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W. I>. BUCZKOWKII, P...-4 Hi-
r. w. buczkownki, Miter. 42 METAS

ISZ AMERIKOSPASZ0V! SAV2GASPADINE
NELAIME LIETUVIU 

SZEIMYNOJE

riuosia dirba

- Keturios 
k u-

MRS. BRAZAUSKIENE 
MIRTINAI SUŽEISTA. - 

BURDINGIERIUS ZER- 
KAITIS JESZKOMAS.

MOTINA UŽMUSZTA, JOS 
DUKRELE MIRTINAI 

SUŽEISTA.

' —

Nukapojo Moteriai Pė
da Nuo Kojų

KASYKLOS PRADĖJO 
DIRBTI PO SESZIAS 

DIENAS SAVAITĖJ.
Uniontown, Pa. — 

minksztu anglių kasyklos,
3,20 (įdarbininku, 

pradėjo dirbti po szeszias die
nas nuo praeitos Petnyczios, 
vietoje po dvi ir tris ant savai
tes, kaip lyg szioliai dirbo. Vi- 
sos kasyklos priguli prie .Jones 
and Laughlin Steel Co ir Weir
ton Stool Co. Trys kasyklos:Trv
Vesta No.4, IGcheyville; Vesta 
No. 5, Vestaburgo ir Areila No.l 
Denbe dirba 2,600 darbi ninku.

Kompanijos apgarsino kad 
tiktai vietiniams darbininkams 
bus darbo‘bet atvažiavusiems 
isz kitur darbo ne duos.

PAVOGĖ KEPALĖLI DUO- 
NOS; ARESZTAVOTAS— 

PASIKORĖ.
Pittsburgh, Pa. — Sztai vai- 

geru lai
bi i k raszczi ai

šiai Amerikoniszku
apie kokiusku” 

skelbia:
Juozas Drusin, 39 metu, 

turėdamas darbo ne pinigu 
pirkti savo keturiems sierate- 
liams duonos, pavogė kepalėli 
duonos ir būdamas 
kad ji už tai uždarys kalėjime, 
likos surastas kabantis ant vir- 
VJitos •L-k- F' igV'. ^Luk-b‘Vtf gy-

Ki TH Kidge, arti czio- 
l'aja diena ketino stoti 

kvajera ant'iszsiteisinimo., 
sau

ne

na is
pas.
bot isz’baimes atome
va'tė

ne

baimėje,

gv-

5,879 ARESZTAVOTI
UŽ PERŽENGIMĄ 

PROHIBICIJOS.
- Nuo 1 Džiula

jaus lyg 1 Novemherio, mieste 
likos aresztavota 5,789 ypatus 
už peržengimą prohibicijos tie
su, paimta 416 automobiliu nuo 

kati lėliu 
»s. Girtu

du tukstan-

butlegeriu ir 1,602 
del varvino munszaim 
aresztavojo apie 
ežius, 36 mirė nuo užtrucinimo, 
22 neteko protOj 266 randasi li- 
gonbutesia nuo girtuoklystes, 
18 atome sau gyvastes nuo gori
mo ir 1.1.

- Josephine Bra-, 
amžiaus, 

So.
P.

35 metu
• ) ) J 

sumini

(’liieago. 
zaiiskiene, 
našzlo, gyvenanti 
Union avenue su 
Brazausku, 14 metu, likos tur
imi mirtinai sužeisti trimis re
volverio szuviais pereito Utar
ninko vakara, 11 valanda.

Mrs. Brazauskiene 
(burdingierius) 

Zorkaitis, 55 metu

Pas
veno

<r V- 
Julius

55 metu am ži a 11 s. 
Utarninko vakara torp gaspa- 
dines ir burdingierio prasidėjo 
gineziai esą del raudos ir bur- 
do neužsimokejimo. Mrs. Bra
zauskiene osa paprasziusi a»’ 
ha 
tvti.

Zorkaitis vietoj 
iszoiti,

lo neužsimokejimo. Mrs.
esą paprasziusi 

užsimokėti arba iszsikraus-

apsimokot i 
ar iszoiti, pasiėmęs revolveri 
paleido in gaspadino visus sze- 
szis szuvius, kuriu trys ja kri- 
tiszkai sužeidė per vidurius, ir 
pats pabėgo ir pasinaudoda
mas nakties laiku pasislėpė.

Kadangi Afrs. Brazauskiene 
bebuvo viena namuose ir mir
tinai sužeista, o sūnūs tuo lai
ku buvo kur tai lauko, tai kol 

n(‘l)uvo kam 
suteikti.

sugryžo,
rrohos pagelbos

Nelaimingoji nuvežta in pa- 
, nors yra gyva, 

rimtoje padėty ir kn

.sunns
o

vieto ligoninėn 
be t yra
voja su mirtini. Paszaukta po
licija, apžiurėjo vieta ir pra
dėjo kaltininko jeszkoti. — N.

BIAURESNIS UŽ TURKU.
Oakland, Calif, 

jeszkomas per policija Norman 
Flood,likos uždarytas už sztan 
gu už daug

T’asai iszgama prisipažino, 
buk jisai per paskutinius 23 
metus apspaeziavo su 29 mote
rims ir merginoms, po tam už
griebęs nuo ju koki turėjo tur
teli su j’uom persiskirdavo arba 
pamesdavo. Sako jisai, kad tu
ri da apie penkis szimtus mei
lužiu po visas dalis Ameriko.

a uo seniai

patysta.
prisipažino 

paskutinius

Boston. — Lapkriczio 10 d., 
Vincas Za-apie 8 vai., vakare, 

(Andriaus Zaleckio
5tl: SI., 
isz Ha-

Sout Ii 
važiavo

jo moteris ir ju 2Į2 metu duk-

lock iš 
nonas)
South Bostone 
verhill automobiliu in
Bostoną. Su juo kartu

•»
>) Kgyvenos 611 

uTVŽO

SU-

rele, ame paeziame kare važia
vo jo moters sesuo Saliomeja 
Daukant iene gyvenant i ,402 K. 
7-th SI., su savo 5% metu duk- 
role. Jiems bevažiuojant ties 
Andover, Mass. ■ juos isztiko 
baisi nelaime. Priesz juos pasi
rodė trvtkaris kurio szviesn 
buvo taip smarki ir puolė tie
siog in Zaleeko akis ir ji mo
mentaliai apakino. Jis neteko 
kontroles ir jo automobilis su
sidūrė in smarkoi atlekianti 
strvt'kari. Susimuszimas buvo 
toks smarkus, kad jo automo
bilius subirej in szipulius. 
szvogerka Daukant iene
ant vietos užmuszta, jos duk
rele mirtinai sužeista, kuri da
bar randasi 
Hospital ant
paties moters

Jo 
tapo

1 jawrenco G (merai 
danger list ” Jo 
galva ir kruti

no sunkiai sužeista, bet gyvy- 
)>ei pavojaus dar norą. J u ma
žoji .dukrele taipgi sužeista b<»t 

vilties, kad pasveiks.
pats irgi tapo 
kiek lengvinus.

4

esą
sužeistas,

iszlike

Daukan- 
invyko Lap-

.Jis 
bet 

Ir lik rodos 
stebuklingu būdu jie
gyvi, bot ju automobilius tapo 
visai sunaikintas.

Velione Saliomeja 
t ienos laidot uves
kriezio 14 diena 9 vai. rvte isz 
Szv. Petro Lietuviu bažnvezios 
Kalvarijos kapuose1.

Ji palieka nuliudusi vyra
mirties patalo 5*4 motu dukre
le. Velione priklauso prie keliu 
draugijų.

i r

Užmirš

SUDEGINO SAVO AUKAI 
KOJAS, PO TAM JI 

NUŽUDĖ.
Cleveland, Ohio.

tyja surasta koki tai nepažysta
mas žmogus su sudegusioms 
kojoms ir skyle galvoja. Zudin- 
tojas pirmiausia savo aukai su
degino kojas lyg keliu po . tam 
užmusze su pikiu, nes galvoja 
radosi smaili skyle o szale gulė
jo pikis.

Buvo tai darbas žmogiszko 
szetono, kuris taip baisiai pasi
elgė su savo auka. Kas buvo 
nužudytas, policija da 
rinojo.

OKTOBERYJA PARDUOTA' 
DAUG GAZOLINO. i 

Pa? 
vežimu

Harrisburg, Pa. — Bjuras 
motoriniu vežimu prancsza, 
buk Okto'berio mėnesy ja Penn- 
sylvanijoj parduota tiek gazo
lino, kad va 1st is surinko 2,774,- 
715.26 doleriu padotko.

Tame me nosy ja .pavogta 236 
automobiliai isz kuriu 32 nesu
rasta. Steitiniai surinko baus
mių už visokius prasižengimus 
41,551 doleriu. Nauju aplikan- 
tu ant varvino automobiliu bu
vo 16,537 o atmesta 6,547.

KRUVINI MUSZIAI TARP 
KAIMUOCZIU IR VIR- 

■ SZININKU.
Kruvini musziaj at

sibuvo tarp kaimuoeziu Ostro- 
vo

i Z vigą.

prie IiUtvijos rnbežiaus 
Soviet inia is virszini u kai 
rie pribuvo

f

8» 
konlisknot i

su 
ku

ri no

SUBADĖ VEIDĄ SU 
PEILIU.

K roką va, I am k. Kaime
» •........... • i,,.,,,,.,,, i,:i u:,. 1 Jevoruvkoir, darbininkas Mo-kaimuocziu korinis ir Kitokius! .
^riidiis.

Kaimai Jelina ir Du'bki likos 
sunaikintais per 
ma o kili kaimai 
kinti. Badui daugelis
nžmuszt a ir sužeist a.

liejas Szorel,

bombarda vi- 
bibai sunai- 

žmoui u

Kot u-
Amerikonu, kurie ture- 

darbus

BOLSZEVIKAI ISZGUJO 14 
AMERIKONU.

Stalingrad, Bosija, 
riol i ka
dažiuretoju (formaliu) 
fabrike tarktoriu likos prasza- 
l’mti nuo’darbo už t inginiavimą 
ir nedažinrejima savo užduo-

> Soviatai
u laužymą kanl rako su Irak- 

Iorio fa'briku. ’’

lies arba kai) 
“s

-sa ko

8 UŽMUSZTI 76 SUŽEISTI 
SUMISZIME.

Madrid, Ispanija. — 
• po visa 
larbininkiszki 

va landos

SI aigai 
miestą

SU

ezionais kilo 
si raikai ir <1 
miszimai ir in puse 
likos užmuszta aszluoni darbi
ninkai ir 76 sužeisti, 'rukstan- 
cziai darbininku, kurie, susirin
ko da'lvbauti laidotuvėse ketu- 
nu užmgsztu darbininku 
statymo anmu. Policijos stengi- 
mai nuėjo ant niek kada norėjo 
iszvaikiul i maiszl i ui likus.

eidamas in dar
ba. užsimanė kad jam pati pa
rody! ii koja. Motore tokiu pa

savo vvro labai 
misis!ebejo o lasai tame laike 
lovejo prie lovos su kirvi n 

rankoja, kada motore rengėsi.
Nepri jausdama 

motore padėjo koja ant 
lio, liet vos tai iszpilde, 
užsimojas vienu ypu kirvio nu
kirto visa kojos pėda. Po tam 
sukapojo visas szlebes ir peiliu 
subadė moteros peti ir veidą.

Ant riksmo nelaimingos mo- 
darbininkai in 

larha, atbėgo iii pagolba ir su
riszo paszelusi vyra nuveždaini 
ji aid policijos. Nelaiminga 
motoro nuvožė in ligonbuti, kur 
daktarai abejoja kad motore 

Priežastis taip litauro 
szeto- 

užvydejimas jaunai ir 
patogiai moteriai, kuria niržiu- 
rinejo ant kožno žingsnio bet 
aid lo motore nedavė jam ma
žiausios priežast ies.

reikalavimu

S

toros
(

einant i

prie

Plock, Lenk, 
liu motu aplinkinei

nieko blogo 
suole-
vvras

5

KALNAS NUSIRITO ISZ LIETUVOS 
ANT MIESTELIO | v

--------  LIEPIA PRALOTU NUSI
VILKTI KUNIGISZKUS

RUBUS.
Atėjusios isz Kaimo 

vos Žinios” 
numeriu ’pran<‘sza:

Isz patikimu szaltiniu teko 
sužinoti, 'kad Kauno Metropo
lijos kurija pasiimto 
Konst ant inui (llszauskui. 
ežiam Kauno sunkiųjų < 
kalėjimo, tam tikra <

'fame <h*kreto pral. Olszaus- 
kui K. Onlinariato 
reiszkiama, kad jis, 
nio teismo
dystej, yra dar nusikaltęs savo 
kmiigiszko 
goins, nustoji

ir doru žmonių akyse, 
tuo budu vra užsitraukęs infa-* 
miam fact i, nustatyta Kanann

> A L?

< lok rot e pral.

ANT MIESTELIO

80 Žmonių Užmuszta
DAUG SUŽEISTA PER TRIS 

NUSLYDIMUS KALNO 
ANT MIESTO.

l'rvs nu-r 11

nemažiau 
su
su

ka rei viai

Lyons, Franeija. - 
slydimai kalno ezionais praeita 
Kol vergu užmusze 
kai j 80 žmonių o in szimta
žeide. Po pirmai nelaimei 
bego ugniagesiai ir 
gelbėti iižgriauluosus, bei lame 
antru kartu nuslydo tukstan- 
ozai tonu žinues su a kineliais 
užgriaudami tuos, kurie atbėgo 
iii pagolba

nuslydimas taipgi 
lielami ngas, 
geli žmonų kai po i r 
> ’ f * \ • 

daug

Dauggelis szeimynu žuvo ant 
kart, kurios sėdėjo prie stalu 
valgindami p'ndus. Nelaime bu
vo taip netikėtina kad 
mingi neturėjo laiko 
laukan.

nelaimingiems.
ežias

Tre
lių vo 

kuris užgriovė dali 
ligonbut i

užmuszdamasI \>t kino, 
ligoniu ir narsiu.imi

1n

I

"I

4 i

Spaliu 27
I .i<‘tu- 
<lieno»

prabiLui 
,esan- 
darbu 

lekiota.'

yra pa 
b<‘ civili- 

kaltinamo žmogžu-
* t

paszaiikimo parei
gom vardo rim- 

ir ■

I

y

M

gy vens.
pasielgimo vyro 'buvo 
niszkas

at si sa k vii
nelai- 

iszbegti

Raudono Kryžiaus drauguve 
pribuvo in pagolba o valdžiain pagolba
Įirisiunte kareivius galbeli už
griuvusius ir rinkli nžmusztuo- 
sius. Isz aplinkiniu namu žmo- 

inanoniaiszsi k raustė,

TĖVAS PALIEPĖ
ŠUNELIUI “LUPT 

SKŪRA” MARCZIAI
KAS SANVAITE.

Camden, N. J. — Mrs 
Ponte, 25 metu moterėle, 
mint i

i, lAma 
, gyve- 

Blue Anchor, užvedė 
skunda prieszais savo \ yra l)a- 
minika už lai, kad.jisai 
jai kaili” 
taip reguliariszkai kaip ziego- 
rius, neš ji prie lo prikalbinda
vo jo tėvas.
pirmu!inia sanvaitia 
po apsipaeziavimu nuo 26 Apri 
lauš, 1926 meto.
Darnininkas pyko ant savo pa- 
eziules kad naudodavo “lip sti- 

ant nnkvai'bimo savo lupc- 
Sudžia perskyrė mot (‘rele 

nuo tokio vvro. e

\nchor,

I c

kas sanvaite ir
lupo

l ai

Plakimą pradėjo 
t nujaus

Da ilgiausia

ŽMOGUS ŽVĖRIS 
“GIRRINIS VELNES”

Jau nuo be
gyvent o ja i

apsakinėjo apie atsiradimu gi
rioje kokios tai baisios dviko- 
jines baidyklos, 
plaukais, staugdamas 
rastu balsu, bėgdamas dideleis 
žingsnei kada pamato žmogų. 
Lengvatikei kaimuoezei pava
dino taja baidykla 
velniu.” Gyventojai tosios ap
linkines pradėjo apleidinet sa- 
vosojlybas, bet in trumpa lar- 
ka vėl sugryžo ir pradėjo su 
baidykla apsiprasi. Kelios san- 

atgal,
iiisidrasino, nuėjo medžioti ant 
baidvklos. Pasitaikė kad mie- 
gaut užklupo, suriszo ir atga
beno iii kaima. “Laukinis 
staugė baisei baubo ir draskė
si, bet visi jojo steiigimai nu- v
ėjo ant nie'k. Zmoiuk prieja ar- 

pažino, kad tai žmogus 
laukinis, nemokant is 
apaugins plaukais ir

vaitos

apaugusios 
ne pa p-

< į gi rrini u

du jauni vyrai

iii kaima. ? 7

7

ka” 
liu.

ežia u 
suvis 
kalbos
purvu.

\’aldžo ii' kunigavome tyri
nėti isz kur tasai žmogus gale-

galo ir pa-
VISAS MIESTELIS KENCZE 

VARGA IR BADA.
(’cnt rali a, Pa. — Isz priežas

ties uždarymo vienatiniu kasv- • v

klu Centralia per Lehigh Val
les kompanija, visas miestelis, 
susidedantis isz 3,000 gyvento
ju dabar pasiliko varge. Dau
gelis žmonių kenezia badu, ne
turi drapanų, negali užmokėti 
randas ir neturi pinigu ant pir
kimo maisto, nes ant knygueziu 
ne sztorninkai neduoda ha pa
tys negali užmokėti už ta vora.

Miestas atsiszauko in Penn- 
sylvanijos gyventojus melsda
mi paszclpos, nes žiema jau po 
szonu o daugelis szeimynu ne 
•žino kaip praleis žiema. Siuskit 
aukas ant adreso Centralia 
Welfare Association, Centralia 

Kad jau iszneszinejo Pa.

ISZ RUPESCZIO PADEGE 
NAMUS SU TIKSLU 

SUDEGIMO VAIKU;
. NUSISZOVE.

Magallanes, Chile. — Darbi
ninkas Jose Becera, neteko sa
vo paezios tris menesiai atgal
kuri mirė isz bado. Neturėda
mas darbo ir negalėdamas isz- 
simaityti ketvertą mažu vaiku, 
nulimles žmogus nutarė 
savo bedas užbaigti ant

visas 
visa- 

dos. Užsirakino su vaikais stu- 
bojo, aplaistė sienas ir grindis 
su karasinu, padegė, po tam 
pats sau paleido szuvi in szirdi.

Simus devyni u motu iszmu- 
szo langa ir iszneszo viena se
sute laukan, po tam antra ir 
treczia.
paskutiniu isz įleganczios griii- 
czios, mažas 
smarkiai apdege.

H

mirsimas

NUŽUDĖ SERGANCZIA 
PACZIA IR PAS SAVE.

Hermanas Hen-
59 metu fermeris, nu-

Erie, Pa. 
drieks, 
szovo aid smert savo sergan- 
ezia paezia Nellie, 47) metu, po 
tam pats paleido szuvi in gal
va sau. Badai Hendricks tame 

turėjo ne

si seko.
vi e-

po girios 
ko

like buvo girtas ir 
supratima su paežiu.

jo paeiti, kas ant
Pasirodė, kad priesz 

keliolika, metu atgalios, 
mis isz lenaitiniu kaimoeziu, 
vaiku, nuėjo karta iii girria su 
draugais ir jau daugiau negry- 
žo. Ilgai bludžiojo
ir in laika pavirto tuom, 
kiu ji surado. Laukinis neduo
da niekam 
valgo tik žalia mesa. Likos nu
vežtas in ligonbuto ant tyri
nėjimo ir sugrąžinimo ji prie 
ž mog i sz k o sz t a m o.

save dalipstet ir

RADO PENKIS SUAKMENĖ
JUSIUS LAVONUS.

Pittston, Pa. — Laike perkė
limo 4R5 lavonu isz senu kapi
niu xShadvside, Jermyne, Laka- 
vanos paviete, darbininkai už
ėjo ant penkių suakmenėjusiu 
lavonu. Po senoms kapinėms

Miestas Centralia randasi angline kompanija pradėjo isz 
pats tarp Ashlando Ir Mount Carinei 

ir nepcrtoli nud Mahanojaus.
kasti anglis todėl turėjo • lavo
nus perkelti ant nauju kapiniu.

BAŽNYOZIOS GRINDYS IN- 
LUŽIO; DAUG SUŽEISTU,

VIENAS UŽMUSZTAS.
Oviedo, Iszpanija. — 

rio vienoj bažnyezioj pamaldų 
metu inlužo grindys ir maldi
ninkai sukrito in rusi. Vienas 
ju buvo užmusztas,. o septy- 
niasdeszimt trys kiti sužeisti, 
ju tarpe (Ivideszimtdrys puvo-

-
jingai. 1

v

Oelo-

BOLSZEVIKAI VARO ŽMO
NES IN BAUDŽEVA IR 
ATIMA NUO JU MAISTA 
Helsinkis, Suomija. —• Pa- 

bogeliai, ai vykstantieji isz gre 
t imu su Suomija sovietu Rusi
jos srieziu, pasakoja, kad gy
ventoju padėtis ten pasidarius 
nebcpakoncziamii. Visus vy
rus, nuo 17 iki 
žiaus, sovietai 
darbu (Įirbti, kartu atimdami 
isz gyventoju beveik visa maiš
ia ir palikdami jiems vos 15 
nuosz. viso ju bulvių derliaus. 
Avižos ir szienas, atimti isz 

buvo iszga- 
in 

kolchozus (kolektivizuotus ūk
ius), kur u žd eroj imas buvo 
menkas.

Pabėgėliai mano, kad, 
žiūrint -dideles baudžiauninku 
armijos, miszko baudžiovos 

ko-

Suomija

Visus 
75 metu 
gena

am
ini sz k o

szienas, 
vietos ūkininku, 
benti in Leningradą arba

kur u žd ere j imas

ne-

miszko 
darbu vaisiai nebus toki.

Tie darbai 
visai neorganizuoti ir, kas dar 
blogiau, darbininkai 
ilgai iszlaikvti baudžiavos del 
bado, stokos rubli ir bent ko
kiu tinkamesnių gyventi butu. 
Jie mano, kad badaujanczlu 
soviet u baudžiauninku 
mas in Suomija labai padidės.

ki n sovietai nori.

negales

begi-

BAISI BAUSME UŽ APGAU- 
DINEJIMA VYRO.

Mesi-
Derczuk, . labai 

vyras savo paežiai,

Sze k ėdy n, Vei i g ra i. 
ninkas Hugo 
užvvdus 
kuri buvo 12 metu jaunesne nz 
ji alėjas namon isz darbo 
nakties laike, užtiko savo pa
togia prisiegelia glehije myle- 
mo. Vyras ant tokio regėjimo 
baisei insiuto ant moteros Ir 
priolaidinio. Meilužis durno 
per langa. Vyras pririszo mo- 
toria prie lovos, paomias brit- 
va, pasakė, kad iszpjaus jai 
diržus isz baltu peeziu. Atsi
sėdės, nialszei gelendo britva, 
o kada taji darba užbaigė pra
dėjo pjauti diržus nuo paežį įl
ies peeziu.

O’ kad darbas nėjo greitai, 
pradėjo pjauti su britva szmo- 
telius kimo isz nekuriu daliu... 
Aut riksmo moteros subėgo 
kaimynai ir policijų ir vyra 
nuvežo iii

Meilužis

V in tkaįėjima* Motera nub
skausmo ir nutekejhno kraujo

4 .mire in tris dienas. ,
! „...M*,,

• O !, 
► ‘ ♦ -•*

n vs 
nelaime da nepraėjo.

18 UŽMUSZTI PER 
LCKOMOTIVA.

Rnmuni.je.
ypatų likos

kad

Bukresztas,
Asztuoniolika ypatu likos uz- 
muszti o 12 sužeistos, kada lo- 
komOtiva trenki* in dideli bo- 

pri pildytais žmoni mis, 
važiavo namo isz

ežios
staiga i pagedo ant 
lio ir pakol žmonis
szokti, atlėkė lokomotivas 
trenkdamas in pati vidurį bo
so.

sa 
i’ie

ku- 
bažuv- 

miestelije Plaesįi. Bosas 
geležinkc- 
galejo isz-

Bosą

at leke

MAISZACZEI UŽ DUONA 
DAUG SUŽEISTA.

Madrid, Iszpanije. — 
dienas maiszaczio

straikioriu ir pa Ii c i jos ant 
lo apsimalszino su

500 sužeista

t ris

f

Per 
torp 
ga- 

ket ur<*is 
ir

straikioriu. 
sudaužo

apsima Iszino 
užmusztais, 
daug aresztavotu 
Maisztiniuku unijos 
kromus, apiplosze duonkepyk- 
les ir mesinyezias nes neturėjo 
k a valgyt.

*1

LENKU OI SUMISZIMA1 
LAIKE RINKIMU.T

Varszava, Lenk. — Laike 
rinkimu Pilsudsekio, 69 žmo
nis liko sužeisti ir szimtai 
aresztavota. Varszave, Gnioz* 
ne ir kituosią miestuosia torp 
komunistu, darbininku, žydu, 
ir kitokiu partijų, bet Pilsuds
kis likos iszrinktas isz naujo.

sužeisti ir
Varszave,

LENKISZKAS REDAKTO
RIUS PAPILDE SAVŽU- 

DINSTA SU PACZIA.

ir redakto-
1 Am k i sz ko la i k raszczi o

'I’cisu Kodekso 229
'Poliau tame

(llszauskui pavedama, per de- 
szimti dienu nuo dekreto jam 
i nt ei kimo paežiam
nuo turimųjų bažnytiniu titu
lu, jei ne, tam laikui benau
džiai praslinkus, bus iszkeHA 
jam Kanonu Kodekso nustaty
ta tvarka l<*ismine bvla bažny- 
tiniam tribunole. »

Be to, tuo dekretu pral. 
Olszauskui draudžiama g won- 
t i Kauno mieste ir Kaimo de
kanato ribose.

Toledo, Ohio. —. Palikdami 
gromatele kurioje parasze, kad 
abudu geidže apleisti szi svie
tą, Juozas Lui beck is, 48 metu, 
Lenkiszkas bajoras 
rius
‘‘Amerika Esho” su savo jau
na pacziule kuria vede tik szo- 
szi menesiai atgal, likos suras
ti kuknioje užtroszkia nuo gu
zo.

Kokia buvo priežastis atėmi
mo sau gyvasties, to da neda-
žinota, nes porele buvo užgana- 
dyta isz snves ir Liubeckis tu
rėjo gera i užsiėmimą. ’

I’

■ glį « n

1 s V., 3i) m.,
1

NEPAPRASTA DANGAUS 
PASZVAISTE.

1 . ■ ■
Spaliu 17 d 

Kruonyje buvo matoma nepa
prasta paszvaiste. Rytuose tru
puti iii pietus nuo sietyno tie
siai per dangaus vidini ir bai
giantis vakaruose pasirodo 
szviesi juosta; tarpais taip nu- 
szvisto, kad per ja ir žvaigž
džių nesimatė, lai vėl aptem
davo. Paszvietus apie 12—<15 
mimiežiu juosta isznyko.

l’aip pat isz Kybartu prane- 
sza, kad ta pat diena saulei 
nusileidus žmones mate ant 
< La ngaus nepa prasta regini.

sziaurea" *

žmones mate 
nepaprasta 

Horizonte vakaru ir 
]>usej<‘ pasirodo aukszti szvie- 
sus spinduliai, kuru* susitikda
vo ir isznykdavo, tacziau vie
niems isznvkus iszkildavo vol 
kiti. Visa tai truko apie viena 
valanda.

Ta reiszkini maeziusieji žmo
nes pmiare isz to invairius spė
liojimus.

SŪNŪS NUDURE MOTINOS 
MEILUŽI.

Manina, Raudondavario vai.
24 diena Maninos

gy v e 111 o ja s V i nk le r(^,

e

Rugsėjo 
kaimo 
apie 15 metu amžiaus, susipy
kęs su molinos meilužiu Augai- 
eziu, ji peiliu perdure. Augai- 

ant rytojaus ligoninėje mi« 
1 *i k t adarvs aroszt uotas.

\inkh‘rien<‘-l Aiiaburkiene du 
kartu yra tekėjusi ir abu jos 
vyrai yra mirė.

PADIRBINl!JO VIENO LITO 
MONETAS.

Mažeikiu apskrityje sulaiky
tas pil. Butkelis Jonas, isji Pi
keliu km. padirbinyjas ir plati
nos netikras‘sidabrines vieno 
lito monetas. Padirbėjo 
dirbta nemaža suma pinigu, Ui- 
eziau iszplatinta labai mažai.

tis
re.

pa-

SUDEGE PUSE KAIMO.
Notėnų kaime (Plateliu yaL) 

kilo gaisras. Gaisras praside- 
■ j isz klojimo, kur motoru buvo 

kuliama javai. Vejas kibirksz- 
tis greit isznesziojo, ir nuo 
vieno trobesio ugnis persinc- 
szo ant kitu. Padegėliai dabar 
neturi kur prisiglausti.

F1

!
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Kas Girdei
lingu daigiu, nemokėti vesti 
gaspadorystesi
tarp vyro ir moteres vediirie 
naminiu reikalu ir daugeli ki
tokiu priežnseziu.

nesutikimas Isz Lietuvos.
....

AlPAMOKINIMAI DEL

atsikratvt nuo 
v 

kanuogreieziansia.

oSenhs motelis jau baigėsi 
Naujas neužilgio ateis lodei vi
si savižiningi žmonyys geidžia 

visokiu skolų
Tas kiszasi

ir prie laikraszcziu, kurio ne 
mažai nukontejo per tuos kelis 
metus nuo bedarbes. O kad da
bar sziek tiek prasidėjo darbe
liai, todėl kalbinami pas visus 
tuos, kurie yra skolingi už Inik- 
raszti, kad atsilygintu kaip ga
lėdami greicziausia, nes laik- 
rasztis bus sulaikytas.

Acziu Dievui del

•Inu kad nors loji prakeikia 
prohibiciju nueitu skiedžia že
me, nes per ja ja žmonys pusi li

gi rtnokiiais ne 
Sztai

—■
VILKAI SUDRASKĖ 

MERGAITE.
Netoli Šziluvds mlszke pra

dingo 8 metu piemenaite, kuri 
gano gyvulius. Nors žmones 
visur jos jeszkojo, bei niekur 
nerado. Spėja, kad ja sudrasko 
vilkai.

MOTERIŲ
Akvvunias molerin tari- » 

klausia yra didesnis, 
nervai.

priesz viską ne 
viams.

h
1 ■., »'l

negu ,|U

No darvkie. liežuvi u

Liotu-

tankiaivaiku, 
kone kožna die-

Konsolei Pajeszko 
Sekancziu Žmonių:■ ■■ Acrj . ■

i

į „ I f 
ji *

' A ' t

Mažuolis

Juoking
1

''Viltie *

> > 
pribuna kas sanvaite daugelis 
nauju skaitytoju, isz ko pasiro
do, kad tai vienas isz popuiia- 
riszkiausiu laikraszcziu kuri 
žmonys myli daugiausia skai
tyt. Acziu už tai paguodoti- 
nem skaitytojams už plathiima 

“Skiulos”.jusu laikraszczio

t 4

Specialiszka kamisija pažen
klinta per prezidentą Hoover’i 
ant isztyriuejmo 'bloguma pro- 
hibicijos, ketina iszduoti savo 
raportą neužilgio — badai De- 
eemberio menesi.

Pirnnitinios žinios garsintos 
laikraszcziuosia inspeja, kad 
raportas bus iszduotas ant nau
dos szlapinju. Galima tikėti 
kad prohi bicijos tiesos bus 
permainytos, jaigu ne visai tai 
nors pusiau. Užsinesza ir ant to 
kad kožnas valstis gales valdy
ti svo gėrimo tiesas ir 
sausu ar szlapiu.

Tikėki mc\ 
ir vynas.

Tuom kart, pakol tas invyks, 
užims truputi laiko ant sndava- 
dimo szlapumo o lyg tam lai
kui turėsimo būti užgamulytais 
su “homo brew” ir munszaine.

ar būti

kad sugrysz alus

homo brew

Farmeriui isz aplinkines 
Grand Rapids, Miezigano, Fre
dui Keleriui, pabėgo paeziule, 
pasiimdama su savim berneli, 
sena automobiliu ir 30 visztu.

Pabėgėliai atsidūrė in Grand 
Rapids, kur likos arosztavolais 
per policija, nes poni Keller at
kreipė atyda policijos ant jos 
vyriszku drapanų in kurias bu
vo pasirėdžius.

Policija pranesze, vyrui, kad 
tegul nesrupina, nes , 
cziule randasi policijo 
ant Ubur<lo” 
licijai žinia, kad visai 
pina kur randasi jojo paeziule 
lik jam daugiausia rupi kas at
sitiko su jojo visztelems.

Agnieszka, tuom labai užpy
ko szaukdama su kartumu: 

apie 
kiek asilas apie astro-

jojo pa- 
s stotyj 

. Kelleris davė po
liesi ru-

su
4‘tas asilas tiek supranta 
moteres, 
nomija. Duosiu asz jam kaip su 
grysziu namo,”

O gal Agnieszka tame 
teisybe.

Randasi visokiu ra kai i u v v-

turi

kurieru, Kimo neturi 
jauslos del savo paežiu.

nu-

mažiausios 
Tiek 

to jaigu niotere yra sveika ir 
turi pajėgas apsiginti save nuo 
vyro zx'criszkumo, bet jaigu 
motore serga tai jau paskutinis 
laipsnis žveriszkumo kaip atsi
tiko Chicago ana diena.

Henry' Dennison likos
baustas per suda ant 20 dienu 
ir 50 doleriu kasztu už žverisz- 
ka pasielgimą su savo mirsz- 
tanezia paezia, kuri sirgo nuo ii 
go laiko ant vėžio, o vyras ne 
galėdamas susilaukt josios mir
ties, kad per ilgai gyvena, pra
dėjo ja smaugt, kerszino jai 
kuinsztems ir juokėsi isz josios 
kaukiu. Jau žvėris taip nepasi- 
elginetu su serganezia savo 
drauge kaip tas gyvulis pasiel
gė su savo sCrganczia moteria.> k ■ -

* I ♦

Ana diena aut “ Moteriszko 
Labdaringo Kliubo” Jersey 
City, N. J. buvo inneszimas ir 
užklausinejimai udel ko žmo
nys yra vai^gszaisT

Ant tojo užklausymo buvo 
daug atsakymu, tarp kuriu ra
dosi ir.sekanti.-girtuklyste, tin- 
ginysta, teatrai, ėmimas tavoro 
nnt knygucziu ir iszmokescziu, 
peraagsztinimas gyvenimo «a- 
yo kaimyno, pirkimas nereika-

ko didesniais 
kaip už szlapinju laiku, 
vaisiai prohibicijos:

Vienoja isz didesniu 
viszku apygardų, tūla Lietuve 
turinti keletą 
pasigerdavo.-
na. Kelis kartus jau buvo aresz 
tnvota, o perdetirtis policijos 
uždraudė kaimynams ir “ 
yzems“ neduoti jai gerti, 
motore kaip gerdavo tai gerda
vo, nes atsirado 
ežiu, 

sztopo

perdet irtis
spyk- 

bet

tokiu ktrmii- 
pas kurias 

paszlapyti
surasdavo 

“sztopo” paszlapyti gerkle 
girtuokles, rado jaja gulinezia 
ant grindų pasigėrus kaip ne- 
sutvėrimas, o'ketvertą mažu 
vaikucziu nuo 2 lyg 9 melu se
numo, konia pusnuogi bėgiojo 
po skiepą degindami popieras, 
idant tokiu budu truputi 
szili.

Tasai regėjimas pereme lyg 
gyvam kaului policijauta ir ke
lis susirinkusius kaimynus.

Sztai vaisiai prohibioijos ir 
girtuoklystes, kaipo vėžys, na ir 
kiną žmonis Ameriko. Gero vy
rai, gere moteres, gere vaikai. 
Vaikai prisižiūrėdami ant tėvu 
girtuokliu, užauga ant. girtuo
kle, iszgamu, vagiu ir žudinto- 
ju, kurio baigė savo nuskurusi 
gyvenimą kalejimuosia 
ant kartuvių.

su-

arba

Ana diena aplaikcme labai 
akyva knygute po vardu 
domiu Gatve”

Nuo((

(G riek u Uly- 
czia) isž Lietuvos apraszanti 
apie gyvenimą paleistuviu Lie
tuvoje, kaip josios gyvena, del 
ko nuėjo ant pragaro kelio ir 
kitus akyvus aĮiraszymus apie 
taisos nelaimingas moteres. Pa
tarėme Amerikiecziams parsi
traukti taisos knygas
kaip musu sesutes Lietuvoj gy
vena. Autorius ketina iszduoti 
da dvi knygutes

” ir “

o žinos

Latru Gyve
nimas“ ir “Nežinomas, Užmir- 
sztas/ Piirvan Szaszlavan Isz- 

Visas tas tris

i 4

mestas Žmogus. ’ ’ 
gatve No. 21, Kaunas.

RODOS DEL VISU
N (‘dek druska in v i rida, 

kol glaumtu no virszaus ne nu
griebsi, ba druska sulaikinoja 
glaumes (szuma) o paskui vi
ralas būna drumstas.

In didžiuosius Szebelbonus, 
jeigu verdasi be skystimo, tai 
nukoszk, reikia dadeti stiklą 
saldžios Smetonos.

Variu in tombaka

in

gražiau
sia nuszveisi, jeigu paimsi riti- 
nuka citrinos, padažysi in 
druska ir juodulius triuši.

Karpetus geriausia nuvalysi 
ir atnaujinsi jeigu karta ant 
nedėlios pavilgysi szluota kar- 
sztame vandenije, in kuri dasL 
duoda biskuti tarputyno.

Greicziausia silke iszmarky- 
si siddame ar ruksztamia pie
ne.

Jeigu ausi jo gėlo ar
reikia kakla apvinioti abrusu 
storai, paskui su szauksztellu 
lieti kas 15 ar 20 miliutu, pas
kui galva pa k rėpk, 
duo isz ausies iszbetgu, indeli
in ausi vatos ir pavylgytos 1n 
gliceryna.

Jeigu kas nori būtie riebmn 
tegul valgo medų.

Jeigu nori kad isz lempos nc- 
smirdetu ir ne ruktu, pamerk 
knata in uksusa (acta) isz- 
džiovvk ir volei iii lempa in- 
dek.

duria

kad van-

T

r

12 ISTORIJOS UZ 25c
Nednrykla skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklingu kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti-/ 
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAU8KAS - CO., 
MAHANOX CITY, PA.

Velniszkas

■ ■■i. !■
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kaip jus tris snarglius prigavę 
O pati dirstelėjus in panta pa- 
szauke: , !

— Ugi tai tavo sermėga, ka

H
i "h

lift
ą

1______ ra ..................i i rp s1 b < «

Pasakaite
“ i* ' j<<

Bie-
t u rojo

M"

ilgi tai tavo sermėga,- ka 
ant tvoros vėdinosi!

— A kad cebe, perkūnai! Tai 
tokiu budu jis ir mane priga
vo. O-gi buvo juoku i n vales, o 
gaspadoris

— Mnzols, P(‘tras, 
Amerikon atvykęs apie 1911 m 
isz Užsiliu kaimo, Biržų vals., 
gyvenos Pittsburgh apylinkė
se, neva Loupnrex, Pa. 10-1390 

po antrp.yy- 
Juoznpaitiene, Ona, pir- 

gyvenusi apie Newark, 
gyvenanti Penu-

1

s

Ter|)o girioje 
liszke viensėdis 
bernus, Baltru, Antana ir Juo- szeimynos, idant niekam ne pa- 
za. Vasaros ryta visi trys 
pairrija dirva. Turėjo pasidejn kas prigavo 

Isz Szakalisz-

gyveno• * * ir jis susigėdęs prasze
tikėk liežu- 

Porsitikrink pirmausią 
gera, ar žodžiai kuriuos girdė
jai, yra teisingi.

Niekados ne paantrinek 
to, kas' (nu buvo , in 
akos pašakyla.

Ne tiktai
|dari'ba!į naikina sveikata, kiek 

o’nmnimri siiiidirnni. arini dido- 
nerei kalingas 

riųiestis. Linksmas būdas ir da- 
vadningas gyvenimas yra 
stovu jaunystes 
tories.

— Ne mėtyk per daug 
nigu ant pavedu, 
visados ezystai, 
ir kad kožnam patiktu, 
nai, “

NELAIME BEKULIANT.
Vainatiszkin kaime (netoli 

Kėdainių) bekuliant motoru 
javus isztiko nelaime motere-’ 1
le Krut kieno. Ji kažkaip neat
sargiai prisiartino prie maszi- 
nos, ir ta ja parsitrenkusi kone 
sumalė. Bevežama pas dakta
ro pakeliui mirė.

SEKASI MUSU OBUOLIAMS
Didesnis eksportas isz Lie

tuvos obuoliu prasidėjo jau 
priesz pora sava i ežiu. Dabar 
Lietuvisz'kais obuoliais Eitkū
nai staeziai užversti. Prie ju 
nuolat sukasi ape 20 stambiu

Berlvnopirkliu isz
Frankfurto.

i r isz

a

PASTATE GRAŽU 
PAMINKLĄ.

Kauno kapinėse pastatyt 
gražus paminklas žuvusioms
kariama, kuris atidarytas Spa
liu 27 diena (Vytauto Didžiojo 
500 metu mirties sukak lavo
se.)

24 d.,

ŠVENTVAGYSTE SEDOS 
BAŽNYCZIOJE. 

1 1 ■■ ■ H n* • m < ■ e1 i.

Sodoj Spaliu men. isz 2iJ in 
nakti kataliku bažnv-

czios iszplesze užrakintas cini- 
borijos dureles, iszbere 
Sakramentu, pavogė 2 varines 
puszkas, isz vidaus ir virszaus 
paauksintas. Be sziu daiktu 

indeli
2 nikelinius likto

rius. Policijos pastangoms vie
nas isz piktadariu jau sulaiky
tas.

pavogė 
pirsztu ir

Szv.

Be sziu 
nuplovimui

TVARKO EMIGRACIJA.
Pakeitus emigracijos i n sta

tyme, Jiepilnamecziai (nuo 17 
iki 21 metu) isz Lietuvos ga
les važiuoti tik su savo tėvais, 
vyrais, pilnamecziais 

arba
Keliauti vieni pas

W ^r- - *

broliais 
oficialiaisir seserimis 

globėjais.
artimesnes gimines gales I ik su 
ta salj”ga, jei pristatys ju pa
kvietimą, patvirtina vietos 
Lietuviu konsulo toje szalyje- 
in kuria rengiasi važiuoti.

'1

Marvianskos gy-

dirbanti
fabriko esanti ko-

TĖVAS INSKUNDE POLI- 
' GIJAI DUKTERĮ.
Kaunas.

ventojas Szustoris pranesze po
licijai, kad jo duktė 
“ Afaisto”
muniste ir prasze policija, kad 
jo (lukteri aresztuotu. Policija 
Szus t o ra i t e a r esz t a v o.

STEBĖTINOS MADOS 
MOTERIŲ

Japonines motoras zala- 
tije savo dantis.

Juk ir Amerika no kitaip, 
daugumas moterių ir merginu 
duoda sveikus dantis isztrauk- 
ti o misinginius insidet,' kad 
galėtu priesz vyrus szaipytis. 
(Pridėjo zecerka.)

— Green land i joj moteres 
krosije savo veidus geltonai Ir 
žalei.

Musu moteres krosije raudo
nai (ta pati).

— Moteres Arabijoi kros!- 
jc raudonai pirsztus ranku Ir 
kojų, ’i

—- Indi jose moteres ženk- 
lyviausios juodina savo dantis,

— Ant salos Barneo mo
teres krosije savo plaukus rau
donai, žalei, mėlynai ir rusvai.

— Moteres no kuriu szta- 
mu Indijonu, Pietiniame Amo
rike del graznos duoda isz- 
trau'kt sau priszakinius dan
tis.

— Naujoi Gvinojoi moteres 
perdare sau noses ir porveri- 
neja didele rink y te kaip aus- 

1 karu.

ko t liros v

per v i rszinis

gesmingi siautimai, arba dide
lis piktumas ir

pa- 
sveikatos 1110-

p1 - 
bot rody k i s 

prideronezild
. Ba ži- 

kaip mato taip raszo.
Jaigu būdama senyvam 

amžiuje, papeiksi jaunesne mo
te res, arba merginas, 
mink visados 
dienu.

Ar žinai motin: jaigu del 
tavo dukreles liepi skaityt ge
ras knygas ir laikraszczius, tai 
tuom daugiau ai si pratina nuo 
pikto, negu kad su lazda draus
tam dukrele idant lyg pusiau 
naktų BesiValkiotu.

— Mergina skaitanti geras 
knygas, tai bus kitokios nuo- 
mones apie save, apie žmonis, 
apie savo darbus ir privalumus 
prasi lobi na ži nysl ojo 
kiausia pati nuo pikto iszsisau- 
gos ir pati sau ant svieto duos 
rodą.

— Tegul dukrele apie 
neužmirszta, jog apsiviriavus 
reikalingu bus kitu žinių kaip 
tai mokslas virimo valgyt viso
kiu valgiu, sint del saves šzlc- 

ir adinu pan-

tai eisi
ant savo

r a re šakotu jog ji piemenelis Jonu-- Novogrucki(‘ii 
ru 
minu
N. J., o.dabar
sylvanijoje. Jai testamentu yra 
užraszvta keletas szimlu dole
riu, kuriu dalis jau iszgauta, 
o likusiu reikalaujama kokios 
lai kilos moteries. 10-1363,

— Lukoszevi-
Juozas, priesz kara gy- 

vones^ McA.doo, Pa.,

I aikseviezius 
ežius,
vones^ ivlcA.doo, ra., sugryzes 
isz kraiuomenes pastovios gy
venamosios vielos nelnrejes—• 
buvęs koki laika Philadelphi- 
joje, paskui Schuylkill Haven, 
Pa., o po 1921 m., kažin kur 

nesąs žino-
po 1921 m., 

dingo ir iki sziol 
mus. 10-1177.

Sa’klanskas Jonas, gyvenos 
lluntoi’don County, New Jer
sey valstybėje, 
... . bei

j miesteliuose, įnirę 1928 ai- 1929 
metais, paliko apdrauda 1300 
dol. sumoje

jaunu Frenchtown

ir (au

lai

bes ir liponimo o 
ežia k u.

— Daktarai 1 
teres prakaitas yra daug smar
kesnis ir smirdesnis, negu vy
ru. Per tai, jaigu 1191 į būt ie pa-

sako, jog nio-

t [F ' • II 1 * T I I. A •" ’ ’

laikyta už szvaria motore arba 
mergina tai priyalo 
maudintis ir mazgo! apatinius 
drabužius.

— Zobova buvo ir yra pa
laikyta pas visas (autas už rei
kalinga gyvenimą. Bet tazobo- 
va privalo būtie visad oienidja.

— Sziokiai no yra piktu 
daiktu. Bet gėrimas ant szio- 
kiu ir zobovu, pagadino jau no 
viena mergina — o da daugiau 
jaigu inkaitusin mergina paly- 
dineja vyras namon nuo szokiu 
ir apigirėžia. Dora mergina ne 
privalo nuo sziokiu eitie namon 
su vyru, tiktai draugystėje 
senyva motoro arba didesniam 
pulke.

— Nesigerek motinėlė, jai
gu apie tavo dukrele 
sukinėja vaikinai.
tavo dukrele mokinasi dalba

tankiai

su

13 melu 
Tegul d a

dirbt. Žinai motinėle, jog tu me 
tu snargle tai da Lietuvoje žą
sis ir kiaules gano.

Baptist own, 
Sauervoin

Vienas volionies 
brolis gyvenas Amerikoje.

Czerniauska s 
Černiauskaite 
Czerniauskaile 
kieno Juze, kilę 
kaimo, <r 1y 
Kauno apskr., Amerikon atvy
kę priesz kara isz Liepojos. 
Turtas Lietuvoje yra pavojuje. 
Paieszko motina Prane Czor- 
niauskione.
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA,
15 Park Row, Now York City.

Aleksandras,
1 r

Vandžiogalos

Veronika
- Muczinans- 
isz Butkumi 

valscz.,

kam isz
mTada pa

k ėjo nubėgo pas 
ežius pagriebė ir

' L
■'j,*

tojo ra k a I i o

Teisingos Teisybes
Jaigu vyras ezionais yra 

paeziuotas, lai ant ano svieto 
ne luina nubaustas.

,J,aigu žmogus 
padaro lai gailesį 
daryt neliaujasi.

Motore lai kaip szuliuys,
>

*

♦
’ i i u

i ,O

k a ))log<i 
bet piktai

t

kol in ja žiūrėsi tai tave matys 
bet kada nueisi tolyn, tai tavo 

szirdies nueisveidas isz jos 
sXalvn.

* , Jigu 
szlekta žingsni padarysi, 
szlufui ant viso g 
liksi.

■“ Niekad
žmonių, jaiigu nesi rastu mažu.

Tasai niekad nebludžios

viena 
lai 

y veninio pasi

gyveninio tik

neimtu dideliu

* r

kai ras kožna guodos.
Duktė szlekta, ne bus mo

tina gera.
Kuom mes daugiau sens

tame, tuom musu vaikai buna 
pasiūt esu i.

*

PAMOKSLĖLIS KUNIGO 
VAIKAMS.

* 4 < E ' 1 •

Lietuviu kunigas kalbėjo 
vaikams laiko katekizmo inoža 
pamokslėli apie žmogaus sku- 
puma sekuneziai.

“Antanas Juodaitukas buvo 
labai nuobrodus vaikas, ne
klausė teveliu, mok hune je nesi- 

1* • 1 w • ***lfl*

n

*

mokino ir kožnam iii akis kabi
nosi ir buvo labai skapus.

Kada užaugo ir pradėjo mai- 
nosia dreiveriaut, neatiduoda
vo savo motineliai podes ir tik 
sudėdavo in rankoves pamu- 
szala ir tankiai mislino kaip 
ežia kada pasilikt saliunininku. 
Ant galo suaugės ant vyro pa
siliko saliuninku ir po keliu 
metu pasimirė...

Kada Antanukas atėjo prie 
dangiszku variu, szventas Pet- 

iszgirdes baladėj ima in 
dangiszkus vartus, utidarc var
tus auksiniu raktu ir užklausė:

— Kas ten?
— Asz Antanas Juodaitis.
— Ko reikalauji?

Dangiszkos karalystes.
— O ka gero padarei ant 

svieto.
Atanukas giliai užsimislino 

ant f uju žodžiu ir ant galo atsi
liepė:

ras

*

Iii

rado 
o da k n

— Sutikau karta varginga 
naszle su kūdikiu ant ranku ir 
daviu ji 2 centus. ;

— Gemi, — atsiliepc szven- 
tas Petras — o ka daugiau 1

— Daviau 3 centus kuni
gui kada rinko pinigus ant sn- 
szelpimo naszliu po dingusiu 
kareiviu Europinei karei.

— O ka daugiau?
— Tai. ir viskas.
— Palaukcsiionrtis valan*‘,w* 

delia eisiu pas Dieva apie ta
ve pasikalbėt. — Asz tuojaus 
sugrysziu.

Užsidarė dangiszki vartai. 
Kada szventas Petras vela su- 
gryžo tarė nuliudusiu balsu:

— Antanai Yuodaiti! Te 
tau tavo penkis centus atgal ir 
ei kia sau po kvarabu....

„ „ v„■. .. , ■

savo sermėgas, 
kiu atgyne gyvulius pieniėnu- 
kas dvylikos motu, vardu J110-I 
zukas, pažvelgęs gulintos ser
mėgas, prislinko prie ju ir pa
vogė isz kiszeniaus peili. Žino
ma, jog pasigedo Antanas pei
lio, o kada pavakare vela pie
menukas in tonais su gyvuliais 
asirode, nntvero ji papurtė ge
rai, iszvadino vagiam, o norint 
peilio ne rado pas ji, 1x4 bala- 
koneli nuvilko ir paleido. Vai
kinas at vėsės nuo baimes, nu- 
siszluoste aszaras ir mislino, ko 
kiu spasabu iižgricbt savo tri- 
nyczius. Antanas paemes triny- 
ezius nusinesze su savim prie 
arimo, o Baltrus tarė:

Žiūrėk kad ne atvogtu tri- 
nycziu, ha su juom ne szposas.

— U-gi kaip jis nuo czion 
pavogs, bene mes busime akli.

Vaikinelis patemino Juozo 
klumpes ir sermėga pas krū
mus gulint, prislinkęs pagrie
bė, nuneszes in 'krūmas paslėpė 
ir volu sugryžo pas gyvulius. 
Juozas nuėjo paimt savo ser- 
moggos ir klumpiu bet atejas 
kur gulėjo, ne rado, 
szauke:

— Vyrai! cikszekitc pažiū
rėt, ar-gi tai no 
czion pėdos ?

Baltrus ir Antanas pamote 
žagres nubėgo pažiūrėt, tuom 
Jai k piemeneliui tiktai to ir rei

są vo triny- 
leidosi prie

gyvuliu, kuriems užteikiąs po 
rimbą, su viesulą nuvarė:

Po ilgam jeszkojimui 
sermėga ir klumpes, 
sugryžo pas žagres, ne rado tri-
nituku ir dabar suprato, jog li
kosi visi trys per piemenuką 
prigauti. Kadių parsivarė žag
res namon, apsako gaspadoriui 
kaip juosius prigavo piemenu
kas o gaspadorius pakolojart 
juosius, jog davėsi prisigaut ir 
dadave, idant jo gyvulius kada 
norint užimtu ir parvarytu.

In koki tai laika, pasisekė 
užimt to piemenelio kaimene ir 
pai vyt. Gaspadorys pats užra
kino in tvartu ir pamislino sau: 
Na tegul tasai rakalis mėgina 
mane prigaut.

Vaikinelis atejas melde gas- 
padorįaus, kad atiduotu gyvu
lius, nes kitaip ne galėjo isz- 
praszyt o ir ne prisileido prie 
saves provydamas panto ir da 
iszkalbejo, jog jo bernus priga
vo ir jog jo neprigaus.

Vaikinelis (matydamas, jog 
praszymas nieką ne ženklina, 
pradėjo mislyt, kaip atvogt gy
vulius: bet kaip ? jaigu užrūky
ti o pas gaspadori raktas kiszę- 
nyja. Tame pamate ant tvoros 
kabante nauja sermėga kuria 
pakabino pravėdini.

Pamislino sau; buk vaikinas 
ne kytras, tai ir pati gaspadori 
prigausi. Kada sutemę pasise
kė vaikinui pavogt tuja sermė
ga o kuria buvo ant tvoros už- 
mirszia, ja tolinus, padėjo in 
krumus ir atejas iii grinezia, 
kada visi sėdėjo prie vakarie
nes, panaujino vela savo pra- 
szyma,o kada nieko ne naudo,įo 
klausė piemenelis gaspado-

PAJESZKOJIMAI

• ««* J

Asz, Agnieszka Petkaviczie- 
ne pajeszkau savo pusbrolio 
Motiejų Dereskevicziu. Paeina 
isz Vartų kaimo, Krosnos para
pijos. Jei jis pats kur yra pra- 
szau atsiszaukt o jaigu kas apie 
ji žinoti praszau man daneszt. 
Mano adresas:

Agnieszka Petkaviczicne, 
350 Winters Ave.,

West Hazleton, Pa.

f

vyrai nesiduoda
, tik-

Nokurie
‘i bosą u t ’ ’ moterims 

tai tada, kada apserga.
Vaiku nereikia

save ii

Vaiku nereikia mokyti 
mandagumo, jeigu j n levai yra 
■mandagus žmonys. —F.

■
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160 Dideliu Puslapiu
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S H coliu Ploc«io

iNAmA^DEUS

Y Pagerintas ir padaugintas
Y iszleidamas. Iszįguldanti
Y kiekviena sapna ir kas
Y ateitoje stosis. Su priedu

5* Knyga apdaryta kietais
*> t«sl Airlitn A?a <> Vkrla**a 1 a

y Planatu ir visokiu Burtu.

I* audeklineis apdarais.
$1.50
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W. D. Boczkauskas - Co.,
X

PREKE / - r.
J"

X Mahanoy Oity, Pa., U.S.A.
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Kazys Astramskas pa- 
jeszkau C. Geronaiczio. 18 me
tu atgal gyveno Mahanoy City, 
Pa. Isz Lietuvos neina isz Kai- 
szedoriu valscziaus, Beisztra- 
kio kaimo. Meldžiam atsiszauk 
t i nes t uriu svaibu reikalu. Jai

J I

kas ka praneša apie ji busiu de-
k ingos: 3t.

C. Astra mskas,
i84 Linden St.

Yonkers, N. Y.
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l iaus, ar laikais ne priims pan
to. Asz, Antanas Bilą pajeszkau 

Antano Sunelaięzio. Try’s metai 
atgal g^*veno Scranton, Pa. La
bai svarbu kad jis ar kas kitas 
duotu žinia kur jis. randasi. Jo 
dede:
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Antanas Bilą,
315 Wood St.

Du Bois, Pa.

— Kode! ne? tiktai turi at- 
neszt gera daigia.

Piemenukas iszejo ir už 
llandos sugryzes atneszo 
mega, o radęs gaspadori ant
kiemo padavęs, o tasai apžiurė
jas gerai sermėga, nieko ne pa
sakė, tvartu atrakina ir gyvu
lius piemenini atidavė.

Piemenukas tarksztelojo
botagu smagiai ties gyvuliais 
ir isznyko tamsume nakties isz 
akiu gaspadorairs. Gaspadoris 
su džiaugsmu innesza punta iii • * * * * * *
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grinezia ir su pagiriu ture in 
szoimyna: Tai matote, kaip in- 
gric'biau taji rakai, no taipgriebiau taji rakai,

Don tįstas Mahanėjuje 
Ant Antro Floro, Klino Sttoro 
!»W, Centro St., Mahanoy City 
|Įm 

I-. 1 ■(*!!!»■■ * ■ iM * * .|r jir

L
•I

I01 1J11
b' o $



S A O IJ ID
'■ffl

—u .......

O

* r*

Prakeikta Karalista
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ISZ LABAI SENU JAPONISZKU UŽRASZU.
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H mano lovoje velei jaunf-'dvaru! ^- taro visi viepu bajl-

ėjas,

’ > __________

Kada jau buvo gera gala nu. 
lame patemino koki tai 

kaina, bet tikrai da ne mato,
ar lai kalnas, ar tankus me
džiai, bet kada da gala paėjo, 
lame pamate, jog jau tas kėlės 
pasibaigė, o isz kurio prasidė
jo trys kolei, teip kaip tas se
nukas buvo sakias. Dabar sus
tojo ėjas ir nežinojo ka darytie, 
tada atsisėdo ant dailaus kran
to ir pradėjo grait kada nus
tojo graijs, prade,jo misi i t, ku- 
riuom ežia keliu eitie.

Pamislijo, ir tarė pats in sa
vo:

o kad priėjo prie 
tai buvo jau

no vaiksz-— Mano lovai 
czijo raudonais arba juodais 
koleis, tai ir neisiu tais ke- 
lois.

Tada vaikinas persižegnojo 
ir ėjo baltu keliu, o kada paė
jo gera valanda, priėjo augszta 
kaina kuriam radosi didelis 
bromas. Kada priėjo prie du
riu, kurios buvo geležines ir 
trimis spinoms užrakintos, ta- 
<la vaikinas dasilitejo su ran
ka, kad sztai. duris paezios at- 
l* • • 1 • • « • ■

tai ir neisiu

sides.
Invjn tos karalaites nusiren

gė ir ėjo ant atsilsio kožna prie 
savo lovos 
baltos lovos o
niausiu karalaite, kuri rado gu
linti vaikina ir tarė:

— Ar jusu lovose nieko nė
ra? tuodvi atsake:

— No.
Tada jauniause karalaite ta

re:
O mano lovoje, mano jauni

kis guli! gerai atsake karalai
te ka daryt reikia atsigult.

O kada atsigulė szale vaiki
no, tai vaikinas gulėjo kaip at- 
szales tei|His-gi vienas kitam 
nieko ne sake žinoma mergina 
buvo labai nuvargus, tai grei
tai užmigo, o vaikinas no ga
lėjo jokiu spasabu užmigt, bet 
už geros valandos ir jisai užmi- 
g0\Kada pabudo vaikinas, jau 
karalaites ne rado, ir tarė pats 
in save:

— Dievas davė,

sidare ir vaikinas inejo in vi
dų, o duris velei užsidarė.

Vidurije radosi dideli uly- 
czia o isz szonu dege lampos, 
no kuriu atsimuszinejo dideli 
Fzviesa in blizganezias sienas.

Kada jau toli buvo nuejas 
priėjo kokius tai t repus, kurie 
vode staezei augsztin, o kada 
vaikinas užlipo tais 
augsztin pamate mažas dure
les kuriais jis tuojaus atidaro.

Kada inejo in vidų, 
akyse jam nuszvito no 
kiu grožybių: degi* dvi lempos 
no kuriu szviesa at simuszinė
jo in 
stonas, kurios buvo 
tos brangeis akmeneleis, 

stalelis

tropais

tai net 
viso-

man ja 
Dievas ir vela atome.

Taipe volei pamate ant sta
lo indus su valgiu szalto van
denio del nusiprausimo, teipos- 
gi ir viskas tonais radosi ko 
tik žmogus reikalauja.

Tada vaikinas atsikėlęs ap
sirengė nusiprausė burna, atsi
sėdės pavalgo, o po tam užsi
degęs cigara iszejo laukan pa- 
sivaikszeziot o kad buvo gera 
gala nuejas, tame patemino 
kokius tai tropus, kurio vode 
staezei augsztin.

Vaikinas prisiartinęs

—-—.......
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ciesorium.
) 4^ad4ave! paszauke
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meilejiM judkxkimnHiN, O vaikų
ar turi?

— Dėkui Dievui, turiu! Tu
riu sunu FranciHzkii....

O jisai kuom yra!
Ciesorium.
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M
T* "W!as, TCad Iszltai 'pa

mate viena-s kertę nu kar(|u in
kiš guli, gordr atsiliepei sesorkils’il ih vai’kinii.

I’uom 1 ha a t$ įgulę wi le y ai * 
kino, bėt Vaikinui nieko no sa-j gal1 
ko, o vaikinas teiposgi ne dry- vela. Ugne degino visokiom 
šoka sakyt ir vela užmigo kaneziom vargino, 
abudu be jokio pasi kalbėjimo, nu i nieko ne’kenke,

Tuom laj|c athig^uk vab
va, antras szauja, o kitas

. Itl S
e.®
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o kad vaikinas gardžei miego
jo tai nei ne juto kaip karalai
te ji apleido. Kada pabudo, jau

a a < n a a a.

tik vienas’gulėjo. Žinoma, ta
diena labai greit praėjo, o kad 
czesas, prisiartino vela ant ai- 
sil,sio, teipos-gi ir atėjo tos 
trys karalaites ir vėl teip kal
bėjo terp saves kaip ir pir
miau. Kada nusirenge ir priė
jo prie lovos ir turo karalaitei:

— Jaunikaiti kas in czion 
tave atgabeno, ir ko in czion 
pribuvai? O vaikinas ne galė
jo no žodžio isztarti: Tada pa
davė ranka vaikinui karalai
te ir tarė:

Buk sveikas jaunikaiti! ne
bijok uiekp, 
nesistos, 
turėk nodidja pas Dieva, kad 
Dievas tavo neapleist,u dabar 
iszgelbek mane,o asz gelbėsiu 
tavo, žinok jaunikaiti, jog asz 
esmių karalaite, kurni mano 
maža tėvas da prakeikė ir nu
gramzdino visu karalyste m 
dugną žeme 
vadinasi Oppanija 
mes esame trys sesers, o kada 
busiu iszgelbeta, iszkils musu 
karalyste ant virzaus ir sto
sis vela po senovei.

— Tai ka turiu daryt, idant 
tave iszgelbet?

O tai teip, — tarė kara

tai! nieko pikto 
tik buk kantrus Ir

visu karalyste
o ta karalyste

teipos-gi

bet vaiki- 
teip no ii-Į 

gai trukus isznyko. Vela tiku

1
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3 naktis didel? 
o viskas bus

asz ne-

buvo. O kad podidelei kanezet, 
labai greitai užmigo, kad sz:- 
tai pajuto kad kas ji judina 
pa budės suriko nesavu balsu, 

bijok tarė karalaite, 
esmių su tavim. ’ 
mislino, kad ji vėla velnei nu- 
si tvėre.

— L 
mylemas! — tarė karalaite, ta
da vaikinas atidarė akis, szi
tai paregėjo savo mylema sto- 
vinezia prie lovos ir pagriebęs 
už rankos tarė:

— Jau kaip man 
nakti buvo, tai no gali no vie
nam žmogui apsakyt.

— Asz žinau viską — tarė 
karalaite, tai tas da nieko, nes 
szia nakti bus baisiau, bot tu
rėk vilti pas Diova>, o viską in- 
galesi, 
naktis, sunkiauses. Ant tu žo
džiu pasibaigė kalba o karalai
te tarė:

— Su Dievu mano myle
ma s! Tik ne užmirszk mane at
lankyt atsiliepė vaikinas— ta
me isznuiko isz akiu vaikino o 
jisai pats lik vizitas liko labai 
jam ilgu buvo, bot ka darytie, 
kad kitokios rodos ne buvo gar 
Įima rast, turėjo but ir teip ge
rai. Ir antra diena perbėgo, c, 
jisai kaip ne savas vaiksztine
jo po pakaju, 
naktis prisiartino paėmė ji 
ramumas,

$

Ne ? asz 
O vaikinas

r'

I 

ji
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laite:
Dabar turi 

kantrybe turėt, 
gerai ryto vakare jau
ateisiu pas tave gult, ba ateis 
visi vehiei isz peklos tavo niu- 

, galiežy t, bet tik ne pasiduok
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0 kaip tau einasi mano Dramiszai sako, kad szimet Ims

pereita

tik da iszlaikyk d v i

o kad jau vėla 
nc- 

kad ne žinojo kur 
tad paėmė savo skripka 

paskui 
bet il-
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Garsingas styriszkas raszli-l — ------------
ttirivu i* niti’iiM'/ii»<»_ Medėjus ne galėjo susilaikyt

je sekanti atsitikima apie viena isz juoku. 
i’Jnirii mntnkri Linuu — Turi ii da ir antra alinu.

ninkas P. Rosegger, apraszino-

■
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sz.alta žiema,
O ežia vvruczini skriaudų 

mažai yra,
O prick tam kuras brangus, 

'Tai kas tada bus?
Asz jum rodą, duosiu.
Ir tame nepameluosiu.

Mano meisteris turi kuro in- 
. • vales,

Tai kožnas gauti galės. 
“Saule” geriausia žmogų 

szildo, 
Didžiausia szalti nnsztildo 
Katras tik ‘‘Saule”

Nesuszals, kad ir ant sniego 
gules.

“Saule szalti marina,
Kožna žmogų suramina, 

Duszia kožno szildo, 
Szalti didžiausia aptildo. 

O Baltruviene ant ko?
Ar gai bobelių rjesuszildo? 
Ne viena net prakaituoja, 

. b 
nereikia bijoti,

7 
turės,

medėju garsinga melagi, kurisI - 
apšmeižė didi k įmigai kszt i

eiszkii Juozapa tebyri ciesorių 
Austrijos.

Didis kunigaiksztis pamylė
jo labai styri ja ir tankui atsi
lankydavo in tonais o labiausia 
in aplinkine Marazele. Mylėjo 
pats vienas nusidavinet po ap
linkine persi rėdydamas in dra
panas tenai tini u gyventoju. Su
tikdamas gyventojus ilgai su 
jais kalbėdavosi, kurie ’žinoma 
nedasiprato su kuom kalba.

Viena diena apbludo aplinki
nėje, užkabino viena kalnuoti 
klausdamas kelio in Erlaffsoe. 
Užklaustas kalnuotis, kuriuo 
vardas buvo Grunau, no tik ka 
parode kelo bet apsiėmė pnke- 
lovingo nuvesti lyg miestui.

Kelionėje vėde tarp 
kalba, 
savo draugo, ar pažinsta Vied- 
niu ir ar jame kada buvo? Kai
mietis geras melagius, kaip ir 
kožnas medėjus, atsake (įrašei:

— Kaip-gi ne butau! Žino
ma! Buvau!

— O kaip tau patiko, tasai 
miestas ? • < » •

I

— Labai, poteisyboi ne ža
liuoja. tonais kaip'pas mus, bet 
yra puikus miestas.

— Turi tai Imti 
miestas ?

O, ho! Didesnis už musu

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

Franciszku Karolu, Ieva Fran-

saves
o pakelevingas klauso

Turiu <la ir antra sunu. 
Tojo vardas yra Muks...

O lasui kuom?
('ioRoriirm!
O kad tave 

szposais!
modoj u s.

~ Turiu ir dvi seserunes.
— O tosios kuom!
— (’iesoraitems!
Medėjus, kuris ta viską laike 

už juoką, vos ne truko isz juo
ku. Ant galo paliovęs juokės 
užklauso:

— O tu kuom esi .*
—- Galėjau būti ciesorium — 

atsako . pasiszaiiszes 
k įmigai kszt is.

Tuoni kart 
prie Žoliaus,

i r t avo 
nusijuokė vėla

f

t rupuli

abuduartinosi
kur pulkas tarnu 

jau lauke ant kunigaikszczio. 
Paregėdami artinuntisi kuni.- 
garkszti paskubino prieszais ji, 
apsiaubė ji aplinkui klionioda- 
miesi lyg žemei.

Medėjus dabar suprato 
ka.

VIS-
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Jėzau Kriste! — suriko.
K u n iga i kszt is 

prie jo tarė:
— Acziu tau už draugavi

mu. ajigu kada vela pribusi in 
Viedniu o Pratcris bus uždary
tas, ta klausk didžio kuni
gą i kszczio Fra nei szko Karo- 
laus! Ju asz paliepsiu ji atida
ryti!....

Apteikė gausiai
lagi o rodydamas, ant bažny^ 
ežios dadave:

— Dabar eiki ir melsk at
leidimo nuo Dievo 
tai paniekinai.

4

prisiartinęs

Kaip katra pakoczluoja 
Žiemos

l'ikti kožnas turi “Saule” 
siraszyti,. 
spinduliai,

Duoda kaitros i n valei.
Kas “Saule” skaitys,

Po strytus nositrankys, 
Grinczioje pas ipecziu sėdės, 

Nuo szalczio nedrebės.
Argi tai ne pigus kuras, 
Argi pigesni kur ras? 

Per visa meta kuro turės
O žiema szildytis gales, 

Ant brangenybių nerugos, 
Ba tiktai tris dolerius 

’ kasztuos.
Ne vienas tiek juoku datirs 
Kad net prakaitas apipils, 

Pilvą suemias kvepos, .
Ir nakti gardžiai miegos, 

gyvenimą turės, 
Pati ne ga s pad i ne ne urzgės

Ba kožnas namie sėdės, 
Linksmai su visais kalbės. 
Cze very kai ilgiau laikys, 

Kaip naktimi nesitrankys, 
Galvos neskd.udes, 

Nuo munszainesmedrobes.
Mano rodos klausykite. 

“Saule” visi užsiraszykite.

uz-

Ba “Saules 1 !

didelis

M
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dėtis
da gražiai uzgraio, o 
pavalgęs velei atsigulė, 
gai negalėjo užmigt, kad szitai 
iszgirdo koki tai vaitojimu lyg 
ta ibutii žmogyste, tada atsikė
lęs vaikinas norėdamas daži- 
not kas tai per balsas davėsi 
girdėt, bet kada e jo per duris 
laukan, kad szitai paregėjo ko
ki tai navatna sutvėrimą prie
szais ji ateinanti, tada vaiki
nas persigandęs

trai O, gera me
Marazelu!

— Didesnis?
Gali man tikėti. Asz nie

kad nemeluoju savo gyvastį!
Tikiu tau! O gal matei

i

J • 1 • 1 • • ' 'T t

daryti ka tik nori, tai tail vis 
nieko ne kenks, degis 
kirs kardu, szaus strela, bet tu 

tropais tada pradėjo su baime nepasijudik! gulėk lovoj kaip 
negyvas o tas viskas bus gerai 
tai teip turėsi 3 naktį iszlakyt 
o jeigu tai ne padarysi, tai asz 
prapulsiu ant amžių, o ir tu 
po draug!

Gerai.— tarė

gana 
gerai temino o vienok no žino
jo iii kur galima gautis tais

ugnia 1

zerkohis ir blizganczias 
iszmusz-

tel- 
pos-gi radosi puikus stalelis, 
trys krėslai ir trys lovos, vie
na buvo baltai paklota, antra 
raudonai, ,o>4reczia. juodai... . 

Vaikina net baime paėmė ir 
nežino ka pradėt, 
kaip ir teip turi but gerai, 
kad buvo labai nuvargęs, 
norėjo gultie, bet ne žinojo in 
katra lova gultie, bet teip jam 
rodos kad kas in ausi pasznabž 
dėjo, kad turi gultie in balta 
lova. Tada vaikinas nusirengė 
ir atsigulė in balta lova o kad 
.buvo labai nuvargęs, 
greit užmigo, bet ne miegojo 
rūpestis, greit pabudino. Kada 
akis atidarė, sztai, pamate ant 
stalo padėta visokiu valgiu ir vaikinas 
gėrimu, tada vaikinas atsikėlė, bet niekur ne rado. Dieve ma-

- prisiartino prie stalo ir nežino
jo ka daiyt, ar valgyt, ar ne, 
bet baikis kožnam žmogui dra- 
ftos daduoda, teip ir vaikinas 
atsisėdo ir godžei valgė, ba bu. 
yo labai alkanas. Pavalgęs už
sidegė aigara, kuris teipos-gi 
radosi ant stalo. Po tam kas 
Žin kokia nematoma runka at
ome viską no stalo, ėjo laukan 
pusi va i kszczio t i ir iszgirdo zie- 
goriaus baisa, bot niekur ne ra
do ziegoriaus, nors gana gerai 

devviiia.i 
Ir nežinojo kas per 

laikas, ar tai rytas, ar vakaras, 
žinoma, 
monos, 
Jkur.

Ten buvo no senu laiku už
keikta karalaite Oppanijos, o 
po draugei buvo trys karalai
tes prakeiktos kurios czion gy- 
.veno.

Vaikinas ėjo per visus paka- 
jus, nes ne vieno žmogaus ne
rado, tada jis sugryžo in savo 
pakaju o kada jau jam nusibo
do •sėdėt paėmė skripka ir pra
liejo grait o kad ir tas jau nn- 
nibodo padėjo skripka ir ėjo 
gult ie o kad buvo ir visokioms

O kad buvo 
tame pamate 

prie kurie prisiartinęs

■■i > i ■ 

Burga

bet ka darvt 
o

lipt tais t repais 
gana augsztai, 
duris 
pabarszkino ir szaukė, bet ant 
tuszczio niekas neatsiliepe o 
pats duriu ne galėjo atidaryt.

Dieve mano! kas tai gali bu
le? tarė pats in save.

Tada pradėjo žemiu nusilei- 
tai d i net eidamas.klau.se ar neisz- 

girs ka toki, bet ant tuszczio 
buvo tyka teip, kad ne gyvos 
dvasios ne buvo matoma, tik
lampos isz visu pusiu žibėjo 
kurios labai grąžei iszrode.

— Eisiu jeszkot bromo — 
tai ir tarė pats in save idant galeezia 

laukan gautis ba asz czion ga
liu pražūt tada manes niekas 
ne žinos, kur dingau. Dabar 

eina jeszkot duriu,

o ir >

sžoko gj’oit

kuriame ciesorius gyve
na ii' kiti kunigaikszeziai?

kad maeziau!
1

—Merai.— lare vaikinas 
asz ta viską apiimsiu padary- 

, tie, kad tik tave iszgelbeczia.
— Mano meiluk! tarė kara

laite, o kada busi ta viską pa
daręs tai musu karalyste isz
kils ant viszaus tada tu busi 
karalius, o asz karaliene tada 
busime laimingiausi ant svie
to.

Žinoma,

k* * * / I

atgal in savo pakaju duris už
trenkęs virto ant lovos kaip 
pagalis. Tame iszgirdo dideli 
baladojima, kad sztai priena 
pilnas pakajus visėkiu. baidvk- 
lu. s

Tamer p Gera

« *

czesas

no! — tarė vaikinas, ar-gi asz 
turetau czion prapulti? Kodėl 
Dieve man ne daleidi numir- 
tio? ne tokia baime ir varga 
kentėtie! Tada gryžo volei au
gai o kada atėjo pas savo tro
pus sėdo ant trepu paėmė 
skripka in ranka ir pradėjo 
graudžei grait, kad net tie mu
rai pradėjo skambėt ir drebėt 
tada numėto skausmu no szir- 
dies, palove grajes ir leidosi 
tais tropais, kur radosi jo pa
kajus o kada inejo in savo pa
kaju sėdo ant kreses, idant pa
silsėt, kad szitai durys paezios 
atsidarė ir kokia tai nematoma 
ranka atnezo visokiu valgiu. 
Tada vaikinas labai persigan
do kad ne žodžio ne isztare ta
me velei duris užsidarė ir pra
puolė ta d vase tada vaikinas 
persižegnojo sėdo ir valgo. O 
kada jau buvo pavalgęs tai vo
lei ta nematomi d vase viską 
nuėmė no stalo, o tai buvo jau 
vėlus laikas. Tada vaikinas 
pradėjo rengtis gult tai buvo 
antra naktis, o kad jau buvo 
atsigulęs ir volą iszgirdo 
griausmu ir perkūnijas, tame 
a t si,d a re duris ir ineina vela 

mislems užimtas per tai negu- tos trys karalaites, ir tuo jaus

girdėjo ir suskaite 
advnas.

neturėjo jokios nuo-* 
ba langu, nebuvo nie-

volu

Įėjo užmigt. Kada ziegorius 
iszmusze dvylika, tai pradėjo 
gvuiutic kaip didžiausios per
kūnijos o vaikinas isz baimes 
ko nenumirė, tame inejo trys 
patogios karalaites.

Vaikinas da labiau
gando ir nežinojo kas ežia mi

persi-

pradejo.BUsireuginet ant pasiL 
šio ir stojo kožna prie savo lo
vos ir volei pamate vaikina gu
linti.

— Ar jųdviejų lovose nieko 
nėra tave jauniausia karalaite 
iii savo Nose ris: . »

* *—* ,Ne. »

tas czesas labai 
greitai praėjo teip bekalbant.

Dabar gulsime — tarė kara
laite in vaikina —- o asz turiu 
eiti velei sau. Tame teip links
mai bekalbant ir užmigo.

Kada pabudo karalaite tarė:
— Su Dievu mano myle- 

mas! ne turiu laiko. Ir isznyko *■ per duris, o vaikinas likęs vie
nas sau nežinojo ka pradėt, 
jam labai rūpėjo ta ateinanti 
kaneze, o kada atsikėlęs apsi
rengė, nusiprausė ir pavalgo, 
tada paėmė skripka ir užgrai- 
no, idant sulin'ksmint savo 
szirdi, o po tam iszejo pavaik- 
SZCZlQt.

Žinoma ta diena labai greit 
perbėgo prisiartino ir volu 
naktis, jau musu vaikinui pra
dėjo rupetie, o kada jau sugry- 
žo in savo pakaju, szitai rado 
viską ant stalo padėta valgyt, 
o kaip pavalgo tuo jaus gulo ln 
lova, idant kiek pramik tie, kol 
ateis laikas kankinimo. Kada 
jau buvo užsnūdęs, szitai isz
girdo kaip didžiausia perkūni
ja griousma, o vaikinas pasti
ro isz baimes, kad szitai duria 
su dideliu trenksmu atsidarė 
ir i neina baisi baidykla, juoda 
su žaleis sparnais ir tarė:

— Ko tu czion guli ir ko tu 
ateijei in mano dvarai

— Atsitrauk isz mano akiu 
— tarė vaikinas, asz tavos ne 
klausiu.

O juodAsis tarė:
— Ne sznokek daug ba 

pražūsi ant vietos kaip szuo. 
Tada suurzgė kaip szuo ir isz
nyko. U-gi iszgirdo vela lou-

— I u re

klins 
bet

— Lauk szunie! 
viena isz baidyklu iii vaikina 
ir užsimojo su kardu, 
biski vaikina dalipstejo, 
vaikinui tai nieko nekenkc, ta
da sukarę ugni in kurie vaiki
na norėjo inmes't, kiti adatas 
in panages kalt norėjo, po tam 
pradėjo po viena isznykt ir 
vaikinui buvo biski lengviau, 
o kada paskutinis isznyko-tada 
jis gardžei užmigo. Kada jau 
gera valanda buvo miegojus, 
tada velei atėjo jo mylema Ir 
atbudinus ji tarė: Tok bus.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVI 3ZKAS GRABOR1US

M !
Laidoja kunus numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Tcdofonas 506
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

6 6 6■
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra yreiexiausift žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose. 4
—1 1 11 ——...................... ............... " '7   

Geriausia akademija del neku
riu žmonių, 

Kada ir kalėjimo isz mūru 
storu, 

Ten žmogus doriausias, 
Pasidaro niekiausias.

Be to ,doras in ten nelabai pa
kliūva,

Bet visaip ant svieto sziadien 
būva, 

Vieni už kasztus, 
Kiti už razbajus.

Bet kad ir nesuvis ipagadytas, 
In ten buna nuo kitu palody

tas,
Juk tai akademija paleistuviu, 

Kriminalistu ir palaidūnu.
Tokie, kada savo mokslą isz- 

eina 
Jau jie savo keliu eina, 

Dideliais apszviestunais stojasi 
Isz doru žmonių juokėsi.

Del akademiku tokiu, 
Negali parodyti pinigu, 

Negali su tokiu užsidėt, 
Ne nieko pradėt.

I Ne vieni toki akademikai 
Visi žino kad jie niekai,

>
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K. RĖKLAITIS
į i 1 I ' *

Lietuviukai Grabęrlu* 
/ ♦ t .f i- mi . . ’ r

ciugu s kandieji m a, kad szital 
duris atsidaro ir priėjo pilnas 
•pakajus visokiu baidyklu. i

— StfUnio* laukan kz musu
1

D Lnidojn numirėlius pa
gal naujausia mada ir

" mokslą. Turiu pngolbi- 
ninko moteroms. Priei- 

r narnos prekes.
816 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
I ' 1 , 11 11

306 Market Street
L Bell Telefonas 441-J

I
••

1 ,<*■

TAMAQUA, /‘PA.
,.*■«<1

— Žinoma,
Didelis tai namas 
aukso ir žomeziugu.

• — Gali but i? ,
....— () kiemas* tai iszdctas 
yaudonu szilku, idant lietus ak
menų ne sulytu.

— Bijok tu Dievo! O ant 
bokszto szv. Stepono buvai? 
Badai labai angsztas?

— U-gi buvau.
— O ar ilgai ant josios ėjai?

visas isz

jog manoi

A

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

JI

't!'

*

Kone per dvi dienas.
Tiktai!
Ko daugiau norite, juk 

mano czionais visojo aplinkinė
je pažinsta, jog esmu sztant už
lipti ant didžiausio kalno!

— Badai ir Prateris yra 
puikus? t‘

— To, tai jau nepažinojau.

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

i

»į

Būdami liuosais niekad laik- 
raszti neskaitė,

. Tiktai pradėjo kada likosi už- 
. - daryti, 

Moraliszku skaitymu nenori, 
Ba savžine juoda turi,

Geriausi skaitymai apie vagys- 
ta„ 

Latrysta ir paleistųvysta.
Geriausia padarytu,

Del ko?
Ba buvo uždarytas.
Tai no gerai. Nes kalba 

žmonys, jog Viodniuje galima 
ir ciesorių paregėti?

— Juk ir asz ji» maeziau! 
Tikrai!

— Kur ji matei?
— Vaikszcziojo <po ulyczias.
— O kaip-gi toksai cieso

rius iszrodo? p * .
— O ho! puikei! Vaikszczio

jo su puikum ploscziu ant įpe- 
cziu, su auksino karūna ant gal 
vos ir bėriu rankoje! Tikra ka- 
raliszkai iszrode!

— Turiu ir asz kada pasi
rungi in Viedniu susznabždejo 
kunigąiksztis, kuriam, tokis ap 
sakymas labai patiko.

— Neatbūtinai turi tai pa
daryt.

— Klausyk tu turi būti ge
ras medėjus ir gal jau ne viena 
stirna padėjai?

— Ne vienas tiek no padėjo 
kiek asz.

— O gal ir tavo tėvas buvo 
modejum?

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patamavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Iss Mahanojaus ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man telo- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
mlnutu. žv Bell Telefoną* 872 _ ' 11 41___ ____ - 4
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV19ZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS„ 

ST. 0LAIB, PA. 
Bell Tąlefona* 1430-R

T 
" I t 3 
'II

1
'iĮ

«««į Lf

' '>11
4 į

■'ii

1

■

Geriausia padarytu 
Kad tokius iszvarytu, 
Ba tokie akademikai, 

Tai visame sviete niekai, 
Geras žmogus ir doras, 
Kad ir pokloja buvęs, 

Visada bus goru, 
Ir ant visados pasiliks doru.

■ ■

i

I

— Žinoma, kad buvo. O 
kuom tavo tėvas buvo?

— Ciesorium — atsake ku
nigai kszt is.

—r Noszposauk, no kalbėk 
tai garsai I Galėtu tave koksai 
žandaru girdot ir už taji szpo-

• asa in kalėjimu intrenkt.
______ ■■■

aresztavotu norints ne už toki 
szposa. O tu, ar turi brolį!.,.
- turiu.

Mano brolis taip-gi buvo

szposa. O tu, ar turi broli!

i k R ' k jį i* < '' l“' <’

£lszbalsamuoja ir laidoja mirualoal

kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikesty- 
piu ir kitiems pasivaŽinSjimame. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar in 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia, o pribuko

ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoazią nuo papraaaciiauaiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, kriksst?-

pareikalaus mano patarnavimo, 

ln trumpa laika.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Proh ibiai Jos sznipai vol 

padaro keliolika kratų po mu
su pavietu.
Pennsylvania hoteli ant W. 
Centro uli., kur surado kėlės 
paint u kos ramybes ir keliolika 
baczkugero alaus ketvirto pro
cento drūtumo. Locuininkai tū
tos stoti ant teismo.
1 — Praeita Petnvczios rvln v •
aut szazslavyno nžmiestyja li
kos surastas lavonas Tanio- 
^ziaus Naughton, Airiszis, pa
einantis H2 Jacksono, bet kuris 
gyveno szanteje, kaip ir visi

Mieste užėjo in

lavonas

valkatos. Airircdai sako kad jis 
mirė nuo szirdies ligos. (?) Bu
vo jisai naszlys, bedarbis ir be
namis.

— Trvs Trentono vaikai 
Jonas Izovertavicz, 14 m., Ura
nas Saloma 14 m. 
Urbis, 12 m.,

ir Antanas

freit kariu 
visokio 

Visi pastatyti po belą

i'eol’ilesH1
Milius
407 W. Maha-

>1

likos aresztavo- 
tais už atpleszima 
isz kanu paomo daug 
tavom.
lyg teismui. Gera pradžia t uju 
vaiku ir greitas kelias ant pra
pulties.
» — Juozas, 
Perkausk ienos,
noy avė., likos surisztas mazgu 
moterystes su pana Agnieszka, 
dukteria ponstvos Antanu Lan- 
kaieziu, 817 E. t’entre uli., Su
imtos ryta Szv. .Juozapo bažny- 
ezioja per kun. Uzosna. Jauna
vedžiams patarnavo pana Emi
lija Jakszeziute su Fianu Per- 

jaunavedžio 
o pas

kausku,
Veselka a t si bu v 
motina.

— Juzefina Petrusevicziute 
iszA ažiavo in Boston’a kur la
vinsis.tolimesniam mokslo dai- ♦
riavimo New England inuzika- 
Hszkojo konservą t ori jo j.

— Benediktas Banionis, 128 
W. Market uli., likos surisztas 
mazgu moterystes praeita Sere
da su pana Marijona Pitokiuto, 
Graiku bažnyczioje p<*r Ih v. 
Kubeka.

— Musu ]>avieto 
keliu dienu isziuntinos ezekius 
ant Katodiniu Klubu už keliu 
dienu. Žmonvs 
tuo# klubus arti du

broliu. 
n u t akos

per

bankai už

000;
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Naujas plentas in Ring- 
tona likos atidarytas Su bato ja. 
Plentas in Brandonville per 
Shopptona in 
atidarytas Novemberio 20.

Maple Hill kasyklosia li
kos sužeistas per karnka Pet
ras Kalkoviezins, 47 metu ir lii- 

nuvožtas

Brandonville
Hazletonn bus

kos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuti ant operacijos.r*

sirgdama

Kingston, Pa. f Ketverge, G 
Novemberio, miro gerai žino
ma sziojo aplinkinėje a.n. He
lena Totoraitieno 
nuo Naujo meto invairioms li
goms. Velione pergyveno Ame- 
rike 40 metu, prigueljo prie 
Szv. Rožaneziaus ir Szv. Szir
dies draugyseziu kaipo S.L.R.- 
K. A. vietines kuopos. Paliko 
dideliam nubudimo viena (luk
teri Iguatieno McCloskiene 
Shenandoah ir tris sūnūs Jur
gi, Edvardą ir Stanislova. Lai
dotuves atsibuvo su pamaldo
mis Szv. P. Marijos bažnyczio
je. Palaidota ant parapiniu ka- 

Velione buvo 
38 
ir

Pringle.
“Saules

pinui
skaitytoja “Saules“ per 

kuria labai mylėjo 
platino. Lai silsisi amžinam at
silsi.

pirkti tcisojus, district attor
ney ir kitus valdininkus.

Tos moterys sukrapszte po 
ir inteike szunadvokatei 

Kurionei. Padavė pinigus ir 
laukia vaiku pareinant namo. 
Bet iszejo pusėtinai laiko, 
vaikai vis negryžo.

moterėlės nuvyko kalejl- 
man ir pradėjo teirautis, krtdol 
nepaleidžia ju vaiku, juk pi
nigai senai jau esu užmokėt i.

Iszgirde toki pareiszkima, 
kalėjimo valdininkai tuojaus 
viską iszklausinejo ir 
sz(‘. Ponia 
szaukta in teismą pasiaiszkin- 
ti. Teismo priesz ja buvo pas- 
tatytojas minėtos dvi motinos. 
Jos iszpasakojo ta pati ir tei
sėjui Newcombui. Sako, 
padavėm pinigus Kurionei, o 
ji mums sake, kad atidavusi 
juos teisėjams ir prokurorui. 
Kuriene buvo priversta prisi
pažinti, kad isz tikrųjų pini
gus isz tu paėmusi.

Frances Kuras turi užmokė
ti $150 pabaudos ir turi sugra
žinti toms moterims paimtus 
isz ju pinigus.

■■ •

MOKĖJO BĘSZIMTS prisa 
KYMUS.

mot ns,

Boston, Mass. — Apie 8 va
landa szio Panedelio vakare 
Andoverio 
baisi automobiliaus. katastro
fa, kurioj S. Daukantiene bu
vo užmuszta ant vietos, jos 5 
ni(‘tu mergaite Zofija, mirtinai 
sužeista, o keli kiti asmenys 
mažiau sužeisti. Visi vra South 
Bostono Lietuviai. Daukantie- 

po numeriu 402 E. 
, o automobiliaus 

aviniukas, V. Zaleskas, po nu
meriu 613 E. Fifth st. Pasku
tinis tas už žmogaus užmuszi- 
ma. .Jo žmona Brone ir 3 metu 
mergaite Elenute taipgi va
žiavo kartu ir abidvi buvo sn- 

ZalesJcas, matyt, per 
greitai važiavo ir jo automo
bilius suikule su gatvekariu. K

iu* gyveno ] 
Seventh st.,

žeistos.

$75

tos

ti 
fuometm

susira-
Kuriene buvo pa

įneš

kad isz tikrųjų pini-

10 
vaikezai

Panedelio 
miestely invvko

Elenute taipgi

Chicago. — Lapkr. 9 d 
vai. vak. jauni trys 
ant 31 ir Normal st., atemo $23 
su (‘('ntais isz J. Baublio ir dar 
akis uždaužo nes J. Baulilis 
vaikezams pasiprieszinos. Visi 
trys vagiliai pabėgo 
st ryt u su pinigais.

— St. P<aul ligoninėj pasi
mirė nuo žaizdų Antanas Kar
delis, 26 m., nevedes, gyvenos 
prie 4858 S. Wentworth Ave.

Giyžtant isz darbo, netoli 
namu, 
automobilius 
vežimas.

uždaužo

Normai

isz darbo, 
ji užgavo ir suvažinėjo 

ar kokis kitas 
Nuvežtas ligoninėn 

neužilgo ten pasimirė. Policija 
tuo tarpu jeszko nelaimes kal
tininku ir liudininku.

Wyoming Klonio Lie
tuviai Mines Vytautą

RENGIA DIDELI KONCER
TĄ IR BANKIETA.

i. 'fck|Įl
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V KATALOGAS KNYGŲ 
... ... ..  

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga. 
biHzkos istorijos................ „
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No. 125 Dvi Istorijos apie Valdl- 

mieras ir apio'Bedall. 44 pus........ 16etyleras Ir apie BodaiI. 44 pus.
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 131 Pulki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu....

No. 132 Trys Istorijos apie An- 
glorius isz Valonczijos, Kožnao dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu

No. 133 Dvi Istorijos apie Neuž
mokamas Žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ......................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie IJrlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 136 Keturios istorijos apie 
imta isz 1 Jrtuvlszku užlieku. Su pa- Žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 

Žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
No. 104 Trys istorijos, apie Ne- tvoros. 121 puslapiu................28c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres is»- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
amerike praleidžia szvente UžgymL dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- I 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlua, 
Saule geriausia vedintoji.......... 18c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c 

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 18e

No. 141 Keturios istorijos a jie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka aūic 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. . . .20c 

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
Bso Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 18« 

No. 143 Trys istorijos apie Vel- 
□hzkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu.... 18c O

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakcle, Mocziutes Pasakojimas 15c 

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
Ir Alena,». 
puslapiu .

No. 149

Nakto 
> 27 Ara-

Yra tai ketvirta 
tni t II pa vogiai spauda tos puikios knygos, tas parodo

ir
Skvajeris užklausė Jono:
——- Jona i« i

arki! 2y(lui Levitui. Del ko tai kad žmonėms ji labai patinka. 704 
padarini ?

Jonas: Prnszan pono Skva
Ididelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta poplera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinei* ^iszmargintaie 

, per 6% 
Pirkite n nealgaiiesite. $2.00

*

Kapitonas Velnias. Pui- 
Tn n<‘ yra UŽ-'kus apraszymns, didele knyga, 404 

> t a a . a • • • A. A

drutH poplera. Drucziai ir pulke! ap- 
audeklinais

jeriiuH, dnlmr sunkus laikui, knygorl^
darbo neturiu o ežia pati ir vai- cohUr. 
kai ne turi ka valgyt.

Skvajerin: 1
’r t

No. 101

gandinantis atsakymas ant ma- pualapin. popierinei apdarai
no klnnsymo, idant vogtum ar- 
kli žydeliui. O ar tu moki De 
szimts Dievo prisakymus?

nemokė-

. .$1.00
No. 102 Prakeikta, meilingas kri-

35c

20c

122

Jonas: — Ugi kaip 
siu.

Sk va Joris: — Tai dol ko juo
sius laužai ir nepildai ?

Jonas: — Jau kas tai, tai ne 
laužau ponas Skvajori. Asz ju 
laikausi pridoreneziai kas ten 
yra paraszyta:
arlyino savo, ane janezio, a ne 
asilo ’ ’
apie ark Ii

“Nopagcdnusi

— bet ton yra paraszyta
, apie tai neužsimo- 

ka nekalbiu...
apie tai

KA APLAIKOME NUO 
ANCZIU.

mokslą i ne jeLiet nviszkoje 
sesuo klausė.mažo Kaziuko:

t «•

— Pasakyk Kaziuk, ka ap- 
laikome nuo aneziu?

Kaziukas: — Kepsnį, tankus 
ir....

Sesuo: — Na ir ka daugiau? 
(prigtdbednma atmint): 
turite* savo.lovOsia ?

# "f « X

Kaziukas: —- 
szau sese ros.

K a

Ugi blakes, pra-

—-

Reading 
v lines y.

►

♦ minallszkaa apraazymas, 202 pus. 38c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz 

pirmutine* puse* Rzimtineczio. isz.

veikslais, 177 dideliu pufllaplu... 35c

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

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

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

No. 107 Keturios Istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiauc 
darbininko. 182 puslapiu.........

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

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruku teipgi keletą juoku, geru rodu

• • • •
(8 .dalis)

Ila iss 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakuitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-Žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
knlnai einiki ir kiti szposelei... .20c

. .38c

.25c

.. . l»> ■— II »■! ■ I 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kel
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .25c

No. 166 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus,
puslapiu.........................................   .28c

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda rargszo. 
Geras Medėjus................................ 15c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniazkci 

i pavogė naktini serga, Atidengta Žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak« 
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu..

! No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz> 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges

No. 170 Asztuonios istorijos apie

25c

25c

121 
25c

ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu......................................

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
■u paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mallach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jams 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu ir Sruoiis isz Lietuvos. 68 
puslapiu.........................................   . 15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu...

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu............................35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Picmenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimtecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.........

. .25c

..15c
Ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Szlupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

...15c
PIGIOS EKSKURCIJOS 

Atlankykite draugus ar gimines 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaus
Per ’ Thanksgiving Diena 
Ketverge 27 Novemberio

Ant regulariszko Vytmetinio treino 
Isz

Shenandoah

Dvasiszkos ir kitokios knygos
No. 176 A-Be-Cela arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku.................................................. 15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra 
iszdeda žmogaus ateiti....................10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites su 
pagialba kazirom............................ 10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų................. 10c

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokėjimo pinigu ligo
niams ..........  25c

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nog sudėtu pini
gu ant susirinkmu........................... 25c

No. 183 Naujas Didelis Sapnorius 
arbaiszguldimas sapnu, 160 puslapiu 
su 283 naujaispaveikslais, drucziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 
Preke ........................................... $1.50

No. 184

Scranton, Pa. — Czionais gv-r Cr C7

vena placzei žinoma veikėja 
M rs
ana diena pakliuvo iii beda.se- 
kaneziai kaip apraszineja apie 
tai Keleivis:

Dabartiniu laiku 
sėdi du pasileido 
pijonu vaikai. Povvlas Jakal-

Ku- 
mo-

placzei žinoma 
k’ranciszka Kuras, kuri Nedelioj Ryto

.. . 5:30
. . . 6:10

. .. 6:39

A$500,000;
Tania k va 

bus

suezedino in 
milijonus 

doleriu. Mahanojui sudėjo $200 
Shenadorija

Ashland $150,000;
Nekurienis 

džiaugsmo, liet tiejei ka neeze- 
dino tai ir nieko neturės.

$300,000.

Pa.

kalėjime
Kuro para-

“Ster- 
Panedolyja 24 

Jnžanga ant kon-
I 1

Mahanoy City.........
Tamaqua . ;........... knlnai einiki ir kiti szpo&elei

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Surike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
UŽliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu......................25c

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ..........................................38c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuito. 58 
puslapiu ....................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu......................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvarl- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ............    15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu •«• • «• •»• • • «•••• • • 15c 

i 1 t h

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ... ........... ..  ... s......... .. 15c
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Mo. 127. Trys istorijosapje Duktė, 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis, 60 puslapiu.........15c

Pavojinga klaida. 45 
...............15c 

Asztuonios i s t o r i j o f 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. ... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprcns- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji* 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu..........................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........ 25c

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girnoje. 77 puslapiu............ 15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu......................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai.

Pralefakite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pnžinstmus 

eis specialiszka ekskurcija in
IN NEW Y0RKA $4.00

Per Thanksgiving Diena
Ketverge 27 Novemberio

Ant regulariszko rytenetinio treino
Isz Ryte

Isz Shenandoah . .. 
Isz Mahanoy City . 
Isz Tamaqua .........
Atlankykite draugus ar gimines
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shonundonh 25c. virsziaus
Nedelioj 30 Novemberio

Specialia Trainee Subatoa Naktį
Isz 1 • Ryto

Shenandoah ............   2:05
Mahanoy City ...................... 2:51
Tamaqua .............................. «3:20

i 
Koncertas atsiims ant Ponn 

Teatrines svetaines, 
23 Lankriezio, 7:30 valanda va
kare,o bankietas atsibus 
lling Ilotelyja 
Lapkriczio.
verto bus bOc, 75c ir $1.00.

Jnžanga in bankieta $2.00.
Vietiniai ir isz tolesniu kolo

nijų Lietuviai kviecziami daly- 
vaut Vvtanto iszkihnese. e

Spaudos 'Komisija

t is ir Mykolas Lipczhis. 
vieno susitiko tu vaikezu 
t imis ir pasakė, kad ji galinti

U Wilkes Barre,
Lennox hotelis, Nelson Bros, ir
Eastern Penn Shoe Co 
likos smarkei apdegti. Bledes ju vaikus isz kalėjimo palois- 
ugnis padare ant $50,000. ti, jeigu jos duos jai po $75;

•1 sztorai

t i, jeigu jos duos jai po $75;

Ponai Biznieriai!

I
i

I

Geisdami apteikt gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko duo
ti atspaudyt, PUIKUS SIENI
NIUS KALENDORIUS ir isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS!!! 
užsikalbyt ir nelankyti ilgai, 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

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

•t

tr SIENINIAI KALENDORIAI TO
Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendoris su 
pasnykais.
marginti ir iszpjauti.
kauskas - Co., Mahanoy City, Pa. (tf

Kalendoriai puikoi isz.
W. D. Bocz-

f

♦

f

d'rf

t

4

fl

I

. . . 5:30 
. . . 6:10 
... 6:39

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa. (
ANT READING GELEŽINKELIO

$

15c

62
15c

Meile sunaus.

15c

62 
.15c

46 
15c

t

J

Victor Instrumentai
in viena

' MATYKITE SZITA NAUJA ISZRADIMA 
PER VICTOR KOMPANIJA

Radio — Fonografas 
Namie Daryt Rekordus

Iszbandykite szi naujausi iszradima. Galite patis namie 
padaryti locnus Rekordus savo ar draugu balso. Tikrai 
naujausia iszradimas. Matykite ir paklausikite pas

GRUBER’I
_ .* SfREET,

I I

Vl$fl.CZNTRE StREET, MAHANOY CITY, PA.
Teipgi turime nauju Lietuviszku Rekordu.■

I

I

t

DR. C. A. ŽERDECKAS
.. . LIETUVISZKAS DENT1STAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dlen, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senoles laiko), iszskireut Sercdomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Klausymai ir atsakimai 
Angelskoj ir Lietuviu kalboje, del tu 
kurie nori įsiimti Amerikonisikas 
popierius . . ...................  25c

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

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

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

iszimti

n

578

Vakarais pagal pareikalavimo.

Sercdomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

Paveskite savo pinigus prie darbo. Atneszkite juos in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
tuojaus jie pradeda jumis daugiaus uždirbti. Gaunate pro
centą kas szeszis menesius.

Banka variuoja pinigus pagelbsti biznij ir industrjoi. 
Yra tai vartuojimas pinigo ka
kitu, nes kada pinigai dirba

1 c■'*• 4a.r«-‘*«+-•*-&. *•«<-<

■
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suteikia darbą ir 
tada žmoniF gauna dafbūi'HA b U, 11VO IKCbUCb IMA M<*j tliuvtup ,

Žmonis ir pinigai turi Isz vien dirbti kad turžti gerus laiku* ->«* » ih-

• a - “ *k r..-oAr

Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Mo- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli.arŽiuo- 
jas ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaityt 
mul knygute. 100 pus......................25c

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponni. 105 puslapiu............... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.............................  .10c

No. 163. Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ųžvydus vy
ras. 137 puslapiu................. i... 25c

• ASU* *<•* “ * '• 1 e • ' , r, ,

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono M or

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

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksstl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, S02 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 255 
puslapiu, baltos celluloides apdaro- 
ilais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krautai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.

C ; - J* i

malda-kuy-

..•1.80
■ .•

W. D-BOCZKAUSKAS -00.
MAHANOY CITY, PA. ,




