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ISZ AMERIKOS
36 YPATOS SUDEGE DE- 
GANCZIOJE MOKSLAINE- 

JE, — BUS PALAIDOTI 
VIENAM KAPE.

Hobart, Okla. — Kada atsi- 
buvinejo pasilinksminimas ir 
apdovanojimas vaiku su dova
nėlėms, staigai užsidegė medis 
nuo pervirtnsios žvakes. Lieps
na prasiplatino po 

-o norints 
stengėsi užgesyt liepsna.

visa medi 
vy resnieji 

bet 
nepasiseko. Žmonis ir vaikai 
pradėjo bėgti prie 
susigrūdo in viena 
negalėjo duriu atidaryt. Timm 
laik liepsna prasiplatino po vi
sa mokslą i ne, tieji' kurie nega
lėjo iszsigaut lankau likos ap
imti durnais, sukrisdami kur 
stovėjo.

O kad tame laike \i(‘szpata 
vo didelis szaltis ( 10 laipsniu 
žemiau zero) ir vandens arti 

1>1I\(I 
::o

mojo nebuvo,
1 jep>n<»je

duriu, bet 
kamuoti il

negalima 
gesyt. Liep>n<»je pražuvo 
ypatos, bet manoma, kad dau 
ginu suaugėjusiu lavonu 

Nelaimingas aukas palaid 
vienam <lideliam kapt* Panede- 
lije.

su ras.
()S

MOTINA PENKIŲ VAIKU 
NUŽUDYTA — VYRAS 

ARESZTAVOTAS.
Jersey ('ity. N. J. — Zot’ije 

Aleksandravicziene, 28 metu, 
motina penkių mažu vaiku, li
kos surasta ktVfrje nužudyta. 
Nužiūrėjimas puolė ant josios 
vyro Adomo, kuri palieije už 
dare kalėjime 
t jfKipejiinq, nes

4inl oi i ilsino 
mano buk tai 

jisai nužudo savo paezia.
i1ke pa Ii

vijai, buk jisai atejas namo te
rado 
__ »s 
sake

Aleksandra vieži u

ja diena
bet vyriause?
13 metu,

paezia negyva, 
sūnelis Jonukas, 

palieijai. Imk 
priesz žndinsta, tėvas labai ba
rėsi su motina, Jonukas iszbego 
isz st ūbos nes bijojo idant ant 
jojo tėvas nesibartu. Kada su
gryžo in st ubą
rado tęva gulinti lovoje, o jojo 

gulėjo negyva ant 
rindu su perskeltu pakaiisziu.

viskas apt ilo,

motinėlė
<r
O

negyva

kaliau t i tint

gvveno si 11i- 
jokio

4 i
kerszi

Kukluksn
We’ll get you

KLANISTAI JI PRIVERTĖ 
ANT PASIKORIMO.

Taunton, Mass. — Prie kelio, 
medžio, likos su

rastas lavonas Juozo Savickio. 
Pati Savickio kalbėjo, buk ne
žino kas ji privertė prie atėmi
mo gyvasties nes 
kimo ir neturėjo niekad
nesupratimo, bet keliolika die 
nu priesz tai aplaike 
nante gromata nuo 
kurioje sake: 
yet!” ’

Kėlės sanvaitos adgal Savic
kis likos sumusztas baisei per 
maskuotus vyrus, kada 
apgynime kokio tai seno žmo
gaus, kuri 
klupia.
MYLEMA NUSISZOVE ANT 

TREPU SAVO MYLEMO.
l’ž tai,

stojo

Kliuksai buvo už

Youngstown, Ohio.
kad jojo szeimyna neinleido jo
sios iii vidų idant pasimatyt 
su savo mylemu, Jeva Baker, 
atsisėdo ant trepu prie namo 
paleisdama kulka in liūdna sa
vo szirdelia.
Kalėdas.

Mergina labai mylėjo Prana 
Terrell, bet daginius kad jisai 
ja ja apgaudinėja ir laksto su 
kitoms, nuėjo pas ji melsti 

■ idant josios neapleistu, bet tė
vai Krano užtrenkė duris 
priesz ja ja'sakydami idant prie 
jojo nesikabytu ir atsisėdus 
nnt trepu nelaiminga atėmė sau

vidų 
my lemu,

Tas atsitiko per

ai

c

1 '* / < vl.

MAHANOY CITY, PA. UTARMNKAS 30 GRUODŽIO 1924 (TUESDAY DECEMBER 30, 1924)
-----LJ, -n j-jn- in iru, rm iif>i> i tr-nr f '"'•** **>.■" — --r-      -V|l - ■ — - -u-^r   -f   riri-r ii.ii-jHiwwMwiiWfli IX .Įjiu-iL-i... uu

NAUJAS AMERIKOS MILŽINISZKAS SUBMARlNAS.

fl

Ii
I ''' iiiii ., ^ijĮĮI

1,1 j

DU KART NEDELINIS LAIKRASZTIB “ŠAULĮ" 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. 

PRENUMERATA KABZTUOJA^ .
▲MKRIKE: Ant Tiso meto $ J.tt. Ant ptwee meto |1.M 

EUROPOJE: Ant rito meto |4.W.
•9" Latakui ir pinfagtu vtada aiuskile tiktai ant oaito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.MAHANOY AND A ST

%įl

i

1Jį]

kuri
Zara Gui-

()

dafitis 
merginu

TURI PUIKIAUSIAS DAN
TIS AMERIKE.

Ant dentistu kontest 
laike nesenei, pana
darova, likos apszaukta kaipo 
turinti puikiausias 
Amerike. Isz 70,0(i<) 
kuriu dantys likos peržiurine-
t i per kamisije deni isl 11, jiji t u- 

ir puikiau
sius. Mes pažystame kėlės 
tuvaites ka galėtu 
prieszais pana 
dantukais.

rejo sveikiausius
lie

pa si stat y t 
i su savo

JAUNIAUSE PERSISKY
RUS MOTERE.

|)u metaiScranton, Pa.
adgal Kristina Simpson,- ja" 
niause jaunamarte Lakavanos 

tomis dieno 
nuo savo vv-

paviete, aplaike 
mis per>i>k\ rimą
ro. pasilikdama jauniause per- 
siskvrn> moter.e Kristina ture- 
jo trilcka melu kaip isztekejo 
už Simpsoiio kuris tada turėjo 
03 metus. Priežastis persisky- 

jog \ \ ras buvo 
per didelis “gra- 

mozda” negalėdamas pai-ziulei 
niekimm nžganadvt... 1 «

rimo lmv<> la, 
per senas ir 

neg

ISZ BAIMES KUNIGAS ATI
DAVĖ SAVO AUTO

MOBILIU.
Brockton, Mass. — Būdamas 

lo>ios nuomones kad Masaeziu- 
žes plentai yra
jingi važinėjimu automobiliu ir 
gei-damas 

svieto,
Rew Aleksandras Hamil

ton, prabaszczius Szv. Marga- 
riet os 
czionais, įuidovanoji 
ku automobiliu
Kryžiaus Kolegijos \\ oreeste- 
ri. K un. I lamilton naudojo au- 

rli'szimts metu, 
lai laiko 1 urejo

važinėt i a'.ilomobilium

už daug pavo-

ka ant
J(1

pagyventi koki kli
bino priežaste,

k a t a I i k i sz k os b; i ž n y ežios 
> savo pui- 

b*l Szvento(

toinoliilin per 
bet nuo kokio 
liaiim*
i>z pricža>ties daug visokiu ne
laimiu.

BELGIJE PASKOLINO 50 
MILIJONU DOLERIU.

Xe\v York. — 
P. Morgi'ii 
Belgijai 50

n 11n< >k<*1 si už

m • ,W. I». IOCIIOWRII. Freo. A Mgr
r. W. BOCK KO WIKI, K4IUr ■m 36 METAS

b *"**"*’***""*""!"" .    . 1 r. ""

14 PRAŽUVO PER SUTRŲ 
KIMA PRŪDO; 32 SUŽEISTI.

Roanoke, Va. -— Prie dirb- 
tuves Matliieson Alkaki, Salt 
villeje, truko didelis prudas be 
jokio prasergejimo, užliedamas 
art imiausiiis namus. Žmoni 
net urejo

namus, /anoms 
laiko apsaugoti gy- 

vaseziu, lodei pražuvo 14 ypa
tų o sužeista 32. Manoma kad 
daugiau pražnv 
nesurado.

Vanduo 
.jog nunesze nuo 
namh Jokūbo 
žmonis atėjo pažinreti ar nesu
ras lavonu, rado du vaikus se- 
dinezius ant lovos klausei)! i, ar 
jau Kalėdų Diedukas jiems ai- 

lovanas. Tėvu nesurasta,

I >i i \ <>

() nes visu da

t ei p smarkus, 
pamalu \ isa 

Treitmio. Kada

nesze < 
nes manoma, jog pražuvo.

JESZKOJO TEISINGYSTES, 
GAVO 14 METU KALĖJIMO.

Shay, kuris

banditą 19’20

Juneau, Wis. — Richardas 
neseiiei pripažino 

Imk isz net\ ežiu nužudė (Ima 
ha savo dranga
mele, likos misprenstas ant 1-1 
metu in kalėjimu \\ aupan. 
Shay neturėdamas ramios sav 
žines nuo tojo laiko, 
I ns norėjo pasiduot

III

kelis k a r 
in rankas 

teisingystes idant at pa k ut avot 
už >avo nusidėjimus, o norints 
apie tai apsako palieijai Kali 
fornijoi, bet toji nenorėjo jam 
intiketi ir uždaryti ji kalėjimo.

JAUNA MQTERE PAPILDE 
SAVŽUDYSTA BAŽNY- 

. . CZIOJE.

ISZ LIETUVOS

Bankieriai J.
& ('o., paskolino 
milijonu doleriu 

paimdami už tai septinta pro
centą. Skola bus 
30 metu.

STRAIKIERIAI ISZNESZE 
DINAMITU KETURIS

NAMUS.
'Throop, Ra. — Apie penkta 

valanda praeita Pctnyczia ke
turi namai prie Eddy tunelio, 
likos iszneszli in padanges per 
eksplozije 200 bertaiiiukiu pa
rako. Žmonis likos iszmesti isz 
lovu per drūti eksplozijos, lan
gai iszteszkejo o baime buvo 
didele, nes žmonis nežinojo kas 
atsitiko. Toje aplinkinėj/' si rei
kliojo apie 11,000 anglekasiu. 
Kompanijos virszininkai mano 
buk lai darbas straikieriu.

r 11

Kares ministeris Wilbur per- 
žiuri nauja submarina V—1, 
kuris likos užbaigtas Brookly- 

didžiau-Sr< V
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m*. Yra tai vienas isz 
siu submariniu.
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Isz Visu Szaliir
I

R03IJA UŽSINESZA ANT 
DIDELIO PAVOJAUS. — 

KELI SUSZAUDYTI.
(‘zia gauta ko- 

iszlcisto soviet u
priesz Trockio >za- 

liniiikiis ir pasiraszyta 
»r K a meilin i).

‘" K ii*k\ ienas 
nors

lenkės 
IJ epos mc\

prapuolė.

niekin iu'
surast a.

Paskutines Zinutės.

Barlinas. 
I’ija ‘ ‘ ukazo. 
pol it biuro

* t
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JAUNAVEDIS PABĖGO PA 
PALIKDAMAS MYLEMA 

BAŽNYCZIOJE.
Veiveriai, Mariampoles aps. 

— Sz. m. Lapkriczio 25 d. isz- 
važiavo jaunikis ir jaunoji mo
terystes Sakramento priimti. 
Jaunasis buvo trputi isz?itraii- 
kes. Klebonui beraszant jau su- 
tuoktuviu akta, jaunikis susi
vaidija tuo tarpu su jaunosios 
tėvu S. dedalios. Paskiau jau
nasis savo pulkui kaž-ka pasa
ko, iszejo pro duris, sodo in au
tomobiliu ir isznvszkejo 
Kauna. (Jaunasis mat,
isz Kauno, o jaunoji isz Veive
riu valscziaus Bolevieziu Kai
mo). Kas gali but nor szliubas, 
kai jaunikis pabėgo. Todėl jau
noji ir jos pulkas nusiminė, la
bai nulindo, grvžo namo.

Vestuvių parvažiuojant lau
kia susirinko kaimynai ir su
važiavę svoeziai. \’os pasirodė 
vežimai, tuoj visi iszsipyle 
pasitikti. Bet kaip visi nuste
bo, kai ne buvo jaunojo, 
nenorėjo tikėti ir puolėsi jesz- 
koti... po pasostėm. Bot ir ten 
jo nebuvo.

Sziame kampelvio tai. r<xlos, 
pirmutinis toks atsitikimas, 
bet jau daugiau tokiu nei ne
reikia.
NUSIŽUDĖ MOKYTOJA.

Rokiszkis. (“Vien.”

visi

A
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Kiti
Wort hington, 

Ant ('hieago ir St. Paul gele
žinkelio sudegė 
gonas drauge
Kalėdinio paežio.

Czionais buvo 
nes gro- 

lusas rode (> laipsnius žemiau

Minu.

pacztinis va
šu 100 maiszu

Juozas Boitoviezius, 
Imt legeris, pereita 
nesi važiavo in arkliu lenktv 
ill's ir nuo to laiko 
Visa provincija buvo iszjeszko 
ta, bei jo pėdsaku

Tik sziomis dienomis 
vaikai bėgiodami užėjo apipu 
vnsi jo lavonu ant kalno netoli 
Albion Mills. Policija tnojaus 
pradėjo tyrinėti, ir i'sMmiszki- 
no visti misterija. Nužudytojo 
lenkodu maži vaikai iszpasako- 
jo, kad ta nakti, kuomet jn tė
vas sugryžo isz
niu, jo pat i davė jam 
sztanga per galva

t 'h ieago.
labai szaltos Kalėdos,
t
žero. Tik 1872 mete buvo tokis
szalt is.

Stalino
I kaze sukome: 

asmuo, rodąs 
šimpa t i jos 
iszt l emtas, 

t uri 
pasirriszkias

kor.) —~ 
Spaliu 25 d. nusinuodijo moky, 
toje Tindžiulytc. Velione išli
ko raszteli, kad jos 
priežasties nieko nekaltintu.
SPEKULANTAS 

U2SIMUSZE.
Rokiszkio vals. 

Spekuliantas

į

:'ii
*

gys msigavo m-/Cnt ra die 
J's a I ■ 

za

(J a rd n<*r, M i ss.
dažny ežioje

Ižiatįsios Szirdies Jėzaus 
surado lonkoje la

Kalėdųna
( 
krist i jonas

Mares K limkiimes, kurivona
buvo vedus >11 Karoliniu Klim 
ku tik ketines sativaites adgal. 
Motere persiszove iu krūtim'. 
Žmonis mate kaip motere inejo 
in bažnvezia, kur nusiszove ka
da nieko nesirado bažnyczioje. 
Kas jaja priverto ant atėmimo 
sau gvvasties tai nežino.

t lesąs, tai
bažnveze bus uždarvta, 
biskupas 
isz naujo.

Pagal bažnvtines

nepaszventiiis
pakol 

jaja

m i ii les
mažiausios

Trockini, tm i hut
Su didžiausiu griežtnum
Imt naikinama
<la ibi ui n k iiose vis didesnis pa
lankumas Trockio politikai.”.

Leningrade siiszaudyta ka-. 
riuoniencs aky>e trys olieieriai 
už ju iszsitarima, kad raudo
nosios armijos vadas ('Trockis) 

griszias gaIi<»n.
Gauta isz Odesos

Biieharesta žinia
Maskvoj, Nižniam Novgorode, 

Rusijos

vėl

sako,
per 
kad

Kazan i u je ir 
eenti-no.se kilęs pilictnis karas 
tarp iztremtojo karo ministerio 
Trockio szalininku ir Zinovje- 
vo partizanu.

Generalis komimislu 
jos sekretorius Stalinas

I Truckio

k i t nosc

JAPONU AMBASADORIUS 
IN SUV. VALST.

Tmnieo .Mtitsiulavia, likos pa- 
per savo sklypą .lapo-skirtas

nije kaipo ambasadorius iii 
kuris apsigy

vens Washinglone. Naujos 
siuntinis kalba puikei Anglisz- 
kai ir yra meilus žmogelis.

Su v. Valstijos, 
Washingtom'.

Mrs. W.* New York.
Aldingor, 428 Kast (>9-tos ulv- 
czios apdovanojo Kalėdų do

vy ra su Iri n ūkais 
tai yra, • t •

va na savo 
kurie svėrė 14.svaru

ri svetimi Pottsville, Pa. — Karve

tar\ bos 
s at-

v\ ke s

part 1-
I upes 

partizanu nimtas už 
tai. kad jis iszleides eirknlinra,
kuriami* Troeki apszaukes isz- 
da vi ku.

Sovietu komisaru 
pirmininkas Rykovas buvę

in kareivines, kame Sta
linas laikomas areszte, ir rei
kalavęs Stalina paleisti. Karei
viniu komendantas sutikės ta

kai!tai padaryti taja salvga, 
Stalinas rezignuotu isz sovietu 
valdžios ir tuojau 
Maskva. Stalinas il
su tuo nesutikę.

apleisiu 
Rvkovas

TURĖJO KAPINES SKLEPE
SuWiednius, Austrijo.

ton Vergloish, likos aresztavo- 
ponkis sn- 

sklepe
tuba, Visi mirė isz pa- 

bet Suton

ant. kapiniu

tas už palaidojimu 
narius savo szeimynos 
po savo s 
prastos prie'zasties, 
norėdamas suezedyt pinigus ir 
mokėti už viola
užkasi nėjo juosius skiepe.
MOTERE PALIEPĖ NUŽU
DYT SAVO VYRA, KURI 
ISZVEŽE IR PASLĖPĖ.
1 lamiltono miesto, 

jos provincijoj, Kanadoje, svo
tą re buvo 

kurion

(hitari-

baisi 
v ra ir

timtaueziu 
žmogžudyste, 
lietuviu inpainiota. Musu skai
tytojas Kara kanakas prisiuntė 
munis iszkarpa isz Hamiltono 
dienraszczio, kur szitam skan
dalui paszvosta beveik du pus
lapiui. Suglaudus, istorija pa-

įauga, 
ir isz- 

bet 
Pik dabar jief n

arkliu lenkty- 
geležine 

užtai, kad 
jis pralosze daug pinigu. Ketu- 

vyrai nuvilko ji
sklepan ir tenai perdūrė peiliu. 
Paskui jie suvyniojo ji in kald- 
ra, iszkiszo per skiepo 
inverte in automobiliu 
veže. Vaikai vis tai mate, 
niekam nesakė.
szita iszpasakojo, kada polici
ja pradėjo klausinėti.

ant gi 
ves dalelis latakas 
kad skiepe taipgi buVe 
kraujo ir skiepo langas buvęs 
visas iszkruvintas; motina nu
pirkusi raudonos 
liepusi jiems 
gus numaliavoti.

Szituo vaiku lindynių ‘))asi- 
remiant, dabar tapo aresztuo- 
ta ju motina, Amelija Boitovi- 
cziene, ir tie keturi vyrai, ku
rie padėjo ūii jos vvra nužudv- 

—k.

pasakojo, kad
Ii del is

Jib pa
riedu bu

le ra ujo;
daug

maliavos ir 
visus skiepo lan-

t i ir jo k tina paslėpt i.

H
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(larili'ii ('ity, L. L — Va- 
Szv. J uozapo 

kataliku bažnyczia apipleszda- 
mi biednuju skrynutes ant 85 
doleri u.

atvedė czionais versziuka kuris 
svėrė liktai 2412 svaru, kuris 
yra sveikas ir gyvas. Yra tai 
100 svaru mažiau ne kaip pri
valo Imt i.

Readi ng,
Pranciszka Grossman, 40 metu, 
melde Dievo idant ja ja užlai
kytu gyva lyg Kalėdų, 
diena mirė.

Springfield, ()hio.

.

K* Pa. Serganti

A n t ra

- Bi (rS

Pour ekspresinis trūkis trenkė 
in automobiliu užmuszdamas 
Klijoszin Wilsona, jojo paezia 
( lukteria ir broli.

Shamokin, Pa.

J

— 1 rvs
szeimvnossztorai ir keturios 

apturėjo bledes ant $90,000 ka
da mūrinis namas Moskoviezo 
siu logo.

* Mount
Barberszapis
kio likos apiplesztas per neži
nomus pleszikus.

('orint h, Mass. — Visas 
namu sudegė

Pa.('arinei,
Juozo Vaszkovs

*

blokas bizniavu
czionais terp kuriu buvo ban
kas, opera liaus, mnzejus ir ki
li namai. Bledes 
riu.

laivo pristovoje
daug paarako. Baisi ugnis kilo 
aplinkinėje 
pražuvo.

> ,000,000 dole-

Tokio, Japonija.
eksploda vojo

N1 - Ant

O szimtai žmonių

LAIKRODIS ISZ SZIAUDU.

Szikszniai, 
(“V.” kor.) 
Szniokn. važiuodamas isz Abe
lių jormarko, vežimui apvirtus 
užsimusze negyvai, ir sykiu jo 

Sz. buvęs

“ADOMAS.”
Lapkriczio 20

arklys užsismaugo.
gerai in t ra u kės degtinėles.

NUOGAS
Ukmerge.

d. laike turgaus prie naujosios 
bažnvezios invyko szioks 
tikis. Kaž koks žmogelis 
ėjos in

nuo- 
iil-

*" '1

szventorilius, 
pradėjo,vilk

tis nuo saves drabužius, 
rinko daug žiūrėtojų.
siau nusirėdęs puolė kniupsz- 
czias in žeme ant sniego.
kiau apsivertęs pradėjo kilno
tis rankomis-— neva gimnasti- 

Ateje polici- 
nuogu pe- 

iszvede isz

viduri 
priesz bažnyczia

Suši
lki pu-

Pas-

ka darvdamas. 
niekai užmėtė ant 
ežiu drabužius ir 
szventoriaus. Pasirodė, kad tai
buvo vietinis gyventojas — gir 
tuok lis.

TURĖJO EJT VON!
Musu kaimoNemunaitis. — 

mokvkla isztiko netikėtas in-
Kuriam laikui praėjus 

po vasaros atostogų, mokyklos 
vedėjas, kuris jau senokai ežia 
dėstė ir tikyba, netikėtai gavo 
Nemunaiczio klebono laiszka, 
kuriuomi jis mokytojui

t
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SUAUGIA IN KRl|vk DVY
NES GEROS MUZIKANTES.

Violeta ir Daisv Hijfonos isz 
San Antonio, rTeksu. kurios tu
ri po 1,8 molių yra piritui!inios 
suaugia in viena, kurios duoda' 
koncertus del publikos. Priek 
tam yra geros gaspadines. Dvy
nes yra suaugia pecziuosia, ku
riu daktarai negali atskirt, 

piugarkauloi yra suaugia

53
1

nes
in

M^ieniclm parodoje (Vokie
ti,jo. j) buvo rodomas nepapras- ' V *' K
tas laikrodi^ Visas laikrodis 
padarytas .isz 
visai norit metalo.
rint in tai, laikrodis
siugai laika rodo. Laikrodi pa
dare Strasburgo 
ris 
miest us.

Laikrodis*

(as laikrodis, Visas 
sziaudu, jame

Bet nežili
ga na t ei-

važinėja
kurpius, ku- 

ji po Europos

parduodama už 
50,000 markiu ($12,500). Sako
ma, kad jau atsiradęs ir pirkė
jas. Lszradejas sutinka laikrodi 
parduoti tik todėl, kad dabar
tiniu laiku’ jis turi pasidaręs 
plana dar keistosniam laikro- 

■ v • * 1 t • • 1 * 1 • J ?

už
draudė mokyti tikvbos ir pas
kyrė nauja “
pasirodė jokios mokyklos ne
baigęs. Mokytojas tokio tiky
bos “mokytojo” ncinsileidc, o 
Mok. Inspektorius uždraudė

Klebonas reika
lauja, kad jo paskirtas “moky
tojas” 
tikyba. Kas bus, nežinia.

mokytoja/’ kinis
."11, d!

<1

jam dėstyti.
’’M
'"'JM

butu prileistas destvti
A >

Bukaresztas, Rumunije. —*

— Palieije arcsztavojo 400 ko
munistu kurie sutvėrė czionais 
slapta draugavę.

Stamford, Tex. — Keturi
žmonis pražuvo ugnije kuri su-
naikino Stamford vieszbuti
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KAS GIRDĖT
ja sulauksime

nuo tosios

Baigėsi senas metelis, o nau- 
už keliu dienu, 

bet tukstanezei neturės tosios 
laimes sulaukti Nauju Metu, 
nes nelaba mirtis neturi miela- 
szirdystes — ima tęva, motina, 
vaikus ir mylemas ypatas, ne
temina ant aszaru likusiųjų.

Bet turėkime vilti, jog Die
vas mus apsaugos
nelaimes ir duos mums sulauk
ti sveikiem toji jauna meteli 
kurio teip lankome ir turime 
vilti, jog jisai mums atnesz lai
me, sveikata ir geresni pasive
dima ne kaip praėjusi meta.

Vėlinamo jums mieli skaity
tojai sulaukti laimingai tuja 
Nauju Metu, idant Dievas jus 
užlaikytu visus sveikatoje ir 
kad sulauktume! sveiki 
nanezio meto.

atei-

Kalėdos buvo nelaimingos 
kaip kur, nes atsitiko visokios 
nelaimes, kuriosia žuvo gana 
didelis skaitlis žmonių — per 
ugnes, tvanus, automobilius ir 
t.t. Po daugeli pastogių, szei- 
niynos buvo nuliudia isz prie
žasties netekimo savo mylemu- 
ju, bet tokia vale Dievo ir tu
rime pancszti t a ji sunku kry
žių sziam gyvenime — tokis 
žmogaus likimas.

Pranaszavimai inspetoju ant 
1925 meto parodo, jog tame 
mete bus gana ergelio ant mu
su seno svieto, 
ziszka inspetoja

Coolidge, 
dinsta,

Garsi Frahcu- 
atejties Mine.

De Teleme pranaszauje, buk: 
Prezidentas Suv. Valstijų 

padekavos už savo
nes politikieriai jam 

neduos ramybes, o idant nepa
siduot jiems ir nesutikti ant 
juju noro, tai veluk prasitraukt 
nuo prezidentūros.

Rosijoi užeis didele permai
na valdžioje su dideliu pralie
jimu kraujo. Žmonft?

visus vir-

*1

apimskraujo.
valdžia ir iszžndys 
szininkus.

Anglijoi užeis didele socia
lizmo vilnis, karalius bus pa
vojuje praszalinimo nuo sosto.

Italijos karalius turės daug 
ergelio savo karalystėje o gal 
ir pavojuje savo gyvasties.

kils revoliucijeIszpanijoi 
kuri numes karalių Alfonsą 

Tame sumiszimenuo sosto.
pražus daug žmonių.

Amerike daug bizniu suban- 
krutis, dideles ugnes padarys 
daug bledes, straikos ir kiti 
darbininkiszki ergelei pakils 
visosia dalysiu, 
vyrai mirs. 

ar

Keli ženklvvi •r

Ameriko gyventojai szimet 
iszdave ant visokiu perfumu, 
kvepeneziu muilu, tepalu ir 
milteliu daugiau kaip 118 mi
lijonu doleriu, arba 2G milijo
nus daugiau kaip 1921 mete. 
Ant visokiu aptiekoriszku pre- 
peraciju iszduota 426 milijonai 
doleriu.

Surinktos pereitu metu sta
tistikos žinios rodo žymu padi
dėjimą mirimu vėžio liga. Isz 
viso buvo užraszyta 86,754 mi
rimu vėžio liga pereituose me
tuose, tuo tarpu 1922 metuose
mirė 5,8f6 žmonių mažiau.

Sykiu pastebiama, jog mir
tingumas džiova sumažėjo 4 
)iuo8Z. 1922 m. džiova mirė 
100,000, o pereitais metais tik 
90,732.

džiova
1922 m.

Suvienytosia Valstijosia di
desne dalis žmonių susideda 
igz apszviestu ir iszmi.nti.ngu 
žmonių kurie rūpinasi savo 
bįzneis ir nekisza nosių in sve
timus reikalus. Guodoje pažiū
ras ir nuomones kitu, kaipo 
reikalaudami ta pati ir nuo ki
tu.

Bet randasi czionais ir žmo
nių lengvatikiu, visokiu fana
tiku ir veidmainiu, kurie geis-
tu padaryti isz savo kaimynu
kvailius kad tik atkreipt aty- 
da ant saves. Tokiems niekas 
nepatinka ir stengėsi kitus in- 
kląmpyt in pąnąszu padėjimą.

|l'

Kode! Perkame 
Laikrasczius 

i ... < vJ"

Gal no vienas pasakys, jog 
tai navatnas klausimas.

Juk perkamo laikraszti 
tai, idant dažinoti visokiu 
naujienų!

Bet ar darome teip kaip sa
kome!?! <

Pirkti laikraszti Vien tik del 
to, idant po iierskaltiiuui keliu 
straipsniu, atidėti ji ant sža- 
lies arba invynioti koki daigia 
in ji, arba nubirioszti jame už- 
kandala in fabriką, tas yra per 
mažai.

Juk jeigu perkamo koki da
lyką iszduodami ant jojo kelio
lika centu, tai turime žinoti už 
ka ir ar gavome už savo pini
gus verte.

Kas nedirbo prie 
ežio, tasai nežino ir neturi ma
žiausio supratimo, kiek tai rei
kė pajėgu, 
idant iszduoti laikraszti ir už
gali a d y t sk a i t y t o j u s.

Yra tai darbas rūpestingas 
už ka žmonis gana tankei pa
peikė, o juk nesiranda ant svie
to tokio laikraszczio idant vi
sus skaitytojus užganadytu.

0rie laikrasz
czio, o ypatingai redaktorius 
ant kurio sprando visos bėdos 
puola, džiaugėsi ir da daugiau 
stengėsi pageryt laikraszti, 
idant jojo darbas butu pripa- 
žytas per tukstanezius skaity
toju.

Laikrasztis — tai gyvenimo 
knyga — isz kurio tankei se- 
memia visas žinos ir pamokini
mus ant ateities.

Teminkime Amerikonus — 
kožnas isz juju skaito laikrasz
ti.

Laikrasztis del juju, tai kaip 
kasdienine duona, be kurios ne
gali apsieiti.

Amerikonas be laikraszczio 
jauezesi kaip keleivis bludžio- 
jantis po nežinomas pustynes, 
todėl Amerikonai stovi ant di
delio laipsnio apszvietos.

Juju neapgauna visoki Židi
kai ir neparduoda 
ant dirbimo

U Z
da žinot i

atidefl ji ant

latkrasz-

vargo ir pinigo

Darbin inkai 
ypatingai

Vaiku Namine 
Prižiūra. Lietuviszkos Pasakos.

f' .<■

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.

apstabdes klauso:arklius;
“Žmoguti, ar moki žaist kad 
skripka nesziojies?” ir kvato
ja ntsiloszes karietoje.
žmogus, nieko nelaukdamas,

r< i
skripka nesziojies?
• * 11. ' .l1'* % < Tas

ma szi n ūki u 
pinigu,

laikraszczio seme protą ir žino 
apie lokes apgavystes.

Jieje žino viską kas ant svie
to dedasi, o kada mus užklau
sė kas ant svieto girdėt, tai ati
duodam kad to negirdime.

Gyvename kaip tasai czere- 
pokas savo lukszte ir nesirūpi
name kas aplinkui mus dedasi.

Stengkimes ateitoje akyvai 
skaitytie laikraszczius. Isz pra
džių jum tas eis sunku, neturė
site kantrybes, bet in trumpa 
laika pamatysite šavijo didelia 
permaina.

Suprasime prie ko žmonisz- 
kurnas veda ir susilyginsime 
neužilgio su kitoms tautoms.

Laikrasztis pasiliks musu 
geriausiu draugu, be kurio ne
galėsime apsieit,
ke nuo darbo, pasiliks jisai 

geriausiu gyvenimo

nes isz

laisvam lai-

musu 
draugu.

Isz jojo semsime geriausius 
mokslus, ne tik del saves, bet 
ir del savo vaiku.

Gyvenimas musu pagerės, 
pradėsimo kitaip manstyt, o 
musu pasielgimas bus kitokia 
terp žmoni u.

Skaitykime tokius laikrasz
czius kokius suprantame, kurie 
neveda mus 
sumaiszyma
mus yra iszdavinetas, o ne del 
labo ypatiszkumo, pelno ir isz- 
verimo tulžies ant kitu, nes to
ki laikraszczei neatnesza žmo
gui jokios naudos. —F.

in paklydimu ir 
proto, kuris del

Skaitykite “Saule

LIETUVIAI TEMYKITEU 
Tyras Mesiu medus, 5 svarai vied- 

rūkas $1.65.
Žiemos laiku labai sveika medus 

valgyti.
Lietuvisski karveliai 

(balandžiai), verstiniai, $2.00.už po-
Lietuvisski karveliai 

c: ,
ra, visokiu spalvų. Turime visokiu 
balandžiu iki $10.00 už pora.

P. D. ANDREKU3 
PENTWATER, MICH.

(t.l)

Kuomet vaikai pradeda eiti 
mokyklon, kuriuos dalykus ri
siantis su ju sveikata, tėvai tu-

Žodžiai, 
/’tuo

jaus primena kas dedasi kiek
vienuose namuose: vėlus 
kėlimas, 
gymas ir skubus

Taip darant vaikai 
permažai valgo, arba valgo 
taip greit, kado 
trukdomas, 
tos energijos, kuri jiems reika
linga rvtmeczio darbui; jie 
greit pavargsta, irjaucziasi per 
daug suvargo gerai pavalgyti 
per pietus. Jei bi kuris valgis, 
ar ptisrycziai ar pietus nėra 
paisomi, sunku paskui prisi
vyti ir ingyti pamestas energi
jas.

Jau praėjo tas laikas, kuo
met mokyklos tesirupindavo 
tik vaiku protu. Dabar daugu
moje mokyklų randasi slauges 
ir gydytoj’ai, kurie reguliariai 
egzaminuoja visus vaikus; 
vpatiszka hygiena mokinama 
ir žaislai ir manksztinimai ku
rie tvirtina kimu yra po tam 
tikra priežiūra. Bet nežiūrint 
kiek gero mokyklos padarytu 
vaiku sveikatai didžiausia at
sakomybe turi tėvai paneszti.

Tėvai žino, kad vaikai reika
lauja daugiau miego 
negu užauirusieji.
tvarkyti laika taip, kad vaikai 
galėtu užtektinai anksti atsi
gulti, kad natūraliai galėtu isz- 
busti rvtinecziais.

, J ’ 4 1: ' ' , ii ’ ■

kapt sk ripka įU|z, P° pažasties

ri labiausiai temyti.
pradeda eiti mokyklon< 4

mokykla.<k

atsi- 
skubus pusrycziu val- 

begimas iii

arba 
virszkinimas 

ir jie neingauna

visus

valandų
Reikia su-

Vaiku valandos namie,, taip- 
pat turi būti tinkamai sutvar
komos, kad jie galėtu gauti už
tektinai tyro oro ir poilsio die
nos laiku, ir užtektinai laiko 
iszmokti jiems užduotas lekci
jas. Visi auganti vaikai reika
lauja daug tvro oro ir sanies 
szviesos. Nuo penkių iki de- 
szimt ar dvylikos metu jie tu
ri nuolat augti, ir užaugti apie 

po to 
augi-

penkis savrus kasmet, 
prasideda labai greitas 
mas, apie du syk tiek. Del tos 
priežasties, vaikai neužtekti- 
nai užaugo negali tiek panesz- 
ti kike užaugusieji. Jie turi 
vengti fizinio ir protinio persi- 
dirbimo. Nors jiems krutėji
mas yra reikalingas, vienok jie 

kas juosnieko neturi daryti, 
pe rd a u g i sz va rg i n t u.

Vaikai, sulyginus ju svaru- 
reikalauja 

Tarpe

tiek pat 
Labai

ma užaugusiuju, 
daug daugiau maisto.
szesziu ir dvylikos metu jie rei
kalauja tris-ketvirtadalius tięk 
kiek užaugės, o virsz dvylikos 
metu reikia beveik 
kaip užaugės valgo.
svarbu, kad vaiku valgis butu 
toks, kuri jie gali lengvai stt- 
virszkinti. Niekuomet nereikia 
mėginti jiems duoti tokiu, ku
rie sunkiai virszkinasi.

Valgiai turi būti balansuoja
mi. Kiekvienas valgis turi iu- 
imti maistu ipz visu grupiu. 
Jei kokio nors trūksta, 
ta gali užimti pienas.

Svarbiausieji dalykai, kurie 
vyst imu i

j

jo vie-

gelbsti natūraliam 
auganeziu vaiku ir mergaieziu 
tai maistas, reguliaris mank- 

reguliaris miegas 
invai- 

rios rnszięs sveikatos papro- 
cziai. Bet didžiausia atsakomy
be puola ant paežiu tėvu:

sztinimas, :
ir poilsis ir reguliariai

Valgiu Gaminimas
r*—ir—

Namu Prižiūrėjimas
-

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti uia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais

. . 1160
audeklinei8 apdarais. Pre- 
ke tiktai • •

r-

W. D. JBOCZAU^VSKI-CO. 
ilAHANQY CITY, PA.MAHANOY CITY, PA

nelaukdamas,tis, nieko nelaukdamas, 
szmurkszt! inlindo; žmogus su
niurkė, sbriiurke ir paėikiszo 
po loya.

Noręjo gulti, ale iszgirdo vėl 
duris trankant su neiszpasa- 
kyta šyla. Dar kitoje stancijoje 
jau pradėjo rėkaut: 
smirda? — 
yra, kas ežia smirdai

jau tegul ir sėdi sau sveikas/* 
Ir dabar jis dar ten tebesedi ir 
klauso, kaip aniuolai gieda* ir 
už kpsze su spirgais provojaši; 
•asz ji maeziau, kaip ten buvau. 

Tolinus bus.
in viena ranką, smięziu in kita 
— kaip užrez ąpljirkini pa- 
s pa uzd a ma s, pa s k a m 1) i n d a mas, 
paszvilpdamaS) 
mas, 
pradės tas ponas szokt, karieta 
szokt, arkliai szo'kt, lękajns su 
važnyozia sžokt, kad dulkes 
stulpais, kaip kaminai, rūksta, 
žeme dreba! Tenai netoli szali- 
mais buvo arszketynas; jis be
žaisdamas insilipo in ersz'kety- 
na, — szokikai paskui jiji, o 
jis rėžia, o jis žaidžia, o tie szo- 

crszkeczius: 
.susikruvino, rėkia, 

tiktai, su- 
, nu- 

” o jisai 
ar prižada! daugiau isz

ka?” Ponas rėkia; “prižadam, 
prižadam, tiktai nustok, nekan- 
kyk musu, 
vo. ”
szoke; ponas savo keliais nu
važiavo, o jisai nuėjo savo ke-i 
liu.

Eina, eina, teip kažin per ko
kius kalnus, per krūmus, kel
mynus, pelkes; jau pradėjo 
temti, jau ir visai sutemo, lyg 
kad pradėjo niauktis; mislija 
sau, tai dabar turėsiu nakvy
ne su meszkoms ir su vilkais 

Teip besirūpindamas 
augsztyn galva, kad 

žiuri — dvaras, baisu pažiū
rėt koksai: stogas dangų sie
kia. Pradžiugo žmogutis, inei- 
na in vidų per vartus, žiuri — 
tuszczia, nematyt nieko; ineina 
per duris in palociu, in ruma— 
tuszczia; eina tolinus 

kita

37.
Buvo vienas vargdienis žmo

giukas: nedideliu, aiiskurdos, 
plaukais apsziupes, kaip ir kiti 
arklininkai. Pristojo jis pas 
viena žmogu gaspadoriu tar
naut ant motu už tris skatikus. 
Iszbuvo motus ir teip darbavo
si, kad niekados dykas nebuvo; 
gyvulius mylėjo, padarine cze- 
dijo, teip eigos gerai, kaip tik 
galėjo. Paėmė algos tris skati
kus, nuneszo ir iiimete in szuli
ni. Pinigėliai plumptelėjo ir ka, o bundas po 

jisai, apsiverkęs, susibadė 
ir pasiliko ant

nuskendo , <> 
parojo namon 
antru metu. Antrus motus tar
navo dar geriau; pabaigęs me
tus nuncsze alga ir vėl nuskan
dino sZulinije. Pasiliko ant tre 
ežiu metu ir
teip dabojos, kad tik vieniai 
isztarhautu. Pabaigos metus 
ant Kalėdų, paėmė algos tris 

nuneszefe jnmote in

jau teip dabojęs,

Skatikus, 
szulini; pinigai plumptelėjo, 
pasinėrė ir vėl iszkile plauko 
ant virszaus vandens. Jisai 
juos iszsigriebe, insidejo in ki- 
szeniu ir eina. Gaspadorius ir 
gaspadine praszo, kad liktųsi 
dar ant vienu metu, ,ale kur jis 
tau liksis, tiktai žeria, kepure 
užsismaukęs ant pakauszio.

, ėjo gal diena, gal 
gal ir daugiau, ir susi-

sutinka vėl
, ne .kaip 

senoli, kad ka 
praszo almužnos.

Ubagas, 
nuėjo savo ke-

gyvas; praszo al- 
Pažiurėjo, pažiurėjo, 

pamislijo, atidavė

Ėjo jisai 
dvi, o 
tinka ant kelio ubagu; ubagas 
praszo almužnos; jisai iszeme 
viena skatiką, davė ir vol eina. 
Paėjo gera gala,
ubaga dar silpnesni 
pirmutini, toki 
tik paeina; 
Davė ir tam skatiku, 
padekavojes,
liais. Eina, eina vėl gal kokia 
diena ar daugiau, ir susitinka 
ubaga, kad jau silpnas, Tonuo
tas, ka tik 
m užuos, 
pamislijo,
paskutini skatrka ir eina, kaip 
bizas. (lala paėjus pasiviję se
neli, 
szneknežinoti , ‘ 
lipie viską, kaip 
tarnavo, 
lijo ubagams.

Senelis 
me biski

pradėjopasisveikines
< ir iszsisZnėkejo 
j trejus metus 

kaip savo alga iszda-

sako: 
o pavysime 

drhuga. Pasivijo senis, apsako 
apie to žmogaus atsitikimus ir 

na, kaip tu, Petrai, 
už tai reikėtų

Petras pamislijo, pa- 
“ Vieszpatie, 
ir mielaszir-

>

pasiskubinki- 
inano

r

pacziulpda- 
palrepsnindamas! Kad

o visi baisus, szlyksztus,

“kas ežia 
ežia gyvas žmogus 

” Prasi
daro durys—- kad pradėjo vel
niai griūt, kaip bulves isz mai- 
szo,
vienas iiž kita szlyksztesni: 
vienas storas pilvuotas, kitas 
szhibas kuprotas, kitas raguo
tas, naguotas, o 
tas, Ixiimpnosis, 
vienas 
baime pamislyt

rėkia
kaiĮ> tik galėdami: “ 
simildamas, nustok žaidęs 
stok mumis kankines! 
sako: “
vargszu pakeleiviu nesiszaipyt 

Ponas rėkia;

žmogeliai! ’ tu Die- 
Pa liovė žaidęs, nustojo —

tai dabar

daikte.
jis pakele

eina 
st a ne i ja, 

tuszczia;
(pp 

ko

viena per

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. GLAIR, PA.

vis vuodeguo- 
yiensznervis, 

Už kita juodesnis, kad 
, ne tik k a žiū

rėt. O jau pats vyriausias neką 
ne szneketi, koks buvo szlyksz- 
t Vne. Inpuole, apspito žmogų ir 
jau norėjo pradėti draskyt, ale 

nieko nelaukdamas sako: 
lyskit, in maisza visi, kiek tik 

Szm u r k sz t, sz m u r k sz t 
sulindo; jis užriszo maisza, pa
dėjo po lova ir, vėl atsigulęs, 
užmigo.

Ryta atsikėlęs apsirengė, pa
poteriavo ir jau ruoszes eiti in ^iniU|

lis
i i

esat!”

t

Inzbalnamuoja ir laidoja miroaiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrrąbus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

veseliu, kriksztyniu ir
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1373 M.

laidotuvių,

NESIKANKYK SAVES.
Joigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi j e kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, kataru, strėnų skausmo, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmo, iszgasti, nesuo- 
luma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
du nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas mene- 

, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo
tolesne kelia, kaip sztai pama- --trenu skaudėjimo, viduriu užkietė
to, atvažiuoja vežimas, prisė
dės ponu. Invažiavo per vartus, 
iszlipo ponas su lekajum ir ei
na in vidų, ineja atranda žmo
gų pakeleivi su maiszu besto
vinti; ome jo klausinėti:

atvažiuoja vežimas,

“kas 
tu esi, isz kur, ar senei ežia atė
jai?” o dažinojes, kad jau isz 
vakaro, ome klausinėti, ar nie
kas nakezia nosivaidino, 
sib*alde. Jisai sako: “

s? prilėkė pilnas palo- 
velniu, ale asz juos visus 

sztai kur in szi 
— czionai parode su

ar n e- 
kurgi ne

limo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgastics, galvos skau- 
lejinio ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
R5c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 35c- 
N’uo plauku slinkimo ir pleiskanų įsi
galimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szvcntuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
tnygu kataloge. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių grornatoms. M. bukaitis,
151 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

( 4užklausė: 
misliji, ka jam 
duoti t” 
mislijas ir tarė: 
už jo toki darba
dyste iszpultu duoti, ko tiktai 
jis praszytu.” Senis sako: “ge
rai, ant tavo žodžio tau duo
siu.” Žmogus sako, “asz nore
cziau turėt tokia skripka, kad 
kaip užgraieziau 
iszgirs, szo'ktu, 
pamaži in ausi: 
gaus!”

Senis sako:

Žmogus sako,
>

visi, kas tik

‘ ‘ na, pra- 
o duosiu

” o Petras sako 
“praszyk dan- 

,Senukas davė jam 
skrip'ka ir vėl sako: 
szyk da, ko nori,
tau!” Jisai pamislijo, pamisli
jo ir sako: “asz norecziau gaut 
toki maisza, kad, kam paliep
siu iii ji lyst, tuojaus lystu, o 
be mano paliepimo nęiszlystu,” 
o Petras sako: “ 
szyk dangaus!”
maisza ir vėl saiko: 
dar sYki, 
tau.” 
dangaus! 
sa'ko: “ 
ki žiurstą, kad, kur 
tiesias in ji atsisėsiu, niekas . . A. r ' K . X ■ >

si va i d.v 
c i u s 
sulci msz.au; 
maisza,” 
pirsztu in maisza, kuris stovė
jo kampe pastatytas. Ponas ap
sakė jam, kaip tas dvaras bu
vo apsėstas velniais, kiek jau 
jame žmonių pražuvo ir kaip ir 

nakties
Jisai, isz- 

visu pasakų, pasi

per

nusiren- 
aslos,
ir užmigo.

supykęs
atsigulė 
nelaukdamas

Gal jis miegojo valanda — ki
ti ktai iszbudes 

velnias i s z s i s z i e p e s 
su

ant nie-

ta, o gal ir no, 
žiuri —
prieszais su žvakia stovi, nu 
parilsio lekuoja, 
szuo, vinguliuoja
kaip tu, žmogau, tnręjęi drąsą 
įas poną mano lovoj! •įfiiltie, 
<aip tu atsidrasinai ineiti in ta 
dvara, ar tu nežinojai, kad ta
me dvare ne viena gyva duszia 

?, nes ja mano 
a! Eik lauk ko-

vuodega, kaip 
ir sako:

)as poną mano lovoj* gultie

negaili nakvotie
ponas prarijo? .
greieziausei, asz tau sakau, gai
lėdamas tavo jaunystes, tavo 
sveikatos, o jeigu manos nepa
klausysi,

kis, užklausė:

pazio-

kakta surauko, nuspjovė

ar tu neeisi greieziaus 
isz namu pono

\nt J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU9 

IR .BALSAMUOTOJA9

Latdojit kūnu* Numirėliu pagal Nao- 
h asla mada Pigi preke: Taipgi 

automobiliu*

Laidojit kujuun Numirėliu pagal Nat>- 
Husia mada Pigi '“preke: Taipgi 
•ristato ‘ automobilio* riaokieme 
eikalam*
Parduodu visokiu* paminklu*, di<to» 

ius Ir magius už pigiausia preke, to* 
le) jeigu pirkaite POMNINKA tai 
■creipkite* pas mano, ne* asz galiu Jo
nis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
<33-335 W C«ntr« St., Mahaaey City

dvaro in

žmones

dabar niekas negali 
pernakvot ie jame.
klausos tu
ome maisza ant pecziu, pasakė 
ponui, kad daugiau nesibijotu, 
nes jau niekas tame dvare ne- 
sivaidys, iszejo isz
tolesni kelia. Priėjės prie pol
kos maisza su velniais ingrum- 
de in pelke, o pats nuėjo tolyn. 
Daug dar metu jis gyveno ant 
svieto ir, kur tiktai nueidavo, 

jiji visur mylėdavo,
duodavo nakvyne ir valgi, o ji
sai ka nors jiems papasakoda- 

krasztus, kur 
buvo buvęs, ka matos. Ugniniu 
nusibodo jam gyventie, o gilti
ne bijojo prie jo lystie, kad ne
padarytu ir jai, kaip velniams 
padare. Susimislijo gyvas ei tie 
in dangų. Prieina, baldos in du
ris; atrakino Petras ir klausia: 
“ko tu nori?” — “Noriu, sako, 
dangaus!” — “O, kad asz tau

vo apie kitus

CAPITAL STOCK >126,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62
I 1

ko tu nori?” —
I > ___  4 i

kita syki sakiau: praszyk dan
gaus, kodėl nopraszei, ka ? Da
bar gali eiti sau, kur nori,” ir 
pasakos tai, užtrenkė dangaus 
duris ir užrakino. Žmogutis

Mokame 8-czia procente ant 
sudStn pinigu. Procente pridedant 
prie jutu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jos 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

užrakino.
apsiverke f apsiverkęs ir misli- 
jo, ka dabar darylio. Sumislijo 
eiti in pekla; atėjo pas peklos 
duris, pasibaidė. Szlubis vel
nias atrakino duris ir mislyda- 
mas, kad jo draugai atitaraba- 
nija kokia grieszna duszia, pra- 

3, ale kaip tik pamate, 
kad tai tas velniu žavintojas, 
džinkt! duris uždare ir cypda
mas nupleszkejo in giluma pek
los. Žmogus mato, kad jau nė
ra ka veiktie, susimislijo ap
gaut szv. Petra. Nuėjo pas dan
gaus duris, tykojo, tykojo, kol 
szv. Petras atsitraukė nuo du
riu; kaip tik pamate, kad Pet
ro nėra, jis ateirakino duijis, 
szmukszt! inlipdo jn dangų, pa-

pražusi, kaip pirda- 
las vandenije!” mogus pasitai
kė, pasitaisė, pasiraiže, 
vavo ir, lyg kad negirdėjos nie
ko isz velnio rėkavimo, išžioto, 
kaip kalvio gizas veliuonisz- 

“kokia turi pro-
va mane budyt, kas tu esi ? sa
kyk tuojaus!” Velnias supyko, 
dantimis sugriežė, uosi sutrau
ko,
ant žemos ir užriko velniszku
balsu: “ 
lauk isz ežia,
mano ? kad asz geruoju sznekn 
pu juom, kaip su žmogum, tai 
jis dar gimbijonis, — eik lauk! 
kad tavo czionai dūku nebū
tu!” Žmogus praskėtė maisza 

“lysk iii mai
sza!” Velnias szmakszt! inlin- 

' 41' . , • w

H. BALL, Prezidentas.

'jos. E. FERGUSON, Kasteriu*. .
Geo. W. BARLOW, Vlee-Pm.

I

ir sako velniui:

w i manMiiepmfr, wai^aaiiii

Lietuviukas Graborius
K. RĖKLAITIS

L / I \ ... «•

do ir tyli, kaip susiszikes, Žmo-
vėre durisdurniau, pra-

Scnis davė
‘‘praszyk

o duosiu
“praszyk

' “ • 4

ko nori,
Petras sako:

o jis vėl pamislijes11
asz norecziau turėti to-

’ I. •

asz pasi

neturėtu valios mane iszvary- 
ti.” Davė senis ir ta. Priėjo beti.” Davė senis ir ta. Priėjo be- 
sznckucziuodami kryžkeli; vie-
ni nuėjo vienu1 keliu, o jis an- 
tru. Ęina, eina, pamate 
važiuoja ponas su karieta to
kia jau UąiĮe, kęd tik žiūrėt; 
Jękajiis giwlęjiptas, važnyczia 
vyodęguotos, a^klipi L J 
si kaip jiulipyti, ’kaklus 
te, vuędęgas ... 1 .
tik sklaido,

viiodeguotas, arkliai

te, vuodegas

ai

SZOSZl, VI-
i iszrie-

iszpute, ausimis

niiiiąi isz.auksinti, inzsidabruo- 
,ti žoyi, ...  .........
l>rayu?iaye prfi ^ali, .^.Maas 
paliepę yąznyęziai . apstabdyti

ĮvilcSĮd. Buvo

paliepė
'A. .'v • 11' J'*.V ♦ V* ! ,*'i UifL',: Ii 5 . •

’ l 1

gus atsigulu ir vėl užmigo, ale
dabar jau atsigulė aut lovos, o 
ne ant žemes. Vėl pamiegojus 
jam 'kolek, pradėjo kasžin kas 
duris tvankyt be: susimylimo; 
jisai .pabudę 
sau, 
atbėga, atsibaladoja; Ogi inle-

s žiuri ir mislija 
kas czionai do padūkelis

ke vėl velnias, ale jaunutis, ka 
tik yuguęziai dygęta, pae?įu tu 
smarkiųjų vięu^neyyiu veis
les. Inlekes apsisuko ąut vie-

* ...■ .. m ’ Arl h 1

nos kojbs, pasznerkszte su savo
*1

t • i

svetimus namus lystie ir smii’-

viena ė^nervė ir tarė: ukas tu 
do vienas esi, kaip dryžai in

. * • a . * r. a

da n,t i . k tina in mano pono lova
■i A." L J * j L. ' *' '< Jt ’ _ _

gulqy ti l Įįik lauk, nususėli, o
’’ . ' A . « '! • . ano — itai asz tave kaip matai, 

in dulkes antrinsiu!M Ir jau bu-
I .. I i ii ] - * *<1 * l

vo bepuoląs prie žmogaus; o
.J

Vclniultsz-
/ «•. V į > ' D,,

szis praskėtė maišia ir sako
, i P" : l "■ i i.l*' ' ir ' . 1 ■ 'j> 1 '■ /| 1 oh • a a a ' • a1 o•ly»k in mniązaj” ;ii ly«k jn maiszaJ”

+ ■ Ji ■ ...

V' i.

žavintoje
I

I

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

Prieinamos prekes.

SI6 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No.' 149

jis atsirakino duris,

sitiese žijiyątii,;atsisėdo ant jo 
ir sėdi, ji^eiila Petras ir.sakot 

irar i.,„k
' . 4 • T • ‘.| 1S( į . Tf, . r-. " ’. i; • ' -||l ......

kas tau ežia pavelijo sėdėt?
ar tu iie eisi lauk isz dangaus,

jisai sau rainei atsiliepė: 1 .v. "t'! ■ • j v * " rt' j

ant kupo sodžių, tas davė ir 
valia etiopai sėdėt.” Petras 
nubėgo pasakyt ponui Dievui
«r “■ 1'l‘ —- — 1—I — - — 4. .? —. 2— -i-. ' X. jUu. / _ l

vytų, pievas

dongu, o Jtąd jjisai inlindo, tai
į f f ■ ” iM: 'I ' ' "b L' ‘ 'L * J ii *

o jisai, sau rainei atsuiepe: 
/‘kas man davė szita žiurstą,■' PI Rr r 1 l k Xfifc / j. ■ k '

i

valia
i/t 'į ' i

ų,. 2 •"’ * _ w f

Petras

ir pasiklaustie, Jca su juom da- 
rytięi, Dievas sako: ‘‘Petrai, tu 
turejįii yalia jo neinloistie in
■« ... , ...

"I i

CHAS. S. PARMLEY 
RmI Estate A rent. Notary PaWis

, 1 f* ir '

feitfu norite pirkti ar parduoti, narna 
tai keripkitea pas mane, ase jumie 
ta reikale atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randas. Inulurtaiu 
namus ir fęrniciius, automobilius Lt.

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

W TRAŠKA U8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

j
4iidoja kunua aumiruBiu. Pa’—gda 
mtomobiliua del laldotuvfr* arlkn* 
elniu, vaaaliju, paahra” Ir

jBti ,C*Rtw City.
i

tinto, wMlijn, pariv*** Ir Lt
It ; " ■ i; I II' ii1 " ' . |- j “ ■ 11 1 !l' T "T
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, užszah 
Sakyk, kur mudu tada 

ir pa-

Jau saule pasislėpė už žalio, 
tamsaus szilo ir prisiartino ra
mus, sziltas vakarėlis. Žmones, 
nusikankine prie dienos darbo, 
nue.10 ilsėtis, tik viena besimy- 
linti, jauna porele, ne atjaus 
dama nuovargio, atėjo ant Ne
vėžio kranto ir atsisėdo
szakotomis liepomis ir pradej< 
tarpe saves kalbėtis.

— Pasakyk man, Brony te, ai 
ilgai ežia mudu slapstysimai 
po szitom liepom? Kagi mudu 
kalti, kad tėvai ne kenezia! 
Juk jau artinasi ruduo, nukrii 
nuo sziu liepų lapai 
upe.
dingsime, kur sueisime 
sikalbesime ?

— Buk ramus, Zigmai. Kaip 
lapai nuo liepų nukris ir kaip 
upe užszals, tada eisim in grin
ezia.

— In keno grinezia?
— In musu.
— Ne. Pas jus asz daugiau 

neisiu. Juk atmeni, I 
motina man karta pasakė, kad 
asz ir koja per 
daugiau nekelczia.

— Ka tu paisai mano moti- i 
nos.’ Ateik, 
rėk, ka ji sakys, 
gana mandagiai apsieis.

— Ne. Asz pas jus neisiu, nes 
ji man padarys geda.

I

kiniui nebus galo, pasikasė gal
va ir ture:

— Brone, žinokis su savo 
Zigmu, o tu motin, su savo 
duktere. Asz jai vyra no rink
siu — ir smarkiai 
szejo prie darbo.

Motina likus su duktere pra- 
szyelniau,

Brone tekėtu >

žinokis 
motin,

užtrenkęs

idejo kalbėt kiek 
nkalbant, kad 

jž Viktoro.
— Geresnio vyro tu negausi. 

O juk jis ir turtingas, ir protin
gas.
senas, bile turtingas.

kad jis turtin-

Tai kas kad jis biski jau

- Tai kas, 
gas? Bet neprotingas, jei nori 
mane vest, nežiūrėdamas kad 
asz jo nekeneziu. Tegul jis sau 
pasijeszko tokia kaip pats, ta
da visi ji nripažintu protingu. | 

—Tai! O kokio vvro tu nori?
Gal kunigaikszczio!

— Asz noriu ta, kuri myliu 
o ne sulenkėjusi bajoro.

.Motina galutinai

S 4 U L K

A

SZIOS MOTERĖLES ISZOIALBEJO BAŽNY

.■i |
K

[

imrszo ir
kaip tavo Į pradėjo balsu szaukt:

jos slankst:

kati ir ryt, ir žin

ISZ LIETUVISZKU
■■ » . ’i ■" ■ » *W *♦ •* **' ■ *''' ‘

KAIMELIU.
Už tai 

už daug ąž
Minersville, Pa. — 

kad jam parokavo 
pataisima jojo automobiliai!s, 
Antanas Sezeszloskis isz Ąsh- 
Jando teip užpyko ant mekani- 
ko, jog vietoje UžriloVctl už 
c|arba tai sudegino automobi
liu. Už tai likos aresztavotas ir

ko, jog vietoje ližriidVctl už

pastatytas po 1500 kaucijos.

Frackville, pa. — 
ras Jasuleviczius 
j ingai sužeistas 
syk losią ir likos

Kazim ie- 
likos pavo- 

Drapper ka
nu vežt as in 

Ashlando ligonbuti.

•— "Diena. 6 
czionais Ado-

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau savo gįmįnaiczio

Joną Dabulske, Joną Kuza ir
Ona Žimancziute paeina isz 

I Girdiszkes Para.,
* Kaimas arba

; Paikvedžia. Meldžiu atsiszaukt 
i arba žinantieji apie juos ma
lonėkit praneszt.

Joseph Gestautas
9X6 S. 16th. St 

Herrin, Ill.

' Apskr., Kliukiu
Tauragės

•?

■11
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CZIA NUO SZĖRIFO.
8zios moterėlės yra geros parapijonkos, nes nedave szeri- 

fui parduoti metodistu bažnyczios Cunningham, Kansuos, už 
skola tukstanezio doleriu. Motoras susitarė eiti pas artimus 
farmerius dirbti ir patol dirbo, pakol surinko tūkstanti ir už
mokėjo skola.

Granbv, Conn.
Gruodžio mirė 
mas Aliszauckas, palikdamas 
nubudusią paežiu, tris sūnūs ir 
dvi dukteres. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms pamal
domis Jeffersonville, ant kuriu 
dalybavo daugeles
Szv. Antano draugyste prie ku 
rios velionis prigulėjo. Likusi 
szeimyna. dekavoje visienis 
už paskutini patarnavima a. a. 
Adomui.

žmonių ir

In MasaczaužeH

Asz Mare Mažeikiene (po tė
vais Usciliute) pajeszkau savo 
tikro brolio Frano Uscilos, pir
miau gyveno minksztose ang- 
lokasyklose. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

Mare Mažeikiene,
622 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

"■H
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Asz Magde Laukaitiene pa- 
jeszkau Adoma Szivinska, pir- 

Shenandoali da-
1

Po szimts kisielių, vos Ka
lėdos praėjo, 

Kad sztai žinia gavau per 
radio, 

pribnezia i n 
kum n s,

Nupiszkejau per miglas ir 
dumti š.

Ten viena linksma bobele, 
Ka turi nemaža stubele.

Pas jaja vyras parvažiavo, 
Kaip nuo josios žino gavo.
O kada apie pribuvimą gar

nio dažinojo, 
Tuojaus vela in svietą iszlap- 

sejo, 
Bet asz in kuinus važiuosiu, 
Kaip tik isz ten žinia gausiu.

imau gyveno
bar nežinau kur.

Margaret Laukaitis
Vernon, Vt.

Pajeszkau savo
I

vyro Petro * 
Alksnio kuris apleido mane pa
likdamas ir 4 mažus vaikelius. 
Dabar labai sergu. Tegul susi
mylėdamas gryžta adgal arba 
atraszo man laiszka, asz jam už 
viską dovanoju. (t,105

Mrs. P. Alksnis
233 N. Broad Mt. Avė.

Frackville, Pa.

nei lape n e los.
Zigmas ir Brone 

džiugo tokia motinos pagelba 
ir patarnavimu,

■a

.i!— Neleisiu asz tave už Zig
mo, to bedievio paleistuvio! 
Nebus jis mano žentas! Ne!

Man gerinus 
butu mirt negu už Viktoro te-

— Motinėlė!

o gal dar ir keti...
Į Motina pagriebė 
plauku ir eme ja po 

nusigriebus

Brone už 
grinezia

labai nu

I stumdyt, paskui
— Tai kagi veiksim kaip la- diržą, plakdama Bronei per pe-

mas.
Po ilgu skundu vieno kitam, 

Zigmas parsivadino Brone na
mo, kur savo motinai iszaisz- 
kino kame dalykas,
nesiprieszino savo sunitus susi
tuokimui su Brone, bet nerado 
kelio iszejimui, kadangi Bro
nes motina su tuom 
Ilgai ji galvojus,

da m i.
puikeš u kės ir 
užsiimti josios

♦ * *
Ten kur steiteWiskonsine 

Szalije tolimoje
9

s

r„ i| 
i

pa i nuo liepų nukris 
Kzalta.

Juk bus ežius, eme szaukt:
— Asz tave atszaldysiu nuo 

— Susituoksim. Asz geidžiu 'Zigmo, kad tu ji ir matyt ne- 
norėsi!

Musze kiek 
n e geisdama 
szanksmas pasiektu kaimynu 
ausis, eme maldaut, kad liau
tųsi. Prižadėjo jos klausyt.

— Ar atsižadi Zigmo,’
— Gal...
Kad Brone nesulaužytu žodi, 

motina eidama gult ja nusive
dė su savim, kad užmigus, ji 
ne nueitu pasimatyt su Zigmu, 
dar ir duris užrakino.

Zigmas vakare ėjo po liepo
mis laukt Brones,

I sulaukt negalėjo, 
iki nakties vėlumai. Ėjo nulin
dęs namo, retais žingsniais, ir 
nuėjės gult, negalėjo užmigt 
vis galvodamas, kas su Brone 
pasidarė. Begalvojant jam, ir 
saule eme teket.

kad tu su savo tėvais apie tai 
pakalbėtum, 
prieszys tau už manes 
tada asz be baimes 
ateit su pirszliu.

Bronės veidas praszvito. Bet 
atsiminė ji motinos 
kuriais ja bare už draugavima- 
si su Zigmu, tikrindama, kad 
jis ja iszves isz doros kelio, ir 
kad ja vest negali. Giliai atsi 
duso ir nuleidus akis tylėjo.

— Kogi nutilai? Gpl nepati
ko tau mano kalba? Jei 
mielesnis tas Viktoras, tai kam 
mane klaidini.’

— Zigmai, kam prikaiszioji 
Ka asz kalta, 

kad jis pas mus lankosi! Asz 
negaliu jam tai uždraust, 
sutinka su motina, 
kad asz už jo tekeezia.
motina neperkalbama.

— Taigi asz ir bijau, kad tu 
už jo ne iszteketum. Ir geri a u-

savo

o gal jie nesi- 
teket 

galeezia

žodžius.

tau i

pajiege. 
kad

Brone 
motinos

ir b u ežia ve 
Motina jai rankas, szirdingai dekavo 

Motina net verkt emt 
susigraudinus.

Atsisveikino, Zigmas su Bro-
nesutiko.' ne leidosi kelionėn ir laimingai 

pasitraukė pereje rubežiu, pasiuke moti 
kitan kambarin ir po valandė
lei isz ten sugryžo su pluosztu 

Prisiarti
nus prie Zigmo jam tarė: 

t
gus asz suezedijau

popieriniu rankoje.

Zigmai, 
man Viktorą.’

bet ten ja 
nors lauke

Jis 
kuri nori. 

Mano
Zigmas atsi- 

ir iszejo
N u pi o ves

už d ranga vi

kele, pasiėmė dalgi 
baigt avižas piaut.
avižas vėl retais žingsniai ėjo 
namu link. Eidamas jis susi
tiko dranga Joną.

— Kur buvai, Zigmai?
— Avižas pjoviau, dabar ei

nu namo.
— Kas tau yra, kad tu taip

Kiekvienos sublogęs? Bene sergi
— Taip, biski...
— Nors ne numirk sumisli- 

uei vestuvėse

.1

šia bus, jei ryt paklausi 
levu, ir jei jie nebutu priesziil
gi, asz tuojau tave vesezia.

— Praszysiu leidinio, tik ne
žinau, ar jie sutiks, nes jie tan
kiai mane bara 
masi su tavim.

— Tas nieko.
motinos szirdis juk minkszta 
savo vaikui.

— Buk ramus 
viską, ka galėsiu.

— Dabar eisim namo, nes 
tuojau saule jau tekes. Ka pa
tirsi, ryt ateik ežia vėl, ir man 
papasakok.

Motina sziadien gerame upe, 
net ir pietus iszvire geresnius. 
Po pietų prie stalo susėdo Bro
nes motina su tėvu 
dienos reikalus. Brone paėmus 
visa drąsą, priėjus pabueziavo

J padarysiu j jes, ne netektu 
daljrvaut.

— Keno vestuvėse ?
— Lyg nežinai? Nugi Brones 

su bajoru.
— Kas tau sake apie tai ?
— Ju bernukas vakar sake 

buvo sugertuves, 
kunigas 
garsins.

Zigmas labai
Jonas jam tarė:

— Mat, kad nebūtum 
dės, butum gavės dailia 
gai te.

namo.

apkaibet

jiem abiem rankas ir tarė:
— Asz vieno dalyko noriu 

pas jus, tėveliai, praszyt.
— Kagi tokio? 

vienkart tarė abudu.
— Labai meldžiu, kad leistu

mėt man už Zigmo iszteket... 
asz busiu su juom laiminga.....

Motina staiga suraukė veidą 
ir pažiurėjo in tęva.

— Ar girdi, tėvai, 
duktė užsimanė? Turbut ji su
kvailiojo, kad toki vyreli sau 
pasirinko.

— Motinėlė, kuorngi jis blo
gas? Jis man pamėgo, ir tik su 
juom asz busiu laiminga...

— Liaukis
apie ta nekeneziama Zigmą! 
Man geriau butu tęvo matant 
mirsztant negu tavo jungtuves 
su juom.

♦ Tėvas, matydamas, kad mo-
B • « • • • 'till

Sakyk! —

ko mus

kalbėjus man

įtįnos barimui ir dukteres ver-
J

o Nedelioj 
bažnyezioj juodu ap-

nusiminė o

to bajoro, ir 
labai verke.

tai ne
3 

matai,

snau- 
mer-

Man Petras sake, kad 
ji labai nemėgo 
motinos spiriama 
Bet, Zigmai
mums tokios mergaites. Jei ji 
nebutu tokia patogi, tas bajo
ras prie jos nebutu lindės kaip 
kiaule in žirnius. *

Pasikalbeje jiedu valanda 
persiskyrė ir nuėjo,
parėjės namo nei pietų valgyt 
nėjo.

Brone, tik dviem 
priesz savo jungtuves 
proga, nuėjo
pirmiau su Zigmu susieidavo. 
Bet dabar ežia jo nerado, ir su
sijaudinus eme verkt. Po va-

i
Zigmas

dienom 
, gavus 

po liepom, kur

Mieste popieros, 
Randasi szeimynos kelios, 

Lietuviu, 
Bet ne kam vertos.

Ir mano rūteles ne viena. 
Sutikimia negyvena, 

Gere narni jo ir karezemoje, 
O szventoja dienoje, 

In bažnyczia ne eina, 
Tiktai in spikyzes sueina. 
Gere munszaine per diena, 
Nematysi blaiva nei viena 

Bobos lenda prie vyro
Praszo kad užfundytu byro.

Mysztyiies tankei buna, 
Ant kuriu su paikoms pribuna, 

. Palicmohai in-talka, 
Daro tvarka su paika.

O kada pas vaitu nugabena 
Moka bausmia ir stena.

Pentwater, Mich. — Czionais 
lietuvei gyvena dideliam su- 
tikimia kaipo tikri brolei. Na
mines visai nenaudoje, nes kož- 
nas turi savo 
neturi laiko
varymu. Kas metas turi drau- 
g’iszkus susirinkimus ir pasi
linksminimus. Vasara del far- 
meriu buvo varginga ir anksti 
žiema, nes Nov. 23 nupuolė pe- 

Musu farmeris p.
Stanislovas Skipie.tas už savo 

.32 pelno, p. C. 
P. Carauckas ir 60 akeriu sodo 
surinko $825.63 pelno.

pereje rubežiu, 
nos nurodyta vieta, kur viekas 
laimingai nasiseke.

Bronės motina, 
apie Brones su Zigmu pabėgi- 

vijosi juodu,

sužinojuf

td^Kas dabar pirks bakfta ar 
daugiaus szitu cigaru tai gaus 
gražu kalendorių del kito meto.

/ merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri-

ĮĮ koniško tabako, 
k ir Importavoti 
I raperei.

da sniego.
. . . I

Szituos pini-
per daug

ma, vijosi močiu, bet rubežir 
negalėdama pereit, gryžo pik 

metu. Imkite juos, ir keliauki-' tai keikdama.
te in Vokietija, pas mano bro-1 
ii. Jis 
patarnau 
gai ten 
tuojau pas mane.
ne gaiszinkite ir rengkites tuo-

Ei- 
užmokikite 

s jus 
rubežin, kad I

— Vaikeliai!

i Zigmas su Brone po sutuok-

sodo turėjo $68

judu priims ir viskame tuviu pas dėde pavieszeje tūla 
Po sutuoktai in.il- laika 

ir r vežkit e
y
nebūkite,

jau kelionėn. Dar ne vėlu, 
kite pas Jankeli, 
jam kiek reikia, jis 
gi ai perves per i

sugryžo po keliu mene 
siu pas savo motina Lietuve 

Dabar laika drauge pasidalyt plotkeliu Ku- 
czios vakaru ir praleido links
mai Kalėdas, ir dabar dar tin 
gyvena.

sau . jau yra mirus. 1
Tik jo geroji motina

Ona Abras.

KOKIA UŽMOKESTI APLAIKO MOTINOS.
jųdviejų buvo |

Buvo szalta žiemos 
Sniegas ir ledai

pasisveikini-
nakt is. 

krito ant že
mos o vejas uže per gatves..Ma
no telefonas garsei ir drueziai 
uskambejo.
“Dvasiszkas 

jus ligonbutis, 
sus. “~~ 
gi.” 
ant ulyczios terp 
du, bet 
ba asz nesziau su savim Szven
ta Sakramentu palengvyt ko
kiui nelaimingui jo paskutines 
valandėlės ant szio svieto.

Sesuo mane pasitiko prie du- 
Pavojingas dalykas dva- 

kokis tai senas 
žmogus ėjo per ulyczia ir auto
mobilius ji permusze. Jis mane 
net iszkeike kaip asz jam pasa- 

asz kunigą paszati

S

T

‘Esate tuojaus
Tu kėlės

Tamaqua, Pa. — Juoaas Mel- 
pasisvecziaviinui 
Brattleboro, Vt.,

czinskas po 
visa vasara
ant farmos savo dukters J. La
ižius ir ant farmos savo brolio 
W. Melezinskio kur nuvažiavo 
atgauti savo sveikata, sugry- 
žo tomis dienomis namo daug 
sveikesnis, nes Vermont'o oras 
yra labai czystas ir sveikas.

J A i

M

ai.szkinau kad yra, ba Kristus 
pats kaip buvo ant szio svieto 
atleido nusidėjimus. Jo szirdis 
atsidarė ir jis su aszaroms man 
kalbėjo, kai pi jis 
szesdeszimts met u

gyveno sze- 
nuo Dievo. 

Tėvo, kalba in Asz ji iszklausinejau ir su dicle- 
atsiliepe bal- j Jiu džiaugsmu jis prieinu iu Sa

Westfield, Mass. — Darbai 
pas mus eipa neblogiausia, bet 
lel pribuvusiu sunku aplanky
ti koki užsiėmimą.

— Lietuviszkos Koopera
cijos manažeris per apsižiopli- 
nima inkiszo pirszta per gyliai 
in mėsiniu malama maszina 
kuri jam akimirksnije 
žino ta ja dali kūno.

— Kokia tai jdrauguve ren
gė vakariene ir pardavinėja ti- 
kietus po doleri. Pelnas badai 
ejs ant pargabenimo bimbaze- 
io isz Chicagos.

— Pas mus konia kožnoje 
stuboje randasi namine
nemažai padaro bledes ir nesu
tikimo terp žmonių Galema ja- 

o ir net vieti-

s urna-

reik a lin
ini autas buvau 

sniego ir le
su dideliu džiaugsmu

riu: “ 
siszkas tėvo,

le ra u kad 
kiau.

Nuėjau i n sužeistųjų persky
ra kur baltai apsiredžins du
ži uretoja renge sena žmogų ant 
jo paskutines keliones. Kada 
atsistojau prie jo szono, jis su- 

czia paszau-

ve szirdi Szventa Sakramentu. 
Rengiausi jau eiti, bet jis mano 
sulaiko ir paklausė: dvasiszkas 
tėvai, pasakyk man, kam Die
vas davė man szita paskutiniu 
dovana po szeszesdeszimts me
tu gyvendamas be jo? 
m a s i n j i užklau siau: 
turėjai vaiku?” Vaiku? Tejp— 
ir aszaros pradėjo byrėti isz jo 
akiu.
relių daug motu adgal be; ji nu
mirė, turėdama tik vienuolika 
metu. Bet priesz jos mirimą ji 
apsikabino mane ir tarė:

Žiureda-
“ Ar tu

kuri

ja visur užtikti
Asz turėjau maža dūk- niam kliube. Badai p. Taradai- 

ka ketina atlankyti musu mies
tą ir padaryti szioki toki pa- 
redka. Tikietas jau likos jam 
sulįstas per — Taradaikos 
Szvogeri.

na diena kad 
prie manes

Antanas

kas taveriko: “
k e?” Ta kvaila miniszka? Asz 
ne noriu kunigo. Asz gyvenau 
szeszesdeszimts metu be kuni
go ir asz numirsiu be jo. Eik 
szalin ir duok man ramiai nu
mirti.”

Pradėjau su juom grąžei kal

‘ ‘ Te
veli, asz mirsztu, ir tuojaus pu
siu pas Dieva. Kaip asz busiu 
su Juorn, asz Dievo melsiu kož- 

jis tave atvestu
— kad padarytu

tave geru, — kad tu galėtumei 
būti su manim. Asz melsiu Jo 

” Ir su tais 
žodžeis mano kūdikis įniro ant 
mano ranku.

Žiurėjau ant to pabludusio 
mirsztanczio žmogelio: “Tu 
klausi, manes kam Dievas davė

kožna, kožna diena.

žmogelio:

Brooklyn, N. Y. —
Vaicziunas, 724 President St. 
vedasi su Nellie Navikiute, 455 
Grand Street.

— Juozas Peczkaitis, 53 
metu, gyvenos 251 Metropol i-

Juozas Peczkaitis

tau Avė., mirė Gruodžio 20 d., 
buvo laidotas Gruodžio 23 d. 
Szv. Trejybes kapinėse, ;isz
Kun. Pauliuko bažnyczios. Ve
lionis paliko naszle moterį,

tau szita dovana? Žmogeli, tai taipgi, broli, dideliame nuliudi-

bet jis Jik szauke: “ Kuni- įave meldėsi per tuos metus,
f Ka it I’, i Y /X v 1 _ _ £ .. . r

tas tavo aniolelis danguje kuri me.

ga! Kunigą! Jau pervelu to
kiam kaip man sugryžti prie
Dievo. Ne. <Įau pervelu! Da- 
lengva uždėjau 
ant jo peties 
apie ta latra kuris įniro ant

mano ranka 
ir papasakojau

kad tu kaip numirsi ateitumei 
pas ja ir Dievas iszklause jos 
malda.’’ E. D.
GYVENIMAS 5ZVENCZIAU31O3
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PRAPUOLĖ.
M / A.. ’ ,

Yra prapuolus pabaigoje Atv
gusto menesio 1924 m. nedidele

kryžiaus, apie Magdalena, pra- 
sikaitelia, nuo žmonių atmesta, 
jai buvo teipgi atleista, “ba ji-
sikaltolįa, nuo žmonių atmesta.

’ “      - . - ~ | -r . į " •• j ■ ■ 9 j. "’ji -—. y-

landelei ji iszgirdo ptie saves ji mylėjo daug.” Ąszaros kvjto 
besiartinanezius žingsnius ir,isz senelio akiu. “Bet asz kl-besiartinanozius žingsnius ir isz senelio akiu.besiartinanezius žingsnius ir (isz senelio akiu. “Bet asz kI 
pakreipus akis, pamato prisi-) toks,; kitoks, man nėra atleidi- 
,artinanti ?igma. Nelinksmas»mo,” j;° „I artinanti Zigmą. Nelinksmas»mo, ’ ’ jis mukę. Asz jam isz

MARIJOS PANOS. 
‘ f ''4 ; 1 f 111 ’ *'

Visai! pilnas apraszymas apie
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. puiki knygele. 
Preke su prisluntimu tiktai 25c.
95 puslapiai. Puiki

W.( D. BOCZKAUSKAS-CO,
MAHĄNOY qpr»

111

baltai ir juodai marga Jcarve,
ant pecziu yra didelis juodas 
pletmąs. Kas pranesz 'kur nrri- 
dasi tas gaus $30 dovanu. Asa-

i biszkai lęręipkitos aut adresd' 
23 McComb St., Ncw Pliiladel- 
phia, Pa. o ląiazku.ąnt adreso:

■I'

23 McComb St., New Plrijadol-

P. O. Ęox .26 Sjlver <trdek/Pa.
(t 108

• ♦ ♦

Užtikau peczeje viena porele 
Vyra ir jojo bobele 

Abudu teip namine traukia 
Jog nei nesusiraukia.

Kaip kelis centelus gauna, 
Tuojaus namines pargabena, 

Gere kol turi.
O paskui pora dienu guli. 
Kaip neturi už ka gerti, 

Diedas turi in darba traukti, 
Tai boba po stubas laksto. 
Nuo vyru kvoteriukus krap-, 

szto.
Ant namines, ba gerkle iž-

J

džiūvo.

• * •

Prapcrtnykas gerai daro, 
Jeigu munszainikus isz stu- 

bos iszvaro, 
Ba njekszus laikyti,Ba n|ekszus laikyti, • 

Gali eksplozije in padanges 
iszneszti.

Teip ir vienoje stuboje atsi
tiko.

Kokis tai kucas atvyko
Tai bosiene larumą padare 
Su szlape szluota iszvare.

Sodoma 'darosi, 
Negana kad barasi, 

Ir Vyrus su pokereis vaikosi,

............................ ....

Su szlape szluota iszvare.

Baisybes darosi, < 
O žinoma, kur munszaine 

liejasi, 
Ten ir gyvujiszkai elgėsi. 
Vyro nei vaiku neprižiūri,
Ba munszaine virti turi,

* * ♦ 
I

Isz Lostkriko. žinia gavau,
Ir tuojaus in,ten nulapsejau,

11

Kaip/boleles susirinko, tna- 
0ziau, 

Macziau viską ir girdėjau.
ęziau,

! Mat kaip vyrai in ,dai’ba su
eina, 

Kejios jenkes suęjna,
* •-'■i i 'v ** * •' i 5Tada kožna apjuodina. 

. Grinczu neprižiūri,
Ba laiko ant to neturi,
Pilni kampai szaszlavu, 
P palubes vortinkliu,z O palubes vortinkliu, 

O kada szilumos prasidės,
Tada.kolera smaugti pradės.

t
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Parsiduoda po 
10c ir 15c.

Saluninkai ir 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bok
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonas

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

Lietuviszkas 'Bankieriuaf 
ir Laivakorcziu Agentas >

T.- -1................. - . ........  -..................................— -r- ..  ............

LIETUVI8ZKAS 
SZOKIU ALBUM AS No. 1 

MUZIKE ARE k NOTOS 
DEL PIANO

TŲRYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marasas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas

*>i

A- 
į

.if I

H’

f 
k;Klunipakojis Polka

Marcele Polka 
l'adehSspan V akas 
Noriu1 Miego Polka 
Helena Polka

I
Mojavas Vainikas Polka 
Rasluca V akas . 
Mojava Veszna 
Augonele Polka 
Ilgėjimas Tėvynės 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lk’tuViu Galopas 
Pijonkelee Vakas 
Pampilionąs Polka 
Nekaltybe Vakas 
Lietuviu Kadrilius

Muzike aiszku budu sutaisyta lr+

> lengvai grajyti.

* Preke au prisluntimu tiktai 75c.
; W. D. BOCZKAUSKAS-CO.» , MAHANOY C!TY,C RA.

Rasluca V akas .
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ŽINIOS VIETINES.
■ 1 /J

— Ketverge Naujas Metas. 
Ta diena “Saules” ofisas bus 
uždarytas.

— Ateinantis

I
i

Sa ules

Saules” nu
meris Malianojuje iszeis Sere- 
doj.

— Publikincs 
atsidarvs 7 Sausio.

4 l

mokslai nes

— Baisi ugnis vela atlankė 
Mahanoju Kalėdų ryta apie pu
se
'įėjo
-markei prasiplatino 
i i/niavus namus 
.ii\ ežios.
-markus, todėl ir 
inrejo visokiu kliucziu, 
paipos užszalo o ugnis platinosi 
kas kart smarkiau. Musu vyrai 
matydami, jog neingales 
licpsninio smako, davė žine

‘ antros valandos kuri prasi- 
M a jest iv pulruimi kuri 

in kitus 
ant Centre 

O kad szaltis buvo 
ugnagesiai 

nes

t °j° 
in 

aplinkinius miestus idant ug
nagesiai pribūta in pagialba. 
In keliolika minui u atpiszkejo 
ugnagesiai isz Shenadorio,isz
Džerardvilles, Ashlando ir Ta- 
makves kurie po sunkiam dar
bui užgesino agni apie 6 valan
da isz ryto. Tiejei kuriu biz
niai iszdege yra: Franklino zie- 
goriu sztoras. 
Majestic Pool Room, 

ziegoriu sztoras, 
Kcvstone Cut

sztoras, F reido sztoras; Dakos 
kendžiu sztoras, Clearys szto
ras aplaike bledes per vandeni 
kaipo ir Klino sztoras, nes tie
jei sztorai buvo statyti isz ply
tų todėl ugni ir sulaikė nuo to
limesnio prasiplatinimo.
mynos kurios gyveno ant vir- 
szaus teipgi neteko visko ir vos 
iszsigialbejo su tuom, ka turėjo 
ant saves. Bledes kaip rodos 
daeis lyg 
leriu. Buvo tai liūdnos Kalėdos 
del tuju žmonių kuriuos lieps
na dali [įstojo.

viez 
namas.
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Isz Shenandoah, Pa.
SAULB

l‘*W|iW

T

27 \V. (’outre, 
Liacho- 
Loviuo 

Rate

Szei-

Bledes
150 tukstaneziu do-

Totalis dienomis lankėsi
p. Ludvikas Merkeviczius isz 
Williamsport, Pa., pas gimines 
p. Žalius ant Pine uli. ir pas 
Greimus, kaipo ir Shenadorije 
[>as savo broli
Praleifies linksmas 
musu aplinkinėje sugryžo na
mon Nedėlioję.

ir pažystamus.
Kalėdas

V veži u 104 kuopa— L.
rengia vakara Gruodžio 31 d. 
1924 m. pobažuytineje svetai
nėje. Programa vakaro prasi- 

dvieju aktu komedija 
“Vargszas Tadas.” Deszimta 
vai. skani vakariene, po vaka
rienių i szokiai. Kurie v ra da- 
Ivvave mėtinėse pilotuose žino 
kad j u parengti

puikiausi. Szimet 
rengiamas

kad da geriau patenkinus sve- 
czius. Muzika bus lietuviszka, 
todėl atsilankė galės smagiai 
ir linksmai laika praleist lauk
dami Natiju Metu.

dės su
Vargszas Tadas.

K I»

vakarai v ra 
progra- 

da gražesnis

— Nedėlioję likos sužeistas 
J. Kirchner, musu pacztoris ir 
iszdnotojiis “Record Ameri
can ” nelaimėje su automobi
liniu, bet ant. gilukio nepavo
jingai.

NAUJU METU BALIUS

“ Record 
nelaimėjo s-u

Rengia No. 7 kuopa A.D.A.D. 
Mahanoy City, Pa.City,

šio,

Atsibus
Ketvergo vakara 1 diena Sau- 

ant Norkevicziaus sales.
Geriausia orkestrą griesz Lie
tu viszkus ir angelskus szokius. 
Pradžia 7 vai. vakare. Užkvie- 
ezia visus atsilankyti

Komitetas.
'■ — —ji--------------------------------------

ANT PARDAVIMO.

Kampinis namas ant czver- 
t ies loto, prie 501 E. Centre St. 
Kreipkitės ant adreso.

J. J. McCormick 
501 E. Centre St. 
Malianoy City, Pa.

ANT RANDOS

(t.107

Szesziu ruimu namas ant W. 
Railroad St. Kreipkitės ant ad
reso

51 S. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

+ PanedeJije atsibuvo lai
dotuves a. 
nilos kuris
gonbutoje Utarninke su baž
nytinėms apeigomis lietuvisz- 
koje bažnyczioje. Velionis tu
rėjo apie 35 metus ir buvo ve- 
dias tik hsztuonis menesius, 
mirė nuo baisiu sužeidimu ko
kius aplaike kasyklosia. Paliko 
dideliam nuliudimia paezia 
Marcele, broli Mikola isz Jack- 
sono, Antana isz Frackvilles, 
seseria Ona Sinkevicziene isz 
MidjUeporto, o Lietuvoje tėve
lius ir seseria Juze fina, 
isz Alytaus apskriezio,

Laimes Szaltinis.
r

"k

a. Tamosziaus Da- 
mire Ashlando li-

menesius

nuliudimia

Paėjo 
Miro

slavo valsczio ir miestelio. Pri
gulėjo prie S.L.R.K.A.
njs buvo gvro budo žmogus ir
lavintas moksle kaipo ir gero 
krikszczioniszko

“Saule”

Velio-

gyvenimo. 
Skaito “Saule” per daugeli 
metu, isz kurios seme pirma sa
vo mokslą isz jannumenes.

— Viktoria ‘-------Linkevicziene 
isz William Penu, 
szutino verdaneziu 
kada kele katilu nuo pecziaus.

Petnycziojo atsibuvo lai
dotuves a. a.
kuriosia dalybavo daugelis gi
miniu ir pažystamu isz visu 
daliu pavieto.

Mare Vilgauckiene 2171*2 
Centre uli., nupuolė

slidu trepu sužeisdama peczius 
galva ir kakla. Dr. Anszra jaja 
g>’do.

kaišei a pa
vandeniu,

t

AV.

Antanavicziones

nuo

— Juozas Kovalskis, 15 E. 
Cherry uli., jeszko su palieije 
savo dingusios prisiegcles, ku
ri pasiėmus 2100 doleriu ir jau
niausia vaika iždume su^bur- 
dingierium .Juozu Vilkauskiu. 
Motina paliko namie 
vaikus.

— Naszle po

szcszis

šia Sereda.

Kazimieriui 
Dadurko, kurios pirmas vyras 
buvo Kreivėnas, mirė praoju- 

Velione turėjo 52
metus ir pergyveno Szenadori- 
je 49 metus. Paliko tris sūnūs 
ir dukteria Margarieta Tamu- 
lonienia. Laidotuves 
Su ba t oje su 
maldomi 
ežioje.

— Stasis Vaitulonis 
Vinca Szinski su 
ežius užduodamas jam baisu 
žaiduli. Stasis likos suimtas ir 
uždarytas kalėjimo.

ei

atsibuvo 
bažnytinėms pa- 

Jurgio bažny-v.

kirto 
pikiu in pe- 

jam

— Mazgu moterystes likos 
suriszti p. Jerominas 
ežius isz Malianojaus
Adele Juszkaitis, dukteria Ma
res Gegužienes. Svodba atsibu
vo pas nuotakos molina po 32 
S. Catherine ui vežios.

Amulevi- 
sii p.

ANT PARDAVIMO.

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

“Saules” ofisą.szaukitc in

NAUJO METO PARODA 
Mummers’ Parade

PHILADELPHIA
1 DIENA SAUSIO

l .’iio 
2:21

. 3:10

. 0:00

Speciali* Treina* Seredoa Nakti

Ibz Valanda
Shamokin .......................... 1:30
Mt. Carmel 
Ashland . .
Girardville . ...v.................2:28
Shenandoah........................  2:00
Gilberton ...............................2:30
Mahanoy City Preke $3.25. 2:49
Tamaqua Preke $3.25 . . . 
Pribus in Philadelphia . . .
GRĮŽTANT— Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 6:20 vai. 
vakare, teipgi kitas treinas iszeis 
3:45 popiet del tu kurie norėtu 
ankszcziau namon gryžti. -

Tikietai geri tik ant specialiszku 
treinu.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIKIETAS

Ant Readingo Geležinkelio

QJlIUHIHHIUHIlMIHHillUlttlHIIItliniHHIIIMIIIIHIIIUIHIIIHI

Vos spėjo saulute nusileisti 
vakaru szone, ten toli, toli už 
miszka'is apaugusiu kalneliu ir 
savo raudona vakaro varsa nu
dažyti mėlynus aukszto dan
gaus neiszmatuotus skliautus, 
kaip tyliai mirganeziu dausose 
didesniu ir mažesniųjų žvaigž
dynu žydriu akucziu milijonai 
sužiuro in 
ties szeszeliuose žeme. Jis 
mirgai žemei, tvliai kvieczia ja 
prisidėt pro sutartinos erdviu 
kunu vakarines Sutvertojui 
giesmes. Galingiausias tai cho
ras, kuriam nieks susilygins. 
Ir gieda per yisa savo esima 
viena padėkos ir garbes Sutvė
rėjui giesme.... •

Pakilo i 
pasziui*pes 
nioti baltai 
auksztumoje debesis, lyg norė
damas juos nuvvti in nakties 
tamsybes, kad nekenktu kilniai 
žmogaus sielai gėrėtis žydruo
ju dangumi.

Tos begalines erdvos žvaigž
dynu sužavėtas, pakilau Ta
kiais misties sparnais pas Taji, 
kurio iszminties gerumo at
spindžiais ir Jo darbu szeszc- 
liais džiaugiuosi.

Asz matau dailiame pasauly
je Jo grožės atspindžius; asz 
nujaueziu ir žinau kad gamtos 
grožės davėjas kur 
gražesnis už
Asz jaueziu neapsakoma mir
tingais žmogaus žodžiais Jojo 
genimo atvaizdus:
sai gerumo versme. .Jisai tikro
sios laimes yra pradžia, szalti
nis, — Jisai yra pilnoji laime.

o % ♦ *

Praamžinas pa sa u 1 i o 
jas — Dievas, 
gelmių žmogaus sutvertas pro
tas pasiekti neinstengia vienas 
Dieviszkoje prigimtyje, bet 
triasmenis esime. visuomet yra 
laimingas, visuomet vra laimes 
szaltinis.

Savo gerumu du ve esi imi 
protingam ir liuoyps valios su
tvėrimui ant žemes. Jame su

it gyvąją pri
gimti, inkvepdamas 
protinga viela. Tai žmogus.

Bet žmogus savo liuosa va
lia nanaudojo blogam.
klausė Dievo. Nusikalto ir nu
stojo teises 
skirtąją laime.

Kas ta brangiausiąja 
gui turtą gražins’

Pirmieji žmones, 
tėvai, liuosa valia nusikalda
mi priesz Dievybe, sau ir savo 
ainijai sustojo dangaus pavel
dėjimo teises.

Didelis apsigavimas. Norėjo 
būti kaip Dievas, 
amžinosios Laimes 
rado vien save, 
ežius laikinųjų 
vengti.

Begalo gailestingas Dievas. 
Būdamas Laimes pilnumo, pa
norėjo savo laime pasidalinti 
su nusikaltusiu, jau karta savo 
amžinos laimes 
žmogumi.

♦

Izssi pildė

paniuranezia nak- 
žeme.

pla tykiunežinomu
vėjelis ir ome gai-

i besidriekianezius

kas vra 
savo sutvėrimą.

tikiu. Ji-

Ktire-
Kurio Esvb(‘s

davė

y.-.i;

<
■x

>1

y.

junge negyva
nemaria,

Nepa-

in amžina,ja, pa-

žino-

žmonijos

o atsisakė 
szaltinio, 

nepaiegian- 
nelaimiu isz-

atsisa kiusio

*
atėjo 

Gruodžio diena. Szaltai paniu
rusi diena eina vakarop. Sziar
pus vejas pranaszau ja dar szal- 
tesne naktį. In Betleju pavaka
re atvyksta isz Galilėjos du 
nuo tolimos keliones

— tai Marija ir Juo-

« 
laikai,

isz

25

pavargę
keleiviai 
zapas.

Jeszko užeigos, 
Niekas nepriima.

Neturtingi jiedu, pailsę, su
vargę, bet turi su savim ta ku
rio žmonija tukstaneziais me- 
tu hrūke. Kuris tapo visos žmo
nijos istorijos centras... .

Greitai užslinko apgaubė 
tamsios nakties szcszeliai apic-

Visur tamsu. Vien toli,

nakvvnes.

linko.
toli už Betlejaus sužibo mažas 
žiburėlis, tai piemens aukuro 
ugnele, kad nebūtu taip baisu 
nuo iszalkuaiu szakalu.

O Marija su Juozapu 
norą menka, bet

rado 
vis sziokia 

tokia užveja viename tvartely
je. atokiai mm miesto...

1

KUOMET ŽMOGUS 
SUARESZTUOTAS

Ku daryti kuomet 
suaresztnotas, 
kuris gal užinteresnos 
kurie u tuo dalyku neapsipaži- 
ne.

Kiekvienas prasikaltėlis ga
li būti suaresztnotas. Ir netik 
prasikaltėlis, nes policistas ga- 

kuris 
Instatvinai.

žmogus 
yra klausimas 

visus

užmokesezius už ta. Yra gerai 
del kuriu atsitikimu bet yra 
labai sunku tiems, kurie daug
pinigu neturi

irfiw.IM'm —        II ■

ANT PARDAVIMO. 4

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Malianoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garadžius. . Viskas parsiduos 
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera e

i

STATYS MILŽINISZKA
NAMA.

CassArkitektoris Cass Gilbert, 
kuris padaro plaiius ir pastate 
Woolworth narna, dabar darys 
planus ant pastatymo 88 laips
niu narna. ’Pasai namas turės 
38 laipsnius daugiau ne kaip 
Woolworth namas kuris yra 
augszeziauses ant svieto.

Ii suaresztuoti asmeni 
neaiszkiai elgiasi, 
nustato baudžiamus prasikalti
mus. Prasikaltimai yra i n vai
riu laipsniu svarbuvo — žmog
žudyste, yra arsziausias prasi
kaltimas, tarp kitu yra užpuo
limai, apvogimai, ir 1.1. Kai ku
riose vietose peržengimas vie
tiniu reguliacijų yra prasikal
timas.

Pageidauja n t sua reszta v i ma 
kokio nors asmenio, reikia nu
eiti in sndžia (taikos arba poli
cijos, arba pas panaszu virszl- 
ninka) papasakoti jam visus 
faktus, užvardinti žmogų, kuri 
nori kad suaresztuotu, 
siegti prie visu faktu, 
slidžios nuomonėj
kaitimas, tai iszduos insakyma 
(varantu) suaresztuoti žmogų. 
Tas insakymas pa vėlina poli- 
eistui, policijos tarnui arba ki
tam aficieriui suaresztuoti in
vardinta asmeni.

Policistas arba kitas
rius paima insakyma ir suima

Policistas 
jeigu 

reikalinga. Jeigu suaresztnotas 
asmuo nenori eiti su policistn 
tai policistas gali imti bile ko
kias priemones priversti ji, ir 
net jeigu suaresztnotas asmuo 
norėtu nuo pollcisto pabėgti, 
policijas gali ji szauti.

Laukiant slidžios iszklausvti 
reikalu, invairiu valstijų išsta
tymai pavėlina policijai imti 
suaresztuoto asmens fotografi
ja, padalyti pirsztu inspaudos 
rekordą, padaryti
atimti nuo jo dpkaltinanczitis 
daigtus. r>

Yra invairus budai suaresz- 
tavimo. Pa v., jci&n žmdgus tik 

toki galima

»Advokato klausimas yra dar 
svarbesnis^ Yra daug geru ad
vokatu. Yra geru “ 
organizacijų. Yra daugelis ge
ru vieszu apgineju. Yra advo
katu kurie neturi patyrimo ir 
ju nežinojimas teisiu padaro 
isz ju prastus apginejus. Nega
lima spręsti nr advokatas ge
ras ar blogas nuo sumos kuria 
reikalauja. Reikia samdyti to
ki, kokis ateis ant iszklausymo. 
Todėl svarbu turėti gera advo
katą, arba 
zacija.

legal aid

< < legal aid organi-
F.L.I.S

Parsiduoda Kriaucziu Szapa.

401 W. Mahanoy Avė., 
(tf) Mahanoy City, Pa.

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

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

L. WASCH (Vaszkievicria) 
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

Labai gerom iszlygom. Biznis isz- 
dirbtas gerai per suvirsz 20 metu, J

m. » 1 « A < «« 1 1 > t « afk* « * < » A ’

I 4 Sieniniai Kalendoriai už $1
1

ir pri
de igu, 

yra prasi-

aficie-

randasi lietuviu ir lenku apgyventoj 
vietoj. Kas nupirks, tas daug kartu 

Atsiszaukite sekan- 
D.30

pasakys neziu.
ežiu adresu,

V. Žemaitis, ,
804 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
______i--------- ----------------------------

PUIKI MALDA-KNYGELE
“ANIOLAS SARGAS”

Kas prisiims viena doleri, ap 
laikys 4 puikius garbinius sie
ninius kalendorius ant 1925.

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

DR. T. J. TACIELAUCKAS

sužibo
dangaus auksztuma.
daugybe dangaus kariuomenes
pasigirdo balsai:

Tik sztai galingai 
pasirodė

Garbe Die
vui auksztybese, o ramybe ge- 

ant že-ros valios
mes. ’ ’

Kas i n vyko’

i 4

žmonėms

Gimė Ižgany- 
tojas, žmonių gimines Atpir
kėjas, Jėzus Kristus, Dievo gy
vojo Simus...,

* * ♦

Bego metai po metu, 
yieszojo 
laikas. Ir skelbė Jisai Dievisz- 

metus po 
Palestinoje, 

tiesos, su-

A t i‘jo
Išganytojo veikimo

kaji mokslą per tris 
visa žydu žeme, 
Iszmokino žmones 
gražino visaį žmonijai praras
ta teise in laiminga 
savo kanezia ir 
kryžiaus...

Bet Iszganytojas žinojo kad 
silpna žmogaus valia 
bus
I ,os.

mirtimi
amženvbe 

ant

nuolatos 
dideles pagok 

Dievo Kara- 
Bažnyczia, ant že- 

septynis sakra-

reikalinga
Jisai inkure 

lyste, savo 
mes davė jai 
mentus, t.y. inrankius per ku
riuos Iszganytojas teikia apsz- 
cziai su lyg

meiles prie *Žmo- 
ir tapti 

maistas, 
Altoriaus

Iszga-
Nepagailejo už mus 

pralieti, bet 
su žmo-

kiekvieno asmens 
reikalu savo maloniu.

O viename isz tu sakramentu 
panorėjo isz
niu patsai pasilikti 
nuolatinis žmonių 
tai Szvoncžiausias 
Sakramentas.

Kaip geras yra musu 
nytojas!
visa savo kraują 
dar panorėjo amžinai 
nemis pasilikti.

Jisai ta galėjo padaryti Ji
sai tai padare.

Ir per kiekvienas szventas 
Miszias aukojasi Jėzus Kristus 
per kunigo rankas Aukszcziau- 
siajam Te\mi už mus, atnau
jindamas nekruvinu bud u kru
vinąją savo auka ant Kalvari
jos kalno.

Kas tik nori
malonėmis, kiek-

gali naudotis
Iszganytojo

nerasime
Czia musu laime

vienas pas Ji užuojautą ir su
raminimą randa.

Pastovios laimes 
ant žemes, 
bus tiek gera ir kilni, kiek mes
busime areziau Laimes skaiti
nio, Jėzaus Kristaus.

Pasirūpinkime Jam Imti pa- 
naszosni visu savo pasielgimu, 
kad Jo isztąniauta mums teise 
pasiekt i dangiszkaja Laimepasiekti, dangiszkaju
nepražūtų. \

Dailus yra dangus daili sau
le ir milijonai žvaigždžių, dai- 
,li yra visa gamta, bet kur kas 
dailesnis, geresnis yra Grožės 
Davėjas 
Maniiinia *
'Davėjas Dievas, Laimes 

Rlf i Va a

invardinta asmeni. 
gali vartoti antrankius

krata ir

gali aresz-

padaro sukilimą 
suaresztuoti apeliuojant in po- 
licista. Nes kaikuriuose atsiti
kimuose policistas 
tuoti be insakymo.

Antras žingsnis yra iszklau- 
svmas. Slidžia suszaukia visits 
liudininkus kurie ka nors žino 
apie reikalą ir apkalba visa at
sitikima su jais. Kuriose val
stijose apkaltintas žmogus gali 
būti iszklausytas apsiginti sa
ve. Prirodymai priesz apkal
tinta žmogų turi pertikrinti sli
džia kad yra teisinga
priesz ji. Jeigu tokiu prirody
mu nėra, tai apkaltintas gali 
būti paliuosuotas.

Bet kuomet yra prirodymu 
tai apkaltintas
slidžios nubaustas, 
atsitikimu, sudžios 
kas gali nusūdyti prasikaltėli 
su lyg savo valios).
atsitikime prasikaltėli gali da- 
daryti isz dvieju dalyku save 
apsisaugoti. Jis gali parodyti 
prirodymus kad jis nekaltas, 
arba gali apeliuoti in augsztes- 

Daryti ta turi pa-

b via*

(Ya Ii būti tuoj 
(Daugeli 

i virszinin-

Tokiame

teismui

advokatu ji,

prapuls.

ant tolesnes

ni teismą.
samdyti advokatu.

Daugeli sykiu reikalas per
duotas augsztesniam 
del tolesnio nusprendimo ir ta
da prasikaltėlis turi pristatyti 
paranka ir gauti 
apginti.

Ta paranka yra užtikrinimas 
kad prasikaltėlis pribus asme- 
niszkai ant tolesnio iszkląusy- 
mo, kitaip paranka
Paranka gali būti pinigai arba 
nejudinamas turtas. Abiejuose 
atsitikimuose draugas prižada 
turtą teismui. Jeigu prasikaltė
lis nopdsirodo
[novos arba iszklausymo drau
gas gali pamesti pinigus arba 
turtą.
bandyti sumažinti 

lyg mažiausio laipsnio. 
_______ varo tikra 

bizni užstatyti parankas prasi- 
Ir n I iol i omo i lt lln a iVin

$varbu prasikaltėliui 
parankos

suma ' " - y‘
Yra žmonos kurio

• ! 11

Vitos reikalingo* maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksstaia 
skurinais apdarais, auksuoti kraastai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50

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

.H.-MM

i

.«h
J

Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentistas Mahanojui.

2-raa Floras Klino Narna 
W. Centre St., Mahanoy City, Pa. į

Tas malonus skonys ir 
noras prie daugiaus gė
rimo priverezia jus pra
kalbėti “da viena puo
duką tuos geros kavos, 

ijei’:Joška’.$!
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NORI PUIKEI PASIREDYT?
t

■Rynkieviczio Sztore rasite dideli 
pasirinkimą visokiu siutu ir over- 
kotu del vyru ir vaiku. Pasiūti isz 
geriausiu materijolu pagal naujau
sios mados ir czia galima piginus 
pirkti negu kitur. Ateikite o patis 
persitikrinsite jog galite pas mus 
suezedinti pinigo. Teipgi užlaiko
me visokiu apatiniu ir virszntiniu 
drapanų, skribeliu. kepurių, ir ki
tokius apredimus del vyru ir vai
ku. Pirkite savo drabužius pas

W. F. RYNKIEVICZIA
233 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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Š erias procentas už jusu pinigus ir ^augumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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