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Isz AmerikosII

mo! ina

Susitarė su kaiminka nužudyti 
savo sena vyra, bet nepasiseko.

Saint Louis, Mo. — Mrs. Da
rata Saali, 32 metu,
penkių vaiku, prisipažino pa- 
licijei buk jiji prikalbino savo 
kaiminka Orą Theole, 42 metu, 
idant jai prigialbetu nužudyt 
huvo Mena vvra Petra 58 metu 
amžinus.

Petras likos surastas szulini- 
je kuriame radosi keturiolika 
pėdu vandens, per savo broli 
Juozą kuris tame laike praejti- 
nejo ir girdėjo broli szaukent 
pagini bos.

Kaiminka Theoh* 
szmotu geležies
dama pakol senis iszejs 
niene iszsiunte

lauke su 
rankoje lauk- 

Saali- 
Petra idant

parnesztn vandens. Vos ženge 
per slenksti, kaiminka uždavė 
jam kelis ypus per gaiva. Ma- 

ji užmusze. abi 
mot eres paėmė gulinti ir inme-
te in szulini. Petriene 
be ilga pagali stumdama vyra 
po vandeniu, bet tasai 
plaukdavo in \ irszu,

nuo apsvaiginimo per 
szalta vandeni.

Motore liko 
penkių metu o

n.vdama kad

pagrie-
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DU-KART NEDEUNIS XAJKRASZTI8 “SAULE” { 
I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRKNUMKRATA KA8ZTCOJA: '!
Ant puses meto |1.M
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A1KB1UXB: Ant tiso melo $&0t. Ant puses meto SI.M 
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Kvailei neisznykes pakol pro

te' aeingys. — Vela apgavo 
Lietuvi.

Providence, Mass. — Provi- 
priemiestyje

O
d( nce ’o 
villej buv

Stasys Zalabauskns isze- 
jieszkoti darbo ir 

nepužinstama žmogų 
ton avenue. Tas žmo- 

o nJe.i° Zalabausko pra-
* i si

g*uri es,

< line-
szitoks atsitiki-

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 12 VASARIO 1924 (TUESDAY FEBRUARY 12 1924) n. n. IMHDKKOWMKI, Pro. A Mfr ft. 35 METAS 1

Vis 1SZ- 
atsigai-

vinias

mus 
j° 
s n > įpg 
aut * 
gus- 
szytdik

ui.
PM

szis padėtu surasti 
jam gAiri cs’ ’** mzsitraukės 
plnoszta pinigu pasiūlė 2ala- 
bauskui 10 doleriu atlyginimo. 
Lietuvis deszimtines nepriėmė 

žmogui pinigu 
nerodvt. 

priėjo da

ir patarė tam 
ant gatves niekam 
Jiems besikdlbant, 
treczias vyras. Ju kalba nukrv 
po apie teisingumą ir pinigu 
apsaugojimo. Galu gale priei
ta prie to, kad 
parojęs namo atsinesze da $50 
ir pridėjo juos prie tu. kuriuos 
nesziojosi su 
jo, padarydamas tuo bildu isz 
viso $110.

Tuomet tas žmogus, kuris 
sakėsi jieszkas gi-

Nusižudė prie akiu savo
• inoteres.
Kingston, Pa. — Kada moto

re Vinco Reniszko triusesi ap- 
stagui pamate 

prikiszo re
gai vos. Motore 

sukliko^ant \ inco idant to ile-< 
darytu, bet persergėjimas bu
vo’ užveliis, szuvis puolė kaipo 
ir Vincas sugriuvo ant grindų 
be gyvasties. Priežastis savžu- 
dystos yra nežinoma. Velionis 
paliko tris mažus vaikus kurie 
teipgi mate kaip tėvas nusižu
do.

Nepaprastas sutvėrimas.
Westfield, Mass 

ronoko fanuos 
isz “

i

linkui kuknia, 
kaip josios vyras
volveri prie
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MEKSIKQNAI PIRKO AREOPLANUS OHAJUJE.
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negu mokėti $10,000 atlygini
mo už inžeista szlrdele, kaip 
ji per teismą reikalavo. Pet- 
raieziutes advokatas Garver 
sunaudojo
mus perkalbėti Dauczi, kuris 
kelis sykius jau 
nu o m on e peni! a i nes

visus savo gabu

nes Dauczis

buvo savo 
ir buvo 

galutinai atsižadejes savo su 
žieduotines. Dabar jau teismo 
rodos nebebus,
sutikės Petraicziute vesti.

—r Jurgis Buksztelis, siu
vėjas 29 Maujer St* apskundė 

teisman savo
sunu Cliarles, kuris 
padėtas 
Grand Jury. Anot tėvo skun- 

puvogęs isz tėvo 
siutą ir kitu

Bridge Plaza
ir likosi

be kaucijos priesz
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savim kiszeniu-

1

do Charles 
namu overkoti,

• daiktu vertes $99.
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Ant \*o- 
gime versziu- 

kas isz “vidurio ant lauko.’’ 
Versziuko kepenes, szirdis ir 
žodžiu visi vidurei radosi ant 
virszaus, <> 
ir kailis radosi vidurije. 
sziukas pastipo iii kėlės valan
das.

Ne norėjo motinos, — 
nužudė jaja.

W inona, W is 
szimts myliu nuo czionais atė
jo pas savo sunu Juozą, jojo se
nute motina Marijona Zajen- 
ciene, melsdama idant jaja pri- 

pa stoge o j i ji 
žmogelio dilo- * 1 •

dalis galvos, kojų
Ver

Meksikunai užkalbino asztuonis arcoplanus dirbtuvėje M ilbur Wright, payton, Olin-
jui, kuriuos ana diena iszsiunte in Meksika. Tas pats fabrikas už keliu sanvaieziu
iszsiunsti da deszimts tokiu pat areoplanu del meksikoniszkos valdžios

I

Isz Lietuvos.ISZ visuszaliu

ket ina I Lietu-

tro La VerdeISZ LIETUVISZKL1 
KAIMELIU. 
J '‘“‘t, '■ M- ' ‘į R1 f' ♦

Binghamton, N. Y.
vis krito nuo italioniszko smū
gio. Sausio 20 <1. Italionas Pie- 

užmusze Pra
na Krikszcziunu, gyvenusi po 
Nr. 218 Clinton St. Pr. Kriksz
czi unas buvo žinomas ežia ko
kius 3 metus nebuvo blogas 
žmogus. Sekmadieni 20 d. Sau-

' šio P. Kr., dar 
savo

Naujei gimusia kūdikis pa- 
. naszus in bezdžionia.

Daktarai 
gimimu

Isztvirkimas jaunumenes.
Nemunaitis.

nėra taip isztvirkusiu pusber
niu ir vaiku,

T_____
iszpradžiu 
miniu ir rode dideli plnoszta 
pinigu, staiga apsirgo. Antra
sis nepažįstamas tuojaus pa

ir parneszti isz 
palikdamas 

savo pinigus,

žmogus,

Apie dvide- Gal niekur P ragu, t'zckai. 
nemažai nusistebej*

kaip Nemunai- i kudikio kuris yra panaszus in

Tamaqua, Pa. -- 
parapija sparezei 
lat Lietuviu

Lietuviu 
auga. N uo

IN

matėsi su ne
kurtais savo pažinstamais. 
Apie kokia ketvirta valanda 

užėjo 
pas italo La Verde, kuris lai
ke savo bizni 
saliuna.
musztynes, kuriu auka krito 
Krikszczi unas; nuo dvieju su n 
kiu smūgi u truko .galvos kau
las ir Kr., jau daugiau nekėlė. 
Nuvežtas ligoninėm mirė 9:20 
minu tu vakare. ..$mngžudy« 
ant vietos su imtas, ir sėdi ka
lėjimo. '

paliko.

privažiuoja ir 
perka namus. — Rengėsi nau
ja. bažnyczia statyti.

— Musu

II

ežio m. Galium dar pridurti, bezdžirine kuris 
.,1‘V * A a yra apželias

plaukais aid viso kūno.
kūdiki paėmė po savo apgloba 

kuris duži u- 
rėvai

sisiule bėgti
I aptiekus vaistu, r’/ i f t

I

•NT

i pas Žala baus k a 
josios kaiminkaj kaiP° užtikrinimą, kad jis tik- 

ant dvieju metu kalėjimo. Pet-

nubausta ant

ras innesze sk..ada ant persis- 
kvrimo nuo savo “mvlemos“ 
paežiu les.

sugrižias. Bet
vaistu, tai

1

... . kiek vėliaus Krikscz.parapijai bus 
misijos kurios prasidės 12 Va
sario ir baigsis 24 A’asario.
— Pirma sauvaite bus del mo
terių, o antra del

tėvai Marijonai: 
ku.n. Andziulis
(Patarei it povėliams 
idant “Saules
kaip tai padare ’ Amsterdam,

kas*).

netrūksta ir isz dideliu bernu; 
yra bent keli 
muszeikos.
patys vietiniai
teisinu suszaude
ežio m. vagis pleszikus ir iki

♦ I • ■ 1 1 V ’ 1 .

mTa j i bus igirtuokliai ir 
Kaip vokiecziai 

žmones savo
4 N ominiai - i4 į

imtu px» 
dirbs jam 
uos, nes pas 
Imti l>a 
blogai.

sa\o
ant s

dukteria negalėjo 
jaja pasielgi nėjo 

Juozui
motina atėjo pas ji ir laike tai 
už dideliu sunkenybių, norints 
tai buvo sumins privalumas 
priglaust pas stive savo gimdy
toja.

Szetoniszka
niojo

r ėst au rami, ir 
Apie 6-ta vai. kilodaktaras Benda, 

rejo motina laike ligos.
baigsisI

I s
l’evai 

negali iszreikszt del ko gamta 
Dr. Benda 

rodo kūdiki tiktai del žinunu 
st ūdijo ja 

kūdiki tikėdamiesi surasti 
priežaste jojo nepaprasto gi
mimo.

'Lovas sudraskė aktorių laike 
dirbimo paveikslu.

Rymas. 
»

ra i su vaistais
kada jis parnesze 
ligonis pasakė, jog tie vaistai 
negeri, Jr pradėjo praszyti 
Zalabausko, kad jis eitu par- 

i ir kad t'ida- 
pnlikfn savo pinigus, 

kad jis

negeri, J r

Tėvas 96 metu, apskundė su- neszti geresniu
neit 65 mc4u.

Baltimore. Aid. » z. mi, i 
kad jojo sūnelis .Jurgis Marse, i taip pat sugrisz.

Za la ba uska sainžia u s

su
nepatiko kad

sūnaus

l ž tai

65 metu amžiaus valkiojosi 
naktimis lyg vėlybam laikui ir 
draugauje su piktais draugais, 
praleisdamas už daug laiko sa- 
Junuosia, 
amžiaus, 

vaika ’’c •

Guv Marse 96 metu 
liepe arrsztavoti 

kada atėjo namo gir
tas ir sumusze savo tęva.

Sūdo tėvas kalbėjo: “Jurgis 
\ ra geru vaiku, nes paskutiniu 

su piktais 
Noriu idant ponas

iszkirstu gera pa- 
uždaryli ji kaleji-

>

laiku susidraugavo 
draugais.
s m Iže jam 
mokslą o ne
me, nes pa si leidi 
botagas.

Sudže

kaip ubago

prisi lenke 
maldavimo, pasakė 
mokslą šuneliui, kuris 
siverke ir abudu senei iszejo 
namo.

ant tėvo 
gera pa- 

not ap-
abudu

Nuszove Kataliku kunigą.
Bridgeport, Conn. — Szi 

Panedoli ežia tapo nuszautas 
ant gatves kun. Hubert Dailino 
kataliku Sz 
jos kleboną

v. Juozapo parapi- 
s. Kulipka iszejo 

jam per galva ir jis tu j mirė. 
Kas ir delko ji szo\ e, kol kas 
nesužinota, nes szovejas pabė
go^ o pats kunigas mirė žado 
neatgavęs ir todėl 
nieko'pasakyti.*Tik vienas sa
kosi mates Ifaip tai atsitiko. M M 1 * * « * * •

negalėjo

kitu vvru ir

.juos tvip apgavo.

mas 
kaipo užtikrinimą,

paliko 
žinstamiems $110 
aptivkpn parneszti vaistu nuo 
galvos skaudėjimo, 
jis su vaistais sugrįžo, tai 
gonio’ ’ 
t rojo apgaviko taip pat nebfi- 
vo. Dabar ] 
kui pradėjo

neteko $110. Jis’pranesze 
sa v o

bet pinigai jau negrisz. Ste
bėtis reikia, kokiu kvailiu žino 
n i u du esama [.... **
- (Paimta isz 

.Journal,

impa
ir nubėgo

Bet kada 
“li- 
an-jau nebuvo, ir to

paežiam Žalabaus-
skaudeti,galva

nes 
apie nelaime policijai, 

jau ne

pas 
“I 

Keb. 1.)

Lietuvius.
Provindonco

Philadelphia szesztas didžiau- 
ses miestas ant svieto.

Philadelphia. • Isz priežas
ties kares ir dideles 
Tok i< \ 
m a žen te.s,

nelaimes 
drėbė ji- 

Philadėl- 
• szesztu di

džiausiu miestu ant svieto.
Didžiausi miestai yra: Lon- 

7,467,168

Japonijoj, 
miestas 

j phia dabar pasiliko

per

mislis 
jojo protą,

apipai- 
nvs nutarė 

motina nužudyt. Kada motina 
gulėjo kuknioje ant sofkos po 
ilgai kelionei, iszgama suims 
užsmaugė motina rankomis.

Kaim vnai<

szali sustojo
Zajeiiea, rado uvmiik, m 
dasiprato kas atsitiko. Suriszo 
motinžudintoja ir nuvežė iii ar
timiausia kalėjimu.

važiuodami pro 
netikėtinai pas 
motina negyva

Kvailas szposas, — nužudė 
savo drauga.

M ilkes Barre, Pa.
1 aroszlavojo du vaikus Vincu

- Palici-

Kunigas ėjos su 
jiedu; piktai tarp saves kalbė
josi. Staiga tasai 
traukęs isz 
veri, prikiszes 
galvos Ir szoyes.

Kunigai užsiima 
. ncszvariais bizniais 

kios pasekmes jau ne naujie
na.

Užsmaugė aktorka tyksle 
apipleszimo. 

1 ; |
New York. — Ludvika Law 

son, patogi krutaniųjų paveiks 
lu aktorka, likos surasta savo 
gyvenime ant West 77-tos uly- 
czios negyva — užsmaugta per 
nežinomus pleszikus kurie pa- 
vogbijdaug visokiu' I bwigcn 
biu ir žemeziugu. Mergirta gu- 
lojo-, suriszta-ant grindų su už- 
kimszta burna. - ’

v v ra s iszsi- 
kiszeniaus revol- 

knnigui prie

r \ visokiais 
ir szito-

don SU
New York 5927,6 
3,803,770, 
Ch i vagas 

1,922,788.

gyventojais, 
25, 

Paryžius

p Ii i a
Moskva buvo 
bet dabar pasiliko 
kalijc Piladelfijos.

Berlinas 
2,90T,000, 

2,886,121, Philadel-
Viednius ir

dideleis miestais, 
daug užpa-

sziolai buvo tyku, gražu. Bet' 
pradėjo vėl rastis ne tik isz 
tarpo dideliu, bet ir isz tarpo 
.mažu girtuokliuAir vagiu. Kas 
ežia kaltas tame ? O gi tėveliai 
ir motinėlės kurie 
myli ir gerbiu savo pusberne 
liūs ir pusmergeles. f 
dideles tecn meiles ir duoda
mos Ii uosy bos pasisžbkeje Ian-1 draski 
ko naktimis garsius Nemunai- I’nloinbi, laike darymo kruta

ir profesorių, kurie 
tikėdamiesi

sijos lai k v
vvru. Mi-

♦

t

> *

ir Cžesaitis.
isz*laik 

neužkabinetu

Iki

I

ii

taip aklai

isz per į

Inirszes levas, šu
nena i t alijona Augusta

R edak tori aus p r ideėz-

Februariaus, 
, iszkelmin-

ežio ‘ ‘1
stos ir vagiliu kursus. Girde- Vadis. 

gaus laipsnius
IV

vakaruszku, girtuokly- mojo paveikslo po vardu “Quo

Akto re i,tis, kad tuoj 
garsiu isztvirkeliu, 
vagiu ir muszoiku. Jeigu ger
biamieji /panorėsite Eilioti ’ 
apie tai kurie 
Iprsistai iszlaike kvotimus
grama.

/panorėsite
Nemunaiczio

i su
Žingeidus

— Diena 9 I 
deszimta valanda, 
gai tapo sužiedoti Pranas Pet
kus su pana Ona Pankevicziu- 
te.

Pr. Krikszcziuna* 
jauna žmona ir vienu kūdiki 
ir broli, kuris gyvena, rodos 
Kingston, Pa.

Atsargiau su italais sėbrau
ti!

Ii

lia ugherty 
atvažiuos

Kardinolas 
Filadeiphijos

*

18 Z
, aktorkos ir kiti 

irtuokliu darbininkai su kliksmu iszbe- 
go laike kada levas draskė ku

iną savo dažiuretojaus. Darbi
ninkai at begia su inkaitusioms 

ginklais nubaudė 
Ieva siižeisdami ji kelis kartus.

Bolszovikai persekioja 
katalikus.

Moskva. — Bolszevikai kas 
kart smagiau pradeda perse- 

Ana diena 
aresztavojo dažiuretoja Jr zo- 

daminikbnkas, kada

Ketverge dalibauti ant kuni
gu susiriūkimo ant kurio bus 

svarbus tikeji-apsvarstjua 
niiszki veikalai.

s A

iszrastas kaltu 7

geležimis ir

Wilkes-Barre, Pa. Vladus 
Borovskis kuris nužudė saliu- 
iiinka Juozą Vavžyiut Sugar 
Notch, likos 
antram laipsnijo žudinstos.

— Ugnis sunaikino Polack 
Jioteli ir Sirkino rakandu szto- 
ra padauzdama bledes ant 50 
tukstaneziu doleriu.

— Eynon kasiklosia su- 
struikavo 400 darbininkai už 

| tai, kad kompanije neprista-

Mahanoy Plane, Pa. — Czio
nais i^ndasi gana dydeiis pul
kelis lietuviu, bet kaip rodos 
apleisti ir užniirszti nuo viso 
svieto, tye jokios gyvasties ir 
veiklumo.

f Soredoje

II

Butu paskendias.
Kapcziauuestis.

ežia yra prigijęs girtuokliavi
mas. Gruodžio 16 d. buvo toks 
atsitikimas. , ...

Tūlas miszko <kll>" katllllklls- 
neblaivus namo ir pataikė in 
szulini, kurs buvo 8 
niu gilumo.

Netoli szulinio
pilietis Kmieliauskas ėjo van
dens semti ir’iszejes girdi kas 
szaukia: “ 
turit!“ Priėjės prie

ir skubo at-

jo 
ir Petra Dombroskius, 16 ir 19 
metu amžiaus 
savo draugo Jameso Lungo 16 
metu. Vaikai dirbo ant broke
rio IC.X(‘t(‘ri, pagriebė guminiu 
paipa naudojama del ezystini- 
mo niaszinerijos brokerije 
įiagialba'suspausto 
pressed air) indejo Langui in 
burna paleisdami orą. Drūtis 
oro sudrasko vaikui vidurius 
mm ko mirė Pittstono ligonbu- 
teje iii dvi valandas po tam. 
Vaikai likos uždaryti kalėjime 
lyg tolimesnes slieetvos.
Vela likos paszauktas vaiskas 

in Herrina.
Herrin, III. ... Penkiolika

Jconi|>aniju 1 Ilinojaus milicijos 
likos iszszaukta i u Herrina, 
apmalszyti sukėlimus kurie ki
lo isz priežasties (Farymo kra
tos jes'zkojimo munszaiues po 
st ubas per Kukluksus, isz ko 
kilo, kruvini musziai, o 
y palos likos užmusztos ir 
žeistos. Teyp szlapiuju ir sau
sųjų atsibuna tankus sumiszi- 
mai kuriu victim' valdžo ne
gali apmalszyti, todėl likos 
iszszaukta milicije.

už nužiulinima

su
oro (com-

I ai ba i
Evnon

mirė Augustas
eigulys ėjo

9 sieks-

gyvenantis

Gelbėkit, kas duszia 
szulinio

pamate szaukusi
nelaimingajamneszti virve, 

gelbėti: Atneszes vijve ir pa
davęs jos gala žmogeliui ome 
traukti, bet betraukdamas pa
vargo, neisztesejo, virve isz 
ranku iszspruko szis,ranku iszspruko

paraka kaiptino jo geresni 
prižadėjo.

Poniszkeviczius, 43 metu am
žiaus, kuris dirbo ant geležin
kelio. Velionis paliko viena 
broli Mikola. *

I

koninkes
meldėsi koplyežioje.

Kijeve likos atidengtas suo
kalbis ant sukėlimo naujos 
kontrarevoliueijos ant numeti
mo bolszoviku. 
gnves
visu daliu Europos.

Kalnas užgriuvo kaimeli.
Riboff, Vengrai. — 

szimts asztuopi žmonis 
užmuszti o daugeli i. 
kada dalis kalno nuslinko ant 
kaimelio arti czionais. Dauge
li namu teipgi likos sunaikin
ti. k • -

Prie tos drau- 
priguli daug sąnariu isz

Dvide-
I likos 
sužoido

1>

%

Milwaukee, Wis., — Trys 
žmones žuvo, keli žmones liko 
sužeisti ir pridaryta nuostoliu 
už $1,000,000 laike 
sniė’ko audros, kuri

Kongresmonas kuris myli labai

I

smarkios 
prasidėjo 

pirmadieny ir tęsęsi per visa 
nakti: 20 coliu sniego prisni
go. Gatvekariai ir automobi
liai veik visai sustojo vaigsz- 
ezioje, o ir telegrafinis susisio 
kimas su kitais miestais veik 
visai liko atkirstas.

Tarp žuvusiu yra ir vienas 
lietuvis, Jonas Greitis, 40 m. 

Visi trys suszalo 
pavargę nuo

; n

141 ‘flt
■ I

H

varg- 
szas vėl plumptelėjo in vande
ni. Puszkindamasis šuliny jis 

gelbėkit kas 
Pagalinus bu

vo isz 'szulinio isztrauktas jr

. Al!" 

įkiku“ — stebuk-C i

szaincs.
Pizakas

Policije aresz 
isz Carne- 

muu-

ve! szaukia: 
duszia turrit. *?

c i

I 
I! T1

Akyvi Trupinėliai.

Pienas su
linga karvute.

Pittsburgh.
tavojo Joną Pizika 
ges už pardavinėjimu

Laike perklausimo, 
nustebėjo policije, 

sakydamas buk jisai turi kar
vute kuri duoda pieną su 
ku,“ sakydamas:
karve su broga ir apineis, tai 
gaus munszainiui pieną.“ No-

i i
“ki- 

kas szers

rints palicije. norojo isz jojo
. • . « ,<■ • ■ ru * a ' • ii iiszgaut kur laikė' ta ja stebuk
linga 
nusį^zypsojo 
“aj, dont no.

Petrukas likos
uit trijų menesiu, o pakol su- 
gryž isz kalėjimo, gal karvu- 

pioiins isz-

karvutia, bet Petras 
kalbėdamas:

1 9

uždarytas 
•/

tęs nmn.Mzaininis
• - - *

j™™.- .. 'džius
'.4 ,

kelios
su-

valdžo

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLA3 SARGAS"

Visos reikalingo* maldos, Litanijos, 
ir tl.t. Puikiai apdaryta minktztais 
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasxtai. 
Preke su*1 prfsluntimu( tiktai $L50.

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

iszgel betas.

Praojta duotaX* ■

niszki garinei geležinkelei per-
'MJtk "i ' t * 1 1 • 1 • •

a įnori ko-

ve^O l^oiiia du bilijonus pasa- 
žieriu.

Miestas Najorkas praej- 
tn meta sunaudojo 6,82.1,679 
dėžių kiausziniu. Kožnoje dė
žę je randasi 24 tužnai.
. * Saule gali duoti szvieša 
ir Bziluma da ant kokios bili
jono motu. > . ;

* , Pakrasztije Jrlandijos 
žuvininkai sugavo žuvi kuri. 
Turėjo puspenktų pedu^aplin-' 
kui ghlva ir dvilekn pėdu ii-

* '■ I "■

Pakrasztijo

. I R>‘V

Bostope, 
Mass., pražuvo 83 ypatos him f. 
žihinezio gazo. ’"J

* Vienam lone vaudėHfc 
randasi 224 galonai!

* Sziadien 
dabar randasi 
na i.

Islaįklijos isz skaitlio 94,695 
užsiymineja ukysta.

* Tūlas turtingas Kajakas 
Jndijoi turi auksinia lova isz-

kuri kasztupje 350,000 
doleriu. Shrgai stovi prie lo-

■ 4' ,. ’

'X P ra o j ta meta

gazo. 
Vienam

Konią 44,000

mieste Berlino
350,682 telofo-

W ■* |

gy \entojai
'4

'lotu, pį 7P0 _ ^byijMKĮis,, picine-
na is

■’'

vos diena H4 naktį.
Ii j ■' A . i. .1 ’ ' ■ i

amžiaus.
nakti, amžinai 
bridimo g'aliti sniegu, kad pa
rėjus namo.

M

UžsienioBrooklyn, N. Y. 
leidimus vesti:

Stasys Plaktonis, 233 Berry 
St., su Prane Adasziuiiiute, isz 
ten pat.
Antanas Maszinauskas, New- 

aik, N. J., su Mariona Btamu- 
liute, 32<įolcs St.

Juozas Porolaitis (Povilai
tis?) 261 Bedford Avė. su Ade 
le StrbgįpU?

Juozas #auezis, apie

jo apsivesti su AliW F
• . /i e ii

liūte, 32 f^olcs St.

tis?) g617 ‘
KlUte.
Juozai

L lAlt

kuri jau buvo raszy >0 veli4 
?ctruL 

cziuto nito 190 Engert Are.,

kringelius.
Kopgresmonas Williain M. 

Croll yra žinomas U’ashingto- 
ne kaipo 
gresmopus.” Kožua diena 
Croll suvalgo daug tuju krin- 
geliu arba prceeliu. O del ko? 
Už tai, kad jisai paejua isz 
Readingo,: Pa., 
daug keptuvių prceeliu ir ta
sai miestas yra žinomas kai
po “pęecelinis miestas.”

< I

J >
‘kringeliuis kou- 

Kožna

akur randasi

f
i

' '■ T

•iH

11
.

B

' ii ''fili 
Cl

Ui. iii fell

lg

-

■■ Ali

B iii .ilsi
A
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Kirnilei neisznykes pakol pro
te' aeingys. — Vela apgavo 

Lietuvi.
Providence, Mass, 

di nce ’o 
villej buv

Stasį s 
H vn „ 

■ nepažiustama žmogų 
ton avenue.

I

i
i
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Susitarė su kaiminka nužudyti 
savo sena vyra, bet nepasiseko.

Saint Louis, Mo. — Mrs. Da- 
32 metu, motina

penkių vaiku, prisipažino pa 
iicijei buk j i ji prikalbino savo 
kaiminka Orą Theole, 42 motu, 
idant jai prigialbetu nužudyt 
savo sena vvra Petru 58 metu 
amžiaus.

Petras likos surastas szulini- 
je kuriame radosi keturiolika 
pėdu vandens, per savo broli 
Juozą kurjs tame laike praejti- 
nejo ir girdėjo broli szaukent 
pagialbos.

Kaiminka Theole

■11
i

idant

i

/

lauke su 
szmotu geležies rankoje lauk
dama pakol senis iszejs. Saali- 
niene iszsiunte Petra 
parnesztn vandens. Vos ženge
per slenksti, kaiminka uždavė 
jam kelis ypns per galva. Ma
nydama kad ji užmusze, abi 
moteres paėmė gulinti ir inme- 
le in szulini. Petriene pagrie
bė ilga pagali stumdama vyra 
po vandeniu, bet tasai vis isz- 
plaukdavo in virszu, atsigai- 

nim apsvaiginimo per
szalta vandeni.

Motore likt >s 
penkių met u o 
ant dvieju metu kalėjimo, 
ras innesze sk.jida ant persis- 
kvrimo nu<» savo “mvlemos 
pa ežiu les.

Tęvai 96 metu, apskundė su- 
Dali 65 m&feu.

Baltimore, Md. 
kad jojo s 
H5 met u

vintas

t

I

4

4
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I

i

4
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ECASZTIS “SAULE” !
IHZEINA KAS ŪTABNINKA IR PETNYCZIA

PKKNDMERATA KAHZTOOJA:
4MKRIXA Ant vino melo 8&M. Ant pu*-* meto Si.M 

’ EUROPOJE: Ant riio melo
MT1 Laimkoa Ir piningo* visada aiuakile tiktai ant Mato adreHo:

I

'* fcUROPOJE: Ant tImj melo $4.M.

W. OVBOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY AND A ST. MAHANOY CITY. PA.
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Nusižudė prie akiu savo
• moteres.
Kingston, Pa.

re Vineo Reniszko Iriusesi ap
linkui kuknia, s 
kaip josios vyrus

galvos.

Kada mote-
teismą reikalavo. Pet- 

Garvcr 
visus savo gabu-Pro vi- 

(Une- 
szitoks atsitiki- 

AalabiiUskas isze- 
jieszkoti darbo ir

priemiestyje
O

mas 
jo - 
Sll> 
ant 
gus 
szyti 
jam g 
pluoszta pinigu pasiūlė Znla- 
bauskui 10 doleriu atlyginimo. 
Lietuvis desziriitincs nepriėmė 
ir patarė tam

s*

Tas žino
tojo Zabibausko pra- 

’ szis padėtu surasti 
es, ir iszsit raukės

ne rodyt, 
priėjo da

Zabala us kas

t agni pamate 
prikiszo rc- 

Moi ere 
sukliko^ant Vinco idant to iie-« 
darytu, bet persergėjimas bu
vo užvelus, 
ir X’incas sugriuvo ant 
be gyvasties.
dvstos \ ra nežinoma. Velionis 
paliko tris .mažus vaikus kurie 
teipgi mate kaip tėvas nusižu
do.

Nepaprastas sutvėrimas.
Ant Vo

gime versziu- 
vidurio ant lauko.” 

Versziuko kepenes, szirdis ir 
žodžiu visi vidnrei radosi ant 
virszaus, o

volveri prie

szuvis puolė kaipo 
. grinda 

Priežastis savžu-

Westfield, Mass, 
ronoko fanuos 

isz “kas

žmogus, kuris

buvo savo 
ir buvo 

atsižadejes savo su

nes Dauczis

negu mokėti $10,000 atlygini
mo už inžeista szlrdele, kaip 
ji per 
raieziutes advokatas 
sunaudojo
mus perkalbėti Dauczi. kuris 
kelis sykius jau 
nuomone permainos 
galutinai
žieduoti nes. Dabar jau teismo
rodos nebebus, 
sutikės Petraicziute vesti.

—Jurgis Ruksztelis, 
vejas 29 Maujer St, apskundė 
Bridge Plaza 
sunu diaries, kuris 
padėtas 
Grand Jurv. Anot tėvo skun
do Charles 
namu overkoti,

■ < lai k tu vertes $90.

Binghamton, N. Y. — Lietu- 
Į vis krito nuo italioniszko smu- 
gio. Sausio 20 d. Italionas Pie- 

I tro La Verde — užmusze Pra 
J na Krikszcziima, gvvenusi po
■ Nr. 218 Clinton St. Pr. Kriksz 
cziunas buvo žinomas ežia ko
kius 3 metus nebuvo blogas 
žmogus. Sekmadieni 20 d. Sau

matėsi su ne 
kuriais savo pažinstanuiis. 
Apie kokia ketvirta valanda 
kiek vėliaus Krikscz. užėjo 
pas itala La Verde, kuris lai- 

restaurana- ir 
Apie 6-ta vai. kilo

siu-
I 

teisman savo 
ir likosi 

be kaucijos priesz

i(

'

ii
t

ft

pavogęs isz tėvo 
siutą ir kitu

i;

MEKSIKQNAI PIRKO AREOPLANUS OHAJUJE.
Meksikoiiai užkalbino asztuoiiis ;

jui, kuriuos ana diena iszsiunte in Meksika. Tas pats fabrikas už keliu sanvaieziu 
iszsiunsti da deszimts tokiu pat areoplami del meksikoniszkos valdžios.

I

Meksikonai užkalbino asztuoiiis areoplanus dirbtuvėje VV ilbur Wright, Dayton, (Įlin
kėti na

i

Binghamton, N. Y.
i.

dalis galvos, kojų 
ir kailis radosi vidurijo. Vor- 
sziukas pastipo in kėlės valan
das.

Ne norėjo motinos, — 
nužudė jaja.

Winona, Wis. -. Apie dvide-
szimts myliu nuo czionais atė
jo pas savo sunu Juozą, jojo se
nute motina Marijona Zajen- 
ciene, melsdama idant jaja pri- 

pa stoge o j i ji 
szmotelio <luo- 

J ♦ I •
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Isz Lietuvos.ISZ V1SU SZALIlJ I

I i

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. 
J l’,|i' i ' Ii' H Ir # *

I

Naujei gimusia kūdikis pa- 
. naszus in bezdžionia.

Daktarai
gimimu

Isztvirkhnas jaunumenes.
Nemunaitis. — Gal niekur 

norą taip isztvirkusiu pusber
niu ir vaiku.

Tamaqua, Pa. — 
parapijų uparezei 
lat Lietuviu 
perka namus, 
ja bažnyczia statyti.

— Musu parapijoi bus 
misijos kurios prasidės 12 Va-

24 Vasario.

Lietuviu 
auga. Nuo- 

privažiuoja ir 
nau-

žmogui pinigu 
ant gatves niekam 
Jiems besikalbant, 
treczias vvnis. J u kalba nukrv 
po apie teisingumą ir pinigu 
apsaugojimo. Galu gale priei
ta prie to, kad
parėjės namo atsineszc da $50 
ir pridėjo juos prie tu. kuriuos 
nesziojosi su savim kiszeniu- 
je, padarydamas tuo budu isz 
viso $110.

Tuomet tas
iszpradžiu sakosi jieszkas gi
miniu ir rodo dideli pluoszta 
pinigu, staiga apsirgo. Antra
sis nepažįstamas tuojaus pa

ir parneszti isz 
palikdamas 

savo pinigus,

sisiule bėgti
I aptiekos vaistu,
pas Zalabauska

josios kaiminka | kaiP° užtikrinimą, kad jis tik-
I rai su vaistais i
kada jis parnesze

i
nubausta ant 1

l’et-1

I f

rai su vaistais sugrižias. Bet
■ vaispi, tai 

ligonis pasakė, jog tie vaistai 
negeri, J r
Zalnbausko, kad jis eitu par- 

ir kad cida- 
sa\_o pinigus, 

i,

pradėjo praszyti

neszti geresniu 
mas palikt'ff“ 

l'ž tai,! kaipo užtikrininu 
linelis Jurgis Marse, Į taip pat sugrisz. 

Zalabauskas 
naktimis lyg vėlybam laikui ir žinstamiems $110 

Iraugais, aptickpn parneszti 
galvos skaudėjimo, 
jis su vaistais sugrįžo, tai 
gonio” 
t rojo apgaviko taip pat nebfi- 
vo. P ‘ - --- - -■

amžiaus valkiojosi

draugauje su piktais < 
prah'isdamas už daug laiko ša
lim uosiu, 
amžiaus, 

vaiku ”

(luv Marse 96 melu 
liepe arcsztavoti 

“vaiku” kada atėjo namo gir
tas ir sumiiszc savo ieva.

Sudc tėvas kalbėjo: “Jurgis 
> ra geru vaiku, nes paskutiniu i 

su piktais 
Noriu idant ponas 

iszkirstu gera pa
ne uždaryti ji kaleji- 

kaip ubago

laiku susidraugavo 
draugais.
su<lže jam 
mokslą o
me, nes pasileido 
botagas.

Sudže 
maldavimo, pasakė
mokslą šuneliui, kuris 
siverke ir abudu 
namo.

pusi lenke

palik f n
kad jis

palik<»
ir nubėgo 

vaistu nuo 
Bet kada 

“li-
jau nebuvo, ir to an-

nepa-

Dabar paežiam Zalabaus- 
kui prftdejo galva
nes -m teko $110. Jis’pranesze 

savo nelaime policijai, 
bot pinigai 
betis reikia, kokiu kvailiu žmo 
niu da esama j 
- (Paimta isz 
Journal,

skaudėti,

apie

1 9

jau negrisz. Ste-

“ I
Feb. 1.)

pas
Provindene.e

fLietuvius.

ant tėvo
gera pa- Philadelphia szesztas didžiau- 

net ap-
>enei iszejo

i

Nuszove Kataliku kunigą.
Bridgeport, Conn. Szi 

Panedoll ežia tapo nuszautasĮ 
ant gatves kun. Hubert Dahme 
kataliku Szv. Juozapo parapi
jos klebonas. ’ Kulipka iszejo 
jam per galva ir jis tuj mirė. 
Kas ir dclko ji szo\ <•. kol kas 
nesužinota, nes szovejus pabė
go; o pats kunigas mirė žado 

negalėjo

sės miestas ant svieto.
Philadelphia.

ties kares ir dideles 
Tokiov Japonijoj, .per 
ma žemos, nuėstas

- Isz priežas- 
nelaimes 
d re be ji- 

Philadel-
* phia dabar pasiliko szesztu di tas iv.

neatgaves ir todėl 
nieko'pasakyti.*Tik vienas sa
kosi mates kaip tai atsitiko.
Kunigas ėjos su 
jiedu; piktai tarp suves kalbi 
josi. Staiga tasai 
tmukes'isz kiszeniaus revol
veri, pi’ikiszes kunigui prie

kitu vvru ir

v v ras iszsi-

veri, pi’ikiszes 
galvos ir szoyes.

Kunigai užsijma 
. ncszvariais bizniais 

kios pasekmes jau ne naujie
na.

Užsmaugė aktorka tyksle

visokiais 
ir szito

savo 
ant

imtu p/> 
d irtis jam 
uos, n<‘s pas dukteria negalėjo 
būti ba 
blogai.

ja ja pa s i ei gi nėjo 
nepatiko kad

džiausiu miestu ant svieto.
Didžiausi miestai 

don su
New York 5927,625,
3,803.770,
Uhieagas

yra: Lon- 
7,467,168 gyventojais, 

Berlinas
Pa ryžius 2,907,000, 

Philadel
phia 1,922,788. Vi ėdu ins ir 
Moskva buvo dideleis miestais, 
bet dabar pasiliko daug užpa
kali jo Filadelfijos.

2,880,121, 
1,922,788.

apipleszimo.
New York. — Ludvtka Law 

son, patogi krutamuju paveiks 
lu aktorka, likos surasta savo 
gj’vcninie ant West 77-tos uly- 
czios negyva — užsmaugta per 
nežinomus pleszikus kurie pa- 
vtygbifkmg visokiu' I Imangcnyr 
biu ir žemcziugni. Mergiria gu
lėjo; suriszta ant grindų su už-

a ■ - j. ...» M .»

Draga, (’zekai. 
nemažai nusistebėjo 

1 yra panaszus in 
is yra apželias 

plaukais ant viso kūno. 
Į kūdiki paėmė po 

, Į daktaras Benda,
žmones savo | ] ■

. , <NC,"UU“i: į.H.g-nli iszn.ikszt <IH kn
cz>o m Nflję.H piesz.kus ir iki ju0!j (ci 
sziolai buvo tyku, gražu. Bet į 
pradėjo vėl rastis ne tik isz 
tarpo dideliu, bet ir isz tarpo 
mažu girtuokliu1 ir vagiu. Kas 
ežia kaltas tame’ O gi tėvuliai 
ir motinėlės kurie taip aklai 
myli ir gerbia, savo pusberne- « • • k r*

kaip Nemunai-ikll(liki„ kui.isi i\ u h i n i w u u i 13 i 
czio in. Galima dar pridurti, beždžione kuri ’ > ‘V 1 J • • 1*11*1 ’

sio P. Kr., dar 
savo

netrūksta ir isz dideliu bernu; 
yra bent keli 
muszeikos.
patys vietiniai
teismu suszaude

girtuokliai iri 
Kaip vokieeziai

Ta j i 
> savo apgloba 

, kuris dužiu- 
rejo motina laike ligos.

parapijoi

rn

ke savo bizni
saliuna.
musztynes, kuriu auka krito 

Į Krikszcziuuas; nuo dvieju su n

sario ir baigsis
— Pirma sanvaite bus del mo
terių, o antra del

tėvai Marijonai:
ir Cžesaitis.

Tėvai 
gamta 

apgavo. Dr. Benda 
Įrodo kūdiki tiktai del žinunu 
ir profesorių, kurie 

tikėdamiesi 
priežaste jojo 
mimo.
Levas sudraskė aktorių laike 

dirbimo paveikslu.
Rymas. —’ Inirszes levas, su- 

------- • sena i tali joną Augusta 
Palombi, laiko darymo kruta- 
mojo paveikslo po vardu “Quo 
Vadis.”

A k t orei,

>u 
Juozui 

motina atėjo pas ji ir laike tai 
už dideliu sunkenybių, norints 
tai buvo sūnaus privalumas 
priglaust pas sdve savo gimdy
toja.

Szetoniszka 
niojo jojo protu, 
motina nužudyt. Kada motina 
gulėjo kuknioje ant sofkos. po 
ilgai kelionei, iszgama suims 
užsmaugė motina rankomis.

Kaimvnai 
szali sustojo 
Zajenca, rado ...,
dasiprato kas atsitiko. Suriszo 
motinžudintoja ir nuvežė in ar
timiausia kalėjimą.

Kvailas šzposas, — nužudė 
savo dranga.

W ilkes Barre, Pa. — Palici
je aresztavojo du vaikus \rinca 
ir Petra Dombroskius, 16 ir 19 
metu amžiaus už nužudinima 
savo draugo Jameso Lungo 16 
metu. Vaikai dirbo ant broke
rio Kxeteri, pagriebė guminiu ’ 
paipa naudojama del czystini- 
nio liiaszinerijos brokeri ji* su 
pagialbaTmspausto oro (com
pressed air) indejo Lungui in 
burna paleisdami orą.’Drūtis 
oro sudraskė vaikui vidurius 
nuo ko mirė Pittstono ligonbu- 
teje iii dvi valandas po tam. 
Vaikai likos uždaryti kalėjimo 
lyg tolimesnes slieetvos.
Vela likos paszauktas vaiskas 

in Herrina.
llerriu, III. Penkiolika 

j,kompanijų 1 Ilinojaus milicijos 
likos iszszaukta iii Herrina, 
apmalszyti sukėlimus kurie ki
lo isz priežasties darymo kra
tos jcszkojimo munszaiiies po 
st ubas per Kiikluksus, 
kilo kruvini mųsziai, o 
y palos likos užmusztos ir su
žeistos. Terp szlapiuju ir sau
sųjų atsibuna tankus sumiszi- 
mai kuriu vietine valdže ne
gali apmalszyti, todėl likos 
iszszaukta milicija.

1. T"".. .........  * .,-r

vvru. Mi-

sūnaus

I

misi i s apipai- 
nes nutarė

Fsz per j

k m lik i
- v •

st ūdijo ja 
surasti 

nepaprastogi-

sijos laikys 
kun. Andziulis
(Patareni Aveliams isz'įnik 
idant “Saules” n eit žka bilietu 
kaip tai padare ’ Amsterdam, 
N.Y. 
kas1).

* 4 Saldes > !

Redaktor i aus p r ideėz-

važiuodami pro 
netikėtinai pas 
motina negyva

liūs ir pusmergeles. Isz per 
dideles tecn meiles ir duoda
mos liuosybovS pasisžbkeje lan-1 draskė 
ko naktimis garsius Nemunai- 
czio “vaknruszku, girtuokly
stes ir vagiliu kursus. Girde- 

gaus laipsnius

i

tis, kad tuoj
garsiu isztvirkeliu, girtuokliu 
vagiu ir muszeiku. .Jeigu ger
biamieji /panorėsite žinoti 
apie tai kurie
kursistai iszlaike kvotimus su 
grama. Žingeidus.

Butu paskendias.
Kapcziainiestis.

ežia yra prigijęs girtuokliavi
mas. Gruodžio 16 d. buvo toks 
atsitikimas.

Tūlas miszko
neblaivus namo ir pataikė iii 
szulini, kurs buvo 8—9 sieks
niu gilumo.

Netoli szulinio
pilietis Kmieliauskas ėjo van
dens semti ir iszejes girdi kas

Priėjės prie

i

/panorėsite
Nenninaiczio

.. - Labai

eigulys ėjo

gyvenantis

Gelbėkit, kas duszia 
szulinio 

ir skubo at-

Diena 9 Kebruariaus 
iszkelmin-deszitnta valanda, 

gai tapo sužiedoti Pranhs Pet
kus su pana Ona Pankovicziu- 
te.

neszti virve'J

szaukia:
turit!”
pamate szaukusi

nelaimingajam 
gelbėti: Atneszes viyve ir pa
davęs jos gala žmogeliui ėmę 
traukti, bet betravikdainas pa
vargo, neisztesejo, virve isz

aktorkos ir kiti 
darbininkai .su kliksmu iszbe- 
go laike kada levas drasko ku
na savo dažiuretojaus. Darbi
ninkai at begia su inkaitusioms 
geležimis ir ginklais nubaudė 
Ieva snžeisdami ji kelis kartus.

Bolszovikai persekioja 
katalikus.

Bolszovikai kas
kari smagiau pradeda perse- 

katalikus. Ana diena 
aresztavojo dažiuretoja Jr zo- 

, kada

Moskva

kiol i

i

koninkes darniu i kbn kas 
meldėsi k o p I y c z i o j e.

Kijeve* likos atidengtas suo
kalbis aut sukėlimo naujos 
kont rarevoliueijos aut numeti
mo bolszeviku. Prie tos drau
goves priguli daug sąnariu isz 
visu daliu Europos.

Kalnas užgriuvo kaimeli.
‘ Riboff, Vengrai. -

naujos

r>

ISZ

Kardinolas Daugherty
atvažiuos

kin smug i u truko .galvos kau 
las ir Kr., jau daugiau riekele. 
Nuvežtas ligoninėm mirė 9:20 
minutu vakare, ^nmgžndys 
ant vietos su imtas, ir sėdi ka
lėjime.

Pr. Krikszcziuuas 
jauna žmona ir viena kūdiki 
ir broli, kuris gyvena, rodos 
Kingston, Pa.

Atsargiau su italais sėbrau
ti!

minutu vakare. . .^mngžudy
« • A '• J • "1 * •

palik**; •

i

Filadeiphijos
Ketverge dalibau t i ant kuni
gu susiriiikinio ant kurio bus 

svarbus4. 1 4* apsvarątyta 
miszki veikalai.

tikeji-

Wilkes-Barre, Pa. — V ladas 
Borovskis kuris nužudė sali li
niuką Juozą Vavžyna Sugar 
Notch, likos 
antram laipsnijo žudinstos.

— Ugnis sunaikino Polack 
Jioteli ir Sirkino rakandu szto- 
ra padauzdama bledes ant 50 
tukstanczin doleriu.

— Evnon
struikavo 400 darbininkai už

iszrastas kultu

Mahanoy Plane, Pa. -- Uzio- 
nais Yhndasi gana dydelis pul
kelis lietuviu, bet kaip rodos 
apleisti ir užmirszti nuo viso 
svieto, ,lį>e jokios gyvasties ir 
veiklumo.
t Sorodoje

Poniszkeviczius, 43 metu am
žiaus, kuris dirbo ant geležin
kelio. Velionis pidi ko viena 
broli Mikola.

kasiklosia su
I

mire Augustas I tai, kad kompanija' ncprista-
ti nėjo goresni 
prižadėjo.

paraka kaip

t

'M

Kongvesmonas kuris myli labai

Milwaukee, Wis., — Trys 
žmones žuvo, keli žmones liko 
sužeisti ir pridaryta nuostoliu 

smarkios 
prasidėjo 

pirmadieny ir tęsęsi per visa 
nakti; 20 coliu sniego prisni
go. Gatvekariai ir automobi
liai veik visai sustojo vaigsz- 
czioje, o ir telegrafinis smisie 
kimas su kitais miestais veik 
visai liko atkirstas.

Tarp žuvusiu yra ir vienas 
lietuvis, Jonas Greitis, 40 m. 

Visi trvs suszalo 
pavargę nuo 

bridimo galiu sniegu, kad pa
rėjus namo.

už $1,000,000 laike 
sniego audros, kuri

Dvidc- 
szimts asztįuopi žmonis likos 
užmuszti o daugeli 
kada dalis kalno nuslinko ant 
kainielio arti czionais. Dauge
li namu teipgi likos sunaikin
ti. • -

sužeido
virve

varg-

.HK
gelbėkit kas

ranku iszspruko 
szas vėl plumptelėjo in vaudi. 
ui. P u sakindamas i s šuliny

4 i

duszia turrit.’7 Pagalinus bu
vo isz szulinio isztrauktas ir

szis,
kiku” — stebuk-Pienas su 

linga karvute.
Pittsburgh, 

tavojo Joną Pizika
ges už pardavinėjimu 
szaines.
Pizakas

< (

vėl szaukia:
Policije aresz 

isz Uarne-
mun-

Laike perklausimo, 
nustebėjo policije,

sakydamas buk jisai turi kar
vute kuri duoda pieną su 

” sakydamas:
karve su broga ir apineis, tai 
gaus munsztliiiiui pieną.” No
rinti palicije. nprojp isz jojo 
iszgaut kur laiko ta ja stebuk- 

7 bet Petras 
kalbėdamas:

k u, A 4
“ki- 

kas szers

<

A

karvutia
<*

isz ko 
kelios

iszgelbetas.

Praejta unetu
** r

amoriko-
niszki garinei geležinkelci per- 
vejfo konia du bilijonus pasa- 
žierię.

Miestus Nąjorkas praoj-

Akyvi Trupinėliai. amžiaus.
naktį, amžinai

Praejta meta
Mass., pražuvo 83 ypatus iiuo[. 
žibinezio guzo*

* Vienam
randasi 224 galonai!

Sziadien mieste Berline

»x Bostone,

’I 1

tone vandCiW
Iszsiemc

lingu 
nusį^zypsojo 
Maj, dont no.

/

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

y J

Petrukas likos 
uit trijų menesiu, o pakol $u- 
giyž isz kalėjimo, ga| karvu
tes mnnszai ainis

uždarytas •/

/I X i ■ ■ A
pienas isz-

• w . «■M ■ it ■

Visos reikalingos maldos, Litanijos,

ta meta sunaudojo 6,821,679 
dėžių kiausziniu. Kožnoje dė
žę jo randasi 24 tužnai.

Saule gali duoti szviesa 
ir sziluma du ant kokios bili
jono motu.

Pakrasztije

*

Puikiai apdaryta mink*ztaiair It.t.
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasatai.

• < *
■ k 5 1 ‘

Preke •iT prlduntimu, tiktai $1.80.
-U*' ", .

W. D. BOCZKAUSKAS.cd.
M AMANOV CITY PA

* Pakrusztije Jrlandijos 
žuvininkai sugavo žavi kuri, 
iturcjo puspeidctu -pėdu-* aplin
kui galva ir dvilcka padu ii- 
įvirk

na i.
-M?

*
dabar randasi 350,682 telofo-* M ii 1(1 h, ■

Konia 44,000 gyventojui
IslanUijos isz skaitlio 94,695 
užsiyminoja ulcysta.

* Tūlas turtingas Kajakas 
Jndijoi turi auksiniu lova isz- 
•■lotu,>jpo
T4H1O L.'.IM 350,000
doleriu. Shrgai stovį prie lo- 
vn« diena ii’ linkti.

imis, kuri kasztupje

Brooklyn, N. Y. - 
leidimus vesti:

Stasys Plaktoms, 233 Berry 
St., su Prane Adasziimiute, isz 
ten pat.
Antanas Maszinauskas, New

ark,
liūte, 32 ijipjjolcs St.

<. J., su Mariona Stanm-

Juozas Poyolaitis (Povilai
tis?) 261 Bedford Ave. su Ade 
le Str(>gįute.1 

kuri jau buvo raszy 
jo apsivesti su Ali!

K 
k «

Juozas pHuezis, apie
U. be ve Iij 
w retrui-

n>zinin n»lr» 100

kringelius.
Kongresmonas William M. 

(’roll yra žinomas Washingto- 
“kringelinis kon- 
” Kožna diena 

Croll suvalgo daug luju krin- 
geliu arba prceeliu. 0 del ko? 
Už tai, kad jisai paejna isz 
Readingo,: Pa., 
daug keptuvių prceeliu ir ta
sai miestas yra žinomas kai-

ne kaipo 
gi’esmonus. Kožna

kur randasi

‘‘nrupplinis miestus.’’ ii
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Kongresas paskyrė 10,629,- 
770 doleriu ant privertimo už
laikyti prohibicijos. Tegul nog 
la paima tokias tiesas jeigu 
valdže turi lazduoti konia vie
nuolika milijonu doleriu ant 
privertimo žmonių idant užsi
laikytu nuo gerymo. Prohibici- 
je Amerike neturės pasisekimo 
niekados ir szkada kad valdže 
meta prohibicijos szuniems mi
lijonus doleriu už nieką. Tuom 
tik arzina žmonis kurie turi 
mokėt didelius padotkus o isz 
to neturi jokio pelno ne nau
dos, nes prohibieije atnesze 
baisei pasekmes po visa skly- 
pa.

rodyt savo autokracije.
Taigi valdže kuri iszduoda 

milijonus ant papubszimu ir 
pasirodymo “ 
josios padonai randasi varge 
per paskutini drebojimn žemes, 
kuriuos Amerikas 
maistu ir drapanoms, tai mažai 
rūpinasi gerovių

PADEKAV0NE8 NUO
MUSU SKAITYTOJU.
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Tūlas

žmonis kurie turi

klauseskaitytojas 
mus, ar po karei kada tiek vy
ru būna nužudytais, ar sklypas 
gali 
vra duoti
turėti daugiau kaip 

Sztai 
Szvedijoi

daugpatyste, tai 
pavelinima vyrams 

viena pa
ežiu. Sztai paklausykite kas 
buvo Szvedijoi po užsibaigi- 
mui 30 metines kares. Karalius 
iszdave nkaza, jog kožna mer
gina turi pagimdyti po penkis 
vaikus ant praplatinimo gy- 
ventoju po bausmia mirties.

Po švieti nei karei Franci je 
ir Turkije norėjo investi daug- 
patysta, bet moterėles šukele 
toki armideri, jog valdže palio
vė savo užmanymą.

invest i

praplatinimo gy-

Visokiu uiekszu randasi ant 
svieto, but vienas isz niekiau
siu randasi Racine, Wiskonsi- 
ne ir tai g______
rius J. M. Linden, 
laikraszczius nuo neregio vai
ko kuris pardavinėjo juos ant 
kampo ulyczios. Biznierius 
priselindavo prie stalelio (tu
rėjo guminius padus) pasiim- 
davo laikraszti be užmokesezio 
ir nuejdavo toliaus. Teip daro 
per keturis menesius, ant galo 
papuolė in slaistas. Palicijan- 
tas su mielu noru taji szyksz- 
tuoli mivede priesz- sudžia, ku
ris neturėjo mažiausios miela- 
szirdystes ant laikrasztinio va
gies. Nubaudė ji ant tiek, jog 
už tuos pinigus galėtu užpre- 
numeravoti laikraszti ant tris- 
deszimts metu.

rerai žinomas biznic- 
kuris vogė

Jeigu geidžete pavesti savo 
dales Lietuvoje del likusiu gi
miniu arba atimti pinigus už 
posmertinc nuo kompanijų su * <«••• • • *ingaliojimais prisiunstais isz 
Lietuvos ir jeigu norite idant 
tas darbas butu gerai iszpildy- A — — A • . % • • -

kreipkitės in rėdytoju 
jums padarys viską kanuotei- 
singiause.

tas, tai su tokeis reikalais 
, kuris

-Vnglijoi yra tokis paprati
mas, jog jeigu ka« turi szuni 
kuris metasi, ant žmonių ir 
kanda, tai buna paszauktas 
ant atsakomybes in suda, o 
jeigu iszranda szuni kaltu, tai 
locninykas yra priverstas ji 
nuszauti. Panaszios tiesos yra 
ir Amerike.

Sztai gyventojas liuli, likos 
paszailkta in suda per kelioli
ka savo kaimynu buk laike 
pikta szuni, audže 
szuni ant smert.

Locnininkas melde 
romi s idant jojo kudliu 
ma” nonuszautu, nes szuniu- 
kas yru midaus budo ir mal- 
8Ztf«, niekam nedarydavo pik
io. Šudže pasigailėjo locninin- 
ko ir liepa paszaukt 
priesz tribuiiola.

Sztai “Pomas”
suda, tuojaus szoko 
džiaus stalo, pradėjo laižyt jo
jo rankas ir mosuodamas su 
uodega ant ženklo 
pradėjo “ ”
džia.

nusprendė

su asza-
“Po-

szuni

at begiąs in 
ant šu

džiaugsmo 
» “služyt ” priesz su- 
Matydamas toki meilu 

pasielgimą szuuyczio, atszauke

služyt

savo nusprendimą, liepdamas
locnininkui nesztis sai m t i 
ma szunyti namon.

Ana diena skaitome, buk Ja
ponijai atsibuvo iszkilmingos 

ant 
ptistrfe- 

<zio milijono doleriuTdant pa

vestuves 
kiirlu>4d|

kųnigaikszezio, 
<lž'o*

T 1

kas tai asz, 
randasi

> J o Saules

suszelpe

Gorbcmasis “Saules“ ižda- 
vojau W. D. B, Dekavoju asz 
jum labai szirdingai ir pra-

savo sklypo 
ir padonu. Jeigu Japonije bu- 

pinigus del 
savo vargingu pa- 

didosnia pa

tu iszdavus tuos 
suszelpimo 
donų tai turėtu 
guodono nuo kitu sklypu.

Ant galo karaliams 
rupi kas su
ka, bile jiems gerai ir gali i su
spausti paskutini skatiku per 
padotkus.

mažai
padonais atsitin-

Mirus buvusiam prezidentui 
Wilsonui, atstovai visu viesz- 
patyseziu Washingtone 
reiszke savo gailesti nuleisda- 
mi vėliavas pusiau ant savo 
ambasadų. Savo neapykanta 
del mirusio parode tiktai vo- 
kiszkas atstovas AViedfeldtas, 
isz ko amerikonai labai pasi
piktino.

Dabar valdže už tokia vo- 
kiszka neapykanta del mirusio 
amerikono, atszauks pagialba 
del vokiecziu kuria mane siun- 
sti.

Isz to gali kilti didesnis er
gelis ne kaip 
nes tokis 
nes
neapkeneziamas.

ap

sau kas mano, 
I )a s i ei g ima s e u r o p i - 

vieszpatystes yra czionais

prezidento Wil-

p rezidentu 
užsibaigė su 
In laika asz-

Stebėtinas ir nepaprastas da
lykas iszejo in virszu per mi
rimą buvusio 
šono, buk kožnas Suv. Valstijų 
buvusis prezidentas kuris mi
re likos iszrinktas 
tame mete kuris 
numariu vienu.
f uonesdeszimts metu terp 1841 
ir 1921 kožnas iszrinktas pre
zidentas mirė, dvideszimts me
tu paskui vienas kita.

Ant užtvirtinimą tojo fakto 
parodo: Harrisonas iszrinktas 
1841; Lincolnas 1861; Garfiel- 
das 1881; Mikinley 1901 ir Har- 
dingas 1921'. '

Teipgi pasirodo buk vice 
prezidentai kurie apėmė dins- 
tuB po mireziai paskutiniu 

turėjo i>o 
dvi “oo” savo pravardesia — 
Roosevelt ir Coolidge, 

b* i ...
Gyventojai Suv. Valstijų kas 

dien užmoka 
doleriu taksu 
nuo kožnos szeimynos. Isz kož
no uždirbto szimto doleriu kož
na szeimyna moka po dpileka 
doleriu ant meto taksu ant už
laikymo valdžios, valstijo, pa
vieto ir apskriezio. Priesz ka
re mokėdavo tiktai po asztuo- 
nis milijonus ant dienos.

dvieju prezidentu
“ oo ’f

po 24 milijonus 
arba po doleri

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Pas lape žiu Atei
ties. Su pagelba kažirora. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Iszguldlnejiman to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamo no Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubinu 
Sulva. Del vyru ir motoru.

_____________

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI UŽ . '................. 40C.

Prlsluskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

GYVENIMAS

•UTES 25c.

SZVENCZIAUS1OS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą. Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke sų pri^lyntlniu, tiktai 25c.

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

. r

szau nuo Dievo del jumis ge
ros sveikatos idant 
kus k oil gi a u so
kad jus galėtum bepertraukos 
ięzdavinet toki labai prakilnu 
lįikraszti i‘Saule’ ’ kurio asz 
ošiu skaitytojas jau nuo labai 
daug metu ir asz visai nenus
iimi kad kada kas mane gale

nito jo. Asz teip 
ateinant Se- 

ir Subatom kaip di-

jus svoi- 
užlaikytu ir

SAULE

hz Lietuvuzka Kaimelio
-r—— " • '

Amsterdam, N. Y. i— .
’ | M T

gas laikas praėjo kaip asz mo
ko nematau “ 
apie mus miesteli 
lo” I 
terdam’e bet nei vienas nieko 
nepaduoda in laikraszti tar-

Saulei
nors

Saule

tu atskirt
‘ ‘ Sauleslaukiu 

rodom 
džiaugiu szvcczio in savo na
mus, kad kaip kada tai net 
ant gatves iszejnu ir pasitinku 
Laiszkanesi kąu tik groieziau 
asz galctmi dažinot kas pasau
lin darosi. Žinau kad “Saule 
del partijų
tai už tai “Saule” ir tęisin- 
gianses zines del savo skaity- 

rj« ba ir privalo
Saule” del visii ligei szviest 

be skirtumo ju stono ar jis yra 
bagotas ar vargdienis — 
del jos lygus žmones.
Tai už tai ir man “Saule 
riause patinka negu kiti koki 
partijų laikraszczci.
asz ne tik pats jos skaitytojas 
busiu bet dar ir kitus prikal- 

“ Saule” 
ir sveiki skaitytu, ba kas tik 
skaito “Saule” tas ir daug ži
no, bet mes visi turim but dė
kingi už tai del
“Saules” W. D. B. Tariu 
karsztai acziu ir vėlinu ju ge
ros sveikatos

Su pagarba pasiliekam
No. 16017. — Jurgis if Rože N. 

Amsterdam, N. Y.

J >

visu i netarnaujo 
Banio”

I

toju suteikė

bysu kad užsirasZytu

4 •

visi

i, gc-

Per tai

Iszdavejo 
W. D. B.

Aplaikiau nuo tamistu do
vana kalendorių tai yra skai- 

už ka szirdin- 
Laikraszti ap- 

kuria 
atyda

tomą ir sienini 
gai 'dekavoju. 
laikome kas savaitia, 
akyvai ir su dydelia 
skaitome visi. Acziu da karta
už jusu pasidarbavimu del vi
su Lietuviu ne tik Amerike 
bet ir Lietuvoje. Teipgi siun- 
cziu labas dienas mano .szvo1 
gereliui Pilnoku i ir jojo sese
lei.
No. 6419 A. P. isz Agariuiu 

kaimo, Lietuvos

Skaitydama 
akyvumu teminau 
padekavones. Maniau, jog tik
tai asz jaja myliu, bet randu 
kad tukstanezei ir tukstan- 
czei jaja myli kaipo asz isz ko 
labai nudžiugau, jog “Saule” 
turi tokia mylinezia szeimyna 
po visa Amerika. Czionais dau 
giause skaito laisvos pažiūros 
laikraszczius ir kelis kunigisz- 
kus kuriuos žmonims panevali 
inkisza agentai daugelis skaito 

nenori už

4 4 Saule“ 
ir skaitau

Asz esmių

juos už dyka nes 
juos mokėt (mat pigu tavora 
ne szunes ne oda.) Skaitau ir 
kitus, bet man “Saule” patin
ka geriausia ir yra smagiau
siu laikraszcziu.
varginga naszlc ir sirgau per 
keliolika metu, bet užsidirbus 
kelis dolerius nesigailiu pri- 
siunsti jums už prenumerata. 
Lai jums Dievas.padeda jusu 
darbuosia.
No 9642 Mrs. M. K. Cicero, III.

suramina už 
jusu gera szirdi ir kad visisz- 
kai pa s veik tume t.)

(Lait jus Dievas

Ko Jurgi sėdi teip mal

> f

szeii
Ba ne daug valgiau.
Ar tu, ne’daug valgei!

Kirtai nęt auses krutėjo!
—• Jau, jau, — kirtau 

kodėl pilvo ne skauda. 
■... ■ .i   i wi .i-1' m,.»-    į.    •....

— Jau, jau, f O

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.A. r

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,pinigu už “Dideli Sapnoriu,“ 
nes negalėsimo 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. Meldžem* pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio.lr.užlal 
kalingu rokundu.

L£VU>D| UCaVAA VABALIUS p A ftUUMV 

. Meldžeme pinigu nesiunsti

ergelio. Ir; uilaikymas nerei-

i

Jau ii-

paduota

turi daug skaitytoju Ams-

tuni, kad visi miega rainei ąrba 
atrodo kad uzion visai lietuviu 
nėra apsigyvenusiu, bet yra 
priskftitoma apie
lietuviu. Taigi, asz nors trum
pai pranesziu 
“Saules”.
girdisi dabartės. Olas lyg szio- 
lei bnVo labai dailus, sziltas ir 
be sniego, bet nuo 20 d. Sausio 
pradėjo sza|t ir teip oras atsza- 
Ip kad net pasiekdamas 8 laips
ni zero, ir prisnigo apie 4 co
lius ka padare gera rogių kė
lė del pasivažinėjimo žmoniom.

Szitas miestelis yra nelabai 
didelis vos tuvi 33 tukstanezius 

savijo talpina 
daug visokiu sztamo iszdirbys- 
cziu suskaiezius jas visas in

apsigyvenusiu,
2 tukstanezoi

rdel skaitytoju 
kas mus apygardoj

gyventoju, bet

ežiu suskaiezius jas 
krūva, tai pasidaro skaitlius 
apie 117 dirbtuvoliu Amster
dam’e, bet kas isz 

kad
to didelio 

skaitliaus, kad visos labai 
szvakai dirba, ka tik gyvasties 
dvase matosi pas visus, vienos 
tik dirba po 3 dienas in sanvai- 
te, o kitos kad ir dirba visas 
dienas bet su mažai darbinin
ku. Daug atleido žmonių nuo 
darbo, o katrie liko prie darbo 
tai del tu algas sumažino 10 
centu ant dolerio. Darbininkai 
nenorėjo dirbt už numažinta 
alga ir jau buvo iszeje 
st raiko bet

buvo iszeje ant 
pastraikavo kolos 

dienas vėl sugryžo prie darbo 
ir teip užsibaigė streikas neor
ganizuotu darbininku.

Taigi asz praneszu kad nie
kas nevažiuotu in Amsterdamą 
darbu jeszkot ba apsigausit at
važiavę, bet joi katras turit 
daug pinigu lai galit atvažiuot. 
Pas mus yra labai daug salimu 
tai galėsit prageri o gal jum ir 
labai patikt mus moterukiu isz- 
virta, labai dideli gabumą mus 
moteriukes turi ant virimo, — 
vertos medalius apdovanot už 
tai visos.

bet jei katras turit
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ateina vienas marijonas, insjli- 
pa in pamokslinyczia, asz mis- 
linap kad sakia pamokslą, per- 
sižeghojo ir prabilo in susirin
kusius: “ Broioi ir seserys

ySW—l—u >■ .■iiAA.i—iBf — ■........ —„i,. . —im, „ , ....................... . ... . „,M|

laidu. Palaukus kėlės minutadi
»■ —.....   w į j

* >■ lt?

GERIAUSIA BŪTI GERAIS 
KATALIKAIS.

rĄot i pa.
** .„i,..... X’

“Broioi ir seserys 
Kristuje, Dievas ^Iraudže jum 
skaityt bedicviszkus laikrasz- 
cziiis ir užgina, (net paminėda
mas visu vardus laikraszcziu 
kartu ir “Saule”) sako, kad 
kuris skaito bcdieviszkus ir 
laisvamaniszkus tuos talkraszi 
ežius, tai ne vienas negaus at
laidų*...
dus kurie skaito 

Darbininką”
jai tuju laikraszcziu gaus at
laidus, o kas kitokius laikrasz
czius skaito tai atlaidų negali 
•gaut.

Na tai dabar jau sėdėdamas 
if mislinu: vot, tai tau, bubu ir 
Alvitas! Pirma žadėjo del vi
su o dabar jau tik del 
go” ir “

4 4

tiktai visi gaus atlai- 
“Dranga” ir 

tai t ik skaity to

Džiaugiamos visi katalikai 
Jog neturi bolszoVikai, 
Ryme savo szvento tėvo, 
Dangui Augszcziausio Dievo. 
Mcsgi turim szventa tęva, 
Dangui Augszcziauso Dieva, 
Ir Jo,Su n u Jezu Kristų, 
Kas priesz Ji kariaut drystu ? 
Nors bedieviai daug plovoja, 
Kristus ant to visai nedboja, 
Jo bažnveze szventa szvioezia 
Tikinczius melstis kvieczia.

i r

J

Mus bisklipaS geras tėvas, 
A « « A * • » A

Atnešto josios Stasiuku ant 
nasztu. Atnesze ji keturi nu- 
liudiu ir tylinti draugai — mo
nasztu. Atnesze ji keturi

linai. Kapralus Juraszka pri
ėjo areziau prie i_ __ L

drobaneziu balsu 
“Laisvanoris Stanislovas JĮu- 
žas, krito ant kares lauko nuo

motinos ir 
paszuuke:

krito ant kares lauko nuo 
nevidono kulkos - - ------ Kri

to gindamas savo pozicije, ąp-
siaubtas isz visu szaliu per

ncapsiginklaves,nevidonus, 
ne norėjo pasiduot, mėtėsi ant 

99nevidono su bagnietu.
Kapralus priesz lavonu no

f

, J: >'

w
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“ D ra ti
ška i ty- 

toju kuriu asz visai nepažystu 
ir neskaitau, tik asz esu skaity- 

” jau nuo dauge- 
kitu lietuviszku

Darbininko 1,

tujas “Saules 
lio metu ir 
laikraszcziu kuriuos tas mari
jonas priskaito prie bedievisz- 
ku ir laisvamaniszku.

t Palaukiau kol tas marijonas 
pabaigė savo spyeziu ir paliepė 
■žmoniom keliaut namo, o atejt 
kita vakara tai ir asz sugryžau 
namo su tuszczeis kiszeneis ir 
jau kita vakara visai neejau.

Katalikas.

Ka rsszo apie knyga “Tūkstantis 
Kaktų Ir Viena”

Atvažiavo in Amsterda
mą du kuu/gai marijonai kaip 
jie save vadina. Laiko misijas 
visa sanvaite nuo 7 Sausio iki 
13 
truki (freita) atlaidų net isz 
Rymo, sake levo szvento szvon- 
tyti, tai labai geri. Na ir pradė
jo dalyt tuos atlaidus kas po 
300 gavo, o kas ir po dauginus 
nustvėrė tu geru atleido. Ir asz, 
kaipo katalikas buvau n u be
giąs gaut tu atlaidų, nors kelis 
tuzinus jei bus galima gaut. 
Dar namie būdamas apžiurė
jau kiszenius ar geri, ir nuėjės 
in bažnytėlių atsisėdau, radęs 
sau vieta prie pat tako ir mieli- iltį 
nu sau gausiu ir asz dabar at-

• ♦

dienai ir partraukė ciela

——• I

Gerbiami Tamatos:— Sžluoml duoda 
žinoti TamatomB kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tukatan 
tl» Naktų ir Viena” kuria man prl 
siuntėt, norint asz prislunęzlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsluncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinai 
puikus apraszimus, turi neapsakyta) 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kuž- 
nas4 turėti Jla mimuose'ta puikia kny<* 
ga su grąžais apraszymals. Žmogui 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu. 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szclmlna 
Dekavoju tamstoms už suredl,ma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso Klaro vclijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetos knygos tai prlsluskite $2 
„4 "Saules” Iszlelstuvcs o gausite tuo- 
Jaus Der paczta.

Lai ji laimina Dievas, 
Jo aveles jam ganytie. 
Ir avinėlius valdytie. 
Geri musu kunigelei, 
Tikri Dievo a vinelei, 
Ejna niisziu jie laikj 
Kartu pamokslu šaky,. 
Kaip ant minziu iszejna, 
Susirinkia traukia daina 
“Pulkim visi ant keliu, 
“Garbinkim dangaus 
0 vargonai jiems pritarė, 
Klausant žmogui szirdi net 

purvere 
Rodos dangus atsidaro, 
Lyg stebuklą Dievas daro. 
Kad jo vaikai katalikai. 
Net pavydi eretikai, 
Teip gružei Dievu garbina. 
Sutverto ja savo amžina. 
Prie sosto Jėzaus mieliausio 
Atpirkėjo mus branginusio, 
Suklaupia visi ant keliu. 
Visokio stono žmonelių: 
Senu, jaunu, mažutėliu, 
Duoda garbe atpirkėju. 
Už kuriuos Jis numirė. 
Ir del ju dangų atvėrė. 
Tik bedievei tos malones. 
Iszdykeliai liejo žmones, 
Kurie snukiu nesuvaldo, 
Tu jau duszes voliiei gaudo. 
Kurie skires nuo bažnyczios, 
Plusta ant Dievo stalyczios, 
Toksai jau, spncį .iiipiiires, . 
Jėzaus malones uedatyres. 
Lai bedievei tegul plusta, 
Nors ju szirdis ir trūksta, 
Mus tikėjimas yr’ geriauses, 
Už visus kitus gražiauses. 
Už tai bedieviai pavydi, 
Jog nėra teip iszklydi, 
Kaip tie karezemu lankytojai, 
Didžio mokslo klausytojai( ?) 
Kas turi akis — regekit, 
Ir kurie ausis — girdėkit,

I
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karalių.

turėjo tiesos keikti tai dadu- 
rc: “Rusai ji padėjo.”

— Matom isz tolo viską, bet 
negalėjome jam ejti in pagial-

— dabar atneszem tau su-
— daug ji mylėjome. Jisai

bn, 
nu 
buvo musu geriausiu draugu. 
Nuliudia esame labai.” Nega
lėjo daugiau kalbėt, — ten ne
vidonas, muszei, beike skubyt, 
neturime laiko ant apgailesta
vimo ir aszaru, reike ejti“ 
Atydaves garbe, priėjo da kar 
ta prie lavono savo draugo, 
priklaupė jr
dranga atsisveikino su szalta 
rankelių Stasiuko.

Draugai iszejo.
pasiliko motina su lavonu sa
vo vientuvtoliu šuneliu: Nuo 
kada draugai atnesze Stasiu
ko lavona, buvo kaip suakme-

savo draugo 
pabueziaves

Grinczioje

nijusi. Tylėjo kada in jaja kai
bėjo kapralus, žiurėjo paskui 
iszejnancziuos stiklinėms aki
mi, palikdami ji su jaja, Ne, 
tai negali but teisybe — mėtė
si ant lovos, 
reivio;

— Stasiuk, tai asz, tavo mo- 
fynele, mylemasis, kas tau at
sitiko, juk tu gyvas, tai nega- 
lema būti ka 
kalbėt, pasakyk

apenie galvelių ka-

'įjie tau padare, 
; , nors žodeli. 

Pagriebė sukruvinta kana 
vo vienatinio 
kūnas .1*

kulkoms.
ant savo ranku suprato. Nu
žudė josios kudyki. Josios vie
natini skarba, del kurio gyve
no, pasiliko viena — be jokio 
tykslo.

Spaude kas 
g'

8a-
sunaus, kurio

perszatitas daugelioms
** Paregėjus krauja

r

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 
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PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
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SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SŽITA KNYGA

Gcrbemaste Tmnlstai:-*
Sulaukiau nuo jusu nIunczlamoB

T u kata.nt.ia

1 -h m **

Kuriu szirdis neužszalo, 
Ejkit tuo prie Dievo stalo. 
Jėzus svodba jums prirengė, 
Savo szirdi atidengė, 
Del paklydiisiu aveliu, 
Žuvusiu biednu duszeliu. 
Jisai yra teip malonus, 
Neatskirc vargszus—ponus. 
Visus pęna kimu savo, 
Nuo peklos lygiai paliuosavo.
Kol griesznyke nelaiminga 
Ne esi Jėzui dėkingas, 
Už Jo sunkia smerti, 
Tu ja in niekus apverti.
Ak žmogau, paliauk plovoti, 
Gerjalis imk pakutavoti, 
Jau netoli toj valanda, 
Ir mirtis dalgi, galanda. « f I 1 d
KagLtada tu darysi, 
Kada savo darbus regesi, 
Ka uždirbai gyvendamas, 
Neszies su savim mirdamas?
Iszskaites Jėzus dekretą, 
Sakys: tu mylėjai svietą, 
Dabar pjaukie ka pasėjai, 

" ft ill A į „, 1 1 * *

Jau netoli toj valanda,

s

kart daugiau 
eltona galvelių sunaus, skaus 

mas, kokis draskė josios szir- 
di dalytojo sustingusi lavona. 
Neverke — 
iszejtinejo isz

Nužudė, neturiu jau dau- 
Ir teip per

tiktai staugimas
josios szirdies:

įgiau Stasiuko!” 
kėlės valandaę liulavo lavona 
per kelcs valandas.

Sutemo, grinezioje pasidaro 
baisu, 
mas vieszpatavo, 
szaltis vieszpatavo ore. Sztai 
Sztai — kas tai — kokia tai 
neiszpasakyta szviesa pradėjo

per kėlės valandas.

Noiszpasakytas tyku- 
mirtingas

Sztai — kas tai

apiminet lavona. Stasiuko vei
das pražybo. Ant kimo prade* 
jo nupuolinet žiedai isz kuriu
pradėjo darytis kokis tai ženk-
las panaszus in lietnvistka vy-
ti ženklas garbingos tėvynės,
o kokis tai saldus balsas rodos 
Bzauke: “Motinėlė — asz ta 
vo ir Tėvynės!“

Kada ant rytojaus kaimy.
nai akyvi žinoti kode! grm- 
czeleje teip ■ malszu, atidarė 
Aiurie kur nelaba mirtis buvo 

prie lavono Vie-atsilenkus,
v, 4

natiniu sunaus gulėjo m'gyva 
motina — szirdis

*

j i ai trukoszirdi s 
isz gailesties.

Abudu likos palaidoti kape.
mano vardu knyga ”

, Noktu Ir Viena” už kuria tariu 
Bzdrdinga acziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Vlfena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa- 
i
glal praeina. Asz visiems linkticztau 
kad nusipirktu tokia* knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nel» Ja 
skaitydamas žmogus apie visko tada, 
pamirsžtl ir visokį rupesczlal norą 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921 m.
D v. Palazduonys, 
Czoklszkes vai.
Kguno apsk.
IATHUANIA.

1*‘

Ejk pas ta ka mylėjai.
Mano kanezes užmirszai,H t •' • •• n -Ui 1 4 .ii ' ‘ ir '• " " „ ■*

Ejk dabar peklon amžinai,_ <lW f . IĮ y I »! -• * ■ Ii !|" r r

Per amžius verkei,-kauksi,
Bijanti kaip laikas b z ve n tai ir ema- Kancziu galo hosulauksi.

Ten užmokesti tu gausi, 
Smalos sieros paragausi, 
Buvo velnias draugu tavo, 

tave gavo.

Idant isztalst iszganyma.

■ M H

Jam tarnavai
Melsk M

i

— F. W. S. B
‘ JI *

1

y į ' .  į. h ■ 4:

Melsk įlaHjos užtai’yma, 
Idant isznielst iszganyma. 
Pas $unu savo mieliausia, •

4

Yra tai ketvirta išdavimas tos puikios knygos, tas

IkM. i. J .■ u <

Valgiu Gaminimas
y**..—

Namu Prižiūrėjimas
W f* e '

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti siia knjrga 
ir ji turėta rastis Mok

„ Ki
IV1 M lt' fe ė X

privalo tareti uta knjrga
Atpirkėju mus brangiausia.

. • ' I. .I, HB1 J v < ’ I
Isz kvailybes atsikelinia

vienam name. 162 puslapiu
didelio formato, Dnitais 
audeklines apdarais Pre
ke tiktai • , ,

Isz kviulybos atsikėlimą, ' 
Prie bažnyczios sugryžįma,Teipgi galuna

Preke knygos Amerike $2.00
parodo kad Žmonėms labai patinlca.
A ’ -**   - C“- ■*

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOOZKAUBKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

ja nusiusti jai Lietuva, Tvirtai prižadėk jąrĮi^ti,

w D. BOOZKAUBKAS - CO
i ' ■■ :■ < * ' ♦ L f -l

MAHANOY CITY, PA.
n . . , ' ■ 1

J''

Ktid po sinėrt dangų *f T

Re tiktai
jh| n *»

. 91.00
ui. I

’■ i»i

it

,, ( įt
1. denis.

,n
D. BOCZKOWSKbCO.

MAHANOY CITY, PA.
t 4.

MAHANOY CITY, PA,
t Ii
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Lynojo. Bnlgesi šzalta ir pa
niurus diena, kassyk virsda
ma labiau ir labiau in tamsia 
nakti. Darbininku ir darbinin
kių pulkai, paleisti 
lio dirbtuvių, < 
vienos krūveles,

isz mieste- 
dalinosi in pa- 
, besimažinan- 

ezias gilinanties in miestą. Ju 
balsai silpnėjo ir laipsniszkai 
tilo, apsikeisdami in aiszkesne, 
einaneziu in viena vieta darbi
ninku, kalba. Viduriu gatves 
snukiais žingsniais ėjo tapyto
jai, neszanti 
nes, szniurus, 
tai ant pecziu, (ai rankose, kaip 
kuriam buvo parankiau; szale 
ju ėjo samdininkai, baltuose 
storuose marszkiniuoso su rau- 
donai-gcltonais, nuo plytų dul
kiu, veidais.

Tarp tos žmonių minios, 
triukszmingai einanezios, 
šiai, paszaliais szvyscziojo szc- 
szclis, smulkus, susirietos, bai
lus ir dairantysis in visas pu
ses. Tai buvo Onute. Ji ėjo 
grcitiii, atsargiai stumiama, 
szalinosi, veik isznykdavo, 
stengdamasi tik tiek užimti 
vietos, kiek būtinai reikalinga 
pastatymui dvieju basu kojų, 
kyszancziu isz mediniu suply- 
szusiu klumpiu. Liesos jos al
kūnes buvo stipriai priglaustos 
prie szonu, rankos giliai su- 
kisztos in rankoves, karanezios 
ant pecziu kapotkes, maža, 
pilka skepetaite, ant galvos 
suriszta, neužtektinai donge 
jos tamsius plaukus. Buvo tai 
toji pati skepetele, kurioje bu
vo užriszus savo deszimti auk
sinu; dabar in ja neturėjo ka 
riszti, o kurpiu pirkimas per-* 
sikeite in nepasiekiamus mas
tymus.

Jau savaite praslinko nuo to 
e • - — k »• | .. 1 ' •’Trr:

pradėjo leistis in juoda skylė.. 
Czia taip buvo tamsu, jog ei
nanti inergina suklupo^ .(lu, ai\ 
tris syki us, ta i b in; .kubilą su 
vandeniu, tai in lopetadr sargo 
szluota. Vienok, ejcįąma i^zil-i • « • • * ' • * '■ .

I, 

duriu,
gai szlapios sienos
paskutiniu
per pusiau sziaudąią užkisteta 
langeli, inejo truputis nuo ži-l 
b i n t u v o sz viešos, duris tas j i

priėjo prie 
ant kuriu,

* • • < 4 lt

pastūmė ir inejdama pasd(?nko. 
Iszkarto nieko nęmate, nes sta
bo jo si o ve jo. i garo, kamuolia i, 
kylanti isz ląilijoa, kuri stovė
jo szale poeziaus. Tik vandens ft t • A I te ft A a \

Tuom’tarpu sugrvžo Valen
tiene, pataiso gestanczia ugni, 
užkaite puoduką, ant stalo pa
dėjo deszros kąsneli ir pyrago 
szmotai vėl pasilenkę atydžiai

tieiiOj pataiso gestanczia ugni
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tai ponas Praneiszkus wno, 
lead tai, nelyginant, jijez tokia 
kaip tos isz antro namd? Pas 
mane, aeziu Dievui, tokiu da-

plisdama ugni, kuri spalvuotai 
npszvieto jos malonu Inozurisz- 
ka veidu, o kuomet viskas 

, sustojo priesz 
t,

kaip tos isz antro namd? Pas

r*
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. Sargas kepure ant galvos 
perkreipe ir kasosi antausi. Po- 

iszkalba ma- 
bet jis lin

Sargas kepure

L I
t-l

miecziu trobeles lygiai buvo 
netoli. Staiga per miega misi- 
jonorius pajuto, kad kas tai 
traukia ji už rankos. Atvėrė 
akis manydamas, kad koksai 
stabmeldys atėjės praszo krik 
szto, nes apie tai sapnavo, bet 
greitai atsipeikėjo ir pamate, 
beždžione prie savo rankos.

— Kas ežia tavo atnesze. 
ruszcziai suriko misijonorius 
ir nusivijo beždžione nuo sa-

! "*

,id os Vale n tienes 
tomai imponavo, 
spieude ueuiif%įlcisti.

’■ ir . ..■■ ■ ■■

asz tvarka daboju
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buvo gatava, sustojo prįesz 
Onute, nežinodama ar ja kelt, 
ar»nokelt...

Merginos akys buvo vos:yos 
primerktos,,o lupas turėjo gaį- 
lei suspaustas. Kanczios pa
veikslas atsimuszo ant jos vei
do, pilnas giliu, tragiszku sze- 
szeliu. Diena ta veidą jauna ir 
suvargusi darkė koks tai kvai
lumas, kurs po brutaliszku gy
vasties kireziu, (artum po lazx> 
dos kireziu, paliko pedsaki. 
Miegant, ant 
patavo (ik skausmas ir dare 
ja savaip gražia.

Valentiene nemasto apie tai,

S asi 
rą nkas, 

o ant jos 
maldos žodžiai,

I

— 0 sznva man ton prie ko! i
i namuose.

nes isz to diioiią turiu. O iner-
♦ i • . « ' 'Ak

gaį virszininkas užeiti.*.
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1nes isz to duona turiu, u mer 
gina tegul paszporta paduoda 
nes
asz ežia gi pavakare užeisiu

ir duris

i

ft

Tūlas misijonorius, bekeliau 
damas, labai paVąi’go ir už
suko in viena kdima pasilsėti. 
Eidamas pro viena trbba, isz- 
gii‘do nuostąbu riksmą, kaip 
kpkio imiszapiojo arba persi
gandusio vaiko verksmu. Isz 
žingeidumo inojo 
sztai, ka pamate.

Viduje aslos stovėjo su bo
tagu szeimininkas Likeon ir 

pasigailėjimo susi
sukusia in kamtioli maža bež
džione, kuri baisiai roke.

Misijonorius, priėjės areziau 
nutvėrė szeimihinko ranka ir 
sulaiko ji nuo inuszimo.

— Už ka ja taip baisiai pla-
♦ * "
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plake be ir nusivijo beždžione 
ves.

Bet Aliuko,

'■

pleszkenimas ir skaidiniu try
nimas, jsuvįenytaą są garsiu 
Stenėjimu,, ženklino, kad ten 
dirba skalbėją Valentiene.

— atsiliepė 
, į, kuomet pa

stumtos durys sudavė klomka

Iszojo 
uždare.

Alotefs dirstelėjo 
kita. Onute buvo, persigandus, 
Valentiene galva T ' 
nojo jau praėji i 
raudona paszporta, ,

Ir užmirszus buvau, kad teip 
dabar su tais insimaldąvimais 
spiria... O kad jie kur...

Onute apsiverke.
— Neleiskite manės nuo sa* 

pražūties, ne-

paskui save

viena in

,| v- < J

’ . . j į ' m ■ I » I

Frilande ant Main ulyczios,

V

'il
užsispimsi vėl 

• ir emo
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traukti. To buvo jau perdaug 
miHijonoriui. Tszlipo isz lovos, 
norėdamas beždžione nubaus- 

paklausę misijonorius. ti. Tik sztai pažvelgė in lan- 
j .{nuožmiai ga ir nusigando, pamatęs di

dele szviesa. “Tai — gaisras“ 
— baimingai isztare misijono
rius. Isztikro miszkas buvo už
sidegęs ir jau arti namu ug
nis buvo priėjusi. Dar valan
dėlė ir namai butu užsidegė.

Pamatęs dideli pavoju, mi
sijonorius greitai iszbego isz 
namu; beždžione paskui, per- 
szokusi per jo peti bego prie 
kaimiecziu namu ir baisiai rė
kė.

Iszbege isz trobų 
vadovaujant misijonoriui, pra

prie jo kojų prikibo iii

Randasi tonais merginos 
kelios,

Kurios mėgsta ant salimi ko 
trepu sėdėti,

paliko
jos veido viesz-

— O kas ten ? 
nuo bąli jos .boba 
t______ __ _ ....
in siena.

Onute nieko 
sake, tik sunkiai 
in tarpduri atsirėmė, 
nūs in szlapia 
nas rankas nuo likucziu muilo, 
Valentiene priėjo prie duriu.

— Visokia dvase garbina 
Dieva... o gi tai Onute!
siau nusistebėjus, 

I džiaugsmingai suszuko.
atsitrauk ; 
Eiksz in stuba!

Numėto nuo tako pundą su- 
tersztu skalbinių ir patrauko 
mergina prie saves. Onute lei
dosi save vest, tartum kūdikis. 
Sausas kosulys pakrato ja vi
sa. Valentiene atsuko ja in 
ugni, o pati atsistojus priesz 
ja gailestingai rankomis ples
telėjo.

— Žiūrėkite, žmones, ka jie 
su ja padare!... O tai ja isztie- 

iszdžiovino... Te,
truputi — pridūrė, pasėmus 
vandenio isz supuvusio viedro.

Onute, truputi nusiraminus, 
iszgcre vandeni, pabueziavo 
Valentienei ranka ir apsikabi
no jos kojos. Boba priglaudę ja 
prie plączios, prakaituotos, 
persiemusios muilu, krutinės. 
Tas prispaudimas nudžiugino 
vargsze mergele. Parpuolė ant 
kreses ir garsiai pradėjo verk
ti. Valentiene stovėjo priesz ja 
ir galva lingavo.

— O (ai ja suode, tegul 
juos! — O tai ja iszdžiovino!... 
Mergina buvo, tartum žiedas, 
o dabar nėra ant ko pažiūrėti... 
Ir ka tu, nabagėlė, dabar da
rysi?... Ar jau visai tave pa
leido?...

— Kur (all! Ne visai... 
sake pagalios Onute ir vėl eme 
verkti.

Valentiene susirūpino.
— Tai ir kaip gi tu, Onute
— Muszkitc mane, 

kite, bet nieko manes neklau
sinėkite! — atsake nusiminu
siu balsu Onute. Kad tik szia 
naktele pas jus perbueziau, o 
paskui kas bus, lai buna...

— Ar matote žmones kvai
le? — kalbėjo Valentiene in 
szonus atsiremdama. — Ka, 
ar tai mes nesavi, ar ka, kad 
tu pas mane jokios pagialbos 
nerastum? Ar-gi asz no kūma 
tavo tėvui, ka man dar pus- 
szeszto auksino paskolino ant 
kelio in Czenstakava, duok 
jam, Vieszpatie, amžina atsil
si....

Boba dar labiau 
tojo.

— Tai palauk-gi Onute, — 
tarė valandėlė pamasezius, — 
szoksįu asz in krautuvėlė, skal
bimo niekas nepaims, prireng
siu tau arbatos, atnesziu pyra
go, nes g 
gele... . . v

Nustvėrė nuo lovos skepeta, 
užsimėto ant galvos, apsisuko 
ir iszejo.

Onute atsirėmė in dtegna 
siena ir primerkė akis. Szilu
ma ja atgaivino, iszbales jos 
veidas prakaito laszais apsi
pylė, nuleistos blakstienos me
te ilgus ant jos sublogąsiu Vei
du szeszelius,, 
Kubai kilnojosi nelygiu judejL 
mu ant drebanezios liaujaneziu 
verksmų .^rutinos. Ųž valande-

cebertikus, keli-* 
arba pagalius,

iszkarto neat- 
alsuodama, 

Nutry- 
žiursla raudo

žmoniu

atsargiai 
veik

dra-

isz magistrato kalėjimo nak- 
czia pabėgimo, o mergina dar 
tik dabar slapstydamasi inojo 
in Varszava po apdangalu va
kariniu miglu ir minios gryž- 
taneziu darbininku. Kaip ir 
jausmu kokiu vedama, isz vie
tos toli in szali pasuko, o veng
dama vieszkelio, ne prie Var- 
szavos, ‘bet ant Mszczonovo 
ėjo, krūmuose nakvodama, ta
keliais eidama, in nuoszaliai 
stovinezias smukles tik labai 
retai užeidama susiszildyti ir 
nusipirkti duonos. Kaip jai ant 
to visko proto iszteko — net 
pati stebėjosi. Tas, ant ko isz- 
dryso po karsztliges intekme, 
sužadino joje kurtaus maiszto 
ir pasiprieszinimo dvasia. Tai 
buvo ir jai paežiai naujas jaus
mas, darantis stebėtina perkei
timą jos trijų metu kalėjimu 
prislėgtoj dvasioj. Jos veiks
mai ir judėjimai visuomet bu
kos minties ir dabar daugiau
siai buvo tik instinktyviszkais; 
bet tas instinktas iszsiasztrino, 
kuomet jam iii pagialba atėjo 
paniuręs prisipažinimas, kad 
tik pati sau gali užsitiketi. 
Klaidžiojo mergele ir in ta pa

tartum gaudo-se ir in kita, 
mas žvėrelis; du kartu nakvojo 
durpu tvartuose, szunes su
drasko jos drabužius, ji sudžiū
vo nuo bado ir nepasilsejimo, 
ir tik dabar, kuomet ji yisisz- 
kai špoku nustojo, pasuko ir 
padarius savo kelionėje dideli
lanka, pradėjo artintis prie 
Varszavos, apĮengdama viesz- 
,keli ir tik isz tolo ji sergėdama. 
Varszava jai atrodė kuonoge- 
riausiu pasislėpimu. Instinktu 
atspėjo, kad geriau bus jai pa
sislėpti tarp daugumos žmo
gių. Perėjo viena gatvele, pe
rėjo kita, tarp muru, tarp tvo- 
ru s prausdama si ir nykdama

*

szeszelyj, kuomet pasiekė ma
žus vartcjjiua, atidarė juos iki 
pusei ir.perbėgus austojo ant 
kiemo, užversto visokiais niek
pusei ir,perbėgus austojo ant 
kiemo, užversto visokiais niek
niekiais. Onute, matomai, gerai 
žinodama kelia, pasuko po kai- 

lenkus
ioj, m prieangwnejo, ir pasi- 

po purvynais tfepais

‘ii ■ill J#
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atsitrauk

se,

lingavo. Ži- 
merginos ir

■WIIIWMI aiiiWMfti j 'l l, 
paskui
• Ogi

nuo duriu, Onute!

iszgerk

at-

*3 'i.

užmusz-

su m ink.sz-

al tu ir alkana, neba-

, vienok atsistojus prieszais ja 
buvo tartum apkerėta.
emo storas, raudonas 
linguodama galva, 
lupu veržėsi 
(artum prie numirėlio^

— Motina Dievo Czensiaka- 
vos! Motina, didės mieląszįr- 
dystes! Ka jie su ja padaro, 
pagonys!... Mergina buvo kaip 
rože, kaip stirna, 
tikras tėvas nepažintų... pauk- 
sztis ir tas jos nepasigailėtu... 
Tik in graba dėt, tokia ji isz- 
balus... Tai, nuskriaudė ja tie 
pagonys, lai juos Dievas už tai 
nubaudžia!... — Apsik! — su
riko staiga ant katino, kurs 
pritrauktas deszros dvapsniu, 
nuo pryžudos 
sprandą papūtęs ir susirietęs 
in kamuolį, trynėsi ir kniaukė 
žiūrėdamas ant sudėtu ant sta
lo gardumynu, — apsik, tu 
bjaurybe! O kad tave kur!...

Ant rytojaus nutarė, kad 
pakol mergina neatsigaus, Va
lentiene neleis ja nuo saves.

— Ka, ar tai asz ne kurna t,— 
mane sau. — O siūboj, ar tai 
darbo mažai ? Nors, kad ir tiek, 
kad vandens atneszti ir valgyt 
iszvirt, tai ir teip mergina su- 
sigadys. O gi ir nuobodu vie
nai, kad neturi per dienu-die- 
nas in ka žodi pratart, ir pati 
viena sukinėjiesi tarp tu ketu
rių sienų... Kad teip, Dieve, 
sergek liga, ar kas, tai nebūtu 
ne kam vandens laszeli paduot. 
Teip, suklupt, suklupo mergi
na, kas teisybe, tai teisybe, te
gul ja te ponas Jėzus teisia. 
Behpati per save nėjo ant blo
go, vien tilt isz tos kvailos mei
les. Žinomi, dalykai... Kaip 
koks nevidonas užsispirs tai ir 
k uonogeriausia prigimdys.

Nusprendimas, kurs po tam 
protavimui galutinai ponios 
Valentienes prote subrendo, 
buvo noperkeieziamas. Neleis 
nuo saves merginos— ir tiek. 
Onute su kokia tai baime pri
ėmė vilti naujo gyvenimo ir 
ramumo. Netikėjo savo liki
mui. Per pirmas dvi dienas 
trusesi, tartum ko bijodama, 
tai per duris, tai per langeli 
laika ,in laika dirstelėdama. 
Treczia diena jau sziek-tiek 
apsiprato, Valentiene teta pra
dėjo vadyt, glostė kutina ir su
kinėjosi apie pecziu tyki ir 
džiaugsminga, su miszvitnsiu 
veidu. Tik jos akyse pasiliko 
senovės szeszeliai, tartum tos 
suotemos, ka giriose slepiasi, 
kuomet jau visa apielinke yra 
apėzviesta.

Ketvirta diena sėdėjo abid
vi moterys prie pietų, kuomet 

a' ft^J» ‘l'ę A 4h A

o dabar ja

Apsik!

nuszoko ir,

Žinomi, dalykai... Kaip
. M. ''1L* . • •

durys sugirgždėjo ir saigas in-
ėjo in šluba. Onutei szauksz- 
tas isz rapkos lazurito.

i

vargdieniszki

les nusiramino ir, perimta 
drėgna stubos sziluma, užmi
g

/
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Ir ant praejnanczip žiūrėti.
Kaip kas lietuviszkai užkal

bina,
Nosi nukivip(? in sziili ir gana « .1 iliilh 1 ''
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ki? -- ]
Godintumcis taip
gyvulėli kankinti!

Szėimininkas, panuites ini-
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—Tegul bus pagarbintas.
Ant amžių amžinųjų,,.. Ka

iten naujo.Ponas Dievas davė, 
v—- Ogi kaslink “ 
vimo, ?f

Kpkip ten inąimaldavL 
mo?” Ar tai asz nęužmalduo* 
ta, ar prafczporto neturiu?. ’

/» a * * MM aU*

M .i hM»ii«i

insimalda

Ar tai asz nęužmalduo*
JI J

Asz gi prie ponios Valem
tienes h© neturiu jokio reikalo

r i> 1 • 1 ™

tik prie tos merginos.
- >Skalbėja ■- nusiminė.

- Zhii ir tbjl
pradėjo drėbėt.-

* 1 <♦ .H,4'C

Onut0
i

mergina btis užmalduotu. Ka
1 S

merginos 
sziurkszcziu

ves, tetule, ant 
atiduokite!...

— Nutilk! nutilk! — ramino 
ja skalbėja. — Gal ta viską po
nas Dievas perkeis...

Glosto tamsius 
plaukus, placziu
delnu, bet ir ant jos veido ma
tėsi rūpestis.

Atėjo vakaras. Onute drebė
dama lauke pasirodant sargo, 
bet sargas neatėjo. Ant ryto
jaus (oipgi neatėjo. Viltis apė
mė merginos szirdi.

Savaitė praėjo. Buvo nede- 
Valentiene iszsi rouge pi- 

“kava-
prieszais, bet vartuo-

lia.
nigu už skalbimu pas 
lierius”
se netikėtai susitiko namu už-, 
veizda. Užveizda buvo jaunas, 
žmogus, puikuolis, name negy
veno ir rodosi jame kuorecziau- 
siai. Taigi atlikęs, ta ka vady-
davo baudžiava, movėsi pirsz- 
tinaites, kaip jam boba po ko
jų pasipynė. Sustojo, segdamas 
guzikuti ir sulaikė . .. 
linktelėjimu.

ja galvos

— Ka ten nuin Margas sake, 
kad jus kpkia ,ten mergina be 
inmaldavimo laikote?

Skalbėja kruptelejo, bet nie
ko neparodycĮama tarė: ,

— Ji... ka ten turecziau ka 
laikyt, ponuli. ,Toip ten prisi
glaudė prie manes yargsze,

Ji... ka ten turecziau ka

Įaudė prie
kad nuo drugio atsikratyt... O
sargas gerinus padarytu dabo
damas tas merginas isz ano na
mo, ka per dienas ir naktis Die
va rūstina..,.

— Na, o asz jus persergseziu, 
kad to nebūtu., Arba mergina 
užmalduot, arba tegul eina, isz

Asz už ja nenoriukur atėjo.
atsakyt. Suprantate?

V alentiene pabuezia v o 
in rapka.

— Y... kn ten, ponuli!
ten turi apie tai tuo,jaus žinot. 
Lai pabūna dar kokia savaite,

jam

Kas

kad tik szaltis pereitu, juk ji 
ežia niekam 
džia...

Netekus užveizda kantrybes 
liežuviu pleksztelejo.

— Kas tai do kvailu sznokta! 
Juk asz už tai atsakau, bausme 
galiu užmokėt, užveizdysta, po 
velniu, nustot galiu! Ka, ar tai 
nežinotę. kokią dabar tvarką ?

— Taigi žinau, r ’ 
ežia nežinosi, ponuli

vietos nelipamu-

žinau, kur
I ♦ ■ :f'' '■ 1, < -I- ' *• ’

—- Na, tai kad žinote, tai ir 
gerai, r s ,

Ūžsigryžo..................
— PraPciszkau Į Sziądįen

— Taigi žinau

puo tęs merginos paimk jiasz 
portą - girdi?

—r GirdžĮu, ponuli.
Pęnas užveizda, i

girdi?

į Pęnas užveizda
1 ' I1. , Jh'l.1 * .1 ; f

...............; užsisegė 
sziiibos apikaklę, užsirūkę <sį| 
gara jy nuėjo. Valo»tiene Sto- .,..1..^ ,1^1. ... < .
Įiai užsimasezius, paėkuį užsi
sukus, nuėjo in savo stuba.

vėjo valandėle tatpvartyj, 

sukus, nuėjo in savo stabu
■*
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O linkti su Italijonais, 
Su paiuodUHeisSu pajuodUHeis rymioneis.

O rūteles darote negerai, 
Tiejoi juodulei bjaurus Ita-

1 i joną i
Neužilįgio ant jus užklupsiu 

O tada bjaurei kaili iszlupsiu.
*

Najorko steite
Ėadai Ainstęrdamo p leisi? J

Ten visokiu poru rasi, 
In katra szali nuojsi.

Daug sii savo vyrais pasime
tusiu, 

Taikoje negyvenusiu.
In kitur bambileis bėga, 
Lietuviams dato geda.

'Nekurtuos vyrus nuo paežiu 
atskyrė, 

Gyvenimą payre.
"■IW. _ I I1 ‘l. ' .... - L1’

Tikra pekla atnžina, 
Tegul jels biesai, bus gana.< # "i
Jau jeigu kone viąur yra 

valkatų,
Terp lictuvaiczlu musu 

lėliu,
Tai Kulpmonte gaii*jeis už* 

. tikti,
Kaip bambi leis nakti iszsi- 

velka,
Net treczia valanda isz ryto 

parsivelka.
Tevelei nieko nesako ant to, 
Kaip bus su dukrele, tiek to. 
Su saviszkeis nė nori užsidėt, 

Ir in juos visai kalbėt, 
Ne ant ju ne žiuri, 

Bu žalablekius turi.
Negana kad neszneka, 

Nes da ant juoko palieka. 
Ba mat, kožna bimbaline at- 

lyke, 
Niekam netiko.

Jusgi vyrai ėustraikuokite, 
Del tokiu valkatų gero ne

duokite,
Ba jeigu josios su jumis teip 

apsiejna;
Tai ir del jus kitaip neiszejna;

ru

sljonorin, nuleido botagu že
myn, bet dar rūstingai pažvel
gė in beždžione 
mis pradėjo 
plaktas vietas.

Miako daug blogo pada-
— tarė teisindamasis szei

mininkas.
— Bet gal nemoki 

sieiti? — 
Tonkietis paglosto savo — il
ga kasa ir atsake:

— Kadangi taip ja ūžtoją 
tai pirk ja nuo manes.

— Kam man reikia beždžio
nes? Nei asz turiu kur ja pa
dėti, nei kuomi maitinti, — ta
re misijonorius.

Bot tokietis nenusileido.
— Duok man pora sau j u 

ryžiu ir imkis ja. Nors syki at
sikratysiu nuo jos! Kur nepa- 
sisuksi, ten pridaro bėdos.

Misijonorius indomiai paž
velgė in Miako, taip buvo var
das ir,jam pagailo gyvulėlio, 
kuris taip gailingai žiurėjo in 
ji, kad, rodos praszyte praszo 
paliuosuoti ja isz 
savininko rapku.

Maste sau misijonorius; — 
isztekliu misijoje nedaug yra, 
ją gavus bus dauginus iszlai- 
du, bot už tat turėsiu 
pasijuokti ir prie 
suosiu'gyvulėli isz kankintojo 
ranku. Lyg tam 
tokietis 
tarsi 
giaus gaus, jei

kuri kojcle--te

krapsztyli nn-

i

Taip padarykite, 
O nesigraudysite.

e

Rajone City važinėjau
Ant keliolikos valandų su- 

įHilaikiau, 
Ten Lietuviu pusėtinai gyvena 

Tik nekurie bjaurei pasielgė 
t ir gana.

Munszainiavimas insiszak- 
ninus, 

Pas moterėlės, merginas ir 
vyrus, 

Proyojesi nuolatos, 
Jog'nėra tos dienos, 

Pas vaita su niekais slenka
Už bile daigia menka.

Viena bobelia vyras už pi-
• nigusapskundė,.

Kuriai kokius ten pinigus 
■ pavede,

Ta Užgynė, ludintoja gavo 
Bobule kuri ant visu szventu 

prisiegavo,

>

«Tog tas vyras iholudje, 
In jąja užsiklepojo, 

Na ir Vyrąa prova pralaimėjo, 
" Jf:'___ . ___ Ifll.x’.. . V___ Zl*! •'

J

Už stikleli mUnszaines pro
va laimėsi,

Ba pile bobelė už sviotka tu* 
. ...' s,. .

Tai tokios bobeles ant to
., balto svieto, 

, Nėpftiso ne ant priesi,egos ne
„ įi . . nieko.

■ . į . ■ , . •

Kasztus ir bauSmia užmokėjo,

i

nieko.
lir

** 5-S

re

su ja ap- 
tarė misijonorlus.

dabartinio

isz ko 
to pa Ii u o-

patvirtinti 
pamojo botagu jai, 

sakydamas, kad dau- 
misijonorius 

jos nepasigailės. Jisai būtinai 
norėjo misijonoriui pavesti nes 
žinojo, kad pas ji atėjo naujas 
ryžu transportas.

— tarė misijono- 
asz paimsiu beždžione, o

— Gerai, 
rius, 
tau ryžu atsiusiu. ,

Tai tares, misijojorius priė
jo prie Miako, paglostė'ja, at
sargiai insidejo in skverną ir 
atsisveikino su jos szeiminin- 
ku.

Beždžione visu keliu iki mi* 
sijos stoeziai tupėjo ramiai, 
lyg nujausdama, kad jos nau
jas szeimininkas jos nekankin
siąs.

Bet atvykus in misijos na-
mus, beždžione, pasirodė, kuo
mi esanti. Būdama nedidele, 
pailaszi in maža szuneli, vi-
sur ji insiskverbdavo. Kur tik 
uŽuosdavd kokiu skanumynu, 
saldainiu, ar ko panaszauš, 
jau nuo jos nenūdaboėi.'Ihvai
siais keliais prilips, sues, arba.

ai
iszmetys, sudraškys ir tt. Jei 
jau soti yra, tai arba guli, ar
ba po medžius raitosi: tai už 
uodegos pasikabins, tai kaip 
Vovere nuo szakos ant szakos 
szokines, tai kitokiais sžpo- 
sais trukdė kateketams moky
ti ir kiti darbai dirbti.

Misijonorius gailėjosi ja in* 
gyjes ir rengėsi parduoti vio-
nMi senai Annaniitei. Tas su
manymas tacziaus nei n vyko, 
nes Miakb, netikėtai atneszenes Miakb, netikėtai 
dideles naudos misijai.

Tai invyko szitaipos. Bež
džione buvo laikoma virtuve- 
ją. Bęt ^niąijonorius matyda
mas, kad Miako pridarydavo 
daąg bėdos perkelo ja m savo

Viena kartą juikezia Misi-
■OiJ «,L .v.ibv . ' " • ■ J" # /IK1111

r | A*.XVZ

miegojo. Misijos 
mai su bažny
Te didelio niiszko, o kitos kai- 

it > ' ; ' . : ■ lr ’11

maS, kad Miako pndąrydav

kambari.
* > <w*'‘i ’ fi’te’’te

jonorius nuvargęs

?1; 8tP^°
jįjfarki

nuo durbo
i na-

4.

žmones,

dėjo, kur galima gedinti ugni. 
Bendromis jėgomis pavyko 
apginti misijos ir savo namus
nuo ugnies, o užėjęs netrukus 
didelis lietus visai sustabdė 
gaisra.

Nuo to laiko beždžione Mia
ko, neveiziant in jos daromas 
bedas ir szposus liko pas misi- 
jonoriu, didžiai 
mylima. ‘

Misijonorius grįždamas in 
Europa, pasiėmė ja su savimi. 
Czia rodydavo ja žmonėms ir 
per prakalbas siųsdavo ja su 
skribele parinkti 
auka.

jo kaimynu

misijoms 
—Laivas.

PAJESZKOJIMAL

Pajeszkau save brolio An 
driu Szalvaiti 14 metu atgal 
gyveno New York dabar neži
nau kur. Jeigu kas žino apie 
ji meldžiu praneszt arba tegul jį

Box 18 
Connerton; Pa.

pats atsiszaukia.
John Szalvaitis

Pajeszkom savo brolio Do
mininko Pliuszkio, jau 7 mėtai 
jau nebe susi raszom, gyveno 
kur ten Dauksone, N. M. Pa
einantis isz Kauno Red., Skuo- 

Yra reikalas mel
džiame atsiszaukt.
Amilija ir Barb. Pliuszkiutes 

8029 Harley Ave.f

do Miesto.
(t.13)
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W. Philadelphia, Pa. 
"•"""““V. r."1""":.t; ..

ROYAL MAIL į
in ir isz Lietuvoj

“ORDUNA”
“OHIO”

Tie laivai yra nauji ir modar-

’’ORBITA” 
“ORCA”

I 
nlszki visame. Geriausi del Juru 
keliones, žinomi del gero patar-, 
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Ssoi- 
mlnios, moteres ir vaikai gauna 
specials pat&rnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPART,

M Broadway. __________
arba pas vietinius agentus.

ROYJLL MAIL 8TEAM

Mew Xeffc.

♦

CUNARD

'i

AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES 1N AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dubar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės ,1 d.' 
Liepos 1924. Musu ofisas Kauno, 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas ’ 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktio tiems 
kurio turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kns 
sanyaito. Cunard tikietai yra gori 
del keUavio ant laiwu Aquitania, 
Berengarla ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie 'musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.
CV5ARD LUTE

fS Broadway,
Wow Tort.
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ŽtoioŠ VIETINES.
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Isz Shenandeah, Pa.
<4

— Nusinuiiiipas ir rūpes
tis jog turo'fe’lpėr^bdet keturis 
metus Pottsvilles kalėjimo in 
kuri Uitvo uždaryta 
Novemberio įpenėsi,

<»— Szi vakaru atidarvmas 
bažnytinio skiepo su szokeis.

Utarninke pripuola gy- 
inimo diena prezidento Lin
co Ino.

' —• Ignotus 
pąrdave stabas Antanui Szu- 
ginskiui už $4,500.

*—• Ketverge Szv. Valenti
no diena patrono meiles. Tuja 
diena iszmintingi siuntinėja 
vieni kitiems gerus ir meilin- 
gjLs velinimus, o pusgalvei ir 
iszdžiutsmegenei ant kerszto 
siunezia juokingus ir panieki- 
nanezius paveikslus idant to
kiu bud n iszlieti savo neapi- 
kanta prieszais kitus.

7— Už keliu sanvaieziu at- 
sldaris naujas fersztoris szale paleistuviu namo 
.Woolworth sztoro ant W. Cen
tre ūlyczios. Kompanijo New
berry Co., kuri atijlaro sztora 
tarp suvirszum . szimta sztoru 

’LT.-*" M *

Brazdziunas
7

pd, Visa Amerika.
* — Isz distrikto No. 806 ku

ris snfiideda Shenandoah, West 
MfthanoV ir Union apskrieziai,

Isz dint rikto No. 8U6 k u-

1923 gimė 941 kudikoi o mirė 
420 y pat p.

Vr*. Antanas Bukontas pir- 
ko/pamį Hazletone užmokėda
mas 10 tikstauezui doleriu.

— P. Jeva Andziuliene ku-
. r

ri/Mahaiiojnje iszgyveno su- 
vifsž;715 metus, iszpardave vi- 
sbs savo st ubas, ir 
i įvažiavo gyventi 
dUJiter<‘ Mare 
Paulsboro, N. J. Priesz iszva- 
ž.iavima nupirko sau puiku už
daryta ■ automobiliu nuo agen
to J. Szukaiczio.

t Nedėlios, vukai a ; 
valanda, mirė naszle Agota Bu- 
rągiene Kolso peczeje. Vvlitme 
paĮilęo vedusi sunu ir broli New 
Yorke. Tolimesniu žinių nega- 
le^jorpe dažinoti nes laikrasztis 
ėjo ih spauda.

Ji .

ana diena 
pas savo 

Alaskienc,

apie 9

ap-

praejta 
Novėriiberio menesi, buvo 
priežastis savžudinstos Onos 
Anuseviczienes kuri mirė kąr, 
lojime So rectos ryta apie de
vinta valanda. Kada dažiure- 
tojas praejtinejo pro 
kambarėli užtiko Ona

Įėjime Sc retuos

su peiliu.

josios 
vaito- 

jent o isz kaklo tekėjo krau
jas, kuri perpjovė
Likos tuo nugabenta in ligon-
buti, bet mire in kolos valan
das. Velione turėjo 37 metus 
ir gana patogi motore. Apie 
szeszis menesius adgal Ona 
buvo arcsztavota nž^laikima 

ir koksziu-
pirszlysta už ka likos nubaus
ta ant keturiu metu in kalėji
mą. Josios vyras buvo areszta- 
votas už 
namo už k a gavo
kalėjimo. Paliko tris vaikus: 
du sūnūs ir viena mergaite.

dinamitavima tūlo 
tris metus

Skaitykite “Saule”
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Iszrado Buda Susekimo Kur Guli Auksas, Aliejus ir
Kiti Mincrolai.
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Boris Saiialovas, rusiszkas mokslinezius ii’ fizikas, pi’ibu- 
stebuklinga 

aukso, aliejaus
ana diena in Amerika su nauju iszradimu 

*” su kurios pagialba suranda
vo 
ry K hz t < 
szulinius ii’kalte prasižengėliu ir žudintoju. Paveikslas paro
do'Sanalova darydamas bamb’mus ant 
jam iszduoti savo slatybo ii’ pai’davincjimo 
jeigu g

gyslas
i *

ali surasti auksu su savo 6 4

I . c ' i
O--- ------------ *..................  —

PILOZOPIJE NIRBIRO.

Daugeljs
riezmonu važiuoje in Jevropa 
ant “gudtaiins” 
ežiai a (važiu oje in

1
M

janwri koniszku

o jevropie- 
Jamerika 

jeszkoti doleriu, fpni n r ne?

Visiems t rūbeliams, kokius 
paneszu ženoti vyrai 
ta Jeva. Tas lepsze AdoriuSlfit 
prie to prisidėjo, ba kam jikai 
suvalgo dali obolio kuri Jeva 
jam davė. Argi negalėjo nu- 
skint sau figa kuri buvo daug 
gardesnei Tegul velnoi paynia 
su tokiu protu.

1 tai kai-

rozuViena rozu mano kūmas 
Baltrus Gysla baisei apsirgo.! 
Nuėjo pas daktaru ant rodos.! 
Daktaras, kaip daktaras, pa-*
_ . _ . . ..... .

Vycziu 104 kuopa 
vįUszczibs sukaktuves trijų 
nfetu kuopos gyvenimo, diena 
24 Vasario. Rengiasi prie va- 
kkrošu invairiu programų. Ti
ll lėtus galima gauti pas Vycziu 
niūntfs.

Apie treczia valanda Ne-*.

dqitoN po piet, ant Eleventh ir
Centre ulycziu užsidegė auto-
mobilius kuri greitai užgesino.
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MASZINA PRADEDA SUKTI AREOPLANUS.
• ^JcCook areoplanu stotije Dayton, Ohio, tikos investa ma- 

szina kuri pradeda sukti sparnu areoplnno, ka apsaugoje le
su

taji llnrba

,5JcCook areoplanu stotije Dayton, Ohi

kiotojus nuo nelaimiu, nes daugeli kartu lekiotojai buna 
kapoti nuo sparno kibia pradeda ji užsukti. Dabar
atlieka maszimu
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

B

Szventa Žeme reikalauje
pinigu.

:, 75:'.^

Pigi preke. Teipgi 
automobilius visokiems

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite P0MN1NKA tni 
kreipkitės pus mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK $1.60
O gaus! sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prlsluntima apmoka-

Geriausla stambi trajanka 60c
Puplalszkal 

Truk-

bu pamokinimu

cno.
baladojo ir iszbaladojo, šaky-Į 
damas, jog Gyslą labai serga.

spasabas ji gali 
ižgialbct nUo stnert 
kos pienas ir tai 
žint isz papo, ba kitaip nepa-

Gysla daug 
ant oszkos 

ir vietojo oszkos pirko oži. — 
Aut pabaigos jeigu jums kas 
brokuoja prie szitos istorijos 
tai patis galite daszvilpt. — 
Baltrui nieko nepagialbejo. • •

gast ronomai, 
kiek

Tik vienas
o tai osz-j 

turi tiesiog;

li.oo.

gialbcs niekas, 
ten nepasipazino

tai osz-j
• .. . (

I Visi pribuna in taji palai
minta Amerika jeszkoti dole
riu kada savo 
sirandu pinigu.
jeszkotoju auku yra ka tik pri 

Jeruzalemo, arki- 
Panteleimono Athan-

S klypuošia ne- 
Nau jausiu

Aukso
Benovca

arba 6 pakele! už $3.30. 
35c arba 6 pakolei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakele! už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose"
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido atdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
poploros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Lalszkama
buvęs isz 
biskupo 
asiadeo, kuris rinks aukas ant 
užlaikimo szventuju 
Szventoje Žemojo, 
vargas dydelis o

Kampa ežios.
iszradimo

stebuklinga rvkszczin

savo
savo

ANT PARDAVIMQ

Namac ir lotakx ]
St. N a i n a r a m

I 1 - .į

po No. 529

t
| 
I
I

! \V. Spruce 
. padėjimo.
|reso:
i
I
i

(t. L‘D

K re i pk i t es‘^Vli t ad-

Mel neruev Adams
Kilimas No. 3

I lagenbuch Name.

ANT PARDAVIMO
t 
t

Du namai po N 
E. Centre St.

’ adi’eso.

<>. 605 ir 607
Kreipkitės ant

Being Insurance Office 
(t. E. 19) 5 W. Centre St.
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'l’iijei 
gali suskaityt 
d augau s ž va i gžd žiu, 
visi važiuoti in Džormany, ba 
ten negali duot
skaitiniu markiu.

k urie 
v ra ant 
privalo

sau rodos su
Jeigu kas nori 

jojo prisiegele ji

Kaip tik pradedi kiek mis- 
lyt ,apie save, tai žmonis tave 
vadina mandralium. O kaip 
mislini apie ka. kita tai vis in- 
pulsi in trubeli su savo boba, 
arba vvru svetimos bobos. Ir •> 
teip negerai 
sziau.

ir kitaip da ar- į

madosNuujausios mados bobų 
linksmumas ir užsiėmimas tai 
vyras ir szuo. Ba prie boibu- 
kin tai už daug džiabo.

Asz misi i nu,

Icma, tai darai

t

PS-

vietoje 
nes lenais 

pinigu nėra.
is JONAS M. CISARIKAS |

18 JTIre l*«ara»c« Agent ž
8

lažinot ar(/< 
myli tai te

l > Apdraudžia (Inszurlnlu) Namai, > 
Z Tavernų. Naminius Rakandui,

gml atejna kelis kartus namo £ 
Itreczia valanda isz rvto.

sitikrins. Sziur Majk!
apgaut
i noseri.

nesziojc i

tris kartus gali 
boba, bet daugiau 
rints ir bobos
plaukus bet turi protą.

■- "■< t A

o per
Du ar

savo
No-
i '* I Ds I

nuo Ugnies.
Geriamuose Kompanljoee i

^815 VT. Mahaaoj Are, Mahaaoy Cltjy

Tvircziausia Lictuviszka 
Banka

ileus! Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis Kvicto pagal dienos kursą, ir

I

Priimu pinigus saugiamAk žinote kad szitas metas 
vyrai lypir tai reiketu kad vy
rai orderiuotu drinksus o mer- 1 parduodu laivakortes kompanijų nu

sako L <ta t y tams kainoms.
Go to it Pi- Portus keliaujantiems in Lietuva. 

| Viskas daroma teisingai, greitai ir
pigiai. Raszykite apie kainas o gau-

I dte teisinga atsakima. Adresą vokiu:

Tiejei žmonis ka už daug J 
.'džiaugėsi Petnyczioje, tai No 
dalioje patiks juos nelifime 
žmonis teip sako, 
tik lengva t iki ste. 
nėra, 
no

ginos už juos mokėtu - 
Piteris Bimba.
tor,”

riejo i žmonis

Parūpinu Pnsz-
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, INDUSAI VELA PRADĖJO DEGINT RAVNOS STOVYLUS LAHORE.
Anglijo inpuolc in neramumą isz priežasties imlusu apvaiksz<cziojimu, kuri uždrau-

de nuo 1919 meto, o tai yra deginimas Ravno stovjdu, kuris tai papratimas tęsęsi nuo nepa
menamu laiku. Toki apvakszeziojima turėjo indusai ana diena Minto Parke, Lahore, Intlijoi 

Apvaikszcziojime dalybavo'apie 20,00(1 žmonių, ant ai 
jpinties pasekmingo laimėjimo Ramos karaliaus, kuris supliekė barbariszka karalių Ravna 

1 imlusu uždraihjže, nes tai ženklas neįižgaiiadini

kur sudegino kelis Ravnos stovylus

Ūeylone. Angliję tokius apvaikszcziojimus 
mb ir aukelimo.

e.,...,., -- --------
lf < h

Gilberton, Pa. — Ona, pa- 
rziulo Petro Aleckio isz Meiž- 
vrlle« apskundė 
kad už daug ižgere 
nes nuo ko labai i n si u to ir isz- 
yert<er pecziu. forints Petrukas 
pnt keliu prižadėjo jog to dau- 
įjiau nedari«, bet Onai tiejei

4

savo Petruli
munszai-

Saint Clair, Pa. - Szimas 
Verbiokis likos pastatytas po 
1000 belos lyg teismui už pa- 
siutiszka važia vi ma automobi- 
lium arti Seven Stars hotęljp, 
kur užvažiavo ant pora arkliu 

prie Silvesi.VO
Kokaiczio. Vįena isz. arkliu už' 
mnszo o kita sužeido.

ANT PARDAVIMO.

!<Ž

>

Szesziu ruimu
arti

Pa. Geras tvartas 28 per 38
pėdus. Geras vanduo.
siiigu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes.

grižkeliu
namas prie 

Brandonville,

6() vai-

t
į

%.

>

* 4>.i

prigulinczius

prižadėjimai nubodo ir szirde- n • * ■ • * • * • i /s /.

V. LAPINSKAS 
601 W. Mahanoy Ave.

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

- rodos tai
< > bet teip 

nes, apie tai persitikri- 
gerai*~Tnano frondas. Kada 

asz pas ji buvau praejta Pet- 
jisai buvo labai 

giedojo ir sake 
džiokiis. Asz 

už daugi 
Nedėliojo lu ros Į

I

I

Llefivlieket Graborlia

K. RĖKLAITIS
Laidoja Namlrtllat *agal 

naujanala mada Ir mokslą 
Tari pagtlblalnko m b ta ra 

Prieinamo* >rekea.
■*» «

lit Went Sprnee Street 
MAHAKOY CITY. FA,

Well Telaphonaa No. 149

jog daugelis 
vyru ejtu paskui boba in pek
la no kaip in darba. Ar ne 
miu rajt? • M ♦
Laimingiause diena kada ejni 
prie altoriaus. Kaip ejni žmo
gau in bažnyczia su savo my- 

visokius pla
nus, o kaip apsiženiji ir nori 
tuos planus užvesti tai persi
tikrinsi, jog turėjai mistejk. * 4- 41 *

» • • r’z •Mano frondas Džejkis Žvir
blis turėjo papratimu kaip ėjo 
pas merga tai pirkdavo czak- 
led‘ kendi. Syki užklausiau jo
jo del ko jis teip daro ir pra- 
leidže ant niek 

o
Mano merga labai my-

nyczia, tai 
linksmas, 
mums visokius 
jam sakiau, jog jisai 
linksmas ir
nuliūdima. Jisai nieko ant to 
neatsako, tik pradėjo juoktis. 
Bet asz buvau rajt. Kada alė

tai iisai
apdaužytu

jau pas ji Nedėliojo, 
gulėjo lovoje su 
toriu. Sake man, jog kaziriavo 
Subatojo ir atėjo namo volai. 
Tada jojo boba 
koczelu ar jojo pakauszis drn- 

perspejimas 
iszsipilde. Isz to pasirodo mie
li skaitytojoj, o ypatingai že- 

Petnyczioje už 
(daug nesidžiaugtume t ba Ne
dėliojo verksyt, ka jum vėlinu 
isz szirdies, 

J urs I rulv,

Daktaras Juozas J. Austrai 
lietuvis. '* j

Bovunls daktaras karluraeueje. | 
Gydo vlhoklaa Ilgia. i 

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

i ia>i n ea — w i ■ o ui—

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.
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1'amoszius C. 
k a reviu, 
pagialba

rp

Prigialbes kariszkam sek
retoriui.

Pulkininkas
Turner, isz mariniu
likos paženklytas in 
del kariszko sekretoriaus. Tur- 
neris tarnavo kariumvneje per 

; 20 metu, buvo
Kinuosia, Haiti ir kitur.

Pilipinuosia,

Q,; JI KAZUNO

GUMBO-KURA
S * ' , ’ M;-! i j ‘J> ' '

Szita Gyduole yra atsakau-
ezipi iszbhįįidyta ir visai Ids

nuo Gumbo
Patrūkimo1, Skandėjiinę po
v ra pagelba

■ - 1
J

tiek pinigu 
jisai man at-

alejnu pas jaja 
garbioz

tai

senis e j na 
nulaižau 
Daugiau 

persitikrinau
4 4

ant kendžiii, 
kirto: “
ii ribulius- ir czvsnaka valgyt, 
tai kaip 
stinJcina padla kaip
kanas. Tai asz jiai duodu kan
dės idant užmuszt ta ja smar
vių, o kudu josios 
gult, tai asz kandę 
nuo josios lupeliu, 
neklausiau, nes
kad isz jojo geras spokulantas 
po szimts pypkių.

Nekuria vyrai gyrėsi jog 
apsivediinas tai fainiauses da
lykas. Sziur, tai noszlekta pra- 
pazicije jeigu tavo boba atne- 
sza keliolika tukstaneziu pu- 
sogaus. Bet kaip beda užėjau 
tai ir karszcziausia meile vel- 
nei paynia.

».v * ■x-

tas, na ir mano

noeziai, kad

♦

I

iszbunde ji su i

Džiau Nirbir.
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MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

j PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
I TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 
| INSURANCE AGENTU.
I

i
i

PasamdoLaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti aavo 
dubas, mes galimo jumis tame reikalo 
patarnauti. Randavojamo namus, 
kol oktavoj am e randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahaaoy City, Pa.

PROFITS $623,358.62

CAPITAL STOCK $125,000 00 }
SURPLUS IR UNDIVIDED |

I ♦ i
< ♦ ♦

Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tos 75c. su prisiuntin)ų. 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta į Kpzuno Al>tie- 
koje. Preke1 35c. ir 75c.

-import uojųme isz 
Europos visokias žoles, 
knis, 
galima

i ■x r

• Dekite savo pinigus in *
Merchants Banking Trust Co. Banka

Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso. 

Rynykewicz
Advokatą 

Shenandoah, Pa.

/ 1 Mahanoy City, Pa. 
-$---------

“ " 1 >ii *•

- *' 4. ■
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TeipgiJe turėjo pęaijeszkot 300 dole- « • 11 * 1 Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.s,» sza - 

laszu, aliejaus ir t J. 
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' riu kaucijos lyg teismui.
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: 9bampkin, Pa. — Pati Jono 
Į>urio apleido vyro pastoge ir 
lyg sriai dienai visas gandas 
ėpw^jaj^4ingor4)uriene apie i-
ly< ašiai dienai

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių, Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50.

(t. f.)
* A

7 <

do be jokios priežasties. Vyras
yya riulįudes ir nežino kur mo-
ttižo dingo.. ..

Aukso Altoriai po $1.50. Yra
labai pailcuu ir drueziai apda- 
rytos^prineis apdarais, auk*
sunti krasztni lapu. tf.

Knygele DrangyateMi del 
tszmokejimo plnlgv ligoni*' 
ma - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugyeteme, de) 
KMlerlauo nog sudėtu pinigu ant 
inalrinklMU iog.

1F. D. KOCZKAUSKA8-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

KVITU
luti musu aptiekoje 

arba raszykite o apląikysite 
atsukimą ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.
'JT

. T ' H i ■ ,

Nori idant kožnas vyras, moto ris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka .prigelbsti savo dopozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

W 4 A *<<,1,4 ^.Vllil«<.-I . ... K Ml< <■« .r, IM*, J* .-4

Szita Banka pi’igelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumot to Banko depozitorius.

■ U

; Mokame 3-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą pridedant 
prie ju?u pinigu 1 .Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir'jus 
turėtumėt reikalą su musu banka
nepaisant ar mažas ar didelis.

■ * u.,. I1" ,p * -«•► « ■ » • . »!»,..«. «.1 i),,

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice^Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kasieriua.

' MMMHMik ife, <

t

i

I

-.4
11




