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Isz Amerikos
Kunigas nužudė gaspadine, no

rėjo ta pati padaryti ir su 
zakristijonu.

Pittsburgh, Pa. — Kun. .J. 
Grady, 60 metu,' prabaszczifis 
Szv. Franciszkaus ajrisziu ka- 
talikiszkos parapijos, kuris 
praojta sanvaitia nužudo savo 
gaspadine Ona McDonough, 40 
metu likos aresztavotas.

Laike kvotimo ant koronerio 
sliectvos, nusprensta buk ku
nigas buvo nepilno proto, nes 
nuo kokio tai laiko labai buvo 
norviszkas.

Isz pradžių kunigas ajszkino 
palioijoi, buk czystino revolve
ri isz kurio sznvis puolė isz no- 
tycziu, nes vėliaus pasirodo 
buk ja ja nuszove, pagal pri pa
žinimu zakristijono, kuri taip
gi norėjo nuszaut, nes zakristi
jonas atomo nuo jo revolveri.

Kunigą aresztavojo už dvie
ju valanda kliosztorijo kuris 
randasi tnojaus prie kleboni-

Kunigas Grady paėjo isz
Hazletono, Pa.
Pati kaltina vyra buk nužudė 

savo mocriute.
Plymouth, Lnd. — Palicije 

suėmė Raymonda Smitha, 36 
metu, turtinga farmeri ir gana 
iszlavinta muzikantu 
dinsta.

Pagal pripažinimą jojo pa
ežius, tai Smithas nužudė savo

Sweet,

I
Kon-

Duoninis trustas apgaudinėja 
žmonis ant milijono doleriu 

kas diena.
Washington, D. C.

gresmonas Basil Manly isz 
Wisconsino pranesze 
buk “duoninis
gaudineja žmonis ant milijono 
doleriu kas diena, parduodami 
duona brangiau ne kaip priva
lo, nes parduoiia po devynis 
eentus už švara vietoji' penkin 
ĮiagaLtebyria preke miltu.

18 sudege deganesiam name.
Montpelier, Vt.

niolika žmonių sudegi' degau- 
cziam narni’ czionais, kada vi
sas blokas namu ant Lawrence 
ulyezios Sudege. Lgnagesiai 
iszgialbcjo 
dės padaryta ant puse milij 
no doleriu.
Gilukninga lietuvaite — aplai

ke turtą ir vyra.
Philadelphia, Pa. - 

Bazgiliute (Busgil)

t rust as
valdzei

ap-> >

kudege.
daug žmonių. Bie

n
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mocziutia Franciszka
83 motu, kurios lavoną užkaso 

1 po cimOitlriejr grindis du motai 
adgal. Žudinsfa iszsidavc, ka
da motoro nusidavė pas advo
katu užvesti skunda prieszais 
vyra ant persiskyrimo už ne
padoru pasielgimą su ja ja. Ba
dai prisipažino jisai, buk nužu
dė teipgl ir savo tėvuką ant 
Ja mos netoli Pittsfield, Mass., 
po kuriam aplaike G0OO doleriu 
posmvrtines.

Ligos šzalinasi nuo szito žmo- 
- ■ gaus, o ir žmonis.

Phoenixville, Pa. — Nuo Jo
no Furgosono no tik neprilim
pa jokios ligos, bet ir žmonis 
nuo jojo szalinasi kanuodau- 

Jonas v ra
cibuliu, nes kožna 

diena suvalgo nemažiau kaip 
po keturiolika 
392>pei’- menesi.

ginusia, 
valgymo

galinczium
nes

nusir

jojo ma-

cibuliu arba 
Ant meto su

valgę 141,120 cibuliu arba apie 
devyniolika buszeliu.

Furgesonas niekados
go, thri 58 metus, sveikas kaip 
cibulis, bot prieteliu neturi jo
kiu, ties su juom niekas nenori 
draugaut, nes kada Jonas ejna 
ulyczia, tai nereikia
tyt, nOs galima suvuosti.

Prisipažino buk nužudė 
kunigą.

Bridgeport, (‘dun. — Harry 
23 mot u, prisipažino, 

buk UYi jisai nuszove ant smert 
kunigą TF. Dabine, prabaszcziu 
Szv. Juozapo Rymo katalikisz- 
kęs bažnyczios 4 diena vasario. 
Žųdinsta atsibuvo 
biaufiios ulyezios vakare. At
sitikima mato daugelis žmo- 
j iru.

. Prisipažindamas prie kaltes 
negalėjo iszajszkyt del

F. Israel,

r

Ha r

ant svar-

Israel, 
kd szpvc in kunigą, nes turėjo 
koki tai nepaprasta prijauti
mą, isztrauke revolveri ir pa
leido szuviC Nežinojo kas tai 
per žmogus, tiktai tada pažino, 
jog lai kunigas kada paregėjo 
kainicreji kada kunigas puolė.

'TsraeliįH buvo kareiviu Fran-

Du 1 ukstaneziai indijonu Lz sztamo Yapiii ii 
niszka i iibežiu keliaudami i n Juareza, AL'ksika, pi igialbet pr

Ii meksikoniszkus pasikėlė!! us. Paveikslas

■

ana diena per aincri 
ddent ui t Jbreganui supliek 

parado perbuvusius iudijonus iii J uaroza.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

———————- ... 1

Motinos Szirdis.

.\ew
Pet vonele
kuri keli menesiai adgal aplai- 

Vilniaus Imk jai 
paliko 700,000,

Anderso-

ko žino isz 
m i rus i s (ledo 
apsives Ltarninko ryta, 2(> szio 
menesio su Juozu
nn( ?) kuris randasi ant burdo 
pas josios motina. Mazga mo- 
tervstes surisz kun. Misiūnas. 
Po veseilei janfiavedžiai ke
liaus in Lietuva atsiimti milži- 
niszka turtą ( !) 
isz ko tasai turtas susideda ar 
isz 700,000 doleriu, litu ar len- 

i^arkiu. Jeigu isz tu 
tai jaunavedžiams 

in Lie-

Isz Lietuvos.
Kam pati buvo ne isz tikim a.
Gruodžiai, 

('zia buvo toks 
kurpius K—.

Sziauliu ap. — 
atsitikimas: 

atsikėlęs antra 
valanda nakties meilingai pa-
bueziavo savo paezia, o paskui 
paemes peili eme 

subadytai 
betgi pa\yko

gydytoja.
vienas 

bet

4

Pasekme perkraipytos pra 
Yardes ant angliszkos.
Kaimo lietuviu laikrasz -|

szitokia 'ži-
I I 
t

lietuviu
ežiuose paskelbta

| ISZ VISU SZAL1U

veseilei

Tik nežino
Perukai

r1

Brooklyn, N. Y.— Vasario 
10-ta apie devinta valanda va
kare, pilieczius Vinca ir Ona 
— mirtis, kuri pakirto gyvybe 
ju jaunai, 6 motu dukrelei J ie
vutei. Tai buvo tobulinai gvva 
ir iszmintinga mergaite, tikras 
tėvu džiaugsmas. J i ja u lanke 
mokykla ir buvo pirmoje kie- 
soje. Paliko nu lindime
liūs, sesute Ona ir broli \ inca 
kurie jau eina in High School.

Ar v ra 
gailesti ilgesnio 
pasiaukavus, 
szirJis? .Motina
brangina savo vaiko 
negu savo

t r VC-

Tomis 
Poolvil- 

X. J., ponsttWh Daniszevi 
szvogeris ir si šuo p. J. 

Pasisveczia via 
visu 
g y

namo uzgami- 
priemimu ku- 

Pons- 
sudeda

Plymouth, Pa.
dienomis laukėsi isz 
les, 
ežiai,
I aikoszevieziu.
kėlės savaites ir atlankė

— pažytanius il
si įgr v žo

pasauly

■i

I 
į

I 

rimeilesne, 
ir tiek daug 

kaip motinos 
daugiau 
gyvybe,

gyvybe. Motina vi
sa szirdimi geidžia, 
vaikas butu doras, garbingas. 
Net didžiausius savo vaiko jai 

prasikaltimus ji 
Tas motinos 
prisiriszimas

kad jos

kiszku 
paskutiniu, 
neužsimoket u važiuot i 
tuva atsiimti tims-709,009.
Lietuvis nuszove mergina ir 

pats save.
Westville, 111. - 

Kleinas, 30 metu, 
szove labai p: 
mergaite Ona Vendelskaito 17 
metu. Feb. 14 diena jisai i nėjo 
in aptieka kur jinai dirbo ir 
paklausė jos: “ 
linai su manim vesties/“ Mer
gaite nieko ant to neatsake tai 
jis jialeido in ja du szuvius ku
ri tuojaus krito negyva, o pats 
sau paleido treczja szuvi in 
smegenis kur už 2 valandų mi
rė ligonbuteje. Jisai kelis sy
kius jos prasze kad su juom ap
sivestu bet mergina ant to ne

atsisakė, tai jis

bėgti pas
pasilikęs
peili in kaklu,

ja badyti, 
paežiai 

isztrukti ir nu-
Kurpius 

insisineigc 
galutinai

nepasipiove. Atsiskubinusi mi- 
besikankinauti, 

“Pai

mite: į
1 žsieniu Reikalu Ministe 

rija pranesza, kad musu Atstu 
vybes 
žiniomis, žuvo 
riuomenej 
buvo 
ir szi suma priklauso jo inpe 
diniams. Kareivio levas 'I 
nias Suvagi* esąs miros, 
tina Julija Savagiene, 
Bronius. \’ladas, Mykolas, Jo-

i »

t

Kada surado auksine mumije 
Tuto, uždraudė inejti in 

jojo kapa.
Egypt as

a pi inkiiie 
mines,
d\t i svetingu 
rio
va

4;

o

negreitai užmursz.
I m k a sze vieži a i 

zirdin$a padekavonia už juju 
atsilankima. isz ko labai buvo 
nudžiugia.

z\ meti kai

I.oii is

suteiktomis i valdze
Amerikos ka- 
Savage. Jis

sutiko ir vis

J uozapas 
senumo nu- 

>gia ir dora

Ar jau apsimis-

isz piktumo padare jei ir sau 
gala.r Korespondentas.

KUOM UŽSIIMA 
MOTERĖLES?

Londone randasi 46 mo- 
užsiima laisvinu eteres kurios 

automobiliu.
A Amerike yra 8022 mote- 

ir merginos kurios varo 
elevatorius.

Mete 1904 valstijų M as
ini vo tik 22

Sziadien ju

re s

šachu sett s 
riszki advokatai.
randasi 40.

mot e-

Sekantis apgarsinimas rado
si vienam lietuviszkam laik- 
rasztije kuris skamba sziteip:

“"Jeigu Petras Strunskis, ku
ris apleido savo paezia ir ku- 
dki dvideszimts du metai ad
gal/ sugryž mimo, tai
kūdikis jam kaulus sulaužy

Gal lovas primates toki ap
garsinimą nedryso sugryžt na
mo.

minėtas
s.

, Luxor, 
užd ramie 

('arterini iuejti in kapa 
karaliaus, kada, jisai

■ Kgypto
I lowardui 

Tuto 
at rado

apsidraudęs 10,000 dol. jojo auksine mumije. Parteris

.. To- I
o mo

į pa liovė dirbt i prie Tilt o kapo 
nepuveiino mote

rims atlankyti kapo.
paežiam

1 kad Valdže

Coal Centre, Pa 
czionais atvaževes 
sijonieris, kuris

Buvo in 
tėvas mi- 

pamoks-sake
Ins per visa savaitia, o ant pa
baigos pradėjo 
jog priguli in

barti žmonis 
nekatnlikiszkas

cijoi kur likos gazuotas kelis į 
kartus. Palicije mano, buk jam 
siisimaiszc staigai prot/pi. Ba- 
dni sh‘kosi, jog paejna isz Potts- 
villes, Pa., bet niekas ji czio-
nais nepažysta. -

KNenorejo nugazdyti.
Laka jus prisiartina ant

pirsztn prie savo pono ir szabž

motina musu

da in aušo:
— -Praszau pono!
— Ka toki t
— Atėjo 

szviesios ponios.
— Tai kodėl ne sakais jog 

atėjo mano vuoszvi!
— Mat no norėjau szviės.

i pono nugazdyt.

lieija rado ji
Szalia. jo buvo ra’sztelis 
pjaunu savo paezia už tai, kam 
ji gyvena su maim 
kais, ir pats pasipiaunu.
Baisus plesziku užpuolimas.

laikraszt-zin ži

darbiniu- t *

ginkluotu

Va rszavos.
nimnis Gruodžio men. 29 in 30
Id., 1 vai., nakti, 40
plesziku užpuolė miesteli Ho-
rodoka. (Vilniaus aps.) Pleszi-.

miesteli i.sz 
vsu pusiu ir apszaudydami ji 
iszvaike milicijos sargybinius. 
Po (o ėmėsi darbuot is. *

Paėmė
ka geriausiu

kai insibrove iii

isz gyventoju dvyli- 
arkliu su veži

mais, pradėjo ph'szti prekybos 
instaigas ir dėjo viską in ve
žimus. Kai kurio prekybos iii“ 
staigu savininkai ' pasiprieszi- 
no, bet pleszikai vienus smar
kiai szautuvais smnusze, kitus 
snukiai sužeidė.

Viena moteriszko
milicija nežinodamas, kad jos 
nėra; tuojau ji buvo nukauta.

Sužeistu pasirodo apie 20 
asmenų tik žydu. Iszpleszta in- 
vairiu daiktu ant 700 milijar- 

dingo.
Juos

bego iii

du markiu.
Milicija pradėjo 
sekti, bet nieko nesugavo.

Pleszikai 
vėliau

Pasikorė isz meiles, — tėvas 
iszvijo isz namu. .

\alsczius. 
Per 
ogu

Žiogai, Gruzdžiu
— (“Vienybes 
naujus t. y.

“ kor.) ~— 
24 A metus Ž 

kaimo milietukas K. Karsokas 
parsivežęs isz Gruzdžiu .mies- 

kokia tai 
vaisziu 

parodyti

tolio savo mvlima 
panele pas save ant 
žinoma norėjo 
meiles vaisius, bet deja, tėvui 
matyt ji nepatiko' nežinia del 
ko, emes iszkoliojes ‘ lyg so
džiai ir iszvijes isz savo mimu.

Kngi dabar tam jaunikai- 
lieda; ne

n tų >a va i szi n o 
dar ir JsZ’ niniiu 

nutarė jaunikaitis 
nuėjo in jauja, ir ten pasikorė 
už savo nuosavo* kaklo, kuri 
tėvas berods ant rytojaus te
rado.

Tai' miit kas ji^z lueiles

savo

nas ir sesuo Sofija gyvena Tol

I laba r 
broliai ! net paežiam 'suradejini 

j draudė iuejti iii vidų.
I Iowa rd

sziu apsekrity, bet jie ten ne
surasti.“

Kur gi surasi, kad tokia pa
varde žmonių Lietuvoj juk 
visai nėra. “

I autis
“ tai
pa \ arde.

iltinėmis 
szeviezius (pav.

! r

jimii direktorius, 
t rauke

t 'art e r,

drangoves kaip S. L. A. Pa na

HZ-

I

ta raono
'Tutankhamen kapo atkasine-

ėr-
darbiis.

vakar p<

laikraszezeis
skaityt

su
tiktai 

katalikis'z-

ežiui dry t i; geda ir 
tik mylimosios 
prieszi agni 
iszvijo;

A<ll' Jvln;.11 imu n 
kokio keisti rožultatai j'doli ipa- 
nelos toko savo jauna gyvybe 
palikti arduose!.. 

'A'
<■

žmoni ii
I jus (t urbut I .e- 

Lindvikas) 
“suameriko- 
Lietuviu pa-

f » !<

M ik'Hzeviczius, 
Janirsovicziiis) iszvirtlįsiu Sa- 

(“Sevedž) Ameri- 
Kariuomcnej 

“ buvo
kad ap- 
ir Lietii-

\\ is ar 
Savage 
ninta” 
valdomis su 
v i ežiu s, 
Balseviezius

•
vagų ’ia is 
koj netruk st a. 
žavusis “'

neiszmintingas, 
draudos popieriuose

savo ginu- 
su- | 

deltogi t u dide- j

‘Lius Savage
tiek

voj gyvennncziii 
ui u pavardes 
amerikonino, ’ ’ 
lin pinigu, 10 tukstaneziu do-

niekados ne-

saviszkiai

h'riu, jo gimines 
gaus.

• <

■
( 4

Draugas nužudė draugu. — 
Milicijantas užmusztas. e

Kamajai, Rokiszkio
— (“ V ienybes“
baigoje Gruodžio men. 1923

is o r. )
apskr., 
™4>a.

m. 
važiuojant is% Kamajų, midų
re su peiliu
Radžioniu kaiino. Istorija yra 
tokio. P. Jankauskas buvo pik
tas su B. Budrikeliii del niek
niekiu. T 
mates Jaukauska 
pasisamdi' už piisbuti'li I 
O’

I
I

P. Jaukauska isz

PaTaigi Budriekelis,
Kama juose, 

4. Au
guli ir pasiviję ji, iszlii'jo savo 

szetoniszka kerszta. 
h'iai areszluoti 
se. Kiek

Piktada- 
Kamajiszk i ne

vieni metai atsitinka 
žmogžudyscziii isz
degtines. 1922 m.

priežasties 
szilam pa- 

girktuokliai uz-ežiam laike 
muszo milicianta Petrą Znbloc 
ki.* Velionis buvo pasižymojes 
saVb iiarsumu vejant bolszevi- 
kus isz Lietuvos.

vienas
Kamajuose 

traktioriiis vienas, bet kai
muose namines degtines kaip 
v a i d o n i o. Goda k a m a j i s z k i a n i s 
kada susiprasite.

Turine, Italijoj, atsibuvo 
patogumo kontestas kuriame 
dalybavo 139 moteres isz kuriu 
32 buvo merginos. Pirma dova
na laimėjo 96 metu senuke, 

radosi 73 metų mo
tete kuri turėjo grynai juodus 
plaukus. »

^Pe rp j n metų

tolimesnius
Dėlto, kad Egipto saldžia už
draudė atkaso,iii žmonoms iii- 
eit i vidun ir pamatyt i auksi - 
no faraono nuimi ja.

K uomet
sarkofago akmens dangti 
du,j rasta

geli žnumiii jM'igtdi 
ir namano ji pamesti 
ganadvt dvasiszka.

O

tyra 
kiti

'pakelta

padarytus 
meiliai atleidžia, 
prie savo vaiko 
yra insakytas, surėdytas Auk- 
szozimisiojo Tvėrėjo. Jei moti
nos szirdis Imt bjauri, pasau
lis nebūt u galėjos iszsivystyti. 
Visi iszradejai, poetai, narsi<‘- 
ji tėvynes gynėjai 
inkvepinni gav 
szirdi, per 
pagarsėjo.

Bet yra motinu, kurios savo 
vaikus apleidžia, 
žudo. Tokios

prakilniu 
per motinos 

motinos szirdi jie
<)

ar net juos 
motinos negali 

būti motinomis
'Tai prieszinga gamtos instaty- 
niniih, nes juk ir gyvuliai savo 

i vaikus myli ir ju pavojuje ne
apleidžia.

Motinos szirdis savo vaikn- 
eziams ii isz kapo suraminima 
siunezia. Bet tokie tik vaikai 
tegirdi motinos isz kapo sura- 

to verti, ku
riuose neužgesus 
birksztele.

Motina, jei jos vaikas ja ku<i 
ant jo nesi-

minima, kurie

vadinamos.

meiles ki-

užgavo, pažeidė, 
rūstina,xbet tyla rauda, apgai
lestauju tokio savo sunaus ar 
dukters pasielgimo. Rusu ra- 
szytojas Levas Tolstojus szio- 
kioje trumpoje pasakojo moti
nos szirdi nupieszė.

pasteigimo. Dubu

.rife;

1

*■1
■ ftii'i'
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Vienus 
jauni kais pamylėjo jauna mer
gaite. Ji buvus labai graži, bet 
negailestinga. Ir viena karta 
ji sapnavus, jog ji 
butu graži ir laiminga, jei 

galėtu tos 
jos mylimaji 

turėti. Ta t

.."į
IĮ f J

szei dare ir 
paliepdamas 
apie keturis nova 
kiis (badai tai teisvbe). Dan

iu S. L. A. 
kad už
neš 

inmokojh daug pinigu,
jau pere jo metus kad galėtu 
instoti in nauja, todėl visi nu
tari' iii'pamesti ir 
tokio neiszmintingo patarimo. 
Juk susivienijimas ne laik- 
rasztis žmogaus 
jeigu yra' geni 

prisakymus. :—
('entriszkis.

neklausvti

invvst vta ei lemia

didelis 
s, vi- 

inilžiniska mumija, 
keliomis

storai) audiniai).
P ra žerta, atsargiai 

dymas ir p/istebeta vieno gry
no
ka. mumija, 
n ii ja.

tas au-

blizganezio aukso milzinišz 
'Tai ne tikra mu- 

J'ame auksiniame luksz- 
te turi rastis 
lavono mumija.

Visi stebisi laja aukso gau- 
sybe. Tas auksinis luksztas 
arba kevalas iszraižytas taip 
dailiai.jog atrodo viena inilži- 
niszka auksine stovyla.

Nežinia, kuomet tas kevalas 
bus pralaužtas, 
kaip atrodo pirm 
gyvenusio faraono lavonas.- * * *

♦

tikroji faraono

kad pamatyti, 
3,000 metu

Dievo

ne laik
ui; pa gady s 

ir pildantis

<? ĮO Sziauliu 
pas bro- 

228 W. Phillips

visuomet

Lokiu indoniybiu Kgypte ir'lionis 
kur kitur lygsziol n<irastn.

Coal Dale, Pa. f •Kranas Jo
naitis, 55. metu, miro Schuyl
kill Haven ligonImtoje, praėj
iu Ketvergo ryta. Velionis pa- 

isz Kauno guber.,
pavieto. Kmia<atvežė 
Ii Xikadorna,
Si. Buvo naszlys, pati mirė lai
ko inflnenzos amaro. Paliko 
sunu Erana. Laidotuves atsi
buvo Panedelio ryta su pamal
doms liet uviszkoje bažnyczio- 
je; kanas palaidotas ant ajri- 
sziu ka|)iniu Summit Hill. Ve- 

pergyveno Amerike 32 
metus.

amaro.
I aūdot lives

A merike
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Szl.ai pirmutinis laivas su maistu del iszbadejusiu vokiu-k

ežiu kuris atplaukė amt diena i n Hamburgą
Ala Mas buvd 'padoVanoL

• kiszku vaikiu A r daug tojo maisto ( joje
kys, tai nežino. Y

isz i
as per Amerika del iszbadejusiu

\ me r i k o.
vo-

maži vargszni aplai-

ir 
nuolat prie saves 
motinos, kuri 
pagimdė, szirdi 
mergaite pasakius savo myli- 

“Eik nužudvk savo 
motina, iszlupk isz jos kruti
nės szirdi ir man ja atneszk! 
Jei to nepadarysi, tavęs nemy
lėsiu Jaunikaitiš persigan- 

nuo jos nube-

mamjam:

I I-II
H 

1' ■5 

'ji

■' ■ IM

*1lli

I

”. Jaunikaitiš 
dės ir toli-toli 
ges. Bet kai jis vėl prie jos su- ‘ 
gryžo, ji vėl ta pat kartojanti. 
Pagalinus jaunikaitis sutikės. 
(Tžmuszes savo motina, iszple- 
sze jos szirdi ir bėgas pas sa
vo mylimąją. Bot bebėgdamas 
staiga suklupęs ir užsigavęs. 
Kgd jaunikaitis dejuodamas 
kėlėsi s nuo žemės, motinos 
szirdis maloniu balsu užklau- 

“Ar užsigavai, mano mie
las sūneli! 
karvelėli!

Tat U r yra pasauly 
szirdis, kaip motinos szir

dis.’ Bot kode! moteris pasau
ly in užpakali nustumtos! Jei 
doros ir gailestingos szirdis 
pasauli valdytu, tokiu baisiu 
skerdynių pasauly 
Žmonijos atgimimas 

ne pasaulio di
džiūnu, bet isz doru, susipra
tusiu moterų. Tat tegul nutiki 
tos kalbos, kurios 
moteriai mokslas

jog moterų nereikia prt- 
t _

se:

kia

isz teisdaviu,

9

J

i.

4

4

I1 illl 
fl-J

Ka tau skaudė,

kita to

uobutu. 
kils ne

sako, jog 
nereikalin-

gus, .
leisti prie kraszto
Tik žinoma, jei moteris savo 
teisėmis nesirūpins, 
joms nepasiūlys.

valdvmo. Be

vyrai ju

P. Kriukelis.

Alabamoje
miltine moterį' 
turi dinsta sudžius.

randasi pir- 
Amerike kuri

1

____ karta
Belgijos, ana diena motoro sn- 
riszo mazgu moterystes jauna 
porele isz Lioge.
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KAS GIRDĖT
t
Pvr pvnkosdoNzimt;* keturis 

melus tūlas Prancūzas perbu
vo kalėjime už žudinsta kurios j 
nepapildo. 'Tyrinėjimai
buvo vedami per keliolika me
tu apie jojo nekaltybių pasi
baigė, iszrado ji visai nekaltu. 
Idant’žmogeliui atlygint už pu

sk riauda 
liek metu kalėjime 
valdže jam 
franku atlyginimo ir davė Die
tine ponsije 
ant meto.

Pinigai nesugražys tam žmo
gui sllgaiszylus 54 metus kalė
jimo, laikyta visai nekaltai.

Anierikt* jeigu isztyrineja 
buk žmogus buvo laikytas ka
lėjime nekaltai, atidaro duris 
iszstume von ir veikalas už
baigtas.

Žmogus kuris nekaltai vra 
uždą rytas kalėjimo 
žengimą kurio nepapildo pri
valo jam valdže už tai atlygy! 
kaip tai daroma Eriincijoi.

.Ita.-taA<

' tlarvla perleidime 
nekaltai, 

užmokėjo 20,00(1

v

r

Gerai laimėjo.

B
Į» D ’

I ž C

po

von

kuris

12,(100 franku

už prasi-

bus kaipJeigu trip tolinus 
sziadien, lai nž <leszim|s metu 
itales laikyti 
milijonieriai, 
ymli svrczhi ir patarnauti prie 
sta lo.

Bei nauji iszradimai užva
duos tarnus ir tarnaites, nes li
kos iszrastas naujas mikrofo
nas su kurio pagialba sveczias 
alėjas in narna pasakys ka no
ri, o maszina 
Jeigu

tarnaites tiktai 
Nebus kam pri-

viską nžraszvs. 
gaspadoris bus namie, 

tai paspaus gnzikeli 
iideis in vidų.

ir sveezo

* - i
Pagal vėliausia surasza apie 

blcdes padarytas per d re be j i- 
ma žemes Japonijoj, tai mieš
ti* Tokio padaryta blcdes ant 
1464 milijonu jen, 2,180,000 na
mu sudegė <> 5,550 namu sunai
kinta isz priežasties ugnies. 
Isz ko duodasi suprast, jog ug- 

padare daugiaaše

ISZ

uis tonais
blcdes. Del atstatymo miesto 
’Tokio, valdže paskyrė 750 mi
lijonu jen isz to 450 milijonai 
rjna ant pastatvmo tiltu ir ke
liu.

Japonijc ana diena paskoli
no apie 30 milijonu doleriu nuo 
Ameriko ir konia tiek nuo An
glijos.

!
\ 

t
mmmbbmb

KA TURI ŽINOTI ATVA-

(Irofas Lu’lvikus Salin 
lloogstraeteii, 
diena su pana 
gm’s.
jo nieko bet nuotaka

40 milijonu doleriu pa
dera giluki turėjo

von 
ana

Milikanlit Ro-
Norints jaunikis neturė

jau i at-

apsivedė

SAULE 4

ŽIUOJANTIEJI IN AME- 
H RIKA?F ?

LanguagePoreign 
Information Service prnszyinQ 
Vaisi ijos Dcppi^amonto 
Ofiso 
sekanezias žinias:

“’Tamstoms praneszla, kad 
kpnsnliams buvo insakyta ne
reikalauti nuo 
vizų, 
kopijos piįjėtystOK 
giminiu’' g 
ke. Patartina turėti tifideivita

vi rszin inkus
Vizų 

iszdavb

aplikantii del 
originates ar prislėgtos 

I popieni 
y vena nežili Aiiibri-

kuris paro/|6 kada gimine Su- 
. ‘ ‘ .A . h. A J " , I t .M! >. I Avienytose Valstijose tapo Arnė 

rikos pilieęziu, Tr vieta kur 
buvo nalnralizUotas. Afideivi- 

eertifihhlo

rikos piliecziū, > ' t • L

nesze
sogaus. — 
prūselis!

tas turi pažymėli
nnmęra.

“No prošzali ezion pažymėti
apie akta isz Rugsėjo

PAJESZKOJIMAI
Lix);'1'

■ X1, k I k ,z J J' 
4 * <h n

•rr
’ r

/

/•

. - 22, 1922 
kuris licęzĮa pilietyAte Ameri
kos moterų. I’o priemųnu to 
akto, i 
po natiiralizuotas 
m u ;
vienytu Abdstjjii piliot(L Jeigu 
atsiranda tokiu mėteriu, kii- . ik irt , ■ . t , .i į r., ■■ \ .4

H
l

imoteris kurios vyras fa-
i po priėmL

I \ ti f* r* ...

o dirbo karisz- 
knr dare vi-

Rosijoi yra labai stoka moky
tu vyru kaip: inžinierių, dakta
ru, aptiekorin, mokytoju ir ki
lu.

Pasinaudo<lanias isz to kokis 
tai Potapovas, sziauezius.pasi
rūpino sau netikra, daktarisz- 
ka diplomu ir apsigarsino buk 
v ra daktaru. A

Per pusė met
koje ligonbnteje, 
sokes operacijos žinoma su ne
nauda del ligoniu, nes visus pa
pjovė ant smert. Po 
liavo in Brianska kur užsiėmė 
gydymu moteriszku ligų.

Būdamas jaunu ir patogu 
vyruku, aplaike dinsta vaisti
nio dpktaro 
nazijojo.

Iii laika pusantro meto tasai 
szetonas sužagejo 163 mergai
tes nuo trylekos lyg septynio
likos metu amžiaus.

tam iszkc-

Būdamas jaunu ir

moleriszkoje gim-

Slicctva iszrode kuom tasai 
ra kalis buvo ir viskas iszsida-
ve. Dabar sėdi kalėjime.

i ■ III—- ■ (

ATSAKYMAI.

F. 1). Y. Sprin Valley, J JI. 
— 1) Mes su Szv. Rasztu ueej- 
name in disputus apie Patapa 
tiktai pagal tėbyres 
protavimu ir 
ma. Teip Szv. 
kaip tamista 
tada žmonis žinojo

Of

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US ....

PADEKAVONES NUO > 
MUSU SKAITYTOJU.

Asz jusu senas

'ii

j 
f

4

kurio duoda mums visiems la
ba i, daug su rami n i m o 
dimuO'slia ir daug 
linksmai praleidžiami skaity-

- muitis vis 
niekad nenustos 

namuosia. Asz

nuliU- 
valandų

f
I

$
IR BAUSAMJJOWJASy Iff R* į

skaitytojas
i už ka- 

londof’jn ir teisinga, iszloidima 
laikraszczio “Šaldės” ir noma-
' ' . .L ■ I' i|r ■ , ‘r " f iH , :

•W
• 1,1 1 1 r "i ’

Pajeszkau savo dėdes Igno
Kyguolio i.sz SiivaĮĮęn l|ed., 
daug motu kaip Amorike. Asz

M otic-
vardas iiati pasilikt iszliratiktu

I t ' ' i v *

* Į ;* ‘ < I

Suvalkų Red., 
fe .. ' 1 ? <.

M otic t

uuoszircjžėi dėkavoju

Jimzas Sianiszanekas, 
jaus Simus, moliuos 
Juze Kygiioliute, 
taipgi savo Ip’ijiszlo tęva Juo
zapa Klimavicziu ir Igną Ali- 
sząucka, Šia budos I *a ra., M an- 
ktinn Kaitiio. Meldžiu atsi^

4

zaps Klimavlczhi
■ 1,1 J ■■■ ill Ata'-A. I1 -1 . ta .

pa.jeszkau

ir jgiia Ali-

dra Ilguvos,
• 4 1 • • -K

“šaldės j r noma- 
l isz tos 

pajėgsiu

kmirti Kaimo. Meldžiu
sžaiikt aiit adreso. *

Juozapas iStaniszauckas 
65 Ward SI., 

W’orcestor, Mpss. \v,_‘
I ra joszkau savo dranga M a- 

17 metu 
u. , T Ir i !l1, 'd

Yckinavicziu
m i.-.V. sitmiszii Y okitiHA’iczii} 

kuip Amorike, gyveno
• ■ ’ 11M' i /

l-r' Afoldžiii
b< >yga n, sė<1 a ba r
km 
tidreso.

'Anthon \
<
i

'B
•, #W

nežinau
atsiszaukt aut

i *f

Rutkauckas
10 Harold SI..

■

i I •: i!

Torriugfou, Conn.

akto, neskaityta kaipo Su-
1 1t — .ta. ta tai' ... uMh'L ta. .—ta, ta'k *

mbtoriu, ku
rios ketina afvažiuoti in Ame
rika, .jos turi atvažiuoti kaipo

s

■I

jas lieczia visos rėi- 
ir imigracijos iista-

ateives ir 
kalavimai 
tymai.

“Kad nors 
gracijos instatymas isz Gegu
žes 19, 1921, neturi aprūpini
mu kasi ink inloidimo ateiviu 
kuriu vyrai yra Amerikos pi- 
liecziai, 
gus, Darbo 
pranesza, jog 
toris atvažiuotu in Suvienytas 
Valstijas, jos szalies kvoti isz- 
sibaigiant, 
su ja bus pasielgta. Reikia pri
minti, kad jeigu tokia moteris 
negali gauti pasporta nuo są- 

szalies, szitas Impart a men

Amerikos Tmi-

jeigu kvota iszsibai- 
Dopartamentas 

jeigu tokia, mo-

k nemandagia tįsiu

vo szanes, sziias (^parlamen
tas tame negali jai pagelbėti, 

negali tar
ki tos szalies

11

I ‘ajeszkau savo Susiedu J tio-
za ir Pauliu. Audraiczikn pa- 

j f a >n Mil «
eina, isz 1Suvalkų Red., Šoinu 0.1 i® i 1 LJt? 14

bjngiu Kaimo, girdėjau gy>T- 
na Pittston, Pa.
sžadkia ant adreso.
** L. T’— L ■

9

Aps'ki ., žilino Ginino, Sfii- 
« a e‘ '■ ’’ L \ ” fe ♦ -e ' e G t . i i
įja Pittston; Pa. Tegul afsi- 
szaitkia ant adreso.

John M asti! i s
450 — 13tb. Avė.

Long Island City, N. Y.

Pajeszkau pusbrolio Marty
na Kaukavicziii paeinli isz Su
valkų Red., Seinų Apskh, 
Bcrzniko Gpiino, 
ra., i r Kaimo, 
k ja tint adreso.

John Masalis
— 13th. Avc

Seinų Apskr;, 
, KucintrPa- 

Tegul atsiszan-

Long Island City, N. V.

, pa kol 
skaityti. Prisiuneziu savo pre
numerata ir ant tolinus. Vėli
nu visiems savo draugams ir 
pažystamiomsĮ ir visiems Lie
tuviams užsifaszyt jaikruszti

viszkas ir jeisingn Įietuvįszka^ 
laikrasztis' LipKuHu pagarba. 
No 521 L A. K. Custer Park III.• ■ pj j

* * Saule

darni “ Saule
szVieczia ir
szviest musu nainuosia. Ajįz 
turėdama doszimts metu, isž- 
inokau isz “Saules” I 
ežio skaityt ir raszyt.
turiu asztuoniuolikos metu vis

Inikrasz-
Dabat

skaitau “§rtu|o”. Jeigu kožna

“Saule”, ha (ai yra beparatL

laikrasz^įs. Lieku'rtV pagarjm.

Mah laikrasztis “Saule” 
yrą smagia u sės už visus kitus
lailįraRzcztiis, nes jame visados

f Mį . y, I bj . ■ K '' “ lA,J" ■ ' J Anes kiti 
tildai savo 
o ant kito 

pa n i a I o s z a u d o o ant sa ves ne i
>” vra ki-

-....■- i.

jis nebūt n ar ;ji- 
bolszėvikas ar 
prasikalto tas

mergaito skaitytu' ir privalo 
skaityt uSJaulo”, taį niekados
blogais keleis ne ejtu, nes “Sau 
le” parodo szviosa ant kelio 
dorybes ir kataliku tikejinuL 
Lai Dievas duoda jums sveika
ta, gera pasivedima ir prayl- 
gina jusu amži' 
ta sulauktum žylos

teisybė' ^ra raszoma,' ‘
I A _ ___ ! W J.'JL !? ** Ii

” j TĮMf .

plunksnas glosto

kulįo nemato. ^Saulc 
tokia, nes ■ jrejnvhiioja. in mo- 
vehia kokis 1: ?*:
sai katalikas, 
kunigas; kas 
gai 
priguli'. Butu malonu matyti 
kad visi‘lietuvei teip gyventu 
kaip “Saule” mokiiia, tai ta
da galoma butu tikėtis ant pa
saulio tikro rojaus 
reikėtų ieszkoti iri - i • . *.. ... r

vojo proto. Asz jau esmiu se
nu skaitytoju ^Saules” ir ne 
tik man jiji patinka, bot skai
to ja mano vaikai ir visa, szei- 
iriyna. Arolinu tamistom viso 
gero jusu darbuosia ir kad be 
pal i o vos ‘ ‘ Sau luto ’ ’ mums 
szviestu no musu pastogių.

Irtifeiiszczoi irti
ant įeito

auna kits' jam pagal tehybia
. I i“ * t. . .. ■ ,f i- _ L. ii1 ~ . f

o kito lie
pas kožna 

butu kiszcniujo pinigu o gal-

Saulcs

le” parodo ant kelio
'■ J

kad tamis- 
senatves 

darbuotis del labo musu Lie
tuviu. Su augsztn ptrgarbn. 
No. 4017 Miss. O. U. —

Windsor, Conn.
* * _ ............

Prisuncziu prenumerata ant 
viso meto už “Saule” kuri 
mnn szvieczia per daugeli mo
tu ir priduoda daug linksmy
bes ir apszvietimo.
“Saule” skaito, tai pagal ma
no nuomonia, toks žmogus yra 
protingas ir 
Tūkstanti kartu
jums už prisiuntima teip pui
kaus kalendoriaus, kur rajau 
daug visokiu patarimu, jog 
malonu skaityti po kelis kar
tus o ir isz paszalies žmonis 
noringai ir su atyda klauso. 
Lai jums
siiteike ilga amži. Su pagarba.
No. 4977. — J- P —

* Saule

Kas tik

dievobaimingas, 
dokavoju

Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada; 
pristoto 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
$33-335 W. Centre St., Mahanoy City 

■>---------------------- --
ATSIUSK TIK 11.60

O gausi sallklo ir apyniu dol 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prisfunUma apmoka
mo. Geriausia stambi trajanka 60c 
arba 6 pakelei už $3.30. Puplaiszkai 
35c arba 6 pakelei už $1.75. Truk- 
žollu 30c arba 6 pakelei ui $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose" $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas flzvcntiiju $6.50. 
Altorius Malda Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Kfinksztu abparu kabe $1.60. Celu- 
loldo atdarais $1.60. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ceiuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. Lalszkams 
poploros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITI8.
451 Hudson Ave Rnebester. N. T.

Pigi preke. Taipgi 
automobilius visokiems

1

Aukso 
senovės

1

1
I

'1
HI 

r
■W

I

į

■

■
■ i į

I

visokiu patarimu, jog

Vieszpats Dievas

a
1 
fJONAS M. 0I8ARIKA8 |

Kire losoraooe Agoot g

ft kpdreudftla (Ineįurlnlul Namie, ft 
g Tavorue, Naminius Bakaadu, 4 
ft auo ūguiee. g
S GariaastoM Kompaaifeeo g 
g <15 W. VabaaoT Ave^ Makaaoy Cttj įj

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanija nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykito aplo kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy. City, Pa.,
" 1 1 j. - ............... ..........

i'

J. P.
Saint Clair, Pa. 

(Sapnininkai jau baigėsi dirbt, 
o po apdarimui bus praneszta 
laikrasztije kada bus pareng
ti ant i szi u riti rito.)

“Saulute 
po irtusu 

Su pagarba.
No. 5226. — J. R. Cleveland,

Ohio.Pajeszkau savo brolio Vincą 
Arlausku, pirmiau gyveno Yu- 
koų, Pa. dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalu, praszau 
atsiszaukt. •

Ant. Arlauskas * 
Box 199 Colver, Pa.

Dekavojamo jums szirdingai 
ir lai Dievas jums duoda svei
kata idant galėtumėt kanuoil- 
giause darbszaut del labo Lie-

Girdėjau nuo kitu kad jus 
“Saule,” 

prigulėti prie
iszloitIžele la ikrašzti 
nutariau ir asz 
josios skaitytoju todėl prisiun- 
cziu jums prenumerata ant vi
so moto.

Szta i kas mane, prispyrė prie 
užsiraszymo: gyvena pas mus 
thins žmogeliu Juozas Bogiitisj 
kuris turi savo narna ir Valgo
mu tavom krautuve. Turi jisai 
dvi dukterės, viena iszvažiavo 
iii mokslą in universitetą o ki
ta baigė mokslą Higli School. 
Užklausiau jojo kokiu budu ji
sai iszgali ta viską, o jisai man 

jog ta viską padaro

Nes musu valdžia 
pin in kauti tarp 
piliecziū ir ju valdžių. 
Informacijos tiems, kurie nori 

parsitraukti gimines ar
’ draugus in Ameika.

Daugelis ateiviu, kurio da
bar gyvena užsienyje, ir iiorl 
atvažiuoti in Suv. Valstijas, 
turi draugu arba giminiu szio- 
je szalyje, kurio irgi nori kad 
jie atvyktu Amerikon. Drau
gai ir gimines Suvienytose 
Valstijose turėtu paraszyti 
ateiviams praneszti apie Se- 
kanezius reikalavimus ir pa
tarti jiems juos sekti:

.1) Ateiviai

tuviu iždavinojimo teip pui
kaus laikraszczio “Saule”, 
kurio skaitytojum esmių nuo 
daugeli metu ir nemanau kad 
mane kas atkalbės nuo skai
tinio jojo, kurtė' Jaukėme kai
po garbingiausio 
musu namus.

T. R. Fife Points 
Erie, Pa.

»... -....  .1

Alano pusbrolis Juozas Gra
bauskas ir pusseseres Agota‘ir 
Katre Grabauskjutos paoinan- 
czios isz Suvalkų Red., Laba- 
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> gadynes 
žiiiunu sprendi- 

Rasztas rodo 
skaitei. B(‘t ar 

apie visa 
svietą kaiti sziadien 
kampelius? Žinoma 
nes žinojo apie svietą

sveezio in
Ueteviukae Gnbedae

K. RĖKLAITIS
Lafdaje NiBrfrellM Mgal 

oaulaaala mada ir mokais.
Tori vagoteiBtake motoro,

Prliiaeeeee trekeo, *

*11 West Seraoe Iteoet
KABAMO Y CITY. FA.

Ml Tetetkaaae Ne. 141

vo Vals., Basioku Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

P. pnnbauskas
2713 Spring (htrden Ave., N.S.

Pittsburgh, Pa.

No. 242
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A ežiu szirdinga i už prisiun- 
tima toip puikaus ir smagaus 
kalendoriaus ir siuntimą laik- 
raszczio, kuris man phtinka ge- 

kiti lietuviszki

gimines 
turėtu 
pranesztiI—iii—■■■■III

Ant viso svieto kas kart duo- 
“Szalin su alkobo- 

Amerike teip pradėjo 
naikint taji nevidoną, jog atej- 
nanezios gentkartes nežinos 
kas tai buvo arielka, vynas ar
ba. alus, tiktai isz pasuku apie 
lai iszgirs (badai!)

Nuo laiko kaip svietas stovi, 
miudotojai ir prioszininkai al
koholimis kovojo prieisz ji. 
Persimainė tautos, tikcjmai, 
partijos politikincs, bet. gerv
ino partijos buvo ir bus.

Egipcijonai 3000 metu adgal 
turėjo savo karezemas. Rymio- 
niai ir Graikai paniekino abi 
gerdami tiktai vyną.

Tiktai deSzimtam szimtmeii 
po Christui pradėjo apynius 
maiszyti in alų. Taji būda da
rymo alaus iszrado perdetirte 

Beįiediktonku, 
motina Hildergarda. Nuo tojo 
laiko prasidėjo kova terp alaus 
ir vyno. Žmonim patiko tasai 
gerymas ir tuojaus prasiplati
no daugybe aliniu ir girtuokliu 
iii kurias suejilavo 
gizelei ir kiti, 
mainas, mainydavo 
apkalbėjo savo 
kilis ergelius.

Lyg devynioliktam szimtme- 
eziui iszdirhinejo alaus mažai, 
uos kožnas gaspadoris dirbo 
savo alų, tik antroje daliję tojo 
szimtmcczio iszdirbimas alaus 
prasidėjo ant didesnio laipsnio.

J.

dusi girdėt:
him!”

kovojo prieisz 
tautos,

klosztoriaus

« 4

sziadien 
Extension

menesiui
Magaz-

at sake: “
“Šaule.”
kiau juk saule gali tik sniegą 
nutarpyt nuo žemes, bet jisai 
pasakė man, kad ne dangiszka 
saule tiktai toji ka iszejna Ma-

** **<* * I

Nusistebėjau ir atsa-
riau ne kaip 
laikraszczci. Da karta aeziu už 
toip puiku apdaryma man se
nos maldaknyges Szaltinio isz 
kurio esmių labai užganėdin
tas. Vėlinu idant Dievas jums 
prigialbctu jtišu darbuosia, pa
silieku. ' No. 7611

A. Y. E. Vandergrift, Pa.

iižsienyje turi 
gauti pasportus nuo savo val
džios.

2) Turi asmeniszkai su pas- 
portu nueiti pas Amerikos ko- 

Amerikos 
konsulis

U,

visus 
kad ne, 

tiek, 
kiek jie mate ir galėjo apžiot. 
Apia i kerno 
žurnalą
ine” isz Cliicagos kuriame ran
dame panaszius
apie Patapa. Taji žurnalą lei- 
džo katalikiszka drauguve, o 
ant tokiu užklausimu atsako 
kunigas Peter R. Kramer. Ji
sai apie tai duoda atsakymą 
No. 1931 isz Brooklyno sekan- 
cziai: Klausimas: 
pas buvo po visa svietą! 
ko kini. Kramer atsako: 
desne dalis bibliszku tyrinėto
ju, szios gadynes, tvirtina buk 
Patapus ne buvo ant viso svie
to, nes buvo tik mažoje dalelė
je svieto/’ r” 
Raszta neturėjo 
supratimo kaip yra 
dydelis, jiejo buvo tos nuomo
nes jog “visas svietas” su
sidėjo isz to ka mate, bet nepa- 
sieke. —*
sios Szv. tai kuom žmogus ma
žiau taji 
tuom turės sveikesni 
Paraszem tai, 
uszas 
31 -- 
baigtas.

užklausymus

4 l Ar pata- 
» “ant 
“Dy-

Tie jo ka raszivSzv. 
mažiausio 

svietas

i *

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlnmen«>«.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet • iki 9 vakare.
216 N. Main St Shenandoah | 
ooeee •• o o o,o io o i

saule tiktai toji ka iszejna Ma- 
hanoy (’ity, laikras^tis “Sau
le0 kuri ji pamokino kaip ant 
svieto gyvent. Supratau dabar 
ajszkci kokiu budu jisai dasi- 
dirbo turtelio, na ir asz bandy
siu panasžei padaryti.
su pagarba
No. 15717 J. S. Dovrisville, 111.

Į , 1

misijonieriu arba 
konsuli. Amerikos 
Lietuvoje randasi Kaune. Ko
miai jonieriaus arba konsulio 
ofiso turi iszpildyti praszyma 
del vizos, kuri pevlins jiems 
keliauti in Suvienytas Valsti
jas. Turi nusineszti su savim 
tris mažus paveikslus ir pa
duoti konsulini afideivita nuo 
giminiu ar draugu sziojo sza- 
lyje. Tie afįdeivitai. pranesze 
apie giminiu Ameriko pilie- 
tystes stovi, kaip ilgai gyvena 
sziojo szalyje, giminyste, ir vi
sas panaszias informacijas.

Konsulas ima viena doleri 
už vizos aplikacija, ir devynis L*i i _  __ y. _ *_ ! . •_  m? d o ♦
nigai turi būti ateivio užmo- 
m ; a * «.' . . ii ' Al* ?« .W •. s ' rinkii *ilife> n . ' Mi a A. iM i

Suprantiiįmi,

i n Suvienytas Valstijas. Arne-
■ . a a I* a

Kalbėtojas Vabalas in susi-
Apio ka jumis dar< trinkusius 

kalbesiu ?”'

v ' ■ji* 4 1 "jaHh. ' J.* "'

Kalbėk apie tris miliutas,U'

užteks ir tiek!” i.„.T, 
syk v įsi susirinkusieji.'
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suryko aut

Lieku

i Geidžiu ir asz ųžsiraszyti ta
brangia “Su ule,” kuri apszvie-
ežia visa pjisąuli savo pamoįci- 

kuri priduėęla žiogui daug aį)-

Acziu szirdingai už toip pui
ku laikraszti kuri skaito mu
su visa sžeimyna — 
maži, kaip kada isz juokio ne-

dydeli ir :
i

galima susilaikyti kaip koki 
straipsneli skaitome. Vėlinu 
idant jus szimta motu gyven- 
tumet ir “Saule” 
apszviefhiet Žmonis.

Mrs. E. C., 
c Coal Centro, Pa.

straipsneli Skaitome.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABOR1U3 MAHANOY CITY.

iLaidoja kuriai numirusiu. Pasamdo 
automobilius de! laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahaoey City Po.

CHAS. S.” PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Putli e. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti 
itubae, mes galime jumis temo reikale 
patarnauti. Randavo jame namus, 
kolektayojame randas. Parūpiname 
visokius insurlncbs ir teip toliam.

Kampas Catawissa ir Market Si.
Mahanov Cit v. Pa.

nimais ir pralinkspina visus, 

szVictos. Pį’isiuhcziii jumis pre
numerata iint viso meto ir mel
džiu prį^iunįjti rtiau tii brangu 
ir smagiausę ląikrąszti už ka ta . ta f i' ' ta -ta ta . «k . fe . X

nenustotu ■ i '■ r-į
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Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikcmo labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po

Aukso Altoriai po $1.50. Yra
- r Jta' • " fe J * I** •o'1 'a ‘i'^ a «• I' ( fe ' a «a' ' ,

nuinerata ant viso mėto ir mel- 
' . A 'i’ll ' i L J fe ■ Ii ’ V S V? „ u u' * Ills 1 *
21^*« -v ItaVk* ILL I • j.k*'
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meisterei, 

kur darvdavo 
ta vora ir 

bizni ir viso-

Tik vienatini biznieriai ku
rie nelaksto paskui bizni, tai 
yra gniboriai: biznis pas juos 
atejna.

*
BoJsze vi k iszkojc 

sziandieninis obaJsis 
4‘Szalin su mokslinezeis, iszžu- 
dyt buržujus su baltoms 
koms,” f

Rosijoi 
yra :

i ran-
kris JW prioftfBtc, jog

»■

2) Kas kiszasi Dva-
Konsulas ima viena doleri1 1 ‘ \

dalyku ityrinėja 
protą. 
Mataka Szv.

raszo persk. XI L, parag.
32 ir ant to kriukis už-

— Supratome tams
tos tyksla/gaila ajszkei klaus
damas iszaiszkimo tujų klan- 
Himu.

SZVENCZIAUS1O3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas aprnszvmas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. O. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. ?A.

■■III............ Pili-1 |R»I|II|I—I ... .
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•KVITU Knygele I

Kaaieriaue aog iuc-
i i i w. o.
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Droisyeteeu <el 
> Vteteo Ugonte- 

Ma
nraugyito 
lieta pini

SIS, <•) 
pinto iM 

pialrinkbaa ■(?*••' 4 i*f. * - ite.
JLUSKA8-CO., <i ,, j 
LNOT CITY. FA,r

I0CZKAUBKA8-C0.,

* !*į ?■ fe

dolerius už pączįa viza, ^io pi-
Yiifyrii hull
keti Ainerikos konsulini.

Suprantama, “ —*— 
vizos, ateiviai nebus

jog peturint 
inleistiinjeįsti

$3. Balsas

Irt^al1 pui^ijiVir iflrpcžųįi apdth
i

suoti krasžtai lapu
k r

• t. frytos skurinęis apdarais, atik- 
C* Affl’l lelioti T f P

i
ir'

busiu jum labai dėkingas.
No. 13377 A. A. Saginaw, Mich.

A | , J f . J

Prisiuncziu tamisfoms szir-
" S' . x f’1"^ .1^...S I . ? „ .. '

i dingą paclokąvonKi už Jcalen- 
“Srtulo”, 
■■1 ■

rikos konsuliai Užsienyje gerai 
žino kam reikia iszduoti vizas 
ir )<am neduoti. Sviirlm žinoti/ 
j°g gyvenantiems Ąirteriko 
giminėms nereikia kreiptis in 
Valstijos Departamentu pet- ■ - - ' ,1 * "i i i

ateivįai patys turi visukno už
sienyje apsirūpinti.

— b\ L. T. S.

1 i

MIOHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.
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PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIKSI ESMIŲ

11 1

INSURANCE AGENTU,
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Guodotini iamistos. — Pir
miau nebuvau jusu skaityto
jam, bei kaip pradėjau skaity
ti“ Sauletai jau nenorėjau 
be josios daugiau būti. Tariu 
jums aeziu už prisiunsta ka- 
leiidori. Su pagarba ir viso ge
ro velijantis.

• J. S. J.
Cleveland, Ohio.
• o

jum, (bei kaip pradėjau skaity-

i
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tf. dorių ir laikraszti'
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Merchants Banking Ti
Ii BO J,S: ‘ ••

■ i / ' *

K

pinigus in
rust Co.

fe' ,' fi >

Mahanoy City, Pa.
■ •" : ,

Ta Banka nori jumis patarnauti.
* ’ ; ' 1 '1 '• f ‘‘tai, * t

■M
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Banka
’Y . ' J , x , I 
i-1, . y

No. 731.

'• 1

Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.

k

VOX POPULI, VOX DEO!
r ■ - ' ■ 1 •

Valgiu Gaminimas
—IRI—.

Namu Prižiūrėjimas
CAPITAL STOCK $125,000.00

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62
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Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 
' J * * ta ta ta > . ..   . * lU * 1 « • A • >

dėtu taupyti pinigus ir tututi tyankava knygute szitam
Morohants Banking Trust Co.. Banko.

Szita Banka prigolbsti savo dopozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

! Szita Banka prigolsbti jumis suozėdinti pinigus.
' .1 t i T ■ lt '*"■ 'A i TY Y Y I “ •! • ••

I
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Nori kad jus būtumėt to Banko doįozitorius.
* 4 1 V . ■''' ,'A' 1 1 lf I - * f
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Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklines apdarais. Pre- į^M 

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, FA.

.. I »*•” ' į . ' '"fu

privalo turėti aria kny
I I

didelio formato. Drūtais

Mokamo 3-czia procento ant 
sudčtu pinigu. Procento pradedam 
prio jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėt ūmo t reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

I

%

ke tiktai ..
♦ ♦

-I

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Proz.
Jos. S; FERGUSON. KasieriuVw o II m e * *
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Pagal Instatyipus.
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(Verto Friinas Siūlelis.)

daug darbo.
Iszojo: “Paeziuke“ 

juto e^ant nelaimingiausia po 
apsivedimui ir tik dabar ji ma
to, koki yra tie tyrai...

gi pusi*

I

■u

J

■ ■

’■1/J
■ ■ iifil
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kapeikomis. .
-- Tiiriu! 

mai turezius ir bėga vėl bufo- 
tan.

— Duok tamista valgyli 
baisiai esu iszalkes.

— Pas mus mokas! iszauksz 
tol — taip kaip ir pirmiau sau 
sai atsake bufeto tarnas.

— Sztai, meldžiu, meldžiu!
— szaukia turezius ir paduo
da nauju kapeikų ciola sauja. 
— Tik rnnldžiu irroirziau!

i .............. .. <ai«meni
'•f

— Hu! ha... pritarinejo 
mažomis kojo-

**<*-'-***
■

■II

Vienam mieste hadai Pikva- 
bnke, 

Kone kas deszimla bobuke,
j. ’ ' k " - Ii

A *.ę. Ubagą-
*)/' '*'^*“*11*/.o ’■

Miršzla“ turezius* lW visa 
savo gyvenimą, bęvo szyksztus

^■suszunka liiiliss;ui, t iy p damn 
mis.

- Puskai, ty!.. F , f * 
tekės kantrybes žepisęrgis.

- Kn ten “pus|<ai”... Tar
tum no užgavėnes? Tiktai kas- v' • _ l k ' i. ,f .a «.!

klausyt. Turėjo man tie bjau
rybes užduoti ko szilapse... Na, 
ponas strnžn.vkid Groiczinu... 
po kairei,..

Apsisuko ir užgauta per bur
na, parpuolė ant žemes, 
puolus dar juokėsi, bot norite- 
gino atsikeli.

Vajo! kaip man galvoj su
kasi! Vajo!...

Žcmsargis nuspjovė ir, t ran
kos durimis, iszcjo.

Isz* ryti) nauji riksmai, 
vare nauja mynia moterių, su
rankiotu užkaboriuose ir vagiu 
landynėse.

Tai bęvo gyva 
skurdas. Įszblyszkc,

• HiU'įko »<■ w

pusĮcaiNegavus nuo ponios pinigu 
Onute dar karta, nubėgo pas 
iValantiene. Rado ja lovoj, ser- 
ganezia, dejuojanezia, sn suti
nusiomis kojomis, be 
ros; szaltoj, drėgnoj stuboj gu- 
linczia.
szirdi skausmas, ji nieko jau 
apie pinigus nekalbėjo, tik ap- 
sitrinse, užkure pccziu, kad su- 
szildyt st ubą, iszvirt viralą ir 
paszaukt feldszeri. Pasirodė, 
kad po užmokėjimui feldszo- 
riui Valontienes skrynioj vos 
teliko du deszimtukai. Onute 
isz ten tartam beprote sugryžo, 
ir vos spejps paduot viralo, nu
stvėrė menka priegalviuka ir 
nubėgo pas žydelka.

In pora dįenu po tam, — o 
tas bux*o Isžryto, — sugirgžde-

kietus, tat surinko didžius tur
tus.

nJK

žiu kodėl manos kojos nenori"tm" '#■ 4 '!<>!ii >

• Ji užbėgo ant virszaus. 
nia pęysigąndo, teįp Onute bu
vo iszbalns.

— Kas tau? kas tai? nuo ko?
— Nieko, popyte, nieko. No

rėjau tik papraszyti pusrubli, 
nebuvo paranku.

Po-
oriežiu- >5 tvkiau I

SuRpaudc merginai 
skausmas,

Poniai tas i 
^tenuo baigėsi, įszlaidos hųvo 
lygiai apskaitliuotos, 
nysta turėjo Onutei užmokėt 
net po pirmam. Mėgino derė
tis.

— 2\nt ko tau teip 
reikė? Jau vakaras, 
nieko nepirksi...

Mergina nenusileido, negalė
jo nusileist. Gavo pagalios va
rioku saujele ir nunosze juos 
sznipui. Tas suskaitliavo, susi
pylė in melsvos sziubos kiszc-

geradejas thre:
— Likis sveika. Kaip turėsiu 

laiko, vėl atsilankysiu.
Kalbėjo fa teip maloniai,

vi ž tar-

gr(‘it pri
jok jau

niu ir, linktclcjos galva, tartum

kad tartum buvo kuotankiau- 
siai užkviecziamu svecziu.

Per Onutę perėjo neapykan
tos liepsna.

Kaip turės laiko! O kad tu

jo vjrtuves dury s ir ant slėniu 
cZio pas’

sai atsake bufeto tarnas.— Negalima kitaip-kalbejo 
kuomet jam buvo ūžmetin e ja
mas szyksiumas, : 
pinigas yra viskuom.

i-1 i -nilgyvent me
Ji „■

■■ c

'*!h!
t

. Mergele! mergele! pakelk 
sk(?pcta tt-yf vzaukėl. kiti.

— Pas mus ja ežia! Pas mus! 
i - Diioksz ja, tėvuk!

— Nutilkit, galvažudžiai! — 
szauko moters iszkiszdauios 
kumšzczias ir galvas, per isz- 
musztns langus, vyru skyriaus 
link.
' —- .jus paezips boh< 

— atsakinėjo vyrai.
— Ri, tu, ton! ar negirdi, kad 

su tavim kalba ?
— In sprandu jai, tėvuk!... 

Gerai!...
Oniitc ėjo iszsitiesus, lyginis 

žingsniais, suskubytais kokiu 
tai nerymastingu judėjimu. 
Drurziai sutraukti antakiai su
teikė jos veidui sziurksztaus 
skausmo iszvaizda. Siauros jos 
lupos drebėjo, o nojudanezios 
akyš, tartum, žiurėjo in skriau
dos ir skausmo bedugne. Teip 
perėjo kiemą, vartus, tropus ir 
tik tuomet, kuomet koridoriaus 
galo ja iri “numeri“ inleido, 
atsirėmė pccziais in siena, tar
tum parpulti turėjo, susikupri-

, raiikaft’ nuleido, o akys jos

Par-

At*

i Ir sįtąi dabar, kuomet prisi
artino mirties valanda, maste: 

Į — Tiirbut ir ariame sviete 
piriigaH yra viskuom. Reikia

• J * I t t • tt

reti bėdos.
'apsirūpinti, kad paskui notų-

atsi
jų jais, liepė

Pasiszauke vaikus ir

Tik meldžiu greieziau!
Tarnas pasižiurėjo in pini

gus ir misiszypsojo.
' ~ Matau — sako, kad ne 
'daug tamsta tenai, ant žemes 
iszmokai. Iįnamę no tas ka
peikas, kokias tamsta pas save 
turi, bet tas, kurias tamsta da
vinėja! svetimoms 
Atmink, tamsta, gal kuomet 
davei elgetai, remėi pavargė
li?

Turezius nuleido akis ir už
simąstė. Niekad nieko nedavęs 
neszelpes pavargėliu, no davės 
elgetoms iszmaldu.

Du milžinu tarnu 
tureziu.

•i
I

f

■ ii I

sveikindamas ;
sau graban inde t i ma išželi su

>

— Nesigailėkite — pridūrė

rankoms.
pinigais.Naktimi valkiojosi, 

Kaip kate “bodes” dairosi. 
Jan pp nogiu nustotu, 

Szunįu ne erzytu, 
Begėdės sarmatos neturi, 

. < M ■» ii t rę j# p* į G'/'i ,
Nepaiso, jog žmonis žiuri. 

Niekai bobos, niekai vyrai. 
Anie Iną Žino yiąi gerai. 

No baŽnyežios joms neroike 
j-\ i Fk 1 -t ‘ v i

į 
j I ii— indokite aukso kodaugiau- 

sia.
Ir naktį numirė.
Vaikai jo noru? iszpildc ir 

indejo jam graban kelis tuks- 
tanezius rubliu auksu.

Kuomet sudėti palaikai gra 
ban ir kuomet turežius atsiekė 
ana. svietą, prasidėjo paprasti 
formaliszkumai, tyrinėjimai, 
užra^zymai in visokias kny- 

ka n kinta, ji

panieka ir 
suvargę, 

nudriskę, purvinos, dauginu
siai dar jaunos, vienos suprip- 
ke, I .
mis ant veidu, turėjo

$zunpi ne erzytu,
rl1f j.

4 y 'i* ! y • V * ' •Nepaiso, jog žmonis ziup.atsirėmė paežiais in siena, tar- 

railkas- nuleido, o akys jos

ę sznipas.
Mėrgiha atsirėmė in paežiu 

ir žiurėjo in ji pnkvaiszusiomis 
akimis., _ _ _ ,

— Laba ryta, - mandagiai stuba, kurioj pagal instatymns 
uŽsvcįkĮno sznipas. Kaip jiims
okiasi? Diivnu vakar pas Var
tus, bet man pasako, kiid jus • Art J Mm a k. * f > « a .

atėjau pažiūrėt. Žniogtii pini
gai reikalingi... O kas tai, kad

kur tai išjojote. Tai sžiadiCU
.. w • • ii

jo niekada neturėtum, prakeik- taip plika apie just No patąly- 
♦ m c» t fftrl 4 «* I n i i •* vta K1* t t • • rn • • 1tas! Kad tau laiko ir paszanki- 
mui Dievo vardo mirties va
landoje neužtektu! Ji spaude

nes, ne skrynios!... Tai ežia ma
tau, kad pas jus nekaip einasi...

Drebėdama, kad ponai nė
savo rankas teip, jog jos net iszgirstn svetima žmogų esant

’ I 1

Sznipas, tuom (arpu, ėjo sau po šziėniku ir padavė jam 
gatvele pamaži, abejutiszkai < 
daily durnasis* aplinkui. Ji buvo Į. 
galima paskaityt kokiu pavar
gusiu akamoneliu, arba menku 
rasztininkeliu. Vienok Onutės 
tarpvartėj sznekojimas su sve
timu žmogum 
temvtas.

— Ka tai jus sau toki jauni
ki iszsirinkote? — užklauso

t raszkejo.

gatvele pamaži abejutiszkai

nepraėjo nepa-

virtuvėj, pakiszo mergina ran-

gautus nuo žydeikos pinigus/ 
Paėmė, suskaitliavo ir pa

ežiais gailestingai truktelėjo.
— Pusszeszto auksino? Pili...

Ir tai jau viskas?
— Vienatini priegalvi užsta- 

cziau... susznabždcjo mergi-

Jis pažiurėjo in ja.
. .r . — Na, U~

praeidama sargiene. Po teisy- nnllns ka žaisti-
i szsi rinkote .*

bei galėjote sau lengvai kiloki 
diedas priesz 

vienas? Czio- 
Naszlys? Kimm nžsi-

surast, juk jis 
jus... Kas per 
nyksztis? 1 
ima?

— Hi, hi, hi! Asz už tokio už 
jokius pinigus neieziau... — 
juokėsi jaunesnioji, nuo pirmu 
labu, pone. — Kad jis'man ten 
ir medumi teptu?...
<lasl...

Onute
nieko neatsake. Ji stovėjo ant 
vietos kaip ir nutirpus, nema
tydama, negirdedęma, kas ap
link ja darosi. Ji sunkiai atsi
duso; buvo tai vienatinis isz- 
rciszkimas, koki jos pusiau už
migus, paniekinta vole mokėjo 
surast už savo skausmus ir sa
vo skriaudas.

Nuo to laiko
sunkiau gyvent tolydiniame 
netikrume ir baimėje, nežinant 
ne dienos, ne valandos. Nakti-

Toks dio-

aut tu užkabinimu

jai buvo dar

mis riedainigdavo, diena neda- 
valgydavo, viskas jai virto in 
kartumą ir nuodus. Kuomet 
praslinko savaitė,' prasze po
nios vėl dcszimtięs auksinu. Bi
jojosi, kaįl ju persekiotojas ne- 
1 _

rojo būti prisirengiu.

rojo koki tai nepaprasta reika
lą, ir mane, kad po tam pusrub- 
MA A 11 1 ■ k Ml 1 0 1 A ė >
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užpultu kur ant gatves — no- 
, Bet tas 

ponei visiszkai nepatiko. Tu

liui Onnte greit nereikalaus pt-
• «i ii j'iA't Jkllill <iĮ inigu.
Taigi pasakė jai, kad isz kal

no nemano mokėti, o po pietų 
savo * ‘brangiam Liudvikęiįui” 
pasakė, kad tarnaite visiszkai 
isztyirko, kad ja sargiene mato 
palei vartus su jaunikiu, ir kad 
jeigu teip bus toliau, tai ji... 
kaipo napm sžc^nuhinke... he-

(’žspringo... Dar blogai mo- 

lios ka gali, ko negali. Bet rim
tas jos veidukas turėjo cĮapiL 
dyt nedasakyta kal^a. “Bran
giausias Liudvikęlis” ta viską 
szaltai iszkląusc, o kad jau bu
vo iszgeres juoda kava ir suru
kęs paperoaa, npsikabino sziu- 
ha ir, vilkdamasis, tarė savo 
>‘paczinkoi.”

— Tjįi asz, paeziute, sziadien 
truputi velyti pareisiu ant ar- 
batos> rv$,V tnritf velhiszkai

„ .p «-■ ,^,.4 h 0 - e-

II

brangiam Liudvikęiįui

jeigu teip bus toliau, tai ji 
z* lt w ,af » tAi JI II■ Ci imlR. «MlL a ’ * 4

ne-
gali juk...

kejo savo rol& J{e?inojo paga-

joį veidukas’ture jo cĮapil-

•" Įi .L.. -U. C. . .. I|Į 41" .1 91 .11 *1 <li . T

t ruputi veliju pareisiu ant

>.
***** . I

„;** JC *

no, rankas-nuleido, o akys .jos 
bėgiojo po didesne, purvinaI

turėjo atsėdėti dvi savaites už 
savp pabėgima isz isz t rėmimo. 
Toji s'tiiba nebuvo tikruoju ka
lėjimu, bet buvo szlyksztus 
etapas, per kuri pereidavo kas 
kartas vis naujos bangos skur- 

• purvo, 
palikdamos czįa savo paniuru-

savp pabėgima isz isztrcipimo,

lojimu,

cjo, nieksžiszkumo ir

kRos paženklintos mėlyno- " * 'L4 \ ■ i t • •• visame 
savo kūno paskutinio nupuoli- 
nąo ir isztvirkimo ženklus.

Dvi isz ju buvo su vaikais 
prie krutinės. Kaip kurios tuo
jaus parpuolė ant naru, nore- 

pabudę bobos su t riukszmu ir 
keiksmais gynė ju priėjima.

I ■. '

ju buvo su vaikais
ipo ir isztvirkimo ženklus 

Dvi isz ;

damos'užkariaut sau vieta, bet

Ąpię taą 
o bažnye
Ame taą žino yjg gerai.

No baŽnyežios joms nereikė, 
Vietoję melstis, kožria keikė

Tilt tu IJievo siįsimilk, 
Arbh suvis joms protą atimk.

»toję m 
Tik Uii. Dieve susimilk,

J *| u ■’ . J1' \ k ■'. ' Tį 0

iszvede

J

si pedsaki. Vienatiniais jos ra
kandais buvo keletas “naru,” 
sukaltu isz neobliuotu lentų.
Aiit ju knarkė keletas girtu 
bobų, koletas stūmėsi prie jos, 
kad iszklattsinet, kas, isz kur, 
už k a ?

Greitai užsiganėdino. Tai 
buvo kokia kvaila mergsze, su 
kuriai nebuvo galima susikal
bėti.

Ant

Yru tonais ir moterių szczyru, 
Ir vyru teisingu — gefu, 

Bet suvisai mažai, 
6 tai labai negerai!

M

Kaip kurios, galutiname, kaip 
rodėsi, ntiilsime parvirto ant 
žemes. Ragaliaus nutilo. Ir, sto

toj tyloj, szen ir ton, A a. ' ’

■w
įJĮ

M
.i; <9 '"į 11 ?

a■31
MII4l

KAZUNO

GUM80-KURA
Ir vyru teisingu

6 tai labai negerai!
I T , t ■

1 • • •

Per Ohajaus steita keliavau, 
^ęjiįmbo miestę susilaikiau, 
Ant Jnnion dipo sustojau, 

Ir tuojaUs nakvynes jeszkojau.

geri),

visokios
policijos stotis ir

MSzita Gyduole yra atsakan- 
cziai iazbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Pre'

nuo Gumbo ' ii

I
■(M

kę bonku- 
tes 75c. su prisiunttmu'80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per pncztn 5c. extra ant baksuko. 

importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gaut i musu aptiekoje 
arba raszykiio o aplaikysite 
at sa k ima ir prekes.

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

SHENANDOAH, PA.

gas. Nagrinėta, 
per visa diena.

Ir aname sviete randasi teip 
pat kanceliarijos, 
ra sz tines,
antraszu bjurai.

Vos sulaukė 
alkanas kaip 
troszkulio jam rodosi, kad jau 
sudogsos. Rykle iszdžiuvo, pri 
lipo prie gomurio.

— Pražūsiu! — mane.
Staiga mato bufetą (szin- 

kiu), nustatyta, valgymais ir 
gerymais taip kaip dįdeloj ge-

užkandžiai ir gėralai. Net ant 
maszinukos ten kas kepa.

vakaro. Buvo
vilkas, o iszbukini!,-— toj tyloj, szen ir ten, 

pasigirdo, sumaiszyti su mal
dos žodžiais, atsidusimai...

Dvi savaiti, kurias Onute 
praleido policijos ntiovadoj, 
paliko jojo gilu ženklą. Volo 
jos suvyto, tartum pašepo. Ne
apykantos jausmas brendo 
troszkumo tos dideles, purvi
nos stnbos ir platinosi apimda
mas ja visa, įr slankiojo jos 
szirdyj teip, kaip tos kirmėles 
slankiojo po sienas. Kuomet 
kas užsznekydavo ja, ji dantis 

ja noszaukc, sukasdavo, kad nefižkeikt"; jos

užsiganėdino.
apykantos

pietn atncszo koszes
na kureziu, užspringusiu halsu, bliuda, už kuria kilo ginezai už

- Na, kad teip,
. Likis,

tai nėra
t uom

tarpu, sveika.
Nuėjo. Onute parkrito prie 

durti, gailiai, spazmu t iszkai 
verkdama. • ' ■ ”j /

Už valandos ja paėmė in po
licija, o jaunoji 
visa ateinanezia savaite turėjo 
virsz u visuose poniu posė
džiuose; nes ne viena isz jos pa- 
žinstamu negalėjo papasakot 
apie savo tarnaite tokio “skan
dalo,“ kaip ji.

b.
Valandoje, kuomet sznipas, 

vedantis Onute, pasirodė tre- 
cziame policijos kieme, eile 
grotuotu langu buvo pilna vy- 
risZku ir moteris^ku gaivu. Neį 
ir langai teip vadinamu 
r ■ ' ‘ ; *
davo bausme privilegiruotos 
ypaios, buvo užimti.

Visu žingeidumas buvo at
kreiptas ant purvino, sublosz- 
kusio szunies, kuri žcmsargis 
mokino aportuot ir tarnaut. 
Kiek kartu szuo atsistodavo, 
augszfai nutildavo, vien tik 

“iszstoves,” 
Kuomet, nuil-

gailiai,
ii >

jos pone, per 
A . 4 /t

1 ; Oi 
liotiszku” numeriu, kur atlik-

vien tik

Ant Jnnion dipo sustojau,

0 kur? ugi in lietuviszka

Ant Karolįaus ęttry

senu lasziniu spirguczius; Onu
te nedalyvavo tuose pirmuose 
pietuose. Niekas ( 
j ” 1 i 1 1 -
jo volai, todol koszCK nontnesze

ginezydamiesi — 
uneikzstovcs.”
sės sznnelis, priešu laika nulei
do kojas, o sunkus kireziai kri
to ant jo sprando, viršzuj pa-

senimas, kuris susivienijęs stj 
gailiu szunelio cypimu, tverę 
tikrai peklišzka ttįu^ziha.

Paširodymas kieihę sznipo ir 
da su’ mergina, VisUzkai per
keitė paveiksią. Žcmsargis nu
spyrė sžunipka, kurs besivers
damas nusirito net ant kito ga
lo kiemo, visu balsai ir akys at
sikreipė in pribuveli.'

—4 Tėvulis! ’ Tėvulis! Kaip 
tėvukui einasi?...

— Laba fyta tėvukui! Laba

kildavo paszelės juokas ir tTVp-
a m. 1M f U f » ? -f — -JL —

gailiu szuuelio cypimu/įvore
. a -f "i . 4 '"4 II1* '■»

Paširodymas kieifte sznipo ir 

keite paveiksią. Žcmsargis nu- i""'1!' (ii * « . J . - • ii

damas nusirito net ant kito ga-

sikreipo in pribhvėli.
—' T- :-r‘

teviikupoinęši?...

rytai tėvukui! Labę, ryja 1

Kuomet
.. . -l. i k . .< A: • il i .

niekas nedavė szaukszfa.^Ate- skriauda gulėjo ant jos kruti
nės diena ir nakti, tartum tas 
didis, didis akmuo, *

i I vic j u sa vaiėžiu' nuvarė 
„ , „ ' /. .>, in įmle-
įima, kuriame ji utBėdejo Mį 
bausme, rasztme. Norėjo ja 
iszsimisti ant apsibuvimo ^ar
tu su partija. Norėjo ja isz
si unst ant imsibuvimo kartu su 
partija.
moterių kriiydlė, laukianti

4

jos dęliai,” ,tęip tvirtino senes
nes st ūbos gyventojos.

Mergina nebuvo alkana, tai
gi nieko ir nereikalavo; susi
rietus in kamuoji, atsisėdo 
kamputyj ant žemes ir giliai 
ant veido užleido Valontienes 
skepeta.

0 į eita i tymo. Atėjo naktis, o
spingsanezios,prie spingsanezios, uždegto 

virsz duru žibintuvo, szyįėsos 
buvo galima matyti slonkan- 
czią per siena daugybe kirmė
lių. Naujas baynis, kuri net 
žcmsargis turėjo nutildyt, pa
kilo užimapt vieta ant unąru.” 
Bohos in akis viena antrai ka
binosi, negalėdamos susithiky- • 
ti už vietas; paskui, žemsargio 
priverstos insikięzimu, sugulė, 
keikdamos i r nenustodamos 
ginezytios; ir po tam dar ilgai 
urzgė viena ant kitos, kol,jas

kilo užimant vieta ant “nąru.

kenkdamos

V

nenurapide miegas. Onute taip
gi susirietus kamputyj ant že- 
ipes užmigo.

Vienok greitai po pusiau- 
nakezid iszbudino ja koridorįuj
triukszmas. Sugirgždėjo diiru

v a .’i ' • • •’ u 1 ■’■ * Ca/J1 ■.užstumtu vai ir in stąba iriętu-
A A A A . Wmc juokianeziasi ir su žemsar- 

giais koliojancziasi mergina. 
Onute ja tuoj pažino. Tai buvo 
Kfanjca ęžęrkas. Atrodo teip, 
tartum ’ ja suome nuo kokio 

’ ‘ irisilinksminimo. 
szonę pėr- 

’ ' f| -f,..;
plaukuose, rau-

giais koliojancziasi mergina. 

l$an|ca ęžorkas. Atrodo teip>

gatvinio ' 
Rausva, plat

f suglamžyta,pjoszta szlcbėj
raudona rože \
doni veidai, žerinezios akys,

‘ Už
ja, drauge su Mauku

J*. « • Ml . I r: 4 ' *•"'

rasztine. Norėjo ja

tu su partija. Nęręjo ja

Rašztinęj jap stovėjo 
?/■ ^u; 

einant pono yh^zinirifco. Vir- 
szininkas sziadien’ susivelpio, 
vakar pas ji puvo susj^pkę ąpt 
“vinto/’ loszimas jam liesise- 
ke, vėlai atsikęle, buvo koks 
tai susiraukęs ir nęaiszkus.

Kuomet inejo, Vięiia isz mo-
I 

kojas garsiai vaitodama:

radėjau! O mano geriausias 
pone! O neleisk mano vaiku-

manęs vargszes naįszlaįtęs. Tik
• i 'i .. *• i ’ j •j

atsedet... O juk tai priesz mane ;1 ’ V ;ni, v-». I 1 -

mane ve! nori varyti... 0 asz 
ląiminga ' vargsi! O Jėzau... 
Jėzau!... Vyras mano girtuęk- 
lihuįą? vpiku^ziąi mano pas 
svetimus ant paniekos kaip tie 
szunycziai... O kada ;
užaugysiu? 0 kada asz jiems 

zaul...

susivėlino,
• ilw.L j. Y

loszimas jam i^esisc-
* e 4 <■ * 4 (

tai susiraukęs ir nęaiszkus.
Kuomet inejo, viena isz mo

terių, Mikolienc, puolė jam in 
kojas garsiai vaitodama:

— O mano tove! 6 mano ge-

ežiams pražūti! 0 pasigailėk

gi atsėdėjau savo, ka turėjauk "i k * I* H k • •
1

niolio nepasiyo^.!.' O dabar

"w1 ° Jėzau...

liauja, vaikuęziąi mano pas

szunycziai... O kada
t k <i ■» A X'X k

motina busiu?... p‘Jėzau... Je-

Nobuvo ponas

asz juos

virszininkas 
prątes |eistį |ęjp xlaug kalbėti, 
^sįgraądtaįmaij i.1;. ? 
ąpętita* Bet pnesz tokia urna 
■ahesti nutirpo4

gadino jam

lengva skepetaite ant. pusatyi- gailesti nutirpo; ir ėjo atbulas
tos krutinęs, ątrbdė, jog ji iįe 

ba, tartum replėmis laikęsi įn 
sisegus žėmsarF^* - 
vado, in rankove.

buvo blaivu. Ins|upita in

Sznipui'mntomat patiko tas ta! C:
populiariszkumas. 1 Jįs pakele 

pag0snies
primerkė kairia aki ir 
inės in jiin^a ilgu pjonn 
'nnsiszypsopniu patode 

keletą dldoRri, gėltonri dantti 
Poltilo <iar didė^ trtiįk® 

ma^1 ?
— Ka tai? To\*nkhs isz mo-

pirsz|u

tiki h*

džkikles? Kaip?gi nusįsoko?...
I A ■ • R 1 v O "* I „ U jBkI i r . a4 f ' .

i. M*M4*»*M*'; 1 
. f

Žverięnukęs t brito? 
szatiko' viehT

siseguš žonisai’giu i į'" kuris 
vedė, in riįpjęoyO.’ ' MHH 

—- Hu..u...ii!... kaip ežia szai • /i • O 4 litSil I .O: il 11 izC.. |

Kaip k

įr.*.. i'Iu..>u...u....
pAia i ----/>i||Į||||H

balsu ?omsargis, negalėdamas

pjoino,£aišuiitovtraž- 
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zalėiti, po Vėlmais^ 
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sza 1 i iiu lapseįau.
Ant Karoli,aus atryto apsis- 

. tojau.
Kelis dolerukus užniękęjau, 
Poniszka nakvynia turėjau. 

Nakvojau, ir da. ka pamaeziu, 
O kas,jai buvo noiszmanaii.

No teatras ne kas kitas,
Gal but kokis tai vcniszkas 

dali kas.
Vienas žmogelis isz darbo 

parojo,
Nusiprausė, upsircįę ir in 

kurczęma nuėjo, 
. . Draugus savo piįsycįkino, 

Ir boles siį Įeitai^ graino.
Ir kas ,|en atsitiko? ’

karezema nuėjo, l’ |R J ' W-; 't * ' I

Ir boles su kitais grąino.

Sztai jo bobele atvyko, a 4 ■ 11 tl T i •
Na ir ap^liszkai

Reke, keike kiek tik galėjo, 
Aut nieko pęžiuręjo, 

‘‘.Kjkio ruppže namo, 
No sėdėk kąręzeino!”

Vyrukas isijį cfcylelio stroko,

Szluotkotįi Rankoje turėjo, 
Na ir apgliszkai glekejo.

O mažni kalbėt mokėjo,

Aut nieko pęžiuręjo

No secjek kąyęzemo! 
Vyrukas isz dysdelio sti 
Per langa laukan iszszoko. 

O kad paliemonąs netoli 
stovėjo, 

Bėganti pagaut norėjo, 
Tas ant gilukio pabėgo,.

O kad paliemonas netoli

Ir, namon utlapse jo,
♦ ' *"* T I _ 1 .. _ t _ 1

Visos geros moterėles ta 
bjaurybia pelke,

Ka nakti valkiojosi ir vyra 
keikė,

Su jaja suvisai ketina neuž
sidėti,

Ne jokio žodelio nekalbėti.

Rodos tai nebūta kažin kas,
O bet yra tai bjauruą daigtas, 

« 1 • / ’ v t ^w“ 11 i

turi,
I

žiuri. .

Ba. motina apie $) meteliu 
. turi, 

O dukrele naszle nieko ne 
. . žiur!-.

I

Pnsiutima gavo y^rp ir ganę,
Žmonių visai nesisarmątina,

1

Teipgi -i" yl

!• 11

ležkelio stoty j. Viskas yra, ir VI* 1 V • • " 1 • XY J i

— Na — Ww 8an — 
galiu pats pasigirti. Kaip asz 
atminiau, jog viskas visur tas 
pat, kaip ir pas mus, ir kaip
gerai padariau, kad su savimi 
pasiėmiau pinigus! Dabar ir
pavalgysiu ir atsigersiu.

Su džiaugsmu paeziupine- 
jes maisziiika su auksu, prisi- f . ' T S 11 '■ H
artina prie biifoto.

- Kiek? — 
drąsiai, rodydamas 
įniko su žuvytėmis.

— Po kapeika — atsako tar 
nas.

— Pigiai — mano turezius.
— Užklausiu dar....
— 0 tai? — vėl klausia, ro

dydamas pirsztu in iszkepta 
garuojanti ir szilta kepeni.

fl’l • . _ _.   1 • 1- _

r '—r w

sako tarnas ir szypsosi.
Turcziaus 

jam iszrode labai juokingu.
— Tatai jeigu teip, duokite 

man ant torielfcaites deszimts 
žuvyczin ir penkis kepsnio ga
balėlius.... Ir rasi da.

Godžiai vedžiojo

užklausia ne- 
in b leki-

J

Taipgi po kapeika — at

nusistebėjimas

............... * " ■     T " *"*       * "" •'■ Tr-T**™’1-

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul krei
piasi pas mus.

EUROPA BOOK 00.
57 DEY ST.

trr >-

NEW YORK.
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CUNARD
t1’

AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar 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 lauktie tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
Ranvaite. Cunard tikletai yra geri 
del keliavio ant laiwu Aqvitama, 
Berengaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento
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akim po 
kvepanezius užkandžius, norė
damas da ka nors daugiau isz- 
rinkti.

Tarnas klausė, bot paduot 
nesiskubino.

— Pas mus mokama isz auk- 
— tarė sausai.

Mokėti? Labai ,/ . į-4l
tuojaus.

Turezius iszsiemo 
pepkrubline.
įi Sztai ve!
Tarnas apžiurėjo pinigą.

* sako — tai no tokia , ,» > ii ' t 11 ii W i ■

szto
!|

| nmnmiin
■ ;iL

gražu

aukso
4:

t

arba prie musu ofiso.
CUKARD LINE, 
Ž5 Broadway, 
Hew Tort.
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pbelkqs vyras, 
sdes tėvas,

Q tos bob

Negali buynos aty

Turi wdėti jr kaip
? •. ..

’ Q nai ĄpĮt ■■

nieko nowjcytj.

Ii H

J

— No
■kapeika.

įr atidavė tureziui pinigą 
paskui pasiszauke savo pade- I'

y ii, j 
!l JĮ1

IM“ORBITA” 
“ORCA”

*1 # 1 f I,

jo jus. Du milžinu nuveda tnr-. ojatęris tylėt 
Ba jagiA nflbauej nqn

-

11

Tūnojo ž:

, ojsjęnstylėti 
Bu jeitfu nubaust norėtu, 

Tai,nW burblenu i9 kaili

vark*

■I—

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA”
“OHIO”

Tie laivai yra nauji Ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru | 
keliones, žinomi del gero patar- I 
nayimo ir vigados visame. Geras I 
ir užtektino valgio paduodamas z 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- I 
minios, moteres ir vaikai gauna 1

lį

( l’ 

I

4

cziii szaliij.jo koju no- 
ąma paskui ji

to.

ir per

svirnu, 
mano bran- 
Ogas* virszi- 

Kapa- 
ai ir vaito- 
iim ir per- 

asz ežia 'fllieko noga-
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Nuįįudp, o paskui iptužo.
Q tal kpr rūpestis! — masto 

pats sau vienas. Kibą jie tik

navimo ir vigados visame. Geras 
i'-e L •'1 11Q tai kur rūpestis! — masto 

pats sau vienos. Kibą jie tik 
vienok kapeikas ima? Stebėti-

au|u.

lapu

, , ;.gau|i 
mogolis l^finp

S Y i .

P?'

Rojaus linksmybes

**

ill
ant baltai uždengtu stalu. Szei-

Tyli ant paezios If

Bn bobele su duk 
rii’ri ■ ^auje,

sij
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Už tokius darbelius sunkoi

Bimbilįus kada spran^s
SI I4;'Ib

1
spra

'1
ii'1specialu patarnavimo.

BOYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

ft Broadway, New Yerk
arba pas vietinius agentus.

iijtteriu ni daiktai! Reives iszkeisti.

per škpna jiems apsireiszkia.
-• /Pasiimkite 1

Jis man nebereikalingas.

vaikai ant rytojaus,

grfĮh’
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Skubnasi pas savo sūnūs iy
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PUIKI MALDA KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vito* reikaUntoa maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

’ W. D. fcOCZKAUSKAS-Cą! • 
MAHANOy CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES.

—- Oras ženklvvai atszalo
V

ir tankei sniegti. Rogių kelias 
geras.

— Anglių kasyklos visoje 
aplinkinėje dirba gerai. Vyrai 
dirba kas diena, o moterėlės 
teipgi neapsileidže prie kati-

t Eleonora, keturiu mene
siu dukrele Jono Aidukaicziu, 
512 W. Pine ulyczios, kuri mi
re praejta Petnyezia, likos pa
laidota Nedėlios po piet. Vtar- 
ninke mirė Aidukaiczio sesuo, 
pati .Juozo Mitkaus Detroite, 
in kur iszvažiavo josios motina 

Sara ir Margarieta,
kada Eleonora pavojingai ser- 
ganezia paliko 
vas pasiliko 
Mitkuvicziene kitados gyveno 
Mahanojui, paliko tėvus, vyra, 
tris vaikus, tris seseris ir du 
brolius. Turėjo 33 metus.

— P. Abramm4cziene pati 
sztorninko Miko Abramavi- 

p. Maro Paserpskiene
pati barberio Jono Paserpskio, 
ir p. Katre Kubiliute duktė sa- 
liuninko Stanio Kubiliaus, pra
ejta Nedelio iszvažiavo in 
HaVJetono ligonbuti, kur visos 
trys ejs po operacijų ant gerk
lines ligos.

111 III 111 IBI

SZPOSAS PEDLORIAUS.

Bet szposas ne iszejo gerai 
ant jo naudos.

lėliu.
— .Juozas Kazlauckas insi- 

drasines su munszaino pradė
jo užkibinet moterėlės ant uly- 
czios už ka turėjo atsedet bur
mistro hotelije, pakol ji 
karsztis neapleido.
— Pati Juozo Sadaucko prisi

traukus gerai munszaines in- 
szoko in upeluka ant kampo 
Market ir Fourth ulyczios su 
tikslu pasiskandinimo, bet li
kos. isztraukta in laika. Moto
re tvirtina buk nuo kada iszte- 
kejo už Juozo, tai ne buvo tos 
dienos kad nuo jojo negautu iu, 
kaili, todėl nutarė užbaigt savo 
varginga gyvenimą. Sadauc- 
kienos yra tai antras vyras, 
pirma laike farmukia artimoje 
Laiksaidc. Nuo kokio tai laiko 
porele gyveno nesutikimia. Po 
nubaudimui moteres, burmis
tras paliejw moterei apleist 
miestą ir iszvažiavo pas savo 
motina Mrs. Lottie May in 
Bethlehama. 
tai ne buvo 
testonc. Sadauckas užginezina 
buk su savo prisiegelia pasiel- 
ginejo nedorai, bet kaimynai 
apie tai kitaip kalba. — Ka da
ryt, vis tai pasekmes munszai
nes ir gana.

—r Visiems kurie

pakol

Ant gilukio kad 
Lietuve tik pro-

Saules,” 
draugijai už su-

kaipo ir

nepatin
gojo atsilankyti ant gailės pa
maldų praejta petnyezia, už 
duszia a.a. Irenos, dukters rė
dyto jaus ”
ražaneziavos
kalbejima ražaneziaus, lai Die
vas visiems atlygina szimtaro- 
pai. — Ir tiems kurie ant tos 
intencijos *buvo bažnycziosia 
kituosią miestuosia.

-*- Jonas Pakuleviczius isz 
Ttlskayorcs Užverto penkioli
ka stulpu prie plento arti Bar- 
nesvillės pakol sulaikė auto- 
mojtiiliu., įąkuleviežius apjako 
nuę didelio žiburio prisiarti-nuo didelio 
nanezio aiitomobiliaus kuris 
nepritemdino savo žiburiu. Ka- 
rukije radosi Stasys Dulskis 
kuris likos akaudžei sužeistas. 
Tokia t automobilistas kuris 
nepritemiu. savo žiburio kada 
kitn^ karukas atejna pricszais, 
pravalo būti pakartas ant pi r-
n ųtinios szakos, nes ne tik in- 
m vm'e kita žmogų in dideli pa
voju nakties laike bet laužo 
tiesai.

—" Moreziaus inenesije. t ar
ti žiūrės Pottsvillesnaus ant

payiotavam sųde ir musu tau- 
tieczjai:, Jurgis Kupczinskas 
isz Minersvillcs; Eduardas 
Ausztra isz Shenandoah; Pet
ras Januloviczius
.vilios; ir Mare Budrevicziuto 
isz Mahanov Cit v.

i sz G i ra rd-

— Aplinkinėje kaip kur ga
lima užtikti keliolika medeliu, 
nes ka ugnis neiszdegino tai 
kirvis iškapojo. Ne gana to, 
puiki'girraite Locust Valley 
artimoje Szolhamerio fanuos, 
buna inzkirsta per kontraktori

r>

Afilleri kuris kerta medžius 
ant statymo namu ir maininiu 
prop u. — Kerta visas gi r raitos 
o nežino kiek tai bledes atnesza 
farmeriams.

— Helena Lucas (Lukasze- 
viciiute) kuria surado

ir radosi
neatsi-

ant
plento arti Staniklio 
Afthlando ligonbuteje 
mindama nieko apie savo pra- 
ejtcj Buh iszvežta in prieglau
da >Gėro Pietnens (Home of 
Good Shephard) in kuri visos 
valkatos ir aptersztos balan-
deles buna patalpytos.

Locn įninka i Lakeside už 
keliu dienu pradės statyti pui
kia szokiu sale isz geležies ir 
plieno kuria ketina užbaigti 
apie 30 Mojaus, kada parkas 
atsidarys.

** frĮoiiM ^am«jipu.cka».t ir 
jojo jati ūą Pipft ftrjjvftJjfeM
uždaryti ’ totlsviiloa kalėjimo
už pardavinojiirfa munszaines.

I!'1!

ir seseres

namie, bet te-
namie. Velione

perlorius viso- 
, važinėda

mas nuo vieno mažo miestelio 
in kita, užvažiavo priesz narna 
Konektiko valstijoj, pririszda- 
mas savo arkliuką prie varte
lių, prie kuriu stovėjo riebi 
moterį’. Pasakė jai koki tavo- 
ra turi ir pasiseko jam prikal- 
byt motore ant nupirkimo ke
liolika blokiniu indu. Tada mo
tore pasako jam, jog ne galėjo 

daugiau ba ne turėjo
kuom užmokėt.

— Na, tai gerai

Viena diena 
kio blokinio tavoro

pirkt
ežia uh,

Nuo kada užstojo 
jas bosas prie Sillmono kasyk
los, pasidaro daug nesuprati
mu, nes yra sakyta kad tasai 
naujas bosas daro daug erge
liu del darbininku teipgi nu- 
muszinoja jiems mokesezius. 
Dabar girdot kad darbininkai 
ketina už tai pakelti straika 
kuris prasidės Utarninko ryta.

— Bell telefono kjpmpanijc 
užvedi* mieste-apie du szimtus 
nauju telefonu del žmonių.

nau-

▼
— Nedėliojo Szv. Juozapo 

parapinėje pobažnyt i nėjo sa
loje invyko spaudos susirinki
mas, kuri atidarė gerb. klebo
nas kun. P. (’zesna, gražia tu
rininga kalba. Nariu insirasze 
amžinųjų isz viso trys ir 20 me
tiniai. Toje saloje naujai in
to isy t oje pirma syk kalbėjo 

Garbe
pirma 

kun. P. Kaszeziuszkas. 
ir dekįngumas priklauso geri), 
kun. P. Czesnai. Narius inra- 
szineti prigialbejo kun. S. Jo- 
nauckas už ka jam didės aeziu.

v/v. Kazimiero draugijos 
narVs.*

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Po n.s t va 
vaikszt ines 
sidabrines

V leek a i 
Seredoje 25 met m 
sukaki uves 

vinezevones. Vclipam idant su
lauktu ir dagyventu auksiniu.

ANT PARDAVIMO.

ap-

savo

namas prieSzesziu mimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Genis tvartas 28 pTr 38 
pėdas. Geras vanduo, 
singu medžiu, 22 aktoriai isz-

Parsiduos pi-

60 vai-

dirbtos žemes.
giai. Kreipkitės ant adreso.

Kvnvkewicz
Ądvokata

(t. f.) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

Z. F.
!

Du namai po No. 605 ir 607 
E. Centre St.

Being Insurance Office 
(t. F. 19)

Kreipkitės ant

5 W. Centre St.

>
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Dubeltąvas Tikietas in

PHILADELPHIA
Washingtono Birthday

Petnyczioj 22 Vasario
ANT READINGO 

GELEŽINKELIO

Specialia ekskursinis treinas

Isz
Shamokin ........
Mt. t-armel ....
Ashland ..........
Girardville ....
Shenandoah ...
Mahanoy City ($3.25) .

Isz ryto 
... 5:10 
.. . 5:10 

. . . 5:53 
:59

. 5:40 
6;22

a

Tamaqua ($3.25) .... ”6:46] 
Pribus in Philadelphia .9:40j 
G RIŽT A N T— Apie i s Phila- ] 
dolphin 7:30 ta pati vakitraj 
in virsz-minčtas stacijas., t 

'"”T- ■' y - <

Ant Readingo Geležinkelio 
j J

..........................      1 ■! 1 1

jaigu turi skudurui tai puikiausiuriiiH,
paimsiu kaipo užmokesti.

— Ne turiu.
Perlorius pamatęs kohe tu

ziną 
kiemo

vaiku bbvijencZius ant 
, pamislino isz moteries 

paszposuot, tardamas:

t
1 f’
tai turi

Gal man par-
— Kaip man roi|ps 

gana vaikueziu. 
duotum viena o in vieta užmo- 
kesezio gali paimt tavoro.

— O ka duotum už viena ?
- Duosiu tau $10 vertes ta-

M■*> ^4, ii >4 Aii iįį 
vaiku apie

metu senumo, paėmė ji ant /Ve- 
nž $10 

vertes visokiu blokiu kokias 
sau buvo iszsirinktis.

N enii alindama s
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žinio,

g

padavė motorui

jog motina 
frau<lysis už padaryta sutarto
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— Na tai gerai, sutinku ant 

tavo sutarimo, iszsirink sau 
viena isz ju.

Perlorius nusistebėjo jog jo
jo sz.posas teip lengvai jam nu-
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sidave, iszsirinko san viena isz
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KUR SILSISI KŪNAS MIRUSIO WILS0N0.
.. Paveikslas parodo tantiszka katedra Washington^ k u

rioje silsisi kūnas mirusiu buvusio prezideiljb Wilso.no.
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t 
ir jog motore duos jam 10 kada 
pumai is jog perlorius ant tik
rųjų vaikineli paima su savim, 
užkirto arkli ir judinusi to
linus. Važiavo labai povalei, 
ba tikėjosi jog 1 mitina ji pa- 
szauks adgalios, I 
mislino štili, galėtu 
uomiclaszirdinga motina, kuri 
parduotu savo kūdiki už tavo 
ra /

Ne motore ne 
adgalios, isz ko labai pradėjo

,1.1 MR m M

HtebotiH, o vaikinelis džiaiigesi 
jog turės pasivažinejiniaaror- 
lorius pamatęs, jog jojo juokas 
likos- paymtas ant t ikrųjų, sn- 
gryžo adgalios prie grinezios. 
Nukel.damas nusiminusi vaiki
nei i nuo vežimo,
duriu, kur pamate motore ka- 
binanezin savo naujei nupirk
ta tavom ant vinių kukuiojo.

— Pamislinau sau, jog ne-
- tarė 

- geriau padarytum

nuėjo prie

nemioluszir-

vaikai

sra
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imsiu vaika už tavora, 
perlorius
jeigu ji paimtum adgalios ir 
atiduok mano 
lios.

blokes adga

nemislimi at idilei

gali būti tokia 
(lingu ii' parduot savo kūdiki 
už blokes ?

•— O kas man tieje 
apejna. Asz ne turiu savo vai
ku. Tieje vaikai kuriuos czio- 
naissiiuitai yra 
kaip man rodos butum del sa
vo miujei iszrinkto geru tėvu. 
Asz tau parduosiu ju kiek nori 
po $10 už kožna.

Perlorius teminu in jaja per 
koki tai laika, po tam, sedias 
ant vežimo staigai užkirto ark 
Ii ir leidosi namon net dulkes 
uždengė ji nuo regėjimo.

Žinoma, jog blokes 
paskui save.

sieratelei, o

palikoII
Sutartis yra sutarto ir priVa-

i Skaitykite “Saule”szauke jojo lai dakiikyt savo žodi!
- Tu nelabu motin, kaipgi
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KAIP ISZRODO LAIVAI ATPLAUKENTI ISZ EUROPOS.
Sztai kaip iszrodo atplaukenti laivai isz Europos laike szalcziu. Laivoriai 

darbo nukapodami ledus nuo laivu, kurie ĮU'iduoda didele sunkenybe plaukimo, 
laivai teip apszale, jog vos atplauko in pristovas.
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NAUJAS PROFESORES LICK OBSERVATORIJOS.
I'nldžo paženklino nauja profesori Robertu Aitkdna kuris

užėmė observatorija ant kalno Hamilton art h San /Jose, Kali
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SEPTINI UGNAGESIAI PRAUVŽO SZITAME GAISRE.
Kompanijos mieste Pittsbui 

dideli kubilą aliejaus
Nepersenei laike ugnies Atlantic defining 
ugnagesial pražuvo kada inpuole in

•g‘N 
ir visi prigėrė.

Pa. septyni

fornijai, kur temins ant dangiszku kanu ir praneszines svio-
*t ui apie visokes permainas. pmtMi

/*/

«4’^

Politikierka gerai apdovanota.
I

Ponijos vadas Nikolai Leninas paguldytas Szale grabo stovi jo
pati (No. .1) ir nabaszninko motina (No. 2)

ilu 17XlVr U JU u X A HM M’JAujrk AjJLLi .

grabe. .Jisai buvo palaidotas praeita menesi.
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dinsta kaipo Hanaro mokslisz-

Dakląrka Janina Colll’as isz 
(hiud^^-Nebrask i Mjy^ -^plai k e-

kos Ifnrnipijos Omahoje.
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