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ISZ AMERIKOS
BRANGUS SNIEGAS NEW 

YORKE.
New York. — Nors mieste ue 

teip daug nupuolė sniego bet 
nemažai kasztavo jojo nuvali- 
mas nuo ulyif.iu. Miestas įszda- 
ve milijoną .doleriu ant nuvali- 
mo sniego, pasamdė 20,480 dar
bininkus, 120 maszinas ant nu- 
kasimo sniego ir 2000 motori
niu treku ant iszvežiino sniego 
in mares.

NETIKĖTAS TURTAS NE
APVERTĖ JAM GALVOS.
Philadelphia. — 

T1 racy, darbininkas
netikėtinai pasiliko turtingu 
žmogum, nes ana diena aplaike 

doleriu, 
tęva, kuris

dideli

William 
ant laivo

soda

darba i r t u 
kaip tai kit i 

netikėt inai 
Williamas nunesze

167,000 t u k st a n ežius 
paliktus per j»»jo 
mirė palikdamas 
Kalifornijoj.

Vietoje pamest 
reti gerus laikus, 
daro, pasilikdami 
turtingais,
czeki in banka ir nusidavė taja 
diena in darba. Vienatinis jojo 
rūpestis ir ergelis, kafl mergi
nos daginh“ apie jojo netikėti
na tarta, pradėjo raszyti pas ji 
meilingas gromatas su pasiuli- 
nimais isztekejimo. Mat Willi- 
mas yra da jaunikiu.

PAVOGĖ DRAUGO PACZIA 
ISZEJAS ISZ KALĖJIMO.
Nanticoke, Pa. — Mikola 

Butkeviez,-atsėdėjas savo baus- 
mia Wilkes Barres kalėjime, in 
kuri ji pat lipde jojo prisiegele 
kuria buvo gerai apdaužęs lai
ke munszainines orgijos namie, 
alėjas pas prokuratorių apsakė 
negirdėta' atsit ik ima 
gryžo namo.

Kalėjime draugi* radosi vie
nam kambarelije su kitu kali
niu, jaunu patogiu vyruku ku
ris pasidavė kaipo Viktoris 
Raisa, kuris likos nubaustas

kada su-

pasidavė kaip*
likos

ant dvieju metu už paraszima 
svetimos pravardes ant banki
niu czekiu.

Butkeviezius būdamas kalė
jime kėlės dienas, likos atlan- 
kttas'pcr savo pacziulo, kurios
szirdeld'atsileido ir atvežė Mi- 
koliii gerus pietus. Mikolas su- 
pažino savo dranga su paezia, 
kuri tuojau* iupuole iu aki 
Vi*kfofi.fil nes Mikolrenv turėjo 
puiku veideli ir buvo “smart 
moterėlė. Nereikcjo
praszyti Butkeviezienes idant 
atlankytu kalėjimą 
važiuodavo tankei,
lankyti Mikola, tiktai Viktoriu.

Raisa likos paleistas isz ka
nos jojo laikas pakiltos 

Mikolas pasili- 
• ko. Vrktoris atsisveikino su 

savo |1 raugu nelaimes, 
jog duos labas dienas

Įėjimo, 
iszsibaigė, bet

V rk t o ris

) t

po tam

pati at- 
bet neat-

ka grei

1&ATT1K.)
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DfiL MEILES PAUKSZCZIU.
Francuziszkas a m basa do r i n s 

Julius Jusseraml 
paukszezius, jog kada apleido
\\ asbiiigt<ma padovanojo pui
kia fontaną del savo mažu prie- 
teliu. Fontanas yra padarytas 
isz geltono murmuro pargaben
ta isz Franci jo>.
prioz narna Jono Dickson ant 
14tos ui vežios.
stovi ambasadoris

Stovi jisai

Prie

Ant per-

vo anI savo 
kuri bade

nžklupda- 
Eugeniuszo, 

lideliu mėsiniu 
o su plak- 

jojo g nogės

fontanus 
su paezia.

BADE SAVO VYRA SU 
VIDELCU.

M orcester, Mass. -
klausymo laike teismo užves
tu ant persiskyrimo, Margarie- 
ta W agner, dukrele kunigužio, 
prisipažino, buk kada ja.ja ap
imdavo pasiui imas, 

vyro
su < 

videlcium, miiszdav 
tukli ir daužo ant 
t ori elk a s.

Sudže iszgirdes toki iszpaži- 
uima moterėles, davė perskyri
mą nuo pasiutėles. Vyras isz 
džiaugsmo net apsiverki“ ir isz
bego isz sudo.

MIRTYS PASIDAUGINO 
PENNSYLVANIJOI.

Washington, D. C. — Praei
ta meta PennsyIvanijoi mirtys 
pasidaugino,
szimto tukstaneziu 

) pat u.
<

ISZ LIETUVOS

Teismas 
(i d. Kedai-

meile, 
keistas ir,

VAISEI UŽDRAUSTOS MEI
LES; IŽDEGINO JAM AKIS 

PO TAM GAILĖJOSI.
Kauno Apygardos 

sz. m. Lapkriczio
niuose, pirmininkaujant p. Bo- 
reiszai, nagrinėjo labai indo- 
mia byla, kuri sudaro pilna ne
laimingos meiles romana, svar
biausias jos pagrindas 
viltis, apsivylimas,
pagaliau, nors per labai bran
giai, bet atsiektas tikslas. Szis 
nepaprastas atsitikimas in vy
ko nepefsehai ir tarp sodžiaus 
gyventoju.

Ant teisiamųjų suolo pateko 
dvideszimties medų 
A'eronika B.,

oxJi)

ne- 
iszva izdos 

sakant,

mergaite 
gyventoja Baiso

galos miestelio, Kėdainių aps.
Nukentėjusiojo vieta užima 

dabartinis jos aklas vyras 
met u Pet ras J.

Veronika, jauna im'igaiti*. 
būdama pilna karsztn jausmu, 
koki tik yra pirmoje gražio 
sios jaunystes dienose, aklai in 
simyljo in toki pat jauna ir 
taip jau bloga isz
vyruką Petra, ir taip 
jam su kimu ir siela pilnai at
sidavė, insivaizdindama ateiti 
vien gražiomis svajonėmis.

Gal but, viskas taip sau pa
lengva ėjo, kad nealimei, mer
gele pajuto isz juodvieju mei
les blogas pasekmes, 
pasisakė savo mylimajam ir 

juodvieju
savo 

nuo ežia prasidėjo 
nelaimes.

Petras J.

apie ka

gyveno name kai- 
mvniniam Veronikos B. namui 
ir jis pradėjo jau svajoti, kaip 
ežia atsikraezius nuo \ eroni 
kos B. ir viena gražia diena isz 
vykęs kitan miestelin, pasam-

F. W. BOC’ZIOWBKI, WlUr

BAISI SKERDYNE.... VISZTU.

MUŽIKAI SUKILO PRIE- 
SZAIS . SOVIATUS SUDE

GINO NAMUS IR NUŽU
DĖ VIRSZININKUS.

Mužikai
aplinkinėje Kijevo ir 

Charkovo. Vaiskus randasi ant 
sargybos. Mužikai sudegino 
keliolika

Ryga, Latvije. — 
su kilo

Mužikai 
valdiszku medų ir 

i.szžude virszininkus. Priežas
tis su k y limo buvo tai, jog so- 
viatai aresztavojo daugeli zo- 
koninku, kuriuos 
ant skaldvmo akmenų ant 
plentu. Mužikai pamate savo 
“szventus teveliąs 
paniekinime Įtaisei inirszo Zo- 
koninkai likos už tai aresztavo- 
ti kad paslėpė 
skarbus, pasiprioszindami prie

panaudojo 
akmenų

* 4 tokiam

bažnvtinius
♦ r
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ilffl'll
valsczius i sza* paliepima ižduoto ukazoKalifornije ir kiti miestai uždraudė pargabinrt visztas in savo 

“ Kanadiszkos iiifhicnzos. ’’ Paveikslas 
visztas pargabentas in New Yorka.

\ew Yorkas, 
isz priežasties prasiplatinusios ligos vadinamos 
lo kaip palicije žudo užkrėstas(

y.
paro-i 

J
I

t i motervstes rvsziais...• •

Byla gavo savo eiga ir Vero
nika už (ai pateko ant 
miiju suolo.

Posėdyje p. Teisėju užklau 
tas “kaltintojas, 
bar jaueziasi, atsake, kad Ve
ronika ji dabar labai myli, vi
sa kuo aprūpina

I >

i 
nudiegt i. | 

maž-daiig 6 met us j 
teisia-1 ir sveria .”>40 svaru. Jau per .”>1 ,

i meta nebebuvo sekos pagauti' I » . 1 .• toki gvvuli Juravos miszke.

\ ienų
Szernas vra
zveri szuvni

pagaut i
s

kaip jis da

ir net kelis 
kartus veže ji in Karaliaucziu 
akiu klinikon gydyti, kur jam 
pasakė, kad visgi yra \ iltis, at- 

regejima ir pra- 
o* V - o?

gai vint i jam 
szo ja iszteisint i. Ekspertas 
dytojas aiszkina, kad hera jo
kios vilties iszgydyti, gal.pasi
sektu, jei but koks
naujas iszradymas. Isz viso ko 
matoma, kad aklas 
iszsi rinko

medicinos

Imdamas, 
žmona,g(>resne sau 

nekaip kitas kartais gerai ma 
tydamas....

Teismas pilnai 
mas del tokio nelaimiiig
tikimo Veronika B.

i

esenai ežia 
užpuolė ve

žiką Jurgi Petraiti ir ji snniu- 
noredami,

pleszt i.

(
Beržiszkai. — 

hi balainutu kelv

sze,

Isz Visu Szaliu
. Į ■«*••• ......

) APRAGANUOTAS
I 

i

1921 mete.
Po sliectvai valdže k of i aka

vo 360 didelius 
daugybe i n komi, 

j ir kitokiu brangenybių kokius 
zokoninkai buvo užkasė žemo
je. Joju verte daejna ant mili
jonu rubliu aukse. Snvirszum 
300 inaisztįninku likos aresz-

žemeziugns, 
daug aukso n

i

Lmidmias.
I inis, net ci\ ilizuotas

esasi krsztas

■ - JI 
fll

j

h Jil

i
PARSZAS. I

i tavota.
DEGINIMAS DIEVU, — 

NUOGA VINCZEVONE.
Ryga. — Apvaikszczioji- 

septintos atminties bolsze-

Spaudos zinio-
A ūgli jos j 

ne be prietaru. ' 4 t

tiirbnt, ji ap>- Gullomptono miesto teisme Im-i
vo svarstoma byla kurioj John Į mas

LIETUVOJE JAU PRASIDE-1 worth), kad ji W - - l"J - f
1 pa rsza.
! k i nt i M at t h

i Matthews kaltino Hllpn (liirns -} vikiszkos revoliucijos užnibai-

■ 1I
I

■ J 
■į^ 
’I

,,fa

rideginimuMos k v oje
* J

su “
Ant turgavietes su- 

visokiu szventu

apkerėjusi jo 
leismas mėgino inti 

ews,

ge
dievu.
krauta 2000

DA ŽIEMA. SUSTOJO 
NfcMUNAS'.

Kaunas lo Gruodžio, 
ilgo ir gražaus 
je pagalios jau prasideda žie
ma, 
na kad ilgas, bet ir 
ir ncszlapias, nes 
retai. Szalczio veik nėra buvę 
ligi K) l jipkriczio o

r I'

m*ws, kad szio.i ga- Krauta 2UIHJ visokiu szventu 
dynej burtu nesą bet Matt hews ! paveikslu iszimtu isz daugelio 

rudenyLįęjuvo-! pasilikęs prie savo nuomones.! bažnyeziu, sudėta ant. laužo ir 
, Mergos pusnuoges 

szoko apli n k ui Jiepsna giedoda 
mos revoliucijoniszkas dainas. 
Tasai pasiutimas traukėsi. |>er 
kėlės valandas. Apvaikszczioji- 
mai atsibuvo o 
myne nesze paraszus su: 

linsu .  ’’ “
dievais 
raszimai.

Kas kiszasi 
sarmata,“ 
in kamisije iždavimo pavelini- 
mo ant apsiyedimu, nuoga po
ra apsiredžius tik in kailinius. 
Kada pora inejo in kaneėlarije 
numėto nuo saves kailinius,

Po
savo

kad Hllen aGrnswort liy vis'tik uždegta.
. Sziemet ruduo buvd*'ilegn-»'|vsai1^ rangnmi.

neszaltas
Ivdave labai

1

Mergos
1 
bl

40GIMĖ VAIKAS SU 
PIRSZTU.

pasigaileda- 
atsi

J-ne nu
baudė tik trimis menesiais ka
lėjimo.

t) po 1 0 |)UV() j y. visa miestą, 
4 4 Į 

Szalin
m lest e 
guber 

szeimynoj 
žydi joj su- 

o gv-
siisidomeji-

Lenku 
1 Jublino 

žydu 
kuris

irszuva, 
. J<(l, 

iiijoj, x ienoj
i 

kele nemenko sujudimo, 
dytojuose* didelio 
mo. Mat tas naujai ginies kūdi
kis turi ant abiju ranku ir able 
ju kojų po deszimti pirsztu, o 

skyles. Kai 
kūdikis verkia, jo balsas pana
szus in arklio žvengimą.

Sza- 
sarmata,” “Szalin su 

ir tam panaszus ap-

pradėjo kiek szalti ir 20 Lap-( j>aw;| ^usj. 
kriezio jau buvo 
prisnigo, bot ant rytojaus snie
gas isztirpo ir po to 
atszilo ir ncboszalo.
(iruodžio staiga pradėjo 
rokai szalti ir ligi sziol szalti 
vis dar tebesilaiko 
mas ligi 5-8 laipsniu.

Yežinrint stiproko
X(‘inuiias nors ir Imdamas ap
dengtas tankiais ledo 

tebete kejo, 
spusteretas

m.!gerokai ir
gimė kūdikis

oras vėl j 
Gi nuo 4 ■ 

st i p-.
s,

— siekda-

I Į'l1!su ‘ * 
tai ana diena atėjo

«aa

ISZEJO
ISZKOTI.
— I.apkriezio

“LAIMES ■flant kožno 
gyvent oju 
I ‘riežast is 

Jaugiančia nuo 
uždegiim

nes

1326mi re
inircziu buvo
szirdies ligos, uždegimo plau- 
eziu, iufhienzos, krogulio ir au
tomobiliniu nelaimiu.
TRYS LAVONAI SURASTI 

BE GALVŲ ANT GE
LEŽINKELIO.

Asheville, X. ( 
ern gel(‘žinkelio,

be
suman- 

galvu jaunu

pasakė, 
jojo pa- 

cziulei, po tam važiuos in Slia- 
nrok us.

Sudže susimylėjo ant M i ko
lų, paleido ji namo per Naujus 
Metus idant paeziulei padaryti 
netikėta dovanelia. Nudžiugo 
Mikolas, nupiszkejo
ežia use namo su vilcze karszto 
pasveikinimo glebije savo pri- 
siegeles. Bet kai]) žmogelis nu
siminė. Viltis ji apgavo!

Inejas in st ubą, nieko nera
do, nebuvo priėmimo ne karsz
to pasveikinimo. Rakandai li
kos užvežti, sienos plikos, pa- 

, oziule dingo su 600 suezediu- 
tais dolereis.

Suprato savo kvailumą Bųt- 
keviezins, jog supažino savo 
prisiegele su nepažinstamu 
draugu kalėjime. Pauksztclis 
iszlekes isz kletkos ant laisvos, 

- pasiėmė su savim Butkeviczie- 
ne ir iszrunijo po velniu. —Pa- 
lįęije pabcgiiaįu jęszko. . ;

5*

•r

su

18 Iv
ženklas 

su ra st a 
('hieage.

isz kur 
kepurėse 
Manoma,

Ežerą i.
sužinojes ir

viens

iszsi traukt* 
nuvažiavo

VISU 
naktimis

pradėjo jo

r

I I d.
6 vai. vakaro du mokiniai: \ ie- 

pradžios mo-nas 3 skvriaus 
kyklos A. Szaikus, 16 metu, o

1 -os progimnazijos 
siicziupe isz P. 900 litu iszbego 
in Rusija. Nors ju pabėgimas 
ir pinigu dingimas tuojaus bu
vo pastebėtas ir

szalczio I
j vietoj akiu yra 1 ik

antras

tuez tiiojah 
duota žinia policijai, bet sulai- 
kvti “(‘iniurantu“ nepavvko.

Szai-

gabalais
l'vlg'i ID ISZSKERDE IN SAVAITE

1 - - -- I

A n t rad io- !

■ In 
■j

i 

*4saves kailinius, 
stovėdami Adominiam parode. 
Virszininkai labai niisistebejp- 
ir nežinojo ka daryt. Betzvir- 
szininkas davė poreliai szliuba, 
paliepdamas nesztis po velniu 
ir geriau pasirodyt.
KINCZIKAI VELA SIUNTA.

Shanltai, Kinai. — Visa ap
linkine Shanghai, likos paimta 
per generolą Chi ir jojo karei
vius. Artimoje kaimelei likos 
apiplesztais konia nuo visko. 
Vėliaus paėmė ri miestą Shang 
hai. Francuziszki kareiviai li
kos nusiunsti ant apsaugojimo 
europiecziu.

Jvis dar
G ruodžio
nio szalczio apie J vaL ryto su-1
stojo iH'szes ledus. _____  .
ny 16 Gruodžio isz paties ryto tia czionais iszskerdyta suvir- 
pradejo

stiprės- • 20,000,000 ŽIURKIŲ.

Ijondon. — In viena sanvai-
i
i

“(‘migrantu ’’ 
Lapkriczio men. .’> d. A. 
kus isz Latvijos parasze laisz- 
ka savo tetai, kad viskas jiems 

nesi
rūpinti, prisipirko sziltu dra
bužiu, nesiiszalsia, ir ja paezia 
nakti dar pereisią Rusu siena 
vyksta Petrapiliu pinigu užsi
dirbti. Prie tokio žygio juos 

gal but sunkus gyve
na szlaiczia i, 

ypaez 1C. Markausko buvo var
ginga padėtis, nors, turėjo jis 
ežio broli, bet brolis mažai te
sirūpino juo, o mokslas blogai 
sekėsi, tai, ir iszkeliavo “ne
laimes“ iszekoti.

gausingai snigti. Ne
sant taip ilgai sniego žeme ir 
visokios balos gerai iszalo.

szum 20 milijonu 
j rios czionais padaro bledes aut

ži urkiu, ku
-’I
■Ji

laimingai sekasi, praszp

milijonu doleriu kas metas.

PIRMUTINIS VALDISZKAS PARKAS RYTU SZALIJE.

t'ffl

I

— Ant South
art i moję Sky

lami, Iikos surast i l r\ s 
kieti lavonai 
vyruku kurie galėjo turėti nuo

g 21) met u.
Vienai inis 

jieji paėjo, 
jog pirktos 
jog ėjo geležinkeliu ir likos pa-
t a i k y t i į >er ekspresą.

FARMEREI TURI DAUG 
AUTOMOBILIU.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos farmerei konia SO pro
centas turi savo automobilius 
arba viso 157,. 
ka. Lancaster 
rei turi daugiaaše, ba net 9,384, 
York paviete 6,098, Westmore
land 5,146, Berks 5,115, Chest
er 4,792 ir 1.1. Cameron paviete 
turi mažiamse, l;a tik 90, Stebė
tina, kad Ph i ladcl phijos pa vie- ' 
te yra tiktai 3Šiį’

nužudyta Taikę
MALDOS.

11 imt ingio n, W. Va. — Diena 
priesz savo szliuba, 22 metu 
patogi Melvina Glenn, liko.4 su
rasta negyva su perszauta ktu- 

klių)ojent prie 
ketino iszteketi už 

Marvin Williams, kuris tarna
vo pas Re v. J. L. Mauze, pra
ba szcz i u s |) re s bi t e r i j o n i s zk os 
bažnyczios czionais. Matyt 
mergina likos perszauta kada 
meldėsi. Josios mylomas li'kos 
aresztavotas. _ _ i ką susituokė ir buvo palaimin-

t inia, 
Mergina

Pa.

>69 111 ui po karn- 
pavieto farme-

■e

lovos.

czionais.

priverte,.g 
nimas: abu buvo

Paskutines Žinutes.

i!

:l’" 1 !■!■ 1 
.1

acto 
staeziai

dės atsiunti* žmogų nuvežti jo 
daiktus; bet Veronika mat) da
ma, kad mylimasis nori pabėg
ti, nedavė iszvežti daiktu, liep
dama pasakyti, kad jis pats at 
vyktų daiktu pasiimti.

Pastarasis tai
neturėdamas užtektinai 
drąsos, pasikvieti“ savo du isz- 
tikinm draugu ir 
po pusk va t orka,
nakezia 12 valanda paimti daik 
tu.

Veronika prislėgta tu 
nlaimin, negalėjo
miegoti ir iszgirdms kaimyni
niam name nakezia bruzdėji
mą, nuvyko, ir amaezius krau
stantis Petra J., 
praszyti neatsitraukti nuo jos,
nepalikti ja naszlaite, pasilik
ti vietoje, kad nors ji galėtu 
isz tolo ji matyti ir parklupus 
ant keliu, pradėjo verkti.

Petras pradėjo ja visaip plū
sti ir stūmė ja nuo saves; Ve
ronikai pritruko’ kantrybs, ir 
apimta didžiausios neapykan
tos bei kerszto, iszbegus atsine- 
sze isz savo kambario 
esencijos ir pyle juo
Petrui in veidą, kuo iszdegino 
jam akis, g 
pamate tokia karinga 
riszke, iszbego. 
šiaušia i susijudinus, 
policijon ir papasakojus 
atsitikima, prasze 
kalėjimai!, kad ji 
keiitcti. Policija sustaezius pro 
(okola paleido Veronika. O Pe
trą nugabenus ligoninėn, pasi
rodo, kad akys iždegintos vi
sai, iszgydyti negalima ir jis 
pasiliko visai aklas.

Veronika nuėjo in 
pasižiūrėti savo kerszto pasek
mių, užklauso Petro, ar jis da
bar aklas būdamas ją sutinka 
vesti ir nors jis dabar yra' hk- 
las, bet ji sutinka už jo teketi.

Galu gale, praslinkus neku
riam lai kili Petras su Veroni-

gi jo narsus draugui, 
mote- 

Veronika bai- 
nubego 

apie 
uždaryti ja 

galėtu at-

ligonine

ir iszkeliavo

Pirmoji 
Trvs •

Nikolaiczio
auka.

KLAIPEDOS KRASZTAS.
Krakoniszkiai.

Nemuno žiemos 
jauniausioji nk.
vaikai 11, 8 ir 6 metu amžiaus 
linksminosi su rogėmis ant ka 
tik užszalusio Nemuno ir inlu- 
žo. Nemuno srove visus tris pa- 
nesze |)o ledinni. Seseryte nuo 
kranto mate vien tik pludaro- 
janezia vieno vijiko kepuraite. 
Araiku nesekes iszgelboti. Isz- 
trauke juos tik lavonais.

Vieszvile. - reta

Youngstown, Ohio. — 14
žmonių iszsi gelbėjo isz dega n- 
ežio namo szokdami in tinklus.

•Joliet, Mieli. — 
apgavikas 
apgavo naszles ant $2,000.000, 
mirė staiga i kalėjimo po atse- 
dejimui savo bausmes tiktai 
penkes dienas. Buvo nubaustas 
ant 10 metu.

Garsus
Leo Koretz kuris

Newark, N. J. — Ugnį*
sunaikino devynis sztorus vi- 
durmiestije. Ugnagosiai turėjo 
iszveszt keliolika moterių isz 

Bledes padaryta ant
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Pagavo 
žveri. Vienas viszvilietis paste,- 
bėjo Ju ra vos miszke labai iš

vadinama 
dienomis susitaisė 13 

apsjtieto 
yiesyilcs sekos' le, Rockinglmm ir Augusta pavietu.

ta žveri, 
Šiomis 
sza.nl i u ir 
Įlodaicziui

Szerna.

žveri. P.

Sztai vienas gamtos paveikslas isz daugeliu, koki randa
si naujam valdis^kam parko (National Park) Virginijui. 
Pai kas susideda isz 700 keturkampiniu myliu terp Front Roy
al ir Waynesboro, Va. Puikiausios aplinkines likos paimtos 

*, Albernar-

parko (National Park)

isz Rappahannock, Page, Warren, Madison, G rec m
I 1 f 1 1’1 • < i . - .. • J

namu.
265,000 doleriu.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Alsi- 
szaūkite in “Saules” ofisą. 4
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Prohibicijos veidmainei, 
szpiclei ir szeszkai suvažiavo 
in Washingtona idant privers
ti prezidentą 
vedimo rūstesnių 
žmonis 
tiesas.

Kas isz juju stengimu, jeigu

pildytu

Coolidge ant in- 
tiesu idant 
prohibicijos

sklypas tuju tiesu nenori ir ju
ju nepildo. O juk Su v. Va 1st. 
yra valdomi per žmonis ir jei
gu tiesos yra netinlcamos ir pri
verstinai uždėtos ant žmonių 
sprando, tai galima tikėtis jog 
tuju tiesu ir nepildys.

Didesniuosia miestuosia pra
sižengimai priesz prohibicije 
su kožna diena pasididina. Pa
imkime miesteli Skrantona ku
riame praeita meta are-sztavota 

visokius prasižengi- 
arba in laika dvieju me

I
3Y s

SENIAUSES BARBERIS.

ATSAKIMAI.
A. M. Ranshaw, Pa. — Kny- 

i gas iszsiuntemo 
j Melnikaiczio o jusu ant 
adreso. Gal jau turite lyg sziai 
dienai.

V. N. Fairhope, Ala. — Žiū
rėk tomistą No. 102 isz 1924 
meto, o rasi antroje skiltije ant 
paskutinio puslapio isz 
tu viszk u Ka i me 1 i u.

J. N. Nahma, Mieli,
ver Cleveland likos iszrinktas 
Suv. Valstijų prezidentu szois 

i metais: 1884, 1888 ir 1892. Ka
da buvo iszszventyta lietuvisz- 
ka bažnycze, to nežinome.

ant adreso
savo

“Lie

—(J 1*0-

8A0LB
HMM**** /

Lietuviszkos Pasakos.

i ! "*

1

7430 už
mus,
tu pasididino ant 40 procento. 
O kur kiti didesni miestai?

Ir prohibicijos ipokritai sako 
kad sklypas eina geryn nuo in- 
vedimo blaivvbos!

Joseph Touve isz Cent valios, 
III. yra seniausiu barberiu, nes 
pradėjo bizni 
ženklyviausius vyrus. Tuom 
amatu da ir sziadien užsiima 
norints jau turi 87 metus.

1863 ir skuto 
vyrus.

Prisiuneziu prenumerata ir 
mano velinimai yra, idant 
“Saule” visados atsi laukine tu 
in mano nameli pakol mes gy
vi busime. Szirdinga aeziu už. 
Kalendorių kuriame radau la
bai’akyvu ir naudingu skaity
mu. Linkėdama viso gero, jusu

SURINKO Dr. J. B AS AN A VICZi US.
L, . - .1, .1,. , , , » ' ■» ‘

Teip mi sly damas pradare 
duris, žiuri, kad pilna triobde 
brangiu daigiu ir pinigu. Bal
tru paėmė godumas: pasiėmė 
aukso ir sidabro ir brangiu 
daigiu, pasiėmė savo arkli, ku
ri janl tas senis davė už iszgy- 
dyma akiu, ir iszejo, kur kojos 
veda. Eina toliau, ne pats neži
no, kur eina, ir teip beklaidžio
damas susitinku toki senuką, 
kuriam iszpasakojo visa savo 
atsitikima, ir klauso, kur jo na
mai, noris eit namo, ale nežino 
kur. “Na gerai, vaikeli, su tavo 
namais; namo pareit galėtum, 
jei manes klausytum.” Baltrus 
prižadėjo klausyt, o senis jam 
teip nupasakojo: “
kc», szitas kelias eina tiesiog in 
tavo tėvynė, ale tuo keliu nie
kas negali pereit, nes ant jo yra 
devyni lovai: kaip tik ka ei
nant pamato ir suėda, o apsi
tenki ju nėra kur, isz szaliu 
kalnai ir giria tokia tanki, kad 
negali perlyst; tai, vaikeli, jei
gu tu juos pergalėsi,
gyvas, o jeigu jie tave inveiks, 
tai tave sues.”

Baltru ant to žodžio net 
sziurpulys paėmė, ale senis 
pradėjo rainy t: “ 
asz tau duosiu rodą, kaip galė
si nuo ju atsigint. (O Baltrus 
buvo palikes ta stebuklinga 
ryksztaite, o isz antro sykio ne
norėjo gryžt.) Kaip eisi szi- 
tuom keliu, tai vis dairykis in 
szalis; po kairei pusei pamaty
si toki kupstą, ta 
spirk, po kupstu rasi geležinius 
drabužius ir geležine ragotine, 
labai baisia ir asztria; tais.dra- 
bužeis apsiredyk, ta ragotine in 
ranka paimk ir eik; kaip pasi
tiksi levus, jeigu tu ju nepeš

tai tau galas, o jeigu 
laimingai namo 

kaip prieisi

ponia Baltru nuvode in ta pa- 
knjn, kur jos duktė jau guli, 
kad pripratyt prie savo duk
ters. Baltrus atsigulė kitoje 
loveloje, nes gerai žinojo, kad 
jo tikra sesuo. Ant 
visi linksmaį atsikėlė;

sirakykit pekla ir jo neinsileis- 
kit!” Viena syki eme ir užmi
go tas Žalnierius: visi velniai 
pasiėmė visus muzykes instru
mentus, pasikavoje pradėjo 

Se-
pasikavoje 

muszt kareiviszka bubna. 
nas Žalnierius per miegus pa- 
mi'slijo, kad da jis kariaunoj 
tarnauja, pakilęs 
rot, kas darosi,

rytojaus
; ponia,

atsikėlus, atnosze vandens nu- 
sipraust; ponaitis nusiprausė, o 
ponci net du#zo nutirpo, prisi
žiūrint jaunikaiezio grožybei.
Kur jis nusiprausė, ta vandeni i’įus iszejo, Lieipiorius ir visi

. /j a -4?“ * H! i • J A.’ - ~ ...

ir bėga žiu- 
ar jau vaina 

prasidėjo. Kaip tik tas žalnie-

žiūrėk vai-

No. .13699. — Prane Z., 
Girardville, Pa.

paėmus ji pradėjo gert;'iii įą 
tarpa ir levas atęjo, ir tas'gęte, 

ir praddjo

o -r 
surinko 

žmonis pirkdami Liberty boli
dus laike kares.

Angliję pradėjo atmokėti; 
mums skola $4,600,000,000 ku
ria iszmokes už 60 metu po 164 
milijonus doleriu ant moto.

Ne tik Angliję paskolino nuo 
mus, bet ji j i paskolino kitoms 

vieszpatystems
, o no-

Europa mums yra kalta $1 
000,000,000 kuriuos

pradėjo

Europinėms 
apie 12 bilijonu doleriu 
rints Angliję stengėsi užmokė
ti mums savo skola, bet kitisavo 
sklypai ne nori Anglijai užmo- j 
keti ka yra kalti, o jeigu jieje 
užmokėtu Anglijai savo skolas 
tai greieziau užmokėtu mums.

Dabar Angliję verke: “Jei-

tai ant puses meto.
Nėr geresniu agentu kaip ge

ri skaitytojai laikrasizczio nes 
tik jieje žino ir supranta verte 

'gero laikraszczio, o ne agentas, 
kuris turi teip szokt ir gerk- 

paliepa bosas, 
kuris ji siuneze po svietą rinkti 
naujus skaitytojus, o tankei 
kius bjaurius šmeižtus ant ge
ru laikraszcziu kad tik pagaut 

'koki skaitytoja in savo nagus. 
| “Saule” nereikalauja agen- 
.tu idant lakstytu po aplinkines 
I jeszkoti aukų prižadėdamas vi- 
! sokes dovanas idant užsiraszv- 
tu laikraszti. Musu agentai, tai 
kožnas musu skaitytojas.

A ežiu sz i rd i nga i,

liuot kaip jam

*

/
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verke:
gu Amerikas spiresi atmokeji- tytojai už jusu pasidarbavimu,

in ic Ii skai-

mo tai ir spirsime savoni es 
kaimynus — ir teip klynas kly- i 
na varo.

nes tai jusu laikrasztis; jus esa- 
szeri ninka is, 

užlaiky tojais ir
gyvybe,

studijuo

H 'jįjį

t.

•1

TIKR1AUSES KABALAS

tai liksi

nepa-1

Protesoris Adrian, 
damas gyvenimą seno sztamo 
gyventoju Maya, ant pussales 
Yukatan, apraszineja kaip jau
nikis stengusi aplaikyti mergi
na už paezia. Ateina jisai pas 
merginos tęva, laiko ilga iszgy- 
rianezia kalba anie jojo dukre- 
lia. Tėvas merginos ir nepasi
duoda jaunikiui nes kalba se- 
kaneziai:

“Mano dūk re 1 e y ra d a pe r 
jauna ir visados buvo
klusnu kūdikiu. Yra piktai isz- 
augyta, nemoka sint, virt ne 
verpt. Norėtu da pasilikt prie 
tėvu, nes czion gali valgyt 
miegot ir siaust, nes czion turi 
gimines.”

Jaunikis klauso tuju panie
kinimu su atyda ir eina namo. 
Bet ant rytojaus paantrina sa
vo maldavima, o tik už kokio 
szeszto atsilankymo jeigu tė
vas atsileidžia tai susižiedoja 
ir apsiveda, o jeigu tėvo kalba 
nepersimaino, tai reiszke, jog 
jaunikis yra negeistinu žente
liu ir daugiau neateina.

Matyt musu mylemu skaity
toju velinimai iszsipildo, nes 
kožna diena ateina szimtai gro- 
matu su naujeis skaitytojeis o 
kožnas drauge prisiuneze ir
prenumerata, jeigu ne ant viso metus.

te jojo 
locnininkais. 
skaitytojais.

Amerikoniszkos moterėles ir 
merginos praeita meta sunam 
dojo net deszimts t ukstanezius 

milteliu vadinamu 
powder.

pavojinga 
“ pauderis.

Kada užstojo Amerike prohi
bicije vadžios magazinuosia ra
dosi 200 milijonu kvortų geros 
arielkos. Dabar vra tiktai 80

Arba Atldenzhnan Panlapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrorq Pagal 
UhHldeiazku, PertUHZku, Gralkiazku, 
ArabiBzku ir Clgoniszku burtlnlku 
iRzguldineJImas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose

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

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prtstuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomia

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

25c.

tonu
cum

“ t al
fai vis ne teip 

kaip
> * m

sza imamas

Dabar 
milijonu kvortų.

Tai vis mažiau kad butlege- 
rei galėtu pavogti ir politikie
riai pasiimti.

Woolworto penkcentinei szto- 
rai praeita menesi Decemberio 
pardavė visokio t a voro už 35,- 
020,921 doleriu arba per visa 
meta už 215,493,573 doleriu ir 
tai vien isz penktuku ir de- 
szimtuku.

Toji kompanije turi 1363 
sztorus po visa Amerika ir Ka
nada.

isz penktuku

J. E. Paxton isz Sargent, 
Nebraskos svėrė tiktai 635 sva
rus ir tai nepaliauna tukti, nes 
kožna meta pribuna jam po 50 
svaru tauku daugiau. Dakta
rai negali inspeti priežasto in- 
tūkimo. Paxton turi tiktai 22

'Vb’1
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4 Sieniniai Kalendoriai už $1

Kas prisiuns viena doleri, ap 
laikys 4 puikius gurbinius sie
ninius kalendorius ant 1925.

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

Lietuvi.sk.. Graborius
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARĖK NOTOS 
DEL PIANO

I
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, ale 
nebijok, sako,

kupstą pa-

galėsi, 
pergalėsi, tai 
parkeliausi. Q 
kraszta girios, tuos drabužius 
ir ta ragotine padek po veleną;
szila arkli, kur dabar vediesi, 
paleisk, o
rios, o ant kalio tai jis tau daug 
klapatu darys. Tai jeigu tu vi
sa padarysi, ka asz tau liepiau, 
tai laimingai namo parkeliau- 

Baltrus seniui padeknvojo 
už rodą ir eina. Eina, dairosi in 
szalis ir pamato kupstu, paspy
rė ta kupstu ir iszkilo geleži
niai drabužiai ir geležine rago
tine. Baltrus drabužius apsiro
dė, ragotine in raukas pasiėmė 
ir eina keliu per giria. Tik sztai 
netikėtai atbėgo levas iszsižio- 
jes. Baltrus atstatė savo gele
žine asztria ragotine ir perdū
rė levui nasrus. Vos Baltrus 
paspėjo ragotine isztraukt, jau 
kitas iszsižįojes atbėga; jis ir 
ta perdurę, teip iki paskuti
niai. Ant galu gulo jau pats 
vyriausia^ devintas levas, kaip 
kalnas, atbėga iszsižiojes, pu
tos drįmba isz nasrų, atbėgo 
net kriokdamas, kad net žeme 
dreba. Baltruk net nusigando, 
ale savo geležine ragotine at
stato prieszaįęj

rasi tu ji kraszte gi-

SI.

kui parsivedė namo in ta už
keikta dvara ir nusipasakojo, 
kad ja kokia ragana užkeikė, jo 
dabar labai džiaugėsi, kad se
nas Žalnierius ja iszgelbejo. 
Ant ženklo meiles dovanoję 
žiedą, ziegoreli ir tokia masz- 
nele, kad kratant auksas byra. 
Dabar pana sako: “asz esu isz- 
valnyta keliausiu in savo tėvy
nė; mano tėvynėje yru didelis 
miestas, tai pribuk ir tu in tu 
miestu, ten yra bažnyczia ir ku
nigas, ten mudu suvineziavos.” 
Pasibucziavo kelis sykius, at
sisveikino ir iszkeliavo abudu 
savais keliais.

Toliaus bus.

I

y elniai užrakinę peklos duris, 
— nieko 

vėl gryžta in pekla
t

žahiiCįrihs apsida i re 
fromatyti,

tas nori ir tas nori ugi jau uždarda
paklibino durię, negali ineit 
apsisukęs gryžta adgal. Eina 
žiuri

ant galo jau baigė 
varžytis: 1
iszbaigt, ir kone apsipylę. Pas
kui jau tas Baltrus turėjo eit 
skirt, skirdamas ir primine sa
vo sapna. Tada tėvui pradėjo 
aiszkei in Baltru žiūrėt ir pa
žino, kad tai sūnūs. Kokia tam 
syk buvo linksmybe, kad per 
kelis metus nemato savo sū
naus, o netikėtai dabar sulau
kė! Ant to džiaugsmo tas po
nas užraszo savo dvara sunui; 
tas apsirinko gražia pana ir 
apsivedė, 
seilia, ir 
buvau, 
vėjo, burnoj nieko neturėjau.

47.
Kad kitąsyk buvo Žalnierius, 

betarnaudamas kariaunoje jau

buvo labai puiki ve- 
asz ant tos vesei'lios 

per barzda taukai var-

.. " 1 v ▼ r

ir paseno, nle mėgo tabaka rū
kyt ir rielka gert. Kada jau pa
seno, netinka kariaunoj tar
naut, tai ir iszvare: 
kur tu nori, tik ežia nebūk!” 
Na jis ir iszejo. Nusipirko ta
bako glebi, sznapso daug, ir ei
na. Eina, 
susitinka seneli; 
klausia: “ 
nas Žalnierius sako:

“eik sako, 
tik ežia nebūk!

eina per giria toli ir 
tas senelis 

kur eini?” o tas se- 
“et, kur 

eisi, kol jaunas buvau, kariau
noj tarnavau, o dabar, kaip pa
senau, iszvare mane isz kariau
nos, einu, ne- pats nežinau, 
kur.” — “Na, tai eiva, tarė se-

einu, 
> ’_ 4 4

uis, asz tave in gera vieta nu
vesiu I”
nioriu in rojų. Na rojuje sma- 

jis tabaka ruko, 
kad net rojus pasmirdor o pan
kui sznapso prisigėrės pradėjo 
durna vot, 
g 
tojai pasiskundė
vas atsiuntė szventa Mykolą, ir 
tas iszvijo sena Žalnierių isz ro
jaus. Jis vėl eina toli per giria 
ir susitinka toki seneli, tas se
nelis klausia:

ir nuvode ta sena žal-

httematyti
ncineina; da 

negali i neit,

ten netoli peklos dva
ras, o toks apskurdes tas dva
ras, apgriuvęs. Nueina in ta 
dvara — labai graži pana pa- 
kajuje sėdi ir verkia. Senas žal- 

priejes, pasveikino ir
<

asz esu užkeikta 
velniai kankina.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

gi vieta, ale

baust tuos 
yventojus. Tie rojaus

rojaus 
gyven- 

Dievui; Die-

.ri

■

i i

Et,, eini’ -- 
Žalnierius, 
ka rakiau, 

iszvijo, dabar 
“Na

mane
vietos.”
tave nuvesiu in gera vieta

kur tu, žmoge- 
sako senas 

buvau rojuje, taba- 
sznapsa geriau, ir 

neturiu
tai eiva, asz 

ir 
nuvedu sena Žalnierių in pekla. 
Pekloje, ten jam gerai: velniai 
duoda jam tabako ir sznapso, 
Žalnierius geria ir ruko. “Kaip 
jus ežia gyvenat, tarė syki se- 

s, ar jus nebijot,nas Žalnierius, ar jus nebijot 
kad ežia kokia svetima szalis 
ateitu ir isz jus pekla atimtu; 
jus ežia jokio mustaro neži
not.” — “Na, o tai ka gali da
ryt?” tarė Lioipierius. “Asz 

visa ka- 
eit aut

? J

•? ’ > i

galiu iszmokyt tavo 
riumene, kad ji galėtu 
kares ir nuo neprieteliaus gin
tis.’’—“Na, 
tarė Licipierius.

tarė Licipierius.

nierius, 
klausė: 
sake: “ 
naktije 
4 4

ko tu verki?” o ji at- 
, mane 

? 1 _
Na, tu nebijok, asz tave ga

liu iszvalnyt, jeigu tu man pa
sižadėsi, tai asz tave iszvalny- 
siu. ” iszgirdus tokia 
szneka, apsikabino sena žalnie- 

pabueziavo ir pažadėjo 
jam. Paskui ta pana davė jam 
valgyt, tabako rūkyt ir sznap
so gert, tik, sako, neprisigerk 
perdaug, kad nobutu negerai. 
O senas Žalnierius atsake: “o 
bene asz ko sziddien bijau? Asz 
turiu raszta, kad asz peklos 
perdetinis, asz ne paties Lici- 
pieriaus nebijau, 
sai Žalnierius,
tai užmigo. Jau ir naktis atėjo 
velniai atėjo in ta dvara pana 
kankyt; prasidarė duris — žiu
ri, kad tas senas Žalnierius gu
li, bijo eit, ale pamate, kad tas 
kietai miega,
klode, isznosze ir inmete in ma
res. Senas 
kad vandenije 
kabino in karklus
velniai sugryže kankina ta pa-

<rni- » o cl 1
ir velniai kauk

rui

Pana,

’’ Prisigėrė ta- 
atsigule ir kie-

J

paem e ji su pa

ža 1 n i e r i u s pasijuto, 
Ji paszoko, insi- 

ir kybo, o

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA. 

____ a_«
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi jo kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
turna, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą neamaguma, tai ncSikankyk 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 vidimo, palengvinimas mone
tiniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 

N-trenu skaudėjimo, viduriu užkiete-^ 
limo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, 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
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c. 
Nuo plauku slinkimo Ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių grqmatoms.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

ji. ^ukaitis,

t

4

<
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j uodą knygos, »>
i*

tas

na. Kankino tris advnas 
dys užgiedojo,
darni in pekla nubėgo. Jau pa
na biskr apsidžiaugė; kita syki 
ja per naktį kankydavo, o da
bar jau tik tris adynas. Vaiksz- 
czioja ji, jeszko savo iszgelbc- 
tojo, o niekur neranda; paskui 
pasienio “
varto, žiūrinėja, buria ir nubu
re, kad jos iszgelbelojus mariu 
kvaszte karkluose guli. Ji nu
ėjo ir randa ten ji ka tik gyva; 
parsigabeno in savo dvara, da
vė valgyt, gert ir jis atsigavo.
Senas Žalnierius ir vėl pradėjo 
gert; prisigėrė, atsigulė ir už
migo. Atėjo naktis, velniu pri- 
kauke pilnas dvaras, pažiurėjo 
in panos pakaju pro duris ir 

velniai;
senas

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUO.TOJA3

automobiliu*

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau< 
austa mada. Pigi preke. Taipgi 

pristato automobiliu* riaokiama 
eikalama.
Parduodu visokius paminklus, did** 

dus ir mažius už pigiausia preke, to
lei jeigu pirksiu POMNINKA tai 
Kreipkitee pas mane, nes ass galiu Jo
nis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
<33-335 W. Centre St.. Mahanoy City

iszsigando 
pažiurėjo — 
miega,
bar pamaži inejo in pakaju, pa
ėmė sena Žalnierių su paklode, 
isznesze ir vėl inmete in ežerą. 
Senas Žalnierius pasijutes, kad 
vandenije, priplaukė prie 
kraszto ir atsigulė in žoles. Vel
niai sugryže pana kankino dvi 
valandas, tik sztai — gaidys ir 
užgiedojo, velniai kaukdami in 
pekla nupleszkejo. Pana da la
biau apsidžiaugė, 
trumpai kankino, ale ji vėl ne
žino, kur jos * iszgelbetojas — 
jeszko po savo dvara visur, 
paskui žiuri in “juodknyges” 
ir nubure, kad pas ežerą ant 

guli. Nuėjus rado ir 
parsivedė, davė gert ir valgyt, 
tik praszo, kad nepasigertu, o 
žaliuerięs po biski, 
vėl pasigėrė ir kietai užmigo. 
Alejo naktis; ilgai velniai tran
kėsi po dvara, ant galo įszdry- 
so^ejį iii panos pakaju; ąęnas

antrąsyk 
Žalnierius 

pana verkia, velniai da-

priplaukė

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.62

Ii

tai iszmokvk!” 
“Pasira- 

szyk, tai iszmokysiu !” Licipie- 
rius pasira'sze, 
rius gavo valdžia 
peklos. Pradėjo velnius mokyt 
mustaro, eme keliausiu duot, 
jau ir ant vartos pastato, visaip 
jis kankina tuos velnius. Eina 
syki pro pekla sena žmona, žiu- 

velnelis su kuolu nnt pe- 
cziu stovi pas peklos duris, ale 
toks nulindęs, 
kad net gaila .žiūrei — 
velneli, tejp nulindęs ? 
klausė žmonrt. “ —

'I ' *r ' ' I „■

siu nulindęs! Insileidom mes 
in pekla toki sena žalnięrįu, tai 
(as mus baudžia, 
trcczia diena, kaip asz ant sar
gybos stoviu.” “Na, kiek 
man duąsit, tai asz jums pasa
kysiu, kaip jus galit isz tos bė
dos iszsivalnyt. ” Vainius dnve 
pinigu maisza, o ji sako: kaip 
užmigs senas Žalnierius, 
į

kad teiplevas vįsu 
iszsįžiojes puolę 

prie Baltraus^(iįę pa^įjujo, kad 
per pasturgalrdžįęja (ragotine) 
iszlindo. Tada Baltrus džiau- >__ •' i_ a

Nuėjės in krąszta girios, rado 

ėdanti, o patį DlPs geležinius 
drabužius nusirėdė, pakaso po 
veleną ir joja'iu savo tėvo dva
ru. Kaip injojjo iii ra, dva
ras \ sudrėbėj^ ponas ir ponia 
mislijo, kad koks kųnigaiksz- 
t js /pas ju du cterė aijojoį o nę 
pažino, kad s kaip
isz to szaltimo vandens nusi
prausė, tai p^ę|4axe nęapsako- 
maį gražus. Baltrus pasiprusze

I TURYNIS:
C Sueita Polka
> Lietuviu Marszas 
r Suktinis Polka
3 Lastucza Polka
#Tu Mano Mieliausia Polka 
J Vamzdelis Polka
5 Ducaty Polka
< Griež Polka
ĮlSzvilpis Marszas 
r Klumpakojis Polka
< Marcele Polka 
S Pade-Espan Valcas 
t Noriu Miego Polka
| Helena Polkų
< Mojavus Vainikus Polka 
ĮRusluca Valcas 
rMojava Vesžna 
<Augonele Polka
> Ilgėjimas Tėvynės .Marszas
c Lietuviu Vestuvių Polka 
f Lietuviu Galopas 
rpijonkelos Valcas 
(PampHionas Polka 
/Nekaltybe Valcas z . . , ; ■ -i i

■ < Lietuviu Kadrilius c vakarienę n- < vis mishja, kad
> M n r T \ > <3 kaip galėtu Pfie p W duktęres
c Muzike aiszku budu sutaisyta ir .< 1 ~ r
> lengvai grajyti. L
C Preke su prisiuntimu tiktai 75c.
< W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
< MAHANOY CITY, PA.M jo

smarkumu
* I ■

ir senas žalnie- 
ant visos

Mokama 8-cxis procentą ant 
sudStu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar matas ar didelis.

IH. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea. 
Jo., E. FERGUSON. Kasierina.
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gosi, kad iszjdcp nuo^pjerjjęs.
NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
Su 283 Naujais Paveikslais.

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5i/2 col. ploczio
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kraszto
savo arklį puikįoj’e žbleję be-
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drabužius nusirėdė, pakaso po
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Pagerintas ir padaugintas 
i- - - . i

no ves ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stokis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drucziai 
apdaryta kietais audeklineis 
Apdarais.

iszleidimas. Sudėtas porose

PREKE $1.50 
W. D. Boczkauskas-Co 

Mahanoy Oity, Pa.
•»

*

r

x ponąs ir ponia 
k,oks fcįnįgąiksz-

pąžipo, kad Xuris, kaip

> prausė, tai p^sįtįarc* nę,apsako- _ • V Y1* 1 V i
j ip nakvyne; ponui $u džiaugs-

niu leido, vakare davę puikiu

< priviliot. Kęd negali atsižiūrėt,
t~ ■ iil T ‘

h kad toks jau gražus, toks gra
li žus, kokio net ant svieto nebu-

vo, no nebus. Vakare, po ilgu: 
<■ • A A A m . A 11 ■J sz ne kojini u ėjo jau gult visi, o

klauso žmona.

teip nuvargęs, 
“Kotu, 
,f — pa- 

Et, ka nebū

musza; jau

, tai 
jus imkit kareiviszka bubna
męszt, tai tas senas Žalnierius
iszbogs isz peklos žiuręt, kas

J. A A . J

ežia darosi j jus in ta tarpa už

Žalnierius miega, pana verkia,
1 i t ;*/<■! ■ '

velkiai pacięe Žalnierių, nesza 
in upe mest, tik beneszant gaį-

> velniai 
sena Žalnierių ir nubėgo in pek-
dys užgiedojo, pamote

I V 1 • 1
I

la kaukdami. Pana apjeszkojo 
savo dvpre iszgolbetojaus, nie
kur norą, fžiuri in “juodkny- 
ges,” nubuvę, kad ant lauko 
guli, netoli to dvaro prakeikto, 
Eina jęs^kot ir randu begulin
ti. Prikėlė pana sena Žalnierių, 
pa bueziavo devynis sykius, de-

I iįF T tl ~

nubure, kad ant lauko

karo jo už iszgiaibėjiina, pas-

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Publla

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna
tai keripkitas pas mane, ass jumis 
ta reikale atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fomiezius, automobilius tt

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

W. TRAŠKA UBKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS . 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Insaiuriniu

Laidoja kanu* numirusiu. P*«**ado 
automobilius del laidotuvin <riku«

Ii “ . " " ' t ’
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KARALIENES PRIŽADAS.
<tįi| .................... T"3j; -: -v t

Angliszkai Parasze Mary T.‘ 
Waggaman, Lietuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daloidimu Benzinger 
Brothers.]

— juokdiuna-— “Tai, tai,” 
si atsake Motina Paula, kurios 
kalba visus linksmindavo, — 
“negali norėti kad vargszas 
žmogus žinotu kaip mes tave 
vadiname, Katryt. Gana, nusi- 
szhiostyk asząrns, 
koplyczia padekuoti Vieszpa-

eisime in

ežiui už Jo visas suteiktas 
malones. Visados turime taip 
viską priimti kaip Jis siunezia 
nors mums ir iszrodo negera. 
Bet jei savo atliksime drąsiai 
ir isztikimai, tikėdami Jam, ra
sime jog Jis žino visa 
šiai.” —

Ir paėmus Katryte, už ran
kos, geroji Motina inejo in kop 
lyczia kur saules spinduliai, 

per Įauga up
saules 

prasimuszdami

r “SAULE”

geriau-

11 ' M

iim.

Geriauses Mulas Amerikoniszkoje Kariumeneje. 
antKapralius James Buckley sėdi ant geriausio Amcriko- 

niszko kariumeniszko mulo, kuris laimėjo pirma 
laikytos parodos Kalifornijoj. Pulkininkas Roberts

szviete altorių malonia szviesa. jioje sidabriniu kieliku raiteli už geriausia jodilna.
maža drebanezia

Paula atsi-
Turėdama
rankute Motina 
klaupė priesz altorių ir meldė
si, meldėsi už naszlaitc, nes jos 
motiniszka szirdis nujauto ka 
tai nepaprasto apturėtame lai- 

tokio nemeilaus,szke, ka tai 
szalto.

Moti-

Art •

Rinkimai.
Suskambėjo varpelis.

na Paula, Sesuo Flicija ir Kat
ryte nuėjo in kiemą, kur buvo 
daug judėjimo; supratama — 
“Gegužes Karalienes“
niai Szv. l’rszules Akademijoj 
suteikdavo, taip pat judėjime, 
ir gyvumo, kiek mokslo meti, 
užbaigimas.

stovėjo vienur ir kitur 
tarp saves szneku- 

Anele Marginto, 
graži keturiolikos nio

rinki-

Balsuotoju bure- 
vienurliai

linksmai O
cziuodamos
augszta, g_.
tu mergaite stovėjo savo pasi
tik ianeziuj u
ly, net Joana Bigių te su Katry
te didžiai nusistebėjo.
Rigiute be gėdos pradėjo derė
tis su trinus mažomis balsuoto
jomis.

— “Žinai, 
prižadėjai;

balsuotoju bure-

Joana

Paulina, tu man 
ir tu Flore: ir asz 

jums duosiu popierines lėlės ir 
iszkirpsiu gražiai ir — “iszvy- 
dus Katryte, Joana staiga su
stojo kalbėjusi: 
tarė mergaitėms: 
ir nepamirszkite, 4 4

paskui tyliai
“Begkite!
— priduri** >

ji balsiai: — “nepamirszkite 
balsuoti už Anele Mariute!”.

Joana matomai sumiszus ap
kabino Katryte meiliai ir tarė:

— uKatryt tu vėl verkei? ir 
nestebetina: uždaryta toje tam 
šioje zakristijoj per visa vaka
rai Taip kaip kalėjime!

O, tai ne dėlto,
9 9 _
Joana!

Asz myliu zakristija ir Seseri 
Felicija. Bet asz gavau... o, to
ki liūdna... —”

— “Nesakyk,
nors numirė!” —greitai iszsi- 
tare Joana.

4 4

kad vėl kas

— “Ne! Bet Motina Paula 
gavo laiszka nuo dėdės Jono ir 
jis atvažuoja, ir
globėjas. O kaip asz nemyliu 
jo...” -

i 4

Joana.

ir bus mano

’ ’ — suszuko
— Kodėl J asz manau

Nemyliu 99
tai gera naujiena. Labai gerai

L

Kunigasgiau nieko negate.
Pranas jai daug sake, bet Mo
tina nbdryso Katrytei pasąkyr 
ti. “Sepąs Titnagas Dilionas,” 
taip jo darbininkai ji vadinda
vę buvo žiaurus, rustus ir» ; ■ » ' : 11 ' '’ r ■ a.|. f y i, ’ i f » . 1

stąngus kaip akmeninis kalpas 
apt kuyio jis gyveno, ir kurs 
dieną ir nakti baisiai liepsnojo, 
tonai žmonos dirbo, be vilties,

— “Gaila, kad musu kara
liene turi apleisti mus ant va
landėlėj. Katryt brangioji, ta
vo dede atvažiavo 
jau tave matyti.”

3.
Dede Jonas.

Dede Jonas,“ 1
mybe isznyko; Karalienes ma-

4 4

ir nori tuo-

Liuks-

be linksmumo, be atilsio, į?ai1 į6113 vaidelis iszbalo lygxliobe, Jj ‘ 4 . • l*»t z\ z*k 4 *1 » im r/ i 11 M/k -1 III [\ I i 1 > 1 < 11 ’ ? Į ■ /J1 < ,|<,f
bpvo nykus reginys, reginys 
kurio Motiną Paula negirde, 
kad Katryte pamatytu,

Bet sztąi atėjo laukiamoji 
dieąa, — gi’ąži Gegužes diena. 
Sziandįe Katryte apvainikuos,
sziandįe ji sėdos ant sosto. Nie- 

gra- 
ir Anele

kudos dar nebuvo tokios 
žios karalienes, net
Marginto taip sake. Maža Ka- 
tryte, palaidais auksiniais 
plaukais, apsiredžius karai i sz- 
kais rubais, iszrode lyg pražy
dusi nesenai gėlo.

Pirmiausia buvo
procesija. Szcszios mažiausios 
mergaites barstė gels po Ka
trytės kojų, o ji nesze Motinos 
Szvencziausios balta karūna.1 *

Gegužes

PAJESZKOJIMAL
Pajęszkau savo pusbrolio 

Martyno Kauka\icziaus 
* < H 1 ' A "’VW

dovana ant
apdova-

kuoniet ji pažiurėjo in Motina 
Paula. r u
Jaukti,
Paula:

Jis sakes pęgalis ilgai 
” —- kalbėjo Motina 

tu paskui galėsi 

atvažiuoti geres-
— tese geroji 

žiūrėdama iiimeiliai

‘ ‘ o 
czionai sugryžti. Ir isztikruju 
jis negalėjo 
niame laiko, 
Motina,
maža gražia mergaite.

Karaliene Katryte sziandie- 
na tikrai buvo visu aki ir szir- 

verentis paveikslas. Pa
geliu

paveikslas.

gražute
— Mo- 

kad, jai Dede

i isz Su
valkų gub,, Seinu. Aj}^kv», Bęr- 
zniko gminų, Kąeiunu kaimo. 
Jis buna kur apie kasyklas. 
Toipgi pąjeszkau savo szvoge- 
rio Povylo Rogbuko isz Dvar- 
czienu kaimo, jisai teipgi gyve
na apie kasyklas.

John Masalis, 
v! 450 - 13th Avė. J

Ąstoria, L. I. N. Y.

pa-
Jupzo Baznavicziaus

Asz Juozhs Szvitorius 
jeszkau
ir Antano Mikalausko,. Abudu 
isz Suvaljiu gub. Kalvarijos 
pa v. Rudaminos pa rup. Pagini- 

Togul atsiszuukiadu kaimo.
ant adreso.

Jos. Szvitorius
100 Newport A ve

Alden Station, Pa.
•t

melą skambina. Eisime in kam 
bari balsuoti už 
raliene.”
le Marginto, jeigu ji gautu? 
Žinai, ji tas mažas pripenėjo 
saldainiais. Jeigu ji gautu bal
sus, asz žinau, kad asz prade- 
cziau verkti...“ —

— “O ne Joana ne!
re Katryte, kiek 
užgirdusi 
liene.’’ —

— “Taip, asz noriu, 
sake Joana; — “ 
Marginto laimėtu o!

“Gegužes Ka 
O Katryt, jeigu Ane-

I

K lev e landė vėl neva, 
Tonais kad ir Lietuvei yra.

. Tai ne visi geri.
• Bet randasi ten keli,

Ka be szltubo gyvena, 
Tai jau gana,

Ka pas skvajeri susiporuoju; 
Po tam

■lipi

■ I
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net rukus susirokuoje, 
Volei pasimeta,

Ir paima vyra kita, 
O didele kaka, 

Tegul žaibas nuplaku.
* * *

Vaikinas ir dvi merginos, 
Nusidavė ant medžiokles 

naktines,
In kunigo darželi vogt, 

Kad ir per tvora reikėjo szokt 
Buvo jau 11 valanda nakezeį 

Sztai ir kunigas ežia, 
Revolveri rankoje turėjo 

Ir jau szauti norėjo. 
Pažino kas tai do paukszczei

— ‘ R F ■ J1 l

Pajeszkau broliu ir 
Antanu, Tužopa ir 
Ligucziu ir pusbrolio A. Tur- 
aus. Visi gyveną Chicago. Pus
brolis A. Turkus, gyveno ant 
Aleikos. Praszau atsiszaukt.

Jonas Ligutis t6 
Box 472 Minonk, 111.

•'■I
M

sesers, 
Marijona

d i.
laid i auksiniai plaukai 
vainikas ant galvos, 
suknia, lelija rankoje, 
tina Paula jaute,
Jonas neapsiszarvoses savo ge
ležimi pirmu pamatymus bus 
pergalėtas. Bet maloni Motina 
neatsiminė, kad silpnai rusan- 
•ti žmonių szirdyse ugnis, peri
ma kietesni ir szaltesni už 
’ ' 1 >» i i1’ H’T' ■ T'1' ' ' 4 ' ' *plieną szarva. .
----begk, Karaliene 
Katryt, jr-nebijok t.ppdes Jo
ną,“ — linksmai tarė Motina

i *

Procesija vingiavosi per darža 
prie mažos olos, ir tenai baltu 
geliu,vainikas buvo padėtas 
prie brangiausios Karalienes 
kojų. Pasįui procesija gryzo 
atgaj. per pieva, prie sosto 
“Karalienei Sostas” buvo pa
darytas labai gražioje vietoje 
Obelys, savo apkrautomis žie
dais szakomis, puosze ji isz 
dvieju szonu, o lauru medis da 
bino deszini szona. Isz priesza- 
kio tropai, 
buvo apipilti martemis ii* kito 
mis gėlėmis: nes ‘Karalienes’ 
Katrytės pavaldines reikalavo 
duoklių isz visu pievų 
žu. Karalienes
-žai buvo prastesnes už karalie
ne, ns kiekviena buvo gražiau 
šiai pasirodžius: Gegužes Die 
na Szv. Urszules Akademijų’ 
senai, senai sumanyta, kadr 
tik Seserys atkeliavo isz Pran
cūzijos, ir n no. to laiko kasmet 
ta diena iszkilmingai szven- 
cziama.

Po visu p rakai bei iu ir syci 
kinimu, kada Katryte priklau
pė priesz Motina Paula, arpos, 
mandolinos ir1 smuikus pppib 
de orą maloniais garsais ir sal 
dus jauni balseliai skambėjo 
‘ ‘ Lai gyvuoja Gegužes 
line!”

Taip garsus ir saldus 
muzikos garsai, jog 
girdėjo kad Sesuo 
barszkino raktais, 
cinta priėjo prie Motinas Pau
lus ir tyliai bu ja kalbėjosi. Ka
raliene Katryte vos, laikydama 
rankoje lelija, atsisėdo ant ge- 
ems papuoszto sosto, kaip ma
lonus balsas tarė:

>■ i

szaltesni
VI *

I

I
fltas.

Sesuo Karmela numėto pas 
kutini baisa atsisuko in tylia' 
sedanezius, ir linksmai tarė.

— “Diduma — dvidešimt1 
trys balsai. Man linksma jietm 
pasakyti, kad Katryte Dilio 
niute yra jusu Gegužes Kara 

”_
Ir paskui — paskui Seserį

— ta- liene.
nusistebėjus, >

kandidate in kara- Karmelos konklava, kaip ji pa 
vadino, ieziro.

— at- buvo.

9 9

9 9

ir jeigu Anele

Tvarkos nebe

Katryt — Katrvt — O 
skambėjo links

4 4

Marginto laimėtu o! asz nebe-1 Katrvt!“ — skambėjo links 
žinau, ka asz darycziau. Zinai, mus balseliai apie iszrinktaj- 
asz turiu geriausiu mergaieziu 
blsus, bet yra būrys 
negaliu 
nedaug turi proto.
Katrvt — veikia sužinosime. B.

Ir kartu su kitomis, nusisku- J

aut kuriu
— karaliene.

4 4 0! mums taip linksma’

T 1

Kat- 
uolu-

4 4

i i

i 4

9 9__
9 9 _

‘Na 9

vedanti in sostą

ir dar
lydėtojos ma-

sumanyta,

iszkilmingai

apsukę dides- 
Ka- 

visos szir-

bino. Reikia pripažinti, - 
ri te nemažai isz Joanos 
mo nustebo. Bt, vainikas ir sos 
tas ir dovaiios
nias galvas kaip Joanos;
t ryte žinojo ir isz 
dies velijo nusisekime.

Sesuo Karmela turėjo vado
vauti rinkimuose, 
prie stalo ir,
eiiianeziai padavė maža popie- 
ro gabalėli ir paiszeli. Mcrgai- 

kambary buvo 
t yla. Anele Al argilite
galva iszkelusi; 
malonus veidelis 
lupeles viroejo...

nemaniau

Ji stovėjo 
kiekvienai p ra-

asitiketi: tos mažos Nes taip tavęs norėjome! As; 
Bet ei va balsavau už tave!“ — 

Ir asz!“ 
Ir asz! 
Ir asz!

Joana isz džiaugsmo ir ver 
k e ir juokėsi 
ryte tarė:

— “Ar asz nesakiau kad nu 
stebėsime? O! asz nebežinau 
kur mano szirdis! Mums pasi
seko, ar ne mergaites ?

— “Diduma 
t rvs!
daug.

Asz

9 ir apkabinus Kai

>)
linenIl»ll II*

dvideszimts 
tiek 

“Bet

f

Kara-

tems susėdus,
sėdėjo 

bet Joanos 
raudonavo,

— “Asz nemaniau, kad ji 
taip labai nori būti karaliene, ’’ 
— tarė pati sau Katryte. — 
“Ir jeigu gi negautu ir, pradė
tu balsiai verkti, butu nemalo
nu.” —

Ir baime apėmė Katryte, nes 
ji mylėjo Joana.

— “ Dabar, mrgaites,
Sesuo Karmela, — ”

“Gegužes Karaiic- 
tos garbes jus paezios su-

” tarė 
jus bal-

suosite už
ne,”
teikiate vienai isz savo drau
giu, kuri savo mandagumu, 
malonumu ir draugiszkumu pil 
nai to užsipelne.
paraszykite varda savo kandi-

laikas.
irdejosi

savo

Kiekviena,

dates ant popieriuko.
Tai buvo sujudymo 

Vienui’ ir kitur 
sznibždejimas.

Visos rasze greitai;

fY

nesitikėjau
— tarė viena. — 

niekas nieko negaji dabar sa-
Buvo teisėtai,

9 9

kyti. 
treezdaliu.

du

4 4 

niekad
— tarė Katryte. — 

tikėjausi, kad tu Joana busi.“
linkimai pa 
“Asz? Nie-

vau; 
tai!”

O! asz niekad nesapna- 
nemaniau apie 

‘ ‘ ils?

— “Asz?” — 
klausė Joana. — 
kad! Asz žinojau kad tu bu
si. J ’ —

Paskui mergaites nuvedė 
Katryte priimtu Sesers Kar- 
melos pasveikinimu. Ir dvi ar 

nutverusios
varpeli, 
skambinti 
szaukszmai: — 9 9 9

trys 9

f

pradėjo
o tie

4 4

mokyklos 
smarkiai 
linksmus 

Katrvte musu
— skambėjo visur

buvo 
niekas ne- 

Jacintą 
Sesuo Ja-

nemažai laiko paszvente 
O skrynutes su 

kaspinais ir bate-

Paula.
Ir

•*■ l|jl #'!

pirm pieva
tamsu ilga kąridoriu, in vie

kui’i s
lauke

L .

Katryte nusiskubino 
pa skili per prie-

nuolyno vjeszkąmbari, 
palyginus su paliktu 
vaizdu, iszrode gana tamsus ir 
nykus.

Augalotas, 
vyras,

pecziu 
lango, raii- 

in kisze-

nulindo.
Tas rustus,

Valgiu Gaminimas --|R --
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti iria knyga' 
ir ji turėtu rastis kiek- 

* vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

VV. D. BOCZKUWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

I

- 1

Merginas ir vaikina pagavo, 
Vaikinas puikei per žandus 

gavo.

II
I

I

placziu 
stovėjo prie 

kas giliai susibrukęs 
nes. Katryte mate jo užpakali, 
nes jis žiurėjo per Įauga, ir jos 
jauna szirdele szokinejo isz 
džiaugsmo; tas žmogus iszrode 
kaip jos tėvelis. Paskui jis at
sisuko, ir ios szirdis

senas veidas, tos 
sząltos pilkos akys, atrodė ga
na skirtingai nuo tėvulio.

Valandėlė buvo tylu. Katry
te stovėjo negalėdama nei szne 
keti nei pasijudinti, tiktai sto
vėjo ir su didžiu nu^istebejimn 
žiurėjo in prįeszai 
žmogų.- b j

Tolinus bus.

SZVENCZIAUS1O8
9

stovinti

IYVEN1MA3
MARIJOS PANOS

Visus pilnus apraszymas apie 
Gyvenimą S z v. Marijos Panos. 
95 puslapiui.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamadjos.

Szale Vilkesbariu, 
Yra daug bobų nedoru 

Trauke namine naprapąl 
Jog vos. paeiti gal. 

Vyrai negali nieko pasakyti, 
Ne priesz boba pasistatyti 

Tuo jaus baisei keikia, 
O ir žandines apteikia.

In saliuna negali kojos inkelti 
Jeigu nori pekla pakelti, 
Nubėgus tuo namo varo, 
Ir da sarmata padaro.
O jus vargingi vyrai, 

Darote negerai, 
Jog vadeles boboms paleidžete. 

Ir kaip asilai apsileidžete, 
Juk sunkei dirbate per diena, 

O pareja neturite džiaugsmo 
ne adyna, 

Turite priesz boba tupinet,
Ir da szunc poterius girdėt!

* ♦ *
Ton arti apie Pittsburga, 
<*"■«*• v 1 * j • "l • T ’ i
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Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos. 
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara, 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo BaŽnyczios 
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei!.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasikius. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares. 
Palszis Bambizas.
Finis.’ ■
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Dūkto.
Apie Merginas. 
Apie Berneli. ( 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apie Mauszlu.
Ąpie Davatka. ..
Lietuvos Hymnas.
Apie Petregradp Lietuvius. 
Ims Merginas in Vąiska. 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute* 
Žydu Rauda.

■Ii1

I
1 : į
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Vienas žmogelis turi dideli 
vargu, 

Su savo boba* 
Kad jaja kvaraba, 

Savo vyrui nuolat kerszina
Pabėgimu gazdina, 

Taigi, o jau boba sena 
Bet pasiutus ganą, 

Da ir daugiau apie jaja žinau 
Nes nedainuosiu daugiau.

♦ * ♦ !
Viena bobele 1G vyru ant 

burdo turėjo, 
Na ir in viena insiklepojo, 

Kada josios vyras dažinojo, 
Tuojaus ant to vyro iszjojo.

Bobele baisei supyko, 
Kad neteko meiluko, 

Ir ant piktumo tai padare, 
Jog visus vyrus nuo burdo

t
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W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.
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arti 3()Q0 visztu, kurkinu, ancziu, žasu ir kitokiu paukszcziu

f

KARALIENE VISZTU LAIMĖJO DOVANA.
Ant uPaukszcziu Parodos’’ kuri atsibuvo Obįcage, radosi
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iszvare.
Barnis buvo didele,
Žmogelis tai padare,
Iszkeliavo in kitur, 

Jeigu pakajaus namie ne tur.
Aplinkines žmonis rodą pa

dare, 
Ir visi susitarei

Karaliene 
placziai.

Po rinkimu seke prisirengi
mo dienos.“ Koronacijos Cho
ras”
praktikoms.
sukniomis, 
liais ateidavo kasdien.

Pati Sesuo Leonija taisė 
karaliszkus rubus. Ir ko Sesuo 
Leonija negalėdavo padaryti ’/ 
Su raukszlemis, karbatkomis, 
kvoldais, kaspinais, Katrytės 
rubai buvo tinkami paežiai die 
viu karalienei. Turėjo jau szliu 
res ir kaspinius, nes kaip Mo
tina Paula sake,

I. I
turėti dede. Ir sakai jis a t va
žiųjų ir bus tavo globėjas ? Ka
tryt, man Ibai linksma; tu tiek 
daug turėjai szimet vargu; tik
rai užsipilnei ka geresnio susi- bos.

Ir susilauksi r ll j ' ---------------  ---------------- ~

juokdamasi kalbėjo Joana: — surinko balsus. 
“Tikrai mes tave nustebėsi- popieros Joanos vardas buvo 

storoms nori, kad jo broliadukte turėtu 
Tikiu nerengiate man raidėms, nes Katryte bijosi, 

— drebaneziu bal- kad jos drauge nepralaimetu. 
Praszysiu tylėti valan- 

bal-

be t ma
žesnes kurios neprityrę buvo 
rinkimuose,
sers Karmqlos praszyte pagel-

skubėjo prie Se-

Ii

laukti... J J Sztai jau Susujo Karmela
Ant Katrytės

Dede Jonas
IiII

me!” — _ <4
varduvių, ’ ’ 
su tarė Katryte!” 
mergaitėms nieko man 
8$ime{. 
varduvių 
bet szimet.

i paraszytas didėlėms,

— neleisk I 4 

rengti dele, iki asz suskaitysiu 
Tėvelis visados ant ( sus, 

9

visa kas reikia. Ir tarė links
mose dienose,
apie Dede Joną tapo malones
ne.

net ir mintis

f ’ — tarė Sesuo,
Katryte užmirszo visus savo 

vargus, net ir Dėdės Jono laisz 
ka.

į Į'lUIi VXQA C UOA VIA*. r

Ta meilavyri in laukus isz 
pravodyt, 

•. Kaili gęrąi isz^L^U; * 
Ir ant kitokio perdirbt. 
Vaikinas baisei pabūgo, 
Ir del visu prižadėjo, 

Jog eis kur ji kojos nėsz, 
Ir daugiau nesugryž.

Sziadien dabar gyvena su sa 
! vim, 

Kaip kate su szunim.
■"***' *.. *p<l *"1 T * ***,ei''11,1 * *■ -
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92 puslapiu. Aiaski spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia- 
ros popierinei* vyrssais.

PąEKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

........ ...——■ r.:<■ ; «

W. D. BQCZKAUSKAS-CO.
’ į ' \ ■ 'i' : . . 1 . 1 i. į į ' i|f||| 'l;i* '■ ^0' ’

girdėjau, jis labaj
- tarė Motina 

Tėvas Pranas bu

— “Asz 
turtingas,” 
Paula. — “ 
vo Blackstoue Miežiu laikyti 
jo darbininkams, -— tavo dede 
laįko labai dąug darbininku.

atsiųsdavo pinigu

*‘Ne, ne, nerengiame,
tarė Jounal4-r-- “
manome apie yarduves.
dapgiąu aehęsąlęysRb nęs pu- turios

isz maisto; ir asz viena vis didinosi ir didinosi,Įrėši, Katryt.”—
Geroji ’ .

Dabai* ji tik mate Sesers9 f

Mes visai ne- baltus pirsztus dėstant balsus. 
Bet Teu, ant stalo buvo trys,

leisiu kate :
dar no tikra. Girdi ! Sesuo Ka r-1 iki pasidarė didžiausia už ki

'W

ke-
ponkios krūvos bot' Jis tau duos visa ka tik ta no-I

r i Motina Paula dan-
isz 30 valstijų ir Kanados. Pirmutine dovana laimėjo viszta 
prigulinti prie Mrs. Arthur Busby, isz Lapel, In^ijanos. ,prigulinti prie Mrs. Arthur Busby, isz Lapel, Indijanos K

MAHANOY CITY. PA
; 14 |. k i
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322 W.Long Aye. DuBoia, 

Lietuviszkas Badkiorw 
ir Laivakorcziu AgynUį
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ŽINIOS VIETINES.
— Rogių kėlės smagus.
— Andrius Marcinov, 

metu 539 W. Pine ulv., 
negyvas praeita ketverge 
kara. Buvo nevedias paėjo isz 
Austrijos.

—• Vikjoris Markovski isz 
Bomano likos sužeistas Park 
Place kasvklosia.

. — Mikola Knrseviczius ku
ris pildė dinsta steitinio palici- 
janto aplaike dinsta prie Eriek 
Coal Co. Uniontown, Pa.

60 
krito 

va-

ISZ SHENANDAOH, pa.
— Daugelis darbininku li

kos pras7<alinti nuo darbo isz 
kasyklų Packer No. 2, 3 ir 4. 
Panaszus padėjimas ir kitosia 
kasyki ošia, todėl daugelis pa
siliko be darbo.

Toluca, Ill. — Isz nežinomos 
priežasties kasyklos sustojo 
visai per ka apie 6(H) angleka- 
siu neteko darbu ir dabar turi 
jeazkoti darbo kitur. Daugelis 
jau Užvažiavo iii kitur jeszkoti 
darbu. Žmonis tuom labai nu
liūdo.

miausia gaisra pajuto M. Ple- 
vokiene ir ten gulėjusius pri
kėlė, Szale virtuves gulejes se- 
nilkas Mikas Binkis puldamas 
per liepsnas tqmti
Ūgis grokai apgadino pirmo ir 
antro aukszto užpakalines na
mo dalis Treczias anksztas li
ko Šveikas isjskiriant keletą 
langu.

apsvilo.

Cleveland, Ohio. — Darbai 
czionais slenka pamaželi, daug 
randasi bedarbeliu o isz kitur 
pribuvusiems sunku gauti dar
inis.

Pacziule Juozo Spasti- 
naiezio apteikė savo prisiegeli 
puiku ir drutu šimeliu 1 diena 
S-iiisio, kuris aplaike ant krik- 
s. o varda Albertas. Kriksztu 
'evns buvo .Juozas Mottas su 
p. Rubežaicziutc. Tėvai iszkele 
šuneliui puiku baliuku ant ku
rio likos užkviesta daug 
ežiu. Lai auga mažiulei is 
džiaugsmo tėvams.

sve-
ant

Sugar Notch, Pa. - Dabar 
gerai eina, sutikimas terp mu
su broliu kenuodidžiauses, tik 
kaip kada po pėdai musu bro
leliai už daug apsviesti 
nuliniu szviesa.”

— Szv. Petro 
draugyste stovi ant
mato, už tai, ka<l turi 
ir gerus virszininkus. 
įlaugije renge puiku 
diena Sausio ant sales Szimko- 
nio ant kuro užsipraszo 
aplinkiniu Lietuviu.

“ me-

ir Povilo 
gero pa- 

tvirtus
Daba r 

balių 31

Visli

------------- 4T

Boston, Mass,
1T~ ,«KKl >llį ....... ■ - -į

- Sausio 9 d. 
apie 4 vai. ryte buvo kilęs gais
ras puoszniuosę E. Plevokienes 
namuose po num. 948 E. 
Broadway. Gaisras prasidėjo 
virtuvejb (kitehiny)
nos buvo iszsiveržusios in an
tra fliora. Tuo taniu beveik vi
si innamiai saldžiai

ir lieps

miegojo, 
savo kambariuose. Ant treezio 
aukszto gaisra pirmiausiai pa
juto dainininkas ' Pr. Rimkus, 
gulėjos kartu su savo broliu. 
Jam durnai pradėjo kutenti no- 

Atsikėlės ir rados pilna
kambari durnu vietoje 
gelbejus szoko žadinti kituose 
kambariuose miegancziuosius. 
Jonas Plevokas ten 
vienmarszkinis puolė per du
rnus paszaukti 
Kiti sukilę ir-gi

SL

sa ve

miegojęs

gaisrininkus, 
vienmarszki- 

niai spėjo per troszkinanczius 
durnus laiptais nubėgti žemyn. 
Gi Pr. Rimkus su broliu Bro
nium nulipo gaisrininku kopc- 

Pranas R. li|xlamas 
Ant

antro aukszto gyvenusi svetim
taute moteris 
szoko per Įauga 
susižeidė. To žinoma 
reikalo daryti,
gaisrininku kopecziomis. Titu 
P. Grevis gi isz savo kambario 
tik tuomet iszejo kaip 
buvo apgesinta.

cziomis.
truputi ranka susižeidė.

iszgasezioisz
ir pusėtinai 

nebuvo 
Kiti-gi nulipo 

s

ugnis 
To kambario 

koridorius buvo liepsnose.

Padekavones nuo
Musu Skaitytoju:

Gorbieniieje: — Aplaikiau 
jusu pu i kės dovanas, 
du kalendorius. Persėdėjau kil
nia visa nakti pakol neperskai- 
cziau juos del savo dukterim 
Rqdos musu akys pražybo be- 
saiktydama teip puikes istori
jos ir jautėmės linksmesnes. 
Lai Dievas palaimina darbuo
sis redaktorių ir kad gyventu 
szinita metu už iždavinejima 
tokio laikraszczio kokiu v ra 
“Saule.” Mano dukreles vra 
jau u žangi a pa neles ir lavintos 
angliszknm mokslo, bet myli 
lietuviszka kalba ir skaitvma. 
Da karta jums siuneziu aeziu. 
(G romą ta raszyta angliszkai).
No. 7251. — Mrs. II. B.

Hartford, Arkansas.

tai v ra

SAULE
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PERKĖLIMAS KŪNO J ADRESO IN ANTGRABI.
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RADO BUDA.

Tnlus misijonieris upkriksz- 
tino laukini žmogų, po tam ta
re :

nosi vadini

Saule. ¥ ¥

o
Saules”

jau ka apie laik-
v ra »i

Jau negaliu surasti žodžiu 
ant padekavones už teip puikia 
dovana kokiu 
kalemloris,
raszti, tai yra smagia uses koki 
kada skaieziau. Kada “Saule” 
ateina in mano nameli, tai ap- 
szvieczia visa szeimyna, 
akyvai klauso 
skaitau. Dovanokite už raszta, 
nesz asz pati per save iszinokau

kuriszeimvna t'
k a aszviską

Wilkes-Barre, Pa. — 
Parko.

Ižpa- 
pradejo 

statyti nauja miesteli, kur jau 
pradėjo statyti apie 40 namu.

E. R. Haverhill,’Mass.
Ii names su
mu, bet žinute teip persisene- 
jus/jog per vein talpyti in laik 
raszti.

kalije Kirbv,

Dn-
amistos nuliudi-

Plymouth, Pa. — Gyvenimas 
czionaitiniu Lietuviu malszus 
tik kaip kada munszaine pada
ro daug bledes.

—‘ • Ponstva J. LukoKzevi- 
cziai siuneze szirdingas aeziu 
visiems giminėms ir pažysta
miems kurie risiunte daug do- 

Lai vi
siems Dievas už tai atlygina.
vaneliu ant Kalėdų.

Brooklyn, N. Y. —

J T

Urszule 
Evaldiene, 56 metu, gyveno 29 
Sheridan Ave. East New York 
pasimirė Sausio 5 d. Kūnas ta
po priruosztas ir pasiimtas in 
Chicaga. Szermenis priruosze 
graborius Juozas Gai-szva.

A. a. Svaldiene yra “Garso
redaktoriaus p. Szimczio uosz- 
ve, todėl jis su moterių iszva- 
žiavo Chicagon in szermenis.

— Jonas Godeleviczius, 80 
metu, gyveno 35 Diamond St., 
pasimirė Sausio 5 d., buvo lai
dotas Sausio 8 d. 10 vai. ryte 
Szv. Trejybes kapinėse isz kun. 
Pauliuko bažnyežios. I ja idoja 
grab. Juozas Garszva.

raszvti ir skaitvti.• •

X < >. 13962.—Mis. B., 
Newtengrange, (’anada.
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Sztai parodo neszima kimo mirusio socialistu vado M. 
Jaures isz Paryžiaus, kuri patalpino puikiam antgrabije. Ka- 
tafeli nesza 70 anglekasei isz Garmaux disfrikto. Tukstanczei 
žmonių prisižiurinejo tai procesijai.

Dabar jau
Xia Xaim, liktai Petras, ir at-JH

5 sini\k, idant Pelnvezioinis ne- 
valgytum mesa... Bet ateinan- 
ezia Petnyuzia misijonieris už
liko laukini sn sznio“i mėsos 
rankoje, už ka gerai iszbare ji 
nž nedalaikyma prižadėjimo.

T’ada naujas krikszezionis su 
nekantrybia atsiliepė in rnisi- 
joniuri:

Dvasiszkas tėvuli, jv>; 
asz mėsos nevalgau, nes priesz 
tai aplaiscziau ja su vandeniu, 
teip kaip tu padarei su manim 
ir kalbėjau: “ 
mesa liktai vadiniesi žuvis...

Misijonieris tylėjo,
I urejo atsakyt i ant to

Dabar tu ne esi 
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GERAS GYVENIMAS VISZTELIU.
daugiau kiausziniu tūlas fermeris 

Illinojui pastate“ naujausios mados visztinyuzia kuri yra ap- 
szviesta elektriku .^n naujausiais intaisymais. Viszteles ma
nydamos kad naktis lai diena, dirba ant dvieju sziptu, už ka 
aplaiko kanuogeriaiisia priežiura ir maišia.

’ifWM&Wi
i®.

v

>

i

lėkt rikli šn naujausiai

I

¥ A

GEORGUOS REPUBLIKA GYVUOJE.
!’raus Kaukazo republika Georgije, pradėjo gyviml 

ženklyvus vyrus kurie szelpia1 visokeis budais nauja republika, kuriu yra prieszingi Soviati- 
ni'i valdžei. 1 žpakalije, aiitomobilinje sėdi T’roukis su paeze. kuris likos iszguitas per bol.sze- 
vi’kus. Mažam paveiksle yra

.Nauja r 11 i r pasi keli net turodaina

M aminu t )ral<lialevszil|, prezidentas naujos republikos it Sirgo 
Ordzhenekidzi, vadas kariiunencs. / ; ,

i
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AR NORĖTUM BŪTI INSPEKTORIUM SZIU “VISZTELIU.
Kolumbijos universiteto .studentai runge at loszt perstatymą l 4

>)
‘Puse Menulio I I

O

Idant viszteles <let u
viszt inyuzia kuri
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iszriirkt patogus merginas 
” ar ue!ras 4 » d ž iabas

ANT PARDAVIMO.

komitetas peržiūri tinkamas kondidates ant tojo perstatymo. (Je-

Puikus dideli namai, ant 
dvieju faųiiliju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garadžius.
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Knygos Didumas 6% per 9%. sTtilr4'Q)i <B 7 OO 
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. •»>>*«*•»*«* ****

Skaitau “Saule.” jau 25 me
tai ir labai man yra sunku nuo 
josios persiskirti, nes “Saule” 
yra naudingiauses laikraszti.s 
ir geidžiu nors trumpai iszreik- drauge ar pusiau. Atsišzaukite 
szti savo minti apie tai. Kada

Saule,” taiiszeiiinejo tiktai 
musu lietuvei Amerike gyveno 
malszei, broliszkam sutikime, 
teip kaip vaikai vienos jnoty- 
nos bet kada priviso “ 
tos laikraszcziu (?!)'“ 
suarzino ir sumaisze ir pasken
do nedorybesia, pakol “Saule” 
neprasklaiide tuosius debesius 
nesupratimu. Aeziu szirdingai 
už dovana, Dieve duok 
laiminga gyvenimą, o uždėto
ji! i “Saules^ 
kui amžina atsilsi.

No. 10474. —J. B.
Indiana Harbor, Ind.

4 4

apšvies
tai visus

jums

I). T. Boczkalis- 
f

Isz Lietuvos raszo del J. B. 
isz Port Washington, Wis.;—

Praszome tamistos maloniai 
t u wmarkigen | r.Įp ’S 
“Saule”

mums ir ant ateinaneziu motu. 
Labai mums malonu nes žie
mos laike ilgi vakarai ir yra 
laiko skaityti, nes “Saule” 
mums geriause patinka.

No. 8313. Veronika P.
Jeronimo kaimo.

r« h s< c 

kad
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Viskas parsidnos

tuojaus ant adreso:
Fr. J. Sklcra

(t r)
401 W. Mahanov Avė.

Mahanov City, Pa.

REIKALINGA

5

katalike; suaugus mergina 
arba naszle, prie stubos darbo 
arba pagelbininke prie 6 vaiku 
motinos, mokestis gera, vieta 
ant ilgo laiko. Atsiszaukit ant 
szito adreso.

Mrs. J. G. Bogden
\V. Long Ave.

DuBois, Pa.

morinna
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SKAITYKITE SAULE

užraszy tume t /?
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DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinių Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojui.

2-ras Floras Klino Narna 
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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‘ Griebė už masznos ir pa kilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.
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savo sztorninkuj kad

norite JUSTRITE kavos
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Kita karta pasakykite
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In Your ‘Komo
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At Your Grocer’s 
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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.
Merchants Banking Trust Co. 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 szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe saitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta iu audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

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