardintas <ir“ 
sparnai yra 90 pėdu ploczio.

. _ . -------------— -------------

The Spirit of Chicago” su trimi motorais kurio

Muso Banko Kalėdų Kliubas
Jau prasidėjo ir lengvu spasabu^galima 

kožna meta turėti pinigu del Kalėdiniu 
Tik po keletą centu, penktuku

' M *
q*

pirkinio.
deszimtuku ar doleriu kas savaite 
po 50 savaieziu, in gražia 
Žeminus atskaita parodo ‘‘kaip

priaugs
suma pinigu, 

t r

1

25c. Kliubas Indokito 25c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite $ 12.50 
I ♦

SOc. Kliubas Indokito 50c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 
$1 Kliubas Indėkitc $1 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 
$2 Kliubas Indokito $2 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 
$5 Kliubas Indėkitc $5 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 

$10 Kliubas Indėkitc $10 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$20 Kliubas Indėkitc $20 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 1,000.00 

$50 Kliubas Indokito $50 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 2,500.00 
$100 Kliubas Indėkitc $100 kas savaite—už 50 savaieziu turėsit 5,000.00

25.00
soToo

100.00
250.00 
500.00MC.-

PRISIRAS ZYKITE DABAR—SZIANDIEN

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

PRIETELISZKA BANKA

KATE, KURI TURI SAVO LOVELE
fe

I

I

ty
i. ■

■. ,į
:rį

BI
ii

i A s

•5r
<*< g

to

fc O

v>>

ii k.m/
:• ?.

■

fe:

B :<.'Z

fe:

B

4(

a®
■•>»< • « >. įtraiį!

•<

S

>1^

La ■

Sosqui
J■v4:;Xi^!Ą^v

si..

Kčt&y - • '<7.41

įf

W v

<

M

$
■X;

T.-Jįj

B:

• įl■i?
f

i1

i’”

. ('4;

C, 
v.
O

:<*

■o ■

k?*?

o....

>;fe:

i
ii

k e j
:.į L :u. < ■

o s

’A:v
■t*

fe

■?

!įtw>

i: * | •

iiį’‘n
$

•Xvfey

$

1
QlWI

i
'P;

fe-

I

I
I

■ į?:'/-

Iii t*

3 s

ifc

i

jZv.jiy ■» >

•:jg{
•ffe

I

?:<■
'1:5?

s. ž'v- i I

fe:.

■
:•>? ■•>:■ '-Xijr

mateiska kate, kuri jau aplaiko ketures dova-
nas ant visokiu parodu,«ana diena Philadelphijoj vela laimo-
jo dovana. Toji kate turi savo lovele in kuruia atsigula kada

buna pailsus.
. ■ > v X i ■ .

•O /
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IN KLAIPEDA

SI 07 Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181 
TURISTINĖ 3 

KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 

In abi pusi 203.50

ISZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
"ESTONIA”. 9 Vasario"LITUANIA” 22 Gruodžio

Žiniom Kreipkite! in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

4 

*

UNION TRUST BLDG. 
PITTSBURGH, PA. I

LIETUVISZKU SIENINIU 
KALENDORIŲ DAR YRA 

Musu savos laidos Lietuviszki 
Kalendoriai yra labai gražus. 
Turimo ir visokiu kitokiu. Vie
nas kalendorius už 25c. 12 ka
lendorių 
pinigus ir gausite kalendorius.

JONAS KERDEJUS 
663 FOUBTH STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.

PAIN-fXPELLER
r“V«-V’ į *«c v 5 __«'A* 4.** . *, \

ii

ii

O;

už $2.50.
ic.

Siuskite

PARSIDUODA.

Namas ir groserno. Kampi
nis namas devvniu kambariu 
ir biznis geras. Parsiduoda už 
žema kaina $4,000 inneszt, o li
kusius ant lengvu iszlygu ant 
4-to nuoszimczio. Priežastis 
pardaviipo yra kad savininkas 
nori iszvažiuoti in kita miestą 
pas vaikus. Reikale kreipkitės 
antszio adreso: (100

Mr. John Verukaitis, 
Forest City, Pa.Box 479

331 W. Centre St •»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojimą 

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.

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavima.

Telefonas 872.

K?
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Naudokite išlaukiniai nu®
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

IŠsitempimų
Neuralgijos

PerfrililcrinkitCj 
njH 3

i

4 
d

kad gaunate tik- jr į ritinai liiaiiv. Sk«avs |,avi>eiv.

Sr-jp! INKARO vaitbaxenklit ant
L I akelio pagelbės jums apaisaugoU.

1 ‘ ‘
nurodymai

> I)t«f f CDV

1 p^11^ 
naudojimui PAIN-EX-

i dedama prie kiekvienos bokutės.
k Parsiduoda visose vaistinėse 

po 35c. ir 70c. bonka.
* Arba galima u/sisakyti stačiai ii

r 77i* L^bot^/o^/^9 crP 
F.AJ. RICHTER. "SJ CO.' 
uihov auo k out n , imi lik

k BROOKLYN, N.V

Knygutė, kurioje paduodama

PELLERIO daugely atsitikimų, pri*

hlKi fcĮ.S\;PAW-v -

V J .
,♦ •*» ' i.‘ :h-z r * ’ 1' * <•

flihiuantW
tDANCE FOLIO^

piano’ SOLO H
Qontainii^ a choice' į'|( j 

collection of the most f l 
popular Lithuanian 
pieces |

<

*

■f- *

TIK IŠLEISTA. * 
' Kaina-76c. r ■ii3 ■
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MVTTAK-ELSNIC CO.
'H J

4639 So. Ashland Avė.
I 
įCHICAGO, ILL. <

EXTRA! GERIAUSIS KU KŪ LAIKRODIS RINKOJEI
Jeigu jus norite nusipirkti gera 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikai 

y iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
C dezekuis, uosiniai ir juod-mėdtio 

ranka padaryti invairus nrtistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.75 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne 

preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai Jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymu dabar kol preke yra teip žema. -Adresas:

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, HLDept. 62.

i.

%25c5%25beiur%25c4%2597jo%25e2%2580%2598.su
iszsiuntb.no



