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NELAIMES SU AUTO 
MOBILEIS.

Wilkes Barre, Pa. 
ypatus likos užmusztos czionai
tineje aplinkinėje o kiti guli Ii 
gonbutesia pavojingai sužeisti.

Leonas Vaszkeviczius, 18 me
tu, likos užmusztas kada auto 
mobilius trenkė iii stulpu, jojo
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draugai Ji. Watkins ir Pea^l 
Ix>ng, randasi ligonbuteje. 
Florijonas Simpson, 49 metu, 
isz Shickshinny likos užmusz 
tas, o Jonas Szimko 
mirtinai sužeistas
troka kada važiavo gesyt agni.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PATS SAVE.

Brownsville, Pa.
vaikai, nuo septynių lyg 20 me 
tu amžiaus, pasiliko sieratu 
kais per nesupratimą kuris ki 
lo terp tėvo ir motinos. Joną." 
Rediszki isz Daisytown susi 
bares su savo paezia, paleido in 
jaja kelis įzuvius, sužeisdamas 
jaja mirtinai, nuo ko mirė Ii 
gonbuteje, po tarn pats sau ate 
me gyvastį. Rediszki atėjo ta 

miesto 
pra< lojo

randasi

pasilik

30 metu, 
per ugnini

- A szt non i

vakara isz 
t rali kės 
bartis.
KETURIOS GALVOS KO

PŪSTU ANT VIENO 
STEMBO.

Middletown, X. Y. — Partne
ris T. E. Walsh, apreiszke, buk 

p<> ketu- 
vieno k

turi nemažiau 
colius aplinkui.

ir
gerai užsi- 

sii paezia

jam fmstseke
ros galvas kopusiu ant 
sternbo, kurio."
kaip po szeszis
Po daugeli metu bandymo, dai
lias buvo
dabar mano, jog preke kopusiu 
ženklyvai nupuls, jeigu jam pa
siseks praplatyt savo kopusiu." 
po visa svietą.
KLIUfeAS TURI UŽMOKĖTI 

$12,000 UŽ ŽMOGAUS
MIRTI.

Hackensack, X. J. -

pa sėkminga.". .1 isa i

A lit da 
rodymo sode, buk .Juozas |» 
niewskf J,sz ('liftono mirė pi 
iszgerymui namines, kuria pir
ko Lenku Name (kliube), sū
dąs nusprendė kad toji draugu 
ve turi užmokėti likusiai szei 
mynai velionio 12,100 doleriu 
atlyginimo. Yra tai pirmutini" 
tok is teismas Xew Jer>ey \ als 
tije kur szeimyna skiindže 
draugove už netekimą levo ir 
vyro kuris mirė nuo muiiszai 
nes.
LAIVAKORTES PABRANGS 

NUO NAUJO METO.
Gauta pra 

neszimas, kad laikyta Paryžiuj 
transatlantiniu

Jsz ('liftono

szeimvna

New Yorkas.
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doleriu dali

pasazieriniu 
laivu konipaniju konferencija 
nutarė pabranginti laivakor
tes nuo 5 iki 15 
ginu. Didžiųjų garlaiviu, kaip
Leviathan etc., laivakortėms 
reikės mokėt 15 dol. brangiau; 
mažesniu — 10 dol., mažiausių
jų '— o dol. brangiau.

Laivakorcziu pabranginimas 
incis gallon nuo sausio 1, 1925 
metu.

SUNUS NUŽUDĖ TĘVA.
Pittsburgh, Pa.

das Wooster, kuris užsiimdavo 
pardavinėjimu miniszaines 
buvo kazirninkas, 
mas konia visa savo laika pul- 
ruinrio^ia, atėjo ana diena 
sigerias kaip
pradėjus barni su savo motere 
ir visa szeimyna,
nuszaute paezia. .Devyniolikos

Leonar-

ir 
praleisi la-

UŽ- 
nesut verimas J

norėdamas

metu sunus, matydamas, 
tėvas ant tikrųjų mano iszpil- 
dyt kerszta pagriebė revolveri 
nuszaudamas girta tęva ant

jog

ARIELKINEI SZNIPAI YRA 
SUSIRUPINIA.

znipai t uri min
ki >■ pa priviso 

riesznt u
M > >

1 ‘roh i biri j 
ja varga. ih'> į 
daugybe kokosiniu 
(coconut.") kurie yra pripildy
ti guzule po i."zlir jiinui isz jojo

Sunku sznipams su
sekti tokiii" a-rielkiuius rieszu- 
tus kuriuose randa"! apie piis- 
paintuke guzule", o negalima ji 
pažint i nuo paprasto rieszuto. 
KUN. ŽIELINSKI UŽMUSZ

TAS KITAS MIRTINAI 
SUŽEISTAS.

Knn. J (įli
pi abaszczius

vandens.

Trenton, X. J. 
jonas Zielinski. 
Rymo Kataliku parapijos Sz\. 
Jadvigos, liko." užmusztas ant 
vietos, o jojo draugas vikaras 
kun. Steponas Vysocki liko- 
mirlinai sužeistas, kada auto 
mobilius, kuriame važiavo, su 
."idlin' "ii ."imk iii t roku art imo- 
je I ’ri licet own.

Kunigai siigryžinejo isz X
Brun."\vicko. Kun. Visoekt k

"U

e\V
i, 

ligonini! ije\ oje >u nurėžia 
M c K i n lew

Po 
nuo >iižeidimu.

/TĖVAS 36 VAIKU.
I >an\ ille, 

Ernestas Jonės, 
niaii>iu indijoim i>z 
Cherokee ir vienas isz turtin
giausiu augintoju tabako czio- 
liaitineje aplinkinėje, turi laja 
garbe, jog yra tėvu 36 vaiku Lz 
kuriu ja nu ia nsi's turi vienuoli
ka menoiii >eniimo, o \man
ses 68 met u.

I >r. Jones t uri 87 mot n, apsi
vedė t ris kart us, t uri 96 anu- 

Sen ūkas 
k rienas, 

\a i k ."/.ežio j(* daug ir wilgo vis
ką.

t riju- dienu ir jisai mire

Va. I >a ktaras 
vienas isz se- 

sztamo

kii" ir 1S pra-anuk<i. 
vra ."Veikas kai|>veikas J

MERGAITE SUDEGE ANT 
SMERT NUO ŽVAKES.

< 'Ii ieago. Ket u ri u met u
Lillije Da\ is, sudege ant smert 
name savo levu po 3211 Xor- 
mal avc. ant kurios užsidegė 
szlebutes nuo žvakes. 'Tame lai- 

szviesa 
namie
Mergaite* nu- 

‘jo iii maudinyczia nusimazgot 
stovėjo arti, ku

li uo 
‘s szie- 

api'ine kūdiki

niekt l ikim* 
t m le|

buvo 
buvo

ke 
pagedus, 
naudotos žvakes
(

rankas, žvake 
ria perverto su alkunia ir 
josios užsidegė mergait< 
bates. Liepsna 
akimirksnije ir pakol pagialba 
pribuvo mergaite stldege.

MIRE A. A. KUN. IGNAS 
KERSZEVICZIUS.

Springfield, III. 
ežio 28 diena mirė 
Kersz(‘viezius, 
k lobomis.
kia i susirgęs

— Lapkri- 
kun. Ignas 

Springfieldo 
Velionis buvo sun- 

“apendiciUs.
Buvo padaryta operacija, kuri 
pasiseko. Bet sveikstant ligo
nis perszalo ir gaVo plaucziu 
uždegimą. Isz to po trumpos li
gos mirė penktadieni Lapkri-

UŽ VYRO GYVASOZIO KEN
TE BADA, DABAR YRA 

TURTINGA.
Xew York. --- Celina Schif

fer, 725 E. 8-la ulyeze, kuri ne
turėjo ne skatiko prie duszios 
idant nusipirkt duonos kada 
josios vyras likos užmusztas 
per tavorini automobiliu 1923 
mete, turėdami keturis vaikus, 
dabar daugiau
kur gaus pinigu ant iszmaiti- 
nimo savo szeimyneles, nes su
dus tomis dienomis 
jai 18,209 doleriu 
už mirti josios 
apskundė Central Stamping 
Co., kurioA t rokas užmusze jo
sios vvra kada tasai stūmė ma- 
ža vežimėli su skudureis.

nesi rupius isz

FORDAS DIRBA MILŽL 
NISZKA ELEKTRIKINIA 

L0K0M0TIVA.
h

Detroiit, Mieli. — Eordo 
dirbtuvėje Highland Park yra 
baigema dirbti didžiausios 
elekt rikiuos 
svieto, kuri bus naudojama ant 
Detroit, Toledo ir Ironton gele- 

loeuininku vra 
automobiliu Eor-

Tasai milžinas
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dirbt i 
lokomotivos ant

SENAS ISZGAtfA NUŽUDĖ 
SAVO SZESZIS VAIKUS.
X uremlmrg,

miestelije Veidelsein,
Vokietija.

pripažino 
at lyginimo 

vyro. Moterį*
Stampin

MERGINA SU KŪDIKIU SU
LAIKĖ SZLIUBA SAVO 

MYLEMO.
Baltimore, Md. — Kada An

tanas Krolezyk, prigialbinejo 
savo sužiedotinei iszlipt isz au- 
tomobiliaus idant jaja nuvest 
prie altoriaus ir prisiegt jai 
iszt ik imy st a lyg smert, staiga i 
pribėgo prie jojo kokia tai jau
na motere laikanti ant ranku 
keliolikos menesiu senumo kū
diki szaukdama: 
vaisiu tavo 
priguli prie tavi

Jaunikis sudrėbėjo ir paba
lo isz lia’imes, bet atstume mo
terių kalbėdamas: “Szaliu man 
isz kelio, nepažystu tavęs. Pa
siėmė savo įnylcma Rože Igna- 
tauckiute ir iuvede iii bažnv- 

<v. Rožanczians.
.Jauna motere su kūdikiu šo

ke paskui Antanu lyg 
niu duriu melsdama idant pa
imt u nuo josios kūdiki, 
bažnyezib.s susirinko tuojaus 
didele myne žiopliu. Vieni gai
lėjosi moteres su kūdikiu 
ii laike szali jaunikio.

A nt galo at važia vo 
kuri žmonis iszvaike. Szliubas 
a t si buvo ba žny ežioje

ežia S

ir

Pasiimk szi 
mei les, 

•s ’ ”
nes jisai

bažnvt i-

Prie
susirinko

O ki

palicije

be toli
mesniu perszkadimu. Kas buvo 
toji motere su kūdikiu, tai nie
kas nežino, bet buvo 
ni'iszmint ies ir

tai auka 
apleidimo už 

kita. — Mergina vis keneze už 
savo nusidėjimą,
ko sau isz to nedaro 
svietas atleidže

o vvras me- 
, nes jam 

jojo kalte, o 
mergina pamina po kojoms.

GYVENO ISZ UBAGAVIMO, 
PALIKO 30,000 DOLERIU.

Des Moines, Iowa. — Skun
das ant sunakinimo testamen
to mirusio Oscar L. McXabbo, 
per jojo tris anūkus, parode, 
buk velionis paliko turto ant 
30 tukstaneziu iloleriu, kuriuos 
užrasze deBpriglaudos gyvuliu 
Salaveisziu Armijos ir Raudo
no Kryžiaus draugoves, 
v o anūkams paliko tiktai 
deszimts doleriu.

Nusistebėjo nemažai virszi- 
ninkai sūdo kada atidarė 
baszninko testamentą nes neti
kėjo idant senukas turėtu koki 
turtą nes per daugeli metu 
maitindavosi isz ubagavimo.

ISZSZOKO PER LANGA SU 
DVYNAIS.

New York. — Laikydama 
po pažastėmis dvynus, trijų 
sanvaieziu senumo, 
Kocž, 29 metu motere, 
ko per Įauga isz treczio laips
nio savo namo. Vienas isz dvy
nu užsimusze ant vietos, o mo
tina su kitu mirtinai likosi su
žeista ir nuvežta in ligonbuti.

Tėvas tame laike siautė 
asztuoniu metu mergaite ki
tam kambariję ir nežinojo ka
da jojo pati su vaikais iszszo- 
ko per Įauga, tik tada, kada 
jaja atncšze in vidurį. ?

Motere sirgo ant nerviszkos 
ligos ir tanke! vaiksztinojo po

daugeli

o ša
po

ne-

Bessie 
iszszo-

su

sv'ors 340

žinkelio, kurio 
fabrikantas 
das.
toliu, 1 17 pėdu ilgio o 15 pėdu
aiigszczio, Ims varoma per sze- 
sziolika moterius turinti po 250 

o gales traukti 
siivirszum 150 vagonu.
arkliu pajėgu,

DESZIMTS LOKALAI ĮSZ 
MESTI ISZ UNIJOS.

Matvt imsi-♦
bodo ir virszininkams anglines 

nuolat inei

Pittston, Pa.

ergelei bol- 
lokaliu kurie už 
priežastį tuojaus 

apszaukdavo streikus kur da
bar nedirba 10,200 anglekasiu. 
Cnijos valdže atėmė ezarterius 
del deszimts lokaliu, isztremda
mi juos isz anglekasiu organi
zacijos.

Manoma, jog
Hudson Coal Co., ketina sustoti 
ir padaryti gailestinga straika 
o tada nedirbtu isz viso apie 
30,000 darbininku.

unijos 
szevikiszku 
kožna maža

angle kasei isz

Dakta- 
likos a- 

nužudinima 
pirma už-

jiai pa-

Isz pra
būk

pradėjo

Pinigai 
ant krumu aplinkui

iszpuole isz paeztinio 
ge - 

supjaustė 
pinigai likos iszme-

Ratai

galvom

DAKTARAS NUŽUDĖ SAVO 
MIEGANCZIA PACZIA.
Birmingham, Ala. — 

ras George Edwards, 
resztavotas už 
saVo paežius kuria
migdino su kloroformu po tam 
jaja nužudė su pagelba plaktu
ko, siiteszkindamas 
kauszi, jog net smegeuies rado
si po visa paduszka.
džiu daktaras užsispyrė 
tai darbas vagies kuris gavosi 
in motoras kamliari per įauga, 
bet kada ji palicije 
kvosti ant galo prisipažino buk 
tai jisai jaja nužudo.

VALKATOS GILUKIS.
Mansfield, t)hio. 

ne auga
Monroeville, bet yra randami 
ant ezionaitinio geležkelio. Ge- 
ležkolio palieijantas Walker, 
apsakinėja, buk ana diena 
paeztinis maiszas kuriame ra
dosi deszimts tukstaneziu do
leriu,
trūkio ant PennsyIvanijos 
ležinkelio. 
maisza, o 
tvti abt keliolikos mvliu. Tame 
laike ėjo du valkatos, mausty
dami kur gales gerai pavalgyt 
ir kas jiems paaukaus keliolika 
centu ant pirkimo maisto. Ei
dami su palengtom
staiga i užtemino daugeli bu- 
maszku paklotu po juju kojų. 
Mėtėsi abudu rinkti dolerius, 
penkines ir dvideszimtines bu- 
maszkas, pririnkdami apie 
4,000 doleriu. Kada pamate ei
nant kelis vyrus, kurie buvo 
palicijantai jeszkanti dingusio 
paeztinio maiszo, dingo artimo
je girraiteje
Palicije juju nesueme.

—,-----------------

Paskutines Žinutes.

su savo giliuku.

* Batavia, Java. — Toli
mesni drebėjimai žemes atsibu
vo aplinkinėje Wonosobo. J'ry- 
lika žmonių likos užmuszta.

Bethlehem, Pa. — Trys
muži vaikai Dreisbachu sudege 
dega nežili m namejeuris užside
gė, kaip manoma nuo zapalku 
su kurioms vaikai bovinosi.

Coal Dale, Pa. — Ignotas
Uraszauskas, 43 metu, likos už- 
miisztas per puolanti anglį No, 
8. kasyklosią. Nelaimingas imli-

*

nasz- 
in laika paskutiniu 

nužudė szeszis 
nuo 6 lyg

Mažam 
likos nusprenstas ant pakori
mo PO metu darbininkas, 
lys, kuris
deszimts metu 
savo vaikus turinti
16 metu. Senis kankino vaikus 
visokeis budais ir nedave 
jiems maisto. Tokiu bildu at
sikratė nuo vaiku idani nerei
kėtų juos maityti.

PERMAINE PACZIAS, DA
BAR SĖDI KALĖJIME.
Halle, Vokietija.

ir daraktoris moks- 
laiues, padare mainas 
paezjulenis,

žinierius
Tūlas inf p

ne pers ima i n y t.

su savo 
nes jiems nubodo 

gyventi su joms anf galo suma- 
Abudu buvo

geri draugai ir kaimynai ir nuo 
metu atlankydavo 

viens kita. O gal ir moterėles 
sa vo

keliolikos

pamylėjo savo kaimynus ne> 
su mielu noru sutiko ant lipsi- 
mainvmo. Kada sūdąs dažino- 

mainas, abudu 
pas ma

jo apie tokes
vyrai likos pa kviesti
gistrata kuris neužganadytus 
vyrus pasodino in kalėjimu ant 
asztuoniu menesiu.
dabar liejo aszareles
vyrai buvo teip kvaili ir nėra 
dabar kam duonutei uždirbti.

‘■t

Moterėles 
, jog .nd”

Ryga, Lupk r. 28.

SOVIETU TRĖMIMO SISTE
MA ARSZESNE NEI GARO.

Sovietu 
Rusijos trėmimo sistema, pra
dėta daugiau i1ei priesz dveje
tą metu, dabar vis placziau ir 
placziau vartojama.
ims asmuo gali but aresztuotas 
be jokiu formalumu ir be teis
mo sprendimo isztremtas. Per 
praeitus metus tuo bildu buvo 
keli tukstaneziai žmonių isz- 
dangiuti iu koncentracijos 
punktus szaltose žiemiu srity
se, arba iu nesveikus Taszkento 
lieknus.

'Tarp tu tremtiniu buvo “bal
tųjų”
riu, politiniu uebolszevikiuiu 
organizacijų nariu, daug pro
fesorių ir studentu, dvasininku, 
inteligentu, mergaieziu nuo 18 
metu ir vvru bei motoru iki 70 
metu amžiaus. Dvi didžiausi 
grupi sudaro aresztįlotieji pra
eitu metu Gruody j taip vadi
nami “nepmanai” (pirkliauto- 
jai), ir suimtieji Rugsėjo mene
si gruzinai, isztremti sziauren 
po nepavykusio Gruzijoj suky
li mo.

K i e kylė

m

rusu, aristokratijos na-

BANDITAI SUKAPOJO 
ŽMONIS IR VIENI 

SUDEGINO.
Siegen, Vokietije. 

tai apsiginklavo su
sukapojo septynes ypatus, 
me atitolintam nuo

7

Raudi
ki rve is

ša
utojo isz darbo.

J 
na- 

kaimelio, 
viena sudegino, o locninka na
mo Angersteina mirtinai 
žeide kada
Banditai pabėgo be nieko nes 
neturėjo laiko apipleszti namo.

Banditai sukapojo 
Angersteino ir dvi kitas mote- 
res kurios pasiprieszino bandi
tams, toipgi penkis tarnus ku
rio atbėgo in pagelba. Viena isz 
tarnaieziu isz baimes nubėgo 
ant virszaus, užsidarydama 
savo kambarelije. Banditai 
uždege narna ir mergina sude
gė gyva. Penkių metu dukrele 
Angersteinu nesurandama, ma
noma kad ji turėjo pasislėpt 
tam paežiam kambariję su tar
naite ir teipgi sudege. Bandi
tu lyg sziam laikui nesuimta, ’ 1* A * ' 1* *£• • • • I *

virszaus,

motore

Banditai

■ i|k - ,r- T || f * J- • ' * * *

bet palicije juju jeszko po^vi-

.'v '
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NUNESZE DOVANAS DEL 
PREZIDENTO.

LENKAI VILNIUJ ISZME
TE GATVĖN LIETUVIU 
MOKYKLA IR NASZLAI- 

CZIU PRIEGLAUDA.
Antradieni Spa- 

pasi- 
lie-

Vilnių. — 
liu m. 28 d., \’ilniitj vėl 
kartojo jau pažinstamas 
tuviu kultūrinio darbo grovi-

Ta diena lenku policija 
viena senian- 

instaigu.

■o

Toks 
lietn- 

mokykla 
mūruose. Tie

dvideszimties 
rankose;

mas, 
iszmete iii gatve 
siu lietuviu 
liūdnas likimas isztiko 
viu prieglauda ir 
Praneiszkonu 
murai jau arti
metu buvo lietuviu 
ten buvo pradžioje prisiglau-. 
dusi Lietuviu Moslo Draugija, 
Savitarpines 
visoj Lietuvoj placziai
ma dviklase lietuviu mokykla, 

i ilgai gyvavusi rusu laikais.

Paszalpos D-ja, 
žino

14‘ouas 
ežias isz 
Wash i ngt oi ui, neszdamus 

prezidento (‘o<>-
o del ponios t dolidge iii 

lijoniszka

Turner, ėjo peksz- 
Tueson, Arizonos, iu 

pui

ej<>
i

kia lazda del 
lidge 
(
su saldumvnais.

gurboli pripildyta

NUŽUDĖ SAVO KAIMINKA 
ISZ UŽVYDEJIMO.

I ž tai, kad .įijiVietinius.
insimylėjo in 18 metu vaikina, 
kuris radosi ant bardo (stan- 
eijos) pas josios kaiminka ir 
drauge, Eranciszka Prusza. 54 
metu skalbike nužudė savo kai 
įninka 60 metu senumo Eber- 
liene, kuriai buvAi.labai nžvydi, 
nužiūrėdama ja ja, buk jiji teip
gi mylėjo jauiih vaikina. Senu
ke likos nuteista ant viso gyve
nimo in kalėjimą.

ISZ BROOKLYN, N. Y.

“MADA ”
li> Pa ne veži 

yra suvažiavę net isz p.lt Že
maitijos sulenkėjusiu lietuviu, 
pasivadinusiu bajorais lenkais 
daugiausiai isz 
kuriems ten ka atlikti karo 
tarnvba. Atvvksta in ežia tiks- >• B
lu lankvti lenku
Pritarimo jie gavo net bažny- 
eziose, kur jiems lenku kalba 
laikomos pamaldos (pav. Ge
gužines, Spaliu men. 
rai ir tt.)

Szi pavasari Imv 
savo

SENOVISZKA
Panevežvs.

jaunesuiujn. 
atlikti

gimnazija.

iniszDa-*

surengė 
inųiazijoje;

: “l’an 
Gaisrininku k-dos 

tai
pogi girdima tik rusu ir lenku 
kalbos. Apskritai Panevėžyje 
Sodu ir Marijos gatavose gy
ventojai sulenkėjo.
4 <

O

<r nvakarėli 
szokdami tik „stoike: • e • • I. ■za pan.” 
vakarėliuose, Gegužinėse

: »t m
< i

Sekantie- 
czionais:

62

Brooklyn, N. Y. 
je lietuvei mirė

A n tanas Dabaszinskas, 
metu, gyvenos 59 So. 2nd St.,
mire Lapkriczio 29, bus laido
tas szi Gruodžio 3 < 
kapinėse isz kun. 
bažnvezios.

Jonas Szinauskas,
33 Little St.,
29 d., bus laidotas Gruodžio 2 
d. Szv. Tręjybes kapinėse, isz 
kun. Kodžio bažnvezios.

Antanas Manshage, 18 metu 
mirė 

laidotas
Trejybes

d. Szv. Jono
Pauliuko

gyvenos 
mirė Lapkriczio

gyvenos 48 Milford St., 
bus 

d., Szv.
Gruodžio 1 d., 
Gruodžio 3 
kailinėse.

PADEKAVONE.

Gerbiamoji
dakcije!

Nuoszirdžei 
už regulariszka

. Esame labai už- 
iki 

randame

k i Saules 1J re-

dekavojame 
prisiuntineji-

ma “Saules
1 d^in ep in u J si,ss va 
ganedinti, nes jame 
daugiau nuo viso pasaldo ži
nių negu te i p 
“katalikiszkosia
cziuosia, kuruose 

“forus,

vadinaniuosia 
laikrasz- 

vienos tik 
žinios apie “terns, piknikus, 
mitingus, vienuolius ir 
kaip tik juju paežiu “ 
kurs visuomenini visai 
neapejna, net nubodu ir

&

’ >

tvti — 
dtijtL

U”, 
biznis, ” 

nieko 
skai

dula laiko ir akiu ga

ŽEMAITUKAS” PADŪKO.
Telsziu

— Vienas ūkininkas
damas pas

Gadunaavs, apskr. 
K. iszei- 

kaimyna pasako 
likusiems namie, kad yra lau
kuose arkliai, kuriuos galima 
imti darban reikalui esant. Gi, 
ta paezia diena 23-10 moterisz- 
kes norėjo suvežti burokus isz 
daržo, kad nesuszaltu per įnik
ti. Viena nuėjo in lauka ir par
sivedė “žeimiti” kumeliuką, 

kol jam 
nieks nieko nesako ir nerogino 
ji važiuoti, stovėjo vietoj 
mini; bet kai pradėjo ji vesti 
už nosies, tai tasai arklys pa- 
szoko augsztyn ir pasileido 

; bėgti. Matydami ta szunes, 
pradėjo pulti kumelį, kuris isz 
to iszgasczio nebežiurejo kelio, 
bet nesze ratus per laukus. \ ie 
na moteriszke parvirto ant že- v » vezi- 

liko.
mitriau

žeimiti ” 
pakinko. Tas arklys,
si vedė

ra-

“mitriau ” 
virsdama

Darsziszkiu
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Zin6ma, mums privalo szelp- 
ti katalikiszka spauda, bet ka 
niaezys jeigu juju ”literatai” 
tai bemokslei, bei egoistai — 
šovinistai, — jeszko tik 
garbes kurios, neyra 
nave, o norėtu svietą perversti 
ant savo kurpalo.

Kaipo būdama tarnaite mu
su klebono, prisiuneziu ‘czeki’ 
mano kunigo už prenumerata 
ir meldžiu siunsti “Saule” ant 
tolinus. Su pagarba.

No, 9^02*. — M. K.

literatai

sau 
užsitar-

neži-

k Il
guvos

mes ir taip pakliuvo po 
mo ratu, kad vos gyva 
Kita moteriszke 
paszoko iu szali ir 
žemėn isznarino sau koja. Ark
lys sudaužės vežimą parbėgo 
namo sveikas. Nelaimingiems 
tuojauduota medicinos pagal
ba.

JESZKOJO PINIGU ISZ 
AMERIKO.

Antaszava, Vabalninko vai. 
— Sz. m. Spaliu men. 9 d. apie 
10 vai. vakaro,
kaime pas gyv. Augustoni, per 
stogą inlindo kaž kokie 
nonii pleszikai, smarkiai ji pa
ti ir jo žmona primusze ir rei
kalavo atiduoti pinigus, 
riuos, girdi, jie žiną jis
isz Amerikos. Po to, juos suri- 
sZo ir pradėjo daryti krata, 
keletą szimtu litu, pasiėmė ki
tokio grobio,iszkeliavo.

Kaip giijlet, szie sveeziai ap
lanko ir aplinkinius gx-vento
jus, pasivadindami i 
kiais tai darbininkais.

save ko- 
. Imliau 

miszkuose ir ant keliu girdėti
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KAS GIRDĖT
Szvente Kalėdų , 

kožnas stengėsi neužmrrszti sa
vo mylimųjų ypatų ir mausto 
kuom ji apdovanot idant pa
daryti ji linksmu.

Mylemi skaitytojai ir jus ga
lite prisidėt prie tos linksmy
bes užraszvdami ant viso meto 
dovana “Saule” kuri atlanki- 
nes jusu pažystamus per visus 
metus ar tai ezion Amerika ar

Saule

/
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'“SAULES” KALENDORIUS
DEL 1925..

Sztai kas talpinami tame ka-
jau netoli, tendorije ant atėinanczio moto

kuri neužilgio pradėsimo isz- 
siuntinet del musu užsimokėju
siu skaitytoju.

1— Kalendorinei
ant 1925 meto.

2— Perkelemos szventos.
3— Czvertis meto su pasnin

kais.
4

Užraszai

Keturi meto laikai. , 
5—Užtemimai laike 1925 me-

Lietuvoje o ypatingai Lietuve- į0
G—Menesei su szventais, at

mainos oro, permainos menulio 
Ūkininku prie žod ž i a i.

7—Velykos del kožno meto 
nuo 1801‘lyg 2000 metui.

— Pasaulio kalbos.
9— Kiek yra žydu ant svieto.
10— Vestuvių sukaktuves, ka 

padovanoti kada sueina kiek 
metu vinezevotai porai.

11— Neszczioms moterims.
12— Deszimts prisakymu pa

ežiai, vyrui ir burdingieriui.
13— Grinorka, puiki istorija 

kiek tai motina 
savo vaiku.

Teisingas 
i stori jo.

je kur žmonelei trokszta skai
tyti, bet ne turi ka. Geriause 
Lietuvoje patinka del musu 
žmonelių “Saule” kuria skai
to isz vieno kaimo in kita.

Dabar laikas užraszyti, nes 
aplaikys dovanu puiku kalen- 
dori, kuriuos jau pradėjome 
iszsiuntinet 
apturėtu in laika.

Kalendorius del musu skai
tytoju 
ateinanezia'

in
jau
i Europa idant

siuntinėtpradesime
sanvaitia, todėl 

praneszkite savo szeimynai ar
ija gaspadineliai kad jojo lauk
tu idant nepakliūtu in 
rankas.

kitas

teisingai raszo“ Vicnvbe*
apie algas redaktorių Lietu- 
viszku laikraszcziu kurie gal 
aplaiko inenkiauses algas už 
kitu tautu redaktorius. Sztai 
k a ji raszo:

“Kaip žinoma, Lietuviszki 
redaktoriai algas nekokias 
gauna, iszskyrus keletą. Bet 
pasirodo, kad ir pas Ameriko
nus redaktoriai nekiek daugiau 
gauna. Thomas L. Masson, ra- 
szvdamas in Fordo “Dearborn 
Independent” 
miesteliu redaktoriai (kurie 
areziausiai prilygtu Lietuvisz- 
kiems) gauna nuo $G0 iki $75 
in savaite. Dideliuose miestuo
se, vienok, redaktoriai gauna 
po $50 už editoriala. Kiti gauna 
po $500 in savaite. Brisbane, 
kuris raszo Hearsto laikrasz- 
cziams, gauna daugiausia: jo 
savaitine alga yra $4,000.”

redaktorių 
laikraszeziu

algas

sako, kad mažu

Len- 
buvusis 

pirmutinis prezidentas Lenki
jos, Ignotas Paderevskis keti
na būti Lenkiszku ambasado
rių in 
Apsigyvens mieste Washing
tone.

Girdėt kad garsingas 
kiszkas pianistas ir

Suvienytas -Valstijos.

Visas svietas žino, jog mote
te turi daugiause kantrybes, 
ne tik augindama kūdiki bet 
ir su savo vyru, bet rubežius 
tosios kantrybes kaip kada pa
sibaigė, kaip tai atsitiko nese
nai mieste Minersville, Pa.

Per du metus nevalninke tū
lo žmogelio, stengėsi sulaikyti 
savo vyra nuo girtuoklystes ir 
padaryti isz jo gera žmogų, nes 
priesz apsivedima Jonukas 
trauke pusėtinai isz stiklelio. 
Neturėdamas kur dėti pinigu, 
nes ant gerymo nepraleidine- 
jo, nusipirko sau forduka.

Thanksgiving dienoje,
galėdamas atsispirt pagundai, 
nutarė tik viena, vieninteli 
karta 
stikleli

ne-

viena, 
dirstelėt in ramybes 
— susitiko su

draugais ir.... pasigėrė.
Atyažiave.8 su forduku

savo

na- 
mo, negalėjo atrasti rakto sky
lutes, užkeikė, atsisėdo fordu- 
kije ir užmigo. Pacziule ji su
rado ant rytojaus, intrauke in 
stuba, o kad jam geriau buvo 
miegoti ford ūki je ne kaip lovo
je, atsigulė vela in forduka. 
Pacziule negalėdama ji pabu- 
dyt ir in trauk t in stuba, ėmėsi 
ant kitokio, budo. Atsinesze kir
vi ir pradėjo kapoti forduka, o 
kada, Jonukas pabudo, rado for- 
duka iszmetyta po ulyczia. Li- 
knezei forduko randasi dabar. 
Noelo ganidžiuje. Kas atsitiko 
terp tosios poreles po tam, tai 
nedažinojomo.
” ■  .....  ■ " 'y -.--- - - t- r - - - - -

Sh. • -j, ■ ,Į . -

XM.TH0MAS 
Koatrpktoriu* ir BwoUvutoja* 

335 W. Mohanoy Aru.* Mahauoy City

Duoda preką apt. vbokią. darbu
kai-link paatatlmp nauju namu ir pa- 
teisinimu. Atsakantis darbai.F

J

8

nukente nuo

Apsimainy-

Žinios isz Lietuvos.

SAULE
I I? -

kurgi ponas gydytojas ? I?olicir
ia paszauke ir poną gydytoja,

Dieve daugiau 
Per met m

iždaro ir ta ir paskiau vedžio- 
a juos abudu nuo Ainosziaug

•ijampolos tardytoja bet-jos 
sakosi kad 

Dėkit inane.' 
:ur norit, o ftsz nieko nežinau, 
lerai, kad tu nežinai, 
lažinosiu. Tiiojaus nuveda pa?

Lietuviszkos Pasakos.
W v ' . * y‘ r j „>■ 4 •, * nh

>as Kaipąszhi. Nuveža in Ma- surinko Dr. j. basanaviczius.

tegali isztaydyt, 
smuklei ne|mvo.

tai asz

14
mas —

15—U žra ga n a u ta Kamzo 1 e— 
istorija.

1G—Kaip Jonas sugryžo ant 
gero kelio — istorije.

17— Surado, — puiki istorije.
18— New York — didžiauses 

miestas ant svieto ir kuom ji
sai yra.

19— Didžiausi tvanai kada
atsitiko ir kiek žmonių pražu
vo. *

20— Skirtumas laiko.
Skaitlis gyventoju.

22— Sugryžo — istorije apie 
mergina kuri adgal sugryžo in 
Lietuva.

23— Bai^i Klaida. — Istorije 
kaip viena motere neiszmintin
gai atkerszino savo vyrui ir k a 
j i ji per tai nukente.

Am c r i k o n i szkos

21

szven-

knygų ap-

24 
tos.

25—Didžiauscs bizniavus na
mas ant svieto su paveikslu.

2G—Baime turi dideles akis 
— tikras Kalėdinis juokingas 
atsitikimas.

27— Juokai ir t.t.
28— Kataliogas 

garsinimai ir t.t.
Kalendorije randasi daugeli 

paveikslu, o istorijos teipgi 
papuosztos su paveikslais.

Isztikruju ne eisite gult pa
kol viso tuojaus neperskaitysi- 
te, nes kuom daugiau skaitysi
te tuom daugiau norėsite.

k£
X

X

X
X

DU KARTAI LAIMINGAI 0 
TRE0ZIA3 PAVOJINGA.
Marijampolės Apskrityje, 

Krosnos valscziuje, kaimo Po- 
diszkiu atsitiko didelis pavo^ 
jus mergelei Alenai Aleksan- 
dravieziutei ir tai tokia pavo
jus, kad duok
tokiu neatsitiktu.
ląiko atsitiko trys pavojai: du 
nuėjo laimingai, o trcczias pa
vojingai. Mat, priežastis buvę 
tokia; Alena Aleksandravicziu- 
te labai mylėjo Albina Szala- 
szavieziuka o Szalaszavicziu- 
kas A lenu t e da labiau. Kad net 
jis jai nupynė goduliu vainiku 
ir iszmaine ant garbes vainiko 
ir nekaltybes. Myli, myli juodu 
viens kita. Besimyledami ir 
padare klaida. Užmirszo jie vi
sas savo jaunas dienas, jie pa
mano kad jau apsivedė ir pa
sielgė kaip seni žmones. Teip 
pasimylėjo kaip tik jie galėjo, 
bet po tai meiliai Alenute pra
dėjo visai mainytis 
ir pradėjo s n
nei nesueit. Patinka koki nors 
pa ž i n st a ma, ne sa k o
diena. Eirfa kaip stulpas bet 
isz tos puikybes iszejo didele 
niekybe du kartu prapuikavo- 
jo labai gerai, o jau kaip tre- 
cziu kart, tai neduok Dieve. 
Pradėjo A lenai t e jausti trečiu 
kart palaimintam stone ir vėl 
puikybes pilna pasidaro. Nuoi 
na Alenute pas poną pelszeri 
Jancziauska praszyt vaistu nuo

‘ ‘ Ponuli, 
mane vėl pagelbesit? 
pelszeris

;y d y loja. Tas a pži u r i ir pa sa - 

jusantru metu kalėjimo, bet ji
I » ■» ■ v. ■. < ' 1 1 • •

ko visą tieksią paskiau, sake 
n isipažyk, o jei ne, tai gausi

4.
Senovės gadynėje visi žmo

nes žinojo diena ir valanda 
savo mirimo, bet daugeli kar
tą toji žinia iszejo žmogui ant

Pasipuosze 
nieku nekalbėt.

nei laba

ir ve!

mažu ji r 
?” Ponas 

oi Iras tamistai yra? 
Tai ji neturi ka sakyt tik sako: 
tai jau ponuli 
taip, nu tai nieko tokio tik man 
viską pasakyk teisingai, tai asz 
sngamysin vaistus. Na jie pa 
sikalbejo szeimyniszkai, šutai 
se ponas vaist palaiki u, 
szino Alenute paskiau 
tik eik dabar namo, bet km 
tau kvailas daiktas klausi 
ėjo namo skabei, 
smukle su kokiu tai bernapa
laikiu alaus ar degtines iszsi 

Begeriant užpuolė gini 
dymo valanda liet ji tuom ne
nusiminė. Bet galu gale liko ne- 
lajminga, tapo paszaukta pas 
nuovados padėjėja ir uždaryta 
iu kalejimnia, Paskiau 
szaukta pas nuovada; isz nuo
vados pas tardytoju. Šumane 

pareikalaut sau 
Na ji teip ir padare.

puikybes.

kaip žinot. A

pavai- 
sako

s. Ae 
tik nueina in

gert.

buvo

reikėsau, 
draugo.
Pasiszauke palicijanta ir sako:

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivinai

Kaip vanduo nuolatoa laMdama* ant akmens 
ilmui* duobę, taip ir pleitkano*. nor* I41*to 
bet tikrai, eunaiktna plaukų 4akn1i ir yra 
prlaftaatlmi plaukų auplonAjlmo, kurie mi lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nęprlailelaklte 41 tok f o atsitikimo prie sarę*! 
Naudokite

Rįiffles
tuojau*, kai tik pa'teMelte pleiskanų—tų

Kaip vanduo ntiolatoa laMdamaa ant akmens 
iitnula duobę, taip ir pleitkano*. nor* liMto 

priakaatlmi plaukų auplonumo, kurie mi lai
ku pasiduoda nuplikimui.
N«prl*ilel*klte 41 tok f o atsitikimo prie savę<! 
Naudokite

nesvarių balty lupynftllų pirmi, paalrodymų
arto galvoje, Buffies flunalktaa pleiskanas fr paragins augiiną ju^ų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba ui 75c. prisiunčiamo stačiai H dirbtuves.

F.XAD. RICHTER A CO.
104-114 So. 4th Stroot Brooklyn, N. Y.

i

A dh

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams. 

*’ ~ lt A, ‘f " 11 .. I •'
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Turime garbes sziuomi praneszti kad

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BĮTERI, sako
kad jis, jiems labai pagelbėjo nuo gaivos skau-

1 — __ * * 1 * . *

dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauia vieta ežia paduotu adresu, o mesin musu nauja vieta ežia paduotu adresu, 

' . "* „ ' ' * ' ‘‘ (' 1 » į ii -/ V 1\ ; ''« 1 į j ... ’■ 1

prisiusim jums kuonogreieziausiai.
SU TIKRA PAGARBA

Salutara* Dipg & Chemical Co
CHICAGO, ILL.639 W. 18th ST.

Telefonas: Canal 6417. 
. ■ m •. . * «» " i ' ■ Pw į, ■ i: ,(- '
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icp’risipažino pąkol neatėjo jot 
žoliene. Kaip', atėjo tada jo 
irigunde kad prisipaŽytu, teif 
r padare. Prisipažino sako

Kaip atėjo tada ja

pačia re.

blogo. Viena karta tūlas žmo- 
'* v ' • 1 1 "h ' 1. J V J ' * ' “ ' * ♦

L . , .. ,
smilgų; jam bedirbant ateina 
on.iJo . <<T

gus užsimanė tverti tvora, isz
. !1 . ... 1 1? 1 A . 1'. .

ka tu ežia, vaikeli, da-
- “Ugi tveriu tvora isz 

smilgų, nes jau rytoj numirsiu 
tai mano amžui užteks.
nuėjo savo keliu;
sulaukė antros dienos: prisiar- 

anas

senis: 
rai?”

1f Senis 
ūkininkas

Prisipažino saVo 
kalte ir ant protokolo pasira- 
;ze. Paskiau tapo iszvalnyta 
)o kiek tai kaucijos sudėjimui 
)abar labai nerimauja, nori in- 
ciszt in kalėjimą pati 
ca, sakydama: kas mane taij 
laniekino vistiek kalėjimo kir
ais. Tai Juozas Surdokas pasi- 
liszkino pats. Tai dabar Da
nuose vietos neturi ir szen ir 
en laksto, ir visur ne taip kaip 
Urmą, su visais pykstasi ir ba
rasi o su motina labiausia bet 
r motina negeresne. Neslcpe 
•avo dukters nelaimiu bet dar 
as d id i ha kad net pas kaimy- 
la nuėjus iszplepejo kad joj 
lukte tai ne duktė, bet karve 
Sako: du kartu jau teip būvi 
ai gerai nuėjo, o jau trecziu 
uri nehueit gerai. Pa$ tamsiui- 

kurie neskaito laik- 
raszcziu nei jokiu knygų, gyvo 
la tamsybėje tai paskiau iszei - mingos gadynes, kaip dar

miones

nezmc
.nT

ia isz kelio, suklysta pasielgi
muose ir nustojo garbes, o pei 
k a ar ne per levus kalte? Tė
vu priederme 
gražaus elgesio.

—Nuo musu korespondento.
ARIELKA UŽMUSZE 

GIRTUOKLI.
Anykszcziai, Utenos apskr. 

— 19 d. Spaliu men. sz. m. vie
name vietose traktieriuje, 
degtines mirė girtuoklis.

vaikus rnokvti

priežastis

isz ap-

nuo 
Tai 

mat prie ko priveda degtine!
PRISIPAŽINO PRIE 

KALTES.
Klaipeda. Antradieni priesz 

piet kilusio gaisro
paaiszkejo. Ketvirtadieni ank
sti ryta, kriminhlinen polici- 
jon atvykęs 19 metu darbinin
kas Muks Krabs pareiszke, 
jog jis padarei gaisra. Minėta 
diena slankiodamas »toj vietoj 
kad ta nors pavogus, bet nieko 
atatinkamo neradęs*
maudo numėtė deganti cigaro 
gala in kiaulininką, isz ko, be 
abejo, ir užsidegė. Užklausiu 
kas ji priverto paežiam pasisa
kyti policijai, jis atsake 
jam sąžine nedavusi 
ir sapnavosi 
Kaltininkas buvo suimtas kad 
ta paezia diena perdavus 
mui.

jog1

ramumo
blogai sapnai.*

PAJESZKOJIMAS.

6

teis-

Pajeszkau savo draugu Juo- 
i gyvenoza Ulinauska, kitados

Crystal Falls, Mich., paskiau 
iszvažiavo in Scranton, Pa. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Chas. Venslauskas
52 Penn St.
Kingston, Pa.

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

( Puikus Gurbinoi 
4 Sieniniai 'Kalendoriai 

Ant

Puiku* Gurbinci
.. 2__ ... j

1925 Meto Už 
■ r | p'-iy . r r

Kas prisiuns viena tioleri, ap-
laikys 4. Puikius Garbinius Sjp?

$1

niniiiH Kalendorius ant 1925 niė- 
to. Prie kožno kalendoriaus yra 

> j)risiuta szventuju kalendoris su 
pasnykais. Kalendoriai, turi 
krepsziuka del szuku, špilkų ar 

* szępeczio, pulke! iszmarginti, 
ir išpjauti,

pasnykais.

pulke!
Gulite jųe« pųde- J 

vapot savo kaimynams arba pa- 
zystamiem^ ant Kalėdų ar Nau- ; 

į ju Metu. Kalendoriai jums pa- 1 
p tiks tūbai ir žinome, jog daug- j 
p glaų užkalbinsite kada szituos j 
[ pamatysite, v■

■ ju Metu. Kalendoriai jums pa-

t 8 W. p, BOCZKAUSKAS-CO 
SL MIUIMAV /,|*v ta A •>

M

JT . * s ,h ,11* , • M. ■» . ' I ’ ’’ , M ’ • *, V'

MAHANOY CITY, PA.

,, -.'j »' ■ ■ •<> i •* I 11 ■ ■ •*> »■ Ji
l*> > Vi*'

t

tino mirimo valanda ir 
žmogus kaip ne mirszta taip 
ne mirszta! — Paskui da jis 
gyveno daugeli metu, — ir 
nuo to laiko žmones nustojo 
žinoję savo myri. Tas senis bu
vo Dievas.

0.
žmones 

nuogi, kaip mes dabar esame: 
j u visas kūnas buvo 
apdengtas, todėl jiems nebuvo 
nei szilta nei szalta ir 
drabužiu ne reikėjo, 
žmones nusidėjo, 
numovęs jiems ta

Pinniejie nebuvo

visas nagu

jokiu 
Kada 

P. Dievas 
nagini ap

valkalu nuo viso kūno ir tik 
palikes mažus nagus ant galu 
pirsztu kojų ir ranku, 
žmogus, ant ju žiūrėdamas, vi
sados atsimintu ant tos

juj buvęs.

kad

lai-
ro-

ti.
sutvėrė daugeli gy

vuliu, nulipydams juos isz mo
lio. Velnias, prisižiurejes Die
vo darbui, nulipino

Dievas

ožka su 
ilga, didele uodega. Dievas nu- 

yvulius, eme eiti 
paeiliui, pukstele kvapu 
snuki kiekvienam, ir 
gyvais, o velnias,

lipines savo g,
m 

stojosi 
nusili pines 

ožka, pute, pute ir jokiu budu 
negalėjo inkvepti ožkai gyvas
ties! Dievas, pamatęs
besikankinanti, priėjo pas nn- 

puksztelejo

velnią

lipinta gyvuli, 
k vapa in snuki ir akies mirks- 
nije ožka pradėjo smarkei bėg
ti. Velnias, matydama,, kad jo 
gjrvulis pabėgs, nusitvėrė ož
kai už uodegos, bet tame tarpe 
ožka szoko per tvora, uodega 
nutrukus pasiliko velnio na
guose, ji pati su galu k u uode
gos ir nubėgo savo keliu.

7.
Viena karta velnias snsigin- 

czijo su Dievu, kad jis nulipin- 
ses gražiausia paukszti, 
tikta Dievas tegalėjo sutverti. 
Velnias pradėjo lipinti povą; 
visa gražiai padabino, bet ka
da prisiartino dvylikta valan-

• -B v • 1 • • 1ir vel- 
negalejo už-

koki

ir vel-da, gaidys užgiedojo, 
nias savo darba
baigti — povo kojos likosi ne
padalintos. Dabar, jeigu pa
matęs povą girsi, kad jis yra 
gražus pąuksztis, tai jis 
cziasi, noredams parodyti savo 
gražės plunksnas; bet tiktai

pu-

tiktai 
reikia pasakyti, kad povo ko
jos yra velnifezkai negražios, 
tai jis (uojaus atsitoia, nore-
damas savo kojas paslėpti.

8. .
Kad kitąsyk Dievas 

vituriuka, o velnias, 
damas apsileist, lipino

lipino 
nenore- 

ir ka 
toki ant paukszczio pavidalo. 
Kada Dievas nulipino, paleido,
Dievo sutvėrimas bėga. Ir vel
nias nulipinęs paleido; velnio

W A 1 A — .- " r -W-S-. R

kojų toks b jaunis sutvėrimas 
pahiiotusi.

Dėlto ir dabar vi tūry s ir szo- 
kuto varle, kaip Dievo sutvė
rimai, po laukus maitinasi ir 
niekam iszkados nedaro, o vel
nio darbai: žvirblis ir repecz- 
ke — žvirblis iszkadas daro, 
nulesa viską, o repeczke, toks 
szliksztus sutvėrimas, painio
jasi žmogui po kojų.

9.
Viena syki, susieja pauksz

czei ant kruvu, 
viena už karalių, 
turėjo ak vata būti

ale kad visi 
karalium, 

nutaria — katras aukszcziause 
užskris, tai lai tas Ims kara
lium. Skrida visi, skrida — ne 
vienas juiksztai neužskrida. 

sakalas ir 
paskui ji nykšztirkas, visai ma-

m*

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sn

viję kaipo tai viduriu užkietejhna, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausme, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmo,'iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligonis, bet gauk pas mus 
Žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valinio, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkiete- 

liorejo uždėti jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio-

ąuksztai 
Ant galo pasikelia

pąuksztelis.Žiūkas pauksztelis. Kada 
nyksztukas pavargo, ome ir už
sileido ant^ .sakalo. Sakalas ne
juto, kad nyksztukas laikosi 

, bet kiti paukszezci ma- 
kada sakalas leidosi jau 

, nyksztukas 
da vėl aukszcziąu iszkilo ir ka
da nusileido žemyn, apsigarsi- 
no karalium visu paukbzcziu..

Paukszczei jo neklausė ir ėjo 
prie Dievo, kad aus padarytu 
suda ir nukorotu už tai.

Kaip jie Dievu pasakė visus 
szelmyst is

ant jo
te;
pavargins žemyn

tada

szokuoją. Tądą žmones Dievo 
sutvėrimą praminė “vituriu,” 
o velnio “žvirbliu.”

Kita syki Dievas netureda- 
molio, 

veįnias
■ . ( ,, .. wr — ‘ i # .>1

pamatęs, kad Dievas, lipina, ir

vituriu

mas ka veikt, paepies 
vol ka nors lipinėjo;

M

j jis pasigriebęs. juodžemęą lipi
na, Dievai nulipinęs paleido. 
Dievo szokineja; ir velnias nu-, 
lipines paleido, velpio repe tu
ja,. Velnias tada perpyko, kad 
jis negal teip padaryt, 
Dievas, susigavo tą savo žvirb
li, atneszes.pąleįido in žiuogąus 
ponius, kad jajn iszkądą daly

kaip

: tą, kvieczjus nulestą, o pą^kąi
J • M 1 ’

vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuų 
nervu ligos, iszgaspes, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimus 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
Lnygu kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius *

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

nykszt uka, 
Dievas siunezia vanaga ir pri
sakė pagauti nyksztuka; vana
gu už tai pažadėjo užlieti ka
ralium. Variagas eme gaudyt 
nyksztuka; tas nulekia in giria, 
szmukszt Ir palindo po kelmu 
in skyle. Tada Dievas liepia pe
lėdai prie skyles saugoti ir ka
da iszlys, pagaut ir atneszti pas 
ji. Pelėda, besaugodama, ome 
ir užsnūdo; tuom tarpu nyksz
tukas iszlindo isz skvles ir nu- •k'
skrido sau. Tada Dievas užsi
rūstino ant pelėdos ir pasakė: 
“kad tu per visa savo gyveni
mą teip snaustum!“ Tai nuo to 
sykio peleda diena nemato ir 

o vanagas ir po 
pauksztelius gau-

(szbnlsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krikszfyniu ir 
kitiems pasi važinė j imams.
Bell Telefonas, 1373 M.

veseliu,

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Airent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz j ūmi* 
ta reikalo atliksiu. RandaVoju namu* 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius Lt.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Inszluriniu

Lietuvi* akas Graborius

K. RĖKLAITIS

vis snaudže, 
srziai dienai 
do.

J

visu gyvuliu

grei
tai jau nie- 

—■ Dievas, iszklauses ežio

.. 10.
Po sutvėrimui 

ir paukszcziu ežys atsiliepęs: 
“Dieve! visiems davei sziltas 
skrandas, szviesias akis, 
tas kojas, o man 
ko!”
rugojimo, suteikė jam ant odos 
dygiu akstinus, idant ji niekas 
negalėtu apveikti.

U.
Sutverus Dievui visus vaba

lus, bite prasze pas Dieva tik 
vieno daikto, beje: kad, jai in- 
gylus, žmogus turėtu numirti.
Dievas, iszklauses bites pra- 
szyma, suteikė prieszingai. Da
bar bitei ingylus žmogui, pa
ežiai prisieina mirti.

12.
Bite esąs szventas vabalėlis, 

jos užmuszt ne valia, ji, sako, 
Dieva medum penėjus.

13. *
Dievas, sutveręs visas žuvis, > 

isz visupaleido in vandeni;
veislių žuvu vėžys pasididžia
vo— jis apturėjęs kieta oda 
—ome eiti atbulas! Dievas, 
iszvydes vėžio puikybe, tarė: 
“te stojasi pagal tavo norą!” 
— Nuo to karto ir po sziai 
dienai vėžys vaikszczioja atbu
las, nes Dievas ji pabaudė už 
jo pricszinguma, suteikdamas 
jam akis in užpakali.

14.
Kada Dievas sutverė žuvis, 

jos turėjo mažai laisves — gy
veno vargingai mažuose vande
nyse. Dievas, pasigailėjęs žu
vu, atsiuntė patvini, ir žuvyte, 
atgavę laisve, 
priesz Dievą:

prasi k aibėj o 
dabar duotu-

, Ii „
priesz Dieva: “dabar duotu
mės save gyvos kepti, jai mus 
kuris galėtu sugauti.” Taiįa 
Dievas užsirūstinęs tarė: “b(^ 
protest — da žmogus miegos, 
o įtu jus busite krepszije.”

i5.
Vieną,karta vilkas aimana

vo: “viską man Dievas davė 
gerais akis szviesias, kojas 
greitas, sziuba szįlta, bet> tik

kuris galėtu sugauti.

viska man Dievas davė

I ir tft savo rupeęz^fi. pttsjemeB tiek negerai, kad dvikoju isz-
i • * J . 1 . e . a . ■ m * «į in sauja, atąoszo ir pąmęte minti suteikė, ’ ’. 
į žmogau^ gy vąuiiąę kąd jam po

I

H Tolįaus bus.
i

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.
"i.r-w...

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

I

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
—....  ....- . •

Mokame 8-czis procentą ant
nudėtu pinigą. Procentą pridedam * J 
prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 17 
Liepos. Mes norim kad ir ju» 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

r

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*.
Jos. B. FERGUSON, Karteriui. j
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja tunus Numirėliu pagal Naš
iausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
tikslams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
lei jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes ass galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
<33-335 W. Centre St.. Msbaaoy City

J. G. BOGDEN
322 W.Long Avė. DuBoi., P. * _

Lietuviszkas Bankieriue 
ir Laivakorcziu Agentas

W. TRA8KAUSKAB 
PIRMUTINIS LIETUVI SEKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

1

Laidoja kapus numirusia. Ps’-'SdO 
autpmobilius del laidotuvių <rikMh 
tinio, veaalija, pasiva** 4dno if 
530 W, Co.tr* St. Majhaaši City

m
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Miglota rudens diena pave
lijo menkai szviesai inspindeti 

didžio naino 
kurie 
ji dar 
ir to

in viena Rygos 
kiemą. Augszti namai, 
kiemą rubežiavo, daro 
tamsesniu ir liūdnesniu 
kiu budu iszrode no kaipo kie
mas, bot kaip koks tamsus už-

>

kambarys.
Augszto 

szone prie treczio
namo kiemo link 

gyvenimo 
lango sėdėjo jauna nioteriszke 
ir siuvo.

Moteris?, k e vis kas syk

di- 
viduje J

nu
leidžia galva žemyn, kad ga
lėtu adata indurti reikalingon 
vieton tamsaus dažo siu v in i je, 
nesą tamsa kieme kas syk 
dinosi, tuopai labiau 
kur siuvėja buvo.

Gal but, kad tai nebuvo tik- 
• tai tamsa teip inžeidinga, kuri 

nioteriszke priverto, idant siu
vinį areziaus prie akiu 
trauktu; kad ji nuo 
galva pakele, 
blakstienai
aszaru. Taigi aszaros isz savo 
dalies buvo priežastimi 
apsitamsinimo prie

pn- 
siuvinio

tad jos
buvo szlapi

akiu
nuo

szluoste

dar

akiu 
siuvimo, 

nesą laiks nuo laiko delmoninc 
(kiszenine) skaryte 
akis ir pa szn a b žilom s atsidū
sėdavo. Szis atsidusavimas ir 
tyliai riedanezios aszaros rode 
kankyne, kuri draskėsi gilume 
jos szirdies.

Siuvėjos veidas buvo
jaunas ir gana skaistus. Bet ja
me buvo matomai bedu ir ai
manavimu ženklai. Per 
skaist-veideli buvo regima mo
lynai raudona druže, kuri ran
dasi ant kūno, kada szis gauna 
kirti su botagu, ir szi druže, 
kaip matyt, siuvėjos veidą de
ginte degino, nesą ji tankiai 

veidas 
isz skausmo ir piktumo persi
mainydavo: dailus veidas ap
siniaukia ir karsztos aszareles 
rida per opas (runas).

Bet tik ant valandėlės siuvė
ja pasidavė tokiems 
ir piktumo jausmams, 
jos rankos pradėjo judėt i apie 
sinvini. Siuvinvs buvo derėtas 
kuriam veik reikia but gata
vam ir kuri siuvėja podraug 
su kitais derėtais siuviniais dar 
sziadien norėjo nuneszti in 
drapanų krautuve, del kurios 
dirbo ir teipgi paimti 
alga už darba, kadangi 
dien jai yra reikalingi pinigai 
o sziadien buvo algos iszmoke- 
jimo dona.

Pirm szios dienos dar gana 
jai buvo pinigu, kad ant visos 
sanvaites (nedėlios) galėtu pa
tiekti viską del pragyvenimo. 
Bet tuos jai atėmė su 
mais, stumdymais ir 
nemis jos paezios vyras 
riam buvo reikalingi 
ant pragerymo. Tas viskas nu
tiko vakar: vakar ji apturėjo 
mėlynai raudona druže ant vei
do nuo savo vyro; szis jos už- 

’ dirbtus pinigus paemes iszejo 
ir dar sziadien nebuvo gryžes. 
Jis, žinia, greieziaus negrysz 
pakol pastara (paskutini) ska
tiką nepragers....

Vienok szis pats vyras, pinu 
penkių metu buvo geras ir 
darbsztus 
savo sužiedotines su savo visa 
szirdžia ir rankomis buvo atsi
davęs, kad tik ja ingyti,

», nesą ji
su ranka dasilytejo ir

i

iszauginta, kaipo fabriko są
nario duktė. Bet po netikėtam 

Elei su motina 
prisiėjo griebtis prie ranku dar 
bo, kad kasdienini pertekimą 
užpelnytu. Ir Elei tas visai lie

ji dar 
dienu 

buvo pripratusi prie moterisz- 
ku, užsiimaneziu rauku 
bais, o priegtam nuo savo my
limos matules mokinama visa
dos kokiu nors darbu užsiimti. 
Viena szven tądien i Ele su mo
lyną buvo užpraszytos važiuo
ti iu žahnnvuus 
kur važiavo dikeziai pažinsta- 
mii. Czia Ele susipažino ir su 
Krūmynu Edvardu, jaunu vy
ru isz fabriko, kuriame jos le
vas pi r minu s buvo per 
t ra. Nuo szio pirmo pasipaži
nimo atsikartojo tankesni su- 
sitikimai ir draugavimai, o ant 
pagalios galo ir insiinylejimas.

Berods Krumvnu Edvardai 
neturėjo tokio hpsiszvietimo 
kaip turėjo Apsiszu 
jis jai patiko, o s 
“teip” žodi, kad ji 
kalbino

Krūmynu Edvardas po apsi 
paczia vinių i su 
iszstojo isz vietos

tcvo mirimo

buvo sunku, kadangi 
nuo mažu kūdikystes

dar-

(majuvka).

incis-

Ele, bet 
z i davė savi 

s ja ant Ii

Eli 
dirb<

dailu

skausmo 
urnai

n 
jaunikis,

savo 
szia-

piktu- 
muszty- 

, ku- 
pinigai

geras 
kurs del

kad 
pra-

tavijo
gi-

kad 
tik ja laimėti, o sziadieri atė
męs jos sunkiai uždirbta ska
tiką iszejo in kareziama, 
su savais draugais juos
gerti... Ai, žmogaus szirdis, ko
dėl tu tokia esi?! Podraug su 
tavo dangiszkos meiles prakil
niais jausmais slepiasi 
gyvuliszkai pragariszkos 
liausios bedugnes!...

Pirm penkių metu gyveno 
Apsiszu Ele su savo motina, 
guodinga naszle, visame pak
lusnume ir pertekime isz savo 
ranku darbo ir motinos dova
nu, ka szi po savo vyro, buvu- « * i ja 'e« 4 ''i « s
1 
naszle gavo
siojo fabrike meisterio, kaipo 
naszle gavo nuo direkcijos. 
Ele savo tėvams buvo viėnati- 

geroso

’■
direkcijos.

• * . a

niu vaiku, o kaip szie

Apsi szn 
, kur 

ikiszicl fabrike ir audėjos savi 
ir paezios pinigus, gautus kai 

k ran 
paczian 

’ e,’< gana gerai. Jo paeziame pra 
diniamo gyvenime bedu debo 
šiai apdengė laimes saule, ka 
daugi tuojaus po susituokimu 
(szliubui) Elės mylimoji 
tūle pasirinko. Bet 
debesiai pamažu

po pasoga, uždėjo savo 
t u ve. Pradžioj jam 
ant siiyo rankos dirbant

szic

r

szn motervste
Apsi 

nebuv<

nu meiles
visus

Ele
per 
veje, o

jau

savo krautu 
savo st u 

bet už keliu ine 
grai ju dar

m a 
bedi 

iszsisklaidi
nesą Ele visa savo szirdžia
duszia prisiriszo prie savo my 
liinojo Edvardo.

Krumvnu Edvardo ir t 
Elės

laiminta vaikais; bet szis prie 
tikis negadino laimingos

Edvardas darbavos 
laikus

ruoszesi 
bose apie ūke;
nsiu nebesiseke tip
bai, kaip pradžioje. Edvardu 
prisiėjo du darbininku atsakys 
t i nuo darbo per darbo truki 
ma, o Elei prisiėjo
prie ranku darbo, idant apar 

galėti

r-> riebtis

kraut u vi

SAULR

f
4

marmuro 
brangaus muterijolo.
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PUIKUS PAMINKLAS BEVEIK UŽBAIGTAS.
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Szi puiki Tautiszka Atmintis 
pastatyta ant garbes Nekalto 
Prasidėjimo Szv. Panos prie 
Washingtono katalikiszko uni
versiteto jau kone baigėsi sta
tyti. Koplyczioje randasi 15 
puikiausiu altorių padaryti isz 

, poreelano ir kitokio

Edvardais p*radėjo krpkti;
rodėsi, kgd szis užmigęs. Gera 

vidųrije nępasijudindama ir 
galop prisiartino prie pecziaus.

valandėlė Ele stovėjo 
vidųrije nępasijudindama

-M I * !■ ’ J 4 ' .. '*•

Pamažyti ji atdaro pecziaus 
duris, kaine nngflys žėrėjo. 
Kaip drugio krecziama ji visa 
sudrėbėjo, tad uždariusi pe- 

ir,

kame anglį y s
4 ‘

*

P
I

Ii B v?.

ji vėl sugražinti ant gero kelio, 
bet viskas buvo veltuo 
niek) Edvardas pragėrė 
savo alga, 
kisdamas darba, o jeigu ir nu
eidavo, tai vis Imdavo 
inkaites, teip kad ant pagalios 
galo fabriko valdžia kaipo ne-

(iiz 
visa 

jau daug dienu a p-

sudrėbėjo, tad uždariusi 
ežiu teippat be trenksmo 
drabužius inriszusi, norėjo isz- 
eiti.

Bet kaip prikalta ji liko dar 
valandėlė bestovinti ir žiurėjo 
ant gulinezio vyro.

Jos lupos, kaip kokiu 
kuinu spaudžiamos, susieziau- 
pe ir piktos mislys kaip su ge- 

replemis sugriebė

su n-

iszliuosuota 
vargo. Tik-

. ir butu
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Siuncziu savo gerus velini- 
mus ant Szv. Kalėdų
durnas visai redystei ‘Saules,’

♦ • ___ * ...

velinda-
I 1

vėlindamas ilgo
'įmažidu kaip po szimta metu, 

nes ant to esate užsipelnia ne 
’ tik nuo Dievo bet ir žmonių. 
JEsmių labai dėkingas už huk- 

“ Saule”

amžiaus, ne-

3
Neseno i in Kanada nukakau,

'lII
oOI
H

vedimo namines ukes 
szi bei ta nupelnyti.

Toks juodvieju buvo gyveni 
mus per kelis metus. Kaip ka 
da Edvardui buvo darbo ikva 
liai, kaip kada kelis menesim 
neturėjo darbo ir
turėjo stovėti uždaryta. Tokio.1 
aplinkybes visai nuslogim 
Edvardą. Todėl tankiai 
dėjo lankyti kareziamas, kai 
gerymu užpilti savo 
ežius ir drąsos ingyti.

Ele su baime žiurėjo ant sa
vo darbu, o dar bailinus žiurė
jo in savo ateito.

Ir kada prisiartino ta diena 
kurioje Edvardo krautuve sv 
visais intaisais ir baldais par
davė, tada Ele tikrai gavo pa
žinti savo vyro piktus, bjaurius 
pobūdžio ypatingumus ir 
me mokintiesi. Edvardas pra
dėjo daugiaus per dienas 
venti kareziamose nei namieje 
ir visai nsirupino, kad 
gyvenimo iszlygas 
Laime, kad Dievas szia mote
ryste nebuvo laimines vaikais 
ir Eli vis dar laiko liko, idant 
sau ir vyrui užpelnyti kasdie
nine pertekimą, rubus siuvant 
vienai didžiai krautuvei.

Ele visaip rūpinosi, kad sa
vo vyra kokiu nors budu 
pratinti nuo girtuoklystes, 
jai pažinus jo pobūdi, pasiseko 
Edvardą priszneketi, kad jis 

pristojo

visai
p ra

rūpės-

ta-

gy-

savo 
pagerinti.

at-
Ir

mėtės girtuoklyste, 
prie darbo vėl tame paeziame
fabrike.

Bet Edvardas nesijautė lai- •« 
.p 

pykindavo, pasakodami jam, 
jog per girtybe isz darbdavio 
pasidaro vėl darbininku. Ed
vardas ir vėl mėgino savo szir- 
dies skausmus užpilti degtine.

Teip jis diena nuo dienos vi-

iningu. Jo darbo drangai

raszti **Saule” kuri skaitau 
^per 15 metu ir skaitysiu lyg 

* pabaigai mano gyvenimo.
Butan prisiuntęs greieziau 

prenumerata nes buvau labai 
užimtas darbu prie namo.

No. 12042 F. J.
Mechanicsville, N. J.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS”

l'Hil

Kur kriksztynas užtikau 
In užstale atsisėdau, 

Ant susi'tinkusiu sveteliu 
žiurėjau.

Benki pribuvo isz netolimo 
miestelio, ,

Du isz juju neragavo skysti
mėlio, 

Tiedu valanda pasisvecziayo, 
Ir palikių draugus iszvažiavo.

Likusioje tuo prisipūto, 
Ir kaip žvejys pasiuto

f

7

VIbob reikalingo* maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minkastai* 
■kūrinai* apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke *u pri*iun (imti tiktai tl.BO. 
i
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W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Likusioje tuo prisipūti
| I • v ' •

ur t ’

Po ulyczes pi vapaliojo,'

ležinemis 
jos szirdi.

Kaip butu, kad pecziaus du
ris atidarytas likti ir gulinti 
vyra garuose amžinai užmigo 
dyti? Tas vienok del jos butu 
geriau: ji taptų 
nuo kankinimu ir
tai pecziu atidalyti 
iszgėlbeta.

Pamaželi ji prieina prie pe
cziaus ir drebaneziom rankom 
griebia. Durys atsidaro, anglys 
žėruoja ir smarkus tvaikai 

veržiasi kambarvn. 
Ji pagriebė surisztus rubus, 
pažvelgė aptemusiom akim ant 
gulinezio vyro ir tad bėgtinai, 
kaip piktos dvasios 
iszeina isz stubos.

Galop ji

...R . ... iswra,ii

Tu Negali Išvehgtl!
Kankinančių žnaibymu neural^ijo*- 
Hkouamv ir ilir'Klių ritimą t Ūmo. 
Neari'uįpinių i>t»lnnu. p<-rkalimo.

Q. •raukančių. ( 
nkaumnu^. kuomet

k i'
r

Visokiu priekabu jeszkojo. 
Ant vieno dayadno užklupo, 

Ir ka tik kaili neiszlupo,

Nenriiųn
j padūkimą 

_ ___________________ ____ ____  2 skauda 
dahtj, dkrta ft’Hj ar skauda galvą* jai

J4L ••w* 1 JI. 1 { ark I A » J A " a

li el i as 
veik 

vėl pradėjo gerti, o Ele. pasiju
to dar nelaimingesne, kaip kad 
p imii aus.

Ji suprato, kad 
kaip kokia pikta 

kankina. Del jo gyvenimas 
del jo 

' ir vietos atsižadėjo. Ji jau ant 
Ed-i Edvardo pradėjo sznairuoti ir 

• savo di 
džiausio neprieteliaus.

Ji persitikrino, kad jai yrr 
su tokiu 

draugi

Berods Edvardas per 
dienas buvo geras, bet (garai)

rubus
Turėjo žmogelis pabėgti, 

T r nuo pasiutėliu pasislėpti.
‘i,

variri£hj

gerai
ja

jo

Ed v a rd lis 
dvasia

tikusi darbininką visai atsta-! jos teip buvo rugsztus;
te nuo darbo.

Berods dar kaip kada 
vardas mėgino gauti darba, bot jo neapkesti, kaipo 
netikės paliudyjimas nuo pir
mosios vietos visur jam už
dare duris. Jan Edvardas do
riszkai visai nupuolė.

Jis visai nesigėdijo 
maitinamu per savo 
negana to, net paezios sunkia.’ 
uždirbta skatiką varu atiinda- 
co 
m 
lei]) jis ka

but) 
paczia:

ir tuojaus misi rioglindavo 
kareziama, kad pragerti.

S 8' 
dumbhiosna ii 
ant sprando kaipo 
k into,jas ir galvos ponas.

m išlijo 
lA’ro

yki grimo gilyn 
r užsikrovė Eiol 

tikras kan-

Vienok Ele gerojo 
kantriai panonze tokiai 
kankynes su didžiausiu paezios 

* sa v o 
na k t is, 

kad tik sau ir vyrui nors kas- 
lienini pertekimą užpelnyti ir 
lar vis neabejojo savo vyra 
mgražinti ant gero kelio. Ai 
sugražinti ant gero kelio. Ai, 
ipasiekiama moteriszkes szir- 

dis! Gerai tam, kuriam tavo 
meiles dangus juokiasi; bet ne 
■am, kuriam atsiveria tavo 
kcrsztai pragaro bedugnėje!...

Ele melde ir gazdino, 

nepamesias;

kantrybe; ji dirbo prie 
siuviniu per dienas ir i

atsiveria

>

kad
jei szis

bjaurius

doriszkai

gyvenimą.C J

parnešiau t i Edvardu 
girtuokliavimą 
bet tas nieko negelbėjo.

Kad vėl Edvardas pasigėrės 
parėjo ir pradėjo užpuldinėti 
ant jos, kad ji jam
darbus iszmetinejo, jiji iszejo 
laukan, pamote savo Edvardu.

Ele nuėjo pas savo giminai
te ir apsigyveno pas ja; tada 
ji vienoje didelėje krautuvėje 
gavo pardavėjos vieta. Sayo 
vyrui ji pranesze, kad nuo jo 
jau atsitraukė, nebenoredama 
dauginus jo kankiniu kentėti, 
todėl tegul jis daugiaus . apie 
ja nemislija ir tegul skaito ja 
už numirusia.

Vienok szis nors
nupuolęs vyras, pasirodo, kad 
dar jauezia savo szirdije meile 
prie savo paezios ir apraudoju 
savo neprotinga
Jis paežiai rasze laiszkus, mel
de dovanojimo ir prižadėjo pa
sitaisyti; jis net nuėjo 
vieta, kur Ele dirbo ir melde, 
kad ji iszeitu ir jam dovanotu; 
tegul gryžta atgal pas ji.

Kada Elę nepaklausė jo mel- i dimo, tni kaip isz galvos isz- 
ejes atsitraukė, kad isz naujo 
pasigerti, o girtybe iszgulejes 
gryžo <rel pds Ele melsdamas, 
kad neapleistu jo.

Ele matydama, kad \ ilginus 
negales būti krautuvėje,
dangi Edvardas kelia kas syk 
didesni trukszma ir pasitikė
dama, kad mylimasis vyras

in ta

ka

di

vaiden-

tokiam
kas

daroma neteisybe; 
n u pu olų s i u ži n Ogu n i i 
gyventi jau jokia pasaulės ga
lybe negali priversti ja.

Ar tai buvo tokios szirdie? 
misi} s isz puses vyro užpuldi
nėjimu, ar sukeJdinti
invert paveikslai, kad paskuti 
nese dienose ji jautėsi nesvei 
ka kaip kuniszkai teip ir dva
si szka i, kas Ele iki 
p O rs i t i k r i n i m ui d a ved e, 
tu lai žino?

Ji pati negalėjo to i^zaisz- 
kinti, tikrai ta jaute, kuom! 
szirdis pildėsi isz. piktumo ii 
kerszto priesz netikusi vyra.

Jos szirdis pildėsi kaip su 
k a rszczi ausiu piktumu, 
su didžiausiu kersz.tu
nedora vyra, kuriam tacziaus 
buvo szventa prideryste ja my

ne tokiu budeliu . (kotu)

kaip 
priesz

loti, 
del jos tapti...

* ♦ ♦

Ele veikliai siuvo, tamsam 
kambarįje sėdėdama, ir 
siuvamas rūbas buvo pabaig
tas, teip kad ji. pridėjo prie ki 
tu; ji pradėjo red y tie s i 
pasiutus drabužius 
in krautuve.

Lauke ant tropu buvo girdi
mi sunkus žingsniai. Ele žino
jo, kad tai yra jos vyras, kurs 
'rryžta namo girtybe iszguleti, 
ja vėl isz naujo kankinti 
daužyti ir jos pelnytus skati
kus atimti, kad galėtu vėl isz 
naujo pasigerti.

Neiszpasakytas piktumas ir 
kersztas insigyveno jos szirdi- 
je priesz vyra, kaip ji, in veid
rodi (zerkola) žiūrėdama, pa
mate ant savo veido mėlynai 
raudona druže, nesą 
vyro botago kirtis paliko ženk
lą.

Vyras dvasiai inejes stubon 
ir, nei žodžio nesakęs inkrito 

akiu už-

*

ve.ik

kacJ 
nuneszti

ir

szi ryt

in lova, kepure ant 
traukdamas.

Ele kaip patrakusi pažvelgė 
in savo vyra, Iqirs kvepia deg-
tines ir alaus kvepalais.

.redytiesiTada ji pradėjo (iuuvwcnx, 
kad nepasįvelintu su rubu pri
statymu in krautuve.

“Kaib ilgai tu ežia terlio- 
' • •4 >■ • ' ar ,į į» •■1 *

statymu in krautuve.
vi llžvni onrin

siesi su savo
man neduosi miegoti,” 
ras prabilo gulėdamas:

apsiredymu ir
,mnir— vy

Sku- 
ru- 

pinigus

ras prabilo gulėdamas: “ 
binpkiesi, kad greieziaus 
bus nuneszti ir man 
parnesžti, liesa man norisi val
gyti. Greicziau^. rengkiesi, o 
ne, asz tau parodysiu, kas po
nas!”

Begalinis piktumas ir kersz-

užgauta

gatvėje
sap-

szirdis, 
jokios 

rodosi,

randasi 
(ulyczioje) ir eina kaip 
nuodama.

Ji nieko nejauezia; 
rodosi, krutinėję visai 
veikmes neturi. Jai
buk ana tirpsta; ant galo inei- 
na drapanų krautuvon, beveik 
nieko nejausdama, beveik nie
ko nežinodama, kas su jaja da
rosi.

Tiktai tada ji nuo sapnu pa
bunda, kaip darbo 
ja užkalbina.

Bet ponia Krnmiene, kaip

girdėjo,

priėmėjas

4 4

tamista iszžiuri! Ar s.ergtite?
Sziuos žodžius Ele 

bet tada jai visai tamsu pasi
darė. Surikusi ji parpuolė.

TOLIAUS BUS.

TUSU GIMINES IR JUSU 
DRAUGAI LIETUVOJE 

LAUKIA JUSU 
PAGELBOS

:Siuskite saviszkiams pinigus 
jin Lietuva dovanas del Ka- 
pedu, per GEO. J. BARTA- 
rTASZIUS SENIAUSIA A- 
| CENTURA. Siusti pinigai 
Coer Musu Agentūra nueina 
c greieziausiai. In Lietuva ke-
> ’laukite tik per mus. Visus 
i kelionei reikalingus doku- 
J mentus padarome ir užtvir-

Uužlaikome savo 
;VIESZBUTI del keleiviu pa
togumo. Reikalaukite pas 
'mus laivakorcziu kainu ir 
pinigu kurso. Pas mus pir- 

Įkusiems laivakortes ir siun- 
'tussiems in Lietuva pinigus 
[dabar mes duosime puiku 
! Kalėdų dovana. Nepraleis
kite progos.
; George J. Bartaszius
! 498 WASHINGTON, ST.
> NEW YORK, N. Y. 
•Telephone: CANAL 7716
A. —• L-> -t -rn-

\iname.

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A AQU1TANIA 
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona. 
Lietuviai kurio važiuoja in 
Lietuva pasisvoeziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

AQU1 TANIA

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Miisu ofisas Lietuvoje’ 
suteiks jiems pagolba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau

, ” k.. i1L , . I' ;, *. • ■ , : '' 11 ' ' i, '

Musu ofisas Lietuvoje'

atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugluas informacijos klauskite

sai pasidavė girtuoklystes vel
niui. Berods Ele visaip mėgino4

<lama, kaxl mylimasis
nuo teisybes pasitaisys^ pamo
te vieta ir vėl gryžo pas sąvaji 
vyra.

Bet viskas liko po senovei, kokia migla apsiniaukė-

tas atsidūrė Elės dųszioje. Ji
> • i JJlr * ■ 1 v’4 < 1 i11 / i f r . J 4 i * f ,i < i v

visa sudrėbė jo, b jos akys lyg
I-

pas vietinius agentus arba nuo:
v " ; U IV • r '

CUNARD LINE
2S ttitoidWayy

New York
m * 1. maMi

J i,

*

*
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Ka gali nuo girtuokliu norėti 
kiaules neverti, ! *Kad toki lie

'franke guze Jsz butelio. 
Ir ant galp, 

Kada apsigulejo, 
lai suvis valdžios nelurųjo.

Tai gaspadine su szluota isz- 
vijo.

Vos in palicijos nagus ne 
pateko, 

Kada pasirodė ant saidvako.
Leidosi ant dypo, nieko ne

žiūrėjo,
Kad ir Irvinas da ne ėjo,

O ežia vaikine pinigu neturėjo, 
Net 20 myliu namo ėjo.

Jau tai ne pirmas kartas, 
O jau viena karta buvo ir 

nudu rtas.
Oho, jiedu to vert i, 

Kad ir Imtu pakarti.
Kitu kartu daugiau padai

nuosiu,
Kaip in Kanada atkeliausiu. 

>ic * *
'lankei Lietuvei zobova pui

kia turi, 
Vieni kitus už bolszevikus 

nužiūri, 
susini peziuoja,

r

Lova ir st ubą prismardii
r p

W.
IR),

*

lupa rnUl iri! apie

tengvtnimą
Nei, t4.-

► Mmyni wzcaJl but!
1 ...L,. ‘ ‘
NOrt tilt raito, Jei netii* 
H INKARO YtltbAlecp 
kilio,
F.AD RICHTEI ICO.
104-114 S«.4th8trMt
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Jreff* S. V?T*L Ofls*. 
tiiojlnfl Ir n/*r>Hinda< 
rnw taiko J’K) m! pad
runi Joj L Jisai aiUlkta 
malonų tr greitą pa* 
terūp int m v

Nei viena at&arjd 
Kelmyną wecajf boti be 
tamkon lių gyduolių.
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SERGANTI ŽMONES,
KREIPKITĖS PRIE DR. HOtlGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Tnojaus
Ir vajavoja.

O ir vaidus terp saves turi 
Katras didesnis, žiuri, 

Apsikruvina kaip laukinei, 
Kaip rodos nuo kiaulių pie

menini,
Na ir isz tuju juoku, 
Pasidaro verksmu,

Jau jeigu kitokios zobovos 
neturite,

Su tokioms pasikavoti galite. 
Ir tai konia kožnoje apygar

doje, 
Mažoje ar didelioje, 
Terp saves kariauja,

Vieni kitus musza, pjauja.
4*

Springvalle yra burdingieriu, 
Ne kam tikusiu,

Vienas bjaurias žiotis turi !
Nosi augsztyn kele, kreivai 

žiuri.
Ir da to negana,

U žm uszimu ,b urd ing ie r in s 
kei’szina,

Jeigu butu gerai, 
Laikytųsi ir vyrai. 
Ten yra ir bajoru, 

Dideliu nuskurusiu ponu, 
Ka bolszevikus szlovina, 

Kaip ant sžakės augsztina. 
Vargingi tiejei sutvėrimai, 

. 3* Bi . :! I; k ' >1? t1

Jog nežino gerai,
Girdedanii apie bolszevikus, 

Ka žudo savo padonus.
'• H 4 i’ « h m m h

• •; ' Gotihuse padarytu,
Kad in Bolšzevija nusibastytu, 

Soviiitams in pagialba, 
Darbininkui skaldyt galva.

Tokiu ežion turime nemažai, 
Ap\ę kuriuos žįno visi gerai.

gyvenimas

r
i
į

SZVENCZ1AUSI0S
MARIJOS PANOS, 

,, ■ J.

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

• ■■ 'II , įf t I

W. p; BOCZKAUSKA3 CO.

•**

MAHANOY CITY, PA.

•M

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo* 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9, 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li- 
goti^jnedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkite pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie* 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dios, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo* ligos, iszborimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo* 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatlzma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkintai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
bo ambicijos, be gyvumo, trotlnat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblyez- 
kusis ir iszborimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, ste
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimo, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tani 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano s pa
satas ąydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

lumbago ir

taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy-

. TAMAQUA Daktaras Hodgons bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tenaia 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiseš va
landos nuo O ryte iki 8 Vakare.

,41
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Nekalto Prasidėjimo

Kaži-
pra

Janusovi-
su-

Kita Panedeli priputoki 
szvente “ 
P. Marijos.

— Konstaneije Lapinakio- 
ne, 601 W. Spruce uly., apdo
vanojo savo prisiegeli 
miera, patogia dukrelia
ėjusia Subata. Yra tai pirmu
tine dukrele isz ko keturi bro
liukai labai nudžiugo.

— Aleksandras
ežius isz Ringtono, likos 
žeistas Park Place kasyklosią 
per nupuolimą anglies laike 
darbo, pataikindama ant pe- 
cziu ir galvos.

— Nedėlios ryta, 
Nikalojaus Lipp,
susilaukė po keliolikos

paczhile 
duonkepio 

metu 
drūta patogu sūneli. Badai mo
tina labai serga ir dvi norses 
dažiuri ligonia. Bobute Bud- 
revieziene yra nudžiugus isz 
naujo anukelo.

ekskur-Lehigh Valles
Pit tsburga Nedėlioję 

buvo pasekminga, daug 
niu pasinaudojo isz tos progos. 
Deszimts vagonu buvo pripil
dyti keleiveis. Badai kompani- 
je neužilgo velti parengs pa- 
naszia ekskursije'in Pit tsbur
ga.

s i jo in
zmo-

i.

— Motiejui Mihiuckas, '45 
metu, gyvendamas po 1144. W. 
Centre ulyezios, paslydo arti 
namo isznerdumas peti. Gydo
si namie.

— Juozas Kriaužlis*, senas 
gyventojas, kuris peiįgyveno 
czionais apie 30 metiv

ir
Svarai Lietuvoje.

, mirė

Daugelis žmonių da nežino 
<as tai yra metras, kilometras, 
cilogramas ir 1.1., toilel paduo
dame czionais iszaiszkinima 
dol tuju, ka nežino apie taisės 
mieras ir patariame iszkirpti 
szita straipsneli del ateities

praėjusia Subata nuo szirdies idant žinotu kas kuom yra, ir
’ligds. Velionis paliko 
poakei dukteres ir du. 
lAiidotuves atsibuvo 
ryt.a ssu bažnytinėms pamal
doms. Gyveno po No*. 415 W. 
Cherrv ui vežios. Vod'usia duk
tė Keuiauckiene gyvena Maha
nojui.

paezia, 
sūnūs. 

Se rodos vartojama
1923

— (28 goreziai)
1.75 karezio (puskar-

—— k a i - 
0.64 h I —

1 kvorta arba (4

2.4419 rus.

iMMU*■ I■ I——■———   Ii ■mi.i.-m. I WI     

PUBLICZNAS ISZPARDA
VIMAS GILBERTONE, PA.

1924, 
po

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE! 1

naminiu

— Daktaras Paul Dunn su- 
~ryžo isz Filadelfijos kur buvo 
usidaves ant operacijos. *
—. Agentai turinti reikalą 
eitinet pas miesto gyvento 

as, yra nusistebėja nemažai, 
nes užtinka gaspadineles prie 
samogonku verdant
be jokios baimes. Panaszus pa
dėjimas po visa pavietą. Agen
tai kalba, jog niekur tiek ne
siranda samogonku kiek Skul- 
kino paviete.

Musu drapanų sztornin 
kas V. Rynkeviczins pargabe
no visokiu puikiu siutu ir kito 
kiu reikalingu daigiu del vyrit 
kurie myli gerai pasirodyt. l ž- 
eikite, o pasielgs su jumis prie 
teliszkai ir gausite pirkti dra
pana- pigiau ne kaip kur kitur.

suPanedeli Pottsville* 
de atsibuvo teismas ka* kisza 

t urt<> p. Jono 
l’ras

nu*preiidima 
>o \ uldže te

*i pasidalinimo
Traskaucko, bei *ennka* 
kaucka* laimėjo 
ir narna* pasilik* į

lyg smert. nes sūdąs pripa-\ o

žino buk levas turi pilna liesa 
pasilaikyt narna be i asiniai szy

ta vyikala nekuriu vai-

\ akara 
mirė J.

mo m 
k u.

t Praeita Seredo> 
Nyw Bostone peczeje.
.Jakubauskas 82 metu -enuino, 
kuris pergyveno New Bostone 
per 52 metus, priimdamas in 
Amerika kada buvo 30»metu 
senumo. Jisai buvo naszlvs. Pa
liko viena duktere ir tris sūnūs. 
Laidotuves atsibus snbatos 
rvta.

at ^ibiis

njona
u Ma-

66 metu 
pas

Ctarninke pribnv 
Lazauekiene, 

isz Liudvinavo, Lietuvos, 
savo sunu Petrą Lazaucka ku
ris gyvena Frackville. Yra tai 
sesuo Petro ir Jono T'raskauc- 
ku gyvenaneziuju Mahanojui, 
Joną neinate per 50 metu. Da
bar Lietuvoje pasiliko tiktai 
vienas brolis Tamoszius.

— Tik Petnvczioi ir Suba- 
toi sekanezios prekes 
bame 23c. Szvieže 1

: Rukinta 
hame 

Bukintas szolderis 15c. J 
czaps 23c. Szvieži szolderei 15c. 
Versziena 12c. ir aukszcziau.
< ralviena del zupes 4 svarai už 
25c. Del kepimo 16c. iki 20c.
< zuk rust 15c. Daug kitu daly
ku didžiausiam pasirinkime. 
Moterėlės nepraleiskite jiroga. 
P. J. Kubertas, 600 W. Pine St.

J.»c.
Pork

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

Pas mane rasite visokiu naminiu 
aaigtu, kaipo tai fornycziu, geležiniu 
ir elektrikiniu daigiu, karpetu ir kli- 
jonku, teipgi visokiu kitokiu ;daigtu 
ka dabar priesz kalėdas galite pirkti 
už specialiszkas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigtus. 
Atsilankykite in mano sztora o patįs 
persitikrinsite kad pas mane galite 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WAS0H (Vsmzkieviczia)
1130 East Mahanov St.

— Buczeris Piotras Alksnis 
32T. E. Mount Vernon ulyezios 
kuris laiko bizni net 17 AV. 
Oak ulyezios ding,Y) isz 
praejta Sereda ir, nežino 
randasi, 
do miestą i 
skolų, bet jojo ’pati 
idant jisai sugry^tu 
jiji stengsis skolininkus užga- 
nadyt .ir padaryti' visa pared- 
ka kad tik Petrukas sugryžtu 
namo ir vela ve? tu bizni.

namu 
kur 

Badai AJksnis aplei-

t ei p.
Didžiumoje' civilizuotu vals- 

vbiu dabar v ra • •
metrine mastu sistema; 
invede ir Lietuvoje.

1 metras yra tai 10,000-ne že-1 
mes kvadranto dalis, o žemes 
kvadrantas yra lai ketvirtoji 
dalis to rato arba lanko, kuris 
sujungtu abudu žemes žemga-1 
liūs. .

Metrines sistemos 
yra ta, ka<l ji 
skaitmeniu 10. Taip, 10 metrą

y pa t y be 
yra paremta

neu/.niokediiniHH su(luro 1 deknmetra (dm. arba
meldže

namo o

vra

Wilkes-Barre, Pa. — Nors 
jau nuo tūlo laibo ėjo invairus 
garniai ir kalbos; apie 
nes Baisa,” 
nesrtikejo tokio baisaus smū
gio buvusiems 
ežio szerininkams, koki 
pajuto Lapkriczio 18 d. 
isz nakties pradėjo 

..Tėvynės 
daiktus

bed visgi
< < Tevy- 
Piekas

szio laikrasz- 
szerininkams, koki jie

Mat 
vežti isz 

Baflso ’ ‘ 
ir

buvusios 
spaustuves 
krausto ir veže iki liko tik sa- 

popierguliai.
apimti 

dauguma 
tukstaneziais 

kiszo. 
ant

šėm 
szerininkai

Mail

tol

kiek kitaip

dkm.), 10 dm. — 1 hektometra 
(hm), 10 hm. — 1 kilometrą 
(km.), kitaip sakant:

1 kilometras (km.) 
lygus 1000 metru (m.).

1 m. — 10 decimetru (dem) 
— 100 centimetru (cm) — 1000 
milimetru (mm).

Plotams matuot taip pat var
tojama ta pati metrine sistema 
100 kartu dauginama, tik czia 
praktikos tikslais 
vadinama.

Taip: 100 ketvirtainiu metru 
(kvm) metru vadinama ava 

f‘ (a), o 100 a — 1 hektaru (ha).
Hektarai (hai) ir 

vartojama dirvoms matuoti, gi 
kraszto didumas matuojama 

' ketvirtiniais kilometrais (kv- 
km — 1000000 ketv. metru).

arai (a)

3. Talpumo mastai arba saikai.
1 hektolitras — 0.68384 pūro 

—- 0.39062 karezio (1 kartis — 
lOgorcziu.)

1 pūras
1 • J 2 Iii. —— 
ežios).

1 kartis (16 goreziu 
kur puškartis) 
0.57143 pūro*

1 lit ras — 
go rėžiau s.

1 kilogramas
1 vok. svaru.

— 0.40952 kg.
1 vok. svaras — 0.5 kg. (500 

2.4419 rus. svaro.
1 centneris — 50 kg. — 100 

vok. svaru — 122.095 rus. sva
ru (3 pūdai, 2

Kai kur pūras — 24 goreziai 
kitur gi vartoja didiji pura

svaro
1 rus. svaras

*

gramu)

sv. 31.).

Diena 8 Decemberio, 
treczia, valanda Panedeli 
piet bus parduotas namas ant 
South Side Main ulyezios Gil- 
bertone, Pa., 
tu kuriame gyvena 4 
uos, 60 ploczio o 150* 
gio. Ir kiti namai kurie randa
si ant to paties loto drauge su 
automobilinu troku.

Kas pasiūlys daugiau, tam 
bus parduota. Perkantis užmo
ka ta paezia diena 25% pinigu 
o 
yra, užbaigtas.

John Rouse 
Administratorius del 

šio Thos. Rouse.

imt dvieju angsz- 
szeimy- 
pedu il-

likusius kada visas pirkinis

iniru-

32 goreziai ir mažaji pura — 2*1 
goreziai. •

ANT PARDAVIMO.

Puikus namai,dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 \V. Pine St., su buezerne ir 
ga ra d žiu s.

prie

Viskas parsiduos 
drtfuge ar pusiau. Atsiszaukito 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera, 
401 \V. Mahanoy Avė.

(tf) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 

” ofisą.szaukite in l 4

ANT PARDAVIMO.

Namas ant vienos familijos 
po No. 220 Centre Street, Ash
land, Pa. Randasi maudykle, 
ir kitos vigados. Atsiszaukit po 
adresu.

(I co rge S t a c z i o kas
2010 Centre St.

Ashland, Pa.

szlavos ir 
Bu v u sėji 
desperacijos, 
yra tokiu, ka
doleriu in 1a iinstaiga 
Labiausia jie slaindžiasi 
buvusio “boso” — gaspado- 
riaus. kunigo 
ežio. Kur tos buvusioj spaus
tuves daiktus iszveže ir kas 
juos dabar valdo, iki sziol dar 
nei paszaliniains i.r...... ..
Laikui bėgant visgi turės pa- 
aiszket i, 
nudangino.

Apgautieji vietiniai.
i k

boso * 5

.Juozo IV t ra i-

Saikai.
Dydžiui matuoti, 

knot i vartojama ta pati met li
ne sistema (kubiniai arba asz- 
tuntainiai metrai), 
dauginami. Tai]):

1 Kubinis arba asztnntainis 
nežinoma, metras (kbm. arba am turi 

kub.

arba sa i -

100 kartu

1000
, kas tuos dniktus kur (kdm),o 1 kdin. — 1 litras (1);

\Vil- 
revvues Bal- 

szerininkai labai
skundžia ant kunigo Juozo Pe- 
traiezio; mat jis buvo to laik- 
raszczio rislaktorius ir iki pas
kutiniu to laikraszczio gyvavi
mo dienu, viso biznio “bosas.” 
Kiek jiems yra žinoma — tai 
visa bizni pardavė svetimtau- 
eziui isz Scrantono, Pa., už 750 
dol. Sako, jejgu 
trait is butu jiems 
tai lietuviai butu ta spaustuve 
nupirkę. Net gaila, 
žmonių.

-— Mirė nuo 
turtingas lietuvis 
kauskas, kuris paliko 
apie $200,000 ir dvi ; 
Lietuvoje ir neva broli;

kad daug 
ant tokios

kės Barrieeziai 
so ” nusi-

tik k u n. Pe- 
praneszes,

dabar tu

ekspliozijos
— F. Jan-

4 Read i n 
lines

o . >

aszt. deciinetru

NEDELINE EKSKURCIJA 
; ■' ' —— 1N *

PHILADELPHIA
100 1. 1 hektolitras (Iii).

Jeigu jus norite nusipirkti gera 
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
dezeknis, nosiniai ir juod-medžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmargininiai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numerai, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $‘20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.50 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne 
preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema.

nosiniai

♦

Adresas:
PRACTICAL SALES COMPANY,

1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, Ill.

LAIKRODĖLIS, LENCUGELIS SU PEILUKU TIK $1.97
AGENTAI REIKA-

iOOa
Dept. 62.

ATSAKANTI AGENTAI REIKA
LINGI del iszgarinimo musu laikrodė
liu. Szitas Naujo Modelio vyro ar || 
vaiko 16-to saizo, gerai rodantis lai- į 
ka laikrodėlis tiktai $1.97. 
Silveroid atidarytas laikrodėlis, isz 
virszaiaus užsukomas ir užstatomas, 
pilnai ąvarantyta* ir iazbandyta*. Ne
duokite pinigu. Užmokėkite gromat- 
nesziui tiktai $1.97 C. O. D. ir szitas semepelinis laikrodėlis, lencugelis ir 
peliukas pasilieka jusu. CONSOLIDATED WATCH CO. 20 E. Lake Str. 
Dept. 41. Chicago, III.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczk*u>k«>, Locnintnka*)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

kur tik yra reikalinga

I

...

d

Grino 
laikrodėlis,

K

1

v

9

• NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.«=
Geriau leisk kūdikiui verkti, u< gu pnpildvti į' «ii narkoti*kah nuodais, 

aptnalšhill” jo skausimi parmantj netvarkoj esančių viduriųlųid jo ūkausimi putinant]
Dar geriau—duokite jam truput]

B 2V.TLJ: BI TV O
tyrlaukio, Maldau* skonio, tikro vidurių paliuomoh 
Nora imrkotiMkų nuo<lų.
ryta ii* diirZov itt i^unkų, kuri pa-telbsti
dieglio, mMlungio Kūdikiai mOruta

.___ .— —i Li<ui apt ori i«
I arba pMMių^kitr tirpiai

no. J.nne n^ra at a įgalų, 
trikimtj kombinacija, 
vidurių užkotėjimo, vidurių 
tiH

B * Hibnio*
, i

i dir įgiau*
už lankui,

Jim yra tik lenkai 
nii<» 

j! •>< 
Ji I * dllO .1

1 1 a 'I m o ,i4

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

t

Merchants Banking Trust Co. Banka!
Mahanoy City, Pa. |

------- 1—|

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu > 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. į!

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- į! 
centą už jusu sutaupytus pinigus, ir ta suma kas-kart •; 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris J1 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o ;! 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < 
dauginimu procento. <

<

Už-
7 DECEMBERIO

......... . .............. "" -.... . ..... .................. ............... . ........ ........... ""....-..... .

Speciali* Treina* Subato* Nakti
, " Ryte
-i....................... 1:30
...............................1:29

Isz 
Shumokin 
Mt. Carmel 
Ąąhland . .

.-Girardville...........
Gramu gi yra vadinama vieno /Shenandoah .........

► Tama.qua (Preke $3.25) .
i

> Philadelphia 7:30 vakaro ta pa- 
cczia vakaru in virsz-minčtas sta- 
Scijas.

$3.50

Svarai.
Metrines sistemos svarumu 

pamatau padėtas gramas (g).

eent i me t ro
prie szilu-

(kbcm)kubinio 
vandens svarumas 
mos 4C.

1 g (gramas) - 10 decigra- 
inu (dg) — 100 centigramu 
(cg) — 1000 miligramu (mg).

1 Kilogramas (kg) — 1000g.
1000 kg. 11 .tonui.

Mastu, saiku ir svaru 
palyginimas.

Kaikuriose valstvbose varto-

. 2:21 
. 2:28 

. 2:00 
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 

3:16 
'Pribus in Philadelphia .... 6:00 . I, I .. , T- „u Į I • II- ■■ ■■ 1L - . .......  ........ -■ - į

Grįžtant specialis treinas apleis

Girardville

DUBELUVAS 
TIKIETAS

Ant Rcadingo Geležinkelio

4-

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namu*, Sxtorua, Mokslaine*. Baž- 
nycze* ir
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite aztoroaia.
veda varpelua prie duriu, taiao elek
trikiniu* protu* ir kitokiu* elektrikin
iu* intaiau*. Ateikite pa* mane jeigu 
manote učvctti azvieaa arb« permai
nyti tavo narna pagal naujausia siste
ma o a»z mielai suteiksiu jum preke*. 
Apsiymu iszpildyti dideliu* kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

1

■MM
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M MBALL^BAND
*fAR*

Jie Laiko Nešiojimą Kasykloseturto «ia,na kitokie mastai bei saikai Kas dabar pirks baksa ar 
seseris

ežia
bus

krūvos

• ir kitokie svarai. Tarp tu vals- daugiaus szitu cigaru tai gaus
į lybiu yra Anglija, Jungtines gražu kalendorių del kito meto.

mat galimu, 
“broliu” 
pinigu.

Dalykas buvo taip; jis dir
bo ant savo ukes, ant kalnu va
dinamu Bald Mountain; jis ten 
skaldė kelmus ir ji rado negy
va broli; ežią mat galima, kad 
užsimusze nuo ekspliodavimu 
dinamito TNT per neapsižiū
rėjimą.

Buvo nevedus ir labai szyk- 
sztus; paliko namus, 
pinigu keliose bau koše

uke ir
kur

jau yra $75,000, o kitus jeszko 
jo gimines; net griauna khio- 

nes mano, kad buvo
paslėpta dalis jo turto.
gana visiems jo turto

na J

t

kur 
‘Bus. 

TTT' ,r

Ame ri kos Va Estijos 
Lietuvoje priesz

ir Rusija, 
kava taipgi 

buvo dvejopi mastai ir saikai: 
rusiszki ir lenkiszki. Czia pri
dėtoji lentele parodo tu visu 
mastu, saiku bei svaru skirtu
mą palyginant su metrine sis
tema.

1. Ilgumo mastai.
1 kilometras (km) — 0.9374 

varsto — 0.6214 anglu mylios— 
0.5391 juru mylios, arba mazgo.

1 varstas — 1.0668 km. — 
0.6629 angį. myl. — 0.5751 juru 
mazgu.

1 augi, mylia — 1.6093 km. 
— 1.5086 v. — 0.8675 j. m.

1 juru mylia — 1.8551 km. —
valdžia gaus 10 nuošzimtį, jr 1,7390 v. — 1.1527 j. m. 
gimines, ir advokatas, ir visi 
kam tik reikės ten ranka pri> 
dėti.

Petrukas Pasz- 
czik, 8 metu cziužinejo ant ar- 
tynio prūdelio, plonas 
sutruko ir Petrukas nuskendo. 
Lavonu atrado po keliu valan
dų.

Kada

ledas a.

1 metras — 0.4061 amino — 
3.28089 pėdos.

1 arszinas — 
2.33333 pėdos.

1 pėda — 0.30479 m. 0.42857

0.71119 m. —

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 606 W. Spruce 
St. Kreipkitės ant adreso 605

t

2. Platumo mastai (ket
virtainiai).

1 hektaras — 0.91533 deszim- 
tines. -r- 1.78612 margo. v

1 deszimtine —1.09250 lųi 
1,95134 margo.

‘ 1 margas — 0.55987 ha —

/?

. American 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti

Į raperei.

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonas

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

II W I II *" II" ■ ^|..|R||^I ■ i«W-« » <»l| H

DR. T. J. TACIELAUCKAS

jį

Turi but drūtas
gumas,ir tas tokis 

M iminėr'

gumas kad laikytų nešiojimų 
kuris indetas i “ Ball-Bandi mietas i

kasyklų dariai
Lopacr irn

ir

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojui. 

4 ---------

2-ra* Florae Klino Namo
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu 
viršų nuo aštriu akmenų.

v

CebataiBall-Band 
j imu visų dienų.

prailginimu kad apsaugojus

srp a gus del nesio- ■’K

Apsimokąs jums pajieškot del Raudonos Boles 
Reiškia daugiau dienų nešiojimo.poros.

ant kiekvienos

Matykite juos pas jūsų krautuv-
if

Balti, Raudoni arba Juodi, 
ninka.

Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. Co.
Water Street. Mishawaka, Ind. •

Namai kurie užmoka miliouais už rųšį
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