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Isz Amerikos
Florida Ave.,

Tu
ne-

Apgavikai iszgydino kvailius 
Ibi juju pinigu. — Isztikruju 

kvaili žmonis.
Mount Carmel, Pa. — 

czionais pribuvo kokie tai
pažystami du vyrai ir motore 
kurie persistatė save labai die
votais. Ateja pas viena žmoge
li, pasakė jam, jog geidže pa- 
aukaut $1,100 ant mielaszirdin- 
go tikslo jeigu jisai surinks ir
tiek. Žmogelis surinko pnigus, 
apgavikai indejo in blekine 
skrynute, paliepdami jam nu- 
neszti pas kunigą, kada bleszi- 
ne atidarė vietoje pinigu rado
si sukarpyti seni laikraszczei.

Motore persistatė save kaipo 
gydytoja visokiu ligų. Užėjus 
pas tūla serganezia mot ere, pa
sakė jai kad jaja iszgydins jei
gu surinks bumaszku, nes bu- 
maszkos turi ta ja galybia, jog 
skausmą isztrauke isz skau- 
danezios vietos, už ta gydymą 
paims tik kelis dolerius. Moto
re surinko nuo kaimynu 675 do
lerius, kuriuos apgavike suvy
niojo in laikraszti ir padėjo 
ant stalo, paliepdama moterei 
nuejt ant virszaus atneszti ko
ki tai dalyka. Po tam paguldė 
moteria ant lovos, uždėjo suvy
niotus pinigus ant krutinės ku
rie iszt rauks 
liepdama teip 
valandas. Pasakius gud baj, 
stebuklinga daktarka iszejo 
teipgi ir'675 dolcrei dingo. Pa- 
licfje Apgaviku da nesurado o 
kvailei sziadien vra iszmintin- 
gesneis, nes užmokėjo gerai už 
mokslą.

Nežinojo kad ju tėvas buvo 
juju motina.

Berkeley, Calif. — Tik 
diena keturi vaikiai Eduos 
Brittandale, kuri kitados gyve
no Trinidad, Californijoi, da- 
žinojo buk juju “tėvas“ isztik
ruju yra juju motina — mote- 
re. Nuo 1920 meto Brittandale 
buvo žinoma tiktai kaipo vy
ras Ray T. Sargant ir lyg sziam 
laikui niekas josios nenužiure- 
jo, buk tai isztikruju yra mo- 
tere.

Motina pasilikus naszle ka
da da vaikai buvo mažiuleleis, 
negalėjo sierateliu iszmaityt, 
nes moteres su vaikais niekas 
nenorėjo priimt prie darbo, 
persirede in vyriszkas drapa- 

darba ir lo
va ikus per

juodi

jai skausmą, pa
pe rgu let kėlės 

Pasakius

ana

Baisus pasielgimas moeze- 
kos su poduktia.

Chicago. — Katre Noga (Ko
ja) 40 metu, gyvenanti ant 743 

likos uždaryta
kalėjimo ant praneszimo pali- 
cijai per kaimynus už žverisz- 
ka pasielgimą su savo asztuo- 
niu metu poduktia. Nedora mo- 
czeka baise i sumusze su geleži a 
mergaite, apdegino jai kuna ir 
iszlauže ranka už tai, kad mer
gaite ne buvo padėjime sziu- 
ruot grindis, nes laja diena sir
go. Mergaites peczei buvo teip 
sumuszti, jog nesirado ne szmo- 
telio sveiko kūno — visi peczei 
buvo pamelynavia ir
nuo suplakimo. Mergaite likos 
atiduota in prieglauda del vai
ku o moezeka nuteista ant tri
jų metu in kalėjimą.

Žudintojas savo paezios 
pasikorė.

Trenton, N. J. — Marceliiis 
Madai, 30 metu, kuris likos nu
baustas ant deszimts metu in 
kalėjimą už nužudinima savo 
apgavingos paezios kuri gyve
no su bnrdingierium, ana diena 
atome sau gyvasti per pasiko
rimu kalėjimo ligonbuteje in 
kur likos atvežtas ant gydymo 
pi a u ežiu ligos. Porele paliko 
kelis mažus vaikus kureis užsi
ėmė valdže.

Gailėjosi kad nepaeme 
daugiau.

Milwaukee, Wis. 
ant sudžiaus užklausymo, ar 
tikrai paėmė pinigus isz kupa- 
relio savo draugo, Calib Gard
ner pripažino buk paėmė savo 
draugui 95 dolerius, kada ta
sai radosi 
kad k u pa re lijo 
giau, nes 
jam per mažai ir negalėjo tu
rėti tokiu geru laiku kaip sau 
mane. Sudže jam ketino pado- 
vanot už tai tiktai tris mene
sius, bet už toki iszsireiszkima 
nubaudė ji kalėjimu ant 6 me
tu. — Gardneris to nesitikėjo 
ir norėjo 
žodžius, 
szaukt savo nusprendimo ir 
Gardneris turėjo ejti in kalėji
mą.

Bankieris nubaustas ant 45 
metu in kalėjimą.

Wichita, Kans. — J. N. Ri
chardson, buvusis prezidentas 
American 

uždare 
milijonu doleriu, nes 

tuosius pinigus 
ant savo naudos, 

ant 45 metu 
užmokėjimo 45

— Kada 
užklausymo,

bet gailesįdarbe, 
nesirado dan

tuos ka paėmė, buvo

iszt artusatszaukt 
bet sudže nemanė al
savo

State Bank, 
už nedatek liti 
doleriu

kuria

yra juju motina.

nas, aplaike gera 
kiu budu augino 
daugeli metu o vaikai mane, 
jog isztikruju tai juju tėvas. 
Tik kada motina staigai apsir
go, vaikai dažinojo kad juju 
“tėvas”

Netikėtina nelaime.
Binghampton, N. Y. — Isz 

priežasties 
eksplozijos kuri kilo pecziuje 
name Onos Koniecznos, motere 
dabar guli ligonbuteje su per
skeltu pakausziu, sudraskytu 
veidu ir apdeginta ant viso kū
no. Palicije yra tosios nuomo
nes, jog terp anglių radosi di
namitinis patronas kuris buvo 
priežastim baisios eksplozijos.
Nežinojo ketvirto prisakymo 

Dievo.
New York. — Nežinojo ket

virto prisakymo Dievo kuris 
sako: “Guodok tęva ir motina 
tavo,” Maurices Hayes, 29 mc- 

• tu senumo, kuris likos aresz- 
tavotas per palicije už suskal
dymą galvos savo senai moti
nai už tai,
iszbare už atėjima namo girtas. 
Motina Marijona Hayes turin
ti 52 metus randasi ligonbutije 
pavojingam padėjime, o sūne
lis uždarytas kalėjime lyg pa
sveikimui ar mirimui motinos, 
o tada bus teistas už žudinsta.

neiszaiszkinamos

valdže 
dvieju 
prezidentas 
prisisavino 
likos nubaustas 
kalėjimo ir
tukstanezius doleriu bausmes. 
Buvo tai didžiause bausme ko
kia sudže galėjo uždėti ant pre
zidento už pavogimą tiek pini
gu nuo vargingu žmonių kurie 
turėjo sutaupinia tam banke 
visus savo paezedumus. — Ant 
kartuvių su tokiu vagiu.

Tėvas liepe inmesti lavona 
sunaus in ežerą.

“ Inmeskite jojo
lavona in ežerą, o mane netur- 

teip pasakė Juozas

Chicago. —
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918 doleriu. ()

R ado senam name 918 
dolerius aukse.

Brookville, III. — Protestonu 
parapije nesenei pirko sena na
rna idant turėti vieta pastatyti 
klebonija. Kada kontraktoris 
pradėjo sugriaut sena narna, 
rado visokiosia vietosią paslėp
ta daug auksiniu pinigu kuriu 
isz viso buvo
kad parapije buvo locnininku 
namo ir vietos, todėl sūdąs pri
pažino jai surastus pinigus, o 
tas daug palengvins iszrnoketi 
statymą naujos klebonijos, nes 
parapije yra neturtinga. Dva- 
sišzkasis ant pamokslo 
nanezia Nedelia pasakė parapi- 
jonams buk tai Dievas jiems 
tuos pinigus atsiuntė.

Szuo iszgialbejo senuką 
nuo smert.

(’hieago. — .John
60 metu amžiaus, turi but labai 
dėkingas savo szuniui, buldo
gui, kuris savo isztikimu ir su
manumu iszgialbejo jo gyvasti.

nukrito in gilia 
dauba ties Waukegan ir neteko 
sąmones. ,J<> szuo, matydamas 
szeimininka nekrutant i, supra 
to nelaime. Pabėgiojęs kiek ap
linkui szuo galu gale leidosi 
miesto linkui. Pastebėjęs poli- 
cista jis eme loti 
pribėgdamas prie policisto ir 
vėl leisdamos bėgti daubos bū

vis lodamas,

McEirov

(une

atėj

McEirov J

ir nuolatos

priverte ji 
Tuo budu szuo

inininka.

pakart i

iszkilias upei u- 
automobiliu su 

visi prigėrė, 
surado

Milton, 
buk jiji

bet nenorėjo

isz visu szauu (sz Lietuvos.
Ruszikas sudže nužudė savo 

Sekretorka.
Moskva — Sudže Kniazoff, 

pirmsedis akruzno sūdo Voro
neže, likos pastatytas priesz 
suda už nužudinima savo jau
nos ir patogios sekretorkos Ag 
rovos, kuri jam nenorėjo pasi
duot ir už tai jaja nužudo. Po- 
papildinimui žudinstos, sudže 
malszei užėmė savo vieta, atsis 
tojo ir pasako prokuratoriui 
ka padare ir yra pasirengiąs 
priimti už tai bausmia.
Motina su sunum užmusze tęva 
akmenais kad mylėjo kita.
Lowicz, Lenki jo.— Ant pie

vos prie dvaroį,Stegno, žmonis 
surado lavona Tamosziu Ko- 
bierecki isz kaimo Olszovicu, 
su sudaužyta galva.

dienas a<dgal žmonis 
mate kaip Kobioreckis ėjo gir
tas isz jomarko, o paskui ji se
ko jojo pati su Katre ir sunum 
Broniu.

Laike sliectvos pasirodė buk 
Tamoszins likos slaptingai nu
žudytas. Buvo jisai geru gas- 
padorium, gyveno su savo szei- 
myna sutaikoje, bet nuo kokio 
tai laiko szeimvniszkas sutiki
mas pairo,

Sudže Kniazoff

Teisybe, negera 
kalbos ir 

savo kalbon

Kėlės

l’amoszius su
tina Kar- 

artymo kaimo,

urs I 
sinesze su kokia tai 
ninskienia. isz 
kuri pasiliko jojo mylema.

Nuo tojo laiko 
barnei ir musztvnes 
dusia inoteria. Simus iszmeti- 
nejo tėvui buk susinesze su pa- 
lestuvia kuriai atiduoda visa 
savo uždarbi. Karta Tamoszie- 
ne su vaikais užsikeisejo ant 
vyro gyvasties užduodami jam 
kokiu tai proszku. 
priesz žudinsta, motina su vai
kais nutarė padaryta gala tam 
visam nesupratimui su Vyru. 
Tame tiksle prikalbino Kobie- 
recki idant nusiduotu ant jo- 
marko in Lowicza, kur ji gera’ 
apgirdė, o kada ėjo namo, mo
tore su sunum užklupo ant jojo 
užmuszdami ji 
tina su 
me.

Rosije dabar vadinsis 
“S.S.S.R.”

Maskva, Sovietu valdžia 
iszleido insakyma, kuriuo už
gina Rusijos 
taigoms

kilo tankus
su užvy-

Sanvait ia

sunum
akmenais. Mo
li žda re kaleji-

oficialinems ins- 
ir aplamai visiems 

žmonėms vadinti savo valsty- 
Oficialinis josbe “Rusija.“

vardas nustatytas, ir taip visa
dos turi but vadinimą: “Sojuz 
Socialisticeszkich Sovietskich 
Respublik“
pirmomis to ilgo vardo raidė
mis, SSSR.

Valdžia kreipėsi
atstovus Mask-

J

arba, sutrumpinus

ir in s ve t ir

bacykite, “
Novak, palicijei kada atėjo tė
vui praneszti buk jojo sūnūs 
Juozas, 24 metu atome sau gy
vasti, kurio lavona surado apt-- 
tuszczio loto. Szirdis buvo pepr 
szauta, o rankoje savžudys la'L 
ko revolveri. Kada atnesze jojo 
lavona pas tęva, tasai dirstelė
jo ant jojo sunaus lavono be 
jokio susijudinimo kalbėda
mas: “Teip tai mano sūnūs 
Juozas, geriau inmeskite ji in

kad motina sūneli ežerą, nes ne daug jisai vertas 
numiręs, o da mažiau buvo ver
tas kada buvo gyvas.”

Sūnūs susibarė su tėvu aną 
diena, apleisdamas pastogia, 
nes motinos neturėjo idant pri
glaustu ji prie szirdies ir ątkal- 
byt nuo sąvžudyfltps,/___

kui, 
sekti paskui, 
nuvedė polieista pas savo szei- 

Senelis buvo nuga
bentas ligoninėn, bet kartu tu
rėjo paimti ir szuni, kuris jokiu 
budu nenorėjo nuo savo szeimi- 
ninko atsili'kt i.
Szeszi Italai pakarti ant syk 

už žudinsta.
Amita, La. — Kada laikro

dis ant czionaitinio sūdo isz- 
musze 12 valanda ant piet, sze- 
szios gyvastys apleido szi svie
tą ant kart, tai buvo szeszi Ita- 
lijonai kuriuos pakorė už žu
dinsta ir apipleszima banko.

Eddyville, Ky. — Pirma kar
ta Kent uck i je likos
trys vyrai — du balti o vienas 
nigeris už žadinsiąs tuom pa
ežiu laiku.

Visa szeimyna prigėrė.
Martinsburg, W. Va. — Wil- 

liamas Miller, jojo pati ir ketu
ri vaikai važiuodami namo in 
Berkeley automobiliu per tilta 
kuri nunesze 
kas, perverto
važiuojenezeis ir 
Nelaimingųjų kūnus 
vėliaus.

14 metu moterele nutrucino 
savo vyra.

Tampa, Fla. — Keturiolikos 
metu senumo Daisy 
prisipažino palicijei
užtrucino savo vyra Levi Mor- 
tona, inpildama trucizna in ka
va kuria vyras iszgere mirda
mas ant rytojaus. Mergaite — 
motere sake, buk susibarė su 
vyru, norėdama jam atkerszin- 
ti tokiu budu,
idant jisai mirtų tiktai truputi 
apsirgtu, bet truputi už daug 
inpyle truciznos.
Moterėlės nerodykite dantu

ku burdingieriams.
Detroit, Mich. -— Mikolas 

įrakinta likos nubaustas kalėji
mu ant 20 dienu už lieipiela- 
szirdiuga suplakimu savo pri- 
siegeles Onutės. Mikolelis sake 
sudžiui, buk pasiųtiszkai myli 
savo Onutia ir ne nori idant ji
ji saldžei szypsotnsi ir rodytu 
dantukus burdingieriams, kas 
ji instumdavo in pasiutimu ir 
tanku barni su paežiu. Onute už 
gMipzinn jtąi<i šaky dama kad M i-

I ?J» .

mu valstybių 
voj praszydama 
mos valstybes tuo vardu Rusi
ja be vadi n tu.
Bolszevikai pasirengineja ant 

kares su Rumunije.
London. — Rusiszki karei

viai yra kuopinami ant besara- 
biszko rubežiaus 
prie Dmiestro, 
gyventojai su
pietus. Daugeli trukiu su Ru- 
muniszku vaisku yra siunezia- 
mi ant rubežiaus.

Jugo-Slaviu slaptai kuopina 
vaisku idant laike kares terp 
Rumunijos ir Rusu, galėtu už
griebi Albania.

A

kad ir sveti-

a psi kasdami 
Rumųniszkio 

baime bėga in

*

Pielaviinas nuo medžio

kas ;>at<ljduvo namo užsigeriąs>
A . > - 1 ' </
ir tuo pradėdavo musztynes. 
Sudže intikejo Onai ir liope už- 
daryt Miką ant ntvosimn

dabar naudoje del dirbimo ply
tų, padlagu, dežahi, gazo ir pa- 
szaro galvijams*

f * ’Didžiause farma ant svie* 
to yra Chilmahna, Męksiko ku
ri susideda isz asztuoniu mili-

.j-

Kaip sziadien kalba Lietuvoje.
—Angliszka kalba prasis- 

platina.
Kaunas. — Vienas gan rysz- 

kus užmetimas, kuri Amerikos 
lietuviai daro Lietuvos lietu
viams, yra tas, buk Lietuvoje 
nevengiama kitu (lenku ir ru
su) kalbu,
vengti savo gražios 
negera maiszyti 
svetimus žodžius. Bet Lietuvo
je nėra taip su u to bloga, jog 
reiktu net kaltinimo katas ra- 
szyti.

Tuo tarpu gi Amerikoje vi
sai kas kita. Czia. net ir inteli- 
gentinese szeimynose Ameri
koje gimęs jaunimas saVo kal
bos vengia. Visados tarp savos 
kaTlia angliszkai. Gi sziaip, szei 

senesniųjų, jau 
pilietybes teisiu 
Amerikietiszkas

Žargonas. Neklysi sakydamas, 
kad treczdalis 
lietnvinti. 
vyzdžiui 
žodžiu:

namas — auza (house);
kiemas — 
kambarys

mynose, tarp 
yra ingijes 
tam tikras

W. n. BOCZKOWHKI, Prea. A 
P. W. BOCZKOWNKI, KilUr

k

isz Rygos 
kad szven- 

Gegužes, kuri 
valstybes 

užpuolė

iu griuvęs in

Organos Szauliu

žodžiu yra su
augi u žodžiai. Pa- 

privesime eile tokiu

jardas (yard);
— ruimas (room) 

miegbambarys — bedruimis 
(bedroom);

stogas — rufas (roof);
lubos —
grindys

šilingas (coiling);
— flioras (floor);

veidas — feisasa~(facc);
d

nosine — enkeczius 
kerchief);

praustine — vasztubo (wash 
tub);

virtuve —
chen);

užsiszaldyti — pagauti szal- 
ti (to catsh cold); %

i
(liauki-

/
kiezinas (kit-

vaczius (wa-

feisa, ir vėl

gatve — strytas (street);
purvas — doras (dirt); 
praustis — vaszytis (wash);
mokykla — szkule (school);
laikrodėlis

teh);
taisyti -— fiksyti (to fix);
npa — dese (dress);
bėgti — runyti (to run — ir 

tt. ir tt.
Ne karta Amerikos lietuve 

girdėsi sakant in savo kūdiki:
— Ko tu volioies ant flioro, 

juk susidortysi 
reiks vaszyti...

Arba sako, toks kartais bu
nas dialogas:

— Džanai! (Jonai)
— O ka?
— Kur runiji? (Kur begi?)
— Vokinu pas vaczmeikeri 

(Einu pas laikrodininkai)
— Ar springsa subrekinai? 

(Ar spronžina sulaužei?)
— Nau, taimo nekypina, ne- 

szu pafiksyti (Ne, negerai lai
kai- do, eszu pataisyti).

Gana butu amerikiecziams 
pagalvoti apie 
kalbos irgi!

valymu savo

Vilkai vilką sudrasko.
Szakaliszke, Kaltinėnų par. 

— Esant szimet gilu sniego ne 
tik žmonoms buvo vargo, bot.ir 
žvėrims nelengva buvo. Musu 
sodžiaus apylinkėj szia žiema 
buvo atsitikimas, 
vilku vilkstine papjovė vieija 
vilką isz savo tarpo. Nubelįus1

kad 13-k(įisi
oiii 

vilką isz savo tarpo. Nubėgu 
žvėrims žmones rado tik galva 
ir kailio gabalus isz tarpupe- 
tos, isz kurio dar gales iszeiti
apykakle (kalnierius).

Nusiszove isz netycziu.
Bajorai, Rokiszkio valscz. 

(“V*bes” kor.) — Kovo 31 d. 
nusiszove 13 m. vaikas. / Prie
žastis nusiszovimoj tab tėvu kai 
te,-kad aikszteje^ 'Ihlk^ szautu- 
va, ir vaikas be žaisdamas su 
fizautuvu, sau gyvasties nete-

Subankrutines grofas parduo
da visa savo turtą.

(J rotas 1 lelie de Sagan 
Tallyrand, Perigord, kuris 
sivede su Ainerikonka

s por-
parduoda visa

ISZ

inilijo- 
nierka Ona Gould arba sakant 
su josios turtu, ir vėliau 
■liskyri', dabar
savo kuningaiksztysta Sagan, 
kuri randasi Silezijoi ir Brau 
denburge apie 5(H) keturkampi- 

su 65,000 gyvento
mis. Grotelis yra susibankruti-
nes ir reikalauje pinigu. O gal 
kokis Amerikoniszkas turezius 
nupirks viską.

niu mvliu

Bajoriszkiai, 
vals. (“V-bes“

Svetima motere priežaste 
persiszovimo.

I 'am-niunelio 
kor.) —Szia

me kaime prasiszove .J. Dūda, 
buvusio Panemunėlio Szauliu 
kuopos vadas. Prasiszovimo 
priežastis tokia. Moteris sziene 
rado laiszka, kuris buvo adre
suotas jos vyrui Dūdai isz Kau 
no nuo jo mylimosios Sz. Mo
teris ta savo nemalonnma pa
siskundė kaime, o vyras ar isz 
godos ar gąsdindamas moteri, 
prasiszove. Tai vis daro k mi
ežiai, in kuriuos mes taip ma
loniai žiūrime, o apie meile, tai 
mažai tesirūpiname.

Netikėta mirtis.

(“V-bos“
22 d. Gruzdžiu

kor.)

su grudųpilieti 
emes szaukti (tur

Gruzdžiai. 
— Kovos men. 
miestely malūnas užmusze pa
ti malūno savininku Pilki.

Kalbama taip, kad Pūkis ka 
tik paleidęs mahma ir pamatęs 
važiuojanti 
maiszais,
but mažai malinio teturėjęs) ir 
pasitraukęs po sparnu, o tas 
žinoma nieko nelaukdamas per 
skėlė galva, ir žmogus už pus^- 
valandžio pasimirė. Sako: ‘ko
ki malda, toki ir apiera,’ taip 
ir su Pukiu, duok jam dangų. 
Jis su tuo savo malimu jau buk 
daug žmonių apgavės: vienam 
buvęs pardavės ta maluna ne
pamenu kam ir jau metus isz- 
malu^ pirkėjui, emes ir pragi
nęs isz malūno, net dar ne rank 
pinigiu nesugrąžinęs, prieszin- 
gai, padavęs teisman, kad su- "i m

mokėtu randa už meta malima. 
Antram buvo in nuoma iszda- 
ves ir su tuo taip pat pasielgė 
kaip ir su pirmuoju: dar metus 
reikėjo balti snlyg 
bot iszvijos ir tiek.

Žinoma nuskriaustieji ir pra 
keike. Priesz jo užmuszima ne
senai buvo

sutarties,

nukritęs malūno 
laiptais, jo sūnūs, kuris irgi 

gerokai susikūlė, r----
pasveiko, bet kalbėti nebemo
ka. Pasirodo, kad toks szmu- 
geli£ neina ant gero, dabar nie-

kas

Žmones buvo užpuolė valdžios 
monopoli ir kilęs kraujo 

praliejimas.
Pereita Subata 

atėjo telegrama, 
cziant Pirmąją
Lietuvoje skaitosi 
szvente, darbininkai 
valdžios monopolio pilstytuve 
ir pradėjo gerti degtine.

Pribuvusi policija pradėjo 
vadžios degtine ginti ir kilo 
riauszes, per kurias buvę su
žeisti 32 žmones.

Negana to, degtine beginda
mas, policijos virszininko pa
dėjėjas Radlin
kubilą degtines ir prigerės jo
je.
Lietuvei rugoja ant popiežinio 
delegato. — Ižgujo zokoninkes 

Kaunas
kritiknoje asztrei popntžini de
legatu Lietuvoje už tai kad be- 
nediktonu kliosztorije Kaune 
atsibuna pamaldos su lenkisz- 
kais pamokslais, norints isz jo
jo nesenei iszgujo lenkiszkas 
zokoninkes. Organas užklausė, 

davė ingalojima popieži
niam delegatui del gaspadoria- 
vimo tokiu budu Lietuvoje.
Pasikorė isz baimes 9 metu 

vaikas.
Utenos ap., Leliunu valscz., 

Labeikiu kaime sz. m. Kovo 
men. 21 d. pil. S. K. sūnūs, 9 
metu vaikas, pasikorė svirne 
ant botago (botaga radęs kcly- 
pamesta). Priežastis buvusi 
szi. Motina už kažin ka ji nu
budusi ir-dar. grasinusi, jog te- 

rar smarkiau bausias. Tai 
noredmas

bausmes isz baimes 
svirną ir pasikoręs.
1 ionics nepriemes in kapus ir 
jis palaidotas neszventintuose 
kapuose. Kadangi tai buvo vie
nintelis sūnūs ir tokia t ragi n- 
ga mirtimi mirė, tai tėvas isz 
sielvarto tuo 
serga.

Dvikojinis žvėris.
Kraupiai,

vas 
vaikas, iszvengtl 

nuėjės in 
Kun. vc-

tarpu sunkiai

vals. 
(“V-bos” kor.) — Sziame kai
mo girtas vyras basliu sudaužė 
savo žmonos galva. Tafka da
ro ta linksmintoji,

Kamajų

AresztaL Philadelphijoje.

In laika keturiu menesiu 
mieste Philadelphioj areszta- 
vota 40,628 žmonių už laužymą 
prohibicijos tiesu — 12,465 už 
girtuoklysta, 6504 už rėkavimą 
ant ulycziu, 871 už pardavinė
jimu svaiginaneziu gerymu, 
1828 už turėjimą namuosia ir 
kitur alkoholiu ir 1.1. Argi ne 
puikus vaisei paszelusios pro
hibicijos tam miesto ? O kas da
rosi kituosią miestuosia tai 
Dieve susimilk ir trenk per
kūnu tuos visus veidmainius 
reformatorius kurie invede to
kias tiesas.

Dingusia lekiotojas surastas.

Washington, D. C. — Majo
ras Fredrikas Martin vienas 

kuris leke su 
aplinkui

Fredrikas Martin 
isz lekiotoji!, 
areoplanu aplinkui svietą ir 
dingo Alaskoje. 12 dienas ad- 
gal, per pagedima areoplano, 
gilukningai pribuvo su savo 
moka nikų in Port Moller, Alas
ka, isz kur atsiuntė valdžei ži
no buk yra sveikas ir gyvas. 

————--4   —

Nežinojo - —

Ant ulyczios ejna žmogelis 
užsitraukęs munszaine, sutin
ka panaite ir klausė 
praszau ar laikais poniute ne-

Jurgis Kati-
kuris irgi 

nors jauiir žino kur gyvena

ko ne horeikn • ‘vinį iv^nln

B

‘ * Pet-

Iclis? " “° 11
— Jūk tu pats esi juomi
— Asz tai gerai žinau lęad
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KAS GIRDĖT
Badai Poipisylvanijos guber

natorius Pinchotas neturėjo 
pasekmingo posėdžio su majo
rais miesto, kuriuos pakvietė 
atvažiuoti in Elarrisburga, ant 
meilingo posėdžio apsvarstyti 
kaip daugiau supineziuot žmo
nių laisvių ir uždrausti darymu 
gero ahiczio ihd naudos žmo
nių.

Majoras Danielius Hart isz 
Wilkes-Barre, Pa., atvirai pa
sakė gubernatoriui ir susirin
kusiems majorams savo nuo
mone apie prohibicije, sakyda
mas: “Asz tvirtai stoviu už 
alų — tikra senoviszka alų — 
su putoms ant virszaus. Nutar
kite rezoliucijų ir
kongresui idant padarytu tie
sas pagerinti prohibicije ir da
rymo geresnio alaus. ’Tik tokiu 
budu praszalinsite 
ir vargus kokius atnesze prohi
bicije ir trucinauti gerymai o 
žmonys jum už tai bus dekin- 
ffi ” b1.

Nežino ar taji užmanymu už
tvirtino kiti majorai ar ne, bet 
majoras Hart taja kalba pada
re diilelia intekmia ant susi
rinkusi uju.

paduokite

kentoj ima

Kožna meta perloidže tiek 
paczto, jog ant kožnos galvoK 
pripuola po .112 gromatu, tai 
yra del kožno vyro, moteres ir 
vaiko, arba 133,350 tonu.

Kožna sekunda in kožna, pa
ira buna inmost a in pacztines 
skrynutes 389 gromatu, per 
minuta 23,334 o kožna valanda 
1,400,000. Paczta iszncszioje 
44,000 gromatnesziai del mįliį 
jonu žmonių kas diena.

Farmcris teipgi neužmirši 
tas, nes pacztas invede 44,552 
teip vadinamu^ kaimiszkus ke
lius (Rural Free Delivery — 
F. D.) ir pristato paczta 
6,504,.)92 szeimy n u 
29,921,123 žmonių.

Vasario menes i je 1924 paež
io departamentas turėjo 351,- 
000 darbininku, priok tam 43,- 
677 gromatnesziu; 62,400 kler
ku ; 44,417 kaimiszku gromat
nesziu; 51,393 pacztoriu; 21,316 
iszdalintoju paczto ant trukiu.

Darbininkams iszmoka ant 
meto 441,622,517 doleriu. Pra
ejta meta pacztinei areoplanai 
išžiok e 2, 
lydami 65,295,920 
Geležkclinis

kuriame

parengdami

Artimoje Viedniaus, aplinki
nėje Marie-Euzersdorff stovi 
klosztoris misijonieriu po var
du szv. Gabrieliaus, 
randasi apie 200 zokoninku.
Ana diena apsirgo staigai 160 
zokoninku nuo užtrucinto val
gio. Paszaukta daktarus isz 
miesto kurie rado baisu padė
jimu kliosztorije: kambareliuo- 
sia raitėsi zokoninkai dideliam 
kentejirne, du kunigai ėjo nuo 
vieno prie kito
mirsztanczius ant amžinos ke
liones. Keli mirė pakol dakta
rai pribuvo. Ant rytojaus ap
sirgo vela 47 zokoninkai. Tik 
du zokoninkai buvo sveiki, nes 
laja diena buvo mieste ir ne
valgo klosztorije. Atsitikimas 
buvo labai nužiūrėtas; valdže 
pradėjo sjiectva,
buk kas fokis inmaisze truciz- 
nos in zokoninku valgi.

Argi kliosztorije 
kokis Macokas? 
slieetva tai iszrodys.

kuri iszrode

atsirastu
Tolimesne

skrynutes

jonu žmonių kas diena.
neužmirši

Kožnas sklypas turi savo pa
pratimus ir budus, bet Afrike 
gal randasi juokingiausi. Kada 
kūdikis tonais užgema, tai tė
vas neturi tiesos dalipstet kū
dikio per visa menesi. Kada 
vaikas parodo, jog yra drūtu 
ir pradeda juoktis, tik tada tė
vas gali dalipstet, ta pati daro 
visas kaimas. Kada užgema 
dvynukai, motina su kitoms 
moterimis nesza kūdikius per 
kaima szokdamos isz džiaugs
mo. In gurbą kuri su savim 
nesza, gyventoje! inmeta viso- 
kes dovaneles del motinos ir 
vaiku. Kūdikis kuris gauna 
pirrtiiause augsztesnius dantu
kus buna užsmaugtas, nes tai 
nelaime, ir visi tiki, jog per tai 
kūdikis lauke idant visi gimi
nes iszmirtu ir tada gales 
apimti visu turtus.

Sužiedotinis 
kaimelije savo 
jam nevalo dirstelėt ant veido

motina

iszmirtu

turi gyventi 
mylemos, bet

savo uoszves. Pati turi szukuot 
plaukus savo vyrui ir dirbti vi
sokius darbus kad ir sunkiau
sius.

Ant persiskyrimo 
daug priežaseziu kaip: 
gali persiskirt su savo prisie- 
gelia, jeigu uoszve nuolatos 
jam iszkalbineja ir užmetineja 
visokius dalykus, jeigu pati ne 
nori jam virti del jojo draugu 
arba iszvirimo alaus. Motore 
turi tiesa persiskirt, jeigu vy
ras neiszpildo darbo darželije 
prie namo arba jeigu josios ne
rodo arba per tankei iszplaka 
kaili.

randasi
; vyras

Kožna meta Ainerikoniszkas 
paeitas praleidže per rankas
23,000,000,000 sžmoteliu paež
io, o kožna meta pacztas pasi-
didina ant bilijono szftibteRu
- * * ufajh.. * • « a Vu « j .

nerlėido per rankas sūvirszum
daugiaii. Isz tojo skaitliaus

„i#: 4UH.-#., 1 ii •■Y* "  

PAJESZKOJIMAI.
l’ajeszkau savo brolio (luk

teriu Viktorijos ir Tallies Ma- 
knveckiutos paoinanezios isz 
Suvalkų Red., Alytaus Apskr., 
Likiszkdtio Kaimo, Viktorija 
yra vedus pavarde vyro John 
Zmitrovich, keli

ndoo, Pa. dabar
Jeigu kas apie jas žino meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkingas.

Joe. Malinsky
J?. O. Box 92 ’ 

Wehviun, Pa.

_________ SAULE

STEBETINI DIEVO 
KELIAI.

TT- 
t

Szeimynoje N., kuri gyveno

R. 
del 

arba del

metai adgal 
apie kietus anglis Mc- 

UVŽ.inau kur.
i 111 v > i x k L I * j i 11

000,000 myliu prist a- 
g romą t as..

pacztas kasztavo 
valdžei $85,194,239, pacztiniu 
vagonu turi 5096, automobiliu 
turi 4,930 kurie surinkineja ir 
iszvežineja* paczta.

Pacztinio bankosia 
ta meta žmonis sutaupino savo 
pinigu ant procento $134,458,- 
105.29 už kuriuos valdže atsa
ko. Money Orderiu iszpirkta 
172,000,000 ant $1,376,000,000. 
Jn Europa iszsiunte žmonis per 
money orderius $34,118,000.

Registravo!u pakeliu buvo 
praejta meta net 88,741,000 o 
insziurytu buvo 140,545,000.

Geležinkelio pacztas invest as 
1864 mete.

Money Orderius pradėjo par- 
davinet 1864 mete.

Paczta pradėjo isznesziot in 
namus 1863 mete.

Taupinimo bankas ant pacz- 
to invede 1911 mete.

R. F. D. užvedė po kaimus ir 
farmas 1896 mete.

Pakeliu pacztas — Parcel 
Post pradėjo 1913 mete.

Areoplaninis pacztas inves- 
tas 1918 mete.

Dabar užves 
paczta isz New Yorko in San 
Pranciška kuris sulekios in 28 i valandas.

Tai matot kiek Dėde Samas 
rūpinasi del savo vaiku idant 
juos aprupyt pacztu ir kiek tai 
jam kasztuoje, o jum tik 2 cen
tu už gromata.

praej-

areoplanini

o

t.39)

Asz Jieva Palupiuto po v£- 
ru pavarde Miliauskiene pa- 
jeszkau brolio Martyno Palū
pio, 18 metu atgal gyveno 

Paeinantis 
Meteliu ✓ 

atsiszaukt, ar-

18 metu
Shenandoah, Pa. 
isz Barcziu Kaimo, 
Para. Meldžiu 
ba jei kas apie ji žino ar jis 
gyvas ar miros, malonėkit pra
neszt.

Jieva Miliauskiene
31 S. Bower St., 

Shenandoah, Pa.(t.39)

ATSAKYMAI

Skaitytojui isz Philadelphia. 
—• Kaipgi galime pataisyt klai
da ir sujcszkoti priežaste, kad 
tainista neaplaikai 
reg'ulariszkai, jeigu nepadavei 
savo pravardes ne adreso kur 
gyveni. Tosios galybes netdri- 

sujeszkoti to, 
kuris bijo pasiraszyti ant už- 

St on gomes 
laikraszti re- 

teisingai,

■' f

laikraszti

me iidant žinoti

vi-metinejimo. 
siems iszsiunsti 
gulariszkai ir teisingai, bet 
szeszku negalime surasti jeigu 
slėpėsi! ’Todėl norugok be 
kalo, nes tai tax o kaltė.

A. M. Lincoln, III. — 
viszkas litas kasztuoje 10 
tu. Nuejkie ant paczto, o (laži
nosi daugiau informacijų.

rei-

Lietu- 
cen-

gražioje Vilniaus apylinkėje, 
atsitiko įleluime. Mat, vienati
nis tos szc‘iniynt)s sūnūs, ku
riam tėvai ditve valia ir liuosy- 
be visuose atvejuose, insipai- 
niojo in nemalones pinkles. Po- 
litiszkieji kurstytojai sugebėjo 
pavilioti gabu j i 
in j u a van turi reikalus.
visko pasekme buvo ta, kad re 
volindjos 1848 m. jis prasižen
gė daug kuomi. Tik skubiu pa-1 v; 
bėgimu iszsigelbejo 
mo nuosp^ėndžio — 
ino. Ir kaip vėliau tėvai suži
nojo, tai jis pabėgo in Ameri-

TevaS, rustus, bet-gi užsi
tarnavęs valdinjnkas, par.eisz- 
ke, kad nuo to laiko 
nebeesas jo sununi.

Nuo tos valandos senatve Ir 
nuliūdimais apsunkinti tėvai 
vieni sau gyveno, su vien tiki sutema 
tuo dadejimu, kad tėvas savo 

neiszgydoma 
be perstojimo 

spėkas ir

pavilioti moksleivi ii
To

nuo tois- 
isztremi-

............: ■ . ' ' ■ J; a ■ ■ .f • "• AmhMUA.

— Ar Tėvas Anzelmus neuž- 
iiiitas? — paklausė gydytojas, 
pribuvęs in vienuoliu gyveni
mą.

Nesenas dar vienuolis, mulo 
nūs, gan augalotas, juodu peri-, 
manezin akiu ir gražaus vei
do, mandagiai atsake:

— Tėvas
i sZc j o, pasza 11 k tas 
galbczian atlikti 
kalavima. Pirm keliu dienu aft 

*Į vykau isz Amerikos misijų rei
kalais.

— Czia eina apie dvasiszka 
snraininima. vienos

— tare gydyto
man iszrodo, kad ji il-

paklauso gydytoj

Anzelmas tik-ka 
o gal asz 

tamstos ref-
f

mirsztan-

ka.

Pranulis

szirdyje turėjo
žaizda, kuri
cziulpe jo gyvenimo
tuo skubiau artino ji prie kars
to. Dar metams nesukakus o 

giltine jau nenegnilest ingoji 
merki* jo akis, paliekant žmo
na be tam tikro aprūpinimo 
gyvenimui, nes 
rejo, buvo 
sunaus.

r r

turtą, koki tu- 
ant savoiszleide

džia viską!
Ji sudėjo abi ranki ir mokie

si. O isztartieji mirsztanczios 
senutes žodžiai pereme vienuo
li kokiais tai instabiais inspu- 
džiais. Bet-gi valde save ir šle
pe savy kokius tai ' jausmus;

i, teeziauprisilenkė prie ligones 
negalėjo aiszkiai matyti jos 
veido, nes gan tamsu jau buvo.

— Ar Tėvas iszpildysi mano 
silpstancziu balsu
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LMuvUSkas Pratusius ,,.

K. RĖKLAITIS
LnidBM Mnadreltna pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pafeiMninks muturu* 

Pririša— praktn.
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ežios senutes,
jas; —
gai negyvens; bile valanda gali 
mirti, .los aulraszas yra: Mi
kalojaus gatvei N r. 5.

— Tuojau pasiskubinsiu, po
ne gydytojau.

— Szi rd ingai aeziu 
majam tėvui.

gerbi a -

serga aržioji su

nleldima ? — 
tari* senute.

Vieniiolis-gi iszkiliai priža
dėjo :

Taip, prižadu. Teeziau, kai]) 
gi vadinasi tamstos suims?

— 1 * r<i na s R...
— Motin! Tai asz. juo esu! — 

Auszuko jaunas vienuolis ir pa
slėpt* veida rankose.

— Kaip tai ? Mano sunūs !'.
Motina, prieini* paskutinius 

sakramentus isz sunaus ranku 
paskui jis ilgai meldėsi sykiu 
su motina ir pagalios tarė:

— Motin, palaimink mane!
Ir lyg saules 

liete 
Akys,
si vere i r isz ju 
te ir laime; 
keli* ranka ir

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
<■ — O — OB — i— — — 1 • 1 IB

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 Ė. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

<1

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

O dabar paimkime skaitlini 
kiek ir ko pacztinis departa
mentas sunaudojo per meta:

Daugiau kaip 300 tonu po- 
pieros del raszymo ir maszinu- 
kiu.

Apie 4,000,000 arkuszu kar- 
bonines popieros, — yra tai 
juoda popiera kuri dedasi po 
arkuszu ir perspaudže raszla 
ant kitos popieros.

Sunaudoję 70,000 kvortų at- 
ramento — isz New Yorko lyg 
San Francisko.

Klijų 35,000 kvortų; 1,620,- 
alaveliu; 6,000,000 plunksnų; 
2,331,446 svaru siūlo; 12,000,- 
000 pacztiniu maiszu ir 6,000,- 
000 mastu ceikio ant padarymo 
nauju.

Kas metas pasiduoda nema
žiau kaip 15,500,000,000 mar
kiu ir 1,225,000,000 atvirueziu 
— pošt ei kortu.

Už 2 centinia markutia jusu 
gromata yra nusiunsta po visa 
Žieminiu ir Pietiniu Amerika, 
Filipinus, Porto Rika, Nauja 
Zęlandi.je, Guama, Angliję, Isz- 
panije, West Indijos, Kuba, 
Martinika, Centraliszka Ame
rika, AJaska kaipo ir Kahadlį* 
Už penkis centus ir kitas da 
svieto.

11 metu

Antanas Macunas,
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Moteris kuri di
džiuojasi savo gražu-
mu visada laikys savo 
dantis szvarioje padė
tyje.

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas pa
laikymui dantų szva- 
riais ir skaiseziais 
taip kad jie prisidėtu 
prie pagerinimo isz- 
vaizdos yra szvei- 
cziant juos regulia 
riai, po kiekvieno val
gio, su Colgate’s Rib
bon Dental Cream.

£

Daktarai ir dentis- 
iai rekomenduoja Col
gate’s, nes jis nuvalo 
dantis pilnai ir prisi
deda prie geros svei
katos. Nusipirk triu- 
bele sziandien.

Geri Dantys
Gera Sveikata

’Teeziau naszle N. nenusimi
nė ; ji buvo dar gan 
surado sau užsiėmimą.
viena skatiką ji laike del savo 
sunaus. O, motiniszkoji meile, 
kaip iszkili esi ir szventa! Tsz- 
tikruju esi Dievingosios meiles 
atspindis, kurs viską porken- 
czia ir viską atleidžia. Tu esi 
toji brangenybe, kuria su sa
vim paėmei po iszguimui isz 
Rojaus in szia aszaru pakalne.

Laikas bego savo keliu, gi 
motina nieko negirdėdama nuo 
savo sunaus, teeziau nepalio- 
ve tikėjus, kad jis sugrisz prie 
jos kada nors. Sugrisz — gal 
sergantis ir beturtis, gal jesz- 
kos prieglaudos ir ramybes to

li u ri neperstojan- 
eziai ir isztikimiausiai plaka 
prie savo vaiko.

je szirdyje,

manos,
•>

tvirta ir
Kiek-

gydyt o- 
kad artinasi

—N evil k
jau; asz jaueziu 
mano galas.

Senute, pi'ažilusi, prastoje 
trioboje, gulinti ant senos ka
napos, kalbėjo tuos žodžius gy
dytojui, kurs 
neapleido jos vienos.

— Bet-gi, — atsake gydyto- 
| jas, — 

vena, l 
vilties.

— Vilties!
balsiai. — Taip, ji tik viena pa 
laiko žmogų.
ma in gydytoja toliau tese: — 
Meldžiu pasakyti man teisybe! 
Del manės, senos moteriszkes, 
įnirtis ir mano dienos jau sus
kaitytos.

— Visi esame Dievo rankose 
— atsake gydytojas ir užjau- 

Į ezianeziai jos paklausė: — Ar 
I tamsta kartais neturi giminiu, 

vaiku?
— Nieko czia neturiu, — ta- 

re tykiai. — Bet-gi, jeigu tams 
I ta Imtum toks malonus man 
Į patarnauti, tai rnelszcziau tam 

I . Į /< « k j V B. Į
va Anzelmą isz 
malonecziau su 

( boti.
Visa nusilpusi 

I dama iszdžiuvusia

pražilusi,

užjausdamas ja

kaip ilgai žmogus gy- 
tol neprivalo prarasti

— prataro pus-

Ir atsigrežda-

stosjiaszaukti prie manos To- 
Benediktinu; 

juom pasikal-

nutilo ir de- 
ranka ant 

silpnos ir drebanezios krutinės 
meldšiancziu žvilgsniu žiurėjo 
in gydytoja.

— Isztikruju — atsiliepė

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

farmas su budinkais, sodais ir prie

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2

Asz parduodu farmus. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežerlu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 1 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

gydytojas, —tuojau nueisiu .ir 
pakviesiu ji pas tamsta. Tik 
tuo tarpu buk rami ir nesirui 
pink.

Tarės tai gydytojas isžejo, o 
ligone su skaudanezia szypse- 
na iszlydojo ji savo akimis.

— Jis-gi jau nieko ’man ne- 
4 pagelbės! — atsiduso. —Noriai 

numireziau, jeigu tik bent syki 
galeeziau dar pamatyti savo

H aunu, Praimti!
I I v . ' l . X1 . • r , n /!,■ |

Dievo valia!
' J «. i r >i> ™ įI * <f

M ir į <4

s
o silpnos

spindulini pn- 
niirsztancziaja. mot i na 
pusiau merdinezios, ai 

isztriszko nmi
intenipeiicznii pa- 

darvdama krv- 
žiaus ženklą, lyg asmuo isz. ki
to pasaulio, pratarė:

- Laimimi tave vardan Die 
fevo ir Sunaus ir Szvento- 

Dvasios. Amen.
'Tamsa lengvu tamsiu 

lin apglėbt* mirusiosios 1 Q ’

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

C. 11 ■ ■

. ■■ *»

1

vo
sios

rn

fp

szeszc- 
mnt i - 

nos veida ir galva, sunaus. kurs 
mirties valandoje surado iszti 
kimiausia szirdi 
nustoja nezia
szirdi: Motinos szirdi.

žemoje ir i ir
iu'. lei iamžinai

Trumpas vakaras baigėsi ir 
palengva szeszelino 

maža grintele, in kuria inžen- 
ge veinuolis. I r, kuomet jis sto
jo prie lovos,
inteinpimn in ji atsikreipė ir 
silpnu balsu tarė:

— Szirdingai aeziu gerbia
majam Tėvui už triūsa; turiu 
asz viena praszyma pirm nei 
Dievas paszauks mane.

—Meldžiu sakyti; noriai isz- 
pi klysi u, jeigu galėsiu.

— Eina apie mano su nu, — 
prataro senute.

Ant to atsiminimo jos veidu 
I įlojau iszsigiedrejo, 
akys staiga, nuszvito.

— Buvo tai vienatinis musu 
[vaikas, vienatine musu laime; 
nieko del jo nesigailėjome. Vai 
kas buvo malonus, tai-gi su- 
teikdax'o mums džiaugsimi.

Su pasijudinimu pertrauke 
kalba, o aszara. nuriedėjo per 
iszblyszkusi jos veida; lyg 
siiK'rusi in gilu miega ji žiurė
jo priesz save. Matomai dar sy 
k i atgijo jos szirdyj laikai, kuo 
mot vaikas buvo dar tyras ir 
nekaltas, kuomet tėvu 
dar užtekdavo jam ir pakauk: 
mai del jo buvo visas pasauli 
Po valandėlės 
tęsti:

— Laimingi tai buvo 
kada musu sunūs visai priklau 
se mums. Nebūtumėm jo maine 
ant karaliaus 
turtu.

pa-

namu
[<a-

S.

pradėjo toliau

laikai,

vainiko nei jo 
Teeziau laime subirsta, 

kaip stiklas; musu laime subi
ro in trnpuczius.

—Praradome vaiku 
per mirti ne; tik 
ma, taip, per viliojanti, laisva

m

--  ] Į į) 
per gyveni- 

gyvenimą,
daug jaunuomenes

krutinę

traukomis

vienu syki apie ji girde
li ra ligas, kurs 

Amerikos,
Velionio

palaidu, isztvirkusi 
kurs tiek
intraukia in prasikaltimu kla
ną.

Jos balsas drebėjo,
gyviau kilnojo ir puolė; tik per 

atsikvėpusi, galėjo 
toliau kalbėti:

— Turėjo apleisti musu szali 
nieko apie ji negirdejome. Su
sikrimtimas nuvarė v v ra in 
kapus; palikau pati viena. Tik 
syki, 
jau.
buvo sugrįžęs isz 
sake, kad ji tortai mate. Pras
tai jam ėjosi;- nedateklius pa
dare ji dar labiau užmirsztines 
niu, susįrupinusiu. Rasziau 
jam laiszka ir 
sugrįžtu prie motinos, 
atsako negavau ir nieko negir
dėjau. O vienok koks tai balsus 
vis man kalbėjo, kad 
gyvas. Laukiau isz 
metus, kad sugrįžtu, 
buvo kitoks skirimas.

Serganczioji valandėlei 
nutilo, kad atsikvėpus #oro,

susįrupinusiu.
meldžiau, kad 

teeziau

jis dar
metu in

Be t-gi

vėl 
> <> 

vienuolis tyliai sėdėjo ir klau
sosi. Rasktii su aisžkiu intem- 
pimu pradėjo vėl kalbėti:

kad ubus už
merks mano akis. Dievas-gi ki
taip surėdo, teeziau nenoriu 
tam priosztarauti. O, gerbia
masis Teve, sužinok apie ji ir 
kaip surasi ji, tai pasakyk, 
kad aszUaiminu ji ir malonėk 
inteikti jam tuos drabnuezius,

— MantMi,

kuriuos del jo sutaupiau, be-

Bet-gjrteeBiQt
■ v . ■ • I

* i,

dirbdama, diopa ir naktį. Kad
MMKHMį Jį*

finano sūnūs, o motinos szirdis
įr [labai prasįkaltp,, r .yis-gi

I r J * f Jl. «• ■

užmirsžta jneatmena, ir atlei-

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

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

BOTAI! MAIL 8TEAJ4 
PACKET COMPANY,

04 Broadway. New York,
arba pas vietinius agentus.

• >

Naujas Didelis 
Sapnorius jau
Gatavas

Jau užbaigė m daryt
Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu 
<r

su daji- 
ybe nauju pa veikslu 

iszaiszkina visokius sa
pnus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

y

y

kokius žmogus
Knyga

or KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO.

57 DEY ST. NEW YORK
. ....... .. ............. . ............  ......

w* KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudčjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tės 75c. su pHsiuutimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kaauno Aptiekąje.
Parciduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 3ft«. ir 75c., per paczta 
reikia dadet^pl mažo pakuczio 6c. 
o aąt didelid lOc.
Teipgi Sportuojamo isz 
Europos tuokias žoles, sza- 
knis, lasau, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiokoje 
arba raszykito o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

:i

galima gauti musu aptiokoje

L. M, KAŽUNAS, 
38 SOUTH.JARDIN STREET 

SHENANDOAH. PA.

1
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centra St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 ' 

Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka j 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prex.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius
.              Y "I "'I ' - I" ■ ■»—

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
i . , <įfT

1

& *

I
i

I,

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

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

automobilius

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Barusio daktaras karlumenofa ' 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. • Iki 9 vakare, 
210 N. Main St Shenandoah ;

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per G metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztui czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. 
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų.* Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
Nurodymai ant »kožno žolių pakelio 
yrą nurodyta lictuviszkai ir angclskui 
nuo ko jos yra ir kaip jas, vargti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logu. Reikalaujamo agentu visose ‘ 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti liauja Dideli Sapnoriu,

4

Mes žolių

drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su i 
padaryti. Preke

pamokinimu kaip, ,
Preke su prisĮuntimu

Rochester, N. Y.

» ir :■ "

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave. ]

' I' t 
ll’tl' 1' '1
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— Szi rd i nga i 
afieierius, -

taraeziu — tarė 
nes as? negalėsiu 

t nujaus atiduot skola.

Kada buvo mada kada mote
res nesziojo szlebes su ilgoms 
uodegoms, atsitiko ant u 1 y ežios 
Odesoje sekantis atsitikimas. 
Ėjo kokia tai poni su savo vy
ru, turtingu kupezium, kuri bu
vo pasirėdžius in puikia szle
bia su ilga uodega. Ant kampo 
ulyezios ėjo kokis tai afieierius 
isz dragūnu ir per apsižioplini- 
ma užkabino su pentiną uode 
ga, nupleszdamas pusiau.

— Perpraszau labai poniui
už padaryta skriauda ir inel 
džiu man dovanoti.

— O, teip lengvai nei-z-i.-uk- 
.-i mano mielas - .-uple-zei 
man nauja szlebia. Turi man už 
skriauda užmokei.

— Mielai tai padarysiu, -/.lai 
mano adresas. Dabar ne turiu 
laiko, nes ejnu ant tarnystes, o 
jeigu susivėlinsiu tai busiu nu 
baustas. [ja per

— Tai mums nieko neapejiia. 
meldžiu tuojaus užmokėti 
padaryta skriauda.

— Kiek tamistai priguli .’
— Szlebe nauja, liktai szia 

dien ja ja apsivilkau, turi man 
užmokėti du szimtu- rubliu.

s daigia-, ne 
liek, iic-

(), teip lengva i 
mielas

— Užtikrinu • kad galėsi — 
ir generolas pasznabždejo iu 
ausi ka toki jaunam al’ieieriiii.

Veidas afioieriaus tuojaus 
prasiblaivė, nusijuokė ir pri- 
emias skola, padekavojo ir in- 
teike pinigus del ponios kup- 
cziu v ieties.

Aplaikius pinigus rengėsi 
iszejti isz kancelarijos 
sztai afieierius ]>aszauk(“:

— Perpraszau poniutes, mel
džiu sudžiaus idant jum pa
lieptu sugrąžyti man mano loe- 
nast i.

— Kaip tai.’

del ponios ku|

pinigus

(

is z. kad

užklausi* su-

Ljwiim«ww
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KRIKSZTU MOTINA NAUJO KARISZKO LAIVO.
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TARADAIKA

. » vienasRaszo vienas vaikinas.
Isz kitur pribuvęs

nežinąs.
Kaip Skulkine v(»seile,s
Mislino kad puikei atsilieka.
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net baisu, tokis 
armideris,

Kaip atidariau duris, 
Tame laike dovanas davinėjo, 

Kiek kas užgulėjo, 
<> kiek torielku sumusze, 
Badai tris vežimus szukiu 

isz vožė.
Tai mat buvo lietuviszka vė

so ile,
Net, szlyksztu, net drimba seile 

Priok tam vieni nuo kitu pi
nigus vogė. 

Argi tai besieda m' daili? 
a # •

In Masacziužes nukakau, 
Buvo puiki diena labai gert 

užsimaniau,
O k a daryti, 

Reike kur i u kokia vieta 
trepsėti.

In pirma geresniu vieta už
bėgt,

Kausza kokio smirdalo ižsi- 
g(“rt.

. t) vvrut i ne kas.
jau buvo gana vėlus laikas

Ir da larmas pasidarė, 
Bolszevikui lietuviams iž

dą ve.
Sztai dvi armijos, 

Abi musztis gatavos. 
Bolszevikas nors buvo di

desnis, 
smarkesnis.

subombardavo,

s“V

Turi Mokėt Nukrist'Nuo Lekianczio Areoplano. 
... .■ palirpima vi-iom- arooplanu l<‘kiotojam

1 “ pa- 
ore. Ra

\ aldže iszdave palirpima \ isiem- areop];
idant lavintųsi kaip nukrisli isz jojo -u pairialba didelio 
raseno” ;
\eikslas parodo kaip

Ana diena ('rnmpso dirbt u veji“ laivu, IMdladelpbioj, alsi- 
o pa krikszt i n imas kariszko laivo Memphis” ku

ri pa k ri k szt i 110 Elzbieta Paine, duktė majoro miesto Memphis, 
1'01111. Matyt mergaite buvo labai iszsigandus kad teip susi
raukus. ’

Imv naujo l i

arba paraszuto. jeitru areoplana-' 
taji para.-mia | 

kada ketina szokli žemvn i-z areoplano. 
bandymas ir nekart;

j ingest 11 
pridruiina prie lekiotojo 

Yra tai pavojingas 
'.111 kaulu-.

— Szlebe priguli prie manes, 
nes asz už jaja užmokėjau.

A.-z tamistai prisiusiu ja- 
savo tarnaite, jeigu teip 

josios reikalauji.
už kuprziuvieno.

i - () m1... Noriu jaja turėt 
Hiiojaus. Meldžiu tuojaus nusi- 
;v ilkt i, ii(“s net uriu laiko.

Sūdo pradėjo sii-i ri n k usieje 
juokt is.

Negaliu to padaryti priesz ' 
-udžia.
v us poni kupezuv ieiie. 
i-z mane- juoku-.

Ne juokai, meldžiu pono 
-udžiau- paliepti idant sugra- 

t u t iiojaus mano locnast i.
Nesut ik-iu ant to.

i -za u ke k u | >cziu v ieiie.
— Pažiūrėsime 

dže kuri- liepi 
szlebe.

Su.-I ok!

Auriu 1 žmogus s11-ilaiiz9 >

I

tai.

kaipti

— Tai negalima 
galiu sutikt ant 
t ikrą- apipleszimas.

Laike lojo -umiszimo,
tai atsitinka didesniuosia mi» " 
Juosia, subėgo gana didelis bu 
ris žiopliu, kurie apsiaubė ha 
rancziuosiii'.

A t ej< >
tare in juo-:

— Turite v i-i rjt i su manim 
kur taji visa da 

lyka nn-prens kamisorius.
Aficieri-

ir palicijantas kuri-

ant palicijo-

at si 1 iep( ■ paramimia
— Darai

Pa

atšaki“ sii- 
• tarnui nuvilkt i

NULIŪDĘS JUOZAS. VYRAI ANT PARDAVIMO.
Nekarta teip padare.

Xi'sriici laikrnszczi'i

paszauke kii| 
Al pirksiu

I ’ri imk
baustas už -u-ivelinima

I U U I.
rubliu adgal.

)
szlebe ad-

1 uos du szimt u-
i.-zsikalbinejo Imk j ežiu-, 

negali to padaryti nes Ims nu 
ant !

mu-ztro, bet nieko nepagialbe-
jo jojo i.-z-ikalbinejimai, ture 
jo ejti ant paliciji

Po perklausymui teismo at
siliepė sudže:

— Poną- aficieriau. turi už
nešnioketi poniai už szlebia,

pric-zingam laike turėsi alse
dėt i bausinia kozoje.

- Tuom laik yra tai negali 
mu daigiu, o priok tam nuo ma-

Tai neužt(‘ks 
panukalaul 

jam
gali
'-kliauda kiek

juk kožna- 
už savo 

pat iiika. 
Per taja szlebia gausiu aresz-<

!ta už nestovima ant tarnyste.-, 
-u d o ka szt ns,

laiko ir 1.1. Turi man 
užmokėti tuksianti rubliu.

Slide \da pradėjo juokti-. 
Tai tikras apipleszimas, 

reke kupcziuvieiie.

tolinus 
szinimas

pragai-

nes geidže už daug už taja szle- j
bia.

— Nuskriaustam galima rei
kalaut kiek nori, bet asz jums 
duodu rodą susitaikyt gervelei 
ir ne eigeliuot jauna aficieriu 
ir nedaryt jam jokiu nesmagu
mu.

— Asz to nedovanosiu, — 
ke kiipcziu-, — meldžiu ] 
sudžiaus taji veikalu užliaigt 
tuojaus.

— Meldžiu idant 
lintumet kalbėt,

p 1111 g u s 
o je i ir 11

vagv.-t a!
— Vi-ai ne'. Nemanau t uret i 

i.-z to jokio pelno, nes 
at iduo.-iu vargszams,
ant to ue-ulinki tai pakeliu su
ma ant 
rubliu.

Kupczius iszemes maszna už
mokėjo du tukstanezius rubliu, 
o idant susilaikv t nuo keiksmo 

pono paszauke:

dvieju t u k st a n ežiu

re-

— A’ra tai geras pamokini
mas del manes kad ne Imti teip 
godu.

Sudže užbaigė
užbaigtas,

man pave-
- atsiliepė 

kokis tai žmogelis priejdarnas 
prie jauno aficieriaus kalbeda- galite ejti nanv».

Afieierius iszejo
generolu, kuris dovanojo jam

mas:
— E.-miu generolu ant vaka- r\

Teismas
teismą tares: 

visi

drauge su

vijos, vadinuosiu N. N. Meldžiu už susivelininia aut musztro o
du szimtu vakare juokdamiesi iszgere kė

lės bonkas szampano. — E.
priimti nuo manės 
rubliu.

I

lI

I

I

I
jPadckavones nuo
jskelbe, 

jbuk tulas žmogelis save norėjo 
s l< a 11 y d a 111a s ra I pa rd uo t

Gerbema ‘Saules’ redakeije:— 
“Saule” 
svarbias žinias

Asz
< la u 
tas laikrasztiji 
vaikinu g\*venima
szioj A meri koj, <>

patalpin-
idant jojo szetmyna 

turėtu isz ko gyvent. Argi ne-
apie nevedusiu Indu gerai kad nekurios mote-

1 r nn runa reles, k u rimus

nii-

Jannas Lietuvis nuvedo 
mylema iii rcstaiiracije p< 
kini ant vakariene-.

savo
> szo-

Musu Skaitytoju.
'l’arna.- 

nenuleido nuo josios akiu prisi 
žiūrėdamas jiai (ciningai. Jau-

■ i
uz nzraszvma 
ežio

Szirdinga aeziu siuneziu ma- 
no brangiam broleliui Juozui 
I )ereszl<e\ ieziui isz Rillton, Pa. 

man laikrasz- 
ir redaktoriui

vyrai nubodo, 
laikraszcziuosia,l’Taneijoj I as | apgarsini u 

pats yra su merginoms, lai asz j jog turi toki ar toki vyra ant 
tokiomis mint imis esmių vargi- I pardavimo kaip lai

I

namas. negalei lamas Iir -aves
pergalet, kreipiuosi prie “Sau- 

” red. ir pra-zau patalpintii 
laikra-ztije mano mintis, tai 
a.-z pripažystn jog teisybe yra, 

daug vaiki-

les

nes Amerikoj labai
1111 y ra, k u rie uorei u a psi vest i, 
nes laimingesnis Imtu gyveni
mas vedusio žmogaus, bet ne- 

moleres, lai 
mirszta, o

surasdamas 
begyvendamas 
musu Lietuvaites merginos ne 
labai 
<

sau 
ir

Lietuviu vaikinu, 
merginu kurios 

su

nori 
laug yra 
riaus myli Jtalijona 
plaukais arba kiloki su juodu 
veidu ir l.t. Asz persitikrinau, 
nes ir asz nevedes esmių, buvau 
pradėjęs kelis kartus jcszkotie 
merginos 
pasiliko be pasekmių, 
turiu laimes arba gero 
apsivesti, lai tokiu badu mano 
gyvenimas yra 
Todėl tomis mintimis asz 
svarstau apie tas nelaimingas 
Era ne i jo s

g<‘- 
juodais

del apsivedimo, bet 
nes ne
gi Ii ūko

f 11

nelaimingas, 
mintimis

merginas, kurios la
bai norėtu apsivesti, bet stoka 

lodei gaila
merginu

ir susilaukia 
nevedusios.

vaikinu, 
Era nei jos 
vargsta

Jeigu

mingas,

man tu 
k urios 

senatvės 
asz moke- 

cziau francuziszkai kalbeli ar
ba jeigu bueziau Eraneijoi, lai 
apsivedimas butu greitas ir gy
venimas Imlu malonus ir lai- 

bel musu mintvs ne- 
iszsipildys, nes francuziszkai
nemokame kalbėti, ir netinka 
apsivedimas, bet butu malonu 
kad Lietuves susiprastu, ir ne- 
ž/iuretu ant svetimtaueziu vai
kinu, bet savo kalba Ljetuvisz- 
<a pamylėtu, ir visos eitu už 
Lietuviu vaikinu, tad isztikru- 
ju butu malonus apsivedimas 
:r linksmas gyvenimas. Todėl 
praszau “Saules” redakcijos 
patalpinti mano mintis iii laik- 
raszti o asz -busiu labai dekin- 

Su pagarba,
J uozapas.

t gas.

MASONU NAMAS MANILOJE.
Masonai nesonei užbaigė statyti nauja narna Maniloje, 

Eilipinuosia, kuris stovi prie Pasig upes, ant Escblta pleciaus. 
Daug Amerikoniazku aficieriu priguli iu • taja drauguvia ir 
praleidžia smagu laika.

gyvenimas. 
Saules”

Tik viena karta grajino.

a i “Teka nl i ap- 
gar-inimai joms prigialbetu 
kaip juos I uret 11 suraszyt :

\ yrąs ant pardav imu: —Tu- 
ant pardavimo 

1 konduktorium ant 
. labai'teisingas kas 

ki-zasi szeimv nos. Uždirba ant 
meto $1,200 ir turi inejgos apie 
$4,000. Yra geras del vaiku ir 
valgo i-z ranko.4 moteres. Bile 
moterį“ gali 
sprando. Paimsiu liktai $5,000. 
Priežastis pardavimo yra, jog 
a-z ketinu pirkti nauja modeli.

(tėra proga gerai moterei: — 
Parduosiu savo artistu vyra pi
gei. Butu galima isz jojo padu 

priejnama namini 
kuri mvli 

Už tai ji geidžiu 
kad jisai paejna isz 

kilmes kaip asz, o 
prick tam nubodo man skalbti 
dvi kitu žmonių ant jojo užlai
kymo. Preke lik $200. Duosiu 
ant lengvu iszmokescziu.

Mano vv- 
geras dudorius ir myli la

bai malavoti 
meta uždirbo 
galiu jojo ilginus laikyti, 
man per daug kasztuoje. Gera 
proga del moteres 
muzika o priek tam 
kei keliauti pi 
nes 
Ii ones ir svetimas szalis 
tiktai 325 dolerius, 
mesne toji g

nu gera vvra *
kuris
.-t rv I kari

v ra
< >.

jam važinėt ant

gei. Bill 11 ; 
ryti labai 
žvėreli, del moteres 
v\ ra artisla. 
parduot i 
augszti'sues

I’arduosiu pigei: 
ras,

stiklus. Praejta
250 doleriu. Ne

neš

kuri mvli 
Hr

gales tan-
visus miestais» v .ouo i.nvovuo, 

mano vvras labai myli ke- • •/
Pigei, 

Kas pir
šles pasiimt i. 

Antrarankis vyras: 
antrarankis vyras.

... 4

Mano 
nes su juom 

pabėgau nuo kitos paežius. Da
liai’ jisai ne turi darbo. Szeimy- 
ii(>je randasi du metai nuo ka
da ji gavau. Iszsirinkau kita ir 
jisai man jau nereikalingas. 
Parduosiu greitai su mažu pel
nu, tiktai už 62 dolerius. Galiu 
duoti aut iszTiandymo jeigu 
katra norėtu.

O gal tokie apgarsinimai už
simokėtu .moferems kurios 
geistu atsikratyti nuo vyru ku
rioms jie nubodo.

ant

es

nikis 
užsirūstino ir ant 
klausi*:

Ko 111 I ei p ži< i| 
merginos, 

jog tai nepadoru, 
apit“ tai locnininkui, .ieigii ne 
paliausi.

---■ Meldžiu t a mi-t o

mano

t 110)11 pasielgimu labai
falo jojo nž-O

)sojt >i ant 
a r

r>

Ii
/

Palaiminti, kas tiki

Kunigas, eidamas gatve, pa
stebėjo kaimieti beeziulpianti 

buteliuko rojaus skystime-isz 
Ii.

— Ar moki* brolau gray t 
ant piano !

— No. Asz tik viena karta 
grajinau ant piano....

Kaip tai — viena karta t
Matrti teip * buvo. 1 ‘

Ruime no buvo stalo, taigraji 
nom*ant piano isz kazyru.

Kodėl tu taip darai, mano 
ta ro j iri kaimiocziui? 

, kad degtinį
suimu, —
—ar tu nežinai, kad degtinį 
yra arsziausias musu prioszast

— Taip, bet ar Kristus įiera
parinkęs, jog ęavo pVieriza rei
kia tiek mylėti, kaip savo, —

Į atkirto kaimietis.

Bet lietuvis
Krepaste

Ir ant bolszeviko virszu gavo. 
Lietuviu karalius isz tolo 

stovėjo,
Ir ant abieju gerai žiurėjo, 
Jeigu bolszevikas virszu pa

ims, 
Tada ir karalius savo tauta 

rems, 
Bolszeviko k repast i sudaužė, 

JT vyruezei dagi:
Butu lietuvis bolszevikui ir 

sveikata atemias,
Kad butu iu savo nagus nu-

t verias;
Tai ir po visam, 

Paliksiu laikui kitam.
• * •

Geriause ant kokio laiko sa
vo bobelka iszleist,

O duoti, vyrui suvis pasileisi, 
Ba jau teip kaip kur vyrai 

daro,
Savo bobelkas nuo saves pa

varo,
Paskui vyreli pradeda szumyt, 

Gert ir ulavot.
Mat, tada bobelka nepersz- 

kadije.
Tai vyrelis be baimes ulavoje.

Viena vakaru du tokie kar- 
c.zemo j e susi ru pe z i a v o, 
Bet susimnrizti negavo,

Szinkorius laukan iszmete
Tada ant stryto kaip szum 

susiėdė.
Tame steitįuei pasirodė,
In szalta cypia nuvedė, 

Vienas isz t uju galijotu szt a li
ga nulupo,

Ir giluknin^ai prasmuko,
Per maža langeli iszlindo;

Ir kašžin kur dingo.
.Jojo boęle pasilikęs cypejv 

balisme užmokėjo, 
Trirideszimts doleriu padėjo.
Dabar nori kad jam kalekta 

darytu,
Kad kiek surinktu, 

0 da ir priverstinai atima
Jeigu kur nutvėrė viena.

Ka del tokiu gali padaryti, 
Isz velnio aniolo negali per- 

: dirbti.

y

A CS

Likos padirbtu maža ku- 
lema maszimt del grudų kuria 
gal omą (pa statyti untst a lo.

*

ika daugi hu 
lijonu tonu korriu.

augiau kaip 120 ml-

Saule- ’ ’
tojo laikraszezio už teip smagu 
laikra.-zti kurio laukėme atej- 

dideliu nekantrumu 
1 arime

i k

nežiną i.
I *ra ne.-zi 11

j d z i a 111 
, . ha Nonepv k 11 

ant mane-, nes tai nedarau i-z, 
liktai ijok io 

st ebi m
<

nema uda 
>siu kur i

mint su 
i-z kurio turime labai dideli

;>ina ir nauda. Su pagar-
. i5dm;.
; Simiiliny ežios

1 .i'-tu\ a.

- Vincas Doros? 
kaimo,

ūmo, 
tavo mylenioji

leda, visa ta valgi .-zi vakaru.
dūk jiji jau penktu kartu atsi-l pri.-iimtimn 

m szita I -magaus 
vis su kilo
tam malszei smagus skaitlinis.

( F

I Arži u

lanko ant vakarienes 
restauracije ir tai 
kiu jaunikiu, — 
tarnas.

>zi rd i n ga i 
teip

1

jumi uz 
puikaus ir 

ka Imidorimis, siuns- 
damas jum padrkavoiie už teip 

jog malo
nu visados skaityti, o isz pasza- 
lies kiti ^u mielu noru ir atyda

Al.g

asfiSBS

gy

e 

t

0.
rwmiin 4 .ir 3 ■* j Ml'i

žinokit? kad tu

f*

Kur jisai gimė.
— Sūneli,

gimei tūkstanti devyni szimtai 
aszt uouioliktam,— kalbė jo jam 
levas.

tumu labai

į klauso. Lai jums Dievas duoda 
sveikata ir

“Saule:
ilga amži už pri- 

kurios mes

l

siuntimą “Saules” 
laukėme kaipo kokio garbingo 
sveczio po musu pastogių. Lai 
ji szviečzia v i.-oje Lietuvoje ii* 

svietą, nes tai yra gc- 
ir puikiauses laikrasz- 

tis o ir jojo vardas gražiauses, 
lai Dievas duoda vieta jusu tė
veliui už prade j ima teip gero 
laikraszezio ir del jojo likusiu 
šuneliu kad nepaliovė jojo už- 

Aeziu ir broliui u3 
iszraszima man “Saules.” 
No. 7992. — K. Stasiukynas is£

po \ įsa 
riausvs

davinc t.

Perszekiniku kaimo, Lietuva. 
VOX POPULI, VOX DEI!

b 4

1* Nekuriuosiu

atsake

c^>7 '■f ir.XY

Ht *

>

— (> ne tėvai, 
blusti, asz gimiau Szenadorije, 
Pen nsylvan i joi, 
nelis linksmai.
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3 I iv# 
j Mil- Ii

kasiklosiit 
aukso naudoje areoplanus ant 

su- gabenimo rudos isz tolimu kal
nu in akmendaužes.

♦ p <

u ' .

1 X '

šyl

KOVOJE PRIESZ UGNĮ SU L0K0M0TIVA.
Southern Pacific geležinkelis pirma karta pradej 

ti lokomotivn ant gesinimo deganeziu girriu 
arti geležinkelio o kurios tanki“i užsidega ir padar 
kas blgdes. Idant tain užbėgti sumanė naudoti lokomotivn ii* 
keliolika plieniniu kubilu su vandeniu ant keliu valandų daU 
bo. Kada ugnis*kyla ant kelio lokomotivn su kubilais yra vi
sados į^sirengus iu kelione, greitai pribunn ir ugnį užgesina.

o naudo-
korios randasi

o milžįnitsz-
* ■ II

■■I .

Lg(i
U J
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Kada buvo mada kada mote- 
res nesziojo szlebes su ilgoms 
uodegoms, atsitiko ant nlyczios 
Odesoje sekantis atsitikimas. 
Ėjo kokia tai poni su savo vy
ru, turtingu kupezium, kuri bu
vo pasirėdžius in puikia szle
bia su ilga uodega. Ant kampo 
nlyczios ėjo kokis tai aficierius 
isz dragūnu ir per apsižioplini- 
rna užkabino su pentiną uode
ga, nuplesz.damas pusiau.

— Perpraszau labai poniutes 
už padaryta skrialula ir mel
džiu man dovanot i.

- O, teip lengvai neiszsisuk- 
mano mielas — supleszci

man nauja szlebia. Turi man už 
skriauda užmoktu.

— Mielai tai padarysiu. >ztai 
mano adresas. Dabar ne turiu 
laiko, nes ejnu ant tarny stos, o 
jeigu susivėlinsiu lai busiu nu
baustas. j ja per

— Tai mums nieko nvapcjna, 
meldžiu tuojaus užmokėti 
padaryta skriauda.

— Kiek tamistai priguli .'

ac/auSzirdingai aržiu — tarė 
nes ag?5 negalėsiu 

tuojans atiduot skola. «■* A * a a ai * «

aficierius,
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— Užtikrinu • kad galėsi — 
ir generolas pasznabždejo in 
ausi ka toki jaunam al'icieriui.

Veidas afioioriaus tuojaus 
prasiblaivė, nusijuokė ir pri- 
emias skola, padekavojo ir in- 
teike pinigus 
ežiu v ienes.

Apia ik i us 
iszejti isz 
sztai aficierius paszauke:

— Perpraszau poniutes, mel- 
Ižiu sudžiaus idant

lieptu sugrąžy ti man mano loc- 
nast i.

— Kaip tai .’

del ponios kup-

pinigus 
kaucelarijo

rengėsi
s, kad

Kaszo vienas vaikinas, 
Isz kitur pribuvęs — buk .jis 

nežinąs,
Kaip Skulkine veseiles atlieka 
Mislino kad peikei atsilieka.

Sako jisai: ‘‘

/

( jum pa-

i

7

#

&
e

*'/

M

“ 1

j ■

Jlj

I

iM(*k

CMJ

4

<
užklauso su-

li(?S
l’hilmhdphioj, a‘tsi-

“ Memphis

Iže.
— Szlebe priguli prie manes, 

asz už jaja užmokėjam
Asz tamistai prisiusiu ja- 

savo tarnaite, jeigu teip
josios reikalauji, 
kupczi uviene.

— () no... Xoriu jaja turo! 
tuojaus. Meldžiu tuojaus niisi- 

— Szlela* nauja, tiktai >zia-j vilkt i, ih's net uriu laiko.
dien jaja apsivilkau, turi man Sudc pradėjo subrinkusioje 

juoktis.
.Negaliu to 

"iidžia, - atsili
iv us poni kupezuv ieiie. — Darai 
i>z mane" juokus.

Xe juokai, meldžiu pono 
sudžiaus paliepti idant sugra-

HZ

f 
1

užmokėti du szimtus rubliu.
s daigias, ne 

galiu sutikt ant tiek, nes tai 
t ikras apipleszimas.

Laike tojo sumiszimo, kaip 
tai atsitinka didesniuoąia mies 
tuosia, subėgo gana didelis bu 
ris žiopliu, kurie apsiaubė l»a žyla tuojaus mano loenasti. 
rancziuosiiis.

A t ej< > 
tare iii juo>:

— Tai negalima 
ant

pa d a ryt i priesz ’ 
•pc paraudona-

(‘sutiksiu ant to,
ir palicijantas kuri-Įszaukc kupeziuviene.

atšaki“ >u
Turite \ i>i ejti su manim [dže kuris liepė tarnui nuvilkti

I ’ažiuresime

kur taji visa da

pa-

Ana diena ( Tnmpso dirbt u veje laivu 
buvo pakriksztinimas naujo kariszko laivo “Memphis” ku
ri pakrikszlino Klzbieta Paine, duktė majoro miesto Memphis, 
remi. Matyt mergaite buvo 
raukus. *
r 1' labai iszsigandus kad teip susi-

NULIŪDĘS JUOZAS.
(įerbema ‘Saules’ redakeije : - 

kaitydamas ra 
patalpin-

Asz ‘‘Saule 1 )

dau svarbias žinias
tas laikrasztij<* apie nevedusiu
vaikinu gv’veniina ir mirimą

VYRAI ANT PARDAVIMO.
*•<. ■** liwlw* <M>«

Xeseiiei laikraszczci skellie, 
j Imk tulas žmogelis save norėjo 
1 ] >a r< I not idant jojo szeimyna 
turėtu isz ko gyvent. Argi ne
imtu gerai kad nekurtos mote
rėlės, kuriomsi r mirimą I 

szioj Amerikoj, o U aiicijoj tas | apgarsini n 
i \.... ■; ”' ..............; J ■’ ' j ' '
tokiomis mint imis esmių vargi- Į pardavimo kaip tai tekant i ap

garsinimai joms prigialbetu

vyrai nubodo, 
laikraszcz.il losi a,

pats yra su merginoms, tai asz | jog fmj toki ar toki vyra ant

namas, ir saves negalėdamas 
pergalei, kreipiuosi prie 
les '
laikraszt ije

savos

ant policijos
h ko nu"preiis kamisorius.

A ficieris
negali to padaryti nes Ims nu
baustas už susiveli n ima

iszsikalbinejo buk j ežius.
ira I.

uz >u>ivelinima ant rubliu adgal. 
musztro, bet nieko nopagialbe 
jo jojo i>z>ikalbincjimai, ture 
jo ejt i ant palicijos.

Po
siliepe sudže:

— Ponas aficii-rian. turi už
mokėti poniai
prieszing
dėti baiismia kozoje.

- Tuoni laik yra tai negali
mu daigi u, o

perklausymui teismo al

nes 
am laike turėsi atse

nž szlebia.

j "Z.lebe.
Sustok!
. — Atpirksiu

tuos du szimtus

paszaukc kup 
szlebe ad-

I Ti imk

v>bI firJ*'-1/

/
net baisu, lokis 
armideris,

Kaip atidariau duris, 
Tame laike dovanas davinėjo, 

Kiek kas užgulėjo, 
O kiek torielku sumusze, 
Badai tris vežimus szukiu 

isz vožė.
Tai mat buvo lietuviszka vė

so ile,
Net szlyksztii, net drimba seile 

Priek tam vieni nuo kitu pi
nigus vogė,

Argi tai besieda ne daili? 
• # •

In Masacziužes nukakau, 
Buvo puiki diena labai gert 

užsimaniau,
O ka daryti, 

Reike kur iii kokia vieta nu
trepsėti.

'oresnia vieta už
bėgt, 

kokio smirdalo ižsi- 
gert.

. O vyrut i ne kas, 
jau buvo gana vėlus laikas 

Ir da larmas pasidarė, 
Bolszevikai lietuviams iž

dą ve.
Sztai dvi armijos.

Abi musztis gatavos, 
Bolszevikas nors buvo di

desnis, 
smarkesnis, 

subombardavo

Iii pirma

Kausza
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Turi Mokėt Nukrist'Nuo Lekianczio Areoplano.
• planu lekiotojams 

“ pa- 
ore. Pa-

Valdže iszdave paliepimu visiem> ari 
idant lavintųsi kaip nukristi isz jojo >u pairialba didelio 

arba paraszuto, jeie'ii areoplami
pridrutina prie lekiotojo 

kada ketina szokti žemy n i-z areoplano. 
bandy nias ir nekarta žmogus susilaužo

~ į♦ 
i I’adekavones nuo 
j 

.Jaunas Lietuvis nuvedė savo I 
mylema in restauraeije po >zo- 
kiui ant \akarienc". 'Tarnas 
nenuleido nuo josios akiu prisi 
žiūrėdamas jiai temiugai. Jau- 

pasielgimu labai 
galo jojo 11 ž-

rasotio ’ ’ 
veikslas parodo kaip taji para-ona

I ingest u

Yra tai pavojingas 
nu kaulus.

Nekarta teip padare.

Musu Skaitytoju.
va karione".

nikis

Szirdinga aržiu siunrziu ma
no brangiam broleliui Juozui. 
I )ereszke\ ieziui isz Rillton, Pa. 
už užras/.vma. 
ežio

man laikrasz-
ir redaktoriui‘ ‘ Suulos”

tojo laikraszezio už teip smagu 
laikra-zti kurio lankome atej- 

dideliu nekantrumu 
turimi* labai dideli

joms 
suraszvl: i

Vy ras ant pardavimo: —'Uu- 
ant pardavimo 

kuris y ra knnduklorium ant 
.strytkario, laba i'I eisingas kas 
kiszasi szeimy uos. I ždirba ant 
meto $1,200 ir turi inejgos apie 

l(*l vaiku ir

‘S ar nežinai.
I ’ranesziu

kau- į kaip juos t nret u 
red. i r praszau patalpini it* 

mano mintis
asz pripažystu jog teisybe

Amerikoj labai daug
kurie* norėtu apsivi'sti.

laimingesnis Imtu gyveni-
, bet nc- 

moteres, tai
mirszla, o 

merginos ne 
Lietuviu vaikinu.

merginu kurios

, tai 
y ra, 

vai k i-

nu gera vyra 
v ra

mano na nt su 
isz kurio

t uolu 
užsirūstino ir aut 
klausė:

Ko tu teip žiopsoji >i ant 
merginos,

jog tai nepadoru. 
a]>ie tai locmninkiii. 
paliausi.

----- Meldžiu laminto" m py kt i 
ant manės, nes tai nedarau isz 
jok io 
slebiuosiii kur

jemii ne- (p/į;,llL,tla p. nauda. Su pagar-
- Vincas DeresZ 

kaimo,
ba X o. ]. •( M K i, 

Smailinvezios

tiktai!

t
‘ I ka i"/.
r 1 . i
.[ I net u va.

/ A

nemandagumo, 
tavo my lemoji 

deda visa ta valgi >zi vakaro.
$4,(MM). Yra geras 
valgo

1HLS

nu yra, 
nes
nias vedusio žmogaus 

sau
Bet lietuvis
Krepaste .....

Ir ant bolszeviko virszu gavo. 
Lietuviu karalius isz tolo 

stovėjo,
Ir ant abieju gerai žiurėjo, 
Jeigu bolszevikas virszu pa

ims, 
Tada ir karalius savo tauta 

rems,
Bolszeviko k repast i sudaužė. 

Ir vyruežei dagi:
Butu lietuvis bolszevikui ir 

sveikata atemias,
Kad butu in savo nagus nu-

( 
isz ranko.4 moteres. Bile 

njotere gali 
sprando. Paimsiu tiktai $5,000. 
Priežastis pardavimo yra, jog 
asz ketinu pirkti nauja modeli.

Gera proga gerai moterei: — 
Parduosiu savo artistą vyra pi
gai. Butu galiniu isz jojo pada
ryti labai priejnama namini 
žvėreli, del moteri's kuri myli 
vy ra artistu, l'ž tai ji geidžiu 
purduoti kad jisai paejna isz 
augsztesiies kilmes kaip asz 
priek tam nubodo man skalbti 
del kitu žmonių ant jojo užlai
kymo. Preke (ik $200. Duosiu 
ant lengvu iszmokescziu.

Parduosiu pigai: —Mano vy
ras, geras dudorius ir myli la
bai malavoti stiklus. Praėjiu 
meta uždirbo 250 doleriu. Ne
galiu jojo ilgiams laikyti, 
man per daug kasztuoje. Gera 
proga del moteres 
muzika o 
kei keliauti po 
nes mano vyras labai myli ke
liones ir svetimas szalis. Pigei, 
tiktai 325 dolerius, Kas pir
mesne loji gales pasiimti.

Antrarankis vyras: —Mano 
ant rara akis vyras, nes su juom

jumi už 
puikaus ir 

siūtis-

surasdamas 
begyvendamas ir 
musu Lietuvaites 
labai 
daug y ra merginu Kurios ge
rinus myli Italijona su juodais 
plaukais arba kiloki su juodu 
veidu ir l.t. Asz persitikrinau, 
nes ir asz nevedės esmių, buvau 
pradėjęs kelis karius jeszkotie 
merginos

A ežiu— Tai neužteks, juk kožmu 
gali 
skriauda kiek
Per laja szlebia gausiu aresz- 
ta už nestovima ant tarnystes, 
tolinus sūdo kasztus, 
szininias laiko ir 1.1. Turi man 
užmokėti tūkstanti rubliu.

Sudc \da pradėjo juoktis.
Tai tikras apipleszimas, 

- reke kupeziuviene.

savopareikalaut uz 
jam patinka, 
gausiu

pragai-

nori

labai

jam važinėt ant Juk jiji jau penktu kartu at>i- prisiuntimn
lauko ant va kariones iii

kiu jaunikiu. — 
tarnas.

tam malszei

smagaus

jog malo- 
, o isz pasza-

priek tam nuo ma
nes geidže už daug už laja szle
bia.

— Nuskriaustam galima rei- atiduosiu

vagysta 1
— Visai ne! Xemanau turėti 

j isz to jokio pelno, 
i vargszams.

kalaut kiek nori, bet asz jums 
duodu rodą susitaiky t gervalei 
ir ne ergeliuot jauna afieieriu 
ir nedary t jam jokiu nesmagu
mu.
' — Asz to nedovanosiu, — 

ke kupczius, — meldžiu 
sudžiaus taji 
t nujaus.

— Meldžiu idant man pavė
lintume! kalbėt,

re- 
pono 

veikalu užbaigt

nes pinigus 
o jeigu 

ant to nesutinki tai pakeliu su
ma ant 
rubliu.

Kupczius iszemes maszua už
mokėjo du tukstanezius rubliu,

J

dvieju tukstaneziu

atsiiiepe 
kokis tai žmogelis priejdamas i

o idant susilaikvt nuo keiksmo 
paszauke:

— Yra tai geras pamokini
mas del manes kad ne būti teip 
godu.

Sudže užbaigė teisina tares:
— Teismas užbaigtas, visi

del apsivedimo, bet 
pasiliko be pasekmių, nes ne
turiu laimes arba gero giliuko 
apsivesti, tai tokiu Imdu mano 
gyvenimas yra 
Todėl tomis mintimis asz 
svarstau apie tas nelaimingas 
Francijos merginas, kurios la
bai norėtu apsivesti, bet stoka 
vaikinu, lodei gaila 
Fra nei jos merginu
vargsta ir susilaukia senatvės 

Jeigu

f n
nelaimingas, 

mintimi

todėl
merginu

man tu 
kurios

G O

nes

prie jauno aficieriaus kalbeda- Įgalite ejti nanyj. 
mas:

— Esmių generolu ant vaka-
drauge su 

generolu, kuris dovanojo jam
Aficierius iszejo

cijos, vadinuosiu X. X. Meldžiu už susivelinirna ant musztro o 
lu sziintu vakare juokdamiesi iszgere ke-priimti nuo manės 

rubliu.
(

les bonkas szampano. -- i<
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MASONU NAMAS MANILOJE.
Masonai nesenei užbaigė statyti nauja narna ^Maniloje, 

Filipinuosia, kuri# stovi prie Pasig upes, ant Escblta pleciaus.
i in - tajaMlrauguvia ir -Daug Amcrikoniszku afieieriu priguli 

praleidžia smagu laika.

nevedusios.
cziau francuziszkai kalbeli ar
ba jeigu bueziau Francijoi, tai 
apsivedimas butu greitas ir gy- 

malonus ir lai-
bet musu mintys ne

neš

asz moke-

venimas imtu 
mingas,
iszsipildys, nes francuziszkai 
nemokame kalbėti, 
apsivedimas, bet butu malonu 
kad Lietuves susiprastu, ir ne
žiūrėtu ant svetimtaueziu vai
kinu, bet savo kalba Ljetuvisz- 
ka pamylėtu, ir visos eitu už 
Lietuviu vaikinu, tad isztikru- 
ju butu malonus apsivedimas 
ir linksmas gyvenimas. Todėl 
praszau “

ir netinka

redakcijos

kuri m vi i 
ales tan-p riek tam

visus miestus
M

Saules ’ ’ 
patabiinti mano mintis in laik- 
raszti o asz •Imsiu labai dėkin
gas. Su pagarba,

J uozapas.

Tik viena karta grajino.

pa began nuo kitos paezios. Da
bar jisai ne turi darbo. Szcirny- 
iiųje randasi du metai nuo ka
da ji gavau. Iszsirinkau kita ir 
jisai man jau nereikalingas. 
Parduosiu greitai su mažu pel
nu, tiktai už 62 dolerius. Galiu 
duoti ant iszbandymo jeigu 
katra norėtu.

(.) gal tokie apgarsinimai už
simokėtu moterems kiirios 
geistu atsikratyti nuo vyru ku
rioms jie nubodo.

ant

/
Palaiminti, kas tiki

— Ar moki * brolau 'grayt 
ant piano?

— Ne. Asz tik viena karta 
gnljinau ant piano....

Kaip tai — viena karta?
MatWi teip” buvo; '-“M 

Ruimo ne ImVo stalo, taigraji-1 
nonpant1 piano isz kazyru.

Kunigas, eidamas gatve, pa
stebėjo kaimieti becziulpianti 
isz buteliuko rojaus skystimė
li-

— Kodėl tu taip darai, mano 
sūnau, — tarė jis kaimioeziui, 
—ar tu nežinai, kad degtino 
yra arsziausiąs muBii prioszas?

— Taip, bet ar Kristus liera 
** - • a i •

tarė jis kaimioeziui
kiui degtini*

paMtikes, joj* ęnvo priosza rei
kia tiek mylėti, kaip savo, — 

i atkirto kaitniėtisž1 - U !

sa-

t verias;
Tai ir po visam. 

Paliksiu laikui kitam.
• • •

Geriause ant kokio laiko 
vo bobelka iszleist,

O duotįvyrui suvis pasileisi, 
Ba jau teip kaip kur vyrai 

daro,
Savo bobelkas nuo saves [>a- 

va ro,
Paskui vyreli pradeda szumyt, 

Gert ir ulavot.
Mat, tada bobelka nepersz- 

kadije,
Tai vyrelis be baimes ulavoje.

Viena vakara du tok ii* kar- 
czemo je susi ru pcz i a vo, 
Bet susiinu#zti negavo, 

Szinkorius laukan iszmet e, 
Tada ant atryto kaip szu nes

susiedi*.
'Tame steitįnei pasirodė,
Iii szalta cypia nuvedė, 

Vienas isz t uju gali jotu sztan- 
ga nulupo,

Ir gilukningai prasmuko,
Per maža langeli iszlindo', 

Ir kašžin kur dingo.
Jojo bode pasilikęs cypeje 

bausme užmokėjo, 
Trisdeszimts doleriu padėjo.
Dabar nori kad jam kalekta 

darytu,
Kad kiek surinktu,

O da ir priverstinai atima
Jeigu kur nutvėrė viena.

Ka del tokiu gali padaryti, 
Isz velnio aniolo negali per

dirbt i.

Likos padirbtu .maža ku
lemti masziua del grudu kuria 
galonui jpti atat jįtį un t u ta h), a./

■ • f
įli^nka aauginu kaip 120 mi
lijonu tonu korriu.

fi’ir.

Kur jisai gimė.
— Sūneli, 

gimei tūkstanti devyni szimtai 
asztuonioliktam,— kalbėjo jam 
tėvas.

žinokie kad tu

4

su-

szirdingai 
teip 

kalendoriaus,
restauraeije ir tai vis su kilo-! damas jum padekavone už teip

smagus skaitums.
nu visados skaityt i
lies kiti su mielu noru irafvda r
klauso. Lai jums Dievas duoda 

ilga amži už pri- 
” kurios mes4 4 Saules

svietą, nes tai yra gc* 
ir puikiauses laikrasz-

sveikata ir 
siuntimą 
laukėme kaipo kokio garbingo 
sveczio po musu pastogia. Lai 
ji szvieėzia visoje Lietuvoje ir 
po visa 
riaušes
t is o ir jojo vardas gražiauses, 
lai Dievas duoda vieta justi tė
veliui už pradejima teip gero 
laikraszezio ir del jojo likusiu 
šuneliu kad nepaliovė jojo už- 

Acziu ir broliui u2 
iftzraszii n a man “Saules.” 
No. 7992. — K. Stasiukynas is4 
Perszekiniku kaimo, Lietuva. 
VOX POPULI, yox DEI1

davinet.
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X e k u r i u o s i a k asi k losiul 
aukso naudoje areoplanus ant 
gabenimo rudos isz tolimu kal
nu in akmendaužes.

— t) ne tėvai, tumu labai 
blusti, asz gimiau Szeuadoriji 
Pennsylvani joi, — atsake 
nelis linksmai.

II—H1*****'
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KOVOJE PRIESZ UGNĮ SU L0K0M0TIVA.
Soutbern Pacific geležinkelis pirma karta pradoj 

gesinimo deganeziu girriu kurios randasi 
kurios lankei, užsidega ir padaro

s ūmam* naudot i lokoinotiVa4 ir 
keliolika plieniniu kubilu su vandeniu an1 keliu valandų 
bo. Kada ugnis’kyla ant k<*lio lokomotiva su kubilais yra vi
sados pasirengus iii kelione, greitai pribuna ir ugni užgesina.

t i lokohiotiva ant 
arti geležinkelio 
kas blgdes. Idant tam užbėgti

O milžinisz-
Hit i

i

laikraszcz.il
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ŽINIOS VIETINES.
L”

Mikolas Abramaviczius 
AV. Maha noy Ave., 

automobiliu
pirko517

Willys Knight
nuo agento Antano Szukaiczio.

— Kamisorei publikiniu 
mokslainiu apreiszke pavietui, 
buk daugiau nerandavos inoks-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU, t II ! ............ .............. * ■

Gilberton, Pa. — Juozas 
Kapcziunas, kuris laiko saliu- 
na Plenije, pirko salima ant 
kampo Main ulyczios Meizvil- 
lo kur karukas užsuka einant

-—   ----- - - --t

KAS GIRDĖT PO VISA 
SVIETĄ.

Isz
104,980 darbi-

LKJJ.
lainiu ant politikiniu rinkimu 
ir turi pasijeszkot 
vietas ant pastatymo

— Mahanojaus 
uždarines sztorus 
vergo po 
June, Jule ir Augusto.

Pa rkas
Pottsvilles atsiduria Ketverge, 

Parkas 
puikesnis ne

sau kitas 
‘ ‘ poliu.
biznieriai 

kožna Ket- 
piet laike menesiu

) )

oo

Skulkill arti

ir Frakville, nuo Mares Ityai’i 
kuri iszvažiavo in Filadclfijė.

————----------- ..........
KIAULIŲ SVARBA.

b—.
Kiaules tai viena isz svar

biausiu szaltiniu žmonių val
gymui. Jos,svarbios Amerikos 
agrikultūroj dėlto, 
jos auginamos dideliais skait
liais; (2) naudojamos valgy
mui .daugelio žmonių; (3) kiau 
lienos ir tauku fortnoje, jos pa- 

isz svarbiausiu

A

kad (1)

diena szio menesio, 
szimet v ra daug 
kaip praejta meta.

Sere
parka

Ashland, Pa. — Praejta san- 
vaito Mount Carmuosia kun. 
Bartuszka Hiiriszo mazgu mo
terystes pana Agnieszka Met- 
keriute su p. Stanislovu Giba- 
vieziu isz Shamoku. 
Metkeriai in czionais 
isz Balti mores,
aplaike, puiku moksliszka isz- 
auklojima, o

bet lietuviszkai kalba 
tautiete isz ko ga

lerna gėrėtis. .Jaunavedžiaiap
sigyvens tuom laik 
per koki laika.

Ponstva 
pribuvo 

kur nuotaka
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STATO NAMA DEL KIRMĖLIŲ.
Po v via s Herzel
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Ka ranae apie kayga *Takataatia 
Rakta Ir Viena”

Szluoml duodu
tl—.....— į

Belgija: — 1923 metais, 132,- 
518 darbininkai ome dalyvu- 
ma 164 streikuose ir 4 dirbtu
vių streikiuosc Belgijoje, 
szio skaitliaus:
ninku savu noru streikavo; 6,- 
240 buvo bedarlio isz priežasz 
ežiu, ant kuriu jie neturėjo jo-1 sidaro dviem 
kios kontroles; ir 21,298 buvo dalyku svetimai ir naminei ko- 
bedarbo isz priežasties dirbtu- inercijai. Kiaules priskaitomos 
viii uždarymo. 164 streikai | antroje vietoje skaitiuje ir 
pakenkė 1,026 
o 4 dirbtuvių 
kenko 355. I Kiaules auginamos ant trijų

Kinija: — Keletas szilko kctvirt-daliu visu ukiu Jung- 
dirbtuviu Shanghaijyj nesenai tinese Valstybėse, 
užsidaro, ir isz tos priežasties skaitomos kaipo deszimts nuo- 
mažiausiai 5,000 motoru neto-1 szimcziu visos agrikulturines 
ko darbo.

Vokietija: - 
mieste valdžia 
kad sumažinus 
dininkus ir

164 streikai antroje 
iszdirbystems, treczioje vertėjo visu gyvuliu 

uždarymai pa- tarpo Jungtinėse Vaistytose.

szilko kctvirt-daliu
ir vertojo

«»
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Gerbiami Tamstos: 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai
žęs puikia knyga po vardu ''Tūkstan
tis Naktų Ir Viena*' kuria man pri- 
siuntėt, norint asz prlsiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
aaz prlslunczlu tamstoms mino pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri- 
imtlv Tol puikioj knygoj talpinai! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkai kad kož-

Į nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 

I cured a m as namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu. 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tena! eteba- 
dnua apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velljentli pasi
lieku "Saules** skaitytojas, S. P. Iss 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-mlnetoo knygos tai prlslusklte 42 
In "Saules** iszlelstuves o gausite tuo* 
Ibųb oer paeita.

szimcziu visos
produkcijos,

Kiaule sunaudoja visus valnorints czion gi- Frankforto 
ima žingsnius, I gins netinkamus žmogui. Ima 
savo 4,700 vai- apib 6 migiu svarus ir 5 szieno, 

darbininkus bent | kad padarius 
15 nuoszimcziu. Tie, kurie yra 
virsz szeszias 
metu amžiaus gaus pensija.

Laivu statymo 
streikas,, kuris 
Bremcrhavene, 
Loho Hamburge 
svarbiuose laivu statymo mies 
tuose, buvo isz priežasties dar-1 sa kiaules mesa 
bin inkų nesutikimo 
valdžios nutarimą, kad butu I Ant kiekvienos 
insteigta devynių valandų dar- tinese Valstybėse yra užtekti- 
bo diena vieton asztuoniu. | nai iszmatu maitinimui visu

Praneszimai 
darbo ofisu I 
kad bedarbiu skaitlius žymiai | matas-daug didesnis 
mažėja. Faktinai, trūksta dar- 
ižninku, dailydžiu ir angliaka-

mus, 
kaip tikra

doje pribus in West 
didelis cirkusas 

Sparks Circus, kuris turi daug 
visokiu žvėrių. Paroda atsibus 

girdėt, tai szi 
cirkusas yra puikesnis už pas
kutini.

— Apsisaugokite* 
teisingu deszimts doleriniu bu 
inaszku kurios pasklydo po vi- 

Bumaszkas galite 
nes ne via gerai 

padirbtos, tik reike apsižiuret.
SUSIRINKIMAS

End

per piet. Kaip

sa pavietą, 
greit pažyt

Kooperacijos

s

linn nr-

Sztoro, 
susirinkimas

Liet, 
szerininku susirinkimas bus 
laikytas Panedeli 12 Mojaus, 7 
vai. vakare. Kooperacijos szto- 
re prie oil \\ . (‘ent re St. \ isi 
szeriniukai privalo priimti nes 
bus daug svarbu reikalu atlik
ti.— Komitetas. (t.39

ANT PARDAVIMO

Du gori namai 7)37 ir 7)39 W. 
Spruce ulyczios ant kampo. I 
tas turi 27>xl27) 
s/.aukite greitai p<> No.
Spruce St. Mahanoy City, Pa.

(t.m.23)

ANT PARDAVIMO

pėdas A) si- 
>:’,9 w.

Namas del vienos szeimynos, 
prie 638 IV. South St. 
ruimai, geram padėjime. Par- 
siduos pigiai. t (t.39 

A. Coulson
639 W. Spruce St.

Pen k i

ANT PARDAVIMO

>o 4 kamba-
Geram ptideji- 

Atsiszaukit 
Market St.

(1.39)
y

Du namai turi | 
rius ir gerėta, 
me, geroj vietoj, 
po adresu 510 E. 
Malianoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas $4-- JR--
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
yienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

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

. . $1.50

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelazku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arablazku Ir Cigonlszku burtinlku. 
lezguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgopka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOR TRIS KNYGUTES AP
TIKTAI U± . ...............

Prisiuaklte mumis 25c. Oauslts 
Tisas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galga siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

pas tėvus

Worcester, Mass. — Juozas 
Rakauskas (laikrašztis ji va
dina Rawkuskas), gyv. po No. 
3prie Clapp gatves, kasžinkur 
su savo pažinstamais iszejes, 
gryžo antra valanda ryto, ne- 
turins nuovokos ir žado, ir pa
rėjės namo blogai susirgo. Jo 
žmonai paszaukus daktaru, tas 
ji nusiuntė miesto ligonbutin, 
kur nelaimingasis ir numirė, 
palikdamas naszle žmona Mag
de ir naszlaicziais keturis vai
kus: Valera, Elena, Vita ir Ju
lijona, apart to du broliu: Mi
ka, gyvenanti Lietuvoj ir Bal
tramiejų, gyvenanti Worceste- 

Kas per priežastis buvo 
niekas ne

gali pasakyt. Policija buvo su
laikius kdiata pažinstamu, bet 
ir tie nieko nepasako.

ryje.
jo tokios nelaimes,

iszejes

Tamaqua, Pa. — Anglekasiu
Lehigh Coal Co., pa- 

sugryžo
st ra i kas 
sibaige. Darbininkai 
prie darbo 7 Gegužio.

— Lietuviszka
sparezei ruoszesi prie statymo 
naujos bažnyczios.

para p i jo

— Nedėliojo, tai yra 25 Ge
gužio, Viktoria teatre, lietuviu 

rengia kon- 
“Pž-

Perstat vmas

parapijos choras 
certa ir vaidins komedije 
kerotas Jackus.”
prasidės 7 valanda vakare. Pel 
nas skyriamas naujos bažny- 
czios labui.
atsilankvti isz 
nes.

naujos
I'žkviecziami visi 

visos aplinki-

Beit, Montana. — Kasyklos 
czionais dirba tiktai po tris ir 
ketures dienas ir tai tik vienos, 
o kitos stovi nždarvtos. Oras 
gana sziltas, bet lietaus turime 
ir už daug, nes konia kožna 
diena liję. 'Lietuviu czion ran
dasi tiktai pusantros szeimy
nos.

DuBois, Pa. f Diena 7 atsi
buvo laidotuves a.a. Onos Bar- 
taseviezienes, sesuo Magdale
na, tretininke szv. Francisz- 
kaus žpkono, czionaitinei Lie
tuvei da ne buvo mate teip isz- 
kilmingu laidotuvių. Velione 
mirė nuo skausmo dantų. Utar- 
ninko vakaru kūnas likos nu
vežtas in szv. Juozapo bažny- 
ezia kur ilsėjo per nakti. Zoko- 
ninkes szv. Franeiszko ir sana- 
res szv. Katarinos 
prie katros 
sergėjo savo sesute per nakti. 
Seredos ryta prasidėjo gailin
gos pamaldos kurias laike trys 
kunigai. Velione paliko dide
liam nuliudimia savo vyra ir 
6 mažus sūnelius nuo 19 mene
siu lyg 14 metu dukrelja 4 
metu ir neregia motinėlėj kuri 
cziupinejo lavona savo dtikP4-j

sesuo
szv.

d ra uguves 
velione prigulėjo

metu ir neregia motinėlė/ kuri

les bueziavo karsztai ir g ra ii- 
džei verkė. Palaidota szale sa
vo tėvelio Kazimiero Stankaus, 
kuris mirė praejta meta. Po 
Velykų mirė teipgi nare tosios 
draugavęs Jeva Baranauckie- 
ne kuri likos palaidota zokono 
rubuosia. Lai silsisi 
palaimintųjų.

abi terp

Indijoi surenka kas me
tas suvirszum 76 milijonus sva
ru ryžiu, žmonis patys suvalgo • z.r» 2. • i? •... ...........

avienos švara.
10 szieno svaru ir 10 grudu, 

deszimt penkių | kad padarius jautienos švara 
ir tik 5.6 grudu svaru, kad pa- 

darbininku Į darius kiaulienos švara. Kiau- 
nesenai buvo le dar tuom atsižymi, kad jos 
Geestemunde, tiktai 25 nuoszimcziai nevar- 

ir kituose | tojama o jaueziu ir aviu nuo 35 
iki 50 nuoszimcziu. Beveik vi

nį koma, taip 
priimti I kad galima labai ilgyj laikyti, 

kad butu | Ant kiekvienos ukes Jung-

isz 103 vieszu kiaulių ant tos ukes. 
Saksonijoj rodo, galėjimas sunaudoti

Kiaulių 
ūki u isz- 
nei kitu 

gyvuliu. Kiaules r virsztos isz- 
renka ir valgo geras dalis ne

šiu. įtikusiu grudu, kuriu negalima
Lenkija: — Nedarbas, kuris parduoti. Kiaulių vaisingumas 

jau paliete 100,000 žmonių žy-| ju greitas augimas, ir pigus už 
miai padidėjo pradžioje 1923 laikymas daug pagelbsti paš
luotu. ♦ kaitinimo visu ūkininku užsi-

Rusija: — Geležies ir plieno imti ju auginimu.
gaminimas rode žymu dideji-1 Kiauliena, ir taukai yra du 
ma 1923 metais.

Sakoma, kad daug angliaka
siu didesniuose miestuose ap
leidžia kasyklas ir ima darbus I skaitant,

Kiauliena , 
isz daugiausiai vartojamu val
giu Amerikos žmonių. Per pas
kutinius penkis metus, abelnai 

kiekvienas žmogus 
ukesc, tuomi sulaikydami ang-1 suvalgo po 67.3 svaru kiaulie- 
liu produkcia. nos ir 12.5 svaru tauku kasmet

Szkotija: — Isz priežasties sulyginus su 60.9 svaru jautie- 
didesnio veiklumo laivu slaty- nos. Per kelis pastaruosius me- 

ir kituose in- tus buvo sunaudota daugiau 
, nedarbo kiaulienos nei kitos kokios mo- 

padet is Glasgowe gėrėja. | sos. Ūkininkai sunaudoję jos
daugiau nei žmones miestuose 
gyvenantieji.

mo iszdirbystejc 
žinierystes darbuose

ANT RANDOS.

Namas 5 ruimu ir kiti budin- 
kai, 5 aktoriai 

vanduo
žemes su sodu, 

szaltiniu, 
Ringtown Valley, 6 miles in 
Shenandoah ir Mahanoy Citv. 
Atsiszaukite ant adreso.

Bagdnuawicz 
ILK.I). Ringtown, Pa.

Turėjo vela iszejt isz proto.

geras isz

gamtiszkas artistas, stato nauja narna del 
kirmėlių New Yorko žverinezi ujo, nes ir kirmėlėms nubosta 
gyventi toje paezioje a pi i n kėny beje.

1

41

Jok. 
(t.40) I

Tulas žmogelis kuris radosi 
paikszu name Vokietijoi per 
keturiolika metu, ana diena li
kos iszleistas kaipo ižgydytas. 

automobiliu, pa
važiuoti in lio-

ANT PARDAVIMO.

namas prieSzesziu ruimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą, 

Shenandoah, Pa.(t. f.)

4 Rfvidin
'l IH“

o . »

$4.00 
IN 

NEW YORKA 
ARBA 

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 
Nedalioj 18 Mojaus

1N TEN IR 
ADGAUOS

Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Shainokiu .......................... 1:00
Mt. Carmel ...................... 12:59
Ashland ............................... 1:51
Girardville ........................ 1:58
Shenandoah ...................... 1:30
Mahanoy City....................  2:19
Tamaqua .......................... 2:46
New York (Liberty St. ar) 8:20 
NeaJ(g^ St. ar) 8:40

Pasažierai del Up-the-Hudson 
paims laiva
City 8:20 ryte. 
isX laiko.

apleidžiant Jersey 
Pirkite tikietus

Advokatu 
turi 18,000 

Ana diena suėjo 46 
kada užsidėjo.

merike

>

Aei raugu ve 
sąnariu.

metai nuo

padavė szoferui

Pasiszaukes 
Hope szoferui 
t ei i. Kada pribuvo ant vietos, 

auksine de- 
szimts marke kuria turėjo ki-
szeniuje pet keturiolika me
tu. Žinoma, jisai nieko nežino
jo apie nupuolimą markes ir 
mane kad pinigai vis teip sto
vi kaip senoviszkam laike.

Kada jam szoferis iszmaine 
auksine marke duodamas jam 
asztuoniolika milijonu markiu 
resztoj žmogelis dirstelėjo ant 
bumasžku su nusistebėjimu. 
Negalėjo nuprasti kas pasida
rė, ant galo paszauke in szofe- 
ri:

— Nuvežkie mane aldgat in 
paikszu priglauda, nes nežinau 
ar tu pasiutai ar asz! 
■„< UI ....... ..... .... ............. . .W-*

ANT PARDAVIMO

Du geri namai su gerais drei- 
nais po No. 501 ir 503 West 
Mafile ulyczios ant kampo B. 
Atsiszaukite ant f rimto 500 W. 
Spruce ulyczios pas Mrs. Seik’- • • A r 1 n \ienia Mahanoy City, Pa.

<2 (t.m.2O

NAUJI MUZIKALISZKI
VEIKALAI.

: i

I Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano.

“AkLikie Sveika” 
” Myliu Lietuva. 
“Pas Motinėlė” 
“Rutu Darželi” 
Galima gauti pas leidėju 

J. A. Žemaitis
315 S. West St 

Shenandoah, Pa.(m.li)

>>
50c.
50c.
50c.
50c,

M

raudasi su- 
automobiliu, 

yventoju pri-

Norwegijoi 
virszum 
ant kožuo 200 
puola vienas automobilius.

*

20,000
cr 
n

Dekite savo pinigus in

Merchants^ Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

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

' Szita Banka prigclbsti savo depozitoriams 
locnus namus.

• Szita Banka prigclsbti jumis suezedinti pinigus.
• Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

pirkti savo

' —t-th I-m --miu ii jm- -t ~ -t -i „ .   ......................  q .. .... .... ....................

f

3ZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Vivas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
96 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

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

1111            ........................ — — T" ■■■ i ■ i -   —» ■ ■ ■'   

CHAS. S. PARMLEY
Real • Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City. Pa.

Insziuriniu

DEL KOSTUMERIU KOMPANIJOS

Pennsylvania Power & Light Co.
ir del kitu vietiniu žmonių

M

maža dali neisz-Dabar randasi visai 
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’o kuriuos dar 
sziame laike norim iszparduoti. 
szio
szeru ir iszsiusime

_ I - _

Nuo 
laiko priimsime orderius ant tu 

pagal aplaikima 
orderiu ir jeigu da liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

Pennsylvania Power & Light
/

Co.

AT ■ I Ok.* M*** i»*-<ii •

i

' ?>

e M

3 
3

3

/

CUT OUT AND MAIL

Investment Dept.
Pcnnsyvania Power & Light Co.
Allentown, Pa.

(MARK X IN [] MEETING 
YOUR REQUIREMENTS)

more
Gentlemen:—
[] Please send me £ree copy booklet telliing 
about you rstock. [] I wish to subscribe for . 
shares of your Preferred Stock at price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount due. [] I wish to
ssharcs of your Preferred Stock

| Plan of $5 per share per month

. shares of your Preferred Stock at $100.00 and |

1
I
I
3 I

5

subscribe for 
on r
untill $100.00 and |
[ ] Please ship me |

i
3

s i !

M'i

Easy Payment i i

dividend per share has been paid.

cnvitlbnd per share with draft attached through. •
0

Namo of Your Bank

' Namo
3
3 . *—"■ i » ...........

i* Addres '!* 
*

t I '""I •' '! .........   . . *
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