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Isz Amerikos
Apdaužė su burdingieriu savo 

vyra — skundže ant 10,000 
doleriu.

Philadelphia. — Ana diena 
Silvestras Knvikas nžvodo 
teismą prieszais savo motoria 
Marijona ir Kazimiera Pietrzy- 
ka burdingieri, už sumnszima, 
jog negali dirbti. Fž tai Silvt*s- 

deszimts t ūksi au

Trūkis trenke in kita — 
9 užmuszti,

Erio, Pa. — Devyni pasažie- 
riai likos užmuszti o 30 sužeisti 
kada troezo sokcije ekspresinio 
1 rnkio Twontielh ( ontnri Lim
ited isz New Yorko trenke in 
antra sekeijo arti Forsyth. N. 
Y., praėji a Subata.

Nelaimes kasyklosia.
Scranton, Pa.

I i kos
penki anglokasei laiko 
mo pilerhi. 
bosas isz 
Kokni, Salezok
visi isz Jossupi

Hazard, Ky. 
kasei likos užmuszti o asztuoni 
sužeisti per eksplozijo
Hawk ( oal (o. Carrs Fork, 12 
rnvliu nuo ezionais.

kasv klosih
- Mt.

t ras spirosi 
ežiu doleriu.

Ergelis prasidėjo ant st ryt- 
važiavo jojo 

burdingicrium o 
Pa

kario, ant kurio 
prisiegele su 
kuriu Silvestras neinate, 
czinle staigai paszoko isz savo 
sėdynės, tvykszt(dedama 
viena per žandu, 
ma, buk žiurėjo ant kitu mote
rių. Kuzis prigialbejo gaspadi- 
neliai nubausti vyra, kuriam 
dnre su peiliu in veidą, nuo ko 
apjako ant vienos akies.
Kentėjo lyg neteko kantrybes.

Detroit, Mich. — Raidas Juo
zapas yra kantru žmogeliu ir 
kente visokius paniekinimus 
nuo savo prisiegelos 
t us, o norint s užpylė ant jojo 
verdanezia kava, bet sukandės 

Bet jojo kan- 
kada vakar 

Mariute trenku* in ji iszkimszta 
apuoku, to buvo Kaului už 
daug. Dabar 
ant persiskyrimo

Jessup 
užgriautais 

rabini- 
liojoi yra .JonesY ♦ 

o

Pekvilios, Neville,
ir Dmlreekas

dantis kentėjo, 
try be iszsi baigė,

jam 
užmet ineda-

kelis Die

sedinczia

užvedė teismą 
nuo Mares, 

nes su tokia motoria negali il
ginus gyventi.

Laike teismo^ įl^ulns pasako 
siidžiui Millertii, buk tankei už
liko savo paeziulia
ant hamoko su burdingieriu 
Robertu ir tik apsisupus in ki- 
mona, o kada norėjo prisi
glaust prie Marintos toji atsi
keldavo ir nucjdavo su prielai- 
diniu in kita kambarį kur pra
leisdavo kolos valandas, o Rati
las turėjo stovėt už duriu kaip 
szuo.

Nenorėjo gyvent su bekoju.
Reading, Pa. — Laikc^teismo- 

už sumnszima savo 
Adolfas Bendinski,
neturintis abieju koja užginezi- 
no buk kada nors pasielgdavo 
rustai su savo motoria kuri už
vedė teismą ant 
nuo jojo, nes
daugiau gyvent,

mot eres, 
žmogus

persiskyrimo 
nenori su juom 

nes kaip pa
ti prisipažino nori ciela vyra, o 
ne puse. Adolfas sako, buk jojo 
hurdingieris Andrius Andrula 
yra priežaste naminio nesutiki
mo nes paveržė meile jojo mo- 
teres. — Oj tie burdingieriai!

Norėjo $5,000 o ne kinezika 
už vyra.

Cedar Rapids, Iowa. — Argi 
jauna pacziule yra verta pen
kių tukstaneziu doleriu? Harrv 
Lee, sūnūs turtingo kineziko 
kuris turi dideliu aptieka Chi
cago, mano kitaip apie t a ji 
klausymą. Kada Lee apsivedė 
su patogia Naomi Beason pra- 
ojtn Petnyczia, prižadėjo jai 
duoti 5000 doleriu tuojaus po 
szliubui, o kad jai t uju pinigu 
neiszmokejo pacziule ji pamė
tė in valanda laiko po szliubui. 
Snde prisipažino, buk nenorė
jo kinezika už vyra, tiktai jojo 
penkis tukstanezius doleriu. 
Teipgi prisipažino^
kineziko aplaikydavo dau 
šokiu dovanu ir pinigus.
Apgavo daktara ant 80 metu.

Tenn. — Kada

buk nuo 
g vi-

).

Szoszi migle-

Blaek

*ga- 
isz degan- 

dvi motinos su 
sudegė ant

Dvi motinos ir penki vaikai 
sudege.

Walleeeburg, Ont. — 
lodomos iszsiga ut 
ežios kukuos,
ponkeis vaikais 
smert. Badai ugnis prasidėjo 
nub lempos kuri eksplodavojo. 
Pro žuvusieji yra Mrs. Babcock 
su k et u re i s
Ramsey isz Port Huron, Mich., 
su savo kūdikiu.

vai kais ir Mrs.

Kiek tai nelaimes padare mun- 
szaine dviejosia szeimynosia.
Grand Rapids, Mich. — Sztai 

vaisei munszaines kuri buvo 
priežaste baisiu nelaimiu dvie
josia szeimynosia: 
Cimokiuto, 1. __

Genavaite 
17 nKlu senumo,* 

randasi ligonbutije Szv. Mari
jos su kulka galvoje aplaikyta 
nuo savo mvlemo. Josios moti
na daginius apie nelaimia duk
ters teip tuom persiėmė, jog 
krito negyva. Daktarai tvirti
na buk motinos szirdis truko 
isz gailesties bet koroneris yra 
tosios nuomones, 
užsit rueino.

Vyras Cimekiencs randasi li- 
gonbuleje sergantis nuo per- 
virszinio gėry m o 

gailesezio.
iszsipagipojo 

kalėjimo 22 metu Oskaras And
ersonas, mylemiįfi Gena vaitos 
ir neatsiminė nieko apie mirti
na sužeidimą merginos, nes bū
damas girtu, palydėjo mergina 
namo, o kas toliaus atsitiko ne
pamena. Bot negalus tam vis
kam. Motina Andersono iszgir- 
dus apie pasielgimą .sūnaus, o 
kuri sirgo nuo kokio tai laiko, 
isz didelio susijudinimo neteko 
proto.

Dabar Andersopas suprato 
kiek tai padare bledes per gir
tybių ir geryma munszafries, 
dviejosia szeimynosia.

jog motina

munszaines
isz tojo

Tame laike

geryma munsza fries
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Frankly n,
John B. Murray turėjo 19 metu, 
daktaras pasako, jam jog il
ginus negyvens kaip du metus, 
bet Jonas kitaip sau mane irv 
dagyvbno lyg 101 metu, mirda
mas ana diena, palikdamas
nsztuonis-vaikus, — — anūkėlius
ir Gpraanukus.

Vagis apiplesze baznyezia 
ant 1500 doleriu.

Chicago. —apipleszimui 
Szv. Marijos Magdalenos len- 
kisz.kos bažnvezios kur randasi 
prabaszezium kun. Edwardas 
Kovalewskis, vagis insigavo in 
klebonija, suriszo gaspadinia

A. Salio, paeint' daug 
apredalo, ir

‘S.

suriszo 
Mis. A. Snllo, 
bripigenxbiii ir 
dingo tamsumoje naktit

Paguldo savo kudyki ant in- 
degusiu anglių.

South Portland, Me. — Mrs. 
Ethela G. Gillikson, pagriebė 
nuo grindų savo deszimts me- 
nešiu kudyki, paguldyaina ant 
indegusin. augliu pecziuje. Ka
da. jaja policija uždari* kalėji
me pasakė, buk 
siuntė pas jaja dvases kuriuos 
apreiszke jiai, buk Dievas rei
kalauja nuo josios tokios au
kos, o jiji po tani 
paskui kudyki.” 
iszgialbejo kudyki nuo sudegi
mo, bet likos baisai ajidegintas 
ir nuvežtas in ligonhutia.
Nužudė paezia kaipo “kaledi- 

nia dovana” del saves.
('hieago. 

tu Kalėdų, 
dysiu kaipo kalėdiniu 
del saves.”

Gillikson, 
savo

4 4 Dievas nn-

ketino ejti
— Kaimvnai

Nesulauksi ki- 
nes asz tave uužu- 

dovana

A 4

Keli menesiai adgal Antanas 
Pagano tokeis žodžeis kerszino 
savo paežiai, kada motore pa- 

t rupnl i pinigu ant 
pirkimo dovaneliu del szesziu
vaiku. Du menesiai adgal An
tanas apleido paezia, bet pra- 

sugryžo namo

reikalavo

ejta Petnyczia 
kada ‘jojo naii gamino pietus 
del vaiku. Keturi vaikai moti
nai prigia Ibi nėjo tam dariu* o 
du siautė ant grindų. Be jokio 
žodžio, rakalis isztrauke revol
veri, paleisdamas du sznvius in 
mot eres krutinia kuri 
re. Zudintojas pabėgo.
kaimynai subėgo in šluba, rado 
vvriause

motinos, 
krauja nuo krutinės

i laikraszcziu kalbėdama: 
Tėvelis nužudė musu motinė

lių, nes kerszino jaja užmnszt 
priesz Kalėdas ir t(*ip padare.

Pamėtė lelukes ant apsive
dimo laisnu.

Cudahy, Wis. — Turinti vos 
szosziolika moteliu Blanche 
Vaiciekauckiuto atėjo in suda 
reikalaudama idant jiai rasz
tininkas ižduotu laisnus ant 

, apsivodimo. Blanche yra jan

% A #4'

TA

tuo mi-
Kada

prie

nu
c 4 m

mergaite klupojent 
szluost vdania 

su se-

J J

na atsibuvo 
Viola Dillingham, 
palaidota puikiam 
ties 2000 doleriu.

Palaidota $2,000 grabe su 
papūga.

Cincinnati, Ohio. — Ana die- 
laidot lives Mrs. 

kuri likos 
grabe ver- 

Szale velio
nes indeta in graba josios mi- 
lema papūga kuri pastipo isz 
gailesezio. O gal moterėlei ne 
bus teip nuobodu ant alio svie
to su savo milomu paukszcziu 
ir turės su kuom pasikalbėt.

likos

Valdžias

Prohibicijos aukos.
Washington, D. C. — In lai

ka penkiolika mensiu 
nužudyti 68 prohibicijos agen
tai o 76 sužeistais, laiko savo 
tarnystos per butlegerius ir ki
tus prasižengėlius,
agentai per taji laika'sunaiki
no visokiu samogonku ir kito
kiu aparatu kaipo visokiu go
rimu už 4,121,000 doleriu o su
ėmė visdkio sztopo, automobi
liu ir 1.1, už 9,059,000 doleriu.

>. W. BOCZKOWHMI, MlUr

(

AMERIKONAI NEUŽMIRSZTA ATLANKYT SZITOS VIETOS BŪDAMI KUBOJE.
in furlKada ar’nerikoniszki kel eiviai atsilanko iii Kuba noužmirszta 

Morro Castle, kuri randasi tuo jaus prie pristovos. Tame fort
atsilankyt m Torioea 

ocr iszpanai szimtns kalininku 
nužudo ir sukapojo. Paveikslas parodo forteca nutraukta iszareoplano.

New York.

paskutini

35 METAS

ISZ VISU SZALTU
Banditai apiplesze miestą; 
nužudė 2000, kitus sude

gino gyvais.
Pekinas, Kinai. — Banditai 

gavosi in miesteli Likvankia, 
provincijoj Honan, kuri apiple
sze po tam uždege. Du tnkstan- 
czei gyventoju likos nužudin- 
tais o daugeli sužeidė. Bandi
tai užklupo ant miesto netikė
tinai, todėl gyventpjei neturė
jo laiko pasirengti ant apsigy
nimo. Banditai naudojo kope- 

gautis per nuirus
Negana to, tiejei ki-

krikszczioniszkas 
degino

i m
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Isz Lietuvos.Sūnūs nužudė motina kad jam 
ne davė pinigu.

Hugh O’neill, 
30 met n, likos suy nitas per pa-
licije už nužudinima savo 60 
metu motinos, už tai kųd toji 
jam nedavė deszimts doleriu. 
Jojo brolis Tarnas teipgi likos 
uždarytas kalėjimo kaipo bu
dintojas. Hugh prisipažino Imk 
nužudė motina nes liedavo jam 
pinigu ant pragarimo. Abudu 
sunelei yni girtuokleis ir nieko 
nedirbo tik nuolatos nuo moti
nos iszcziulbdavo 
skatiką. (
Nedora moezeka baisei kanki

no savo poduktes.
Now York. — Juzopina For- 

geriene likos paszankta in sū
dą per kaimynus už nedora pa
sielgimą su savo dviems po- 
duktoms Onutin 9 metu ir Pan- i 
liną 7 metu, kurias degindavo 
su inkaitnsia 
v o 
dama saujoms plaukus ir ma
rindavo visokeis budais. Nedo- 

moezeka prisipažino buk 
apdegino merg 
rankas. Draugavo vaiku atomo 
mergaites nuo nedoros moezo- 
kos patalpindami jaisos in pri
glauda del apleistu vaiku.

Persėdėjo kalėjimo nekaltai 
keturiolika metu.

Hartford, Conn. — Per 
metu .Juozas Mieželis persede- 

nekaltai novos už

savo

geležiu, muszda-
baisei su virvėms, iszlrauk-

ra prisipažino 
gaitems kojas ir

14

Pleszikai suymti.
Kaunas. — Sziomis dienomis 

pastangomisvietos milicijos
tapę sulaikyti Ckmerges aps
krityje garsus pleszikai: Mar- 
einaviezius Adolfas — dezerti- 
ras isz panevežio m., Pipiras 
Kostas isz ( tonos apskr., Dud-

Szlapias ir ilgas ruduo Lietu
voje.

Kaunas. — Sziemet, kai va
sara. buvo szalta. ir lietinga, tai 
toks mduo atrodo nepapras
tai ilgas. Vasara buvo lietinga 
o ruduo dar lietingesnis. 
kaimu žmones atvykdami in 
Kauna pasakoja, kad kai kur 
dar esą vasarojaus laukuose, 
— žinoma, supuvęs, bet vis tik 
vasarojus. Bulvių žemose vie
tose daug 
pripuvo,
kastu ir dedamu žiemai iii Il
inojus 
btilviu ir dar viš genda. Bulve 
tai neturtėliu vienintelis mais
tas, o kadangi bulves neper- 
kokiausios ir dargi genda, tai 
neturtėliams varguoliams blo
gi metai ateina.

Brangenybe
stovi. Tik butai ir malkos labai 
pabrango. Malku metras apie 
25 — 40 litu, ir tu paežiu dar 
nelengva gauti. Butai — kam
barys ir virtuve —,50 litu, 100 
litu, net 200 ir 300 nesigėdi 
praszyti menesiui, ypacz nau
jai pastatytuose. O senesni bu
tai, 
kur priesz

kareiviai in taja

dukrelėms

ginkluotas.

kis Madas isz Ukmergės m. 
(1ziplinskaite Marijona — už
laikytųjų plesziku gaujos ir de
vyni jn sėbrai. Laike suėmimo 
isz ju puošė buvo
pasipri('szinimas, bot dėka mi
licijos drąsumui, jie tapo visi 
suimti ir patalpinti kalėj i man; 
visa&gi atrastas pas juos pa
vogtas turtas gražinta nuken
tėjusioms.

Taipogi vietos milicijos pa
stangomis pabaigė Spaliu m. 
ir pradžioje szio menesio Kau
no apskrityje tapo sulaikyta 
žinomi arkliavagiai: Vendžio- 
galo je Laszkovas Jonas, Bab
tuose Volkaitis Jonas ir Vilki
jos valscziuje pleszikai, opera
vo nuo 91,9 m. ir slaptosi Vo
kietijoj Solo Juozas ir Zakžoc- 
kis Jonas.

supuvo arba bent 
taip kad dabar ir nn-

esą daug sugedusiu

vis ant vietos

ežias idant 
miesto.
niszki velnei suriszdavo po ke
liolika žmonių in kuopeles, ap
laistė karasinu ir uždegdavo. 
Lavonai nužudytu buvo teip 
subjaurinti, jog neghlema bu
vo juju pažinti, todėl visus už
kasta vienoje duoboje. Visos 

misijos su-
ir apiplesze, o misijo- 

n i orius iszžude.
Isz Hongkongo apleido sve

ti mta uszk i 
aplinkine su tuksiu suėmimo 
banditu.
Vaikai mate kaip meszka su

draskė juju motina.
Toru n. — Naszle Seveskiene 

nusidavė su savo
Ona 9 metu ir Mare 11 metu, 
atlankyti sunu, kuris ganė gyr- 
vulins ant artimu kalnu. Kai
po ginklą, pasiėmė su savim 
stora ilga lazda. Kada užėjo 
ant kalno apie 1200 metru, at
sisėdo pasilsėt o mergaites nu
bėgo in artimus krnmusjesz- 
koti uogti. Staigai iszgirdo 
baisu riksmą motinos ir pra
dėjo bėgt in taja vieta isz kut 
motinos riksmas ėjo, mergaites 
paregėjo baisu regini. Motina 
kovojo
indamasi su lazda.
Motina paregėjus beganezes 

mergaites suriko ant ju idant 
pasislėptu ant medžiu.

isz ten prisižiurinejo

Staigai iszgirdo

su dydelia meszka,
<r

Mer-
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niause ir mažiause kandidate 
iri motervsfes luomą, 
nors rasztininkas laisrfiis ižda- 
ve. Mergaite atėjo in ofisą su 
tėvais kurie sake Imk sutinka 
ižduoti jaja už Martino Uolo
to, kuris turi 38 metus. Juosius 
suriszo skvajeris, nes kunigas 
nesutiko duoti jai szliuba. Mer
gaite tik- ana diena siautė su1 
savo lolukems.
liepta ejti in soda 
iszyrnti laisnus, trenke lelukes 
in kampa kalbėdama:
tai nors turėsiu gyvas lelukes.1

Inspeja atėjimo Christaus; 
laikas jau prisiartina.

Chicago.’— “ 
ant svieto, da 
daugelis isz musu 
gyvasties,” sako pana Christa- 
bele Pankhurst, laike pamaldų 
maldnami sektos Moody.'

Visi atsitikimai užtvirtina 
iszsipildima 

ka raszo rasztas szvontas: avie
tine

kokiai

o kada jai pa
su tėvais

4 4 dabar

Christ ūsas atejs ’ 
už laiku, kada 

rasis prie

4 4

i *

prisia^tima isz

kare, nesutikimai terp 
vieszpatyscziu, drebėjimai Ja- 
ponijoi ir visiszkas nesutiki
mas terp žmonių. ’’

Pankurst sako tolinus, buk 
žydu tikėjimas platinasi grei
tai ir ant galo sutvers savo 
viezspatysta Palestinojo. Toip- 
gi pranaszauje atėjima MesK 
josziaus.

jo kalėjimo 
papildyta žudinsta. 'Pik dabar 
pasirodė, jog uždarymas ji ka
lėjimo buvo per klaida ir dabar 
yra daromi stengimai idant ne
kalta žmogų iszymt isz tos gy
vos peklos. Per 14 .motu Mieže
lis gynėsi ir kalbėjo buk yra 
uždarvtas nekaltai.

Nesenei atėjo iii kalėjimą F. 
H. Smith, vienas isz (Įžiuręs 
kuris dalybavo tame teisme, 
melsdamas Mieželio idant jam 
dovanotu už papildyta skriau
da, nes su kitais penkeis džiu- 
rems kurie da yra gyvi ir pa- 
sirasze ant peticijos kuria nu
siuntė pas gubernatorių idant 
paleistu Mieželi ant Ii uosy bes, 

buk ant 
prieszais

nes dažinojo nesenei,
netikru darodymu
Mieželi, jiji apkaltino ant viso

in kalėjimu ir tikgyvasczio
dabar apfo tai dažinojo. Micze- * « l t .lis dilba r turi 42 motus, o nužu- 

. žmogum buvo Juozasdytu ___ _
Kulvinskas.

Amerikonai suruko szimet 
tabako koiiia 
doleriu. Tik 
surūkyta 50 bilijonu, Ips pri
puola ant kožnos galvos po 500 
paperosit. C 

tabako it 1.1.*? B

už du bilijonus 
vienti paperosu

> O kiek tai ižduota 
a pt; za pulk n, pypki ti, k i tokio 
FnbnlrA 4v t t *. j

Sueme vagi Amerikoniszku 
doleriu.

Kybartai — Lapkriczio 12 
d., apie 12 vai., nakties Virba
lio stoties darbininkai pastebė
jo, kad kaž-kas perilgai užė
męs iszeinamaja vieta. Kai vie
nas isz darbininku pasilypėjo 
ir pažiurėjo, tai pasirodo, kad 
ten sėdi Vincas Liukineviczius, 
Kybartu paszto tarnautojas. 
Rankose 
stipriai miegojo.
buvo matyti dar daugiaus lai
szku. Buvo paszankta žanda- 

ir minimas asmuo nuves-

perilgai uže-

laike du laiszku ir 
Kiszeniuse

ras, 
tas stoties koinendaturon. Pas 
ji rasta apie 100 jau atplesztu 
it 100 dar neatplesztu laiszku. 
Pinigais: 38 doleriai; 236 litai 
ir czokiais ant 475 litu ir 10 
doleriu/ Be to dar rasta neat
plesztu ir matyt pamestu Baž- 
nyczios gatvėje dar 110 hūsz- 
ku. Tardant prisipažino kaltas.

i laikrodėliu kiszeniniu«ir cigar 
r u isz. pasztos siuntiniu, isz- 
duodamas kelis asmenis savo 
padėjėjus. Doleriu 
jau ne pirma karta. Atplesztu^ 
.* - _ * I- * -

ir czokiais ant 475

Talpa t prisipažino vogime

ieszkojes

laiszkns šiepdavos iszeinamoje 
vietojo. Szi karta buvęs girtas, 
todėl 'besidarbuodamas užmi
gęs. Laiszkai
Amerikos. Visi rasztyti lietu- 
tuviams, tik keletas žydams.

Minimas Linkineviczįujy jau 
sėdėjo apie 3 metus kritojimė 
už plosžimus ir vogimus^ Ei- 

tardymąs kitu asmomt

bęveik visi isz

na

dar priesz karu statyti, 
karu imdavo nuo

mos 5—8 rublius, 
szia 50—80 litu menesiui! Tai 
ir gyvenk kaip begyvenęs, jei-1 
O‘
150 liteliu algeles.

Virszaitis nuszove žmogų.
Ko t u r va lakiai, V i 1 ka v i szkio* 

ap. (Eltos kor.) —
kriezio 7 d.’nakti vestuvėse pas

akysia

gailės
kaip motina kovojo su taja be
sti jo, ant galo netekus daugiau 
pajėgu, puolė ant žemes, mesz
ka pribėgo prie gulinezios ir 

merga iczi u pra dėjo
draskyti ant szmotu gulinezia 
motina. Mergaites no baimes 
po dvieju dienu nulipo nuo me
džio nubėgo in artimiausia kai
meli praneszdamos kaimuo- 

apio baisia nelaimia,

dabar ple-
----- J

pi dar su szoimyna, isz kokiu
ežiams
tiejei susirinko in dideli pul
ką, nusidavė ant kalno, kur po 
keliu valandų pasiseko- jiems 
užmuszti dvi dydeles meszkas.

Neiszvaro dvasiu isz namo.
Tnezolus, Poznanius. — Pa

prastai dvasios nesitranko bi- _ * tok —. J • * A MM

z. m. Lap-

pil. Asipauska, Budežerio kai
me, Keturvalakių valscz.

būdamasszaitis, 
brauningo nuszove 
ežiu Vincą, apie ‘25

vi iš
girtas, isz 
Janulevi- 
motu am

žiaus. Virszaitis suaresztuotas. I
Blogi kelei ir tiltai.
. ‘Z ....

Eržvilkas. — Czia in rudeni 
pabjuro netaisyti keliai ir pa
sidarė n e i sz va ž i u o j a m i. 
blogiausia

Bet 
su tiltais, kuriu 

daug visai sugriauti ir ju nie
kas netaiso. Nemakszczui 
vieszkely sugriuvo 2 dideli til
tai, Skaudvilės vieszkelhi jau 
kelintus inbnuo tiltai apkalti ir 
nepravažiuojami, sugriuvo til
tas per Ėržvilkio upe. Dar bu
vo vienas keli as i sz Eržv i 1 k io 
Jurbarku n — per Sza Ilonos li
pe, bet ir tas vis nopabaigia,- 
miis taisyti.

Kretinga. 
džios instaigose, 
kelio stoty, valdininkai liovės 
kalbėjo nisiszkai. Vienas sto
ties valdininkas paklaustas ki
to rusiszkai ta:
nesuprantli!” O dar visai ne
senai ežia visai kitaip buvo: 
rusiszkai’nekalbėjo tas kas ne

val-V įsose 
ypacz gelež-

“rnsiszikai

le kur, tik daiigiause iszrenka 
sau kokius senus palocius ar
ba dvarus iszgazdydamos pa
naites ir grofaites isz ko turi 
dydelius juokus, bet kad dva
sios atsilankytu, pas jaunikio 
kambarelijo, tai yra retas at
sitikimas.

Taigi, kambarijo tojo jauni
kio prasidėjo nepaprasti dar
belei dvasiu:
slankiojo zerkolas vaiksztinejo 
po sienas, lova 
szoko kazoku.
tai palicijai, kuri prisiuntė asz- 
tuonis drutus vvrukus iszvarY- 
ti d vėsės.

Palicijo npibaladojo ■ šienas, 
apžirojo visus kambarius bot 
apio pusiaunakti dvasios vela 
atsilanko pradedamos savo 
szposus. Palicijantai drauge 
su 
laukan kaip vėtra, 
szauko in pagini ba 4 * raganių 
Luczinska bot ir tasai negalė
jo apmalszyt dvasiu ir pats to to

rakandai patis

su gulincziu
Pranesze apie

locnininku namo iszbego 
Tada pa- 

1 >

vos netekb gyvasczio.

rusiszkai nekąIbojo tas kas 
Anokoin k

Dabar namas stovi tusezias 
o praeinanti
IauVa flvnaitii Yinmn

žmonis isz tolo" ,, /T < *
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.Inu pradejomę 
Kalendorius del
toju, todėl lai kožnas lauke jo
jo ir temina kad kiti nepasi- 
ymtu isz baksu ant paezto ar
ba kad groinatneszis neatiduo
tu kam kitam.

Tikimės, jog 
patiks kožnam

Kalendorius 
ir lai skaito su 

džiaugsmu, o sulaukia 
kito meto stengsimos 
ti kalendorių.

sveiki 
pngerin-

i Asztiionvsdeszimts asztimtas 
procentas prohobici jos prasi
žengėliu kurie likos aresztavo- 
tais iii laika ket uriolikos me
nesiu už but legeriavima
tus peržengimus tiesu buvo 
atejvei, kaip pranesza probibi- 
cijos virsziniukas W’illiam Me- 
(’lure. Viso arosztavola 
įlelfijoi 1060 <» t
žydai, amerikonu 430, italijo- 
nu 58. szesziolika 
kai. lietuvri. 
da i.

ir ki

sf

ii Ei la
la ugia use isz I u

I
i

buvo angli 
išraikai ar szve
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Japoniszkas protesoris Ken-f 
zo Takayamagi pribuvo in Su
vienytas \alstijes tiksle 
linkimo pusantro įhilijono kny
gų iii vieta t uju, kurios likos 

la i k e 
drebejimo žemes, 
universitetas neteko 
tancziiis knvgu.

• * J • ‘
knitos knygos (įauginusi1 rado- yrn geriausiu isz visu kilu lie

Iuviszkii laikraszcziu.
Lai Dievas jums 

musu seniems skaitytojams už
laiko sveikata ir gyvastį* idant 
susi la liktumėt ja ja skaityt lyg 
auksinio jubilcjaus, A ežiu vi
siems už gerus \ eliiiimiis.

gu in vieta 
sunaikintos

su-

paskut inio 
('iesoriszkas 

750 t u les
ti kad sunai-

si angliszkoje kalboje, 
nesunku profesoriui bus su
rinkti knygas. Ctiiversitetai 
Harvard, Yale, Princeton, Ox
ford ir kit i prižadėjo 
japoniszka profesorių.

todėl

SllsZelpt

Studi'iites isz M iimesotos 
universiteto, nutari* kokiu turi 
būti “pabaigtas vyras.” Taigi 
pagal juju nutarimą, tai vyras 
turi būti sekniiczin, jeigu mano 
inžeiigti iii luomą nmterystos:

'Turi Imti patogus, morhlisz- 
kai ežy si u, 
sveikas,
kam gyvenini!’, 
apsukrus, gero ]>asielgimo,

ISZ

nžmirszo.mus nžmirszo. Szlai ka lasai 
senas d raugas “Smiles

“ Pilsi miežiu 
už “Saule” 
kyli, ii(*s asz esmių “Saules” 
skailytojhni nuo kada a.a. Da- 
inintkns, jusli tėvelis apleido Į 
“\’ienvbia” Plvmouthe.
le’’ man patinka geriause,

’ ’ i’aszo: 
prenumerata 

ir meldžiu nošuhii- 
esmiu

> > 1’1 vmout he. 4 4 Su it-
mvs

J1

ir kitiems

I IWII lito ir a i *n i im mi ui

Politines Partijos
Amerikoje.

--- —
Politine joiga Suv. Valstijose 

sviruoja nuolatos titrp dvieju 
didžiausiu politiniu partijų bū
tent, 
kratų. Europ'u'ezia.ms yra sun
ku suprasti skirt iiigmna. tarp 
Republikonu ir Demokratu par 
tiju AUierikoje, 
part uju vardai maždaug palie- 
czin tu partijų pamatinius dic- 
sniiiH. Vienok neima jiems il
gai susipažinti su didykii sto
viu Amerikoje, fr suprasti, jog 
Demokratu partijos sekėjai ne- 

globejai Demo
kratijos principu sziamo krasz- 

ir jog Republikonai nėra 
vieninteliai, kurie paremia, re- 
publikoniszkus 
jog abi didžiausios

K

■i

SAULE

m

V f
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Republikonu ir Domo

nes Europoje

t

r

I

-1

■ j

h

0
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Giręlel buk priesz Velykas 
popiežius paskirs du auteriko- 
niszkliš pral<»lus 
lu, kurie 
M undelein 
liovės isz \’ew Yorko, 
kelis iszpanus ir viomi isz Pio-

ant kardino 
yra.: arei visk u pas

ra vieni liteli NUSPRENSTAS ANT ELEKTRIKINI0 KRĖSLO.
8zis paveikslas yra gal pirmutiniu kokis buvo nutrauk- 

(’osmo Ferranto, 45
te,

Chicngos ir
kaipo

tas laiko iszskaitymo viroko m irties ant 
metu, kuris taros mirti vasario 26, atejnanti meta. Siidže Mc
Mahon isz

Teisingas žmogus, teisingai 
apdovanotas. *

Jurgis W: Gibson isz Cldca- 
gos, 72 motu, neturėdamas tik
ro užsiėmimo vaiksztinojo po 
uliczbs dirbdamas kas po ran
ka. papuolė. Ana diena, ejda- 
mas ulicze rudo szniuroli perlu. 
Isz pradžių mane, jog tai pirk
ti fersztorijo ir ketino padova- 

mergnitei savo gaspaili
nes. Bot kada, vakaro 
laikraszti, užtemino buk szniu- 
reli perlu
(Ipprnboiner, kuri apdovanos 

kuris sugrąžys jiai poi’lus. 
Jurgis nunosze radini pas po
nia. kuri ji 
dolereis, nes perles buvo ver
tos 20. tukstanezins doleriu.

«. - • - —Į  11*1*111 m IWINK tol     tol nito HIH 1 Ii1" 1 • " H" **11*111 mitotoi mm * mu ill      

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

principus, ir 
partijos 

sutinka, palaikyti principus dė
mėk ra t y bes ir repiiblikonybes, 
sulyg Amerikos konstitucijos 
turinio.

Vietiniai, amerikiecziai pil
nai supranta, szi neaiszkuina ar 
ba netobulumą, ir jie 
pažysta tuos kurie
prie Demokratu partijos 
ant žodi “ 
dele raide 
sza n t

guodoti tikėjimą, 
a p t a s zy t a s -d ra u g i sz- 

mandngus ir

Bet ant nelaimes tokiu vyru 
randasi mažai 
rie turėtu angszexiau minėtas 
dorvhcs.

ant svieto, kn-

tinio Ameriko.
(’levelando skaito žmlintojui \ i roką.

ūkininku ir darbininku, ir dvieju partiju tarpe, yra mui
tas. Republikonai stovi už 
a iigszfa 
kurie
prod ukt us priešai is

papuolė. Ana diena, ejda-Szimet automobilci užmusze 
16 tukstaneziii ypatų! arba 800 
daugiau ne kaip pru6jta meta, 
o sužeista apie 2() tukstnncziu. 
Kn galima tikėlis ateinanti me
ta?

t n
Republikonai

a p sa u go jama maita, 
apsaugotu Amerikos 

pigesniu 
padarytu svetimuose szaluiose 
produktu. Demokrate, stovi už 
muitą vien tik del ineigu. o ne

1

isz 
tu piliecziu kurie norėjo jog bu 

dauginus demokratiszkos 
kontroles valdžioje. Jie* pabrie-
žo kiekvienos atskiros valsty
bes leise prižiūrėti savo reika
lus, ir jie nenorėjo ap^augoja- 
nio muito.

Prieszininkai szitos part ijos, I del apsaugojimo, 
vadai buvo1

11 et i
konfiskavo

alkoholimis,
515

: dėžes
45(H) svaru cuk-

Ln-

Praejta 
231 galonu 
mnnszaines, 

92 
haczku alaus, 
riaus ir 4'automobilius, 
bai mažai sztop<» paymta kas 
parodo, jog sznipai mažai dar
buojasi d<‘l 
jos.

arielkos.

numesi
2140

202 
alaus, 19

skaitė

vvno,

naudos prohibici-

Szunadorio palicije aplaike 
gromata isz. Lietuvos nuo L. 
Samnlvvicziaus, kuris jeszko 
Erano Bražinsko, kuris radosi 
amorikoniszkoje kariumeneje 
ir dalvbrtvo
Erancijoi ir buvo sužeistas. Bo 
karei rad<»>i ligonbuteje cziou 
Amerike, po tam dažinota buk 
jisai mire Pittsburg!* ligonbu- 
tejp. Kas apie ji žinotu, lai su- 
siraszo su Chief of Police Fair
lie, Shenandoah, Pa., o pada
rys didelia geradejyste del li
kusiu giminiu Lietuvoje.

arba maža dalele 
buk ezionnis Ame- 

rovoliuvije 
ant didelio laipsnio. Ne yra tu i 
paprasta revoliueije kurioje 
dalybatma didelis skaitlis žmo
nių, bet tiktai nekurie veda ta- 

kuri naikina 
daug žmonių ir instuminoja 
sklypą in pra j ui lt i.

'Toji revoliueije

Niekas, : 
žnioiiin žino

a t si bu viliojariko

ja

1

revoliiu'i jo.
žmon i u

Geriausiu

maža
Meksiko vela kilo velniava 

ir gal nepaliaus pakol ne gaus 
in kaili nu • > I )e< les Sam<>.

Devynios gubernijos
preziden-

Pasikeleliu va-
I uri 70,001) vyru

s 11 k 11 o p i n f i

revoliueije prieszais 
ta
dfis Sanehov 
k urie 
Kruze.

Valdže iszsiunte 
rei vi u

(Ibregaua.

vra

šukele

Vora

pamėto p. Julije

<a,

apdovanojo 2000

kuris

svietinejo karojo

apsiniokancziu 
darbu Amerike vra tinkavimas a
stubu. Tiejei darbininkai už
dirba nuo 100 lyg 115 doleriu 

Todėl daug mo-
(inteligentu) 
profesorei,

ant sanvaites.
kylu
kaip: .<v. .<»*,
redaktorei o ir dvasiszkieji pa- 
metineja savo dinstus ir užsi- 
ymineja tinkavimu, 
darbas geriau užsimoka 
kaip džiovinimas
dvidesziints valandų per diena.

žmonių 
inžinieriai

nes tasai 
ne 

smegenų po

Departamentas paezto AVash- 
ingtone duoda žinot visuome- 
niai kad ant gromatu in sveti
mus krasztus nelipintu jokiu 
kalėdiniu markiu ne kitu pa- 
nasziu tam markucziu. Ant ad
resuojamos puses turi Imti pri
lipyta tik pacztines markes, 
nes kitaip gromatos ne kitoki 
siuntinei ne bus 
paezto.

priymti ant

South Tyrone, 
mis dienomis atsibuvo 
galėjimas” arba lenktynes kas 
daugiau iszgers alaus. Gulėji
mą laimėjo kokis tai Jack Fil
ler kuris aut kart iszgere ketu
riolika bonku alaus. Idant tai 
lengviau iszpildyt iszliejo alų 
in dideli bluda, sudaužė tuziną 
žaliu kjausziniu ir visa mai- 
szyma iszgere ant kart. Jack 

iszgiart dau-

Anglijoi, to
talinis

sako buk galėtu 
giau.

h,—

Senoviszkuosia la i k uosiu 
gailestavimo ženklu po numi
rėliu buto pijonkinis arba pil
kas. Tolimuosia Ryt uosiu, Ko
rėjoj, lyg sziam laikui na m loja 
balta kolora kaipo ženklą gai- 

Europiszki
naudoje juoda.

Idant praszalyt ta j i 
ženklą,” legislatura Nobrasko-

lesezio.

ap-

sklypai

4 4 juoda

je ketina t ii Vėst i tiesas kurios
uždraus* naudoti juoda kaipo 
gailės ženklą. Jau dabar dan- 
geliosia vietosią naudoje szvie- 
sesnius koloms laike laidotu- 
vhi. Tašai papratimas jau pra- 

ii 't * • *s , rtoi®1 '"viitl i j •

1 L, ‘ t ... /T ;
siplatino dfttfįfeuošia vietosią.
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lengvini 
priklauso 

rasz- 
Democratie” su di-

Taip pat ra- 
Ropubliean ” su 

R”. Kuomet kai
rėm ia. de-

<•

ly’.
i 4

4 4

atsibuvine- 
ja po dangsto prohibiciji

Daugeli kuopų 
but tegeriu 

net ik 
valdžr, 
o

kurios didžiausi
Henrv (1av ir Daniel W ebster, 
stojo už Amerikos konstituci
jos liiiosa, sutaisyma, apsaugo- 
jama muitą, r sutaisyma vidu
riniu pagerinimu.

Kitas didelis faktorius, ku
ris turėjo savo dideli' politiko
je intekme, buvo tautiszko I 
ko klausimas, 
prieszinosi 
bankiniu interesu, ii 
simas 
nsteigiant 
System.

Partija, 
nam

Nuo laiko kuomet Suv. Val
stybes insisteige, daug mažu 
partijų sutverta, bet nei vienai 
isz ju nepasiseko insigyventi 
visoje szalyje. Socialistai inojo 
in politika Suv. Valstybėse 
priesz 40 metu,

4 I 
žodi 

dideli* raide 
ba, apie tuos kurie
mokrati.szka. ir republikonisz- 
ka. valdžios forma, tai jie nau
doja mažas raides. Jeigu žmo
gus stengtųsi, studijuoti sziu 
partijų praeiti, ir isz ju instei- 
girno bandytu geriau siųirasti 
lai dar daugiau
maiszytas, nes jis surastu jo 
buvo laikai kuomet dabartiniai 
I)omokratai vadindavosi 
R’cpublikonais.

I’olitiszkai, Suv. Valstvbes 
paveldėjo daug isz Didžiosios 
Britanijos.
klausomo gyvenimo, 

susigrupav!

poli! ika
40 metu

politikoje. Stip
riausias bandymas paimt i poli
tine jiega isz Republikonu ii1 
Ilemokratiju partijų buvo pa- 

(
Reserve

bet nelosze
20,000 ka

su areoplanais 
szyti pa si kelelius.
paėmė Jalapa, Vera Kruze.

svarbia roleuin
I lemokra ta i 

centralizavimą 
-zis klan

ini \<> nešimai i<zrisztas 
Federa I

DS.
vadinamųjų 

t a ja revo- 
prieszinasi

apma I
I ’asikrlelia i

veda
k a
laužimu tiesu.

žadinsi as, pra sza liū

1 44 4

liucije, 
priesz 1 
bet pild<
darni isz savo kelio negeistinus 
jiems žmonis ir apsaugot i savo 
draugus nuo kalėjimo.

Jeigu toji butlegerysta butu 
tikra, gera guzule, tai butu pu
se bėdos, bet tai ne guzule, bet 
tikra trucizna, kuri atima svei
kata del žmonių, 
gyvas! ies pajėgas,

na i k ina juju 
daro paik- 

szus ir ant galo atima jiems gy
vastį.

jie butu su-

IIn rAzo npfe knyga “Tnkstantls 
Naktų Ir Viena”

kuria man prl-

Unionville, Mich., 
nrla ime
Ripaliu szrimyna. Ju sunus, 17 
metu Vilius Rpalius 
su plytų vežimu, 
virto in rėva ir

— Didele 
isztiko lietiniu W’m.

savo
partijos, kuri vaduosi 

Ji prasidėjo 
devyniolikto szimtmeczio pa- 

Populistai reme Kuo
sa. muszima sidabro, arba kaip 

i “bimetaliz- 
, laipsniuotas iniegiu mo-

larvta 
populistais.

baigoje.kuria, dabar
republikonu, iszsivysto 

laiku, kuomet vergija buvo pa
naikinta, per Civile Kare, kuo
met visi negrai buvo paliuosuo- 

negru ver-

vad i-

Europoj vadintas 
mas” * 
kęsais (tas dabar yra), ir val
džios prisisavinima geležkeliu 
telegrafu, ir telefonu. Vienas 
isz indomiu atsitikimu Ameri
kos politikėjė Tmvo pasirody
mas taip nžvadintos “Ameri
kos partijos” apie 1850 metais. 
Jos tikslas buvo prieszintis 
priesz Kataliku ntekme politi
koje, priesz imigrantus, ypacz 
Vokieezius ir airiu kilmes žmo- 

ingyjo varda 
know-nothings” (nieko neži

nant ieji). 
szis vardas 
partijos nariai visuomet saky
davo, jog jie “nežino“ in klau
simus apie politijine organiza
cija. Partija, 1864 metais, kon
troliavo 
1856 metais, 
prezidentus gavo dideli skait
liu balsu. Bet szi “know-noth
ing”

xge. Viena isz paskutiniu pas
tangų atimti vadovaujanezia 
role isz klvieju didžiausiu par- 
tiju buvo padaryta po vado- 
vvstb Theodore Roosevelt. To- 

vadinta pro- 
nesenai 

Dabar vėl pastangos 
yra daromos kitas partijas isz- 
kelti auksztvn. F.L.I.S. to

Pradžioje nepri- 
part i jos 

» mnž- 
taip kaip ir Anglijoj. 

Cziou buvo partijos kurios va
dindavosi W higs ir Tories; 
J’ories remdavo karulio pas- 

W’higs 
stovėjo už ypatiszka laisvo ir 
jie prieszindavosi centralizuo
tam autoritetui, 
periodo W’higs buvo 
kaipo patriotai, o Toric

buvo ežia, 
daug

Gerbiami Tamstos:— Szluomf duodu 
žinoti Tamstoms kad asz cslu aplal- 
kea puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaiklau kaipo dovana, už tai 
asz prislunczlu lamstomo mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasl 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuv'szkal kad kož
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerel-* 
kalingas vietas ir praleist! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelralna. 
Dekavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgl deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsiuutet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziaine 
gyvenime. Viso giaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetos knygos tai prlsluskite |2 
in "Saules” tezloistuves o gausite tuo
kus nėr paczts.

2 d.
t i. Agitacija priesz

o labai smarkiai varo- 
sziaurinese valstvbese, ir

važiavo 
Vežimas nu- 
palaidojo po 

savim vaikina. Iszimtas isz po 
vežimo jis po ketiiriu valanda 
mre. Buvo gimęs Liepos
1907 m. Lietuvoj, ir dvieju me
tu senumo, tėvu atsivežtas 
Amerikon. Paliko 
tėvus ir dvi Seserį 
le, 
Bushing, 
laidotas Sobewaing 
pilone.

senumo, gija bu v
ma i .......
tas privedė prii* politiniu jiegu 
perkeitimą. 1S60 metais naujai 
sutverta Republikonu partija 
panaudodama, proga perskyli- 
inu Demokratijų partijos eilė
se, iszrinko Abrakam Loneoln 
prezidentu. Tuomet pakilo <’i- 
vile Kare ir po ta kari’, Demo
kratai, kuriu didžiausia jiega 
ir skaitlius buvo smnnsztuose 

nebuvo 
. darbo

Whigsnuliiidusius
— Annabe- 

ir Mrs. A Įbedi
Mieli. Pa-
Mirh., ka

taip nžvadintoskirtus gubernatorius.I Irt mite, 
Saginaw,

.................... rM
4

Rosijoi ti- 
vela 

randono-
szi'szeis szni-

Pulkas 
su •

kuris randas!
, aresz- 
pravo-

Bolszevikiszko jo 
kejimiszki peršok lojimai 
alsina ujino. 
sitis armijos 
pais užklupo ant Dominikonu 
klosztoriaus,
Preszi nskani Bnl i va re 
tavodami ilvidoszimts 
slaviszkas ininiszkas ir po žve- 
riszkai kratai, iszvežo visas in 
Lubianca. Kilosią vietosią 
teipgi padare krata aresztavo- 
dami dvideszimts dvasiszknju 
ir keturis klierikus. Vienatiniu 
prasi žengimu
tas, jog mokino jaiinumenia ti
kėjimo. Bolszevikai jiems pa
sakė, jog geriau butu idant 
mokvtusi bolszevikiszko tikė
jimo no kaip būti dvasiszkais.

klieriku buvo

jog geriau

poru

ant

Persiskvrimai vedusiu 
cziou Suvienyt ošia Nuilsti josią 
pasibaisėtinai auga. Priežastė 
t uju persiskyrimu yra... auto
mobile!.

Gal ne visi žino, jog Ameri- 
kas turi 72 procentą visu auto
mobiliu kokiu randasi
svieto, ir per juju priežaste ky
la nesupratimai terp poru.

Kitados, kada tai žmonis va
žinėjo arkleis, turėjo laikyti 
vadeles su ūbiems rankoms ir 
atidėti visa savo atvda ant ark- «.
Ii u, o sziadien su viena ranka 
kieravoje automobiliu, o su ki
ta glamoąejasi su 
szaIi* “ visztiikia.

Daugeli moterių iszvažiuoje 
su kitais kada juju vyrai buna 
darbe, arba naktimis trankosi 
po visokius užkaborius i 

didžriauso priežaste 
persiskyrimu.

ties;

vra

sziadien

sedinezia
4 I

ir tas
i ant

“Saule” gal 
skaitytoju už 
ežius, lai yra tokiu, ka be pa
liovos ja ja skaito. Net nudžiu- 
gom
nuo musu seno skaitytojaus po
no <
Chicagos, nes manėm, jog apiė

tu ri seniausiu 
kitus laikrasz-

kada aplai kerno gromata

Jurgiui Klimaviczįins isz

TIKRIAUSES KABALAS 
t

Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties.' Su pagelba kazirom. Pagal 
ChaldelBzku, Perfilszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Clgonlszku burtlniku. 
Iszguldinejinias to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo CJgonka Isz Egipto Rubiną 
Bulva. .Del vyru ir moterų.

VISOS This KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . .

Prlshiskite mumis 25c. Gausit* 
▼Įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempom|s.

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

, ■ ■ -1

• » 7? 25c.

Cleveland, Ohio. —

ket ii ris

I ’et ras 
AI bait is gavo penkis metus ka
lėjimo už snkt vbe ir apgavyste. 
Jis isz\'iliojo Ez tūlo Godoms- 
kio $2,8(H), prižadėdamas susi
dėti su juo in bizni, sakydamas 
pats turi inneszimiii 
tukstanezius doleriu.

(lodomskis davė savo pini
gus, Al bait is suvyniojo juos in 
raudona skarele ir indejo iii 
dėžutė su savo pinigais; jis tu
rėjo dėžutės rakta, o Godoms- 
kis dežuti*. Bet vienu tarpu ne
sulaukdamas Albaiczio, Go- 
ilomskis atlupo dėže ir rado jo
je t ik popieras vietoj savo pini*- 
gn.

- Palicija padare 
ant O-Kek kliubo, 

1800 \V. 22 St. ir suėmė jo pre
zidentą Peter Žukras, 21 m. ir 
Helen Balchus, 16 m. Kliube 
rasta ir kita
Kelių), 16 m., bet ja vėliau pa
leista, jai pa.siaiszkinus, kad ji 
tik sziaip su drauge užėjo, va
žiuodama in teatru, dukras gi 
liko apkaltintas 
jaunos mergaites ir jo byla ati
dėta iki Gruodžio 14 d.

Balchus
Žukras buvo jos “szoikis’^ ir 
jiedu kliube t virkaudavo. Kliu- 

czarterio^ 
nor ka sa-

Chicago, 
puolimą

16 m.
mergina Lucile

tvirkinime

prisipažysta, kad
“szoikis

bau gi gali netekti 
Puikus kliubas,.

kvt.

J

ANT KALĖDŲ.

Dabar laikas užrazyti gimi
nėms in Lietuva “Saule” do
vanu ant Kalėdų, o priok tam 
gaus dovanu ir kalendori isz 
v • nr • i • “i K i t V •kurio Lietuvoje labai nudžiugs 
Yra tai pigiaušo dovana del jus
lie jokio rupėsezio iszsiuntimo 
o giminėms padaiysit'noisžpa- 
sakytinni daug džiaugsmo per 
višnsipetus, (t: f.)
J" X ‘ ■ .*

i1 2 'b

Revoliucijos 
žinomi 

s, kurie 
reme Britu valdžia, vadindavo
si lovalistai. Szis senas Britu 
paveldėjimas buvo perkeistas, 
kuomet Suv. Valstybes gavo 
savo nepriklausomybe revoliu
cijos kare/ • «

1787 metais, kuomet federa
te konstitucija sustatyta, nau
jas perskyrimas pasirodo par
tijų tarpe, būtent 
tarp federalist.!!

konfederacija.

skirtumas 
ir anti-fede

ralist u. Federalistai reme stip
ria. tautiszka valdžia, anti-fe- 
dcralistai norėjo insteigti liuo- 
sa valstybių
AVashingtouas, kuris in politi- 

vienok 
buvo linkės prie federalist!!. 
Bet tas jo nusistatymas nesu
laiko ji nuo priėmimo Thomas 
Jefferson in savo kabinėta, ku
ris buvo anti-federalistas ir ne
priklausomybes
autorius. Su laiku anti-federa- 
listu partija, 
do vau jaut, tapo 
partija, ir kaipo tokia ji losze 
vadovai!janezia role Amerikos

nes partijas netikėjo,

'deklaracijos

*

Jefforsonni va- 
republ ikonų

pora gentkar-gyvenimo per 
ežiu.

Kuohiot karas priesz Didžią
ją Britanija, užsibaigė 1912 me
tais, federalistu partija iszny
ko, ir Repu 1)1 i komi partija su
siskaldę iii koletą daliu, bešo
kant skirtingus vadus. Prezi
dento rinkimuose, 1824 motais 
Republikonai turėjo nemažiau 
kaip keturis kandidatus in pre
zidentus. Ir isz vieno isz szitu 
skyrimu hulikaliszkiansios da
lies Joffcrsono republikonu, 
mos sziadien turimo dar gyvo- 
janezih demokratu pattija, kn-
ri tais laikais buvo insįeigta ir 
tais laikais gavo savo varčia.

Szi .Demokratu partija valde 
Suv. Valstybes beveik visa lai
ka iki 1860 metais. Jos didy
sis vadas -buvo G enerolas Jack
um. Demokratu partija gavo 
daiigiausiii. parautos ifez mhžu

■ ‘ ' į ■ į,, ■. 1 ■

Demokratu partija

4 r
<1

I.. r

nes.
* 4

Partija

piet inese v/dstybose, 
prileistu prie valstybes 
per liga laika, bet kaip tik ka
rinis upas, kuris buvo iszkeltas 
broliszkoje karyje, suminksz- 
tejo, Demokratai vol paome sa
vo vieta kaipo viena isz dides
niųjų szalies’partiju. Ir praei
tam szimt Ų ieczi n i,

valdo, 
per du

baigant be
veik kas du metu, jie 
Tai yra, Republikonai 
metu užėmę pirma vieta ir po
jais sekdavo Demokratai dvie- 
jais metais, ir t. t.

Szi trmppa istorine peržval
ga apie insteigima dvieju di
džiųjų partijų, gi 
matini politini 
tarp ju. Vienok yra labai sun
ku daryti bendrus paaiszkini- 
mus sziamo dalyke. Repnbliko
nų ir Demokratu partijos turi 
tarp savo nariu žmonių, kuriu 
nuomones labai skiriasi. Pav., 
yra progresyvi Republikonai ir

Republikonai; 
progresyvi Demokratai ir kon- 
sorvetvvi Demokratai. Vieniu- • *
telis aiszkus skirtingumas, ku
ris sziais laikais pasirodo tu -----------------------------------------

d pa rodys pa- 
skirtinguma

konservetyvi

Ir yra sakoma, jog 
gautas todėl jog

nežino

keletą valstybių, ir
ju kandidatas in

partija ir niekais užsibai-

ji partija buvo 
gresyvi partija, kuri 
isznyko.

i
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumeoe>.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valandų ryto.
12 iki S popiet < Iki 9 vakar*.
215 N. Main St. Shenandoah.

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka

v

Mahanoy City, Pa.
----------------$-----------------■ ‘

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
. Merchants Banking Trust Co. Banke.

savo depozitoriams^S/a(a Banka prigelbsti
locnus namus.

Sžita Banku prigelsbti jumis suezodinti pinigus.
Notl kad jus būtumėt to Banko depozitorius.

' 'u v Iii !' Af _ «" O ' .j. _ . , _ ________
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.

basu paklausė pirmininkas, 
. Visi misi-
f

Verte S. Bleži*

Syki arba du inmienesi Jan
sonas jlasigerdavo iy tfts atsi-

kas linkti dėdavo pagal save 
paleisdavo szunis, ir szeiminin- 

Toki-pat sznntuva,tikdavo paprastai' tomis die
nomis, kada jis szeimininka 
nuveždavo in geležkelio sinti, 
kame buvo bufetas. Iszsodines 
szeimininka, jis parvažiuodavo 
apie pusvarsti nuo stoties ir sisake. Szeimininkas nesuprato 

nuo kelio in- 
arkli in 

sniegą, laukdavo iszeinant 
traukini. Roges stovėdavo szo- 
nu, beveik gulėdavo, arklys įli

pusiai! iszski's- 
prarecziais

szautuva.
tiktais vicnszuvini ir sena jis 
norėjo duot i ir Jansonui, bet 
tas pavarte szautuvn rankose, 
pakrato galva, ir Ijcddol tai at-

ten, 
klampinus roges ir 

laukdavo

nuoszalyj 
roges

klimpdavo iki 
tomis kojomis ir 
palinkdavo galva, kad palaižy
ti minkszto, pilkuoto sniego, o 
Jansonas pusiau gulėjo nepa
rankioje pozoje 
kad snaude.

rogėse ir lyg 
Aįsirisze jo a ni

ausimai aptrianszusios kailines 
kepures kabojo žemyn, kaip 
ausis vyžlo szuns, ir buvo drėg
na po mažutėli' rausva uoseli'.

Paskui Jansonas sugryžda- 
vo in stoti ir greitai pasigerda-

Atgal ant likos; visa deszim- 
ti varstu, jis dumdavo zova- 
dais. Nuvarginta, inbauginta 
kumele szokdavo visomis ketu
riomis kojomis, kaip padegusi, 
roges szliaužinedavo, virsdavo, 
daužydavusi in stulpus, o Jan
sonas, paleidęs vadeles ir kiek
viena minuta 
tant isz rogių, 
ne tai
niszkai atskiromis frazomis. O 
dažniaus dargi ir nedainavo, o 
tylint, tvirtai suspaudęs dantis 
nuo plūdimo nežinomos szelos, 
kaneziii ir nusistebėjimo, dum- 

ir buvo kaip ak- 
susitinkaneziujn, 

nesulaikvdavo

priežasties atsisakymo ir išžio
jo Jansoną, o

kad Jansonas daugiau 
intikejo spėkai jo fibiszko pei
lio, negu tam senam surudyju- 
siam daiktui.

— Jis mane pati nžmusz, — 
pratari' Jansonas mieguistai 
žiūrint in szeimininka stikli
nėmis akimis. Ir szeimininkas 
inirszime pamojo ranka:

— Na ir 
Sztai tau

priežastis buvo
lamo,

.Jansonas

kvailas tu, 
i r

na 
ta

szauluvui, vie- 
kada ki- 

iszsiunte ant 
labai sudėtina 

ginkluota pie

vakaru,

beveik iszkrili
ne tai dainavo, 

kasžinka rėkavo esto-

davo priek\ n 
las: nemato 
noszaukdavo, 
pasiutusio ėjimo no ant užsisu- 

pakalnese.

Jone, 
pa gyvenk su to

kiais darbininkais!
Ir sztai tas pats Jansonas, 

neini ikedamas 
žiemos
darbininką 

stoties, padare 
pasikėsinimą:
szima, žmogžudyste ir moteries 
prievartavimu. Jis (a visa pa
dare kaip (ai pastebėtinai pa
prastai: užrakino szluostytoja 
virtuvėje, tingiai, su žmogaus 
iszžiura, kuriam mirtinai 
si miego, priėjo 
prie szeimininko 
kartas, paskui karta, 
peiliu in nugara. Szeimininkas 
sumiszime perkrito, szeiminiii- 
ke persigando ir pradėjo rau
doti. o Jansonas, iszkiszes dan
tis, mosuodamas peiliu, pradė
jo versti skrynes, kamodas. Su- 

pinigus, o
pamate szeiminin- 

jam paežiam,

skaitos nuosprendi, 
szypsojo, slėpdami nusiszypso- 
jimus tisuose ir popierose, o 
Jansonas kiszlelejo rodomuoju 
pirsztu iii pirmininką ir piktai, 
isz po antakiu, atsako:

— Tu!
-- Na .’
.Jansonas vėl nukreipė akis 

in tylinti, nenoriai bosiszypsan- 
(i teisėja, kuriame jaute dran
ga ir žmogų, kuris 
nuosprendžio 
jo, ir at kartoji

— Ji sako, kad mane reikia 
karti. Manos nereikia karti.

Nu veskite apkaltinama ji.
Bot Jansonas dar suspėjo sy

ki nžt virt inanezini 
atkartoti:

— Manos nereikia karti.
Į Jis taip buvo neinspudingas 
Įsu savo mažueziu piktu veidu, 
kuriam veltui stengėsi priduo
ti svarbos, su 
pirsztu, kad dargi konvoinas 
kareivis, peržengdamas tiesas, 
pasako jam pusbalsiai, iszves- 
damas ji isz sales:

— Na ir kvailas gi tu, jauni
kaiti.

— Manės nereikia karti, — 
prioszginiaujaneziai atkariojo 
Jansonas.

— Iszlrauks už mano garbi', 
sudrebėti nepaspesi.

—- Na-na, vilkis! 
suszuko kitas konvoinas. 
neiszkonto ir pats pridūrė:

— Irgi pleszikas! Lž kar 
kvaily, žmogaus vėlo nužudei ?

pri<‘ szio 
nieku uepriside-

).

ir svarbiai

savo iszteistu

— piktai 
Bet

i nori- 
isz užpakalio 

staigai, 
dnre ji

ir

paskui tarsi

SAULE

DOVANA DEL PACZIOS PREZIDENTO HARDINGu.
Nuo 1920 meto merginu Harding 

kožna meta nusiimt i nėjo prezidentui 
(torkia) ir szimet neužmirszo nusiunsti 
paukszti in Marion, Ohio, kur

Girls t’lub of Chicago 
llardiiigtii kalakutu 

naszlei prezidento 
ii. 1 Jardingieiio gyvena.

Protingas Vaikas

Vienas vaikas gryžo isz kate
kizmo pamokos namo, 
žmogus netikintys paklausė 
jo: 4 4
gas ?” 

4 4

netikint v s «
Tėvas,

Ko gi tavo mokino kuni
gas.’

apie
SO.”

Kunigas mokino mus 
Dievu Trijuose Asmeny- *

i
J
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kimu, ne pakaluose. Kaip jis 
nesnvažini‘da\’o ka- nors, kaip 
jis ncužsimuszdavo 
viename tokiu laukiniu pava
žiavimu, paliko nesuprantama.

Ji jau seniai reikėjo pavary
ti, kaip ji pavarydavo ir isz 
kitu vietų, bet jis buvo pigus ir 
kiti darbininkai buvo negeres- 
ni, ir taip jis pasiliko du metu. 
Prietikiu Jansono gyvenime 
nebuvo jokiu. Viena 
gavo estoniszka laiszka, bet 
kaip pats nemokėjo raszyti nei 
skaityti, o kiti estoniszkai ne
mokėjo, tai tokiu budu laisz- 
kas ir paliko neperskaitytas; il
su kokia tai laukine, paikių 
lengvaiikyste, kad laiszkas ne- 
sza žinias isz tėvynes, Janso- 
nas numėtė ji in meszlyna. Dar 
Jansonas pabandė prisimeilyti 
prie szluostytojos, 
beliūdint moteries, 
kimo neturėjo ir buvo sziurksz- 
cziai atstumtas ir apjuoktas: 
buvo jis žemo ūgio, cziupnus, 
veidą turėjo spauguota, smul
ku, ir mieguistas akeles, bute- 
liavos, sutrinos spalvos. Ir sa
vo nepasisekimą Jansonas su
tiko rimtai ir jau daugiau prie 
szluostytojos nelindo.

Bet mažai sakant, Jansonas 
visa laika prie ko tai prisi
klausydavo. Jis klausės ir ap- 
mirusio snieguito lauko, su 
kupsteliais atszalusio meszlo, 
panaszaus in eile mažueziu už- 
nesztu sniegu kapeliu, ir mėly
nu jautriu tolumu, ir telegrafu 
szvilpiancziu stulpu — ir žmo
nių kalbu. Ka jam kalbėjo lau
kas ir telegrafu stulpai, žinojo 
jis tik vienas, ir žmonių pa- 
sznekos buvo triukszmingos, 
pilnos apie užmuszystos, apie 
pleszimus, apie padegimus. Ir 
viena syki nakti buvo girdėtis, 
kaip kaimyniszkame viensė
dyje tirsztai ir bepagelbiai 

Jerszkejo mažas varpas, pana
szus in skambalėli ir pleszkejo 
gaisro liepsna: tai kokie ke
liaujantieji apiplesze turtinga 
ūke, szeimininka ir jo paezia 
nžmnsze, o narna padege.

leant juju tikos gyveno bau
giai: ne tik nąkti, bet ir diena

i i

mirt i na i

gyvenime
syki jis

matomai, 
bet pasise-

rado 
pirma syki 
ko ir, net i keta i 
mėtėsi ant jos, kad iszprievar-
luoti. Bet kaip prie to peili jis 
paleido, tai szeimininko pasi
rodo stipresne ir netik nosida- 

bet ir vos 
ežia ant 

szeiminin-
susigriebimu vi- 

virt lives du

ve iszprievartauti, 
nenžsmaiige jo. O 
grindų pasijudino 
kas, subeldė 
rėja, iszlauždama
ris, ir Jansonas pabėgo in lau
ka. Sugavo ji begyje valandos, 
kada jis dare pasikėsinimą ant 
padegimo, 
pirsztu už daržines ir degda
mas viena paskui kita gęstanti 
degtuka.

Per kelias dienas szeiminin- 
kas numirė 
dyjimo, o
jo eile tarpo kitu plosziku ir 

ii* nusprendė 
jis toks-pat

tupėdamas ant

nuo kraujo užnuo- 
Jansona, kada atėjo

Sztai dabar ir pakabok.
— Gal pasigiiiles? ■ 

re pirmasis kareivis, 
paliko Jansono gailu.

— Kaip-gi! Tokius gailėtis... 
Na, bus, nžsiplopejom.

Bot Jansonas jau nutilo. Ir 
vėl ji pasodino toje paezioje 
kamoroje, kurioje jis jau iszse- 
dejo menesi ir prie kurios su
spėjo priprasti, kaip pripras
davo prie viso ko: prie smū
giu, prie degtines, prie apmi- 
rusio snieguito lanko, užsėto 
apvaliais kupsteliais, kaipo ka- 
pyni's. Ir dabar jam net links
ma paliko, kada jis pamate sa- 

a, ir 
nuo ry

pratu
kli ria m

kni piktai 
dailiszkas

uis, kuri turi pasmerkti, žt 
mino kalėjimą ir pati pasinei 
kima ii’dari'juos kuo tai keis
tu. Ir staigiai ant vienos valan
dėlės, ant Inulipinusios valan
dėlės, senam 
šiam kalėjimo 
pripažinusiam jo tiesas, kaip 
gamtos instatus 
kalėjimas ir visas

ne-

<r:

susirauki': tas 
linksmumas žmo-

»..

sargui, praloidn- 
visa gyvini ima,

- pasirodo 
gyvenimas 

kuo-tai prasmėje beprotnamio, 
prie to jis, sargas, 
blausiu beproeziu.

--- Tfu, kad tavo! - 
ve jis.
czia tau ne smukle.

— t J asz nenoriu — 
juokėsi Jansonas.

-suszuko 
reikalingumą

ir v ra svar-

maitino ir knip-tai greitai bė
gyje keliu dienu, jis papilnėjo 
ir pradėjo pobiskeli didžiuotis.

Dabar ji mane4 4

mylėt u, 
tai apie 
bar asz

ir taip pa- 
užsimanste kaip- 

“ Da
bi ogesnis

1 4

szeimininko. — 
drūtas. ne 

paežio szeimininko.
iszsit raukt i degt ini 

norisi

Isz Melrose Parko raszo, 
ir gružei manos praszo, 

Susimildamas atsilankyk, 
Ir koki nors davada padaryk.

Kelios bobos suėjo,
Ir ant tikrųjų szelt pradėjo,

• Mnnszaino per diena, vilko, 
<) vis in pragarine tilpo.

Netrukus vaina. pasikėlė, 
Kožna, po ginklu nutvėrė, 

Ped duris bobos iszpuolinejo,
Bn susilaikyt negalėjo.

Ant galo susimėto in viena 
salima,

Kur pridirbo sorkiu gana.
An^liku subėgo daugybe, 

Pamatiti nors viena bjaurybe. 
Jeigu asz tokia boba tureezia

Tai gyvos nelaikyczia,
O jau ka ju stubosia, 

Tai sėdi kaip moszluosia.
Negaliu visko ižsakyti, 

Ir mirsiu,
O neužmirsziu,

Ka ton. mano akis regoje, 
Ir tos suvytia ausis girdėjo.
O pats kaltas, jog kurna isz- 

vadavau, 
Tai ir szimvjiiu datvriau.

1

in

VISO

• nuspjo- 
Ka danl is kaiszio ji,

‘S

iszsigerti ir 
prasi važinėt i

klaniukai,ll- lik 
la ba i 
greitai, smarkiai 
kumelėle, t

Kada terrorislus aresztavo 
žinia apie ta pasieki' kalėjimai 
ir, ant paprasto Jansono klau
symo, sargas sztai netikėtai ir

’<1 • -P’Jl ’ s *1 41 S'1 •t >’!

sar-

keistai atsako:
— Dabar greitai.
Žiurėjo in ji ramiai ir iszdi-r - ‘

Į ‘ . . - 
džiai i r sako.

Be abejo tad kunigas sa
ki* jums, kad Tėvas nėra se- 
nesnis už Simu, kad Sunns nė
ra jaunesnis nž Tęva” 
tėvas paszii'piancziai.

— “Taip, teveli,” 
va i k as.

4 4

« i
rr

Hm ii tarė

— atsako

Kokia tai yra kvailys- 
— siiHZiiko tėvas. — “Ti

ki, kad asz esu lavo lovas?” 
atsake

to!”

— “Taip, t (‘veli, 
vaikas.

— “Jei 
tai turiu būti ir
vyresnis, senesnis.

4 4

asz (‘su

11

tavo tėvas, 
esu už tave

f)

'l'aip yra, mano brangus 
teveli, tu esi senesnis už mane 
kaipo žmogus, bet kaipo lovas 
tu neesi senesnis už mane, nes 
tik tuomet tapai mano tėvas, 
kuomet asz tapau tavo sūnūs! 
Kadangi dangaus Tėvas nuo 
amžių buvo Tęva si tad turėjo 
ir Simu turėti nuo amžių.”

Tėvas nustebintas protingu 
vaiko atsakymu, nedryso dau
giau daryti jam jokiu pric- 
kaisztu priesz tikyba.

PAJESZKOJIMAI.

•>

*

— Szetone! - 
gas, jusdama s 
persižegnot i.

Mažiau visko buvo panaszus 
in szetona szis 
žalteliu, ( 
bot buvo 
vinie kas tokio, 
szventuina ir tvirturna 
mo. Pasijuoks jis dar biskeli — 
ir sztai sutrunyjusiai iszgrius 
sienos, ir nukris iszteže

•Dabar greitai, 
taip per savaitėlė.

Manau,

kai Į) su

Jrebanczi u 
jo žasiniame 

kas

zmogus su iiiii- 
veideli u, 

tara ra
mi i kino 

kaleji-

Jansonas pabalo ir, tarsi su- 
laip buvo 

jo si i kliu i u

Kokie tai
Ar badai sport ūkai, 

Kėlės kvortos nmnszaines 
paėmė, 

Ir in viena šluba nusidavė.
O ka, gere,

Na, ir susiėdė, 
Posztyno maža buvo, 

Biski vyreli susikruvino, 
’ Ba ir poli panaudojo, 

O vienam kelis dantis iszbala- 
dojo.

Tokie tai Adventai naktigo- 
nyku, 
arki i n v k u.

re

gele
žis, ir pats sargas isz vos aresz- 

meldžiu ger- 
|)o

tautus už vari u : 
biamieji, 
miestą —

visai užmigdamas, 
drumstas žvilgis 
akiu, paklauso:

- Tu juokauji ?
<‘zia su lauki i o

pas mus juokai
— pasakė

L
sar-

Arba kaip vadina
Tai vis Adventai, 

Lietuvos atminimas,
Tiktai kad pas vaita. nuga-

Paieszkau mano pussesere 
Agota Cegelinto isz Meteliu 
Para., Obelites Dvaro, dau
giau ‘20 metu kaip Amerike. 
Taipgi paieszkau 
patinstamu
Padalskiu. Jeigu kas apie juos 
žino meldžiu praneszt.

Paul Vaszkeliukas 
Now Britain, Conn.

-....... . ........ .

Paieszkau savo brolio Tituso 
(Antanas Guda* 

22 y 

metai kaip Amerike. Gyveno 
New Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina isz kauno Red., 
Tauragės Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paczto, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji apie ji, nes turiu labai 
svarbu reikalo. (t.102) 

Konstantas Gudaviczia
Box 77 New Philadelphia, Pa.

mano pussesere

savo gerti 
Petro ir Alenos

(t,100

Box 7S5

Gudaviczio 
vich arba Tony Gudavich)

l('
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Jau iii dienos Xvai kszeziokito
gal kas norite ir in ROYAL MAIL

IN IR ISZ LIETUVOS.
“ORDUNA” ‘ “ORBITA” 

“OHIO” “ORCA”
Tie laivai yra nauji ir moder* 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, Rew Tork.
arba paa vietinius agentus.

— i as

bi'ua
Bus apie juos gana

• 0 *

Kur ton Masacziužos balius 
buvo,

Ant kurio visokiu pribuvo, 
Kalakutu ir bolszeviku, 
Ir visokiu paszlomeku, 

Ir prakalbas kokos ten turėjo
Apie gan ima kiaulių kalbėjo, 
Vieni ant szliuptarniu taužijo, 

Kiti volei atsikirtinejo, 
Jau gal niekur tiek ne rasi 

kvailiu,
Kaip terp musu Lietuviu.

# # *

•Kaip ktir užstojo bedarbes, 
O ir pedes, 

Kožnas.valgyti nori
Bot n,o kožnas ka valgyt turi.

°’ 
sodžių ’ Szetone!

Bet 
juokęsis ir 
raukės.

— Na tai-tai!

•muši

.Jansonas jau nustojo 
noiszt ik ima ilik

kur-ne-kur lyg

pasakė tas 
pats kalėjimo sargas su neap- 
rubežiuOtu inbauginimu ir nu
ėjo, besidairydamas.

Visa ta vakaru Jansonas bu
vo ramus ir
Jis atkartodavo 
za: manės nereikia karti, ir ji 

, gudri

r

prasme ir 
suvisai 

baltomis 
be žin- 

svarbia

ramus:

kurie, nedeldie-

pasidabino: 
užriszamaja 

szalka

užsiriszo ant
tamsiai*

r Pen

dargi linksmus.
isztarta fra-

užmuszeju, teise 
miriop. Teisme 
kaip visuomet mažas, cziupnus, 
spaugnotas, su stiklinėmis už
miegotomis akelėmis. Jis lyg 
kad nesuvisai suprato szio be- 
sitesianezio dalyko
pagal iszvaizda buvo 

mirksėjo 
blakstienomis, bukini, 
geidumo apžvalginejo 
sale ir bade uosi sziurkszcziu
linkavotai nesilaikaneziu pirsz- 
tu. Tiktai tie,
niais matydavo ji kirkėje, ga
lėtu dasiproteti, kad jis biske
li
kaklo 
raudona szalka ir kur-nekur 
plaukai ant galvos 
jie juodavo ir gulėjo szvelniai 
o ant antros 
szviesiomis ir
mis — kaip sziaudeliai ant ne
derlingo, ledais iszmuszto lau
ko.

Kada buvo apskelbtas nuo
sprendis: mirties bausme per 
pakorimą, Jansonas staigai su
judo. Jis tamsiai užraudo ir 
pradėjo užraiszlneti ir atrai- 
szineti szalka, tarsi jis smau
gė ja. Paskui betvarkiai su- 
milsavo rankomis ir prabilo, 
atsikreipdamas in ta teisėja, 
Ihiris neskaito nuosprendžio ir, 
rodydamas in ta kuris skaitė:

— Ji sake, kad mane reikia 
karti. «

— Kas loki ji? ■—

savi Įgyli, 

puses stuoksavo 
retomis deme-

supyko

(

tvirtai,

vo Įauga geležimis apkalt 
jam davė užvalgyti — 
to jis nieko nevalgo. Nemalo
nu buvo tik tas, kas isztiko 
teisme, liet maustyti, nemokėjo. 
Ir mirties per pakorimu neper- 
sistate suvisai.

Nors .Jansonas ir buvo nu
spręstas miriop, bet panaszin
kaip jis buvo daug, ir kalėjimo 
ji svarbiu prasikaltėliu neskai
to. Dėlto su juo kalbėjo be bai
mes, ir be pagerbimo, 
visu kitokiu, kam nepriesZta-
kauja mirtis. Sargas, dažinojes 
nuosprendi, pasako jam palie- 
pianeziai:

— Ka, brolau? Sztai ir pako
rė !

— O kada mane kars? — ne- 
isztikimai Jansonas pa klauso. 
Sargas užsimąstė.

— Na to, brolau, prisieis tau 
palaukti, pakol nesurinks par
tijos. Nes tai del vieno, ir dar 
tokio, ii- stengtis neverta, 
reikalingas pakėlimas.

— Na, o kada? — pristoda
mas Jansonas klausinėjo.

Jam no kiek nebuvo apmau
du, kad jo vieno dargi neužsi
moka ir karti, it jis tam nointi- 
kejo, skaito reikalingu, kad 
atidėti mirti, o paskui ir suvi
sai ja atmainyti. Ir linksma 
tapo: liūdnas ir baisus momen
tas, apie kuri negalima maus
tyti, traukėsi kur-tai tolyn, da
rosi pasakiszku ir neintiketi- 
nu, kaip visokia mirtis.

— Kada, kada!
sargas, senelis bukus ir liūd
nas. — Tas tai ne szuni karti, 
nuvedė už daržines, vienas, du, 
ir atliktas kriukis. O tu taip ir 
norėtum, kvaily! *.

O asz nenoriu! — staigai 
linksmai Jonsonas susiraukė. 
Tai ji pasakot kad mane reikia 
karti, o'asz nenoriu.

Ir, gali būti, pirma syki savo 
gyvenime jis prasijuokė: 
girgždžianeziu, keistu, bot*bai
siai linksmu ir džiaugsmingu 
juoku. Lyg kad žąsis sutarara- 
vo: ga-gn-ga! Sargas su nusi
stebėjimu pažiurėjo in ji, pas-

• • 
.JIS

buvo toki užtvirtinanti, h>.'"o 
neperkeieziama, kad nei kuo 
nevertojo rūpintis. Savo prasi
žengimą jis seniai užmirszo ir 
tik kartais gailėjos, kad nepa- 
sieko szoimininke iszprievar- 
tauli. Vienok greitai užmirszo 
ir apie ta.

Kiekviena 
klausdavo

J

ryta Jansonas 
ji kars, ir 

kiekviena ryta sargas ruseziai 
atsakydavo: ♦

— Pa&pesi dar, szetone, Pa
sidėk! — ir groieziau nueidavo, 
pakol Jansonas nuspėjo prasi
juokti.

Ir nuo tu vienodai atsikurto- 
janeziu žodžiu, ir nuo to, kad 
kiekviena diena prasidėdavo, 
praeidavo ir baigdavos, kaip 
papraseziausia diena, Jdnsonas 
gaiutiriai persitikrino,' kad jo
kio mirtino pasmerkimo nebus.

y kada

fyabai greitai jis-pradėjo už- 
mirszti teismą, ir ėielomis die
nomis voliodavus lovelėje, liucL 
nai ir linksmai atsimiji(lan|as? 
nuobodžius ir snieguitus ląūf 
kufl siu ju kupsteliais, stotie^ 
bufetą, , ka toki tolimesni ir
szviesesni. Kalėjimo ji gerai

I

v •' ' -
•4 ’

sargaspasakė 
pamatęs ji se-

negalėjai, 
ežia juokauji. Pas mus juokai 
nodaleidžiami. Tai jus mėgsta
te juokaut i, o 
neda leidžiami,
gas vert ingai ir nnej<

vakaru tos
Jansonas pablogo. Jo iszsitem- 
pusi ir ant laiko sus
oda staigiai susitraukė in ma
žas rukszleles, 
kad pasikabino. Akys pasidarė 
suvisai mieguistomis, ir visi 
judėjimai tapo taip maži ir ap
sivok, tarsi kiekvienas galvos 
pasukimas, pirsztu pajudini
mas, žingsnis koja buvo tokia 
sudėta ir gramozdiszka veik
me, kuria iszanksto reikia la
bai ilgai apsvarstyti. Nakti jis 
atsigulė ant loveles, bet akiu 
neužmerke ir taip mieguistos 
iki rytui jos paliko atmerkto
mis. ■

— Aha! —- 
džiaugsmingai,
kanezioje dienojo. — Czia tau, 
karvelei i, ne smukle.

Su jausmu malonaus užsiga- 
nodiuimo, kaip mokslinezius, 
kurio bandymas dar syki nusi- 
seko, jis nuo galvos iki kojų, 
atvdžiai ir smulkmoniszkai 
peržvelge nuteista ji: dabar vis-

, szetona s 
sugėdintas, atnaujintas kalėji
mo ir pasmerkimo szvontumas 
~ ir nuolankiai, dargi nuoszir- 
džiai gailėdamas, senelis pasi
teiravo:

— Norėsi su kuom pasimaty
ti ar no?

— Kam (lay pashnatyti?
x t j • t * * • xr * •

O vienok roda.aait visko yra 
Jeigu katras apsukrus, 

Tai ir niesutes bus.
Nugi nereike nakti miegoti 
Tiktai'po szantės landžioti 

Viszteliu pasijeszkot, 
Gali be pinigu nusipirkt, 

Na ir nuo smerties iszsipirkt. 
Toip dedasi ir su skaitliniais, 

O tai vis su tais ižgamais, 
Ka ant paczto velkasi, 
Po kampus dairosi, 

‘‘Saule’’ nepamatys,
Ir kaip*savo pasiyms.

Mat, kad pinigu turėtu, 
Tai ir “Saule” užsiraszytu.

Toip užsiraszytu,
Kad tik pinigu turėtu, 
Tada visus pragertu, 

Ir vis laikraszczio neturėtu.
Jau vyruczoi visatiniu nepa

taisysime 
Ba kuom atsižymėtume?

Jau ant tuju vagiu skustus 
užstatytos,

Ar kur

y

ir

kas eis, kaip reikia

— Nu, atsisveikinti. Motina 
pavoizdon Arba brolis.

Manęs nereikia, karti, — i v-
Į1 ' *

1 iai pratai^o Jansonas ir žvai- 
r i a i pa si ži n re jo i 11 
Asz nenoriu,

'1

Sargas pažvelgė — ir I y loda
ma s numojo ranka.

sargu.—

1

" 'H#' i

poliaus bui<
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iCUNARD
2 AR MANOTE ATSIIMTI 
įį GIMINES 1N AMERIKA?
A 2629 Lietuviai a t va bu o« in esia 
Ą sai meta.
S Leisk musu rasztinei Kaune pa- 

gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos

S prirengti in keliono. Nereikia 
laukti del vietos, turintiems 
Cunard Linijos laivakortes, nes 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 

9- ropos kas kelinta diena. Cunard 
* laivakortes yra geros kelionei 

ant laivu Aquitania, Berengaria 
ir Mauretania, greieziausia juru

8 kelione tarp Lietuvos ir Ame- 
rikos. Del dauginus informacios 

S kreipkitės pas musu vietinius 
X agentus arba musu rasztiineje.
g CUNARD LINE, f 
g 25 Broadway, 
S to* Yort

*
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Ant pacztu pakabytos, 
O dėde Samas su tokois ne- 

szposuoje, 
Tiktai iron*i nusztriopuojo.

SKAITYKITE SAULE
♦ ♦ ♦

v

H V

m

Lietuviuką, Bankieriue 
ir Laivakorcziu Agentu 

J. G. BOGDEN -
4 8. Main St Du Boia, Ba.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ta**.
V e

■#

r
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t

Laidoja kunus Numirėliu pngal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POM NINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz. galiu ju- 
miS pigiau gorinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahenoy City

automobilius

i

B
I

mfi.
Puplaiszkal

Tnik-

*
'II

A

/

/

li.oo.

Aukso 
senovės

ATSITSK TIK $1.60
O gausi Bairklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus ru pamokinimu 
kaip padaryti Ir prisiimt Ima apmoka- 

Geriausla stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakolei už $1.75. 
želiu 80c arba f» pakelei už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose”
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c.
Gyvenimas Szventuju $6.r»0.
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popteros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

lAilszkams

JONAS M. OISARIKAS 
.flre I««nraae« A r cat

Apdrandila (Inazurlniu) Namui, 
Tavoraa, Naminius Rakandus, 

nuo Uanlea. 
Gerlaaaloae Kompanijose

tli W. Hahaaoy Ave, Mahanoy City!_ __ ______ B

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad
pinigai sudėti mano Rankoje negali

Priimu pinigus saugiampražūti.
palaiki m u i. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
ta t y ta m s kainoms. Parūpinu Pasz- 

portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
• 601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

T
Ustsrlukas Grab*rl«s

K. RĖKLAITIS
i /

i*
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Laldefe Nawlreliaa pagal 
oaejauia mada ir mokslą.

Tori pagalblBtaks motore.
PrlefauuBM prekee.

lit Weet Bpnee Btroef 
MAMAKOT CITT, FA.

Boll Tolophoaas No. 149
4 r

I ■—*

{'-.OArlTAl. ITOCK 
f <ta#“ ir Profite

llUkAM aatra Broc«nta tat sadito 
{tako. Procaata >rlded&m prl« jus 
CftKlsa 1 Sausio Ir 1 Liepos, aspal- 
>M1I ar atBMsat parodyt knygute 
far ae. Ifea norlia kad Ir jus turd- 
CtUMt reikalą sa sausu banks, as- 
Cpaisaat ar aiatas ar didelis.
r. Bankas adaraa aue 9 ryte Iki S 
C popiet Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

. H. BALL, Prezidentas.
‘ Geo. W/ BARLOW, Vlce-Prei.

Jo*. E. FERGUSON, Kasierlus.

I

f ; W. TRASKAUSKAS 
'Pirmutinis lietuviszkas 

J'GRABORIUS MAHANOY CITY.

.1 .

ŽINIOS VIETINES.
Sziadivn Rvadingo pėdo 

Staniklio, Gilbertono ir Maha- 
nojatiH distrikte.

— Pati bnezoriaus 
Szukaiczio, likos
Ashlando ligonbutia 
racijos pent lesa i tęs.

-- Juozas
W. Spruce nli

Juozo 
nuvežta in 

ant ope-

Druleskis, 
likos sužeistas 

Park No. 4 kasyklosia per nu
puolimą propo.

G39
•1

In kietųjų anglekasyklas 
vvru isz Indi- 
ir kitu steiln 

kur randasi minksztu anglu ka
limais darbai be

ai važuoja daug 
anos, Tllinojans

si k los nes 
veik visai apstojo, o vėl pirma 
Aprilians limais gal užstoti 
st raikai lai žmonos priesz laika 
tas vietas apleidim‘ja ir va 
žinoja kitur darbu jvszkoti.

1 enais

, t

JT’
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Vokiecziai maino ka tik turi

saule- j

i *
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ATYDARIMAS MUSU NAUJO

Kalėdinio Klubo
Musu Banka suteikia szirdinga užkvietima del kiekvieno vyro,moteres ir vaiko, szitam 

mieste ir isz apelinkines idant pristotu prie musu naujo Kalėdino Klubo 1924 metams.
Yra tai parankiausias pienas del sutaupinimo pinigu del Kalėdų,ir suteika proga tiems 

kuriu uždarbis yra ne per didžiausias, padėti skaitlį pinigu kožna sanvaite in Banka per mu
su sistematiszka spasaba. \

Lengvai yra instoti prie szito Klubo — ne yra jokiu insiraszimu ar menesinu doklu, 
ne yra jokiu kliuczitu Pažiūrėkite ant žemiaus padėtu atskaitų ir iszsirinkite sau Klubo prie

*
to /

GOG E. Mahaimv «
mileina Ludvika

ant miltu.
sziadion nieko 

nepirksi Vokietijoj. Todėl žmo 
uis ejna pas
nydami vi.$ka ant 
svaru miltu. 
d<) tokias mainas 
malūno užmiestije.

Už markia.Juozas Miszkeviczius gy
venant is ant 
Avė. ir jojo 
Straszkevieziene isz Saint ('lair
likos uždaryti praejta Ketver- 
ga kozoje už nepadoru 
ginui. Molcre yra pat i Alei 
( 
(‘lair ir mot ina 
Szeimyna kitados gyveno 
Hanojui liet isz 
delio prielankumo prie Ludvi- 
keles, Aleksa nutarė atsikratyt 

' nuo 
I iszs

pasi(‘l- 
!<san

Iro SIraszkevieziaus isz Saint 
penkių vaiku.

Ma-
priežasties di-

negeidžiamo
įkrausiydamas in St. ('lair, 

manydamas, jog turės malszu 
gv\-eniina. Bet kur tau, velnias 
nemiega. Ludvikele 
pribuvo in Mahanoju 
dama su Juozu vienam salime. 
Aleksa dagirdes jog jojo pri- 
siegele Malianojui, 
palicijai kuri rado 
I>rie krut ines 
teria penkiu vaiku uždare ko- 
zojo. Ant rytojaus iszvi‘že jaja 
in Sf. ('lair. Juozas tuom kart 
likos surastas ant Keadingo 
stoties per palicijanta kuris ji 
aresztavojo. 
ežius užvede 
savo “

prielaidinio sj(|noH

anaųliona 
susim'sz-

davė žine 
pabėgusia 

J nozo, na i r mo-

surastas

I)abar Staszkevi- 
skunda prieszais 

nevierna’’ 1 aidvikelia už 
japleidima ir svet imvyravima. 
I

i

inaluuiukus mai- 
keliolikos 

Paveikslas paro- 
prie vieno

PARSIDUODA

(PoolDu bilardipei ‘stalai
Tabels) benek kaip nauji par
aduos abudu ar po viena. T\‘ip- 
gi naujas hiteris (peczius) par- 
......  j pigiai, 
ant szio numerio
110K3 Minersville, arba kreip
kitės ant adreso.

Ch. Valukewicz
50G Lytle St., 

New Minersville, Pa.

Telefonokito
Bell Phone

1.101)
Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik pplaikcmo labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztnt*lapu. tf.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

iĮ r
$■&I
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* . kurio norėtumėt pristoti: lc, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar virsziaus ir ateikite in 
musu Banka su pirmu depozitu. Mes priraszysime jus kaipo nari Kalėdino Klubo ir duosn- 
me jumis knygute kuri parody s kiek yra padėtu pinigu.

Tai ir visas iszaiszkinim as kas prie to priklauso.

$1 ar $2 
inmoketa dabar priraszo jus 

prie musu 

Kalėdino Klubo

w- e"**- • ♦ t «*»

5c ar 10c
inmoketa dabar priraszo jus 

prie nuisu

Kalėdino Klubo
ir ateihanti meta priesz 

Kalėdas turėsite
ir ateinanti meta priesz

Kalėdas turėsite

$50 ar $100 $63.75 ar $127.50

Pradekite dabar

Pasidauginanczio
Klubo Planas

1 GENTINIS KLUBAS
>h

Indėkite lc. pirma sanvaite, 
2c. antra sanvaite. Pridėkite 
po lc. virsziaus kožna sarivaitė 
o už 50 sanvaiczhvgaunate ..

$12.75

o turėsite pinigu ant kitu Kalėdų.

iJ

f

Lygio Skaitlio
Klubo Planas

ra i
■y?

it

s
i

S
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g25 GENTINIS KLUBAS 
Indėkite 25c. kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$12.50________
50 GENTINIS KLUBAS 

Indėkite '50c. kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$25.00
$1 KLUBAS

Indėkite $1 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$50.00
$2 KLUBAS

Indėkite $2 kožna sanvaite 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$100.00
$5 KLUBAS

Indėkite $5 kožna Ssanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$250.00
$10 KLUBAS

Indėkite $10 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$500.00
$20 KLUBAS

Indėkite $20 kožna sanvaite, 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$1,000.00

■ S

»'
Naszlys parduoda visus 

daigius, 
peeziai ir 1.1.

parandavoti ir stubas

(Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei-' 
kalingu rokundu.

karpe- 
Kas pirks

i savo uanuuus
tas, 
ales

<1(4 gvveuimo. Atsiszaukite pas 
G31 \V.
(t.101)

i

g«‘
I
j Mart i na 
j Spruce St.

— Parsiduoda 
jbnezerne su 
I ir st ūbos kuriame 
Idasi. Stabas galima- parauda- 

galima gaut i lysa ant il- 
laiko. Ateikilt* nuo G isz ry

to Ivg 9 valandai vakare ant 
randasi, p >

(I )24

1 jaukai t i,

Dideli Sapnoriu, 2 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 2c. pinna sanvaite, 
4c. antra sanvaite. Pridėkite 
2c. virsziaus kožna' sanvaite, 
o už 50 sanvaieziu gaunate ..

$25.50

i
4 i

II
|\‘ol ir

ir<>

laši. St ubas

V <r 
vietos kur

Ląidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ąutomobilius del laidotuvių, Jcriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

■-1 " 1 1 T*---------------------------------------------------

r i CHAs/ s. PARMLEY
Real Eetata Agent. Notary Public.

Jefau norite pirkti ar parduoti savo 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
^tarnauti. Randavo] ame

visokius insurincus ir teip toliaus.
Kampas Catawissa Ir Market St. 

Mahanoy City, Pa.

i namus, 
kolektivojame randas. Parūpiname

sztoras su 
visoms intaisonis 

biznis rali

valandai 
biznis

No. 721) E. Pine ulyczios.
I TEMYKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta." Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.
PARSIDUODA KRIAUCZIU 

SZAPA.

Valgiu Gaminimas
- f ■-■■■-— I R M

Namu Prižiūrėjimas i
sziuruoti Kožna moteris ar mergina 

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, PA.

Li 
§
i /

Su visoms intpisoms, teipgi 
gales
Atsiszaukite tuojaus pas:

John Dzevetkauckas
210 E. Centre St.

Shenandoah, Pa.

parauda vol i ir stubas.

(t.D14)

ANT PARDAVIMO.

Namai del trijų szeimyniu, 
po 8 ruimus 
szeimynos. Gori skiepai, van
duo ir kitoki intaisymai. Dvie- 
jos tinkamos del bile kokio biz
nio. Yra tai kampini 
prie Pine llill ir unjuui u v., 
Minersville, Pa. Ant kito galo 
loto ranklasi teipgi namas del 
dvieju szeimynU) po 4 ruimus. 
Kas norėtu pirkti ’ tegul krei
piasi ant adreso. ft.101

del kiekvienos
szeimynos.

namai 
Snyder St.

Box 45
Ad. Gegužis

, Middleport, Pa.

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keclcy Peczius 
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumu s arba

1

l

4

klijonkes.
Ant lengvu
mokescziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

... .

<
, t *
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5 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 5c. pirma sanvaite, 
10c. antra sanvaite. Pridėkite 
5c. virsziaus kožna sanvaite, o 
už 50 sanvaieziu gaunate....

$63.75

A 10 GENTINIS KLUBAS
Indėkite 10c. pirjna sanvaite, 
20c. antra sanvaite. Pridėkite 
po 10c virsziaus kožna sanvaite 
o už 50 sanvaieziu gaunate...
' $127.50

[
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Arba galima pradėti nuo augszcziausios sumos ir
sumažinti suma kožna sanvaite.

Prie virsz-minetu sumu bus priskaitonias ir 3-czias procentas.
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Planas Szito Kalėdino Klubo
Pienas yra lengas ir aiszkus. Pasidauginancziam Oi be, pradedant sakysime nuo lc, 2c, 

5c, ar 10c, ir reikia kožna syki padaugint jusu depozitą ant kiekvienos sumos kožna. 
sanvaite. w ‘ \ :

Sumažinimę Klube pradedant su augszcziausia suma ir kožna sanvaite sumažinant
suma.

Lygi Skaitlije Klube, pradedant su suma; sakysim nuo 25c. 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar 
daugiaus ir padedant ta paezia suma kožna sanvaite.

Naudokitės isz Progos
Padėkite in Banka nors bile kiek pinigu, traukija 50 sanvaieziu, ka praeina,

y ■,

ir r ■

gulariszka taupinima del pagelbima nupirkimo savo locna namo, suteikti vaikams mokslą ar 
pradėti koki nors bizni.

Dėkite regulariszkai sziek-tiek pinigu in Banka kožna sanvaite. Yra tai musu Pienas.

■ _ _ __ ,

turėsite grąžą suma pinigu; ka galėsit ar panaudoti Kalėdoms reikalams arba pradėti re-

Ateikite ir prisiraszykit e SZIANDIEN.

THE FIRST NATIONAL BANK
Main & Centre Sts. Mahanoy City, Pa
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