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Isz Amerikos

in kuria pasiu-

— James 
mirė ligon

i t

Insimylejo in lietuvaite, 
papilde savžudinsta.

Pottsville, Pa. — Povylas 
Harvard, paejnantis isz Pieti
nio Ameriko, kuris turėjo už
siėmimą ligonbuteje Baltimo- 
reje, kur teipgi dirbo Mare 
Raiczinskiute (Ray) isz Min- 
ersvilles, Pa..
tiszkai insimylejo, atėmė sau 
gyvaste Baltimoreje.

Harvard susipažino su Mare 
ligonbuteje Springfield State 
Hospital, kur jiji mokinosi ant 
norses. Mare turi vos penkioli
ka metu bet iszrodo senesne, 
pribuvo in Pottsville, paskui 
jaja atvažiavo ir Harvard, ap
svaigintas nuo opium ir likos 
patalpytas in hoteli Sclinlykill 
Haven kur ji Mare dažiurine- 

su revolveriu
kerszino jai jeigu ji apleis, bet 
kada mergina padare riksmą 
ir loenininkas lietelio atbėgo 
in pagialba, Harvardas pradė
jo in ji szaut. Po tam Harvar
das likos iszsiunstas in Balti
more po dažiura palicijos. Pri
buvęs in Baltimore nusiszove 
del lietuvaites kuria mylėjo.

Iszgialbejo szuni bet pats 
likos užmusztas.

Fort Pavne, Ala. — 
niu metu Jonukas Lon 
mas su kėlei s 
geležinkeliu, 
nuko

►
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Aszt uo- 
g. ejda- 

savo draugais 
o su jois ėjo Jo- 

sznniukas.
T^me atbėgo trūkis, visi pra- 

bqt szunili
kus neprijaiite nelaimes. Jonu
kas matydamas pavoju, szoko, 

sztangu,

numylėtas

Mszalino ilLaailb

numoto 
bet pats li
tru k i ir su-

adgal ant
szuniuka in szali, 
kos pagautas per 
maltas.

Kas sake, jog neturime 
bananiu?

Washington, D. C. — Kožnas 
vyras, motore ir vaikas mete 
1922 suvalgė dvi penktas dalis 
pungulelio bananiu. Žinoma 
ne visi jeises valgė, bet valdže 
taip iszrokavo, nes tiek pripuo
lė ant kožnos galvos, ar jeises 
valgė, ar ne. Per taji meta li
kos pargabenta in Suv. Valsti
jos 45,093,892 pundai bananiu 
verties $19,145,911. Priek tam 
pargabenta 112 milijonus sva
ru citrinų, 54 milijonus svaru 
figų ir 214 milijonus 
akinu. *

svaru
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Amerlkoniszkas konsulis 
Viedniuje.

(.’arolius Howell Foster, ame- 
rikoniszkas konsulis Viedniu
je, Austrijoi, turi daug darbo 
kožna diena peržiūrėti per 
(liepa užimtus žmonių kurie 

važiuot /jįp .Amerika, 
(’onsulis Fosteris /pavjmi isz 
Sedgwick, Kaiisu.
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Kalba 17 kalbu, 
dvideszimts metu 

tarnauje
Wil

fred Stevens, tarnauje Dedei 
Šamui \\ ash ingloni*, kaipo t Iii-
moezius ir vertikas isz svetimu 
kalbu. Stevensas kalba, 
ir skaito 17 kalbosia.
Žvėris nepasielgtu su savo vai

kais kaip szitas tėvas. .
Bloomsburg, Pa. — Luisas 

Marconi likos paszauktas in 
suda už barbariszku pasielgi
mu su savo vaikais. Prie kaltes 
prisipažino. nes budintojai 
prieszais ji liūdino ir negalėjo 
užsiginezyt savo pasielgimo. 
Prisipažino, buk viena isz savo 
vaiku laike prirakyta lenciūgu 
prie stulpo skiepe, o kita bal
sei suplakė su geleži n ia szta li
ga. Jojo keturiolikos metu mer
gaite, turėjo dirbti namini dar
bą, prižiūrėjo vaikus ir du bur- 
dingierius, nes tėvas nedirbo 
ti k n u o I a t i i k 4 *-*pa si ge rdnvo. 
Sudže atvdave vaikus in ran
kas Vaiku Suszelpimo Draugu
ve,'o tęva uždare kalėjime.
Prisipažino, jog nuplakė mo

tete ant smert.
Scranton, Pa. — Petras 

Krusz isz Olypkanto, prisipa
žino buk tai jisai nužudė savo 
moterių nuplakdamas jaja ant 
smert, pradedamas savo pasiu- 
tiszka darbu nuo 
Panedelio —
toliai, pakol gyvastis jaja neap 
leido.

Apie tai buvo praneszta pas
kutiniam nnmarijo

raszo

Subatos lyg 
plakdamas lyg

ji ant elektrikinio kres-

“Saules”. 
Kruszas, iszsikalbineja buk už 
daug gero munszaines ir neži
nojo ka daro, bet sūdąs kitaip 
ant to žiuri ir kaip rėjos ap- 
sudvs 
lo. ‘
Ant my lemos iždą vine j o $400 

paezei nieko nedavinėjo.
Scranton, Pa. — “Jeigu ma

no vyras ižduoda po 400 dole
riu ir daugiau ant užlaikymo 
savo mylemos, o man neduoda 
nieko, del ko asz turiu sunkei 
dirbti idant apsiredyt. Jisai 
pirko jiai du 
szioje mano deimantinius žie
dus.”

Teip kalbėjo
Jono Dunfse laike teismo, kuri 
apskundė už nedavimą jiai ant 
pragyvenimo.
daktarėlis laiko puikiam pa
rengtam lyzde mieste Wilkes- 
Barres, pas kuriu praleidiuejo 
datig laiko.

Sudže prisudino jam mokėti 
savo paežiai po 75 dolerius ant 
menesio ir atsikratvt nuo savo 
balandėlės. w.,z i
Liepe važiuot pas graboriu 

priesz užsitrucinima. \ 
k Huntington, \V. Vą. — L A. 
Simmons, 
annah, Ga 
biliu ir liepe save vežt pas ar
timiausia graboriu. Szoferis 
mane, jog pasažieris nori pasi
matyt sut graborium su kokiu

apsiredyt.
kailinius ir ne

pati daktaro

Ta ja mylema

atvažiavęs isz Sav-
pasamdė automo-

bizniu, bet kada sustojo pas 
graboriu, jojo pasažieris sėdė
jo negyvas, o szale jojo bonku- 
to su trucizna.

’? ""■■'J"* ........ .

Paaukavo gyvasti už savo 
kūdiki.

Ashland, Wis. 
Bennett, 34 metu,
Imtije nuo žaiduliu, kokius ap- 
laike gialbedamas savo kūdiki 
isz liepsnos. Kada namas doge, 
tėvas inbogo in vidų iszgialbe- 
ti mieganti lovelėje keturiu 
metu sūneli. Norints pasiseko 
tėvui iszgialbeti nuo smert kil
ti iki bet pats mirė 
ginimu.

Paliko szuniui visa turtą o 
vyrui $10,000.

Boston, Mass. — Kada likos 
perskaitytas paskutinis testa
mentas mirusios Lueindos E. 
Shaw, pasirodė, buk visa turtą 
susidedanti isz puse milijonu 
doleriu užrasZ(* savo szuny- 
cziui, o vyrui deszimts tuks- 
tancziu.s doleriu ant meto in- 
ejgos isz tojo turto. Žemiszka 
turtą paliko vienam isz Senu 
darbininku su toms iszlygoms, 
jog dažiures szunyti per visa 
jojo gyvasti ir su 
pasielginetu.
Nužudė savo motina su kuju.

DuBois, Pa. — Homer B. 
Snior, 19 metu, isz Falls Creek 
likos aresztavotas už nužudi- 
uima savo motinos su kuju per 
Naujus Metus. Isz pradžių bu
vo manoma, buk moterį* nupuo
lė nuo trepu ir užsimusze, bet 
daktarai iszrado buk moteres 
galva likos suteszkiirta. Vė
liaus ižgama sūnus ]»risipažino, 
buk mot imi nužudė, 
jojo lankei burdavosi 
žiausia daikteli. Teip jam da- 
gryso nuohitinėT i 
mai, jog ant galo inpuole in 
pasželuma nužudydamas moli
na.

užrasZ(‘ 
o vvrui

juom gerai

ines ant 
už ina-

ant

Isztekes už kunigaikszczio.
Miss Louis Booth isz Mont

real, Kanados, 
nieriaiis,

dūkto milijo- 
už keliu sanvaieziu 
uzisztekes už kunigaikszczio 

Eriko isz Denmarko.
__ %

APIE MOTERIS.
4 rurkiszkomsTurkiszkoms moteroms 

yra uždrausta szokt i tarpe pnb-
f 1

Kone deszimts dalys Fin- 
landijos kongreso susideda isz 
moterių, i

Mrs. Dailiu Wilson, nasz-

likos.
*

*

*
le gyvenanti Stokos pavieto, 
North Carolina, yra motina de
vynių suaugusiu sunu kurie 
buvo Kvietinėjo karėjo.

Lucije Cray, 21 motu tuo r
gaite isz Dalias, Tekyli, užbai
gė 1800 iAyliu,(ejdanu,i pekszti 
per Su v. Valstijos ir.Kanada.

Kitliszkos moteres turi
permainyt szlobes ptfgal ka
lendorių, nes neszioti ncku- 
riuos koloms no savo laike at- 
nosza joms nelaime ir sarmata.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vj»o» reikalingos maldo*, Litaniją*, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksztal* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasztai. 
Preke. *u priaiuntimu tiktai $1.50. 
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INDIJOS KARIUMENE PASIRENGUS EJTI ANT AFGANISTO RUBEŽIAUS.

7

Angliję nusiimti* daugybe indiszkos kariumenes ant afganisto
Pa veikslasna 

pulką
sukėlimas prieszais europieczius, kurie randasi Afganistane.

Šilelio kareivius kurie yra po valdže Anglijos.

Isz Lietuvos.
Tarnaite užsmaugė užgimusi 

kūdiki. — Virszininkai 
žydu pastumdeleis.

Kalvarije. I
— Sztai kokios naujenos invy- 
ko musu Kalvarijos parapijoj. 
Kaimo Skariszkiuosia 
Kupstu tarnaite pagimdo kū
diki ir tuojaus po tam užsmau
gi*, tai yra 10 diena. Gruodžio. 
Kas tokis pranesze valdžei 
apie tai. Atėjus milicijei, pada
re krata, ir rado užsmaugta ku- 
(diki, kuri paėmė 
Mariampoliu ant 
mo. Toji smaugyke gal suvis 
nebutu nudavus kad serga, bet 
kaip viskas iszsidave, tai pa
vojingiau dabar apsirgo pas 
tėvus Seraliszkiuosiu po 
džios prižiura. Josios pravar
de po tėvais Petruszkevicziuto 
o po vyrui vadinosi Lideravi- 

kurios vyras randasi 
Ameriko.

— Kalvarijoj

rodyti ir skaniai pavalgyti 
czia prie ukes
sziasi net, norėtu pardavės vėl 
važiuoti Amerikon, bet retas 
kuris begali iszvažiuoti.
gi visas susipurvinęs bulves 
makoja. Atvažiavęs buvo tvir- 

(Per paczta). tas, drūtas, visas riebus, dabar
• • I • • • V • J 1*11

’ 0
plaukai sziau-

Czia

pas

su savim m 
isztyrineji-

vai-

cziene v v ra s

gi vargiai pažint gali kad ame
rikonas.

Nors Ainefikoj reikia dirb- 
’ gal ten sunkus ir nuobo

dus darbas, sveikatai dirbtu
vių oras ne kaip laukuose—ir
gi kenkia, bet mano nuomone 
visai kas kita kaip Lietuvoj 
prie ukes.

“Taigi, kol-kas jmetai ar ki
ti tai da neverta važiuoti. Lie
tuvon, ir netik neverta, bei ir 
pavojinga, kad nepraradus tu 
keliu doleriu, kuriuos taip sun
kiai uždirbote.

‘‘Amerikonai parvažiavo in 
Lietuva visi sako, kaįl Lietu
voj gyventi nuobodu, liūdna ir 

gailisi, kad paankstino 
parvažiuoti.

( C ' 

ti ir

visi

rubežiaus kur kerszi- 
parodo 54-1 a

ir savo

atėjo jam in galva szito- 
“Praszei ir aptu-

reikėjo, tai reiszkia:

Po tai maldai vėl apa-

ISZ VISU SZALIU
Prezidentas Palatinos nu

žudytas.
Speyer, Bavariszka Palati

nate. — Herr Heintz, sepera- 
tistu vadas ir tuomlaikinis pre
zidentas Palatines, likos nužu
dytas, per nežinomus žmonis. 
Vėliaus ta paezia diena dvileka 
žmonių likos užmusztais mu- * 
sziuosia terp seperatistu ir gy
ventoju miesto. Deszimts sepe
ratistu likos lineziuoti per in- 
irszusias mynes.

Filipinai. — Devy-

Tikejimiszki fanatikai nužudė 
19 konsztabeliu.

Manila, 
niuolika filipniszku konsztabe
liu ir du aficieriai, likos nužu
dyti per tikejimiszkus fanati
kus prigulinti prie “Colorum” 
drauguves ant Bucas salos. Du 
szimtai konsztabeliu likos nu- 
siunsti in tenais padaryti pa- 
redka ir apmalszyt tuos pasiu
tėlius kuriu skaitlis daejna šū
vi rszum tūkstantis.

“Colorum” yra tikejimiszka 
draugu ve, turinti szakas po vi
sus Filipinus, kurios sanarei 
klauso tojo, kuris gali jiems da 
rodyt, jog turi neiszpasakj'ta 
galybių augszcziausioB val
džios. Amerikonai turėjo daug 
ergelio su taja drauguve po pa
sikėlimui filipinieczui, bet per 
paskutinius dvideszimts metus 
nieko apie ja ja negirdejo. Drau 
guve yra tikejimiszko tykslo.

Draugai tosios drauguves ti
ki labai in atspausta delną ran
kos ant sienos urvoje San Cris
tobal, kuria badai išzspaude 

Christusas. Kožna 
taja urvą atlanko

Jezusas 
meta in 
daug žmonių isz visu szaliu Fi
lipinų.
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virszininkas
Visi

Dievo Apveizda.
mieste yra 

dydelis neparedkas, todėl, kad 
musu milicijos 
yra parsidavęs žydams.
isz vieno varo szmugleryste ir
po Kalvarijos miesteli vaiksz- 
cziodamas džiaugėsi, jog mies
telis ])iiikei iszpuosztas, ne Lie- 

: tuviszkoms arba kitokioms ve- 
i Ijavoms, tiktai 
I sziu gaivoms, 
apie szeszios
,rios žydai užlaiko tai szventom 
dienom arba per atlaidus kada 
daugiaaše žmonių susirenka in 
miesteli, tai pažiūrėk in tuos 
žydus kaip apkabina 
lauko puses sienas ir 
Kada žmogus praėjau pro to
kia vieta arba susitinka su ki
tu žmogum, tai negali apsisau
go!, jeigu su peczeis pažalevu- 
sia mėsa su drapanoms neisz- 

o žydas tai pamatęs, 
juokėsi susiemias pilvą, jog 
gojus mėsa gerai jam nuszluos
to ir 1.1. — (Isztraukia isz gro- 
matos priMunstas į). \r. Supra
nti vieži u i in Mahanoju).
Prasergsti amerikieczius idant 

nevažiuotu in Lietuva.
Daugelis Amerikos lietuviu 

iszvažiave in Lietuva skau
džiai apsivyįe. Jie dabar gaili
si, kad pirm iszvažiavimo ne
pasiteiravo apie gyvenimo są
lygas Lietuvoj pas rimtus Lie
tuvos pilieezius, „kurie gerai 
suprantu Lietuvos reikalus.

Sztai ka vientyj raszo, kaip 
sugryžusiems

szi

trintu,

ja n ežiu ir vor
uos c.zionais yra 
mesiu vežios ku-

mesa isz 
duris.

ten gyvenasi 1
anmrikiecziams :

“Dauguma amerikonu par-
vhžiavtf in tevype-Liėtuva, vie-
tojp dzlaitg^mo ir linksmybes, 
randa tik valga, 
ūko ar ka kita,
kūjo buvo papates poniszkai 
gyventi, gražiai kas diena paid-

Nusiperka 
o ten Amęri-

Tūlas turtingas pirklys prie 
kiekvieno atsitikimo, 
ji sutikdavo, ar laimingo, ar 
nelaimingo, buvo papratęs kal
bėti: “ Tegul buna Dievo valia, 
su ja visuomet reikia sutikti.“ 
Sztai jo reikalai priverto ji isz- 
keliauti in tolima užjurine ke
lione. zKuometįžengė Gdanske 
in laiva, paslydo ant szlapio 
liepto ir nusilaužo koja. Žmo
nes puolėsi ji gelbėti ir guosti, 
bet jis, 
patarnavimu, alsiliepe in juos 
savo numylėtais žodžiais: 
gi _ _ ;
suomet reikia sutikt ii 
draugai, negalėdami suprasti 
to didelio jo pasitikėjimo Die
vo Apvaizdai, klausė jo su nuos

“Kaip tu neatboji ant 
nieko tokioje didėlėje nelaimė
jo?” Asz to nežinau atsake, 
bet Dievas geriausiai žino, 
kas turi atsitikti, o asz tvirtai 
tikiu, kad ta nelaime man isz- 
eis ant gero.” Ir neapsiriko. 
Neužilgo paskiaus atėjo žinia 
in miestą, kad,anas laivas, ku
riame norėjo tas pirklys plauk
ti, audros laike.su visais kolei-

ji sutikdavo, ar
koksai

dėkodamas jiems už

?e- 
ul buna Dievo valia, su ja vi- 

____  ____  _____ Bet jo

laba:

Asz to nežinau atsake

viais nuskendo. Ir taip Dievo 
Apveizda mažesne nelaime, nes 
sužeidimu iszgelbejo ji nuosužeidimu 
staigos ir netikėtos mirties, 
moterei užlaiko gera vyra, o 
vaikams-paliko mylimąjį tęva.

Ar ir musu gyvenime neaisi- 
kiai, kuriu niekuomet suprasti 
nesugebosime, nes ueisztiriami 
yra Dievo keliai? Ir taip mirsz 
ta tau mylimasis kūdikis, gal 
vienatinis, o tuo brangesnis. 
Verki jo netekęs, rugpji Dievo
Apveizda i. O gal tas ' kūdikis 
laimingesnis yra, kad numirė

negu kad butu sulaukės ilgu 
metu; gal tuomet butu tau prie 
žastimi nusiminimo 
amžinos prapulties?

Prisimena man czia toks at
sitikimas, kuri atradau gyve
nime Szv. Tomo, isz Kantuari- 
jos. Meldėsi prie jo karszto vie
nas aklas žmogus, maldauda
mas, kad Dievas per jo užtari
mą sugražintu jo akims szvie- 
sa. įsiklauso jo V. Dievas ir 
praregėjo. Kuomet su grižo na
mai!,
kia mintis:
rėjai, bet nepraszei taip, kaip

“jei tas 
Vioszpacziui Dievui patinka.” 
Eik da syki prįe kraszto ir pra- 
szyk kitaip.” Nuėjo ir taip mel 
lesi: “Jei man ta dovana, ko
kia prie grabo ingijau, patar
naus mano duszios iszganymui, 
tai Tau už ja Vieszpatie, bega
lo .dėkoju; o jei man butu pra
žuvimo priežastimi, tai man ja 
atimk.“
ko. Buvo tai ženklu, kad butu 
pražudęs duszia, jei butu turė
jos matymo jausmą.

Praszote, sako Szv. Rasztas, 
o nežinote, ko praszote.

O asz pridecziau nuo savos: 
“Rugojate ant Dievo daleidi- 
mo, murmate priesz Dievo Ap
veizda, o nežinote, ka Dievas 
sumanė? Gal ta trumpa nelai
me, nepasisekimas datyrimas 
atnesz laime ii’ iszcis jusu nau
dai? Dievo Apveizda daug dau- 

negu mes,
apima ypaty- 

kuriu musu

giaus mato ir žino 
pramato ateiti, 
bos, aplinkybes, 
akys niekados nepamatys.

ATSAKYMAI.

P. D. Mount Carmel, Pa. — 
Varantas ant padaromo kratos 
privatiszkam gyvenime ant 
jeszkojimo svaiginaneziu gėry
nių negali būti iszduotas per 
skvajeri ar suda, tiktai tada, 
jeigu namas yra 
sztoras, salunas, 
tauram jo 
bet konsztabelis ar kiti neturi 
tiesos daryti kratos tavo namo*

Miss A. A. Hoakstown, Pa.— 
Istorijele porraszyta. Sunaudo
sime kalendorije ant 1925 me- 

inums ar bus

Generolas Kuropatkinas 
gyvena varge.

Moskva. ’— Garsus buvusi s 
rusiszkas generolas Kuropat
kinas, vadas galingos rusisz- 
kos kariumenes laike japonu 
rusu kares, likos surastas ma
žam kaimelije Szeszurine, 
Pskovo provincijoi, kur gyve
na varge ir turi užsiėmimą 
vietiniam knygyne, kur moki
na mužikus.

Kuropatkinas rasze groma- 
ta pas savo dranga Mikola 
Aszenbreneri, kuris dabar tu
ri po savim visa Raudona bol- 
szevikiszka arinijv, su czinu 
vyriausio vado, apie savo var
ginga padėjimu, ir isz tos gro- 
matos tik dabar dažinota kur 
gyveiia garsus Kuropatkinas.

kaimelije

varge

gyvenime

bizniavus: 
lietelis, res- 

ar burdingnamas,

to. Pranoszkite 
gerai?i >

PADEKAVONE.

Meldžiu prisiminti man savo 
Saule” nes tai vra 

smagiauses laik- 
rasztis skaityti. Nora jame nie
ko prieszingo priesz tikėjimą. 
Skaicziau 
ežius savo
josią radau ka tokio prieszingo 
prieszais tikėjimą. Jusu laik- 
rasztis man goriause patinka

laikraszti
geriauses ir

tc

visokius laikrasz- 
gyvenime, bet vis

ir prisiuilOziu jums perinime-
/'i. 1 J * • « . ’ »rata ant visa meto.

No. 3705., P. J. K. Greggs, Pa.
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Submarinas nuskendo su 43 
laivoreis.

Portland, Angliję. — 
liszkas submarinas L-24, susi
dūrė su kariszku laivu Reso
lution ir tuojaus nuskendo su 
43 laivoreis. Visi stengimai

Ang-

iszgavimo submarine nuėjo 
ant niek, nes tame laike'siau
tė ant mariu didele viesulą, to
dėl negalima buvo nuleisti no
riku ant neszimo.pagini bos ne
laimingiem^.

Rado žmogų krokodiliaus 
/ viduriuosią.

Sidney, Aust ra lijo. — Kada 
Mikola League maudėsi Five 
Mile upelukije, staigai pagrie
bė ji milžiniszkas krokodilius, 
kuris turėjo penkiolika pėdu 
ilgio nurydamas žmogų ant 
kart. Jojo draugai stovinti ant 
kranto mate visa nelaime, nu- 
szove krakadiliu, isztrauke ant 
kranto, perpjovė vidurius isz
kuriu' iszome League. Žinoma, 
buvo negyvas, nes visi kaulai 
buvo sulaužyti. ’ '

i!

ll

|b

4■

ęU
"I id

MX'1
i

n.lll

'.ii

i/* s
t

laike.su


i
F •V 1;

SAUiil’
H ■

r
/

: i- Į'l. I*!

A
O

4’

4

»

M1
• I
J ■

ii; f
*

■In

a

M

■ji

|>

>

J

JR
/i

!f "Ir

1
1

KAS GIRDĖT
Rb Szimel Velykos pripuola ve- 
r lai ba net 20 Apriliaus praojta 
> meta pripuolė 1 Aprilįaus. Ga-

f

vonia prasideda Pelenu Dieno
je 5 Morcziaus. Verbų Nedelia 
bus 13 Apriliaus.

Suv. Valstijosia lyg sziam 
raszymui randasi 
užregistravot u 
automobiliu, treku,

15,281,295 
pasažieriniu 

mot orei k- 
lu ir kitokiu arba ant kožno 
asztuoniu žmonių czionais pri
puola vienas automobilius. 
Locniiiinkai užmokėjo už lais- 
nus 190 milijonu doleriu.

New Yorkas turi daugiaaše 
automobiliu ba net 1,314,090, 
po tam Ohio 
Pennsvlvania

1,072,750;
1,064,625; Illin

ois 929,092; Michigan 728,327; 
"Pexas 688,899; Indiana 582,- 
882; Iowa 572,611; Massachu
setts 566,150 ir t.l. Pcunsylva- 
nijoi pasidaugino in melus 
daugiause, ba net 234,888 au
tomobiliu.

SU

Payrsta sena prietelysta terp 
Lietuviu ir Bolszeviku, nes 
lietuvei 
vintai, neiszpildo savo priva
lumu. Lietuvos siuntinis .Am
brazaitis, innesze užmanymą 
idant Lietuva permainytu sa
vo politika kas kiszasi soviatu 
ir laikytu Bosiję kaipo nevido
ną. Tolinus Ambrazaitis kalba, 
jeigu sovietai sugrąžytu Lietu
vai nors puse t uju pinigu ka 
vra kalti ir kuriuos iszduoda 
ant propogandos Lietuvoje, tai 
sovietine skola senei butu at
mokėta Lietuvai.

ir
persitikrino, jog so

'Pik tas musu Pcnnsylvani- 
jos g 
tikrai pradėjo pinezyt visus.

kasvklu in- 
geisdamas juos 

praszalyt nuo darbo per kelis 
menesius idant suezedyt juju 
algas ant užmokėjimo prohibi- 
cijos užlaikymo. Priesz toki 
Pinchoto pasielgimą užprotes- 
tavojo visi anglekasci, nes be 
inspektorių kasyklų negalima 
apsiejt, nes pavojus po žeme 
didelis ir kasyklos turi būti 
peržiūrėtos o prohibicije gali 
pati apie save rupytis.

Beprezentat orius 
Fowler isz Skrantu 
dalyką kalbėjo 
prieszininkas priesz 
manyma gubernatoriaus. Dar
bininkai turi būti apsaugotais 
o 
niu

ri.

u berną torius Piucliotas

Dabar su p i nežino 
spektorius.

4 k

David 
apie taji 

\sz esmių 
toki už-

prohibicije tegul ejna po vel- 
ir neprivalome duoti ne 

skatiko ant josios užlaikymo. 
Esmių nevidonu prohibicijos, 
norints pats negeriu, nes nuo 
laiko inVedimo prohibicijos 
szis sklypas nukentėjo baisei 
nuo visokiu taksu, praplatino 
niekysta terp visokiu virszi- 
nyku, atėmė gera geryma dar
bininkams o permaino ant tru- 
ciznos, permaino malszes pa
stoges ant bravoru, padaugino 
aklus, nužemino laisve o isz- 
augsztino fanatizmu, veidmai
nyste, vagysta,

<
melagius

lintojus, butlegerius ir kitus
Teisybe pasakė ponas Fow- 

leris.

Zll-
S.

Zuvvsia atsiranda 
nepaprastu daigtu, kada josios 
gaunasi in žmogaus rankas. 
Ana diena Atlantic City likos 
pagauta žuvis, kurios vidu- 

žiedas 
Ant 
ra-

visokiu

in

kurios 
riuosia radosi auksinis 
paejmUitis isz Anglijos, 
kokio pirszto tasai žiedas 
dosi, tai nežino. Tula motore 
Baltimoreje pirko žuvi kurioje 
surado puikia broszka ant ku
rios radosi numaras. Apgarsi
no savo radini laikrasztije, po 
kokiam laikui atsirado locni- 
ninke ir 
motore.

/ San Franciske likos pagau
tas marinis vilkas kuriame žu
vininkai rado ožiuką, szuiii ir 
daugeli visokiu kaulą. Kitam 
rado moteriszka maisziuka su 
ketureis sidabrineis doįereis,

plūkei apdovanojo

deimantini žiedą ir gromata.’ 
(Ne mieli skaitytojui, moteres 
nesurado.)**■o ?

J ■
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Stiklas gero alaus tiktai' už 
2Va centus!

Bet ne Ameriko vyruezei. 
Kas jojo nori iszsigert,.turi va
žiuot in Gęlsenkirchen, Vokie
tijų, kur alutis atpigo ant de
szimts fenigiu arba pustreczio 
amerikoniszko cento teip, kaip 
buvo priesz kar<\ Isz to labai 
nudžiugo apie szimtas tukstan
eziu anglekasiu ir kiti darbi
ninkai Ruhro aplinkinėje.

Amerike moką po 35 centus 
už maža bonkute “novos” 
alaus kuriame rąndąsi eteris ir 
kitos truciznos idant nirhiri 
permainyt ant drutesnio.

idant nirhiri

visasNusistebėjo visas svietas 
praojta meta, kada jeszkotojai 
senoviszku užlieku surado ant- 
grabi egipeijoniszko karaliaus 
Tu t Auk h A men, bet ne nesi- 
sapnavo niekam, idant valdy
tojas Egipto, kuris npre 3000 
metu adgal, butu palaidotas 

t)'gal karaliusleip turtingai.
’Put, norėjo mums parodyt, jog 
tuosia la ik uosiu karalei buvo 
turtingesni ne kaip sziandieni- 
nvi valdytojai.

Pagal apskaitymu žinunu, 
(ai skurliai surasti antgfabije 
'Puto mažių use yra verti pen- 
kesdeszimts milijonu doleriu.

Vela daejna žino isz New Or
leans, Louisianos, buk grotas 
Prorok, jeszkotojas senovisz
ku užlieku tvirtina, buk kada 
atkas senoviszka miestu Cart
hage (Kartadžiu) tai surasti 
jame skarbai peraugsztins su
rastus skarbus karaliaus "Puto.

Ar po tiek metu, kada mes 
isz szio svieto dingsime, suras 
nors trupinėlius musu užlieku.

ne. N 
lel liiznio,

Gal ne. Nes antgrabius stato 
del biznio, o ne kad užsiliktu 
ant tukstaneziu metu atmin
ties. Jeigu tokis antgrabis isz- 
laike tris tukstanezius metu ir 
viskas kas jame radosi o ir kū
nai karalių, tai matyt, kad dir
bo juos isz gero materijolo.

r "

Valstijos ludijanoi 
meta iszkasta 25,363,388 tonu 
minksztuju anglių arba konia 
pusvienuolikto milijono tonu 
už 1922 meta. Darbininku ka- 
syklosia dirbo 31,189 kuriems 
iszmoketa 45,920,877.54 dole
rius arba ant kožno darbinin
ko pripuolė po $1,472.32 ant 
meto. Per taji laika 76 darbi
ninkus patiko mirtinos nelai
mes o 6529 sužeista. Indijanos 
kasyklos nedirbo 9,359 valan
das isz priežasties pervirszi- 
nio iszkasimo anglių, 7814 va
landas kad neturėjo užtektinai 
karu, 459 valandas i$z priežas
ties straiku ir 27 36 valandas 
isz kitokiu darbininkiszku er
geliu.

praejta

Beda bus atejviams jeigu ne
mokės skaityti angliszkai. 
Daugeliuosia pavietuosiu 
džios neduoda ukesiszkas (ci
tizens) popieras, jeigu kandi
datas nemoka skaityt paduota 
angliszka druka. Sudžius tvir
tina kaipgi tokis ukesas gali 
balsuot arba perskaityt balota 
jeigu nežino kas 
brukuota, rr *

s k ai t v t i
su

ant jojo isz-

tiek laiko
nes tas

"F u redąm i sziek 
mokyk i t es augi iszka i, 
jums nieko neužkenks, bet da 
prigialbes 
sklype kur užsidirba t 
duonutes.

gyvenime sziam 
sau ant

pa ž v st amas 
Jonas M.

Deį daugelio 
daktaras Jonas M. Brundza 
kuris gyveno’ Mahanojui apie 
20 metu adgal, 
praejta Sereda
Brook lyne, N. Y., nuo uždegi
mo plaucziu. Veliones buvo ko
miku. Paliko paczia, sunu ir 
dukteria. Buvo tai žmogus 
malszaus budo, 

praleisdamas daug 
A me rikė; nes daugiau 

stengėsi daryti gero savo ar-, 
tymui no kaip pats sau.

Czionais giminiu rodotj ne-

amžiaus,

t

J

staiga i mirė 
Sausio,9

tai 
apie 50 metu

rodos ne
paliko, bet Lietuvoje turi bro
li kunigą. — Lai silsisi amži
nam atsilsį musu senas prietė- 
lis Brundza. " ’

t ■ ■ . » t L f .1 s t ,

Ii kunigą

lis Brnndzu.
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Geras Pavyzdis.
»*■;.... 1

Žmonių daugybe 
miesto gatvėmis, 
vaikai,

(\įo vieno 
kuomet \lu 

nesziodami apgarsini
mus, balsiai szauke: “ 
vienuoles, pabėgusios isz vie-

Paskaita.

ir ju kunigus.

Iii 
■I 

,1

i
<1užsilaikymu duoti gera pavyz

di ir patraukti juos prie save* 
91 .. .
paveskite savo draugus Szven- 
cziausiai .Jėzaus SziiHžiai nors 

atsidu ksejimu 
Ta

Szirdis padės juos atversti. Bet 
ypatingai mes, Lietuviai Kata
likai, melskimės už savo bro
lius lietuvius, paklydusius isz 
tiesos kelio, nes tai yra musu 
szventa priederme.

paskui prie Dievo. Ypatinga?

1

'.u*..i 7il

. Ijį'"

9

piI
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arba
Szvencziuusioji

trumpu 
maldele

turiu sumanymo palikti kata-' 
liku.' Megstjl tiesa ir dėlto no
recziau žinoti, delko tokias bai
senybes kalba apie, katalikus 

"Purpi prie to
dranga malūne, vardu Pranas, 
tai doriausias žmogus, nors ka
talikas.

Kunigas jam patarė, idant 
paskaidytu knygų 

ir pažintu kataliku tikybos 
tuoksią, nors bo sumanymo tiu
li kti kataliku, bot vien del tei- 

Ypacz dabar pasitaiko 
•a. proga, lies sztai kitame j

l| W

nuolyno, apie tai 
vienuolynuose.

patarė r;M

sziek-tiek 
pažintu
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szalyn, kaipo 
kiti neeme,

n -rr*

PA.IESZKOJ1MAI.
Asz Onti Žinunite isz, Kauno 

lied., 
ežiu
najeszkau savo tikra Ieva Joną 
Ziaimes, mes (•same atvažiavę 

vienas me- 
Pakol buvome Lietuvoje 

Svetimi 
kad jo Chicagoje 

nėra 8 menesiai. Jeigu kas apie 
ji žino malonėkit praneszt ant 
szio adreso.

(Ina 2iaunite
1155 Grove St.. 

Virden, Ill.

sybes.
g<‘r;
kambaryje yra du vyrai, ana- 
baptistas ir episkopalas; jiedu 
ateina, pas mano pasiihobyti 
kataliku mokslo. Jonas dar sy-

M
n
I

"■*1

kas dedasi 
Pusiau asz- 

tuoniu vieszoje salėjo 
to kiszo rankosna spuuzdintus 
apgarsiiumus. Vieni meta juos 

rasztpalaikius,
bet 'dauguma isz 

žingeidumo kiszo 
szemi.

Boksztuose iszmuszo pilsimi 
asztuutos. Būrys valkatų, bis- 
kis tinginiu, merginos nutep
tais veidais intartinos doros, 
visi tie susėdo ant suolu vie
szoje saleje, laukdami paskai
tų. Neužilgo iszejo ypata, la- 
biaus iu trukszma dare pana- 
szai, negu in vienuole. Atsisė
do ir pradėjo skaityti. Nesise
kė jai tas, kaip norėjo, skaitė 
su pamėgdžiojimais, žodžio 
iszkreipimais, kas nerodo vie- 
nuoliszko i szs i lavinimo. Turė
jo ja pasamdyti koksai Bažny
czios prioszas, 
szmeižtais api|mrvinti ta, kas 
yra Dieviszka ir Szventa.

Tarp klausytoju buvo taip- 
pat poni K. vedusi vyra, liute- 
riu tikybos. Noriai klausėsi ir 

brosziurele už 5 
sugrįžo namo. Jos vy

ras jau buvo parėjės namo nuo 
darbo isz garinio malūno, kur 
jau nuo keliu motu darbavosi. 
“Klausyk Jonai, ka 
tie katalikai” — tarė motore

.juos in ki-

Pasvalio Apskr., Salo- 
Vals., Zadaikoniu Kaimo

■■I

ki tvirtai pasuki’, kad niekuo
met, nepaliks kataliku. Trupu
ti isz žingeidumo,-p dauginus 
del teisybes jiesžkojimo užėmė 
vieta szalyp antį dvieju. A l y
džiai klausėsi. Atėjo antra sy
ki, ir treti, ir dėszimja. Ant 
galo viemi Subata anas kuni
gas tarė jiem dviem: “Mano

"’Hmes esame 
iii Amerika tiktai 
mm.
jisai gyvėno Chicago, 
mums raszor t iH1 n z i

PATOGIAUSIOS PAUKSZTYTES ISZ ĄUSTRALIJOS.
'i

kontesląs merginu isz kmtsz visos Australijos atsibuvo
riu trys likos iszrinktos kaipo patogiausios. Miss Eva Paine
(ant deszines) aplaiko pirtnutiiiia dovana $2,500; antra dova
na $500 aplaike Miss Dily Mullaney, 
Kisher (vidųriję) $250.

iždavejais kas kiszasi darbo, 
aplaikydami po penkis dole
rius ant sanvaites daugiau. Da
bar už naktini
po 50 doleriu ant sanvaites, 
47 dolerius 
44 valandas darbo, 
daugiau, 
kurie

darbu nplaiko 
o 

už dienini darbu už 
Yra tai

ne kaip aplaiko 
redaktorei 

laikraszeziu.

ne- 
lietuviszku

Pas 
k oje yra 
peiktina

Ameri- 
labai 

. "tėvai at si ye
ar prakalbas 

vaikus ir paleidžia juos

t

musu lietuvius 
i nsigy venus 

mada.
da in koncertą
savo
ant sales. Vaikai, žinoma, kaip 
ir vaikai: jie beldžiasi, klykia, 
kvatoja, eina lenktynių, daro 
risztynes ir t.l., o motina žiuri 

Jai rodosi, kad 
ežia labai gražu, kad jos vai
kai tokie “smat.” O isztikro 
tai vra labai 
Keleivis, o ir kiti 
žmonis tam pritarė.) Stacziai 
nedovanotina, kad kalbėtojui 
kalbant ar dainininkui dainuo
jant motina leidžia 
kams triukszma
"Pas labai kenkia kalbėti arba 
dainuoti, ir labai erzina piilili- 
« ii ■ e • 9

ir juokiasi.

smat.”
negražu, (raszo 

mandagus

savo vai- 
salėj kelti.

ka. .Jautriais nervais žmogus 
visai negales dainuoti nei pra
kaltais sakyti, kuomet salėjo 
daromas triukszmas. O juk ga
li but, kad jis yra pakviestas 
isz kito miesto; gal jis padėjo 
daug darbo prie to vakaro pri
sirengti; gal rengėjai brangiai 
jam už tai užmoka — ir sztai, 
per vaiku triukszma jis negali 
savo darbo tinkamai
Czia daroma skriauda ne vien 
tik kalbėtojui ar 
bet ir rengėjams.
Dėlto ir publika būna labai ne
patenkinta, kuomet saloj da
rosi lermas.

Czia reikia pasakyti papei
kimo žodi ir tvarkos vedėjams, 
kurie nekreipia i u tai jokios 
domes. Tvarkos vedėjas saloje 
turi Imt taip budrus, kaip ka

sa rgyboję, ir žiūrėti, 
kad nebutu jokios betvarkes.

pasakyti

atlikti.

dainininkui, 
ir publikai.

reivis

reikiaPagalios ivx>xą<i 
kad ir pati publika turėtu už
silaikyti susirinkimuose man
dagiau. Svarbiausia dalykas 
vieszuose susirinkimuose yra 
tylą. Niekad eidamas per sale

Mr

o treczia Miss Freda

kietomis karkomis iu grindis 
nebubnyk, kėdžių netraukyk 
ir garsiai nekalbėk. Kitaip pa- 
sirodvsi esąs netaszvtas stor
žievis. Duris verdamas, verk 
palengva ir stengkis jam užda
ryti taip, kad niekas negirdė
tu. Jei karkos nėra pamusztos 
minkszta guma, tai eidamasv 
per sale, eik ant pirsztu, kad 
niekas negirdėtu žingsniu. Szi- 
to reikalauja kultūringumas.

Argi mokslas žmogui 
naudingas, jeigu 
moka pasinaudot. Sztai vienas 
isz daugelio atsilikimu parodo 
jeigu nemoki 
mokslo tai geriau Imti be
moksliu ir dirbti paprasta 
darba m* kaip užbaigti univer- 
silet us.

William J. Sidis, 
rodamas < 
raszyt ir skaityt, o susilaukęs 
vienuolika mutu/laike prakal
bas priesz Harvard universi
teto profesorius, dabar turi 26 
metus dirba už paprasta rasz- 

deszimts valandas 
aid dienos už 23 dolerius ant 
sanvaites. 7

Yra lai suims garsingo mok- 
sliueziaus daktaro Boriso Si
dis isz New Yorko. Kada jau
nas Sidis turėjo septynis metus 
užbaigė mokslą Harvard uni
versitete apie anatomijų ir ma
tematika, turėdamas asztuonis 
metus galėjo kąIbet rusiszkai 

franciiziszkai ir 
l.otyniszkai, po tam instojo in 

"reknologiszka 
Institutą; "Furedamas deszimts 
metu inženge i n Tufts kolegi
jų po tam in Harvard.

Apie jojo nepaprasta moks- 
pasklydo

v ra
isz jojo ne

tininkeli,

pamėgdžiojimais,

kini binarinis

ki, ir treti, ir dcszimta.

gas tarė jiem dviem: 
mieli, jau gana <\sufe susipaži- ’ 
ne su kataliku tikybok mokslu, 
jusu troszkimai bus patenkin
ti. Rytoj priimsite Szv. Krik-j 

iii Rvmo 
skaitliu,

" ■ r

nusipirkusi 
centus,

tai daro
J

norėdama

tai
i r

y 

pasinaudot isz 
geriau 
lirbt i

kuris tū
lu metus jau galėjo

graikiszkai,

Massachusetts

la gandas

9*

po,visą
svietą, nes turėdamas 16 metu 

I >a sėkmingai mok slą 
Harvard univevsitete, aplaiky- 

profesoriąus

užbaigė

damas dinsta
Kiče Institute, Houston, Texas.

Ir kas isz to didelio mokslo 
iszejo? Bostone likos areszta- 
votas su kitais socialistais ir. 
Įiatalpytas iu kalėjimą ant 18 
menesiu. Tėvas mirė isz rupes- 
czio ant kurio laidotuvių sūne
lis nepribuvo nes sake: “kam 
to reik,”
nori suejti 
sunkei dirbti.

su motina visai nO 
sziadien turiir
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Knyga “SĮveikata” turi kelis szimtus visokiu .
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi
apraszomi visoki apsireiszkiinai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žipogui apsisau
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pas i 1 i ko i rpakases 
kunigui: 
kunige,

i l

Magdalena 
Kraipavieziut 
žes

Petronėle
pajeszko Ro-

|H’ taipgi
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imdama brosziura, 
balsiai skaityti. Bet Jonas isz- 
mintingesnis už sav<> 
parodo in vaikus ir verezinus 
tyliai pasirižo perskaityti. Už
sidegi? papierosa, atsisėdo pa
togiai aut krėslo ir pasitaisęs 
akinius, pradėjo skaityti; bet 

ės truputi, mete kny- 
;ute ant žemes su piktumu, sa

mdas, kvaili 
pas katalikus 

Asz jau septynias 
. su. vieuli 
ji pažistu.

paczia,

<

persk aite
O’

kydainas: “"Pai 
bobų szmeižtai, 
taip nėra.
metus darbuojuosi.
kataliku, asz gerai
♦Jo vardas Pranus, tai mano ge
riausias draugas isz malūno. 
Koksai jis mandagus , koksai 
jis padorus, nors katalikas. 
Pranas kas sekmadieni eina

nors 
sekmadieni 

bažnyezion, klauso savo kuni
go pa mokslo ir nekarta Įirie 
darbo pasako ka nors giažaus 
apie Dievą.
czia tąi kvailyste.

Supykusi poni K. ąicgino 
perkalbėti vyra, kad labai kly
sta, turėdamas apie

Jonas vienok 
nebuvo papratęs mainyti savo 
nuomones. Kuomet motere to
se tolinus užmptinojiuuis ir 

katalikus,

Asz jam tikiu, o

gera supratimu.
katalikus

szmeižtus priesz 
girdėtus per paskaita, iszcjes 
isz kantrybes, 
ja in žeme ir suszuko:
man, moteriszkc, szventa ra
mybe. Sztai eisiu su tuo popie
rių ir persitikrinsiu apie teisy
be,

vyras spyrė ko
duok

tuokart kas bus?” — 
Kur eisi ir kaip persitikrinsi 
“Sztui eisiu pas kunigą, kurio 
Pranas klauso pamokslu, ma
no draugas isz malūno. Jis ge
riausiai žino, ar tai tiesa, o asz 

Susimilk žmo-myliu tiesa.” “Susimilk žmo
geli, nedaryk to. Kaip tave pa
matys kaimynai, einant pas 
kunigą, manys, kad nori priiią- 
it La iLIrvrkti ” UVo

matys kaimynai

t i jo tikyba.” 
sau kalba, bot asz

t '

melagystes.

Xa, tegul jie 
nemėgstu 

Nedalei siu, k aki ’ Jv i ' , < t
kalbetumci niekus priesz tike-

~~ , mano draugo isz
malūno. Jeigu tai butu tiesa,
jima Prano, mano draugo isz

ka kalbi,' tai l’runas nebutu 
tąip doru žmogumi.” Isze.jo ir

o* V* 
ir iąz- ». ■ ■

skubinosi in tu vieta, kur, 
veno Dievobaitningas i:
inintingif.H kunigas. .

"■ r4) . -1 > • v * i •

szta ir busite priimti
Kala 1 i k u Bažnyczios 
prio kurio prigulėjo senovėje 
jusu praboeziai. Anuodu buvo 
labai linksmus ir iszejo. Jonas 

galva tarė
O kodėl tai, gerb.

ir asz su jais negale- 
cziau būti kartu priimtas in 

J_
kalno pasakei, kad niekno- 

paliksi kataliku.
“Taip, pasakiau, bet dabar 

Fapo priimtus ir paliko

jusu BažnycziaF 
isz I 
mot.

O juk-gi

ne
no-

riu. — Tapo priimtus ir paliko 
Jonas kataliku; pasakė apie 
tai paežiai.
Amerika tai liuosybe 
užd ri i u s t i nei szd r i so, 
sziol labai pradėjo daboti 
vyra. Ir kas atsiliko ? 
diYlele atmaina.
vyro, tapo Jonas ramiu, stikle
lius versdavo dugnu augsztyn, 
(langiaus namie sėdėdavo. Nuo 
szio laiko nustojo keikti, nie
kus piept i, nuramino piktumą, 
dauginus alg*»s•—-parneszdavo 
moterei ir geriau auklėjo vai
kus. Taip praėjo keletą 
siu.
miestan, 
vyru i:

Ka turėjo daryti! 
szalis, 

bet. nuo 
savo

s

ir
‘‘S

Skiiminienes, 
St raimikiute, 
S(raįmikiute, po vyru 
<,. 
vo 
szio ;i(lreso.

Magd. K re i pa vieži ute 
2112 Hobson St.

Dayton, (Hiio.

levais 
Prane 
pavar

ius nežinau. Paeina isz Liuba- 
Fegul atsiszaukia antPara. f n

T 
paeinanti

fokles l’szdiliu-
isz Santakos
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Isz smarkaus

Pajeszkau 
tęs,
Kaimo, Suvalkų Red. Girdėjau 
gyvena Aurora, III. Meldžiu 
alsiszaukt ant adreso.

Mrs. A. Žilinskiene 
7836 S. Peoria St.

Chicago, 111.

menc-
Vienu karta abudu iszejo 
an. Tuomet motore ture Į 
“Klausyk Jonui, delko 

tu mane niekuomet 
savo bažnyczia,

tenai atrodo.”’ 
galime nueiti tuo-

— Įliejo bažnyczios kio-

nevedi in 
norecziau pa-

matyti, kaip
— Jei nori, 
jaus.” 
man, kur rado kleboną kalban
ti poterius. Kokia buvo nuosta
ba Jono, kuomet kunigas pada
vė rauką ir jo žmonai, kaip ge
rai jam pažįstamai. Paskui pa- 

kad ji jau už- 
prisirengus prie ka- ’ * * ♦ • TV

per tris menesius vaikszcziojo 
in klebonija mokinties katali
ku tikybos nieko nesakydama 
vyrui, kad jam padarius neti
kėta malonumą. Nežinau, kas 
buvo didesnis, ar vyro nuosta
ba, ar džiaugsmas, nes negalė
jo nei žodžio isztarti; ant galo 
pati besijuokdama, tarė: O ka? 
tai tu borėjai pats nueiti in 
dangų, o mane palikti erezijos 
tamsybėje ?

Didele buvo iszkilmo parapi
joj. Abudu ponai K. priėmę, I • • -I • • . *

sako jos vyrui,
tektinai ■
taliku tikėjimo priėmimo. Kės

Savi Komunija, o keturi ju vai
kai paliko priimti in tikrosios 
Bažnyczios prieglobsti.

Ir taip Szvencziausioji Je< 
zaus Szirdis moka ir isz blogo 
gera padaryti, kuomet prie Jos 
kas karsztai ir 
meldžiasi.
'Novena kalbamu už kreivati- 

ten pasam-

isztvermiugai
Tonai bažnyezioje

Pajeszkau savo brolio Jurgio 
paeina isz SuvalkųAlytus, 

Red.,
isz

i 1 k a viszkio C jezdo, 
Kaupiszkiu Gmino, Remeikų 
Kaimo; pirmiau gyveno East- 

’dabar nežinau kur.on, t 'olo.
Meldžiu alsiszaukt ant adreso.

.John Aly ta
1105 X. Summer St.

Scranton, Pa.

Pajeszkau Marijonos Gave
lį i ules, 
Mirė 
turto.

po vyrui S. Kajokiene. 
josios brolis ir paliko 
.Meldžiu alsiszaukt pa-

ežiai arba tam kas apie ja žino.

t5)

John Gylda, 
538 AV. Pine fcJt.

Mahanoy City, Pa.
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CUNARDI
9 AR MANOTE ATSIIMTI 8 
P GIMINES IN AMERIKA? g
5 2629 Lietuviai atvazuoa iu caia Q
8 *xi meta. g
g Leisk musu rasztinei Kaune pa- 8

gelti jusu giminėms iszgauti pas- 5 
purius ir vizas ir tinkamai juos g

8 prirengti in kelione. Nereikia 8
6 laukti (lel vietos, turintiems 8 
S Cunard Linijos laivakortes, nes 5

Cunard laivas iszplaukiu isz E u- &
8 ropos k«s kelintu dienu. Cunard 8

J ant laivu Aquitania, BerenRaria
8 »r Mauratapja, greieziausia juru .fi 
8 kelione tarp Lietuvos ir Am< -^

laukti del vietos,

■p v

f

■

■ p

v

i
l

H

I
Wji i,

ii

t

■

'I.

I 11
■I 
1
I

•i
■f
f'

0

■Si

R laivakortes yrą geros kelionei i
& ant laivu Aqi
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Skaitykite “Saule”.
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ROYAU MĄIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUhJA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

‘: * f T *'' 3 i? f 1
Tie laivai yra nauji ir nioder- 
niszki visame. Goriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant; baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, motetoš ir vaikai gauna 
specialu patarnavima.

y 4 ROIiL MAIL 8TEAM

M Broadway*

>
kiu atsivertima, o 
dyta melage 'szmeižiitvisaii) 
Bažnyczia. .Jos biauriai szmei- 
žianti paskaita tapo priežasti
mi atsivertimo net szesziu os

manu vienojo szeimynoje. Bet 
pirmesne priežastis, patrauku
si tu szėimyna-prio kataliku ti
kybos buvo -tanas darbininkas

<
įlĮ

ii

*a
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■<

Bųvp1 birželio menuo. Kaltą 
liku bažnyezioje i \ 
Novena, prie Szvencziausios V. 
Jėzaus Szirdiės ir ypacz toje 
dienoje buvo inteueiia apie ere
tiku atsivertihia.

‘tnoijamas iu klebonija, Jo
nas buvo nustojęs drąsos, bet

i . 1 -c • i X • l I . į 1 ' t.

Ūku bažnyezioje
*wil to" ' 1 vi 'I /' ■m

TO 
atliekama i

K

.Ji
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gyvenime ir pamokinama, kaip žiogui apsisau- 
goti nuo ^visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu s 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei J 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. j 
Prisiuskite mumis $2.00, \ o knyga bąs tuojaus j 
jumis iszsįuąt^ per paeita. Ądresavdkįtę:‘

W. D. Bctczkowski-Co. Mahanoy Oity» Pa.

.: I 'i ■ ' .. . . •' ■ A ' ' ' \ , |Ak'

ir druęziai apdaryta audekliniais vyrszais
A
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Jėzaus Szirdibs ir ypacz toje

mandąguš'klebono pidtaimas
■ * 0 '■. c '*51 * J * ■ v •' ♦ir pasielgimas sugražino jam 
drąsu, — Esu metodistas,drąsa, Esu imdodistas, — 
pasako tuojaus inžengos ir ne-

:N7 ” '< m;

t

Ali

Pranus hz malimo, kurs buvo 
. ir mokėjo 

savo doru, Dievobniniingu gy-
geru,; uol iu kata Ii k u,

voiiimu patraukti ta paklydusi 
in ^tiesos keliu. Sokkime, mieli 
Skaitytojai ta gražu •pavyzdi. 
Jei darlniojaties kartu su neti
kėlius, Airpinkitos gražiu savo

r

Skaitytojai ta gražu
____‘ _ >* __ _ ' J ■- A « . _
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w W w w «• «»w

* f1
1 Zitai r''

r

| |ifl

FIT

1 f'

'i'“ '■

d

! ?

y

M
I1'.

'JIU,

r.Ti.il


L

%*

^**H«»e4H«4MI«>44IIIUlH**M«l*»IHHIIHMIimtUtl||IHI*milllll«*llimlimil*lllillMllilllllllllllllllimilllllllllllHU4Mlllll4ll*MW*0

«•

Kaip Vienas Sodietis Iszgalbejo 
Du Generolu. t
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SAULE

raip?” . , t ,
Koks navatnas žmogus esi 

tamstos mylista! O-gi, tamista 
pats pirma atsikeli, ir po tam 
ejui in departamentu 
ir tada eini in guoli. ’’

Ale kode! toks cjgis netu
rėtu būti atkreiptas 
Kodėl asz noture.cziau 
ejtį iiPguoli, įr po tam visokius 
sapnus sapnuoti, 
kelti?”

“Hm...

4 4

raszyti,

Ka i i > tamista vokuoji —4 4

sodieti?”
gi taip; paprasta muži-

Kita karta gyveno du gene
rolu, ir kadangi abudu buvo 
per mier niekszais, tai viena 
diena — jeigu pavierytum? — 
akies mirksnyje jiedu atsidū
rė ant pūstos salo

mier niekszais

jo per augsztai. Jie mėgino in- 
lipti ip medi, bet tiek tik pa
dare, kati sudraskė savo apati
nius marszkiiiius.
t rauke 
upes.

Generolas 
atėjo prie 

skrajojo žuvys,

kur jie

tolinus ir
l’peje

kaip kad ncrsztyneje ant Fon-
tankos (Perkasas Peterburge).

“O malone! Kad asz bueziau
tiek žaviu turėjos

mislyjo

i 4

m

antraip I 
pirma

ir tada alsi-

“Na
ka, tiesiog kaip sodįecziai kad 
visados yra. .Jis siijoszkotu del 

įr parūpintu žve- 
pagautu

s. Tuodu ge
nerolu buvo tarnavę per iszti- 
su savo gyvenimą kas-žin ko
kioje kancelarijoje, 
buvo gimė, užaugę ir paseuejo.
Už tai jiedu jokio .supratimo 
neturėjo apie nieką. .Jie net 
nežinojo kitu žodžiu kaip: 
“Pavelykite man isztarti jums 
mano nuoszirdžiausia guodone 
ir prisiriszima.”

Kancelarija, buriama 
nereikalinga, tapo panaikinta, 
ir generolai likosi atleisti. Bo
dami be vietos, jie apsibuvo 
Peterburge, Gaudagrasziu uly- 
czioje, 
kožnas 
laikydamas po

nieką.
kitu žodžiu

atskiruose 
gaudamas

SUVIS

namuose 
pensija 

aspadine.

gaudagra- 
sausziu ulyczioje!” 

generolas, ir jo burnoje seiles 
tekėjo nuo pageidavimo. Po 
tam generolas inejo in giro, ir 
ten kurapkos
tervvnai bubeno 
szaude aplinkui.

O Vieszpatie! kiek ežia yra

szaukesi ir te- 
ir zuikiai

4 4 

maisto! ’
v i si sz kai 
k i o.

s z u k t e r e j o ge n e rol a s 
sublogijes; nuo iszal- 

nebuvo del jo

Taip yra... 
asz prisipažystu, kad 
kol tarnavau depart ainenti 
asz visuomet mislydavau: l)a- 

, ir po tam 
ir po tam asz 

ir tada bus 
Bet pamįno

bar yra 
bus isztisa diena 
gausiu vakariene 
laikas ejti gulti, 
jus vakariene, 
melancholija, ir 
trauke.

< 4

ra sznekant, kad 
ilga laika

Vienok 
asz, pa-

)

ry tmetys

abudu pagriebė 
sziieka. persi-

4 4

sod i erzini 
ko

žaviu del

viskas, 
su rasti

Maskvos Žinias. ”
Tada jiė'dii pasiimti šėtia nu

meri, atšiseda? in’ paunksni, ir 
nuo pirmosios szalies 

, ka žmones 
ka jie valgo 

Tulojp, ka jie valgo Bonzoje ir
— jiįdiį suvis blogai nesijautė
— nei maž.

skaito, 
iki galui, apie tai 
valgo Maskvoje,

• • • •

Viskas ėjosi labui1 gęrgŪ bet
110 po i 1 gaili generolarhs iriihodp

f

iiJ
M

Daktaras Jarre acscnei buyo pas-
kaipo

Valdžius,
*vkretoriuH artai niinisteris viduriniu 
reikalu.

vicc-pirniininkas Vo- 
l$uipo ir pirmus

S >
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Jie prędęjo inislyti tankinus ir 
tankians apie gaspadines, pa- 
liktijsyf’eterburge, įr net verk-

musu lapu, 
rienos, ir 
musu, tuojau!”

“Hm... mužiką?... Bet kur ji 
dabar gautum, kad czion nėra 
jokiu .^odiecziu?”

Nėra jokiu sodiecziu.’ Yra 
visur-knr;

reikia — lai tik 
juos. Asz tikrai tariu, kad turi 
lindoti koks vienas joib kur 
pasislepes, vengdamas darba.”

’Toji idėja taip hikvepc drąsą 
abiem generolam, jog urnai jie
du paszoko ir mėtėsi jeszkoti 
mužiko. Ilga laika jiedu vaik- 
szttnejo ant salos be pasekmes; 
avikailine skranda palengvino 
susekimą. Po medžio, augszti- 
n i okas, 
galva, 
tas vyriszkis, 
savo
diszkiausiu budu. Pasipiktini
mas abieju generolu nežinojo 
rubežiu.

“Užmigęs, 
niekas!” jiedu užriko ant joj: 

guli sau ežia ir netcmyji, ka-

ri U paszoko

szlendavo kiek pasiliptai.
“Asz stebiuosi, kas dabar 

darosi Gaudagritsziu ulyczio- 
je, tamistos mylista?” sakyda
vo vienus isz ju.

“(), nesznękok apie ja, ta
mistos mylista: man szirdi ge
lia,”

“’Pai yra labai
del gyvenimo, isz tikro labai 
graži; bet vis tiek tamista ži
nai...

Asz stebiuosi

?” ha k vd ti
i

gi luoje
Ten kožna mergina ji mau- 

moje,
Ne vienos burna nuo gurno 

plerita, 
ausei porpleszta

Ir net bažnyczioje prie var
gonų gieda. 

Ir. ten godžei guma ėdu.
Ten biznis gerai cjtu.

Jeigu kas guma
Su gurbeliu prie bažnyczios 

sėdėtu, 
yminetu, 

Asz isz szalies žiurėjau, 
Tai net vemt pradėjau.
Tai mergeles no kas, 

Labai bjaurus dalykas, 
Dabar visi in File važiuos, 

persi kanos.
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antrasis atsakydavo.
graži vietaAsz girdėjau viena dakta- 

žmogus gali 
gyventi pats savo 

skilvio sultimis,” vėl pradėjo 
vienas isz generolu.

Kaip tai?”
Taip, isz tiesu. Rodosi, kad

skilvio
s,

< 4

4 4

sultys padaro kitas 
kurios,

ir

Ten nieko 
numalszymo; jis sugryžo atgal salti 
ant rendezvous su tuszcziomis 

(J |rankomis.
dabar, urnai, jiedu pabudo ant 
apleistos salos, 
po ta paezia užklotuve.
pradžios, žinoma, jie negalėje
numanvt i
szneka, ly
buvę:

“Asz sapnavau uavatna sap
ną, jusu mylista,”
generolas; asz tariausi gyvenas
ant pūstos salos—. ”

.Jisai tiek pasakęs, urnai at
sikėlė. Taip-gi antrasis gene
rolas paszoko ant kojų.

Vieszpatie! kas tai yra?
Kur mudu esą v a'
suszuko. Po tam

kita gnaibyti, kad pa-
navatnas prie-

abudu beguli
Isz

)

pradėjo
žinoma,

nieko, ir
kad nieko neimtu

Antrasis generolas 
jau ten buvo ir lauke.

“O ka, tamistos mylista 
radai ka nors!”

Tas yr’, radau sena nume
ri Maskvos Žinių, tai viskas.

Generolai sug 
bet jiedu iszalkio delei

i 4

) ar 4 i
• 4

i 4

(f

tarė vienas

kas
1 4 —jiedu abu 

jie pradėjo

Bet, kaip jie nesisten- 
jog taiperkalbėt i save,

vienas
matyti, ar tas
puoly s buvo isz-liesu ar tiktai 
saimas.
g<‘
nieks kitas ne e>a kaip svajo
ne, jie buvo priversti pažinti 
liūdna teisvbe.

Isz vienos puses 
sesi mares, isz 
klaksojo nedidutis

nuo ju te
kilos puses 
gabalas že

mins, anapus kurios tysojo tos
pat bekraszto marios. Genero
lai eme verkti pirmu sykiu nuo 
uždarymo kancelarijos, 
eme prisižiūrėti vienas 
ir patemyjo beesa
marszkiniuosc, vienok kožnas 
su medaliu ant krutinės.

Asz mislyju butu labai ge- 
prata- 

po tam,
irdeta ne-

)•

Jiedu 
kitam, 

apatiniuose

4 *

rai kavos atsigerti” 
re vienas generolas; 
atsiminęs, kokia neg
laime buvo isztikusi, jis vėl a| 
si liejo aszaromis.

“Ka-gi czion dqbar ant 
to mudviem bedarvti?” - 
tolinus kalbėjo gukeziodamas.

Jeigu mudu dabar paraszy- 
tuva 
mislyji, kad 
gero pareiti ?

Asz tamistai
tarė antrasis

t svie-
—jisai

4 4

praszyma (prosba), 
isz to galėtu kas

ar

ka 
siu,” tarė antrasis generolas; 
“tamistos mylista ejkie iii ry
tu puse, o asz eisiu vakaru 
link, ir vakare mudu vėl susi- 

t vietoje, ir gal 
mudu busi va k a užeje. Dabar 
dalykas buvo rasti rvtus ir va- * >
karus. Jie atsiminė, kad viena 
diena jtt direktorius buvo pa- 

“ Jeigu nori 
atsistok 

ir g

4 4 pasaky-

pasikiszes rankas po 
tysojo milžiniszkai dik- 

giliaine miego, 
darba vengdamas boge- . ir nn-gi asz pasigendu 

savo mandieros. ’
“Asz taip ir

Nuo austi lyg

tas t ingus paszlc-

tiksiva szitoje

rasti rvtu 
veidu

, i> geidžiamoj i
K bus po tavo deszine ranka.

jiedu prądejc

puse, 
sziaure

su

ule ant nakties, 
nega-

I lojo miegoti. Tai rūpinosi pa
misime, kad kas kitas gauna 
ju pensijas, tai jie minėjo vai

ku rapkas, teter- 
koriuos jie

du buvo maeziusiu diena.
Kas butu mistines, tamis-

sius ir žuvis, 
vvnus ir zuikius.

II

tos mylista, kad del žmogaus 
penas, elementariszkame pavi
dale, lekioja, plauko ir ant me
džiu auga .’ <«. v , .<
rolas.

“Naje,” atsiliepė 
prisipažyst u,

sziuolaik asz tariausi, jog ke
palai duonos auga tiesiog taip, 
kaip juos kad gauname ryt me
ti-j e su kava.

’ “Tai gi asz 
jeigu ;žmogus 
pietų, sakykime, 
juos pirma pagauti, ir pamusz- 
ti, ir nupeszti, ir iszkepti; vie
nok kaip tai vis 
padaryti ?”

Kaip tai galima 
darvti ?”

Jie pamėtė sznekejesi ir mė
gino sumigti, bet iszalkis budi- 

Kurapkos, kurkinai, 
szoki nėjo jiems 

riebus ir sultingi, paru-

I

I

) * * tarė vienas gene-

asz

* 4

y 3

antrasis, 
kad iki

kadmistinu, 
nori sėjiku ant

tai jis turi

galima butu

butu pa
klausė ir kitas.

no juos.
parsziukai
akyse,
de, drauge su agurkais ir viso
kiomis salotomis.

4 4

esti pats savo czebata!
terejo venas generolas.

“ Pirsztines
peiktinos, jeigu jos gerai isz-

! !

Asz sakau, kad asz gatavas 
szuk-1 y

taip-gi nėra

atsi-nesziotos ir taukuotos, 
duso kitas.

linai generolai 
viens iii kita; grasi 
žybeziojo ju akyse; 
dantimis ir drunus balsas gir
dėjosi ju gerklėse. Isz palengvo 
jiedu eme slinkties viens artyn 
kito, ir akimirksnyje paduki- 

laukinio. žvėries pabudo 
abiejuose. Kuszkiai (pluoksz- 
tai) plauku lakstė in visas pu
ses; szauksmai 
sklydo;

kita;
pažiurėjo 

szviesa 
jie grieže

mas

Jog ne apsakyt visko negaliu: 
Purvynas ant vaiku, 
Pilna asla suszlavu.

Lovos kaip kiaulių migei.
Isztikro cze ne žmonis gyve

na tik galvijai.
Fru n tine i at sidaviau,

Ir kad kiek atsipeikėt, — in- 
ejau, 

<’ze ant vidurio aslos bertai- 
n is padėtas.

Spjaudinems apstatytas 
Pilnas privemtas, 

Kodus gelta aptrauktos. 
Tai mat, kaip vyrai nuo dar 

bo pareina,
Iu ta ruimą suejna, 

Namini raugala gere,

prigeltonuoje,

L

mislinau, la
biausiai gbneroliszkos mandie
ros; galionu josios jau gana, 
kad apsukti kam galva.”

J’aip jiedu pradejb pagristi 
sodiecziui. Nieko jiems nega
na, kaip tik kail jis turis juos 
nuvežti namon in Gaudagra
sziu ulyczia. Ir ka mislinate? 
Pasirodė, kad sodietis žinojo 
Gaudagrasziu ulyczia, ir kad 
jis ten buvo buvęs, ir kad buvo 
ten gorės midų, kurs per barz
da varvėjo, o i n burna nepate
ko.

4 4

pardavinėtu,

Nikelius su sauja J
I“guli sau ežia ir netcmyji, ka

da. du generolu mirszta alkda
mi nuo vakar ryto. Kelkis tu ir

J >
Žmogus atsikėlė.

imti koki ejk tuojau dirbti.

isz savo puses, 
padaro vėl kitas sultis, ir taip 
tolinus toks iki pagalinus pro
cesas pasiliauja.”

0 kas po tam?
Po tam reikia

peną.
“C
Trumpai sakant, koki tik da- (butu nuo ju pabėgės, kad butu 

galejes, bet jie insikabino iu 
pasiėmė, jie vis atėjo aplinkui ji dantimis ir nagais, ir isztik- 

maista; ir raju pastiro prismege prie jo.

J f
O! paisyk sau!

Iyka del pasznekos generolai

in Gaudagra-

V1
M

I

Žmogus atsikėlė. Jis matę, 
kari generolai bus grasus. Jis

insikabino iu

ant klausymo apie maistu; ir rnju pastiro prismege prie jo. 
tai tiktai paasztrino ju iszalki. Tada jis ėmėsi už darbo. Pir- 
Jiedu sutarė pasiliauti szneke- 
je, ir, atsiminė apie numeri 
Moskvos Žinių, ėmėsi jas skai- 

,” skaitė 
suirzusiu

atsiminė

“Va ka r 
generolas 
< 4

guodojainoji dide galva musu 
Pietus buvo 

apkerinczia puike, 
del szimto asabu. Turtai visu 

rodosi susitiko szitoje 
t ’zion, 
arszketro

tyli. vienas 
balsu, 

puikia ezesni pakele augsztai

senos sost a py les. 
duoti, su

žemiu 
dailioje czesnyje. 
Ivmais “auksuoto 
isz sziaures, buvo 
jas Kaukaziszkiu 
Žanas,

1

sza- 
11

ir gyvento- 
giriu, pha- 

ir žemvuoges, taip retos 
musu sziauriniame klimate Va
sario menesyje—”

“Tegul tai vis pasikaria! ar 
isz tikro, tamistos mylista, ne
gali nieko (langiaus rasti ka 
pasakyti!!’ riktelėjo antras ge
nerolas isz desĮieracijos; ir, isz- 
traukės popiera, jis pradėjo 
kitoje vietoje:

Korespondentas isz 
Vakar,

popiera,

i i Pu los
raszo: “
pagavimo arszketro l’pos upė
je (atsitikimas, kokia nepame
na seniausieji gyventojai —seniausieji 
labiausiai kad komissaras po
licijos, p. B., buvo pažintas 

czesnis buvo kelia
me miesto kliube. Karžygys 
tos progos, tapo innesztas ant 
didelio medinio bliudo, apdė
tas aplinkui agurkais, ir savo

arszketre) 9

Ir ypatiszkai
• « I

!

iriausiai jisai inszliauže iu me
di ir nuskynė pora deszimcziu 
susirpusiu obuoliu paimdamas 

rugsztu del suves. Po 
tam jis eme kasti žeme, ir pri
kasė kiek bulviu. Po tam pa
ėmęs du meduogaliu, juos try- 
niojo viens 
ugni. 
keletu
kilpas isz ju, ir sugavo kurap- 

jis inpute ugni, ir 
daugybe visokiu 

valgiu, jog kas-žin kaip pasi
darė dviem generolam 
reikėtų tam tinginiu 
duoti, ka už jo klapata ?

Generolai žiurėjo in viską, 
ka del ju dare sodietis, ir ju 
szirdys sulinksmėjo. Jiedu su
vis užmirszo, kad vakar kuo ne 
mirė nuo iszalkio, ir tiktai mis
lyjo “kaip tai gerai 
generolu; mat visur jam maža 
beda. ’ ’

Ar taip

viena

in
Po tam 
savo

ka. Galinus, , 
iszvire tokia

kita ir padaro 
jisai iszsirove 

plauku, padare

— ar ne
ina isz u i

yra būti

Ale mudu esą va isz Gauda- 
graszi u ulyczios! ’ ’ 
generolai isz džiaugsmo.

“ Asz ir; gal tamistdms teko 
matyti žmogų ragažeje, paka
bintoje ant virves prieszakyje 
narnu, maliavojant sienas,
vaikszcziojant virsz stogu kaip 
muse. Na, asz buvau tuomi 

pasakė sodietis.

szukterejo

ar

idant
ne-

t

prasto žmogaus kaip

Auti dydelio miesto St. Louis.
Guli mažas miestelis, 

lį>z akyvuino czion apsistojau, 
Po valei per miestą vežiojau. 

Misi i na u, gerai reikė apsiredyt 
Kad koki Lietuvi pamatyt, 
Prie vieno namo priėjau, 

Ir tuojaus szirdeles supratau, 
Kada vaika purvina pama- 

cziau.
Sztai. duris atsjdaro,
Bobos galva pasirodo, 
Murzina, ir nujuodus. 

Galva kaip pakalu kuodas. | 
4 4

In spjaudynes veme 
Ir da

Ba. laukan neiszvežlioje.
Ta i t ei p musu Lietuvei gy-

9
Ar gali būti kur kitur? 

dirvininkai” klykant 
neprivalo, 

Apszvietos! apszvietos! — 
tegul pirma apsivalo!

Apsz.vieta ne del tokiu gyvu
liu, 

Tiktai del szvaru žmonių.
Jeigu man netikite, 

Tai in Kiverville nusiduokite

vena svetur

Ml 
B
1

4i i1 
pjl
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Džianuk, tu prakeiktas ic- j 
linu, 

Žiūrėk jo, nei. nemycziau.
Kaip iszbego laukan, 

t) kad voluos pagriebtu toki Į 
vaika!”

Ne pamenu tuju žodžiu visu, 
Ka iszsipyle isz josios baisiu

nasrų.
Priėjau, Dieva pagarbinau

In vidų insiprasziau.
Kad kiek nors pasilsėt. 

Ir namo paredka apžiūrėt. 
Kaip tik in stuba inejau

Vos neapsvaigau,
Veidas mano pabalo 

Akysią pažalevo.
Ant gilukio ant krėslo sulū

žusio atsisėdau.
Vos nepargriuva u.

Oj buvo szvaru, szvaru

"1

1

1

žmogumi, ’ ’
Ir- jis pradėjo permislineti, 

ka jis galėtu padaryti, 
generolai taptų laimingais, 
sa jie taip buvo maloningu del 
tingaus,
jisai, ir nesidydžiavo priimti 
jo darba. Ir jis padirbo laiva— 
tai yra, ne tikra laiva, ale 
vis-gi valtele, pagabia 
plaukti in Gaudagrasziu 
ežia.

“Ziurek-gi, t,. 
kad tu mus heprigibdytumei! ” 
generolai, pamate valti siūbuo
jant ant vilai u.

“Nebijokite, tamista mylis
tos! Asz jau seninus esmi turė
jos darba su valtimis,” 
pe sodietis, ir pradėjo 
in kelione. Firma 
surinko gulbiu pu k u 
jo jais dugną valties. Kad tai 
buvo padaryta, 
generolus ant gulbiu puku, 
persižegnojo, ir leidosi ih ke
lione. Kaip generolai nugąsta
vo laike audru ir veju, kokie 
isztiko jiems keliaujant, ir ka 
jis iszdare su sodiecziu už jo 
rambumu, jokia plunksna \le
gali apraszyti ir joks liežuvis 
apsakyti. Bet sodietis vis ir 
vis yrėsi, ir yrėsi, ir maitino sa
vo generolus silkėmis.

Ir sztai, pagaliaiis, jie atka
ko pas. motyna Neva, ir pas 
brangųjį Katarinos Kanalu, ir 
in Didžiąją Daudagrasziu uly- 
czia! Gaspadines isz dyvu 
pliaukšt rankomis suplojo pa- 
maežiusios, kokie nutukę ii' 
raudouskruoseziai ir linksmus 
ju generolai buvo pastoje! Ge
nerolai pusrycziavo gerdami 
kava su pyragėliais, ir apsivil
ko. savo, mandieras. Po tam jie
du nuvažiavo in iždą,* ir parsi
vežė namon tokia daugybe pi
nigu, kad plunksna negali ap
raszyti ir liežuvis apsakyti!

Ale jiedu nepamirszo nei 
mužiko. Jie iszsiunsdino jam 
in priemene ezOrkute sznapso 
ir pusrubli. “Pasilinksminkie, 
žmogeli!”

yra, ne 
valtele, per

ui v-

tu paszlemekc

I

Kaip savo akimi pamatysite, 
m. k - * 4 « • / « 4 i Ir

dU

M4
'■fl

ITai patys persitikrysftfe.• • #
Ėjau strytu Szeboigiue, 
Ižgirdau viename name, 

Kokis tai “artistas “czirpina, 
Ar kokia kate kirkina. 

In vidų inlindau.
Namines kausza gavau, 

Už stalo atsisėdau,

I

...

Aį

gerai, ta- 
klausė tin-

viskasT 
prie progos mist u mylistos ? 

gūsis sodietis.
“Suvis gerai, vaike; mudu 

matova, kad esi rūpestingas, 
atsake generolai.

“Tai ar asz galiu dabai nu
ėjės pasilsėti,

“Gali, žmoguti; tiktai pirmu 
nusuk virve.”

Sodietis tuojau nuėjo ir pa- 

vandenyje, kūle 
ir in pavakare 

virve buvo gatava. Su ta virve 
pririszo ji prie mo

jis nepabėgtu, ir 
pp tam atsigulė miegoti.

Ėjo dienu po dienos, ir so
dietis taip suslęudrejo, jog jis 
iszmoko virti ii'- viralu del ju 
ant savo delno. Musu generolai 
pasidaro apvalus ir nutukę, ir 
raudoni ir* balti; ir kantanti. 
Jiedu mėgini užteinydavo vie-

i 4

jaigu loska?”

at si lie- 
rengtis 

viso ko, jis
> ir iszklo-

jis paguldė

( Ant szokaneziu žiurėjau. ' 
O kada pradėjo szokt, 
Kiti ėmėsi sznairuot, 

0 kad butu laukan neiszvarej

» ♦

"i
■ I
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1 Butu dydeli larma padare.
1

y

I

k

r,

f

k

b

, PLAUKE IN ŽIEMINI POLIU.
Szis paveiksliis-nutraukUs pel- nreoplaua, parodo laiva

*
i
$

in
.Jlįrove keletą laukiniu kanapių 

pamirkė jas 
jas, tryne jas,

žiotyse laike> guiužti žaliu la
pu. Dr. P., kuriam isz eiles pa
rėjo pirmsedauti, rūpinosi, kad 
kožnas sveczias turėtu gauti 
savo dali; skystimai buvo vi- 
sokerioji, ir net fantastiszki 
savo gausume—! ’ ’

“Persipraszau, tamistos my- 
listos, man rodosi, kad tamista 
neparenki tinkama skaitymu,” 
pertrauke kitas generolas, pa
imdamas popiera isz eiles, ir 
pradėjo:

Korespondentas
Vienas isz seniau

siu gyventoju musu miesto 
duoda mums tokį originaliszka 
receptą del žuvines sriubos. 
I^aimk gyva Vegele, ir plak ja. 
Kada jos kopOn^ys pasididina 
isz tužbos ir gOdos-r-. ”

Galvos generolu ‘payviro. 
Kurlink jib ktėipošii viskas

generolai 
džio, idant

4
H W ’'jjl

’mI

ir

I 
I

9 
|l
■

I
1ip;

*

ir vaitones pa- 
generolas, kuris buvo 

buvęs mokintoju kalligraplii- 
jos, nukando antrojo medali ir 
tuojau praryju ji. Bot regykla 
sroves kraujo veikiai juos mi
ra m de.

Galybe szviesos! apsaugok
mus!”* 
“per valanda mes 
nuriję vienas kita!’ 

4 4

■e!I
I

y

i J

. .1nas kitam, kad czion jie gyve
na mž dyka, isz viso, kas rasta, 
ir kad tuomi tarpu ju pensijos, 
be abejones, dauginosi ir dau-

* ” , . i I (%

Ka tamistos myliota mis-

4 l
kos raszo:

isz Viat-in 
puse 

) f
aip jieuu prauejo jeszkoti 
ziaures; jie stovėjo in ta puse 

in kita puse; bet perleido sa
vo gyvenimą kancelarijoje, jie 
negalėjo nieko rasti.

“Asz jau turiu,'tamistos my
liota! Tamista eik po deszinei, 
o asz eisiu po kairei; toks yra 
dalykas, ” tarė vienas genero
las kuris szale tarnystes kance- 
larijoje,- buvo buvęs mokintoju 
kalligraphijos mokslaineje del 
žalnieriszku vaiku, ir dėlto tu
rėjo mažumyti (langiaus proto.

Pasakyta, ir^padaryta. Vie
jo po deszinei 

ir mate medžius Augant, ir ant 
medžiu visokius vaisius* Gene
rolas nore Jo 
viena obuoli, bet tie visi kabo

1
X

4 4

jiedu suriko sykiu; 
bu tumėm

!

Kaip-gi mudu czion atsi- 
radova? Koks palaidūnas išs
kirto mums ta kraugožinga 
klasta?”

4 4

ta

I UU Ji f(JCl

mis generolas nVoj 
ir mate medžius augant, ir ant 

lusiusi Gene- 
nusisleįnti nors

4 4 

gyventoju

ginosi Peterburge; 
' 4 4 ‘ ‘ -

lyji, ar. isz tiesu buvo koks Ba^ 
belio boksztas,*ar gal tai tiktai

Jusu mylista, mums reikia 
pradetie kokia sznekta, kad 
praszventuiti savo mįslis, o 

tai žmogžudysta pasida- 
pasake

je i ne,
rys tarp mudveju, 
vienas generolas.

,if atsako kitas.
Palauk...; Kaip tamistai ro

dosi, delko šaule pirma pateka 
ir paskui leidžiasi,

“Tai pradek,
<4 I

9 >

u ne ant-

jiems kalbėjo apie mgfista. Ju 
paežiu mislys suokalbi kole 
priesz juos; nesą, nors jie labai 
bando nulyti nuo saves landu- 
ji abroza keptos jautienos, in
de ja vėl veržęsi in j u dvasiszka 
regykla.

Ūmai tas, ka buvo mokines 
kalligraphijos, 
ma. M 
suszuko

pasaka yra?” sakydavo vienas 
generolas kitam po užkandos. 

’ 4>Man rodosi, 
lista, jog’ turojd būti isz tiesy 
nesu kitaip kaip mes galėtu 1 • • M « A • % • •

kiu kalbu?f’ 
G m.

ne?” ' * 
, i

tamistos mv ♦ .

mėme iszaiszkinti buvimą viso-

'Į’ai buvo ir patapus,
(

fŽiųomu\ kad buvo skandi

ar
i J ■Av >' f

'I.

gavo inkvepi- 
JU. 
pa-

Tairiištos niylista!” 
džiaugsjriijigas, “ 

imkime sau, kud mes rastumo- 
me koki sodieti t ’ ’

‘nAntieji tvanai; nesu kaip ki 
tai p- galoUito IsJzaiszkhiti bu\d 
i ............ ..
Bč tp, Maskvos žiniose P.

“A!

f
i

ma autldnii'i^ijiszku gyvuliu?. .

nu.gi-- pakaitykime
r

vii■ 'wI
b
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J. G. BOGDEN
4 S. ,®Ąąin St. Du Bois, Pa. 

... pijjtu.y. jBauJųęrjus :
ir Luivakorcztu Agentas

C 4 Maudoant’ kurio iszplauko Amundsonas su savo draugais
iu/Žiemini Poliu ant moksliszku tyrinėjimu. Badai laivas 
alpia ūke * pasekmingai * prie, galo: savo ilgos keliones.
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JI/Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tcipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-339 W. Centre Si., Mahanoy City

ŽINIOS VIETINES.
—u

inspektbris
in miestą pav

— \ralstinis 
pieno pribuvo 
žiūrėt koki pieną pardavinėja 
pieniai. Apie prasikaltėlius da 
nedažinota pakol pieną neisz- 
tvrines komikai.

Pottsvilles sūdąs atme
tė visus teismus už peržengimą 
prohibicijos tiesas, o kasztus 
uždėjo ant skundiku. Sudžius 
gerai padare.

— Bosas William Jones isz 
ap-

< (

• / 
___ , !L .    ‘ JL L

DURNIUS GIMSTA KOŽ- 
NOJE MINUTOI.”

i '

gatve.

HAnr.E
1 " ft ’ ,< ■ # t-l f

f

rt®.
Puplalszkal 

Truk-

ATSIUSK TIK $1.60
O gaus! sal Iki o Ir apyniu del 15 gor- 
oziu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka- 

Ocrlausia stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakolei už $1.75.
toliu 30o arba 6 pakelei ui $1.40.
Knyga ’Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 

t po 50c. Elementorius vaikams po 25c.
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altoriuj Maldų Knygele,
•magus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabo $1.60. Colu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

• M. J. ŽUKAITIS.
* <51 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukao 
senovės

Lalszkams

4 A .

JONAS M. OISARIKAS 
, .Ftra Instmnea Agent

Agiraudliu (Inszurlniu) Namus, 
Taveras, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Bertaasloee Kompanijose

Z

North Mahanoy kasyklų 
eme dinsta mirusio Dovydo 
Lloyd. Fajerbosis Davisas už
ėmė vieta Joneso.

t Del daugelio Mahanojio- 
cziu

dinsta

Jonas M. 
kuris gyveno ežio- 

metu adgal, mirė 
praejta Sereda, 9

pažystamas 
Brundza, 
nais daugeli 
Brook Ivne
Sausio, ant uždegimo plaucziu.
Paskutiniuose laikuosia užsi
iminėjo kemikysta parduoda
mas visokes g; -------- ----- - . -
dias, paliko 
dukteria.

Žydu szkala ant kampo 
Mahanov ir Cattawissa ulveziu 
kuria nesnei užbaigė, bus pa- 
szventyta 
moni joms 
šio.

yduoles. Buvo ve
pu ežia, sūnų ir

su dideliems cere-
22 diena szio menc-

Einu gatve. Visur vieszpa- 
tauja tyla ir ramumas. Sziltas 
pietų vėjelis, szvelniai glosty
damas veidą, keliauja tolyn. 
Gatvėje nieko nematyti.

Isz tolimos girdėtis gražus, 
szvelnus, įgilus ^bal^lis, Ma
ne traukte tVamun rn*ti‘jiuse, 
isz kurios jisai plaukia. Einu, 
nežinodamas nei kur. Staiga 
sustoju, ir pastebiu jatfha ir 
gražia mergele, atsisėdusią ant 
žoles, žiurinezia 
dainuo janezia.

“Atleiskite”," prabilau 
susimaiszes. “Ar jus man gali
te pasakyti kaip galiu dasigau- 

“busu”?” 
Taip. Eik(in ton...” 
Labai gražus vakaras”, 

asz jai sakau, nukirsdamas jos 
kalba.

“Taip 
atėjau czionai pasilinksminti 
pasipylė isz

Ar jum patinka szita

ISZ LIETUV1SZKU 
KAIMELIU.

PADEKAVONEfc 
MUSU SKAITYTOJU.

NUO

in menuli ir

asz

t i iki 5-tos gatves 
< 4 r
4 4

man linksma. Ir asz 
y 

jos malonus žo-«
< <

lyg glostyda-

Minersville, Pa.—J’ati Vin
co Na.vickio, 24 metu sėmimo, 
mirė namie sirgdama nuo ko
kio tai liiiko.

— Darbai ejna, gerai, ka
sikius dirba visoje aplinkinė
je.

— Moterėles teipgi sunkei 
prakaitauje namie, bet ne prie 
naminio užsiėmimo, tiktai prie 
katilėliu 
tiktai su rugine broga. .

(ne su drapanoms)

Boston, Mass. — Antanas 
LovdoroViczin$ gyvenas po Nr. 
31 Morris St., 
sunkiai primusztas bolinej ant

» **
Lietuvis

Dyczius, kuris tyrinėjo szita 
atsitikima, sužinojo, kad ant 
Lovdorovicziaus galvos užpuo
likas viena biliardine lazda sn- 
Inauže, tai paskui da kita laz
da paeinos musze.

River streeto, ir 
namie.

buvo anądien

dabar serga 
policmanas

Dekite savo
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
-----------------------------------

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

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

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szittl Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

pinigus in a

N ei szpasa ky ti n a i nudžiugau 
kada ižgirduu, kad aplaikysiu 
puikia Kaledttdovana—“Šau

nu t vi su motu, kuria mani

‘1 Saules skaifytojei 
per 18 metu, b$t jiraejusi metą 
užmirszoin tAniiUyt ir tcip paH 
silikp, bėčįitiž nnqUpdumo pef 
taji laika injžinojohi kur pasi- 
dėt. Tanko! apie jaja. kalbėjo
me ir skaitome senus laikrasz- 
czius kuriuos suezedinom nes 
kad ir senos buvo žinutes bet 
jeises skaitome su linksmumu, | 
viską, kas josią radosi o ir vi
sus senus kalendorius perskai
tomo po keliolika kartu. Musu 
szeimynoje yra deszimts sąna
riu, tai visi nuo mažiausio lyg 
seniausio “Saule” myli, skai
to ir klauso.

Kada Kuczios vakara, paval
gėm vakariene, vaikai pradėjo 
klausinėt kokias dovaneles ti- 
kysi aplaikyt, mano vyras sa- 

: “mama, gausi ir dovana 
kurios laukei per visus me
tus.” Dirstelejom viens ant ki
to suprantanezei. Kalėdų ryta, 
vaikai džiaugėsi dovanėlėms 
asz ir džiaugiausi, o mano vy
ras sako: “ 
vo dovaneles szįijdžiuk. 
tuojaus suszukom ir klausinė
ti kas tai butu per dovana; 
klausė ka daugiau.se myleezau, 
atsakiau 
juoktis ir visi vienu balsu su- 

“tai “Saule”, tai
Saule”. Dydelis džiaugsmas

le” :
užraszc mano niylenuiH .vyras. 
Buvome

, . 1 šovdorovi-
cziaus galva IikoH taip sunkai- , : 
dyta, kad reikėjo asztuoniose 
vietose ja susinti.

n įjkfnnuyt ir teip pa J
nubljpdunio per

Saule

I

%
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y tXikJzl1Montreal, Kanada. — Lietu
viu randasi czionais nemažas 
būrelis, bet mažai veikenezius 
ir pavydus vieni kifiems. Sau
sio 6, 1924 mete 
kus koncertas,

I

džiai.
vieta?”

“Isz tikro ežia yra gražu ir 
dailu. Pilantis menulis leidžia 
savo spindulius žemyn ir lyg 
bueziuodamas,
mas žodynu, atgaivinu nuvar
gusias sielas. Ar jus dažnai 
ateinate czionai?” užklausiau 
asz.

“Taip.“ *
fr taip kalbėjome per vaka

ru.. Mes muilinome in kalba ir 
užmirszonie apie 5-tos gatves 
“basus”. Jos žodžiai, jos bal
sas, jos visas 
sudėjimus 
jos. O kud asz 
imti ja in savo 
cziuoti! 
darosi vešu ir vėlu.

palydėt! 
malonaus sapno.

‘Taip. K odei ne.’

i
* » r 

•‘‘l 

•J 
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J 
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sielas. kad tai nevisos ta- 
” Visibankieris 

uždare
I *ri\ atiszkas 

Lapinskas 
bizni praėjusia Subata,.tai yra 
liankini departamentu tiktai.

— Praejta Ketvergo nakti 
smarkus lietus, kuris 

ne tik užliejo kaip kokioje da- 
, bet ir ka- 

Vandenelio dabar tu
rimi1 užtektinai.

mirusiu 
likos

Viktoras

—>' nupuolė

tu W. VakABey Avė, Mahaaoy CTtj£ ]j je miesto ulyczes,

Ttircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

svklas.

— Surasze 
i meta

pra valeles velionio
A leksandros

E&ju be priežiūra Valstijos, tcip kad paezios Juozo
pinigai sudėti mono Rankoje negali ijp Ona

Priimu pinigus saugiam

' praėji a

suims

. Jos žodžiai
apsiejimas, jos 

trauke mane link 
jalcčziau pasi- 

lebi ir pabu- 
Jau

O’
(r S

Vos susilaikiau.

J

pražūti.
palalkimui. Siuncziu pinigus in visas j 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 

* parduodu laivakortes kompanijų nu- 
siatytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
pęrtus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raškykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adresnvokite: I

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.
■■■ft 111 ■ ■— *.......... - " - -----------------------------------------

/ LiotavtadkM Orab*rf««

K. RĖKLAITIS
lalieM Naialrellui »<<a) 

Baalavala mada ir mokslą. 
."Tari tagsiblalnke motore.

FrlataaaiM prekaa.

Hi Weet Suruoš Street 
■AKOOT CITY, TL,

Bull Telephone Nu. 14»

I

t

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Oydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. I
12 iki 2 popiet 6 iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

visame

ypatų 
apleistos 
Kinkau s, 

Kinkienes,
Ancercvicziaus 

Balczuviene.
atsitinka

Klaidos 
ir nuo juju

Inegalima apsisaugot.
— Suhatos rvta kun. (’zes- 

na suriszo mazgu i 
Juozą \’aiciekaucka 
isz Coaldale su pana 
Žarnauckiutia isz miesto, duk
tė Jono Zarnaucko, 
Pine avė., pas kuriuos atsibuvo 
svodba. Ta paezia diena teipgi

i instojo iii 
naszle Rože
Mikola Kurzinskiu

Ar jus num pavelysi! jus 
prabilau asz lyg isz) * >

> »” jinai, at-

moterystes 
i (Cavago)

Emilijų

518 West

motervstesluomą
Barknuckiene su 

abudu isz
Sheomakers peczes.

Koturiu (ličiui 
šunelis J. Laimanskio, 
.Market nlyczios, likos palaido- 

jias 2 valanda po piet Nedėliojo.
Schuylkill Haven prie- 

</laudojo įnirę Suimtoje Miko- 
72 metu senumo, 

I ‘aliko 
Lai-

Ketvergo ry- 
graborius

senumo 
30(1 W.

I 
|hi
l

Kovalskis,
.isz Bowmauo
• paežiu ir penkis vaikus, 

at dims 
kuiSoms užsienis

; dot nves 
a• lt

. l’ek la i t is.

ft

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

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

CHAS. S. PARMLEY 
Rea! Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubtts, mes galime jumis tarno reikale 
patarnaut!. Randavojame 
kolcktavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir tcip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
K t Makahoy City, Pa.

namus,

Karalius C. Žėlonis
Inveda elektrikinus dratus ir žiburus 
in namus. Teipgi atlieka visokius 
elektrikinus darbus pagal naujausia 

t savobilda ir ‘gvarantina savo darba. 
Pataiso visokius elektrikinus daigius 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
fikszczerius ir t.t.
kolfiu elektrikinu daigtu ar prietaisu 
taf. kreipkitės pas mane, 
j u m U rfiiczedjnti pinigo.

<•605 W. Spruce Street

Norinti pirkti

asz galiu

Mahanoy City, Pa.

4

peczes

Isz Shenandoah, Pa.

Ketvergą gy-

— Juozas Jurkonis, užmo
kėjo $27.50 už nesiuntima savo 
dukreles in mokslaine.

— Per nupuolimą /lyderio 
Ii taus praejta
ventojei miesto apturėjo daug 
bledes.

t 'Panedeli atsibuvo laido
tuves Onos Paulukonienes, 48 
metu kuri mirė nuo para tižaus. 
Velione paliko dydeliam nuliu- 
dimia dukteres V. Karvojenia, 
J. Stakneviczienia ir V. Sta- 
nisziene kaipo sunu Vlada isz 
Orange, N. J. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms pamal
doms lietuviszkoje bažnyczio- 
k-

ANT PARDAVIMO
Namai pa reiduos poparsiduos No.

1313 E. Pine St. ir 1312 E. Mar
ket St. Norintieji 
szaukit po adresu.

P. Murnikas
x 1313 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa
PO 5,000 MYLIU

pirkt at si-.
(to

Willys-Knight automobilius 
geriau veikia negų^tada kada 
apleido fabriką. Pasigerina su 

A. J. Szukaitįsvažinėjimu.
Agentas, Parmely Name,"W.

link namu.

atsibuvo pui- 
paronge 

parapijos 
choras susidedantis isz 60 ypa
tų puikei padainavo. Nesmagu 
kad pas mus nežydi vienybe. 
M out realui randasi arti du tuk 
stanezei Lietuviu, bet in para
pija priguli tik 320 žmonių. Jei 
gu bupa parengtas kokis vaka
rėlis tai kiti užszoka už akiu 
ir teip visados buna. Tok is tai 
gĄvenimas Lietuviu Montrea- 
liui. — Reporteris.

-7 Į

Hazleton, Pa. — Polieijei pa- 
iszsznipinet mergina 

sudegint savo

kuri 
Kazimierid

szukom:
i i

tuoj kilo 
szauke,

I

“Saule”, Pradėjo

i 4 Saule”,

|l
i

X Jį
M

a IVA c
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<
sake.

Asz ja lydėjau
Visu keliu ėjau lyg kokis die
vaitis. Jau priėjome prie stu- 
belcs durti.
ėmiau in glebi — ir dabar gy
vai atsimenu kaip asz ja. karsz- 
tui bueziavau.

“Asz tave myliu 
iszreiszkiau.

.Jos akutes iumane meilingai 
pažvelgė. Jai nebereikejo pra
bilti — man to užteko. Atsisė
dom ant slenksezio ir kalbėjo
me.

Jau rvtas 
atsiniauiau,
eiti in darba. Darbas mano ne

miegoti jau lai-

Staiga, asz pa-

»» , karsztai

pradėjo 
man.l‘>g

auszti, 
reikia

į?

ir

raibto-

ra lengvas, o 
ko nebenoru.

“Lyg kito pasimatymo 
ja volei pabueziavos ėjau lin
kui savo namu. 

J

Einantga.tve ranka
jau kur mano laikrodis. Jresz- 
kojau kokia valanda. Nerandu. 
-Tada tiktai atsiminiau, jog ji 

ka isz kiszeniaus trauke, 
kada asz ja taip meiliai ėmiau
in glebi.

Bet, — pasimaseziau, — toks 
yra gyvenimas.
Barnumas, Amerikos garsiau
sias “sorkininkas

Durnius gimsta
minutėj.

Iv. ’ <>•

Ir teisingai

pasake:
4 4 kiekvienoj 

Naktibalda.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

J J

Lithuanian Store Company, 
Lietuviu 5-to vofdo, laikys 
svarbu susirinkimą Utarninko 
vakaru 
va kure,
Visi szerininkai privalo pribū
ti, nes bus daug svarbu reika
lu atlikti. > (t6

Jonas Vaiksznoris, Sek.
— J"“'”

ANT PARDAVIMO

5-to vordo

15 Sausio, 
pu

t •

7 valanda 
No. 34 S. lOth St.

— Parsiduos gera Maszin- 
szape su maininiu tulsziu dirb- 

1 tuvo. Gora vieta ir geras biz
nis. Parsiduos pigei nes locni- 
uinkas nori apleist miestą. Se- 
na vieta, 
Viszniauckas.
tuojaus i>as Joseph Bradley & 

k! * c ' JT .M M •

kur kitados buvo
Atsiszaukifo

Co., kriti) pa s CaiavdHsa ir Rail-
roįvd^frfįhc^iirbiid)l 0 E.‘ČWtr0’

Market St.., arti Catawissa St. nlybzios. (f.j.22

siseke
kuri stengėsi
naujei gyinusi kudyki praejta 
savaite. Badai tai jau yra an
tras panaszu^' atsitikimas su 
jaja. Yra tąi pasileidusi mer
gaite ir dabar bus nusiunsta in 
namu pataisos.

ANT PARDAVIMO

e

Namas ant? Dutch Hill, Ta- 
inn<|ua, Pa. su visais intuisy- 
mais, ir gi 
tęs ant adreso.

/ Michael V. Wolfe 
(Vilkaitis)

16 Arlington St., 
Tamaqua, Pa.

. su
ružus lotas. Kreipki-

•P «)•

PARSIDUODA NAMAS.

Naujas namas su visais nau- 
iauseis intaisymais, ant czver- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus 
t vti.

insikraus-
(t.f.)

B. Damico 
30 W. Centre SI. 
Mahanoy City, Pa.

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

Nusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados\pcr vartojimu gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgydc jau tukstan- 
ezius vyru serganeziu lytiszkomis li
gomis. Jei esate sergantis apt lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojote vyriszkumd, 
kad esate nusilpnejusiam padėjimą, 
šzaltos kojps ar kojos, vaivos .sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevtrinimai 
Skilvio, inkstu l|ga arba k.?os ligos 
įnisles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmonos, kaip tai daro nekurto, palik- 
siot iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad $ovo 
gyduoles ta padaro, iszsiuusime jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant\15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adrosa ly 50c stoin- 
pomls arba sidabru del apmokėjimo 

“ , , Prąszom at-kasztu už persiuntimą. Prąszom at
kreipti atyda ant to, kad’ tai nSra maža 
dėžutė, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanko! yra užtektinai išžudymui. Ta 
proga tilt ant trumpo laiko, todėl ra- 
szykite mumis tuoj ir įjolailkito, teipgi 
pranęszkito kokiam laikrasztljo skai
tote szi apgarslnima o mes iszsiuslmo 
jumis tuojaus tas gyduolė.

Novo Company, • 
Dept. 43,‘Box 33 Brooklyn, N.Y

-k U/MĮ

terp visli, o vaikai 
jog mapia vėl skaitys 

jiems puikus istorijos, pasakai
tes ir t.t.

Todėl siuncziu 
nuo szi r< l i n g i a u se s 
nes už ‘Saule’, puiku kalendo- 
ri ir sienini, velinam nuo Dievo 
sveikatos ir geVo pasivedimo. 
Meldžeme prisiunsti kalėdini 
numeri ‘Saules’ (negalima, nes 
netekome ne vieno— R.). Da
bar nepaliausime būti skaity- 
tojeis jusu laikraszczio. To vc-

Saules” m v- ft

redvstoi ka- 
padekavo-

liną visiems —
lėtoja.
No. 16702 Mare K. —

Washington Depot, Conn.

& i

Dekavoju nuoszirdį^i už pri- 
siuntima man tcip puikaus ka
lendoriaus ant 1924 meto. Nu- 
linksmino mane labai kada ji 
apturėjau. Acziu už dovana. 
No. 328 — Magdelena K.,

Brooklvn.

Sau-

Asziu už teip puiku kalendo- 
ri kuri aplaikiau per Kalėdas. 
Linkiu jums kanuogeriausios 
kliotios, kad laikrasztis “ 
le” gyventu kanuoilgiause, nes
ji skaitau jau 12 metu ir nepa
liausiu skaitės ly 
siu ir 
skaitymo 
ežio. Prisiuncziu teipgi pernu- 
merata ant viso meto.
No. 7642 — J. V. Detroit, Mich.

gyvas bu-
kalbinsiu* kitus prie 

tcip gero laikrasz-

ANT PARDAVIMO.

Balborio dvieju krėslu fiksz- 
ezorei, 
vadina 
case”

arba kaip angclskai 
barber 

del
“two chair

, tinkamas teipgi 
cigaru sztoro.

Wrn. Sshukis, 
903 E. Centre St.

Jan. 15 Mahanoy City, Pa.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 j
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROBITS $023,358.02

Mokame 3-czia procentą ant 
(sudėtu pinigu. Procėnta pridedant 
prie justi pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su mušu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prėzidcntžrk.
Geo. W. BARLOW, Vi^Trcž,

♦ Jos. E. FERGUSON, Kasiorius.
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Knygos Didumas 6% per 9%. Sft 9 ftO
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. **»*«•*
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Griebe už masznos ir pakilo augsztin.
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(P. 511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitojo knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszkn 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus į^iunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokue:

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO. MAHANOY CITY, PA
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SAPNORIUS :
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

?TOMFHEsni j Valgiu Gamini mas

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei-

----IR----

Namu Prižiūrėjimas nuJi
J

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- 

I kalingu rokundiv
F’ '

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekllneis apdarais. Pre
ke tiktai . ; . 51:50
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W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.
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