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ISZ AMERIKOS
SZ01-

TĖVAI NORĖJO PARDUOTI 
DVYNUKUS — ARESZ

TAVOTI.
Detroit, Mich. — Visa

myna Mikolo Czaplo likos pa
imta ant palicijos stoties, už 
tai, kad tėvai norėjo parduoti 
dvynukus po 3 
viena, idant užaplaikytus pini
gus galėtu sugryžti in tevynia. 
Czapliu szoimyna gyvena Ame
rike jau asztuoni metai, tėvas 
dirbo Dodge Bros, automobiliu 
fabrike, bet nesenei iszvažiavo 
in Klevelanda jeszkoti darbo, o 
kada nerado ten jokio užsiėmi
mo sugryžo adgal in Detroitą, 
o priek tam susirgo, neturėjo 

todėl norėjo parduot i
Žmonis kurie apie 

tai daginio ir atėjo novos 
ti vaikus, praneaze apie tai pa- 
licijai, kuri visus nuveže ant 
palicijos. (’zapla neturėdamas 
ukesiszku popieru bus sugrąžy
tas su szeimv’ia in tevynia in 
kuria teip troszko iszvažiuoti. 
UŽVYDUS VYRAS MIRTI

NAI SUŽEIDĖ MOTERES 
MYLIMA.

.Tonas 
gyvenant is

00 doleriu už

į I
EKSKURSINEI TRUKEI SU 

SIDAUŽE — 2 UŽMUSZTI 
APIE 100 SUŽEISTI.

Buffalo, N. Y. — Prie Elli
cott stoties, du ekskursinei tru- 

isz Philadel- 
in Niagara 

Falls susimusze su baisiu 
trenksmu. Dvi ypatus likos už- 
musztos, devynios mirtinai su- 

apie szimbas aplaike

kei kurie iszejo 
phios Nedėliojo

susimusze Mll

žeistos, o 
sužeidimus. Trukei sugryžine- 
jo in Philadelphia kada nelai
me atsitiko — vienas trūkisvienas
trenkė in užpakali kito.

gilukio ne vieno isz mu- 
siszkiu nesužeido. Ari'si randa
si isz Philadelphios ir Džerzes.

Ant

pinigu, 
dvvnukus.*

pi rk-

Chicago, 
ežius, 
11 tos ui vežios, 
randasi kalėjimo,

l ’zekovi-
409 S.po 

isz Maywood,
o Antanas 

Kvederis, 49 metu, gyvenantis 
7 S. 12tos ulyezios, guli

SURADO ŽMOGŲ BE GAL
VOS PO SZTORU.

New Bedford, Mass. — Pali- 
eije surado lavona 45 metu 
•J u ozo 
sztoro. Jojo lavonas 
galvos ir baisei supjaustytas. 
Prie duriu skiepo palicije rado 
kortele ant kurios buvo para- 
szyta kur galima atrasti jojo 

o jojo paezios lavona 
Palicije mano, buk 

Osovskiene pirma nužudė savo 
vyra, po tam pati papilde sav- 

per pasiskandinima. 
laikui nepawiseke 

surasti josios lavona.

lavonu 45 
loenininku 
nulosi be

(Isovskio,

lavonu 
upėje.

žudinsla
Lyg sziam

*
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n. »* BOCKKOWMKI, Pree. a
r. W. SOCZKOWSKI, Ki i tor 36 METAS

namo

po 22 
mirtinai sužeistas ligonbuleje 
ir gal vargei iszliks gyvu.

Antanas badai už daug kilu 
prie Jono juicziules. 
peBztynia badai .Jonas iszmeti- 
nejo Antanui, buk už daug su
sidraugavo su jojo moteria, bet 
Anntanas užginezino tai.

Jonas daugiaaše užpyko ant 
Antano už tai, kada jo paeziule 
nuėjo in sveczius pas savo ku- 
mutia A. Marcinkevicziene pas 
kuria radosi ant burdo Anta
nas.
einkeviezienia

Kilo pesztyne kurioje 
Jonas panaudojo peili ant An
tano sužeisdamas jam 
pilvą.
“NUMIRĖLĖ” SUGRYŽO 

GYVA.
Hammond, Ind. — Ida Mc

Cutcheon, kuri likos palaidota 
už pinigus paaukautus per ge
rus žmonis praeita meta, turė
jo ant tiek drąsos sugryžti pas 
savo senus pažystamus.

Kada Ida atlankė savo kai- 
minka Mary King, toji vos ne
apalpo isz baimes 
“neha-szidjike.
mote, m

lio, kada ja ja t rakis su važine-* 
jo ir tvirtai tikėjo kad tai Ida. 
Surinko pinigu ant josios pa
laidojimo ir buvo užganadyta, 
jog iszpilde krikszczioniszka 
privaloma. Motore taja diena 
iszvažiavo pas gimines ir nie
ko nežinojo apie josios palaido
jimu.
NETEKO MEILES PACZIOS 

IR SZUNIO, NORI $10,000 
ATLYGINIMO.

Cincinnati, Ohio — Deszimts 
tukstanezius doleriu atlygini
mo už netekimą meiles 
patogios ir 
kaipo netekimo

>
Priesz

Vyras at begiąs pas Maf- 
užtiko lenais

paežiu.

ba ise i

paregėjus
Mare pažinoJ > 

^’ona ant geležinke-

BANDITAI ISZSIGANDO 
GRABO.

Chelsea, Mass. — Keturi ap- 
siginklavia banditai sulaikė 
Ludvika Cavagnero, kada ta
sai sustojo prie savo namo, pa
reikalaudami pinigu ir kad isz- 
keltu rankas in virszu. Norėda
mi isztraukti žmogeli laukan 
isz automobiliams, atidaro du
reles, o
paregėjo maža 
žmogus atsivožė del savo miru
sio kūdikio del palaidojimo ant 
rytojaus. Banditai regėdami 
grabeli pasako laba nakt ding- 
dami tamsumoje nakties.

MESZKA NUNESZE VAIKA 
MYLE, BET NIEKO JAM 

NEPADARE.
Whiteville, N. C. — Didele 

meszka atėjus prie fermerio 
Shepperd Stricldando
kada dvi mergaites siautė lau
ke, pagriebė vienu metu mer
gaite ir nunesze net myle kelio 
nuo namo kuria paliko grabeje. 
Tėvas su kaimynais jcszkojo 
mergaites per visa diena. Sesu
te apsakė tėvui buk didele juo
da meszka pagriebė sesute ir 
niisinesz<‘ in girria. Motina 
mergaites kelis kartus apalpo 
ir nesitikėjo savo kūdikio dau
giau matyti. Badai meszka bu
vo apsisavinus ir pabėgo isz 
mažo cirkuso praeita sanvai- 
tia. Mergaite buvo labai persi- 
gandus, bet szeip nieko blogo 
jai neatsitiko.
FORDAS PADIRBO AUTO
MOBILIU KADA SVECZES 
ATLANKĖ JOJO FABRIKĄ.

Detroit, Mich. — Laike atsi- 
Fordo fabriką 

Highland Parke Anglijos kara
liaus sumins kuning. Walijos, 
Fordas paliepė darbininkams 
padaryti ženklyvam svecziui 
puiku automobiliu. Laike kada 
karaliunas peržiūrinėjo fabri
ką ir iszejo laukan, automobi
lius jau buvo užbaigtas, kara
liunas su Fordu insedo in vidų 
ir nupiszkejo in miestą. Kara
liunas negalėjo iszeiti i'sz nu
sistebėjimo isz 
niszko biznio. 

< <

lankvmo in

girria.

ir n reito ameri ko

kada dirstelėjo in vidų 
grabeli, kuri

Banditai

PROHIBICIJE VALDŽEI 
KASZTUOJE MILIJONUS.

Washington, D. (’. — Szimet 
valdže iszduos asztnonis mili
jonus doleriu idant priverst 
gyventojus ant užlaikymo pro- 
hibicijos tiesu. Ateinanti meta' 
veidmainei nori idant preziden-1 
tas paženklytu daugiau,
tai per mažai, bet kasijerius ne 
nori ne klausyt apie tai, nes ir 
teip ant niek eina tiejei pini
gai tiktai ant užlaikymo viso
kiu dykaduoniu, tinginiu ir 

deszimts 
tai žrno-

nes

TIK TU PADLA CZION 
NE MIRKIE!”

Pottsville, Pa. — Kazimie
ras Pinkovskjs isz Seltzer (‘ity 
nuejas pas savo kaiminka Ago- 

kur ji pavie- 
sk vstimeliu 

mus prastu
munszaine. Matvt • * 

už daug iszgere to
sios bjaurybes o gal buvo isz- 
virta per druezei

ta Verbaszienia, 
szino prohibicijos 
vadinama terp 
žmonelių 
Czalukas

suma isz vta 
su visokiu sztopu, bet jam pa
sidarė negerai apsirgdamas pa
vojingai. Agota matydama kad 
ežia ne “fįmes”
ka tik gyvas, paszauke: 
Fzaluk tu padla, nemirkie czio
nais šluboje, eik laukan! 
lakas vos 
mirdamas 
namo, kur

ir Kazimieras
‘ ‘ se j

” Cza- 
iszsivilko laukan 

ant gonkeliu prie 
jojo kuna surado.

Agota, kuri yra naszle su pen- 
keis vaikais likos aresztavota 
lyg sliectvos.
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BUTLEGERIU APGINKLUOTAS LAIVELIS.
Najorkine palicije suome szita apginkluota 

butlegoroi naudojo ant szmugleriavirno arielkos isz Kanados. 
Su laiveliu paėmė penkis vyrus ir guzutes už 50,090 doleriu.

laiveli kuri

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

— A id a nas 
isžmuszt

Frackville, Pa.
Kražys norėjo “isžmuszt” vi
sa miesteli uos laja diena labai 
insidrasino per munszaine bet 
kada ji burmistras uždaro ko- 
zoje ant atvesimo, tai ant.ry
tojaus bftvo kaip avinėlis.

— Pacztoris Watkins inel- 
idant isz- 

pildytu korteles su tikru 
adresu ir pravardems 
szeimynu idant g 
ti geresni paredka su numerals 
ir pristattyi kožnam paczta be 
jokio ergelio.

t i in czionais, jeigu kas mano 
apsivesti. — Sveczias.

— Elzbieta Legosy 
dama prie ugnies artimoje na
mo likos baisei apdeginta ant 
kojų ir ranku. Randasi 
juje miritos.

— Marcelio Vierv 11 metu 
mergaite likos perszauta in ko
ja per kita valka ir nugnbentri subjaurino tokiu pat budu apie

siaus-

pa vo-

dže visu gyventoju
savo
savo

;aletu padary-

Treczia-
11 vai.

Dapkus ir 
pažiūrėti, kaip 

statoma.v ra

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
111111 IMW» .............—

DU RUSISZKI KAIMAI UŽ
LIETI, 400 PRAŽUVO.

Moskva. — Baisi nelaime pa
tiko gyventojus dvieju dideliu 
kaimu Nikolajevskio guberni
jai, kur upe Amur kilo ant dvi- 
lekos pėdu, užliedama kaimus. 
Keturi szimtai žmonių pražuvo 
ir daug gyvuliu, o bledes mil- 
žiniszkos. žinių

žimo atėmė isz 
bankiniu czeku 700

IF

4

į

a

pas save

Tolimesniu 
apie taja nelaime negalima ap
lankyti nes telegrafai sutrukdy
ti.
ISZGAMA JEVREJUS, ŽMO

NIS NORĖJO JI PAKART.
Lwawas, Lenkije. — Kokis 

tai jevrejus, Žydas Lufta, kro- 
mininkas ant Karai ienos Jad- 
vigos ulyezios, nuo kokio tai 
laiko prikalbydavo
katalikiszkas mergaites, duo
damas joms saldumynu ir do
vaneles, tiksle juju sužageji 
mo. Ana diena, kada jojo sore 
nesirado namie, prikalbino dvi 
mergaites in kroma, 8 metu M. 
ir 9 metu B. kurias nurengė 
lyg nuogumo sužagedamas jai- 
ses pakaleina. Mergaites isz 
pradžių nieko apie tai nekalbė
jo tėvams, bet kada apsirgo ir 
daktaras Dolinskis jaises ap
žiurėjo, myne žmonių susirinko 
prie Žydo kromo, iszdauže lan
gus, iszmete visa ta vora ir butu 
szetona pakoria, bet tasai isz- 
smuko per užpakalines duris, 
iszbegdamas isz miesto. Palici
je iszgamo jeszko, nes kaip vė
liaus dažinota, lai tasai rakalis 

ih. *

UŽPULTAS PER PLE- 
SZIKUS.

Gargždai. — Rugsėjo 21. d. 
Kražių pirklys Volfas Ansel, 
bevažiuodamas isz Andrejavo 
in Gargždus netoli Gargždu 
buvo užpultas vieno plesziko, 
kuris užszokes ant žvdelio vė

jo invairiu 
doleriu

vertes. Atemes czekus pleszi- 
kas pabėgo.

BRANGENYBE VISUR.
Viekszniai, Mažeikiu aps. — 

Viekszniai randasi .apie 14 
kini, tolumo nuo Mažeikiu ge- 
ležkelio stoties. Nepaprastas 
rugiu pabrangimas jaucziamaa 
ir Viekszniuose. Biednuomene 
isz mažo uždarbio nebegali in- 
stengti nusipirkti rugiu (duo
nai. Pirkliai, kuriu daugiau
siai žydai, važiuoja po kaimus 
ir dideliais būriais kartu nu
perka isz ūkininku rugius, mo
kėdami kiek tik paskutinieji 
nori.

Viena moteris nebegalėdama 
instengti isz savo uždarbio nu- 
sipirti rugiu, inpykusi supjau
stė žydu vežime rugiu maisze- 
lius.

ŽINUTES ISZ KAUNO.
Amerikos banditas Lietuvoj. 

— Kauno kriminale Policija 
sulaikė Kaune p. Genasa, kuris 
padare Kaune eile vagyseziu. 
Tardymas nustatė, kad
esąs Amerikos pilietis ir atva
žiavo Kaunan parodyti savo 
Amerikoniszka “talentą.” Va
gis nugabentas kalejiman ir

jisai

H'

in Ashlando ligonbuti ant ope
racijos.

Hartford, Conn. — Nevyko 
niisižudvti. — 
(Skamarakiene) 
mėgino inlinsti in
mond Lake ežerą ir

MOOZEKA APDEGINO PO 
DUKTEI PIRSZTUKUS.
New York. — Elzbieta Mor

ris likos aresztavota už nedora 
pasielgimą su savo devynių 
metu poduktia

PATOGIAUSE IR MIELA-1 įiemielaszirdinga
teip, jog mergaite sziadien gu
li ligonbuteje ir negales josios 
apleisti net 
ežiu.

Moezeka už tai apdegino 
pirsztukus mergaites kad pasi
laiko penktuką ant kondžiu ka
lia jaja

dykaduoniu, 
sznipu. — Kad ir 
kartu tiek iszduotu, 
niu negales priverst prie to, ko 
ne nori ir ne nutarė.

SEIRDINGIAUSE MOTE- 
RE NUSIŽUDĖ.

New Yorkas. — Raszytoja 
Mis. Lewis B. 
metu amžiaus,

savo
Fiorentina ir

-suplakimu

^Elizabeth, N. J. — 
iįeni Spalio 8 d. apie 
isz rvto czionai isztiko didele 
nelaime, — užmusze Joną Dap
kų, 38 metu, ir sulaužė Petrui 
Bironiui ranka, ir taip visa kū
ną labai sumankė. Atsitiko szi- 
taip.

Apie ilO vai. pp.
Bironis atėjo 
lietuviu sale
Tuom tarpu jau buvo du stul
pai ir balkiai sustayti ir state 
3-ezia irta keldami kažin kaip 
tai smarkiai uždavė per jau 
stovinti balki su keliamuoju 
balkiu;'ta ir iszmusze jau ge- 

griu- 
' damas — kita, ir taip visi gele

žiniai romai sugriuvo, ir griu- 
J. Dapkų,

M. Kersziute 
gyva naszle 

(Juansig- 
prigerti, 

bet dviem vyram pastebėjus,
likosi iszgelbeta ir, nuvežta in 
miesto ligonbuti guli, nes van
dens ingerus buvo gana daug; 
priesžastis, tai apsivylimas, 
kadangi su pirmu vyru 
persiskyrus, tai stengėsi vesti 
kita. Tūlas F. kiek laiko turėjo 
meiliszkus ryszius, o vėliau at
sisakė vestis su ja; tas ir prive
dė nelaiminga prie* kėsinimosi 
irmondsrvuctiiitg.iszmintinosg 
ž iidy t is. Wo rceste r y 
kiai pasikartoja;

tai
buvo

ežia

už dvieju sanvai-
dramai urge
Woodruff, 40
artistu rateliuose žinoma kaipo

gražiausia pasaulv moterisz-. ... , . .. . v / . da ja ja moezeka nusiuntė mvakar nusižudė ežia, isz- . •’ • . . .. . . . XTsztora pirkti hulviu. Negana to,

už tai

rai stovinti balki, o szis

tas tan- 
žinoma, tas 

žemina lietuviu verda.
Darbai. — Su /darbais 

negeriausia. Didžiuma puslai-
ki dirba; randasi ir bedarbiu. 
Nepatartina isz kitu kolonijų 
važiuoti, nes darbo gauti nega
lima. “V.”

< L 
ke, > J ežia, isz-

darni užmusze a. a.
o P. Bironi sunkiai sužeidė.

J. Dapkus buvo linksmo bu
do žmogus ir su visais 
sugyvenąs.

Mount Cannel, Pa.

gražiai

dvidcszhnts mažu mergaieziu.
BOLSZEVIKAI GAUS $38,- 
000,000 NUO AMERIKONU, 

BET NE U2 DYKA.
Maskva. — Derybos tarp so

vietu valdžios ir Amerikos ka
pitalistu, newyorkiszkes W. A. me j knrin. luuže ko_ 
Harriman & Co. firmos, atsto- 

tapo pabaigtos ir 
kontraktas del eksplotavimo 
mangano lauku Gruzijoj pasi- 
raszytas.

Einant kontraktu, amerikie- 
mokes sovietu valdžiai 

dali pelno, po 3 dolerius nuo 
tono, kol bus nutiesti keliai, 
pastatytas uostas, insteigtos 
kasyklos ir padaryti kiti page
rinimai; po to sovietams bus 
mokama po 4 dolerius nuo tono 
mangano.

Koncesijos duodamos ameri- 
kiecziams dvideszimcziai metu. 
Per pirmuosius penkerius me
tus amerikiecziai tikisi iszga- 
benti viso 2,750,000 tonu, o vė
liau, tas iszgabcnimas žymiai 
pakilsiąs.

Kontrakto sanlygomis sovie
tu valdžia jokiu 

negauna

greitu laiku bus iszsitįstas isz 
Lietuvos.

— Suvažinėjo vaiku.
Alėjoj ties 60 Nr. 20-9 apie 14 
vai. dviratininkas pervažiavo 
einanaezia skersai gatve maža

L.

atsto
vą ujamu

ežiai

rugius.

ju neda-

ja. Nukentėjusi nugabenta li
goninėn, o kaltininkas polici
jos nuovadom

— Supirkinėja 
Mums praneszama isz dauge
lio vietų, kad kaimuose pirk
liai supirkinėja rugius, nes pa
vasari, saryszy su rugiu blogu 
derlium, numatoma 
teklius.

— Lietuvos Bankas Rugsė
jo men. 15 dienai turėjo aukso, 
sidabro Lt. — 25,258,625.80 
doleriu, svaru ir kitos 
mos tvirtos valiutos Litu — 
49,391,632.35, banknotu
vartoj Lt. — 71,098,034.16.

PADEKAVONE.

apy-

Prisiuncziam 
n u me ra t a u ž

i
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M
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pamokejimu 
iszanksto negauna, bet jeigu 
sovietai pildys kontrakto saji- 

Atsilyginu su redyste su ma-Į lygas, tai galu gale jie gaus isz 
no prenumerata ant kito moto Amerikiecziu už duotas jiems 
ir vėl siunskite man ta brangu koncesijas viso apie 38 milijo- 
laikraszti “Saule”, nes be jo-1nūs doleriu.

Padarytąja sutartim Ameri-

PADEKAVONE.

svieczia musu

Ifc
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tamistai pre- 
Saule” ir ant 

kitu metu. Szirdinga aeziu už 
“Saule”, nes be josios negali
me apsiejti. Isztikruju

valandėlės ir 
pralinksmina visus. Su nekan
trumu laukėme valandėlės ka
da atnesz gromatneszis.

Isz visu lietuviszku laikrasz- 
cziu kokius aplaikome, 
“Saule” yra vienatiniu kuri 
mylime daugiause skaityti.

Yra lengvai suprantantis ir 
randu jame daug naudingu pa
tarimu kurie man suteikė daug 
žinių mano moksle. Pi f minuse 
iszmokau skaityti lietuviszkai 

’ \ nes 
pasakaites ir kiti naudingi 
straipsnelei mane 
ant skaitymo ir 
lietuviszkoje kalboje.

■I

Ana 
diena likos suriszti mazgu mo
terystes Petras Sodaitis su p. 
Mrtrgarieta K l i m i u t e.

— Czionais randasi pusėti
nas skaitlis Lietuviu o ir ne
mažai jau nu menes ypatingai 
merginu, kurios yra iszmintin- 

Gaila, kad 
nežino, nes

jo negaliu ne užmigti, nes ne- 
aplaikydamas josios per kelis|kiecziu eksplotatoriai turi tei- 
menesius, laikas 
kaip keli metai. Isz priežasties Irusus 
ligos negalėjau atsilygint, bet taip-jau parsigabenti isz Ame- 

prisiuneziu rikos ar kuriu nors kitu užsie- 
man at- nio krasztu maszinas ir kitas 

ramybes bu- reikalingas inrnones be jokio 
nes ji ji man minto.

tai
Sauleprasiilgino |ses samdyti vietos darbininkus 

savomis sanlygomis, o
szokdama pro Įauga nuo antro- r . , .. . . . . .■suplakė sierateha teip, jog kai

mynai turėjo paszaukti ambu- 
lansa idant jaja nuvežtu in li
gonbuti. Moezeka uždėjo abu- 

... at i i idii delnus ant karszto pecziaus.dabojama. Vakar, sinti- • r < • i u • ••’ Bejausli motore iszsikalhjnejo,
buk turėjo mergaite nubausti 
nes tankei smulkius pinigus 
prisisavinojo. — Bet kam rei
kėjo naudoti toki barbariszka 
bilda ?

dailiu namu
t

jo augszto savo 
Penktojoj Avenue.

Ji jau kuris laikas sirgulia- 
jaunos pacziules, |vo ir nuolatos buvo dvieju sinu

są vo| gi u 
gems 
isz kambario

savo

“meiles” 
numyletino szuniuko, pareika-1 gems valandėlei pasiszalinus 
lavo Franas Morgan, nuo Jur-|isz kambario, ji iszszoko pro 
gio Wurlitzer, seno ir turtingo |Įauga gatvėn ir užsimusze. 
virszininko ant Pennsylvanijos 
geležinkelio.

Morganas skunde užmetine- 
ja Wurlitzerui buk jam paver
žė meile jojo jaunos pacziules 
per ka ji apleido drauge su jojo 
mylemu szuniuku. — Nežino ar

du delnus ant karszto pecziaus. 
Dėjausi i motore iszsikalhjncjo,

Mrs. Woodruff po tėvais bu-

jam sūdąs pripažino laja suma 
ar ne, nes da teismas neužsibai-

i

vo Helena Smith, kilus isz Al
bany, ir savo laiku buvo pa- 
skilbus kaip gražiausia pasau
ly moteriszkc. Jo buvo nebloga 
raszytoja, pa raszius 
apysakų ir keliolika scenos vei-1 butlegeriavima, 52 
kalu, kuriu ne vienas
New Yorko Broadway toatruo- Įdasi buvusia majoris miesto ir 
so vaidinamas.

Garry, Ind. — zuž 
keletą Į laužiiĮta probibicijos tiesu ir 

žmonis li- 
huvo | kos aresztavoti torp kuriu ran

* . per-

szerįfas pavieto.

gos ir patogios, 
svietas apie jeisos 
pribūta in czięnais iszsirinkti 
kur skaitia lietuviszka mergai
te už draugo gyvenimo. Kada 
atsilankiau ana sanvaitia aut 
Czižaucku koncerto 
szirdis suklobejo 
tiek patogiu musu lietuviszku 
mergaieziu, žinogus 
tu kad tai musu lietuviu duk
reles — mandagios, iszmintin- 
gos ir puikaus sudėjimo, Pa
tariu musu jaunikiams važiuo-

Uito

tai net 
paregėjus

iicniany-

4|4»

pasveikias vela 
užmokesti. “ 
nesZa daugiause 
damas Amerike,
ynv naudingiause fr smaglau- 
se.
No. 15072. — S. A. B.

Saule”

*

Pittsburgh, Pa. — Baudi- 
wilkos^Barre, Pa. Ittti.‘T0*“ bll)'z,k,"

Scranton, Pa. — Gamin
dama pusryežius del savo szei- 
mynos Lovipa Chapman, 
metu, isz Lake Arial, .

85

i geros 
arielkos verties $100,000 isz 

dirbtuves 
Freeporte, kurias sudėjo ant 
toku iszpyszkino nežino kur.

Buffalo, N. Y.

Guckenherinero

* — kokis

ir raszvti isz “Saules

prispyrė 
lavinimuos!

Dabar---------------- -------------- „

galiu skaityti laikraezczius,
IruAFOMiu vnu'/vii irniMi irnrni ivzknygas, raszyti gana gerai, už 
ka esmių dėkinga 
nes tai geriause

jsudego tai beprotis Martinas Warren, mokslaine. Su pagarba
ant smert, kada szlebes nžsi- nužudė Ona Polskiene ir josios 
doge nuo pecziaus. I dukteria Zopije.• •dukteria Zopijo.

'■p

“Saules” 
lietuviszka

1

M

No. 14772. — Miss E. B.
-L. <M1

Taylorville, III.
I 
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Colombo

i

Praejta sanvaite 
diena pripuolė 432 metui nuo 
atradimo Ameriko per Kristu
pą Columba, tai yra mote 1492. 
O kad szis metas yra 1924, to
dėl numurai tuosra meluosią 
yra vienoki, tiktai sumaiszyti, 
nes numurai 1249 randasi kož- 
nam mote. Tok is atsitikimas 
greieziau neateis kaip 2149 me
te arba už 225 metu.

■
I,

Ana diena Najorke 
Fra nei szk u s Bu r ra 11, 
testamente užrasze savo sunui 
szmoteli medžio isz tikro kry
žiaus ant kurio buvo prikali as 
musu Iszganytojas Krist ūsas. 
Taji szmoteli medžio Burrallo 
diedukas aplaike nuo Vokiszko 
ciesoriaus Wilhelmo I 1870 me
te.

mirė 
kuris

SVETUR-GIME BALSUOTO
JAI SUVIENYTOSE VAL

STYBĖSE.

Su ateinaneziu prezidento 
rinkimu, daugelis žmonių inte
resuojasi in skaitliu balsu ku
riuos invairios partijos mano 
gauti. Ypatinga atyįla turi lai

svėtu r-gimusius 
Daugelis žmonių

--------------------,

SAULE
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Nuo tnlo žmogelio, kuris ne- 
senei sugryžo isz Lietuvos da- 
žinojome liūdna atsitikima, ku
ri jisai pats mate ir buvo liu- 
dintojum, kada lankėsi nesenei 
tėvynėje.

Jojo teta, motore labai die
vobaiminga, lankei su juom ba
rėsi, del ko nesilanko tankiau 
in bažnyezia, nes kožnas Lietu- 
viszkas Amerikonas josios aky
siu buvo netikėliu kuris nesi
lankydavo in bažnyezia kožna 
diena.

Tula szventadieni musu Ame
rikonas iszejo in laukus pasi- 
vaikszczioti idant atsikvept 
czystu oru, bet kokis buvo ma
no nusistebėjimas, kada arti
moje grinezios paregėjau ma
no teta, kuri vienoje rankoje 
laike rožaneziu o kitoje virvių 
prie kurios buvo pririszta kar
ve, kuri ganėsi ant pievos kai
myno. Kada jai atkreipiau aty- 
da, jog ant svetimos pievos ga
no karve, teta malszei atsake: 
“Arba asz taja žole valgau, juk 
tai karve ėda. O ant galo musu 
kaimynas yra turtingesnis už 
mano, tai jam nieko ne kenks.”

Kas isz tojo dievobaimingu
mo, jeigu tokia motore ne tik 
skriaudžia savo savžine bet ir 
Dieva apgaudinėja.

MINISTERIS IR BISKUPAS 
ALBANIJOS.

Paveikslas parodo biskupa 
Faunoli kuris teipgi yra vy
riausiu ministeriu Albanijos ir 
galva Albaniszkos bažnyczios. 
Jisai pribuvo in Geneva, Szvai- 
carije, dalybauti posedije fTau- 
tu Ligoje.

tada butu lygybe? 
saugok!
jeigu

Dieve ap- 
Kaipgi tai iszrodytu, 

paprasto darbi-vaikai
uinko musu mokslainesia ir na-
muosia kalbėtu
daugiau kalbu kai]) provinin- 
kai!

ir .suprastu

svietasAlažai žinojo 
Jurgi Walker, 
diena ubagu, kuriam davinėjo 
almužna kasyklų kompanijos 
J ohannesburge, A f ri koi.

Walkeris pribuvęs in Lang- 
laate 1885 mete, stale bakūžėlė 
idant turėtu pastogių del savo 
szeimyneles. Laike kasimo pa
mato užtiko turtingiause gysla 
aukso, 
dien

apie 
kuris mirė ana

i

f

tureda-
o jojo

ežio
už gyvas-

ir dėkingas

i

į:

- A

Francijoi mirė garsus artis
tas Anatolus France, 
mas 80 metu amžiaus, 
paskutinei žodžei buvo “mirsz- 
tu, einu pas savo mylima moti
na.”

Anatolius, kuris
aplankydavo didžiauses 

garbes, kuris atsižymėjo terp 
mokycziausiu žmonių, paskuti
nėje valandoje atkreipė savo 
misli del motinos, kuria mylėjo 
ir guodojo už viską, kas paro
do, jog tasai garsus žmogus 
buvo geru sunum 
sava motinai.

Žodis “motina” inkvepe di- 
džiause jausla, didžiause meile, 
ir privalo būti szveneziausiu 
žodžiu del kožno, o bet kiek tai 
randasi iszgamu vaiku, kurie 
už gyvasties sužeidžia szirdi 
mylimos motinos, o už josios 
meile ir davima gyvasties atsi
moka jai nemielaszirdingai.

Ateis diena, kada tokie isz- 
gamos vaikai apverkines savo 
motinos, bet jau bus per vėlu 
kada kapas uždengs josios pa
ilsusi kuna ant visados.

Prohibicije yra

1

vuz-

Burtininkas isz 
Cucugvano.

'f

Į 
ilga

ant .kurios vietos szia- 
randasi turtingiausios 

aukso kasyklos.
Godus kapitalistai

apgavingu būdu, o

t i kreipt a in 
balsuotojus, 
mano, kad jie visi balsuos kai
po vienute. Gal butu indomu 
sužinoti kiek tokiu balsuotoju 
yra ir kur ju daugiausia .ran
dasi.

Sekanczios skaitlynes paro
do 1920 metu dalyku stovi kuo
met gyventoju 
imtas, ir g 
tur-gimusiu balsuotoju stipru
ma.

Su lyg 1920 m. Suvienytu 
Valstybių gyventoju suskaity- 
mo buvo 60,886,520 
(vietiniai ir svetnr-gime) 
lauke 21 metus ir dauginus. Su 
žinoti skaitlyne balsuotoju rei
kia nuo tos sumos numuszti 
10,797,799, kurie ne iiaturali- 
zuoti arba diskvalifikuoti, dei 
nemokslumo kaikuriose val
styjose ir del kitu priežaseziu. 
Irgi reikia numuszti 
piliecziųs suvirsz 21 m. 
mo kurie gyvena 
Columbia ir negali balsuoti. 
Tokiu budu turime 49,783,466 
— kuri skaitlyne rciszkia kva
lifikuotus balsuotojus 
nytose Valstybėse. Prie tos 
skaitlynes galime priskaityti 
52,488 pirmu popieru savinin
kus keturiose valstyjose (Ari
zona, Indiana, Missouri ir 
Texas) kurios valstijos duoda 
jiems teise balsuoti preziden
to rinkime. Tokiu budu, isz vi
so, 49,835,954 žmones galėjo 
balsuoti 1920 m. prezidento 
rinkime.

Bet tik 
mesti 1920 
jog tik puse balsuotoju, balsa
vo. Kasi ink svetur-gimsiu, nėr 
galima suskaityti skaitlynes 
balsuotoju. Bet tikima jog di
desne proporcija svetur-gimn- 
siu balsuoja negu piliecziu 

kuris 
tapti

suskaitvmas 
alima pamatyti sve-

1920

žmonių
su-

305,255 
senu- 

District of

Suvie- 
Prie

■•.VA 
pi&

J

Vienas iszinintingus dakta
ras buvo labai didelio mokslo. 
Daug mokinosi, o 
eugvane, kur pirm dvieju metu 
apsigyveno, žmones ji panieki 
no ir jo mokslą už nieką skai
tė.

vienok (hi

Indiana

m.

halsai

užgriebė
jojo žeme 
žmogelis ant senatvės pasiliko 
ubagu.

ATSAKYMAI.

J. AL Granville, 111. — Apie 
rusiszkus rublius dažinokie bi
le kokiam banke.

Miss E. B. Taylorville, 111.— 
Suėjus in pažinti su kita ypa
tų lietuviszkai kalbasi: 
nu man tamista pažinti 
“malonios pažinties 
“malonaus suėjimo ir 1.1. 
“Aeziu už gerus velinimus. 
Lauke tamista atsakymo.

Mrs. P. Klimas, Detroit, 
Aliuli. — Aplaikeme, aeziu, bus 
isztaisyta ir savo laike patal- 
pysime. Raszykie tamistelia 
tankiau.

4 4

suėjimo ir

Raszvkie

26,786,758
Tas rciszkia,m.

szal-

Svctur-gimes pilietis, 
turėjo tiek daug bėdos 
Amerikos piliecziu, dauginus 
brangina savo teises negu dau
gelis vietiniu.

Isz paežiu aficialiszku
tiniu matyt jog buvo 6,221,705 
naturalizuoti piliecziai turint 
21. metu amžiaus arba dau
gins kurie gimė svetnmose sza- 
lyse ir turėjo teise 
1920 m.
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PAJE8ZK0JIMAS.

Paieszkau Petra ir Jokūbą
Gruszauskus paeinanti isz Bir
žų miesto,
Pirmiau gyveno .Johnston (lity 

Jeigu kas
meldžiu pra- 

t^6

Panevėžio Apskr.

dabar nežinau kur. 
apie 
neszt.

juos žino

Stanis Vilaisis
838 Lincoln Avė., 

Rockford, 111.

l i

i l

VILNIAUS KALNELIAI. 
MYLIMAS BERNELIS.
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gana pavo
jinga czionais Amerike, bet di
desne nelaime kabo ant mus 
amerikonizavimas musu vaiku 
kuriems uždraudžia kalbėt juju 
motiniszka kalba. Ponulei ku
rie daro tiesas kongrese sten
gėsi visiems ateiviams
drausti kalbėti daugiau kaip 
vienoje kalboje, nes susiprato, 
jog žmogus turi tiktai viena 
liežuvi burnoje o ne du. Todėl 
žmogui privalo kalbėti tiktai 
vienu liežuviu o ne dviems. 
Juk tiejei ”iszmintingi” kalba 
tiktai vienu liežuviu, o kitu ne
supranta. Kaipgi gali paprasti 
” karnai” kalbėti namie ar 
mokslainęsia kėlės kalbas, jei
gu tokie ‘‘iszmintingi” 
pranta daugiau kaip viena.

liežuviu

nesu-

f.lj
■ ’

lb

ii':

Reilęe tame užbėgti, nes kur

svetur-gime

vy-

balsuoti 
Pridedant prie tos 

skaitlynes 52,488 deklarantus 
kurie gali balsuoti turime 6,- 
274,193 balsuotojus Ameriko
je. Tokiu budu
balsuotojai reprezentuoja 12.- 
5% visu kvalifikuotu balsuo
toju Suvienytose Valstybėse. 
Sulig lyties 3,322,104 yra 
ra i ir 2,899,601 moterys.

Svotur-gime balsuotojai ran
dasi beveik visose valstyjose 
bet ju daugiausia yra industri- 
aliszkos valstijose, kaip tai 
New Yorke, 1,153,813; Illinois 
639,446; Pennsylvania 565,290; 
Massachusetts 441,416; Michi
gan 330,958 ir t.t. Kad nors tos 
valstijos yra typiszkai imigra
cijos valstijos, proporcija sve- 
tur-gimusiu balsuotoju uoto- 
kia didele kaip kitose valsti
jose. Matome didžiausius pro
centus svetur-gimusiu balsuo
toju North Da k totą,

Szitie du nauji muzikaliszki 
veikalai ant piano likos iszleis- 
ti tomis dienomis per kompo* 
zitori prof. J. Žemaiti vargoni
ninką Szv. Jurgio parapijos. 
Preke kožno po 50 centu.

Teipgi toniis dienomiiį iszlei- 
dau du naujus volelius ant

i , ,,—

Butu Darželis.

toju North Daktota, 31%; 
Rhode Island 27%; Minnesota 
26%. Valstijos turinezios tar
pe 25% ir 20% svetur-gimusiu 
balsuotoju yra Massachusetts; 
23.6%; ’ New York, 22.4% ir 
Connecticut, 22%; tarp 20% ir 
15% New Jersey, 20%; M on ta-.

18.6%; 
South

na, 19% Wisconsin, 
Washington, 17.8%;
Dakota, 17% ; Michigan, 17.5%
Utah, 16%; Now Hampshire^

»■* Z M 1 •

Plejer Piapp: 
ka” ir”

; Ak lik te svoi-
” Preke

volelio po viena dęleri.
i a u:..'

t85)
' > i ' V

J. A. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

•4h

•k

15.%; tarp 15%> ir 10%, Cali
fornia, 14.7%; Nevada, 14%; 
Nebraska, 13%; Pennsylvania, 
13%; Oregon 12%; Colorado, 
12% ; Wyoming, 11.5%; Iowa, 
11%; Idaho, 10%; tarp 10% ir 
5%, Vefmont, 10%; Ohio, 9%; 
Arizona 8.7%; Delaware, 6.4% 
Kansas, 6%?; Maryland, 6% ; 
Missouri, 6%; Ihdiana, 5,1%;

........bu         .i—■■in ............. i m   i.nwiifB

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

liniuke — roki* Jokūbas.
Daktaras glostydamas 

savo barzda, ženklyvai pamer
kė Jokūbui iu vėl pakele baisa: 

t Kaip jums rodosi, kad 
meistras Petras prisikeltu?

— Alisliji ponas ] 
Petra isz Lakuczįu? — užklau-

Peliksas Petnvcziu.
~Y Teip, buvo 

žmogus. Labai isznumus vyras, 
anižiuii atsilsi duok jo dusziai 
Vieszpatie. Bet nekelk jo, ba jo 
szirdis persprogtu isz skausmo, 
kaip pamatytu visus vaidus 

mėgo už

se
tai veiklus

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

IIszbulsainuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprascziuusiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vcseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

vcseliu,

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Musu daktaras nieko ne 
moka, visai nieko, sake žmo- 

Nuo ryto iki vakarui ir 
nuo vakaro iki rytui, skaito, 
tai yra pirmas ženklas, jog nie
ko nemoka; jeigu nieko nemo
ka, tai yra kvailas.

Teip sanprotavo 
ežiai ir nei vienas 
nepasitikėjo.

Daktaras be ligoniu yra ly
gus lempai be aliejaus. O vie
nok turėjo rupintiesi apie savo 
gyvenimą, bet szis vargszas ne
uždirbo nei ant vandens, kuri

visus 
mysn gimmeje, o jis i 
viską ramybe.

— Nciszpnola ji prikelti?
Ne, m* — Petnyczia sku- 

Jeigu gyventu, 
tai turėtume seneliui kas me

tai Ini- 
Juk metai vra 

sunkus, ponas burtininke. Ja
vai neauga gerai, lytaus nėra: 
viskas džiūsta.

— Todelgi

S
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DALAIKE SAVO ŽODI DA
BAR JESZKO $10,000 AT

LYGINIMO.

Portsmouth, N. 11. — De- 
szimts met u adgal, turtingas 
bravorninkas Pranas Jones, 

Crowley, 
Boston & 

Maine geležinkelio, duoti de- 
szimts tukstaneziu doleriu jei
gu per 
jokiu svaiginaneziu gėrynių. 
Mikolas da laike duota priža
dėjimą, bet ant 
vorninkaš įniro 
mas savo 
Crowlov dabar skundžia liku
sia szvimyna idant iszpildytu 
velionio prižadejima ir iszmo- 
ketu jam 10,000 doleriu.

Pranas 
prižadėjo Mikolui 
maszinistui ant

deszimts met u negers 
svaiginaneziu

nelaimes bra- 
neiszpildyda- 

dalies prižadėjimo.

tarp 5% ir 1%, Texas 4%; Flo
rida, 3.5% ; New Mexico, 3.4% ;

O ’ 
Kcn-

1.5%; 
ma- 

kaip viena .procentą: 
Alabama, Arkansas, Georgia, 

Carolina,

Louisiana, 2.3r/; West Virgi
nia, 2% ; Oklahoma, 2%;
tuckv, i.sę

S' /

; Oklahoma,
< f Virginia

Sekanczios valstijos tini 
vienazjaus

j

tojai vienodai balsuoja

Mississippi, North 
South Carolina, Tennessee.

Yra tai]> klaidinga manyti 
kad visi vienos tautos balsuo- 

, kai])
yra manyti, jog visi svetur-gi- 
me balsuotojai sudaro vienute. 
Interesinga matyti 
invairiu svetimu 
piu sulig gk.h...

Didžiausia grupe 
kiecziai, po ju seka Anglai su 
683,930, Airiai su 676,257; Ru
sai su 513,652; Italai su 423,- 
658; Szvedai su 424,880; Len
kai su 308,548;
238,294.

Kaslink svetur-gimusiu ku
rie paeina isz szaliu kurios 
pirmiaus prigulėjo prie Rusi
jos ir Austrijos arba prie kitu 
szaliu tik gulima pasakyti jog 
nebuvo galima surinkti tikras 
skaitlynes nes tais metais, ar
ba apie ta. laika, buvo perdaug 
permainų.

Sekanczios

stipruma 
kalbu grū

dinimo szalies.
yra Vai

Norvegai su

valstijos turi 
sekanczios skaitlynes balsuoto
ju:
Franc i ja.................
Šveicarija ........ .
Uolaudija............
Finland i ja ..........
Jugoslavija........
Roumanijii ... . ^.
Lietuva................
Belgija ir

Luxeiuburgas ........ 37,529
00

... 10,071

. . . 83,488 
. . . 76,121 

. .. 70,318 
. . . 58,998 
... 40,789 
. . . 39,902
... 33,691

Graikija ..............
Portugalija, .....
Iszpanija...............
Bulgarija ir

Turkija ....
—Foreign Language Inf. Service.

ANT PARDAVIMO^

. . . 2,284

Didelis nama s su sal imi u ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio,, medžiais apr 
sodytas. Name randasi didelis 
saliu na s ir 17 ruimų su vigado- 
mis, elektriko žibureis, sziln- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir 1.1. Randasi 'Barnes
ville, Pa. tuo jaus prie geležin
kelio stacijos prie Stoito kelio 
einantis isz Alahimojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Goria il
sia vieta ap'iolinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apripz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: gartidžius, tvartas, 
visztinyezia ir t,t. ( Kroipkites 
l.i ‘4Saules” ofisą. t.f.iii

*

Saules” ofisą.
’)

nes.

Cucugvie- 
isz ju jam

uždirbo nei ant 
gere.

.Jau buvo laikas, idant jo pa
dėjimas persimainytu. Daktaro 
diržas, kuriuomi persijuosda
vo, jau ir paskutinėje skylutė
je susegus buvo per platus. Juo 
dauginus jo pilvas reke, juo jis 
labinus mislijo: kaip jam isz to
kio sunkaus padėjimo iszeiti 
gerai.

Viena diena jis apgarsina 
visiems Cuciigvieuziams, jog jo 
mokslas teip yra didis, kad ne
tik gali žmones nuo visokiu li
gi! iszgydyti, kurie tai dalykai 
jam esą visai vaikiszki, liet jis 
gali net nabasznykus prikelti.

Niekas jam nutikėjo, o jo ne
prieteliai vienok 
sznekejo teip:

Nieko nepraloszime, jei
gu ji pabandysime. Puikia ji 
pamatyti darant. Juk daug ko 
yra skaitės. Einame! Padarys 
tai, tai ji pagirsime, o jei ne]>a- 
darys, tai akmenimis užmu- 
szime, tada savo stebuklus te
gul padarys pats ant saves.

Taigi visi nutarė, kad nedel- 
dienyje visi susirinktu ant ka
piniu, 
numirusiu prikelti viena, arba

— du. I u los 
senos panos sznekejo, kad tu
rėtu prikelti devyųis arba ir 
deszimts jaunu vyru.

Dar pirm paskirtos valandos 
jau pilnos kapines buvo žmo
nių prisirinkusiu. Galop juo
dais rubais apsivilkės persigru- 
do per žmones ir daktaras. At
sistojęs ant augsztesnes 
tos, pasveikino susirinkusius 
garsiai atsikosėjo ir tarė:

Alano prieteliai, priža
dėjau jums isz numirusiu pri
kelt nabasznyka. Pakeliu ran
ka ir meldžiu nusiraminti. La 
bai lengvai galiu prikelti Jo
kūbą, Joną, Nanona, Kliaudžiu 
arba Simą. Ar norite, kad pri
sikeltu Simas? Simas Knabis, 
tas, kuris pirm metu vienu isz 
perszalimo numirė.

— Perpraszati poną burti
ninką — atsiliepė Katre, jauna 
po Simui naszle. 
nes buvo tai 
kuri apverksiu, pakol Viesz- 
pats Dievas mano akis laikys 
kaktoje. Bet tamsta nekelk jo, 
kadangi galo]) 
augsztas Paskalis 
vesti (ženytiesi.) Užsakai jau 
iszejo ir gausias dovanas gavau 
nuo jo, kai|> jo tikra sužieduo
tine. Jeigu biednas Simas piu- 
matytu, tai isz 
jaus numirtu.

Apsisaugok, burtiuiiike 
suriko Jokūbas Lavuelis, su 

piktumu rodydamas akmeni.— 
Nanona buvo mano pati. Per
gyvenau su ja deszimtis metu, 
o jog ji man per tuos motus bu
vo kalinys, apie tai žino visi 
Cucugviecziai. Tegul del mano

tarp saves

kur daktaras turės isz

— jeigu to reiktu
• I

vie-

Be abe jo
vei k lūs žmogus,

szio
nori mane

menesio

gailesezio tuo-

ramybes ji ežia ilsisi, kur guli. 
Buvo pikta kaip szirsze, rambi 
kaip mulas, o priek tam nieksže 
ir bjauri; buvo mano gera svai

Ii

>dytoja ir turėjo ilga liežuvi 
bettikrai žalczio liežuvi. Ir 

visko negaliu* pashkyti.
— Bpt-gi galima pa bandy

ti, a tstikp daktaras.
’ipersovgseziu lave, bur-

V' . ■ i, " ■

Iriai sznekejo.

nuo užlaikymu duot i, 
tu neteisingai.

O

, duokite 
su aszaro-

nek.liudykime 
vargszo Petro. Bet pasakykite, 
ka t uriu prikelti

— Mano Gutona 
man mano Gutona —
mis sena moteriszke roke.

Burtininkas nusidavė negir
dįs ii- nuleidus akis nžsimislijo. 
Jau tarp žmonin pradėjo rūgo- 
jimas kilti, kaip tame laike tū
la mergina veikiai suszuko:

— Ponas daktaras, tegu] ji 
miega. Graži ta mergina gerai 
padare numirdama. I’risipaži- 
no man visame kame,
numii’e ji, tai ja apredeme bal
tais rūbeliais 
me nitu vainikėliu, 
goji mano prietelka 
kaip sužieduotine. Ilsėk,
mylimoji, žemeje, nesą tas, km 
ri mylejei, su kita apsivedė.

Dievobaimingas 
aszaras apszluostes tarė:

Amžina at ilsi.'
Ir klausytoju akys apsiasza- 

i'iivo prie atsidusejiino 
basznvke.

— Ka ant to galiu pasaky
ti ? Jeigu teip yra, pažvelgkime 
ant ko kito. Žiūrėkite, len sto- 

apdengtas
žolynais, kurie jo 
norėtu uždengti.

, kuris tetu- 
menesius. Ir

o kaip

ir apvainikavo- 
Xelaimin- 
iszžiurejo 

mano

(lakta ras

už nu

vi medinis kryželis 
žolėmis ir 
juoda kyra 
Czia ilsisi kūdikis
re jo tikt devynis 
tikrai hutu nuodėmė žadinti 

nesą jis t ei p yra 
jog

hut n
isz miego ji,

Ilaimingas, jog jau negyvena 
ant szio savnoriszko svieto, kur 
reikia g 
ne sznekate, 
Bet gana 
nenorėjote,

prdeti, ka jus apie ma- 
prieteliai.
Kadangi 

prikelcziau 
padarysiu* kita- 

jau neprikeldamas numi-

mano 
sziadien / 

idant
sziandiena, ta 
d o s,
relių, bet trukdydamas jums 
mirti.

Žmoniszkai linktelėjo ir nu
ėjo.

Nuo anos dienos jis gydė 
žmones Cueugvaiie ir visi my
lėjo ji. Nabasznykus paliko ra
mybėje, bet nevienam isz gyvų
jų sugražino gyvenimą.

Ant to baigiasi apsakymas, o 
kaip matote — baigiasi gerai.

a

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. ‘ Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku. Persiszku, Graiklszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam’gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka hz Egipto Rubiną 
Sulva. Pel vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES O t
TIKTAt UŽ ..... . AJC.

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
▼isas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumil 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

Liet u viszkas Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tcleponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ir
►

ft

/ J/
Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau- 

preke. Teipgi 
automobiliu*

jausta mada. Pigi 
pristato 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

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

visokiem*

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriloz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t» 
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

J

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

Lietuviszkas Bankierina 
ir Laivakorcziu Agentas

SZTAl KA MUMS RASZO
Guodojamas Žukniti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
j u gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
minus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minėtu vaistu-žoliu. Su tikru pagarba

Anele Kuncevicziene,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szhntams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerui kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir žoles greieziuu- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visoki 
nesmagumui, visokios ligos vis paeina 
nuo susigėdinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankyk'ite su ligoms, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų katalogu. M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK 1125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62
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Mokame 3-czia procentą ant | 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam g 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 J 
Liepos. Mes norim kad ir jus | 
turėtumėt reikale su musu banka | 
nepaisant ar mažas ar didelis. |

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea.
Joj. E. FERGUSON, Kasieriue.

»

■

Z1'

u

.ill

ji4,

.1..

t

rali.
»



f IF I

I

i

MII H HIII HiIIHHIHHlf IHIHlHHt HHHH ilH 1|« ĮUk

ANTANUKAS

>

»

v
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SAULE

Antanukas
Pavislyje.

Sodžius gulėjo nedideliame 
klonyje. Nuo žiemiu puses tu
rėjo ji apsiauto nuolaidus, ap
žėlė pusznu kalnai, o nuo pietų 
pjises kuproti kalnai, 
lazdynais ir dagiliais.

gi me sodžiuje,

ejo so-

tan.

užberti 
Tenai 

garsiausiai giedojo panksz- 
eziai ir tankiausiai 
džiaus vaikai rieszutauti ir liz
du draskyti.

Kad prisiėjo tau atsistoti vi
duryje sodžiaus, rodėsi,
kad abi kalnu juostos bėga vie
na prie kitos, kad susidurti ton 
kur isz ryto teka raudona sau
le. Bet tas tiktai rodėsi taip.

Už sodžiaus tęsęsi terp kalnu 
klonis, perkirstas upelin ir pri
dengtas žalia pieva.

Ten ganosi galvijai ir laiba
kojai gužucziai
medžioti ant varliu, kukuojan- 
cziu vakarais.

Nuo vakaru sodžius 
tvenkinį, už tvenkinio Visla,
o už Vislos vėl kalnus, kalki
nius, nuogus.

Kiekvieni

vaikszeziojo

turėjo

nuo

ir nu-

stambius

• • • ir jis
Pirmo

ką d ant 
ir suka
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namai pilkais 
sziaudais dengti, turėjo sodeli, 
o sodelyje slyvas, isz kuriu tar
po buvo matyti kaminai, 
paiszu pajuodavę, ir kopeezios
nuo ugnies. Tos kopeezios li
kosi užvestos neseniai, o žmo
nes mislyjo, kad jos geriau 

ugnies, ne
kaip gužucziu lizdai, 
kaip doge kokia trioba, stebė
josi labai, bet jos negelbėjo.

— Matyt, kad ant to gaspa- 
doriaus buvo Dievo daleidimas 
— kalbėjo tarpu saves. — Su
degė, nors turėjo jukgi naujas 
kopeczias ir nors užmokėjo 
s'/.triuopa už senas, ka tai jose 
buvo sulaužyti laiptai.

Tokiame sodžiuje gimė An
tanukas. Padėjo ji nenudary
tame lopszyje, ka pasiliko po 
numirusiam broliui, ir miego
davo jame per d vi ėjus 
Paskui atėjo ant svieto 
Rozalija taigi turėjo jai užleis
ti vieta, o pats, kaipo suaugės 
vyras, persikelti ant suolo.

Per tuos metus supo sescri, 
o per visus sekanezius dairėsi 
po svietą. Karta inpuole in upe 
kita karta gavo botagu nuo va- 
žiuojanezio vožėjo, už tai, kad 
vos tik arkliai jo nesumindė, o 
treczia karta szunes taip ji su
kandžiojo, kad dvi nedelos gu
lėjo ant pecziaus. Taigi prityrė 
nemažai. Užtat, 
metuose, tėvas dovanojo 
gelumbini bruslota, su 
giniu guziku, o motina — liepe 
jam seseri neszioti. -

Kad turėjo penkerius metus, 
liepe jam kiaules ganyti. 
Antanukas nelabai jas dabojo.

in antra 
kalkinio 

kalno, karts už karto rodyda
vosi kasžin kas 
juodas. Iszlysjlavo isz 
puses, lyg isz požemiu, 
vo augsztyn ir puldavo in deszi 
ne. Paskui ta pirma ėjo antras 
ir treezias, toki pat 
augszti.

Tuo tarpu kiaules, 
vo būda, inlindo in bulves. Mo
tina, pamaeziusi tai, apsisuko 
aplink Antanuko bruslota teip, 
kad vaikesas kvapo beveik ne
galėjo atgriebti. Bet kadangi 
neturėjo szirdyje įnirtimo, 
nes buvo vaikas geras, tai isz- 
sirekes ir iszpeszes — bruslo
ta, paklauso motinos:

— Mama! o kas ten toks juo-* 
das vaikszczioja už Vislos!

Motina pažiurėjo, kur Anta
nukas su pirsztu rodo, priden
gė akis su ranka ir atsake:

— Ten už Vislos? Kas, tai 
nematai, kad malūnas vaiksz-

dabok 
kiaulių, nes tave dilgėmis isz- 
topsiu.

— A-u, malūnas! O kas jis," 
mama, per vienas ?

— Et, kvailas esi! — atsake 
motipa, ii; pąąiskubino prie sa-

kad
gins gryezJas nuo

Užtat

metus.
sesuo

ketvirtuose 
jam 

misi n-

Bet

Velyjo jisai žiūrėti 
Vislos puse, kur už

augsztas ir 
kaires 
kibia-

juodi ii

pagal sa-

czioja? O kita karta

vo darbo. Kur ji turęjo laika ir 
protą*aiszkinti apie malonus!

Bet vaikui malūnas raroutiio
<■ -.4#. ‘ '* ’ l*w*1 ' "* 11**1 •* ■*«»• “**.  s

nedave. Antanukas matu ji juk 
gi kasdien, Mate ji ir nhkti, 
per sapna. Taigi vaikiszczyje 
užaugo toks baisus ^ žingeidu
mas, kad viena diena užlindo 
ant kelto — ka žmones ant ki
tos puses upes vežiojo 
plauke už Vislos.’

Nuplaukė, užsirito ant kal
kinio kalno, akurat toje vieto
je, kur stovėjo apgarsinimas, 
kad tonai nevalia vaikszczioti, 
ir pamate vėjini malūno, pasi
rodo jam jis lyg varpyczi/i, tik
tai savyje buvo storesnis, o te
nai kur varpnycziojo yra lan
gas, turėjo keturis
sparnus, pastatytus kryžiavai. 
Iszpradžiu nesuprato nieko — 
kas tai ir kam? Bet paaiszkino 
jam apie tai piemenys 
dasižinojo apie viską, 
cziausiai apie tai, 
sparnu puczia vejas
juos, kaip lapus. ’Poliaus apie 
tai, kad malūne malasi 
ant miltu, ir ant galo apie tai 
kad prie malūno yra maluni
kas, ka paežiu musza o yra 
toks mandrus, 1 
isz svirnu galima 
žiurkes.

Po tokios aiszkios 
Antanukas sngryžo namo tuo 
pacziir keliu, ka ir pirmiau. 
Dave jam ten keltininkai pora 
sykiu per pakauszi, už 
kruvina darbu, davė 
motina truputi per gelumbini 
bruslota, bet tai niekai. Anta
nukas buvo linksmas, nes nu
ramino žingeidumą. Taigi nors 
atsigulė alkanas, sapnavo visa 
nakti: tai apie maitina, ka mil
tus mala, tai apie malunika, ka 
musz paezia ir žiurkes naikina 
isz svirnu.

Mažas tas atsitikimas padu- : 
re intekme ant viso vaikiszczio 
gvvenimo. Nuo to laiko 
saules tekejŲno iki nusileidi 
mo — drožinėjo jis pagalius ir 
dėstė juos skersai. Paskui isz-

- mėgino.

javai

musza 
kad žino kaip
i panaikinti

lekcijos

savo 
jam ir

- nito

drožė sau kolumna, 
tasze, statinėjo, kol ant galo 
nepastatė mažo malūnėlio 
kurs prie vėjo 
kaip anas už Vislos.

Kas tai buvo per 
mas! Dabar truko 
tiktai, paezios, kad ja 
mnszti, ir butu jau isz jo tikras 
malunikas!

Iki deszimtu metu pagadino 
keturis peilius, bot užtai dro
žinėjo su jais keistus daigius. 
Dirbo veimalimns, tvoras, ko- 
peczias, sznlinius, o net visas 
gryezias. Net žmones stebėda
vosi ir sakydavo motinai, kad 
isz Antanuko bus arba meiste
ris. arba didelis niekadaris.

Per ta laika gimė jam dar 
vienas brolis, Vaitiekus, sesuo 
paaugo, o tęva medis užgriuvo 
— miszkc.

Grinczioje buvo su Rozalija 
labai gerai. Mergaite 
szlnve grinezia, nesziojo 
deni o net galėdavo 
kruopu. Vasara siųsdavo ja ga- 
pyti galvijus su Antanuku, nes 
vaikiszczias užsiėmęs drožinė
jimu, niekados nieko nedabojo. 
IJa jo neprimusze, nepripraszo, 
neprisiverke ant jo. Vaikesas 
.roke, žadėjo, verkė net drauge 
su motina, bet daro savo,'o gal
vijai vis in iszkada lindo.

Tiktai, kad sesuo drauge su 
juorn gano, buvo 
drožinėjo pagalius, o ji dabojo 
karves.

Nesyki motina, 
kad mergaite, nors 
turi daugiau proto ir noro, ne
kaip Antanukas, laužo isz gai- 
lesczio rankas ir dejavo priesz 
sena kurna, Andriu,

— Ka asz nelaiminga dary
siu su tuo alsi ma i uoliu Anta
nuku? Ne grinczioje jis nieko 
nddaro, nei galviju neprižiūri

mažo 
sukosi taip,

džiaugs-
Antannkui

galėtu

žiema 
vau- 

iszvirti

goria u s, jis

matydama, 
jaunesne,

■ ' - * 

tik vis pjausto tuos pagalius, 
lyg in ji kas butu inejes. 
isz jo, mano 
gaspadorius, nei-bernas, tiktai, 
dykaduonis, ant juoku žmonių 
ir Dievo uzrustinimo!...

Andrius, kurs jaunas badu-
t

Jau
Andriau, nebus

4

atsiliepė antras gaspaclo-0 pankui nukrito sniegas ir. 
net žipgus iszba ide.

Žiema gaspadoriu 
vaikszeziojo in mokslaine. 
kadangi nuo Antanuko itesiti-

vaikai
O

lu -- 
rius.

— -žinoma, kad rcis/.Kiu —- 
tare pirmas. — Lyg jus n (‘bū
tumėt girdoje, ka nekarta mn- 
,iįu vaitas sako: ;Kad 
inokecziau abeęela, tai isz tokio 
vals(‘ziaus turecziau .daugiau 
'iiei tukstapti rubliii, tiek ka ir 
raszt įninkąs.

In trecziu diena Antanukas 
in mokslai* 

Pristrudo jam beveik teip

reiszkia

į.<

I ; *
i

V?

kejo motina.nekokios pageĮbos 
aspadorysteje, tiktai perisz-i 

tai pasiklaususi

asz nors A

1gi 
ka'da, 
Andriaus, pasiryžo 
vaikezą in mokslą.

— O ar mane mokslaineje 
iszmokins statyti malūnus? 
klausi* Antanūkas.
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KARVES KAULAI MUZĘJUI.
JSfctai kaulai karves Sophie XIX kuri už’gyvasties davi- 

(j()00.svaru svies-nėjo daugiuose pieno už kitas savo sesutes —
to in laika septyniu metu. Karve likos papjauta idant moks- 
linezei galėtu isztyrineti josios geruma, o kaulai randasi val- 
diszkam muzejiii Washingtone.

su tropinis ir 
daug svieto mate, taip ramin
davo susirnpinuse naszle:

— Žinoma, gaspadorinm jis 
nebus, tai tiek, nes jis tam ne
turi nei gero proto,
reiktu pirmueziausiai in moks
laine o paskui pas meistrą. Isz-. 
simokins isz knygos,

mas važinėjo

Dėlto ji

i szs i mo
kins amato, ir jeigu in niekusi

I
• I vist

n e pa v irs, gyvens 
Ant to naszle 

laužydama rankas:

te! O ar tai ne geda
riaus vaikui už amato imtis ir 
bile kam ant apstoliavimo dar
bu daryti ?

Andrius paleido
medines pypkes ir tarė:

g(‘Ma, bet ro 
dos tam nėra nekokios.

I diskui, at sigry žda m a s 
Antamio, sedinezio ant grindų 
ties suolu, paklausi*:
■Na, sakyk, bambale, kuo 

tu nori Imti? Gaspadorinm. ar 
pas meistrą ?

() Antanukas ant to:
-— Asz statysiu malimus, ka 

javus mala.
Ir atsakydavo taip vis, nors 

kaip kar

atsake,

~ į p«n jo pi lipa syki
‘ir

Oho! iszmokins tave -pet graži, tynipja* kąpibarys kar-
41C» ft

jei tikkancelarijoje rnszyti, 
tai norėsi.

Paėmė naszle 
szimtis skatiku ryszelijc 
kiszczia už rankos ir, su Imiipe, 
nuėjo pas mokytoja. I nejus in 
gi inczia rado ji belupanti sau 
senus

ket uriasde-
, vai-

lis kaip žuvis tinklo.
) >ag riebe 

abiejomis rankomis 
ir kiek galėdama roke:

Mani? jukgi sudeginsite, 
mama!...

Jau ja bobos visai
pecziu uždėjo dangle ir pradė
jo kalbeli tris sveika marijas: 

mylistos

žiniunei,
Sudavė 
motinai 

už kaklo

inkiszo.

— Sveika Marija, 
pilna....

— Mama! mamvte!... vai-
i tojo nelaiminga mergaite. — O

Oj kūmai, ka jus szneka- mama!....
;‘aspado-g Vieszputs

(luinus isz

—Žinoma kad

ant jo purtė galvas, 
tais tai ir szluota.

Turėjo jau deszimti 
kad viena syki, jau

o

prie

met u, 
asztuoniu 

metu jo sesuo, Rozalija, labai 
Kaip atsiguli* isz va

ry tojaus pri-

mislyjo, 
davė

Bet kad 
isztryne ja

ant rytojaus

net biu

susirgo, 
karo, tai jau ant 
kelti buvo sunku. Kuna turėjo 
karszta, akys klaidžias ir szne- 
kejo nei szi, nei ta.

Motina isįzpradžiu
kad mergaite nuduoda; 
jai pora kumszcziu. 
tas nepagelbėjo, 
karsztu uksusu, o 
davė gerti degtines su metile-
mis. Viskas ant niek, o 
giau, nes po degtines iszejo 
ant mergszes mėlyni 
Tada naszle, peržiurojusi skn- 
dnrius, koki tik buvo skrynio
se ir amaroje, paėmė
skatikus ir paszauke pagelbon 
Grigoriene, didele žiniune.

Bukli boba apžiurėjo ligom’ 
su atyda, apspjaudo aplink ja 
grindis, kaip priguli patepc Ja

taszkai.

szeszis

grindis, kaip priguli patepc Ja 
net lasziniais, bet — ir tas ne
gelbėjo.

Tada tarė motinai:
— Užkurkite pecziu taip, 

kaip lyg duona koptumėte. Bei 
kia mergaitei užduoti ant gero 
prakaito, tai nuo jos liga nueis.

Naszle prikurino pecziu, 
kaip reikia, ir iszome

pecziu 
žarijas, 

laukdama, ka toliau lieps da- 
rvti.

— Na, dabar, — tarė žiniune 
— paguldyt mergsze ant pu
sžilius lentos ir induti ja in pe
cziu, ant trijų Sveikamariju.

su ranPasveiks tuojaus, lyg 
ka butu kas ate,mes!

Isztiesu, paguldė 
ant puszines lentos 
kas žiurėjo ant to isz grin-ezios 
kertes) ir indejo ja, kojomis in 
prieszaki, in pecziu.

^Įprgaite, pajutusi 
atsigavo: ■

Mama, ka jus su maninr 
darote? — $uszuko.

4

Rozalija 
(A ritami-

karszti

darote ?
- ^’yįęk, kyaile, tau 

iszcis ant sveikatos.
Jau.ją inkiszo bobos iki pu-, 

sįaiij mergaite praliejo moty

tas

pribėgo

suszuko verk- 
jukgi jaten ant

kalbėti Sveikamarijas.

su tavim, pa
girta tu terp moterių....

Dabar Antanukas 
prie pecziaus ir pagriebė moti
nai už andaroko:

— Alamy te, 
damas — o
smert užskandes!
, Bet tiek tik pelne, kad gavo 
per galva, kad neperiszkadvtu 

Tuo
tarpu ir ligone perstojo-musz- 
ti in dangle, metytis ir rėkti. 
Tris Sveikamarijas atkalbėjo, 
dangte atėmė.

Peeziuje gulėjo lavonas, su 
oda raudona, kur neknr nusi
movusia.

— Jėzau! suriko motina, 
paluncziusi mergaite 
szia in žmones.

Ir toks paėmė 
mergaites, kad vos tik 
padėt žiniunei perneszti kuna

Paskui atsiklaupi1 
viduryje grinezios ir, muszda- 
ma galva in asla, szauke:

— Oi! Grigoriene!... Ka jus 
dabar ežia padarote!....

Žiniune buvo nuliūdus.
— Et!... tylėtumėte geriau. 

Jus gal mislijate, kad mergsze 
nuo karszczio taip paraudona
vo? Tai taip isz* jos liga lindo, 
tiktai truputi porgreit, tai ir 
numarino vargsze. Tas viskas 
jukgi isz Dievo galybes.

nežinojo

nepąna-

y

ant suolo.

ja gailestis
galėjo

re

Sodžiuje niekas
apie, priežasti Rozalijos smer- 
ties. Numirė mergsze — tai 
sunku. Matyt, kad taip buvo 
jau jai žadėta. Argi tai vienas 
vaikas kasmet sodžiuje inirsz- 
ta, o ju visados yra pilna!

Treczioje dienoje indejo Ro
zalija in nauja graba, su juodu 
kryžium, grabu indejo in ra

jau-tus ir nuvožė su dvejais 
ežiais už sodžiaus, ten, kur ant 
indubvisiu kapu bukli supu v 
kryžiai ir baltžieviai 
Ant nelygaus kelio

e 
beržai, 

grabelis 
truputi persikreipe ant szono,

laikydamasis v
eidamas

Paskui

o Antanukas, 
plotinos andaroko, 
paskui vežimą, mislijo;

— Turi but ten negerai Ro
žei, kad taip taisosi ir ant szo- 
no vereziasi!...

~ paszlakszte kuni
gas graba sz vestu vandeniu, 
keturi' bernai nvilęicĮo ji ant 
juostu in duobe, 
memis -— ir viskas.

Kalnai su užianeziu mirkti 
ir tie, ant kuriu krūmai augo, 
pasiliko ten, kur buvo. Bįeme- 

(Įudavo nnt 
gyvoninąas 
i sodžius 

nebeteko vienos mergszes.
Per nedelia, kąl))ęjo apie ja, 

paskui užmirpo ir apy nio 
sz vi ežia kapa, ant kurio U jtui 
vejąs dūdavo ir forsake ž^ifiui.

nys, kaip seniau, 
rageliu klonyjo ir

užgriovė že-

ėjo savo keliu, nors v . t “i • .
Per nedelia, UąlJjęjo apie ja, 

..................... • ir i
kppa, ant kurio i/į'įtai

uii.

api ido

kailinius. Pasikloniojo 
jam iki keliu, indave atnesztus 
pinigus ir ture:

-- Kloniojnosi ponui prapc- 
labai praszan, kad 

snargliu pa-;
o rankos jam

nesigailetmnei, kaip tikras tė
vas...

< z(‘moje, ka jame gira stovi, o 
suolai buvo vięnąsj)askni kita, 
kaip bažnyczioje. TiĮctai ka
dangi peązjus buvo perplyszcs, 
o durys neprmidirrydavo, tai 
biski szaltn )>UVO. Vaikai tur 
jo raudonus vęidus 
laike rankovėse

1 .i k i ir,: t 111 • i'

neprisidnaydavo,

.|h

šoriui ir 
man ponas szita 
imtum in mokslą,

Ponas, kuriam sziaudai buvo 
matyti isz kiauru czebatu, pa
ėmė Antanuką už smakro, pa
žiurėjo jam in akis ir paplojo 
su ranka.

— Dailus berniukas -
— O katu moki?

— Teisybe, kad dailus
Ižiugo motina - bet t u rimt

tarė.
f 11 . nu-

mot ina( 
nieko nemoka.

Kaipgi tai, jus

paklausė-

esate jo 
motina ir nežinote, ka jis moka 
ir ko iszsimokino.’ 
mokytojas.

— Isz kur nsz galiu žinoti, 
ka jis moka? juk asz boba, tai 

tie daigtai. O 
ka mokinosi jis, lyg mano An- 

, kad moki 
canvti, malkas 

vandeni

man negalvojo

tanukas, tai žinau 
uosi galvijus 
skaldyti, 
semti ir kibą 
giau.

■

r>

O‘

isz szulinio 
jau nieko dali

l’okiu budu vaikiszczias bu 
priimtas in mokslaine. Bet 

kadangi motinai buvo gaila isz- 
skati- 

pa-

vo

kad nusiraminti, 
pas savo namus dveje- 

rodavy jusi j u, 
kad Antanukas 

in mokslaine ir

leist u kol uriudeszi.mt.il 
ku, tai, 
szauke 
ta kaimvivu ir
ar tai gerai, 
vaikszezios i..
kad tiek pinigu ant jojo padė
jo.

— ,l1e!...;atsilie|)e vienas gas
padorius lyg tai mokytojui 

valseziaus, tai antmokasi isz 
tycziaus gulėtumėte jam nieko 
neduoti. Bet vis jis primena; o 
tokius, ka nemoka jam atsky
riui, praseziau mokina.

— O ar geras isz jo prapeso- 
rius ?

— Na! nieko sau!... Jis lyg 
kaip su juo szneketi,
yra'lruputi kvailas, liet moki
na — kaip reikia. Mano vaikas 
vaikszczioja pas ji tiktai treti 
metai ir jau žino visa abecela 
— nuo virszaus iki apaeziai ir 
nuo apaezios iki virszui.

— Hm ka tai reiszkia abece-

tai toks

r

i

i
i

'C-

i ir rankas
—- mokvtoi 

s ir
ant galvos.

sudėjo baltas
žiurėjo

*|| M 'V, ll f J ..!■ I' |i ak

jas vaikszeziojo su kailiniais i 
su avinine kepure 
O po kampus 
szaltis ir 
1)1 izganeziomis akimis.

Pasodino Antanuką terp tu, 
ka nežinojo (Ja litam, ir prasi
dėjo lekcija.

Antanukas, gaves pamokini
mą nuo motinos, padare 
prižado#, kad turi atsiženklin- 
u\. ... .... i 'I

in visus su

sau

Mokytojas paėmė kreida in i 
sustingusius pirsztiis ir ant su
raižytos lentos parasze ženklą.

Žiūrėkit vaikai! -- sake.
Ta litara legva atminti, nes 

iszrodo teip, lyg kas kazoku 
szoktu ir skaitosi A. 
ten asilai!... Sakykit:

— A... a... a.
halsu 
riaus.

Nutilkite 
a... a... a... 

suriko vienu 
mokytiniai pirmo sky-

. Labiausiai buvo girdėt 
balsas Antanuko. Bet mokvto- 
jas dar jo nepatemijo.

ToliatiB bus.
(

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
See i ta Polka
Lietuviu Marszas
SuktinU Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Pade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka
Rasluca Valcas
Mojava Vcszna
Augonclo Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku bildu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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Pažinojau viena' bobule, 
Dvieju dukrelių mamule, a. 

< > teip loji bobele neszvari,
■ log apsakyti negali.

I ’>ur(Iingimiu nepriži uri, 
Pa> ja jokios vigmlos neturi.
1 r da kožnam in akis szoka, 
Noriais jai gerai už burda 

užmoka.
Jeigu josios vyras ant jos 

užklumpa, 
da kailio neiszlupa,

l ai luojaus stiklą nnmszai- 
nio pripila, 

In gerkle tam asilui inpila, 
nujaus truputi apsimalszina,

1 r da antra pasiulina.
Apsvaigintas ant grindų su

smunka, 
Boba isz stubos iszsmunka.

Pas kūmutes gerus laikus turi, 
Kada vyras girtas be žado guli.

Teip, tai yra geriauses spa* 
«abas, 

Jeigu tokis vyras ai)«vaigiiZas,
Juk su girtuokliu vyru vis

ką padarysi, 
Ir ka panorėsi tai darysi.

:Įc iįc

Konetike yra daugybe viso* 
kiu merginu,

Doru, niekszu, riebiu ir sau
su kaip giltinių, 

Visos konia dirba szaposia, 
G u min i uosiu ir misingini uosia.

Tankiause kelios myli vie
na vaikina.

Na ir ėdasi, ba nepasidalilia, 
Viena antra vaczina, 
Per pakampius selina, 
O lankei kaip sueina, 

Tai be vaidu neapsieina. 
Apsidrasko ir apsipaszo, 
Su liežuveis apsitaszo, 

Vyrai turi nuo ju lenktis, 
Kaip nuo pavietres sergėtis.

Ant sarmatos ne žiuri, 
Ba suvis jau neturi, 

Turiu užsiraszius pora tuzinu

rr

•l

ju

darant,

nes Colgate’s 
savyje

Tėvai neturi pavelyt 
vaikams užleistivaikams 
dantis, kadangi taip 

j jie pakenkia t 
savo sveikatai.

T^vai turi mokinti juos 
valyti j u dantis su Col
gate’s Ribbon Dental 
Cream, 
neturi savyje jokiu 
kenksmingu vaistu, ir 
už tai nuvalo dantis 
saugiai ir pilnai. Pirkit 
jiOms triubele to valy-

J i»- 1 J

Tuju netikusiu mergužių* 
ai; ♦

yieua uoszvele ant žentelio! 
užklupo, 

Vos jam akiu neiszlupo, 
Žentelis neturėjo ka daryti, 

Tarėjo uoszvia su koja spirtu
O szirdelcs gerai inspyre> 

Kad net toli nusiyrė, 
J uoku daug isz to buvo, 

Kas mate, tai nuo juoku net 
griuvo.

Bobele lakstė ir pliovojo, 
O buvo girta, tai strapaliojo, * 

Paskui da ant kiemo iszbegus, 
Pasamonus susiėmus, 

Plūdo ir rupužiavo kiek galejdį 
Visokes “sorkes” rodinejo. 
O j tu moterėlė kokia tu ne

tikus, 
Nuo dorybes visai atsilikus, 

Visi jau žino apie tavo darbus,
O ežia senatve užeina, ne il

gai teip bus.
Geriau in broetva iusiraszyk, 
Dievo susimylejimo praszyk, 

Ba kaip smertis jivt tavęs už-

Tai blogai si <.
* 4

Užtikau arti Nantiko daug 
tokiupleisu,

Kur randasi bobų pašilei- J 
dusių, 

Kada vyrus in darbu iszleidŽij||
tol

Pasamonus susiėmus

'klups, 
..avim bus.

*

dusių,

Ir

ll

•«

B Ji

Tuojaus viena kitai krivulę 
paleidžia.

Susibegia kelios in krūva, itMuni ici iv v iiv/n ui

Gere munszaine—szaukiii urtl!
O tegul katros vyras pasisuką

• Tai vos sprando nenusuka. “Į*
Iszmetn nobaga laukan ir 

su torio ja,
■ du

Ir da k u Inkais apdovapoja.
O jus nelaimingi vyrai,: 

Sunku gyvenimą turite tikrai 
Tam visam patys kalti esateį
Jeigu bolxnns.isz pradžios^

vale duodatiu
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Isz Shenandoah, Pa. SENOS BARBES PAMO- 
KINIMAI.

apsi- 
Mikolo

1 ~    .. - ,_rr - -| ■■ - _nwwram.o m ..jiLi.--.n i. j

ŽINIOS VIETINES.

—• Praejta sanvaite 
vede Elzbieta, duktė
Radaucko, 624 W. Market uly., 
su Antanu Kelley isz Philadel
phia. Vinczevono atsibuvo 
Szv. Antanu bažnyczioje.

—- Musu barberis 
Ancereviczius galės 
patarnauti savo kostumeriams 
nes aplaike nauja pagialbinin- 
ka Julijona Greimą, kuris sa
vo prof esi jo gerai supranta. 
Eikite pas Ancerevicziu jeigu 
norite būti deszimts metu jau- 
nesneis.

— Alęksandras Duczis, gy
venantis pas savo broli Juozą 
mirė praeita Sereda sirgdamas 
kelis metus. Velionis iszgyve- 

17 metu.
brolius

Vinczevone

J u ozą s 
greieziau

no Mąhanojui apie 
Lietuvoje paliko kelis 
ir seseres.

Pine važiuodamas

Pine ulv- 
sudau-

Jonas Kuberta, 600 W. 
u ly ežios

t roku pataikė in gonkeles Juo
zo Ilochelo, 427 W.
ežios kurias pusėtinai

Jonas turėjo tai padaryti 
idant apsaugoti gyvastį maža 
kūdikio kuris norėjo perbėgti 
per ulyezia, nes jeigu
užvažiavęs ant gonku tai butu 
užmuszes ar pavojingai snžei- 

.Fonas vra sumini 
Kubertaviezians.

.Jeigu kas mano užvesti 
in st ubą 

liktorius, 
elektri-

že.

nebūtu

dias kūdiki, 
buezeriaus

įdek trik i n ia szviesa 
arba pirkti puikius 
tegul pirma ateina pas

Boczkauska, 
, o

padarytas gerai ir 
naneziai.

Floriona
312 W. Pine ui v,
kieri

laike

praėjusia Pet-

Pinchot

darbas bus 
užganadi- 

— t. f.
—■ Sirgdamas kelis metus,

sztorninkas Branislovas Prusz- 
keviezius 59 metu kuris 
groserysztori po 404 W. Pine 
ulyczios, mirė
nyczia. Velionis paėjo isz Len
kijos, buvo nevedias ir senas 
gyventojas Mahanojans. Pali
ko tris sese nines ir dvi seseres 
tėvynėje.

— Gubernatorius
apskelbė buk 11 diena Novem- 

szvente, 
nes ta ja diena pripuola Armis
tice Day arba diena užbaigimo 
avietines kares, kuria apvaik- 
sztines tinkamai po visa Ame
rika.

bėrio bus legaliszka

Kasvklos dirba 
meto, nes 

užkalbinimu 
Kasvklos

iszkasi-

gerai ir
dirbs lyg pabaigai 
turi daug 
kietųjų anglių, 
teip stovi užpakalije 
ino anglių ant kokios szesziu 
menesiu nes paskutinis
kas isztusztino visa zoposti ko
ki kompanijos turėjo.

— Panedeli 
Woreesterio,

ant
ir

st ra i-

pribuvo

8 va- 
ro-

minkąs, 
Europos, 
ezinusiu vvru 
krutinės duo 

ir kitus

kuris

isz 
Mass., jaunave

džiai Ponas Juozas Baczvs su 
savo jauna paeziule atlankyti 
ponstva Strielkus, 317 W. Ma
hanoy Avė. Ponstva Baczei ap
sivedė kėlės sanvaites adgal.

— Ketvergo vakaru,
landa ant Lonkiszkos sales, 
dis visokius akyvus perstaty
mus dimtuolis Madas Maksy- 

nesenei pribuvęs isz 
gal vra dru- 

ant svieto. Ant
s sudaužvl i akine- 

rus ir kitus panaszins persta
tymus kokius kitas žmogus ne
galėtu dalai ky t i.

—■ Ejdamas ant medžiokles 
18 metu Jonas Pa vi i nekas gy- 
venanatis Morejoi, 
per akmeni, karabinas iszszo- 
ve pataikindamas 
szona, mirdamas nuo 
ant rytojaus Ashlando 
būtoje

Laidotuves atsibuvo Panede- 
lio ryta su 
gomis.

parpuolė

m 
žaidulio 

Ii gon

vaikui

bažnytinėms apei-

SVARBIOS PRAKALBOS!

Kurias rengia, S. L. A. 211-ta 
kuopajhvyks Nedalioje,Spalio 
(Oct.) 26-ta 1924, 2-tra valanda

Norkevicziaus Sve., 
Mahanoy City, Pa. Kalbos vos
popietu,

kelios savaites sugryžėsisz Lie
tuvos, S. L. A. Daktaras Kvo
tėjas, Dr. E.tėjus, Dr. E. G. Klimas isz 
Philadelphia, Pa. Visus 
širdingai kvieczia, '
S. L. A. 211-įos Kp. Komitetas.

isz— Mikola Molisžius 
Shafto, likos surisztas mazgu 
moterestes su pana 
Mnrtinavicziuto isz

Alberta
Browns-

vilios praeita menesi. Tik ana 
diena iszsidave buk porele np-
sivede.

— Juozas Jankauckas ra
do ant ulyczios dvieju pietų Le
ona Nanartnvicziu, ■ 
Atlantic ulyczios, kuri 
isz namu per keliolika valan
dų.

4161/2 W. 
dingo

del— Gerai pažystamas 
daugelio Antanas Miornicki, 
lenkas, 57 metu amžiaus mirė 
ana sanvaitia. Būdamas jaunu, 
pribuvo in Amerika pergyven
damas mieste daugeli metu.

— Jeigu norite turėti Ro
jų ant žemes, tai iszpildykite 
sziuos mano pamokinimus, o 
szirdeles turėsite linksma gy
venimą:

— Dalink is su prisiegelia 
savo uždarbiu, nes kitaip jo
sios neteksi.
yra 4 ‘
ir visuom dalytis.

— Nekiszk nosies in josios 
namini darba ne in puodus. Ge- 
riause rūpinkis apmalszyti 
savo akis ir savžine o butu ma
žiau blogo ant svieto.

— Neatstuminet nuo saves 
paezios jeigu tau 
gelbsti: gal nori tau 
noktaiza, užsekt

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju.

SI I

Redakcijc

Juk tavo motore 
bode” todėl turi su jaja

Keuakcije: — 
prenumerata už 

kuris yra 
laikrasz- 

aplai- 
metus. 

lira 
skaityti.

Saule

rūpinkis

kame pri- 
užriszt 

marszkinius
Skvajera Micrnickis yra velio- »h;tt. Daryk ir tu ta, kada jiji 

rėdosi, prigelbet jiai visame 
isz to turėsi užganadyma. Tik 

>> f0 nenori dary-

nio sūnūs.
— Juozas Mokunsa 

žinomas
William Penn mire praejta 
Ketverge. Velionis paliko su
augusius ir vedusius 
viena seseria, ezionais ir broli 
Lietuvoje.
vo Panedelio ryta su 
tiems apejgoinis Shenadorije.

ge ra i 
senas gyventojas isz 

mirė
grubi joną i 

ti.
y >

o

vaikus,
— Nemanyk, 
ponu ”

Laidotuves atsibn- 
bažnyti-

DAŽIUREKITE SAVO 
DANTIS.

kad tu esi 
“ponu” stuboje, kad gali ja
me viską daryti kas 
tinka; daužyt sienas, torielkas 

nevalninkes.

tau pa

PUIKIOS DOVANOS UŽ AREOPLANU LENKTYNES.

Gerbemoji. 
Prisiuncziu 
laikraszti 4 4 Saule 
Vienu isz geriausiu 
ežiu Amerikc. 44
kome jau asztuonis 
Turėdamas deszimts metu 
mokau jietuviszkai 
Praejta pieta mano tėvelis už- 
mirszo atnaujinti prenumerata 
už likraszti, tai negavome ke
lis numarins. Užklausiau tėve
lio, del ko mums neatcjna

Saule H, jievclis atsake, jog 
daugiauillčiins, isz ko labai nu
liūdau, o gal tėvelis mane tik
tai erzino. Už keliu sanvaieziu 
žiurąu, kad gromatneszis atne- 
sza musu mylema 44 
o kada tevelįs atėjo isz drfrbo, 
užklausiau jojo: “ar vela teve
li užraszei inumus “Saule”, 
tai jisai ihan atsake;
vaikeli kaip žmonis gali apsi- 
ejti be “Saules” laikraszczio, 

josios, 
linksmi. 

Su pagarba 
No. 13043. — J.

Kulpmont, Pa. 
VOX POPULI, VOX DET!

mums
t <

Saulute”,

4 4

4 4
Saule” 
nežinau

Liberty Hondai verties $50,000, sidabrini ir auksinei kielikai, modulei ir kitos dovanos 
kurios likos padovanotos del lekiotoji! kurie laimėjo 
Ohio, 2, 3 ir 4 diena Oktoberio.

lenktynes Wilbur Wright field, Dayton,

J. M. THOMAS
Kon t r skloriui ir Budavotojas

336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City

GYVENIMAS
MARUOS PANOS.

Visa* pilnas apraszyma* apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

3ZVENCZIAUS1OS

EKSKURCIJA IN

NIAGARA FALLS
NEDELIOJ 26 OKTOBERIO
Dubeltavas
Tikietafi

laikraszczio
man ir buvo liūdna be
bot dabar visi esame Puiki knygele.Duodu preke ant visokiu darbu 

kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

ir galva savo
Mandagumas geriause užsimo
ka. Neiszmetinek 
rius apsiredima ir kitokius da
lykus. Žinokie, jog neturi tar
naites kuriai moki alga, tiktai 

kuriai 
altoriaus 

kožna

po kamba- a

Specialiszkas treinas apleis 
Mahanoy City 9:50 valanda 
Subatos nakti 25 Oktoberio.

SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1925savosu 
dantimis tai sutrnmpinat sau 
gyvastį. Tokios ligos kaip dip- 
terije, tymai, influenza, szkar- 
latina, gerkles 
kyla nuo pag
laukite*, liktai duokite tuojaus 
peržiūrėt ir pataisyt

Jeigu apsileidžet

ligos ir kitokios 
advtu dantų. Ne-

dantis o 
turėsite geresniu sveikata. Ta

int aisvmus irriu naujausius
naujausia būda gydymo.

Dr. T. J. Tacielauckas
Pirmut inis Lietuviszkas den-

tįstas Mahanojui.
•2-ras Floras, Klino Name.

myleina drauge kuriai pri- 
siegiai prie altoriaus, kilios 
kožna. žingsni, kožna darba, 
privalai guodoti ir czcdyL

— Nesitrankyk po visokes 
urvas ir pasilinksminimus, ge
riau apmanstykie kokiu budu 
galite abudu iszejti. Juk ir ta
vo gyvenimo drauge reikalam 
je palinksmininmo 
laiko.

1 i •
r

M'

t —L

Naujas Didelis
♦ *. d! nL

i

I

i

j

ne

laikąs nuo

«)

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmcczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares. 
Palszis Bambizas. 
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius 
Ims Merginas in Vaiski.' 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

M:

92 puslapiu. Aisaki spauda. 
Spaudini* ant drūtos popia* 
ros popierinei* vyrszais.

PREK& TIK 2Sc.
Siuskite pinigus stempomis.

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

nevalninke 
pasižinotu, 

gera

turėtumei isz

Sapriorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

• t

pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W> D. Boczkau8ka8-Co.
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

namie. > »

— Atsimyk, jog ne ant to 
paemiai jaja už moteria idant 
isz josios padaryti 
idant tau visame 
bet del to, idant turėti
drauge, padaryti jaja laiminga 
ir ant senatvės 
jos džiaugsmo.

’t— Nemanyk, jog priesz ap- 
sivedima lakstei paskui jaja 
kaip pasiutėlis o kada jaja ga
vai, tai tegul “boba sėdi sau

Guodok jajų, kaip
guodėjai kada ji ji buvo saldį 
mergaite.

*— Pasaldyk josios gyveni
mą, o ypatingai, jeigu tavo ap
dovanojo keleip vaikais isz, ku
riu sziadien turi džiaugsmu ir 
garbe, ka'cl tu esi “juju tėvas.” 
Gerai ant to apmanstyk, ar pa
darei savo prisiegelia laimin
ga! — Barbe.

r

T

juju tėvas.

PARSIDUODA GERA BIZ- 
NIAVA VIETA.

Gerai iszdirbtas groserszto- 
rio, buezernes ir kito tavoro 
biznis ant E. Centre ulyczios 
Shenadori parsiduos užganadi- 
nanezei nes locnininkas ejna in 
kita bizni. Gera vieta del Lie
tuvio ar Lenko. Atsiszaukite 
per telefoną 317M Bell Phone, 
Shenandoah arba in redakcije 
u Saules.” (031

PARSIDUODA PIGIAI.

• Naujas namas ant Penn St., 
Tamaqua, Pa. su visais intai- 
symais ir didelis jardas. Stebė
tinas geras pirkinis, 
tęs nut adreso.

Kreipki-
(86

'Michael V. Wolfe 
(Vilkaitis) 
336 Arlington St., 

Bell Phone 193J, Taqiaqua, Pa.

v

ANT PARDAVIMO

Namai Shenandori, po No. 
26 iv 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso.
i'. J. F. Bradley

25 S. White St 
Shenandoah, Pa.

PARSIDUODA NAMAS

(t.f.

12 ruimu namas, 14 per 125 
pėdu, prie 632 E. Mahanoy St. 
Galima tuojaus insikraustyti. 
Kreipkitės ant aflreso.
o28) 730 E. Mahanoy St.

l

Pribus in Niagara Falls 7:00 
ryte. Apleis Niagara Falls 4:00 
valanda vakare.

Lelifgh liMlcy 
Railroad

<BmRovU ef The Black Diamond

SKAITYKITE SAULE

ROYAL MAIL
TIESOG !N HAMBURGĄ

Parankios Konekcijoa in Lietuva
ORBITA .................. 25 Oktoberio
ORCA . 26 Novemberio
ORDUNA .............. 9 Doccmborio

Geriausia 
M a n d agus Pa ta r n avi mas. 

Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agenta arba tiesog pas 

The Royal Steam Packet Co. 
Sanderson & Son, Inc. Agents,

26 BROADWAY,

Privntiszki kambarai. 
valgis.

NEW YORK.

k*

Ka tik aplaikem Puikiautiui Importavolui Sieninius Kalendorius ant 
Yra tai Puikus Kalendoriai, kokiu žmonis nuo 

senei reikalauje, ir bus jum labai dėkingi už tokia dovana. Kalendoriai turi 
krepsziuka del szuku, špilkų ar szepeczio, puikei iszmarginti, išspjauti ir at« 
spaudyti, 
snykais.

1925 meto, del biznierių.

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
EMBLEM - NEW CAPELLO

JASPER HOME COMFORT
Kukninei PeczeL

— teipgi —

Heatrolas
Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS
Galima matyti pas pardavėjus

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta szventuju kalendoris su pa« 
Maiszytu kalendorių po kelis numarius neparduodame, tai yra, po 

kelis kalendorius isz kožno numerio, 
su jusu bizniu po 50 kožno kaino, 
pakol turite isz ko iszsirinkl, nes 
jet. Paduokite numara kokiu norite. Paraszykite aiszkei savo 
pravarde, numari ir ulieze, telefono numara, miestą ir valsti ir koki bizni 
laikote; ar lietuviszkai ar angliszkai atspaudyt ant kalendorių jusu bizni. 

Prisiunsdami užkalbinimus drauge siunskite ir pinigus o bus jum 
prisiunsta be užvilkimo. 

Z-ff Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite

No. Už 100 15—10x15 Vi col. Gurbelis rožių ir
1 — 10 x 15 ’/4 coliu, Bažnitele, žie- karvelei ..................................... 20.00

mos laike,................................ $17.00 —10x16’4 col. Arfa, karvelei ir
2—7 ’4x15 Vą col. Palocius ir elnias rožes .........................................20.00

17— 10x16 col. Ragas pilnas žiedu,
karvelei .....................................20.00

18— 10’4x15% col. Stubele su žie
dais  20.00

19— 10x15% col. Stubele, malūnas
ir žiedai.....................................20.00
20— 10x15’4 col. Gurbelis su ro

žėms ir karvelei.........................20.00
21— 10’4x18% col. Namas ir malu- 

7—ll%xl8 col. Rožes ir karvelei nas; paukszczei, žiemos laikas. .22.00
22— 1.5’4x15 col. Paukszciu lizdas 

.... 28.00
23— 15’4x15’4 col. Gurbelis žiedu

su karveleis............................... 28.00
24— 15’4x15’4 col. Grinczele snie

ge su elniu................................. 28.00
25— 15%xl5% col. Grinczele, pieva

ir paukszczei............................. 28.00
26— 15’4x16 col. Malūnas; grincze

le su girraite............................. 28.00
— 12%xl9’4 col. Gurbelis rožių 

20.00 jr karvelei ................................. 30.00
28— 14*4x19’4 col. Grinczele, 

30.00
29— 14%xl9’4 col.*Paukszczei, me- 

30.00

Mažiausc parduodam ir atipaudiname
Siuskite aavo užkalbinimą TUOJAUS 

veliaui galime netekti tuju kuriu reikalau* 
Paraižykite aiizkei tavo varde ir

lietuviszkai

Už 100

$17.00

................................................17.00
3— 7*4xl6^> col.Žiedai,karvelei ir

t. t.,. . .......................................... 17.00
4— 7*4x15’4 col. Bažnycze žiemos

laike; paukszczei ir varpai........17.00
5— 7’4x15% col. Laivelis su žie

dais, ir karveleis..........................17.00
6— 9%xl5’4 col. Namas, rožes ir

karvelei ..................................... 18.00

18.00
8—9'/;.’X14V.' col. Namas, vasaros su žiedais ...

laike; paukszczfci. . . .
9—12 *4 xl5’4 

paukszczeis . . .
10— 9^x15 col. Namas laike žiemos

paukszczei ................
11— 12M«xl2% col.

col.
..........18.00

Szaltinis
..........18.00

su

............. 18.00 
Paukszczei ir 

žiedai ..........................................19.00
12— 12*4x1514 col. Namas prie eže

rėlio; puikus žiedai
13— 10’/fexl5 *4 col. Žiedai ir pauk- 28—14*/ixl9*4 col.

szczei ......................................... 20.00 paukszczei ir girraite .
14— 10*/»xl5% col. Puiki patkava,

karvelei, namas ir žiedais........ 20.00 džei ir žiedai

27

SZITIE KALENDORIAI YRA ATSPAUSTI ANT ŽIBAN- 
CZIOS POPIEROS SU BLEKE ANT VIRSZIAUS, KURIUOS 
GALEMA SUSUKTI IN TRUBELIA ARBA PAKABINTI 
ANT SIENOS.

Kalendoriai 12x16., 
už azimta $17.00. 
szventemis, už szimta $22.00.

30— Vaikai su žiedais ant tvoros.
31— Mergaite su vaiku, lukszte.
32— Vaikai prie tvoros.
33— Vaikas ir mergaite su žiedais.
34— Vaikai ir szunyczei.
35— Lelijele - balandėlė.

Kalendorei 15x20 coliu,
$20.00. Didesni kalendorei 
szimta $28.00. k ?
41— Kudykis su gurbeliu uogu.
42— -Kudykis su rogutems ir Eglele.
43— Pana su žiedais ir karveliu.
44— Vaikai ant tvoroj su Rožėms.
45— Puikios Panos Galva.
46— —Mergina prie szulinio.
47— Mergaite pasirėdžius -raudonai.
49—Maža Raudon-kepure.
60—Vaikai su avim.

. 5 Vaikai su gurbeliu žiedu.
W—Vaikas su mergaite.
544rVlsžhiosi
55— ;Pana su aniolu.
56— Vaikas su mergaite lukszte.
58— ̂ -Sesutes.
59— Mergaites ant tvoros.
60— Broliukas ir sesute.

'nJ * * -

szventuju kalendorių ir pasnikais (2V4x5coL), 
Didesni kalendorei (5x12 col.) «u amerikoniszkoma

su

36— —Pana.
37— Vaikai ir juju draugas.
38— Dvi rožytes.
39— Raudona pana su žiedais.
40— Vaikai skyna obuolius.

zventuju kalendorių (2|4x5 col.), už szimt*
amerikoniszkom* szventemis (5x12 col.), už

4

SU s 
su 

Paduokite numari kalendoriaus kokiu norite*

67— Panna su žiedu.
68— Vaiku Geriauses draugas.
69— Mergaite Balt-leiijele.
70— ‘-Mergaite su szuniukais.
71— Motina su kudykiu ir avinėliu.
72— Du draugai—studentai.
73— Mergaite telefonuoje.
74— Vaikas su szunim.
75— Vaikas ant tvoros. :
76— Panos galva su žiedais.
77— Sesute. '
78— Panos galva su rožėms.
80— Pasilsys vaiku. , .
81— Pana su knygoms.
82— Pana su vejadariu.
83— Trys mergaites su balandėlėms.
84— Mergaite ir rožytes.
85— Pana su rožėms.
86— Pana su bandito.
87— Mergaite su balandelia.
88— Pana su rožėms.

MAHANOY CITY, PA.

%

4

I
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Merchants Banking Trust Co. Banka
* Mahanoy City, Pa.

3-czįas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu J
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. . 

J Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- 
' . * a ' M 'M *

I

centa už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir ozedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
perzitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
rlaiifrfwrfmii TwnnAntn. * i rdauginimu procento;

v * r -1 __________

A

61— Vaikai luoteleje. I
62— Geri muzikantai. I
63— Brolis su sesute terp žiedu. I
64— Vaikai su szunyczeis. I
65— Geri Žuvininkai. I
66— Kudykis su gurbeliu žiedu. I

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
*■' —.... . ■ 1 "". .....11,11 ■ ■

•«*<
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