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alka-

jeszkoti darbo, bet

senus
mail inosi

ALKANAS; VALGĖ SENUS 
LAIKRASZCZIUS.

Chicago. — Būdamas 
nu, sannatjudamasis praszyti
žmonių suszelpimo, 19 metu 
Harvey Dix likos surastas pus
gyviu per palicije ir nuvežtas 
in ligonbuti kur randasi po 
priežiūra daktaru. Dix sake 
buk atėjo pekszczias isz Nor
folk, Va.,
nesurado, o neturėdamas pini
gu ir sarmatindamas ubagaut, 
buvo priverstas valgyti 
laikraszczius kureis 
per ketures dienas.

Vaikas ypi sieratas, nes mo
tina mirė priesz Kalėdas, po 
tam ėjo pekszczias iii Cliicaga 
joszkoti giminiu apie kariuos 
jam buvo pasakius joj” motina 
priesz mirti.
SENAM LAIVE RADO MAI- 

SZA AUKSO.
Laurel, Del. — .Jonas Stevens 

taisydamas grindis senam lai- 
“Oliver” atpleszias supu

vusia lenta, rado skurini mai 
sziuka kuriame radosi auksi
nei pinigai. Pinigai buvo isz 
visu daliu Ameriko kaipo ir 
Pietinio Ameriko. Nekurie bu
vo senesni kaip szimta metu, o 
naujausi apie penkesdeszimts 
metu. Kas juos paslėpė
grindimis tai nežino, bet turtą

ve

po 
S 

likos pripažytas Stevensui. l’ž 
tuos piniguti ..žmogelis pirko 

Belo Kuria geide per 
Turi jisai SO 

vedins žmogus su 
keleis vaikais. Viso maisziuki- 
je radosi apie deszimts tuks- 
t^neziu doleriu.

M METUS IN KALĖJIMĄ.
Toledo, Ohio. — 

sude czionais, likos nubaustas 
Lietuvis Juozas I rbaitis, kuris 
apvogė paczta 1921 mete, ant 
50 metu ir 14 metu už padary
mą suokalbio ant apvogimo per 
ka isz viso pasidaro 64 im tai, 
kuriuos turės praleisti pasku
tines dienas savo amžiaus. Jei
gu iszsedes savo bausme tai 

metu pakol

.. . ■ IttMtrlllsau gVincze
(langeli metu, 
motu ir v ra 
• . . ft • - -

—U
*>*• <

ftl

UŽ ISZTIKIMYSTA LIKOŠ 
APDOVANOTAS SU $50,000.

York, Pa. Rimer S. Gee-
sey, likos apdovanotu 50 tuks- 

doleriu
o tabako Juozo.

kuris mirė Ketverge. 
Geesey buvo prastu darbinin- 

2 met us dirbdamas sa
vo ponui teisiu

t a nežeis 
fabrikam 
St iles

ku per •U) 
«>.

po mirezei 
labako 
mirė

gai ir niekad ne
apleido ne vieuos.dieiios.
ARGI TOKIA VINOZEVONE 
BUS GERESNE UŽ PRASTO 

ŽMOGELIAUS SVODBA.
(’hieag >. — Nedalioje atsibu

vo vinrzevone panos Lanretos 
Ginęs, dukrele ezionailinio mi
lijonieriaus su Howell Howard 
i.-z Daylmi, t)liio.

Mazgu 
kardinolus

snriszo 
ir lai

motervstcs 
M undolein,

buvo pirmiilinr nuo kada jisai 
pasiliko kardinalu. Misze.s at
giedojo biskupas Kelley isz 
Okiahomos, popiežius prisiun
tė nuotakai puiku auksini ra- 
žaneziu, tnkstanezei visokiu 
žiedu radosi bažnyczioje ir na
mie, deimantu aplaike daugy
be o szlebes buvo pargabentos 

Paryžiaus. Chieagine Sim-
phoniszka orkestrą 1 
s\ (aibini marsza, paihergin bu
vo apie szimtas. Del sveeziu li
kos pasamdyta 60 pakaju d vė
juosią hoteliuosia. Po vineze- 
voniai jaunavedžiai iszkeliaus

ISZ

grajino

Anglijo, 'kur nuotaka užsi- 
praleisti savo

W*ll <' „ W » W m W

Va Id isz k a m

savo 
turės arti szimta 
vela gausis ant Ii uosy lies.
APSISAUGOKITES NETEI

SINGU BUMASZKU.
Washington, D. C. — Valdžo 

apsaugojo žmonis idant tomy- 
tu ant neteisingu bumaszku 
kurios pasklydo po visa skly- 

,pa. Yra tai $10 bumaszka ant 
Clevelando banko ir deszimti- 
ne bumaszka padaryta isz do
lerines bumaszkos.
CIGONKA ISZVILIOJO VI
SA TURTĄ NUO NASZLES.

New York. — 
žinoti kokia bus josios ateitis, 
kasztavo Marijonai Petlaklo
niai tiktai 695 dolerius, visa 
josios turfa koki paliko jai ne- 
baszninkas josios vyras ant už
laikymo josios ir asztuonis ma
žus vaikus.

Petlakiene laja
• trauke isz banko 695 dolerius 
už kuriuos ketino pirkti del ne- 
baszn i roko puiku akmeni (kvai
las užmanymas toipgi) ir ne
spėjo’paslėpti po paduszka, 
kad sztai atsidaro durvs ir in- 
ejo cigouka, inspetoja ateities 
del kvailiu žmonių.

Lengvatike motore davėsi 
prisikalbyt cigonkai, kuri pra
dėjo jai burti puikia ateiti. Po 
iszejnnui cigonkos, Petlakiene 
nerado pinigus ir prahęsze apie 
tai policijai, kuri cigonkos lyg 
sziai dienai nesurado. Moterą 
ir vaikais rūpinasi vyro geras

v •
Akyvumas da-

<r

diena

draugas, nes motore pasiliko 
be skatiko.

fciih;' ■..■'"••P:1"'ti.1 . ■ ■

ili
ims medžiokliu
saldžes dieneles. —- Ar ilgai ta
sai mazgas laikysis?

Tosios vestuves kasztavo nuo-I'*1 ... . * 1 - -...
takos tėvams suvirsziim szim
ta tukstaneziu doleriu.

GENEROLAS IVANOVAS 
MIRĖ.

/

Seattle, Wash. — Generolas 
Aleksandras Ivanovas, 46 me
di, kuris gerai supliek(* Japo
nus laike Rusiszkos kares, mi
re nuo sužeidimu kokius aplai- 
ke laike loszimo golfo. Genero
las aplaike didžiauses garbes 
nuo (‘aro už narsu atsižymeji- 
ma laike kares.
PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 

KATINĖLI.
Selbvville, Del.

likos iszgial- 
*s, bet keturiu 
Records

dideli sunku

didžiauses

Norint s
< katinėlis 
nuo mirti* 

metu Clinton 
pervažiuotas per 
troka kuris tann* Įniki' važiavo 
pro narna. Katinėlis iszbego 
ant ulyczios, o kūdikis paskui 
ji. tame atidundėjo (rokas už
važiuodamas ant kūdikio, 
muszdamas ji ant vietos.

KUKLUKSAI VELA SU- 
ft — _ ■ . _ ___

mažas 
betas
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LENKAS PEREJO ANT 

LIETUVIU PUSES.
Vilnius.

r. w.ioczbowui. uiur 36 METAS

ISZ LIETUVOS
,____________-____________ ■

VAIKAS IR MERGAITE. 
APDEGE,

Mariaihpole.
1924 metu pabaigoj 
toks iH'la imi ligas

KAS PRIVALO PRI
ŽIŪRĖTI?

Eržvilke.

'■f J,

ANGLEKASIU SUŽEISTA.
Ii

Pa. — Septy
niolika anglekiidu likos sužeis
ta per ingriuviįia virszunos žo- 

in kasyklas Larksville.

Vilniaus lenku 
laikraszeziai pranesza apie at
sitikima, kur lenku policijos 
komisaras, pamotes visa, p(»re- 
jo lietuviu pusėn. Tie laikrasz
eziai pabrėžia, kad komisaras 
taip t‘jes pareigas, kad jo vy-

Wilkes BarrFt a r ui n k( > I

SUNKI LIETUVE PA
LAIDOTA.

TanuKpia, Pa. 
ryta atsibuvo czionais laidotu
ves sunkiausios Lietuves czio- 
Uaitineje aplinkinėje, Mūrijo- mes ka s Vidas
uos Žugždienes, kuri svėrė 515 Torp sužeist uju randasi ir keli 
svaru ir turėjo tiktai 46 melus Lietuvei. Keliolika namu likos 

Josios 
vyrai kuriems

i5 dolerius už ne

amžiaus, 
aszt uoni 
m* paliko po .* 
szima josios kimo. Laidotuves 
atsibuvo iszkilmingai 
nylinoms apeigomis S 
ir Povylo Lietnviszkoje bažny 
ežioje. Reike primyt, jog velio 
ne Žugždiene buvo gera 
tytoja 
met u.

Velione sirgo 
dienas, mirdama 
ligonbideje 21 Sausio, 
(lota l’tarninko durna.
naszle. Paliko pussesere Katro 
Žilinskiene isz kurios namo at
sibuvo laidotuves. Laidojo gra 
bonus A. Zeloms isz New Phi 
ladelphios.
GARNYS PALIKO NET KE

TURIS SZITOJE SZEI- 
MYNOJE.

— Molere .Jono 
liena apdovanojo

grabu nesze 
vėlio-

‘ \

• I

su baž- 
v Petro

skai-
nno daugeliu

liktai penkes 
Pot t svi lies 

o palai
Buvo

New \ (irk.
Kellev ana ( t
savo Jonuką net k(4ureis ku- 
dikeis — du vaikus ir dvi mer
gaites. Simkiauses svore tris 
svarus o lengviauses puse sva
ro ,1h dvi dienas po tam du isz 
juju mirė. Motina sveika nes 
ligonlmteje aplaiko kanuoge- 
riausia priežiūra.

ILGA PRAVARDE NAU
JO UKESO.

St. < 'lairsville, t >hio. -

ukęsas k u-

tai Graikiszkas

Bel
mont pavieto sūdo likos per- 
klausinetas naujas 
ris geide nplaikyti citizens po- 
pieras. Buvo
ateivis kuris padavė savo pra
varde kaipo Klatideuszas Da- 
dadomigreagiriejorarikias.

Graikas turėjo paantryt sa
vo pravarde apie deszimts kar
tu del rasztininko bet ir tada 
jojo negalėjo paraszyt, ant ga
lo turėjo žmogus ]>ats paraszy- 
ti.

PIKTADAREI SUMUSZE 
BAISEI LIETUVE.

Chicago. — Sausio 19 d.,Sausio 
likos'apic H valanda ryte, du apsi- 

maskave vyrai insiverže in p. 
namus, 
ant 2 

siimusze Antanina

Gregorian s Va i t kaus 
ilalsted Si.,

HZ-

KELE VELNEVA.
Herrin, III., Paskilbos 

mnszeika

Jai >•) 
augszto ir 
Va’itkione.

Vienai Vaitkienei būnant na- 
mio suskambino duriu varpe
lis. Vaitkiene pravėrė duris 
kad *pažiureti. Durys visu

Vaitkiene

>nnaikinli per ingriiivima. Isz
'S

likoĮ paleist i
v iel i nes mokslu i m 
lai vaiku 
ne- 
mokslaine siigfliis.

KŪDIKIS PRIEŽASTE 
ŽUDlHSTOS.

I ’it t slmrgh, 
kad Jokūbo D 
per lankei atbėgdavo in jojo 
minia, Szimas Giiroviezns leip 
insinlo ant savo kaimyno jog 
paleido in 
muszdamas ji įmt vietos. Dre- 
kuno pat i ir dn vaikai, kurie 
stovej’o durysia buvo liudinto- 
jeis žudinstos.

MATE DU UŽTEMIMUS 
SAVO GYVENIME.

Pa. — Mrs.
i, savo gyveni-

trvs szim- 
i namo, 

s daraktork^s bijojo 'kad ir

i. — l’žpykias 
kimo kūdikis

ji kjdis szuvius, už-

Si roiidsburgi 
James PavloVsK 
me mate net du visiszkus užte
mimus saules. I’irmutini mate 
45 mi'lus adgal, gyvendama 
Lenkijoj kada turi'jo vos de- 
szimts melu. Gerai pamena ta- 
ji užt('inima, kada saule visai 
ūžt(‘ino o žvaigždes pasirodo 
ant dangaus. Szimet vela mato 
antra užtemimą.
SZUO, BEŽAIZDAMAS SŪ 
MERGAITE, PASMAUGĖ JA

Canton, tildo, — Maža trijų 
metu mergaitė> Shirley Shnei- 
der, tapo pasmaugta, kuomet 
szuo Airdale veisles nutveri' už 

mergaitei 
ja per 

jau

skepetos, apsupi
aplink
szimta mastu. Mergaite 
buvo negyva, kaip ja dede at 
rado kieme sn skepeta suverž 
ta aplink kaklu.

kala ir 
mast u.

os 
vilko

■fl Vokiecziai 
aut Lenkijos.

Paskutines Žinutes.
-- ------

Berlinas.
pardėjo lemyt
kuri pradėjo slaptai ginkluoto 
ant iszvarvmo fricu isz Danzi- 
go.

('ll ieago. — Miestas užvo 
de kova pieszais tris milijonus 
žiurkių ant South Water ulv- 
ežios, kur miestas statys dvi 
hiipsnino ulycze.

Washington, D. C.

- Czia mieste 
invyko 

atsitikimas.
l’-nai, iszoidami abu in dnrba, Gausybe jokiu budu negalėjusi

,paliko savo vaikus: berniuką 2 
metu ir mergaite 
užrakini' duris. Pasilikę vaikai 
susirado degtuku ir uždege lo
vos pataline.

ivininkas
per 
durnai,

žhiroti ir pamate
Tuoj iszmuszes langus inlindo 
in vidų ir vaikuczius abu rado 
be sąmones, apdegusius; vai
kas tupėjo po deganezia 
o mergaite ties durimis. Abudu 
tuoj buvo nugabenti ligoninėn.

.... 1 dienu mirė, o 
mergaite' eina sveikyn ir ma
tyt, pagis.
NELAIME 

KUNDUKTORIAS
Kaziu Ruda, Antanavo vai..

Mariamp. apskr. — 1924 
Gruodžio m. pradžioj po piet. 
priesz pat iszeisiant 
gel ež inkelių t ra u kineliui 
stoties in

5 m.-namie
tikėtis tokios pabaigos.

sienos perėjimo sce-
: “Jankovskb

4 * Kiir-

lar trinkszmau
% ’ < i-

■’a

HidB

'■’■''O

i?'

imi s;
kaž kodėl 
skverbiasi

ir vaikas po

Po kiek laiko na- 
pastebejo, kad 

buto langus 
priėjo pa

kąrant lova.

lova,

jer Mill.” r:....
na taip apraszo:
(taip vadinesis tas komisaras) 
apie 4 vai. visai ginkluotas a< 

pasieny.
sareybos

Tik staiga Jankovskis 
iszsioine dn revolveriu 
sze areli nuo kepures 
tai svides žemen, eme (‘iti Iii 
tuviu pusėn, kur ji pasveikini, 
czia pat laukes Lietui- 
riimienes karininkas.

sidure Lietuvos 
isz kurto neatkreipe 
akies

kas

riuplo-
ir \ isa

K

os ka

111.

siaurųjų 
isz

Pavilkija, per neat 
sarguma. tapo
geležinkelio

suvažinėtas te 
tarnautojas — 

konduktorius, Simonas Skrup 
skis; jam ankscziau kelio trau
kinys sulaužė desziniaja koja. 
Isztikus nelaimei, tuoj buvo pa 

šulei? 
Ta pat diena Vakare nelaimin
gasis iszvežtas traukiniu intl 
Kauna ligoninėn.
sis yra Devedes, jaunas 
kas 26 metu amžiaus.

VAGIU DRAUGIJA.
Vilnius.

suimta “ 
vagiu kalba vadinantis 
der f rein.” 
mios draugijos

kviestas 4’olę^ris, kuris

Nukentėjų 
vvru

Vilniuje 
vagiu draugija,

9 9

UI., -
Williamsono kaimtes

tapo praeita 
nokti užmnsztas kovoj su sa
vo ir klaniecziii prieszu, depu
te szerifii Orą Tliomasu. Pasta 
asis taipjau žuvo.

Cžmuszti buvo 
asmenys, George Forbes ir Ho 
mer Warren, abudu Idaniecziai 
ir Glenn Youngo sėbrai.

Penki asmens buvo sužeisti, 
kai kurie ju mirtinai.

Gubernatorius Small, 
žinia apie kilusius isz naujo ne
ramumus ir kraujo liejimą He- 
rrine, tvarkai at steigt i tuojau 
pasiuntė kariuomenes kompa
nijų

LAIMINGAS KŪDIKIS.
Dvieju

l i ♦ 911 Ir

S. Gfen Young,

dar du kiti

gavės

Cumberland, Aid. — 
menesiu Genavaite V. Lingen- 
fetter, dukrele Protestoniszko 
kunigužio i\sz Bedford, Pa., tu
ri net trileka dieduku įr bobu- 
cziu. 1

Ant levo puses turi szeszis 
o ant motinos szalies septynis. 
Mergaitei nCstoka bus dovane
liu ant ateinancziu Kalėdų.

I

pravėrė 
Durvs 

smarkumu liko atplesztos ir 
d umaskuoti vyrai inpuole in 
vidų. Vienas isz j u rože su ge
ležiu p. Vaitkienei in galva ir 
pradėjo ja muszt i. Suriszo par
metė ant grindų ir. kojomis 
spardo. Jiedu užsitraukė lan
gus ir musze spardydami kojo
mis.
bėjo:
pjauti.

__ Sei
smografas Georgetown uni ver 
sitote parode buk 2000 myliu 
nuo czionais atsibuvo smarkus 
drobejimas žemes , bet kokioje 
daliję svieto, tai ,da neisztyri- 
neta.

Karlsbad. — 
mis buvusio Aust rijos 
riaus stengėsi atnauyt monar- 
kije ir pasilikti karalium Yen-, 
grn. Tame užmanyme daugelis 
pasiprioszino. 
voliucije.

1.

Karlsbad. Badai su-
cieso-

Gali iszkilti re-

Bukaresztas,

Mažesnvs'is mnszeika kal- 
“Reikia jai galva nu- 
’’ Vaitkiene praszesi, 

kad nors gyva paliktu. Mirszei- 
ka pasako, kad muszt'gausian
ti ir josios duktė'.

Jie visur iszvorte ir kažin 
ko jeszlkojo. Ant komodos buvo 
brangiu žiedu, bet nepaimti. 
Iszvarte sudynus ir viską i&z- 
mote. Paimta tik pinigu apie 
$20.

Sako namiszkiai, kad tai bu
vo greicziia usia 
mušeikos blogu noru žmo
gaus. Jei jie butu vitgys-ploszi- 
kai, tai butu be muszimo apsi
ėjo, liet jie da žadėjo sunhiszti 
ir ju (lukteri, kuri norą niekam 
bloga pasakiusi.

Apie szi invyki praneszta 
policijai, kuri prižadėjo kalti
ninką surasti.

pasamdyti 
noru

t
• 'J#' t

Rumiinije. 
— Karalius Ferdinandas rado
si po pavojinga operacijų kuri 
konia užsibaigė su 
mirties karaliaus.

t:' New Castle, Pa.
White, 72 motu, mire nuo žiog- 
sejimo kuris ji kankino per 
dvyleka. dienu. Daktarai nega

pavojum

James

lojo jokiu budu sulaikyti žiog- 
sejinia.

Philadel phia.Philadelphia. — Po visa 
Penhsvl vaniia at si bu vo dideles 
ugnys kurios padare blodes ant 
keliu milijonu doleriu, 

Mount ('armol, Pa. ——J UO- 
zas bcsinski, už napdojima re
volverio ant ulyczios likos už
darytas kalėjime. Juozas norė
jo ‘.‘iszczystyt” visa miestą.

* Farrell, Pa. — Palicije 
padaro ablava name Povilo 
List opa d
bu ožkas, vyno ir kitokio ge ry
mo.

■ > ■ ■■ ■„ ■

iszczystyt
Farrell, Pa.

paimdami penkes

e šauti 
” kuri 
“Bru

Apie 30 tos indo
nariu pateko 

in policijos rankas. ’Ta draugi 
ja insisteigiisi dar 1920 metais 

turėjusi Ly 
Valdybai” ga

lima būdavę surasti pavogtieji 
daiktai, žinoma nž gera atlygi
nimą ir po pasižadėjimo tylėti 
sucziaupns burna. Be to, drau
gija turėjusi “bedarbiu kasa 
reiszkia kalėjimo sedineziu. Tsz 
tos kasos suimtųjų szeimynos 
gaudavusios paszalpa, o . taip 
pat ir Kaucija isz ten buve 
mokama, jeigu kas galima Im
davę iszvaduoti.

Jeigu tai nėra tuszczias poli
cijos pasigyrimas, tai szvento- 
mis gal kiek mažiau vagiliu 
bus. Vis dėlto reikia abejoti ar 
30 ka nors reiszkia dideliame 
vagiu skaieziuje, 
yra sziais va.rg 
tais.
ISZTVIRKE MOKINIAI...

ISzota. —-— 
laiku miestely buvo lipdomi 
bjauraus turinio ranka raszyti 
rasztpalaikiai. 1 atariami buvo 
mokiniai. Gulu gale paaiszkejo 

” užsiimi-
Jo- 

uas Steberiokas, IV kl. moki
nys, Jis dabar praszalintas. Jo 
sėbrai gavo 
mus. r

Tai mat kokie musu ateiti
ninkai, busimieji /‘krikszezio- 
niu” 
kai, .

GUZUTIA PAIMS PO 
SAVO VALDŽIA.

Salantu valseziaus Taryba 
nutarė pardavinejima degtines 

i.’.......t ‘..'i
" - .. . . 1 a . . . . -

ir savo buveine
4 i 'dos gatvelėj.

;ija turėjusi f ?

kuris czia 
o ir suiruezu me

Czia pastaruoju 
buvo

veikimukad tokiu “ 
nėjo karsztas ateitininkas

vieszus papeikL

partijos vadai ir vadu-
■Ii

1 n it uro pa rda v i 11 o j i ma degti nos 
painiti in stįvo raukas. Sziam 
dalykui invykdinti iszrinkta 
komisija sit kunigu Kaziu An-
drnkaiCzin prieszakyje.

— Szia i s nitais iii* 
steigtas vienas traktierius, ku
riame žmoneliai skaito balta
kes laipsnius isztisas dienas ir 
naktis uoiszskiriant nei zveu^i- 
dieniu; be to ( 
jf.

Kas kažin turi vykinti tvar
ka ir prižiūrėti traktierius.
NEAPYKANTA terp visu.

Miestas ir npy lin-

reformatu 
liuteronu, pravoslavu, baptistd 
metodistu, ’možes. Be pastarų
jų visi garbina ta pati Jezu 
Kristų, bet santykiai tarp gar 
bintoju visai pviesztarauja 
Kristaus mokslui. Neapykanta 

'Zmeižtas ei
liniai dienos ri'iszkiniai. Ypacz 

turi ‘pa- 
bažniaiisieji ’ žmones, kuriu 
įauginusiai y Fa kataliku tar-

Biržai.
ke apsižymi tikybų ^gausumu*
Czia era: kataliku,

* * >h >■ ■ » * I « r I B » r > i

. Į pravardžiavimas, s

GĖDINGAS IŽGAMA.
Simanebszkiu dv., Vilkavisz 

kio apskr.
d. czia susekta tokia 
ryste. Dvaro ra ežius 
Mikulis, 45 motu amžiaus, 
dės, bedirbdamas 
je, norėjos iszgodiuti t 
(H*aro keturias 9 
gaites, pradžios mokyki*

los neapykantos dau 
žmones

<r

g

1
if
'll?ž
I
M

ll» WII'l

*

Gruodžio 12—1.‘ 
piktada- 

Jurgis 
ra

sa vo sz lope
liai ies 

10 metu mei 
>s mo

o

kinos. Nors senai jau, dar 
sara, buvo pradėta ta piktada 
ryste, tacziau susekti tik dabai 
tepasiseke.

Mergaites

\ a-

bccziužinedamos 
ant ledo, susipyko tarp saves: 
ir Vi(ina kita iszdave mokėto
jai. Mokytojos 
mos mergaites
kad tikrai raczius jau senai jas 
viliojęs prie saves, ir 
ju instinktus bogodiszkais 4 4

beklausineja 
prisipažino

instinktus 
žaislais. ” 
Pa k v iesta s a psk r i t ios

I

i

pe...
ARESZTAVOJO 30 ŽMONIŲ.

K ret inga.
Gruodžio 9—
eija suėmė 30 vietos gyventoju

Kratant
‘jūrinio

- 30 suėmė hz. m.
10 d. nakti, poli-

'III- f 
kaltinamu plvszime. Kratant, 
rasta pinigu, ginklu, ‘jūrinio’ 
spirito ir padirbtu valdžios in- 
staigu antspaudu. Suimtųjų 
tarpe yra szauliu. Szaik;! veikė 
organizuotai ir itin vare spiri
to kontrabanda. Stropiai veda
mas t a rd vilias.
TRŪKIS UŽMUSZE ŽYDĄ.

Panemunėlis. •Gruoęlžjo I 
1.1 r/iukinis Rirtkisx-

i

Hi j 
I

•I

' lt 
1

1

Lį

■

S

T Ii *ijf 

.1 
•J

i

• 'fl

H 
o

f I 
įfl

Iii 
i y ji

I’ IL

i

"UjiIII I

•H

I

erzi nes

gydy
tojas mergaites rado nekaltas, 
spėja tacziau, kad jos 
ežios neūžaugos likti.

Mikulis aresztuotas ir 
Vilkaviszkio kalėjimo, 
tardymas.

TEISMAS SU KUNIGAIS.
Kaunas. — 22—12 pas Kau- j 

no Pirmos Nuovados
* i

Lietuvos
dak to ros
24 bvlos

raliu-ft
sėdi
Kiną

-- ■- ,

' ‘‘ j'" i i i ėjo Rdk i sz
kio žydu Leibclka, (piris gryžo 
isz Kauno in namus.

"V

(

M" t
F-. ra.

Isz Visu Szaliti
3000 NAMU SUDEGE — 
VARGSZAI PRAŽUVO 

• LIEPSNOJE.
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Hongkong, Kiliai. — Wu- 
nelaimingiausO 
Kinuosia. Keli

chow, gal yra 
1 visuosia 

menesiai adgal per iszsilieji 
ma upes, visa 
užlieta ir daug blodes padary
ta, dabar sziosia dienosią nau
ja nelaime patiko szia aplinki- 
nia, nes baisi ugnis sunaikino 
apie tris tukstanezius namu, 
per ka neteko pastoges tuks- 
tanezei szeimynu kaipo dauge- 

Įiepsnosia, kurio gois- 
Iwcnas- 

deganeziiiosia na-

| vieta ‘ ■
: Ji 
iii
I
Ii 
i

Paikos

Re-

T.....
Lietuvos Žinių 
l kiniu ko” 
Bort keviezienes 
kum Olsauskiu. 

kun. Vilimu, M in. Bistru, D-ru 
Karveliu, Žemes (Tkio Ministo-

Teisėja eina 
ir “

P- 
sn

rija ir 11.
PESZTYNES MAŽĖJA.

Leipalingis, Seinų apskr. — 
i senai vra 
girtuokliais

Musu iniestlis nuo 
pasižyinejes savo
Ypacz dalis miestelio gyvento
ju dažnai mirksta/ traktieriuj, 
o iszeje, vieszoj vietoj kelia 
triukfczma, ir kabinėjasi prie 
žmonių. Seniau Imdavo, nepra
eis joks atlaidas, jokia szvento 
be turgus be pesztyniu, o ju pa
sekmes badavo kruvinos au
kos. 7

?Szin metu Rugsėjo pradžioj 
Leipalingiu atkeltas blaivus ir 
griežtas nuov. virszininko pa
dėjėjas Karėčkas, kuris ener- 
gingaFemosi darbo su 
liais, pesztnkais — 

-t vnes uebepasi ka rtoja,
1 » i.9 1 . i . . j l

girtuok- 
ir jau pesz- 

o gir- 
nusirn-tiems tuoj duodama 1 

minimo” vieta.
Teismas tokius triukszmada- 

rius baudžia dažniausia tik po 
10 lit., ka jie sumokėjo tyczio- 
jasi, kad teismo nebijo. Reikė
tų tai asztriau tokius bausti, 

sulaikė

i «

Žymiausius posztvikus 
nuov. v-ko padėjėjas beszukau- 
jant gatvėje, tai sulaikytieji 
mėgino ji sumuszti, bet n. v. 
padėjėjas atidavė pesztukus 
teisman ir byla nagrinės rodos
karo teismas. Acziu p. Kerecko 
energijai ir griežtumui musu 
pesztukai nurims ir duos ra
miai gatve praeiti žmonoms.

griežtumui

aplinkine likos

lis žuvo
darni isz&ialbeti savo
tos, krito
nrnosia. Apie du milijonai gy
ventoju kencze bada szioje ap
linkinėje. .

MARIOS PRARIJO VISA 
SALA.

Maža Portnga- 
sala vadinama Port

namais.

London. 
liszka 
Aleksander, likos praryta per 
mares su visais gyventojais ir 

Kokiu budu nelaime
atsitiko, tai niekas nežino, nes 
nepasiliko jokiu 
idant apsakytu apie t a ja nelai
mia, nes manoma, jog gal dre
bėjimas žemes buvo priežasto 
paskandinimo salos.

budintoju

VISOKIU REIKE.

Atėjo kokia tai poniute

i

garsei kalba: 
saVo gyvenimo 

garnio. Ne-

m 
zeologiszka darža (žverineziu) 
Filadelfijoi ir 
“Da niekad 
neniacziau j įrodo
girdėjau idant rastųsi ant svie
to juodi garnoi.

Kokis tai žmogelis stovintis 
šzalo atsiliepi': 
niute kad tai

——- Teisybe po 
retas paukszti 

bot kas atnesztu juodus 
kas del nigeriu?

s 
vai-
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KAS GIRDĖT
Jonas D. Rockefeller, pado

vanojo Japopairs koiiia du mi 
lijonus doleriu ant pastatymo 
knygyno. Nudžiugo Japonai 
tokia dovana nuo Rockefellero, 
bet tasai milijonierius aplaikys 
gal penkis kartus tiek isz Ja
ponijos pavidale aliejaus.

Tokis lurczius nedovanoja1 
lokes aukas jeigu ateitoje ne
sitiki aplaikyti da daugiau. 
Juk galėtu padovanoti taja su
ma ant vargszu-kuriu czionais 
Amerike nestokas. Japonai 
mažai uamipsis isz tos dovanos 
nes jiems knygynai maža: 
lųieina.

jiems

S A ULE

*
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nuo artoju! 
vogsiu. ”

na/į
/ .**?»*■**'* I
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

czianžia; paklauso 
ka ežia dirbi?” — “Vogty y   14

“Kad tu toks 
mano jauezius 
“Kodėl no, pa-

v!

5L •
Važiuoja karalius, žiuri, žmo

gus pilvu 
jo: “
mok in uosi u I 
vagis, pavogk 

”__
Ir nuvažiavo kara

lius. Klimas parojo namo, uz- 
inusza gaidį, ai’klio vuodega 
nupjovė, 
gvrklia ir

kas
C c 

c c

voj paklausė: suriko visi velniai;
ežia dirbi?” — atsisėdo ant kraszto peklos ir 

‘ ‘ V c j u raukia, .pekla užrauk
siu, bažnyczia statysiu, velnius

Vėl tas inbeges

i szbega 
Klimai,

T 

ka
II , o Klimas

, Amerikas daugiau paskolino 
pinigu Europai praeita meta 
ne kaip kada. Europa aplaikc 
5<i7,77O,OOO; KAnada gavo 244,- 
295,844, kiti sklypai likusius—- 
viso suvirszum bilijoną dole 
riti paskolinta.

Diilesniuosia miostuo.sia daug 
žmonių buna užmuszta ir su
žeista. Panaszus padojima.4 bu
na ir mažesniosia apygardosia.

Kožna meta apie 700 tuks- 
taneziai Amerikonu buna už- 
muszta ar mirtinai sužeista vi- 
sokiosia nelaimėsią 
ežiu,
apie 23 
nas pripuola ant kožno 150 
žmonių. Didžiause dalis nelai
miu yra per apsižioplinima.

ant uly-
Praeita meta iržmuszta

tirkstaneziai arba vie-

PREZIDENTAS C0QLIDGE SĄNARIU SENOS DRAUGUVES.
Kada delegatai senos k: 

buvo atlankyti prezidentą Coo
riumoniszkos draugavęs State Eenciblos of Philadelphia pri
ll d ge Washingtone, prionic ji kaipo garbes sanari. Delegatai 

buvo pasrredia in senoviszkas mandteras isz kariu 
3 mete.tines. Toji d raugu ve* likos uždėta 181

Padekavones nuo
Musu Skaitytoju.

Sziiiomi ornneszu kad aplai
kiau Kaleidori. už ka tariu I 
szirdingai aeziu už teip puikia I 
dovana. Kada parėjau isz dar 
bo ir radau ant stalo, 
mano akys praszvito 
colius didesnis užaugau isz 
džiaugsmo. Lai Dievas jus už
laiko visus sveikus ir gyvus 
kad sveiki sulauktumet ir kitu 
laimingu metu, kad turėtumėt 
pajėgas darbuois ir iszlciJinet 
teip naudinga laikraszti

” Su dideliu pagarba 
No. .14602 — J. G. M.

Wehnini, Pa.

Penki tukstanezei straikuo- 
jenezin anglo kasi u su savo 
szeimynoms gyvena audekline- 
sia budykesia ant kalnu Kana- 
waha augliu distrikte, kurie 
keneze nedatekliu ir baisu szal- 
ti, o ypatingai maži vaikai, o 
moteres aplaiko nuo unijos tik
tai (fc! centus per sanvaite ant 
iszmaitinimo savo szeimyneliu. 
Pakalnėje gyvena keli szimtai 
skobu stubosia isz kuriu kom
panijų iszvare straikierius, ku
rie |Mimete darbus nesutinkda- 
ini aut numažinimo prekes. 
Taigi, skobai gyvena gerai, o 
Rtraikieriai keneze bada ir 
szalti. Unije negali mokėti 
daugiau paszialpos nes pinigu pinima “Šautoje

. Turiu priiuyt, kad tai

tai nei 
ir kelis 

užaugau

Sau

bada

le.

Unije I

Dovanokite, jog rasznu ang- 
liszkai, peš lietnvLzkili nemo
ku, liet skaitvt tai skaitau kaip 
angliszkai. Tėvas jum dekavo- 
je szirdingrti pž dovana ir ta!

” teip paikos
neturi užtektinai.

inkisza gaidžiu in 
nuėjo in pa m isz k e 

netoli nuo artoju,
krūmo, gaidį pastato ant aiksz- 
tos ir rėkia: “
ly va i! ” Artoją i pamate:
kaili f 11 ai a v v* _________

gaidys arkli prarijo, da uode
ga laulko!” 
džio visi.

atsistojo už

dyvai! dyvai! 
“ bog

ci m žiūrei, koki ten dvvai —

Nubėgo prie gai-
O Klimas krūmais,

krūmais nubėgo, 
ežius pavogė ir
Ateina artojai — nebėra jau- 
ežiu. Ka daryt?

artoju jau- 
parsivede.

vėl veja raukia.‘Velniai sutarė: 
“'kad nieką nepadarom, ati- 
duokim ta pana; jeigu bažny- 

mus užtrosz- 
Isznesze velniai pana, 

ir atidavė Klimui. Klimas par
ojo su karalaite pas karalių, 
tuojau atidavė jiem puse ka
ralystes. Klimas vede savo isz- 
gelbeta karalaite, gyvena, gy
vena, ir da tegyvena. Ir asz ant 
ju vescilios buvau, geriau, val
giau, varvėjo per smakra, o 
gerklėje neteko — per smakra 
varvėjo, akys neregejo.

Tolinus bus.

k.troszkvsiu. 
j n pekla 
troszkys. SuHilnro visi velniai: 
“duokim, ko 
peklos nemirk tu.”
*' I 'I

“eik, klausk, 
Trcczias velnias 

Ko tu nuo musu no
ri?” — “Noriu, kad atiduotu
me! ta pana, kuri yra pekloje 
prakeikta.” — “Na, matysi
me, katro ta pono bus,” ir vėl

y 

tai tam ta 
pana.”;— “Tu mano paskuti
niu metu tęva neparistum, tu 
mane parisi?” — “Kur yra ta
vo paskutiniu motu tėvas?” 
Klimas “žinojo, kur meszka gu
li, nuveda in krūmas, parode. 
— “Son u k, sen u k kelkis!” Isz- 
lenda meszka isz kalino, kad 
puola ant velnio ir paritu. Vol
uos, kad loke in pekla apsipu
tojęs, kiti jo klausia: “

“Kur ji pari
si; jo paskutiniu metu tęva ne
painiau.” Ir vėl iszejo: “na 
dabar katras 'katra pavysimo, 
f am ta pana.” —“Tu mano 
pirmu motu vaika nepavy
tum.

y y 

apsakė, kad mus

jnandru velnią: 
ko jis nori. ” 

4 4

4 4
iszhego:

jis norės, bile
Jszriiiko

įszejo pas Klimą: “Na, Klimai 
katras pusi risimo, 

y y į__ <

ritai Klima? ”
ar pa

ežia pastatys, 
kys. ’ ’

(
I
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Lietuviukai Graboriut

K RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausiu mada ir mokslą 
Puriu panelbininke moterių 

Prieinamo* preke*

numirėliu*

I
i
I

616 W SPRUCE ST 
MAHANOY CITY. PA

roleponas No 149
Parėjo namo 
, kad vagis 

beariant jauezins pavogė. Ka
ralius nueina pas Klima — yra 
jaueziai. “
gis, pavogk mano gera j i arkb ” — “Nq gerai — 

Karalius pristato

į in dvaru, pasako

1812 namines karos, Iszpaniszkos ir Svie-

laikraszeziu kokis sziadien vra 
iszdavinetas Lietnviszkoje kal
boje. Skaicziau ji gyvendamas 
Szkotlande kaipo ir 
Amerike. Vienatiniu mano nu
siminimu yra’tas, kad “Saule” 

I ne iszeina kas diena. Su pagar
ba

ANT PARDAVIMO

namai,

Ir

ezionai
Puikus dideli namai, ant 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine Si., su buezerne il
ga rudžius.

prie

Na,‘ kad (u toks va-

No. 942. — ,J. 15.
Sheboygan, Wis.

padėka- 
už prisiimt ima teip mu

kios dovanos Kalendori. K:ul'< 
ji aplaikiau, tai negalėjau ('it 
gult, pakol jo viso neperskai 

o mano vvras ir vis"'

Siunezin szirdinga 
vone

czian,
j szeiinvna akyvai klauso kada
Į
II
ji skaicziau.
kaip skaitau 
pripažvti, kad tai 
del kataliku 
atsivers! ant

! tydamas ji.

Daug 
4 4

jau metu 
Saule” ir turiu 

laikrasztis 
o ir netikėlis gali

gero kelio skai- 
Lai jums Dievas 

atlygina už viskA.
No. 6447. -- Mrs

Los

Viskas parsiduos 
drauge ar pusiau. Atsiszaukiu 
tuojaus ant adreso:

Kr. J. Sklera

>

401 \V. Miihanov Avė.

isz stainios! 
pavogsiu!” 
savo dvariszkius žmones sau 
got arkli, viena prie galvos, ke
turis prie kojų, viena prie uo
degos, viena ant arklio užsodi
no ir liepė saugot, kad Klimas 
nepavogtu. Atėjo Klimas, atsi- 
neszo degtines koletą buteliu, 
atsinesze keturis baslius, kana
pių sauja, pavadino tuos sau- 
otojus, prigirdė,

kala keturis baslius, kanapių 
sauja prikala, pavadi pririsza 
tu dvariszkiu viena ant balkio 
užsodina, antram pavadi pada
vė, keturiem padavė po basli, 
septintam padavė kanapių sau
ja, patuinpe, patampė, tprru

Na gerai —

pana.” 
motu vaika

Kur tavo vaikas?”— 
pa rodysiu.”

žinojo, kur guli zuikis, nuvedė 
volniukszti, parode: 
Simuk, kelkis!” 
isz paežio, kad ėjo, o velniuks 
paskui bėgdamas: “palūkėk, 
pasilygysiine, palūkėk, pasily- 
gysime,” 
bego.

y y_ < <
7 Einam,

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumu sa 

viję kaipo tai viduriu užkietejima. 
perszalimu, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, kataru, strėnų skuusma, 
krauj’o tingumu, iszputimus, mgavi 
mua, galvos skausmu, frzgasti, neauo- 
luma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio- 

Simuk, l',n nesmagumo, tai nesikankyk viraz

Klimas

< t

Zuikis strikt

bėgdamas:

4

*

'■*1

o* in balki in-

minėtoms ligoms, bet gauk pa* mus- 
*<»liu o suteik* jum pagelba i) svei 
kata, kaip ir daugeliam* jau suteikia. 
Muhu žolių ^ekanezio* preke*: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mene 
ainiu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuc 
trenu skaudėjimo, viduriu užkiete 

iimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenine* 
ligos, kiekvieno pakelis po 00c. Nuo 
rervu ligos, iszgasties. galvos skau 
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosie* ka
taro 85c.. Nuo balt-Hge* del moterių 
85c Geriausi gumbalaszai 50c. Pa 
lango trajnnka 60c. Poplaiazkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų j»z- 
\alimo 00c. 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 gro mato ms. M. Žukaitis, 
151 Hudson Ay o, .Rochester* N.Y

o zuikis bėga ir nu-
Kad loke velniukas vėl 

in pekla, klausė kiti: 
'ai Klimą?”—
io vienu metu vaika nepavi
jau.”
“katras

“ar pavi- 
“Kur ji pavysi,

I....akmeni
” Vėl-

y

Malianoy City, Pa.

v j

PADEKAVOS UŽDINSTA.
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tprru, kad Klimas nepavogtu, 
ir visiem pasako: saugokit, 
saugokit, kad Klimas nepavog
tu, o jis arkli - iszjojo palikes 
bosaugojanl. Ateina karalius: 
“ka jus ežia dirbat / kur jusu 
arklvs ?”
pin saujos, timt, tprru, tprru, 
kad Klimas nepavogtu, tiktai 
žiuri, kad no arklis — balkis; 
nusigando visi. Karalius nuėjo 
pas Klimą — yra arklys. “Kad 
u toks vagis, pavogk tu mano 

“Na gerai, pavog- 
Parcjo karalius; nuo to 

laiko saugojo ir saugojo savo 
paezia, kur eina vis kartu. O 
Klimas žinojo, kur nesenei pa

ti nėjo, is/Jkaso 
, iiunvnAv pas karalių ir 

kisza per Įauga; karalius mis- 
lija, kad Klimas lenda, nutvė
rė, nukirto galva ir iszneęze 

Ttiom tarpu Klimas 
in kambarį, suriko: 

žmogų užmuszem — 
Karaliene mislija,

M. Ž u kaltis, 7 «'lįI
If

I

I H

A. N. 
Angeles. Cnlif 0 tie t imt už kana- i'

Dar iszojo:i yistorijos
isz jusu laikraszczio iszmokau

uos vra

• i lli' if 

iii!
■ y 
ft 
I 
į

■ iRado dideli ak-

\ni J Sakalauska* 
mu 

UETUVISZKAS GRABORIU5 
<» BAI.SAMUOTOJAS

Pigi 
automobiliu*

l^aidojb kuuu* Numirėliu pmcmJ N«o 
(Husib. madu preke Teipop
p r i* ta tu automobiliu* rimokiemt 
nikalam*
Parduodu v1mo|l1u» paminklu*, dlde 

Hu* ir mažių* už pigiausia preke, to 
ie) jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite* pa* manu, ne* asz galiu ju 
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti 
133-338 W Centra St.. Mabano* Cit*

»v

Labai szirdin 
apdovanojima puikaus

n i dc kavoj n už 
kalen

doriaus, kada aplaikiau, nega
lėjau ne užmigt, pakol inųier- 
skaieziau visu istorijų, pasakų 
ir 1.1. Esmių senas “Saules” 
skaitytojas bt?l da neturėjau

jog pui- skaityti lietuviszkai, 
kiu kalendorių netekome del labai lengva skaitvti ir supras- ‘ 
visu musu milemu skaitytoju, ti ka žmogus skaito, už ka ta- 
Spaudeme tik tiek, kiek turime i*iu aeziu už iszdavima teip nau 

visi greitai dinsro ir gero laikraszczio.
No. 13013. — A. R.

Ehnora, Pa.

Dekavoju jumis už prisiimti 
ma teip puikaus kalendoriaus, yra. geriausiu laikrąszcziu ant 
Vėlinu jusu laikraszcziu dau
geli laimingu metu ir didžiau dėka, 
sios pasekmes. Turiu pripažyt 
jog V

. Gaila mums labai,

skaitytoju, todėl 
iszsibaige kaip szvieži 'pyragai. 
Idant musu nauji skaitytojai 
butu nžganadyti 
seni, kurie pasivėlino su užmo- 
keseziu, esame priversti at- 
spaudyt daugiau kalendorių ir 
kožnam nžsimokejusiui skaity
tojui nusiunsti dovaneliu Ka
lendorių. Todėl mylemi skaity- ’ 
tojai tegul nerugoje ir turi tru
puti kantrybes, kada atspau- i 
dysim daugiau kalendorių kož- 
nas gaus savo laike.

o ir ne kuri e

Saule”
5 

geriausiu

(F r-v

yra arklys.

ir 1.1. Esmių

Itajusz'komi szie asmenys per 
Lietuvos Respublikos Pasiun
tinybe, Amerikoje:

t 1.*Augustas Benderis (tėvas 
Julius, motyna Berta isz namu 
Brydulyte), gimęs Alytuje, 
buv. Vilniaus gub.

2. Jonas Podolskis, gyveno se
niau Wilkes Barre, Pa.

3. Mikas Podolskis.
Praszoma jeszkomu asmenų 

atsiliepti ir visu žinaneziu apie 
juos suteikti žinių Pasiuntiny
bei, po szituo adresu:

Lithuanian Legation, 
2622 - 16th St., N.W.

Washington, D. C.

gimas Alytuje

ATSAKIMAI.
A. B. Tribes Hill, N. Y. — 

“Linksmos Valandos” isz 1900 
ir 1902 meto neturime. Visos 
senei iszparduotos.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vi»o« ą«iluJinc<M<MtWo*, Litanijos, 
ir M. Pnikiai apdaryta minkratai* 
•karinai* apdarai*, aaluaoti krautai 
Praka «a pririaatlma tiktai fl.80.

W. D. BOCZ1ČAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA.

4I

paežiai” 
siu.”

Sudžo Oliver/'Wendell Uolines 
augszcziau- 

padekavos neužilgio
■ isz U nited States 
! šio sūdoi

1 teip puikaus kalendoriaus ko i už dinsta, nes jam laikas jau
kiu vra 1925 meto. 4 i Saule ’ ’ baigėsi isz.tarnavos lyg paskir 

tu metu,
svieto. Lieku su szirdinga pa-

No. 1.4012. 1 ) k”ouOiii ian a 1 IV

Torrington, Conn.
i

kavotas žydas; 
žydą, nunesze

r

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
BZTAI KA RASZO 1SZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Naktų

Co.

Gerbeniasln Tam lutai: —
Sulaukiau nuo Juhu Aiunczlamo* 

mano vardu knyga 
Naktų

vardu 
ir Viena

Tukutantl* 
tariu

“Tukatonti*

už kuria
Mzirdlngn aeziu ir labai džlaugiuo*! 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir’Viena” apturėjau, ne* man
labai yra tingeidu skaityti viaokla* 
tHtorijas, ja* nkailydaina* nei nepa
sijunti kaip laiku* Hzventai ir ema
liai praeina. A*z visiem* linkėczlau 
kad niialplrktu tokia knyga kaip 
"Tūkstanti* Naktų Ir Viena” ne# Jo 
skaitydama* žmogų* apie vi*ku tad* 
parnlrszti Ir vluoki rupenczlal non 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba. A. Ž0KA8,
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys,
Czeklszke* vai.

Kauno ap*k. 
LITHUANIA.

J
Yra tai ketvirtas badavimas tos puikios knygos, tas

Teipgi galimaparodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva. - 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2«50. 
W D BOCZKAUSKAS OO. MAHANOY CITY. PA.

i nu  ......................n .11.1 w ii ■■ win ..iii     i*   m— win ■ ■■■■ m į m   į ii.iy i

Preke knygos Amerike $2.00

4 ■ < * k! -T į
' 11

i

E

i

/
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TrynunaaViiadoB Suteikia Palengvinimų!
NentsiilCkit ant ricbahiolų iuobčIu, 

kuomet jums, būtinai reikalingas Hnl- 
iih nta« I

B
Ireg. S. V. Pftt. Ofise.

visuomet buvp pagelbiuga gyduole- yra 
puikluusU ir labiausiai patikėtinas imi-

k mentas, koki tik pinigai gali nupirkti, y 
NOrn tikrauls, jei neturi INKARO vais- < 

f baženkllo. ’ * k
F. AD. RICHTER & CO. hi v .

\ VM-114 So. 4Hi St., Brooklyn, N. Y.
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SKAITYKITE SAULE

turime keliolika setuD a
Kalendorių, kurie susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szeimy- 
na, Geras Piemuo, Knstusas 
Daržo Alyvų ir Apiolas Sargas. 
Kalendoriai turi didumo 11 col 
iu ploozio>.o 14 ilgio, suriszti su 
szilkiniu szniurųliu, ant kalen* 
dorių nesiranda jokiu apgar
sinimu. Visi keturi Jjasztuojo- 
tįktai vienas doleris su prisiiv 
ntimu. vKas .vėlintu sau pui 
kius gurbiniusįikhlendorius, gą-

Kas vėlintu sau pyi

Ii apiaikyti teipgi keturis < už

V

doleri. Siunskite užkalbinimus 
in redakcijų Saule, nes ju nįa* 
žai jau turime. ... (Uf.)

y y

pakavo!. 
inbęgo 
begkim, 
bus beda!
kad tai karalius ir iszbego $u
Klimu. Kad karalius liepdavo 
Klimui vogt, 
pavogdavo, tai jau ir jo, dėlto 
karalius ant jo labai pykdavo 
už vagyste, užduodavo jam pa
kilta dar ka pavogt, o kad ne- 
bepavogtu, tai sakytu, ‘‘ tu ne 
vagis,” ir ta daikta atimtu.
Dabar nueina pas Klima kara
lius, žiuri — jo pati pavogta. 
Ka daryt? 'kokia jam da va
gyste užduot? “Na, kad tu to
kis .vagis, nueik in pekla, pa
vogk mano dukterį — ton yra 
prakeikta

tai ka Klimas

asz tau atiduosiu 
puse karalystes; tildai atiduok 
man paezia.”
in pape k Ii, nusineszo linu sau
ja, varszkes in anti insidojes, 
pauksztuka susigavęs atsisega

— Nuėjo Klimas

ant kraszto .peklos ir vepa 
, vienas .v<įl- 

“Klimai, ka ežia 
“Veju raukia; pek

la užrauksiu,, bažnyczia staty
siu,

Yaukla. Isz bėga 
niuksztis: 
dirbi?” —

vienas .vįl-

velnius troszkysių, ’ ’ Vel
niukas iszsigando, 
pekla, ‘pasakė Teitiems .v^L 
niams, kad žmogus ant kraszto

inleke jn

peklos veja raukia, pekla ;Už-
•» « W y 1 V,k . 'r' 'f b "

rtiuks, bažnyczia statys, vel
nius troszkys. Antras .velnia

i

j

9-

Ir vol iszejo pas Klima: 
augszeziau 

iszmesime, tam ta pana, 
įlinkas pasiėmė akmeni nuo ke
liu svaru didumo, kad mete, 
akmuo iszleke lyg debesiu ir 
vėl nukrito; Klimas, kad mete 
pankszteli, tas loke ir nulėkė 
ir nebeuukrinta.-Kad loke vel- 
niuksztis vol pąs savuosius: 
“na, katras' tnigszcziau nume
tėt akmeni?” paklausė kili.—
“Asz kad mecziau ir vėl nu
krito, o Klimas kad meto įn 
dangų ir nulėko.
■‘ar nepriveiksiu ta Klima? da 
karta eikim: katras daugiau 
isz akmenio syvų iszspausime, 
am pana!”

meni; velniukas kad paspaude,
syvai pradėjo varvet, o Klimas 
ui krutino paspaude akmeni, 
jo varszke ir isztriszko isz an- 

“Matai, sako, 
tavo tik syvai teiszvarvejo, o 
nano ir varszke isztriszko.” 

Nusigando nelabasis, kad nie
ko negali padaryt, nulėkė in 
pekla ir skundžiasi, kad nieko 
negali -padaryt: “asz, sako, pa^ 
spaudžiau, tik syvai isztriszko, 
o Klimas kad paspaude, varsz
ke iszsiverte.” Taravojas, ka 
dabar daryt, argi reiks atiduot 
pana. Da vienas velnias senis 
iszejo, fezsinesze kuji dideli, la
bai dideli,

katras ta kuji augszeziau isz- 
mesime, tam pana.” Velniukas 
kad mete 'kūjis, iszleke lyg 
besiu ir vėl nukrito; padavė 
kuji — Klimas ledva .palele, 
turi, turi, rankoj, turi, turi. Sa-

ežio ant akmens.

varszke isztriszko.

ir parode Klimu:
i c

k

ii jį

S

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDKP

PROFITS Ifl23.358.fi2
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ko velnias: “ko nemeti, ko lau-
Z 'MĮ ’f T B 1 1 n..

ki?” Parode Klimas in apei
nanti debeseli: “tenai yra ma
no trys broliai kalviai —.kaip

* Ik

.Mokamu 3-cit U procetiU ant 
sudėtu pinigu Procentą prided am 
prie Juhd pinigu ! Sausio ir 1 . 
l iepos Me.“ norim kad ir ju« 
turėtumėt reikalu su musu banke 
nupaišant ar mažas tu dideli*

(depo* b

nu
: 'X illll

broliai kalviai —.kaip 
ateis anie debesėliai jiem ir nu
mesiu, dabar laukiu, manodabar laukiu 
broliam tas kūjis susigaęlys,

Oi, oi, tas kūjis mum
’ ’ — atęjne isz

gal jum tas kūjis nereikalin
gas. ’ ’—‘ ‘ 
labai reikalingas
Klimo kuji, kad szvęito in pek
la džiaugdamasis, kad ne.nujęne-
to kuji. Nubogo yd pas ęąvo 
draugus. ----- ’ J
dabar?” Velniukas sako:“ 
klausykit, broliukai, kaip bu-

‘' Katram ' pasivedė
Pa-

vo; jam kūjo mest nedaviau; 
kaip akmeni mete, in dangų 
jiuleko, teip ir kūjis in debesį 
bus nulękes, ^o^debesei yra jo 
trys broliai, o> mums tas,kūjis
labai reikalingas.”

4‘Gerai gerai, kad atemei ku- 
ji, jis Mums labai reikalingas, ’1

,.4,ff

, H BALL, Prezidentą*
j Geo W BARLOW. Vice-Pro 
i.loa E FERGUSON. Kasteriu*

4B»> <■*■ <• o» —» *»'—■<> —i <> — m o o i

CHAS. S. PARMLEY 
Notary PubltiReal Katate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkite* pa* mane, am jumi* 
ta reikalu atliksiu. Rundavoju namu* 
ir kolektavoju randas. Insziuriniu 
namus ir forniezius, automobilius t.t

Kampas Catawissa Ir Market St. 
Mahan * City, Pa.

W TRASKAU8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABQR1US MAHANOY CITY

'^BShSbb^
Laidoja kunu* numirusiu Pa—udc 
automobiliu* del laidotuvin <rik*f 
tiniu, ve*eliju, pasiva** ,nno Ir Lt 
810 Caatr. St. M*h*aor City Fa.
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liepsnų irv

KARALIENES PRIŽADAS._____
Anglisskai Parasze Mary T. 

Waggaman, Lietuviszkai 
verte Jonas Tarvidas.

> r

Asz jau einu užkviesti
kur pu-

, > ki

ir ne. 
_< c

juos in rytojaus pikniką.1 ’ —
l ■■

‘Kam tau eiti, pnsikin- 
pamokino

(Su Daloidimu Benzinger 
Brothers. ]

“Ka jis norėjo pasaky- 
— taro Timotiejus rupes-

M

'Eiinan namon, einam 
>> _ _mml HU ilUfc

rinkes knygas ir popjeras sku
binosi namon.

i
gus Timotiejau ?
Katryte, — 
netoli namu.

— ‘ ‘ Benžonas 
Timotiejus. — 
atgal jis mane iszgazdino ir 
asz patekau po ruliu. Jis sake, 
man iszdęginsias akis užtai 
kad asz isz|iejau jo aliejų.

ti?” 
tingu balsu, 
ksztif 
greitai,

— Ka tai gali re i

Ir Timotiejus su

— “Kas tas toks.baisus žmo- 
” — paklausė 

kad jie jau buvo

— atsake
“Penki metai

Ir 
asz iszsigąndes began, began 
kaip koks beprotis kūdikis, ir 
papuoliau po ruliu. Norecziau 
jam užtai.”

O, ne, ne, ne, tu jam ne- 
” -— tarė Kat-

! Jis bego nuo durnu, 
tamsos per žaliaja, placziaja 
1 anka, k u C- oras ty ra s, 
sziu nuo netolimo miszko kva
pas, gaivino sielas;.kyr viena
tinis vingiuotas pro kalnus ii 
akmenis “Indijonu takas
lo augsztyn. Czia buvo Teisėj' 
Markūno vasarnamis, placziai 
atidarytais orui ir saulei lan 
gaiš. Ant verandų .buvo pilu 
minksztu koilžiu, knygų ir in- 
vairiu žaislu vaikams. Nuo Gc 
gūžes iki Spalio kasmet vasar 
namy skambėjo linksmus bal 
sai. Mieste Teisėjas turėjo pui 
kius namus, kaip ir pritink.' 
garsiausiam valstijos teisėjui 
bet vasarnamyje visai kas .kitu 
— czionai nebuvo tiek tanu 
nereikėjo kelti iszkilmingu pm 
tu, nereikėjo laukti sveczir 
Jonukas su Aldona patys mo 
kejo kiauszinienes iszsikepti ir 
kn jie pasitaisydavo budav< 
skaniausia. Czia Vaikai redv 
darosi kaip jiems patinka^ mc 
tinai nerupi svccz’ii nei lankv 
tojai, o tevelia vaikszto po lan 
kas ir kalnus szvilpodamas, gy 
veirimas tikrai buvo smagus 
ramutėlis.

Gražu Birželio vH^r*!.
kuri mes kalbame, Markuniene 
su Teisėju sėdėjo verandoje i’ 
"nroiosi knin morTait^® tnmv 
žaiidžia. Raudonais veideleis ir 
palaidais plaukais Anelyte bu 

gražus at

9 n *'

nori atkerszyti, 
ryte.

' i i atsakeO kodėl ne 1
Timotiejus. — “ 
slhko. Ji norėtu sugriebus ji už 
gerkles pasmaugti. ’ ’

O! Kaip baisiai tu kai

! I

Ir mama taip

bi! Jus neturėtumėte taip ma
nyti!” 

(< — paklausė Timo-Ne?” 
tiejus lipdamas ant kalno. — 
“Jpi ne Benžonas, mama sako, 
asz bueziau buvęs sveikas ir 
tiesus, szesziu pėdu vyras kaip 
tėvelis. Dabar pažiūrėk in ma 
nes, vadina mane “Kupry!” 

Jauna mokytoja pažvelgė vėl 
in sulinkusi kreiva berniuką 
atsiminė kaip Benžonas isz j< 
juokėsi ir jai pagailo vargszo 
beminko.

i 4 
MMMMV

bai gaila,
— “asz žinau, 
taip butu sužeidęs 
pat jansezians ktrip ir tu.

tavu; -— Ir vėl Timo- 
ir pažvelgė in 

saves
I, 

uBct asz megineziau do- 
a iaM .'Ilk. I* *■ 5.

I y ?

Vargszas! Man tavos la-
— tarė ji meiliai 

jei kas mane
> >

1

ir asz taip

“Tave!” 
tie jus sustojo 
gražia szale 

O butu baisu!
—J ■' ~ '

vanoti! asz dovanoc/.iau! 
tarė Katryte.

— “Musu Vieszpats 
liepe dovanoti; ir 
kaip. ’ ’

___  ‘4

kryžiaus ?

C i
mergaite.

mum0
Jis parode

Ant to

Bet asz

ar ne

Ant kryžiaus?
Tai buvo daug blo

giau negu po ruliu. 
Benžonui taip nedovanosiu... 
ir jo balsas pasidarė rustus. —
“Tavo dede trys.metai adga? 
iszvare ji isz dirbtuves ir asz 
žinau, kati jis ne ant gero czio- 
nai dabar sugryžo. Bet asz ir 
sznnys ji saugosime, — 
Taip mes ji saugosime.”

Ir Katryte, būdama iszmin- 
tinga maža mokytoja, suprato 
joqr neužsimoke aiszkinti lekci
ja, taigi ji nutilo.

Namon jie gryžo pro dirb
tuves, kur kaminai verte aug- 
sztyn dumUs ir liepsnas, kur 
liejo prakalta prie sunkiu dar
bu, prie karsztu pecziu, kurbu, prie karsztu pecziu, 
viskas buvo baisu, nemalonu 
akiai, ausiai, protui ir sielai 
Tikrai iszrode kaip garsaus 
Italu poeto “Jnferno” apie ku
ri Sesuo Karmela aiszkino sa
vo mokinėms. Tikrai taip Kat
ryte mane praeidama pro ta 
baisia vieta — dirbtuves.

Kripiene stovėjo ant veran
dos ir laike vazona priesz sau
le. Maža szakele “Karalienes 
Prižadas” stovėjo tiesiai, isz
rode gyva, kiekvienas lapelis 
buvo žaljas.

’ •K-u < ‘ Jau suleido sza kn i r. ’ ’ .r B ’■ ' *
—- tarė-Kripiene nusiszypsoda- 
jna. Katryte isz džiaugsmo net

Žali 
daiktai isz pradžios bijosi szvio 
sos. Kad tamsoje buvo, užtai 
ir suleido szaknis. ’f , „ ' i| ■' .|”* ' '' f i

Permaina.
Isz kalno gyva sidabro srove 

tekejo.bego mažas upeliukas.

Karaliene

‘‘Jau suleido szaknis.

| W T j ; .( ||p 'KJ, ■■■ _ '1^1 n

paszoko v augsztvn. — 
tau sakiau kad ^prigis.

; .n.

sziuosme 
nors ir

vo tikras motvuos 
vaizdas.

— “.Jie daug goriau iszrcjlo 
Gerai kad mos juos
anksz^ziau atvežėme, 
nepabaige mokyklų, bot svei 
kata braiiTCSne už mokslą, 
vasara per karszta labai blog 
ezion atvažiuot, taip toli U"

(Markūne 
dažnai atsimindavo maža mnr 
gaite),

su ta gražia maža įnerta it 
kuri kartu su mumis czia va
žiavo. Kažin kaip ji gyvena si 
tuo susiraukeliu seniu?”

— “Koki maža mergaite?’ 
— paklauso teisėjas, pmriama 
durnus isz pypkes.

—- “Diliono broliadukte 
Kapitono Jokūbo Diliono misz 
laite. Ar nepameni, asz tau pa
sakojau apie ja. Ji tokia gra
ži. tokia nuliudus iszrode, juo
dai .apsirėdžiusi Jvada asz pa 
žvelgiau in savo linksma bure 
li, man pagailo jos vargszcs 
Asz manau, reikės nueiti jo 
aplankyti. Norecziau ja cziona’ 
atsivesti kokiai dienai.

t i . —

teisėjas: —

miesto.
atvažiuot,

Stebiuos,

ko

(

asz stebiuos, kas atsiti

1 ’

M

O, asz nežinau”, — tart 
“Diliomis piktas 

gal viasi nenorės, kad tu m ii 
szytumeis in jo namus. Žinai 
kaip asz pradėjau byla pries; 
jo vandens teises, mes nelabai 
geri draugai.”

— “Asz žinau, jis nori szit' 
upeli ir visas mažas likos klo 
nyje paversti savo naudai. A s; 
kovoeziau iki galui,” 
užrauti u s moteriszke.

— “Tavo kareivio 
kraujas dar bėga tęvo gyslose 
Ona,”— tarė Teisėjas juokda

“Tau visados kovoti 
Bet asz ne; asz žiūriu in daly 
ka szaltai, kaip teisėjas ir tur' 
daryti. Bet vistiek kova prnd° 
ta ir joki kaimyniszki rysziai 
nieko negelbės.”

— “Vargsze ta mergele!” - 
su pasigailėjimu atsiduso Mar
kuniene. — “Kad asz ja gale 
cziau nors kokiai savaitei pa
imti pas save. Bet tiesa tu sa
kai. Pranai, gal jis visai neno 
resmusu.”

Daleiskim, asz pamėgin
siu, mama,” 
tėvu kalba Poviliukas.

— “Netaip -lengvai Sojia^ 
Titnagas mane painveiks. Pa
žiūrėsime. Isztikruju. mama 
turėtumėm pakviesti ja ryto

masis. —

( 4

galui tar<

tėve

— tarė nugirdęs

in pikniką. Asz pamenu, -tam
sta taip meiliai su ja kalbėjo! 
stotyje, nežinau kaip galėtu-

jlvaf 3. ■ i -te £ Ii te.
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mei dabar ja aplenkti.
— “Neaplenksime, sunnu, n<

— tarė motina. — “Isztikruju 
Pranai, tiesa Povilukas sako; 
rustus žodžiai jo nesužeis.”

—-“Daryk kaip nori,” .—
— maloniai sutiko ‘teisėjas. —

- ■- r-.,

taye Povilukas.

kyk arkliuką 
tėvas.

— “Gerai teveli 
Povilukas niekad nebuvo už- 
niirszes gražiosios mergaites' 
bematant jau važiavo, tartu m 
narsus karalaitis, nesibijoda
mas baisūno, pas jauna kara
laite.

Markūnu 
buvo pirma 
bet kelias per kalnus buvo 
daug tolesnis, vos už valando' 
berniukas pasiekė 
kalnus, kuriuos 
mis 
savo.

) >

atsake

stot i.'geložkelio
nuo Blackstone

surukusiu.' 
su dirbtuvo- 

Dede Jonas laike kaip*

tai— “Ot, bloga czionai 
mergaitei gyventi,” — tarė 
pats sau berniukas važinoda 
mas juodu, degėsiais isz/ltu ke 
liu pro užianezius 
liepsnojanczius kaminus, 
ąugsztos, liūdnos, užu 
iriu vartų gyvenamos trobos.

Kfalonus jaunas veidelis žiu 
rojo pro vartus*

gyvenu,

peczius, r 
pr:f 

galeži-

“Lekcijos” 
pasibaigė ir Katryte žiūrėje 
kada pravažiuos pasztorim 
nes tikėjosi laįszka iaz Szv 

gauti
nes tikėjosi laįszka 
Urfizujes (iakademijos 
Motina Paula rasze Ju kar’v 
— tokius malonius gražius lai- 
szkusjjjįe dįclžįai palįj)ksnrinc 
maža margaitę. <1? praeita sa 
vaite ji.gavo nuo Joanos R 
ript-es pilna nauj'en.u ląiszka 
Jas j be. skaU.vdanui.Kati’vte ju< 
kosi ir vęrke.tBct sziandien ne 
buvo hriszku. f Jonas Dede ka
žin, kur iszvažiavo ir sako no. 
gryszįas be rytojaus. Kripicn- 
buvo kažko susiraukusi labini 
kaip visados. Per kiaura die 

Liūdnas Katryte 
J 

atvažiuo
J 

bet Ka 
netikėjo paša 

koms, mato, tvirta raudonveid’ 
beminką, kurs 
prie jos dėdes vaytu^ sustojo.

— jis ta

nei e t v lojo.
' veidelis žiurėjo per varius, 

karalaiti ” 
“kalėjimo f.vartų.

Taip pasaka sakytu:
t n te, kadangi

u a mate 
innt prie

4 4

privažiavę:

- “Syuiha gyyaJ” 
nedvasiai. — “Turbyt ma

nės jau nebepameni, 
susitikome stotyje. Ąsz osii Po

4 »M'« 
re

bet ipo:

vilas Markūnas.
— “Taiu!” veikiai atsake 

Katryte.” — “Ka valgykloje 
M

Tain!f ’ 
M _

man savo vieta užleidui? 
berniuką'Kiekvienas

‘‘Ęet mos... maipa.

“Bet. atminkiPQvihik,’dead Di- 
lionas yra rustus, bemoiles ęe- 
lusj Tu buk-mandagus, nors jįs

■! ’ i. : • V f J ♦ j1 ■ / " ■ > ''' .1
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ar važiuoji.”
Kadangi iszrode jog tai ne 

kėno kitp dalykas kaip tiktai 
jos^paczios* ^Katryte važiavo. 
Poilgu liudnih dienu ir nykiji 
ilgu Jcoturiu savaieziu naktų, 

.jaiįįliuhsina ir malonu buvo 
iszvažiuoti! Povilukas, 
prižadėjo atvažįavo anksti su 
gražiu arkliuku, kurs nesibijo* 
jo nei pakalniu nei kalnu. Kat
ryte, apsirędžius baltomis ju- 
reiviszkoinis suknelėmis, ku
rias dėvėdavo važinėdama, .ąu 
teveliu, hiuke jd atvažiuojant. 
Pasakius linksma, sudiev, Ti
motiejus su szunimis ja iszly- 
(lejo. Maža, mokytoja apleido 
susmilkusius kalnus ir iszva- 
žiavo in tyraji ora. (Kada jau 
Dėdės Jono dirbtuvių xlunpi 
nebosi mate, Kairyte pasįju Į,o

jos^piiczao^

II

linksma, sudiev*

susmilkusius kalnus ir 
žiavo in tyraji orą.

kaip

lyg kitame,pasauly, linksmy
bes ir grožės pasauly....

kabai linksma buvo važiuoti. 
Maži ratukai 
po — krato;

szokinedami.su- 
medžin szakos 

szlakszte keleivius savo aid(ib- 
rine rasa; pauksztytes cziulbe- 
jo — giedojo medžiu szakose;
ma žos voverytes linksmai šne
kinėjo nuo szakos ant ,szakos; 
skaisti ryto saulute džiugino 
gamta, linksmino nuliudusius.

Irkada pasiekė Vasarnami, 
kaip maloniai ja prieipe! ^lar- 
kuniene priglaudo Katryte prie 
kultines ir saldžiai pabueziavo 
teisėjas padavė meiliai ranka, 
o mažieji bėgiojo apie Katryte, 
kaip bites apie nauja gele. 
Aniolyte ir ože buvo beveik tr 
paežiu metu kaip ji; Vincas ir 
Elzbieta devynių ir septynių:

Monas ir Aldona, 
juos devynus vaidindavo Jo ir

arba kaip

Al, penkių; paskui kiek ginri- 
naiczhi visokio ūgio ir amžiau: 
tikrai tai buvo linsmas burvs 

vežimu lauke ju. 
asisveikinus Katrytei veikiai 

in ratus, o 
juose buvo pridėta visokiu do
žu •žiu, 
gražus.linksmas szeimyniszkas 
burySįtrauke keliu in “Castle 
Rock” nes ten btivo gražiausia 
piknikam^ vieta.

74IW i aukbus.

MtIai EXTRA!

Du dideliu 
r>. * “ *i ?■ 
visi pradėjo leipti i

ryszuloliu; ir neužilgo
■ % v

nes ten btivo gražiausia

tarė Po ■.
J

su . niurni

O asz norė

EXTRA!

TARADAIKA
• • > 1$ iį ■ .

J 
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Ilazietono vienas pacziųotas 
; vyrelis,

Keliu vaiku tevolis, 
Svetįiyaa bobeles czeatavoja, 

’Mųnsząino pas joiflps su bu
teliu neszio ja.

Bot nosenei viena tori a gera i 
jąm ąplaikę, 

Su lazda gerai aplaise.
O vyrai 

Darote negerai,
Reikia savo prisiegelia. mylėti, 

Niekur nosivalkioti, ’ 
Ba. kas perdaug, 

Tai vyyucze i szela u k.
* ♦ *

Jau tik užtylėti negaliu 
Kokio tie vyrai kvaili, 

Ypatingai senvvi jaunikei y

____ C i

butu ta padaręs, 
vihikas.
sakau, dažnai įmanėme apie ta 
ve ir žingeidavome kaip Jokio 
je vietoje gali gyventi; ryto 
pas mus piknikas;’gal sakome 
ir tu malonetumei 
pasilinksminti.”

— “Piknikas!
cziau! Asz pasiklausiu Dede 
Jono... Bet, asz ^užmirszau: jis 
iszvažiąvo. ’ ’

— ‘ ‘Taip! Ot tai laime!
linksmai suszuko Povilukas. — 
“Kur,.nežinai?”

— “Nežinau, bet kur nor 
toli, nes nesugrysz iki ryt va
karui. ’ ’

.. — “Puiku!”
“Viskas bus grai. Ma

ma tavęs labai: laukia ir tete ir 
visi. Mes važiuosime in ‘fCast
le Pock,”
Aldona visa diena kepa kiau- 
szinius su pyragaieziais.
lyt anksti czionai atvažiuos’*r 
tavęs paimti, priesz.asztuo- 
nias.” . f. ; -

< 4

ui

kas. —
— tarė Povilu-

o tenai bus linksma.

As?

Asz lauksiu, lauksiu!
— linksmai tarę Katryte.

^‘Tai sudiev! By t asztun- 
tare Povilukas juokda- 
Jis gryžo namon l’nks-

1 >

’M. — 
masis.
mas, kad jam viskas taip gera' 
pasiseko.,0 Katryte veikiai in- 
bego virtuvėn praneszti apie 
permaina liūdname gyveniipe 
kuris jau penkta, savaite kaip 
tesėsi.

Katryte niekad no sapnuote 
nesapnavo, ,kad kas prįęsįįptu- 

« 1 4* A A « A !

ta

si tokiam piknikui. .
Niekados negaliu ■ su-— “Niekados negaliu .su

prasti* kam tie pikpikai/7— 
sziuEkązęzįai, jtttsiŲepe priplo
ne. “Neszk szaltus valgius įn
laukus, kada nąmie.gali >turėti
" ' ' 1 ” i r ■ ' ' 1

skiltus pietus. Bet, tai no mano
dalykas, mąrgeje, kur tu eini

■ ' ■ • '■
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Pigiau negu fabriko^ preke 6 puikus- 
daiktai preke dar tikini $'>.55 yra mai 

1 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel pulkus Irz- 
marginti nikelio luksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu

kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro, dru« 

kulkas, Ir galite apsaugoti rhiivo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamszt up 
traukti Ir stikĮa pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-fllled su kompasu ir (aliai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mos norim už visus daiktus. Tilt ani 
trumpo laiko. Prisiusklte 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gaufi|te 
i ’

PRACTICAL SALES COMPANY.
1219 N. Irvine Avė. Dept, 002. Chicago

* i ■ ■ . ■- ■ , 1 ,/ ’’ 1 ;

labai pigi pręke nes tie daiktiil yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel puikus Irz- 
marginti nikolio luksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu 
Gvarantytl balberio kilpelei plaukams

czel ir grąžei padirbtus, naudoja p.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti rhavo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kanisztus 
įraukti Ir stikĮa pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-fllled su kompasu ir (aliai 
gera safety-britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. Lai-

x
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DIRBA SUNKEI TUREDA
MAS 109 METUS.

John Morron iš#-Victory, Vt.
kuriam .suėjo 109 metai per 
Naujus i^fęlus, perleido ta ja 
diena sukirsdamas
malku. Praeita rudeni tasai sc- 
nelis iszkase 125 huszeliu bid 
,viu ir tai be jokios pagialbos 
nuo kitu.

vežimą

VARGINGAS NEREGĮS.

------ —;—-  --------------- r-te.

Kandidatas ant
- 1 . z I . I »

Apsipaczlavimo.

vai, jog Baltrus

f

-■i;
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n •' c

u

V

Žiloki ir plikei.
Mat poruotis labai nori. 

Bet merginos gauti negali, 
Pikta jiems; jauni rodos ty- 

cziuojesi,
Su patogiom merginom pa- 

cziuojesi.
O tiejei senvvi invalidai
Mato kad bus negerai, 

Po smert^ turės ožius ganyti. 
Negales Iduszualaikes ižganyti.

Tokie plikei, 
Nuo vįsu atlikęs, 

Nežino jieje kokios tautos. 
Ir. kokios yieros.

Guldo galvas už.bolszevikus 
Ir. komunistus,

Plusta ant laikraszeziu 
Ir iszduotoju, 

Jog ,vi.7i meluoja, 
Ir da,kitaip loja.

.Visur tokiu szujieliu turime.
Ka plikos blizga in kur tik 

žiūrime.
Jeigu juju mergos, ne myli, 

Tegul nors pęiszmanelei tyli,

J

1

Tegul adgąl jn Bosi ję važiuoje 
$u bols^yikęms apsipaeziuoje 

Tada nefuyadvsjiotuvei. 
Tiktai so v ia to iri tolsze v ik a i.

1

Tuom laik tegul plaukus už
siaugina,

Su teszla galvas apiipina
O kada plaukai užaugs, 

Kitokį protą gaus.
♦ *

Ten kur tolimoje Omahoje, . 
Užmirsztoje szalcje,

Kelios szeiinynos lietuviu 
gyvena, 

Nes ąu jeis gana.
Kaip sknizdelęs virba,

Bet szvepta diena, 
Aptaiso ne viena.

Isz to in prpvas pasiduoda,
- -I " r ! ||W I JI i " - • (|J1 -T v

Ir nevienas inlrisza.kuodą, 
Gerai užsimoka, 

O da volei muszti szoka.
Ugi tu rup nedovanosiu.

HKaip pagausiu tai parodysiu.
Ir teip .amžinai ėdasi,
Ir nuolatos provojesi.

Jeigu vyrai no kam verti, 
Reikia ir merguęzes papeikti.

Tosios *po grinezes bėgioja 
Visokes žihes neszioja.

Grinczioje raugalas,

U

y \ ■ 2 V' !' - m#

Žmogui inejus, paima galas,
tavora in Juru namus. Adresą vokite: . O.kožna vyniotis nor,

_____ a A A. . A h* ▲ ▲ te teSALES COMPANY,
H ’ ___ J, _ _ '• ___  _ . 1
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GEO. J. BARTASŽIUS

I
GEO. J. BARTAS3IUS Į < 
Lietuvis? ka Užeigos, Vieta > 

Arba Kotelis. r >

/J

Pinigu ir Laivakorcziu Siun-< 
timo in Lietuva Agentas. S

'■ ■■ ■ c

George J. Bartaszius į498 WASHINGTON, ST J

VVaker 4335

$ NEW YORK, N. Y.
> releponas

J. G. BOGDEN
J, i'..., .. .. A.ll • J.il IJ'L ik r I >' ■ J9

322 W.Long Ave.DuBois, Pa
L ' ..............
j ' ■ ' T . .Ii

Gitjtuyiszka* LBąnkieriDB [ 
ą Laivakorcziu Agentas

■■...r-“..’’'1 l,l'r7^7®x^,?u
■ ■ '■ '■• .. 7,-. ' iį
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Bet vaikinelei szalinasi 
anaiptol..t anaiptol.

Viena net cypėje sėdėjo,
O tėvai patys indejo, 1 

Da daugiau tonais girdėjau, 
Jvada tėvais nesenei ątpisz-

fcjąu,
'' te K II I. I»

Bet ta dąlyka sąvo.kuinai 
pavesiu,

Į

O dabar t rupu Į i pasidėsiu. ?
. . ' r- • .r -r i  -   . - -i - ii r r—.- . .V - -

Antanas Ramanauskai
Lietu visikas Oratorius

MILL & PATTERSOrf STB 

ST. CLAIR, PA >

inzbuhamuoja ir laidoja mlrujduf
n n t vinnlriii Irnnlnin Pncn-nhua nnrn/t

: ’ • ” r**

ežia quo --------

ląldotuyiu, , veislių; į

"II1

y

nnt visokiu kapiniu. Pagrabus ptuįuo 

niausiu. Parsamdo 

kitiems pasivažinSJimams.

wmpwH® i 
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Bell jTrief oąaa. 1878. M

t-

Ubage ineina in sztora ir 
praszo pinigu del savo neregio 
vyro.

— O kur tavo neregis vyras?
— užklausė sztorninkas.

—- Ponuli, jisai stovi prie 
duriu ir,žiuri ar neateina pali- 
cijantas, -— atsiliepė motere. *

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. IIODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kuiną Ut.r- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
I

Ir

DAKTARAS IIODGENS
Philadelphia Specialistas.

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

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manea.yra 
gvarantuotas.

Baltrus turėjo 30 metu ir bu
vo vienu-vionas, kaip kuolelis 
t voroje. Sena Pelėdjene aptriu- 
sinoj’o šluboje ir virė valgyt, 
nes per daug nuolatos barszke- 
jo, biskuti buvo kurezia tir 
prieszi kaip ožis. Tai ir ne dy- 

norejo turėti
kitokia gaspadinia, malszesnia 
ir ne kurthria, o mat da ir jau
nesniu ir szveln°snio veido. Ka 
daro, vienoje Nedėliojo pasiro
do su szventadieneis drabužeis, 
nuėjo ant miszparo, o po misz- 
parui nuėjo 
ant rodos.

Ine/as 1a re.
— Tegul Ims pagarbintas.
— Ant amžių amžinųjų —at

sake p ra ba szcz i u s.
— O ka pasakysi, Baltrau?
— Atėjau jęgamasteli ant ro

dos — atsake mankindamas 
kepure rankoje. .

— Seskio Baltreli — tai ko
kios rodos nori klausti ir ^ka 
turi ant szirdiest

— Tai, mat, jegamastie, —ir 
vėl kepuria manko ir kaista 
Baltrus. — Tai mat, jegamas
tie žmogus pats vienas, ne turi 
jokiu artimu prie savos viską 
turiu prižiūrėti — ir vėl nutilo.

— Tai ka ? — paklauso • pra-

pas prabaszcziu
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baszczius. — Isz to asz ne galia 
! nieko dasiprasti.

— Kaip asz mielinu, praazau 
jegamasezio, jog butu geriau
sia, — jaigu apsipacziuotaių 
tada dvieje butu geriau . ir 
lengviau del manes.

Pra baszczius vaiksztinejo 
užsimislinias po pakaju, ir Ja
re:

— Na (cip, Bąltrcli, turi tei
sybių.

— Nes kaip pamisimu, jog 
pati gali būti niekesne už sve- 

t tima.
— A, turi teisybia, Baltreli 

tai ir nesipaeziuok!
— Nes žmogus vienas namie, 

a a 41 ii a ■ ' 1 a

f

ne turi su kuom meilei pasi
kalbėti. . , .... .

— Ir tai teisybe, Baltreli, 
reikia paeziuotis, tarė prabasz-
ežius lėtai.

— Vėl ant kito atvertus, jai- 
gu žmogus ne pataikys ant ge
ros moteres, tai rots pekla na
mie! O rodos boba, tai niekes
ne už velnią.

— Juk teisybe, veluk su ap-
sipaeziavimu pasiliauti, taro 
kunigas isz palengvo.

— Oi, jogamastie, dirbu ir 
nežinau kam Jeks? ne viena

i " *" :!fc ■“
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Jąigu esate silpni, nerviszki ar Ii- karta teip pamisimu. Niekiau* 
... 7 .7 7 7 > !
padare, atojkite pas mane ir pa- ar.ligos, O ne turėti jokio pri-

goti,. nedarykite tos klaidos ska kiti 
esa 1................... ...
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas 8zir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stokus jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite

r
Ar .Ln''1 ' C * 'i .t 11

Rumatismas visokiuose padejijnuo-

ir silpni?

tęs Jus apleidžia? Ąr esate nuvargę 
mane.

X ; Wrtl' Jį * 'į ' * > į

Rumatistnaa visokiuose padejijnuo- 
80, tęipgi jsztine, ir, ęztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano’ gydymą.

Ar esate servuoti ir troto nuode/ 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat l|r ' 
ant ’vogos, silpnos atminties, sarmat- 
Jyvi,, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pa lies, 
nuyarges,. skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėj e, 
stokus energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, astma, ..»v .. *♦'. 1 » 1 ! 1 • ’•
jima, isztynbpa gerkles (goitre)

pasiduoda per mano gydymą.

kusis ir iszberimai ant veido, pa lies, 
nuyarges.i skausmas paežiuose, skaud

stokos energijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydau kataru, astma, 

dusuli, užima kalvoje, trumpa girdė
jimą, isztypkna gerkles (gojtro), 
kraujo, odos ir spociales ligas pilvo,

1 • *• y m . n 1 *

Inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir
- - - , .ij

>

Ąt*ikįitc roda dykui. Po tam
)• 

jąis ir dapg pagejbantis yrą mano spa- 
sabas gydymo. Padekayones nuo dak
taru, Iqjeriu ir dvu8iqzkujufc,Tic,gy^y: 
mai patyirtinti ir, rokomendavoti per 
garBingiauBiua . Europos jr 4 Arnuos 
^pecinlittua:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofiąas tenais

landos nuo O’ryte iki 8 vakare.
'1 1 r '| *T||įĮi» ■; ' < <1, J Į: .į; ■ ' J, I \ - 4 M .. 11

neurjtis.

iszęiszkinsiu kokis skirtumns, gores

tarų, Iqjeriu ir dvu8iązkujufc.Tio,gy^y: 
jx»ai patvirtinti ir rekomendavoti per 
^arsinęiąysiua .Ęuropoa jr 4 Arnuos 
Speclulistųs:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu- M -* « B « "'*x. ii J L tf ’k ' 1 k * •
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va
landos nuo 0’ryte iki 8 vakare.

J 1 T 11 i ' ■ ’ L» . V „4 Ii’ . 4 *"l 11
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sią žmogui sulaukus senatvės

žiu re ji mo !
— Tai szventa teisybe t — 

tarė kunigas, — reikia pa -
cziuotis.

Baltrus pasikasė galva ,ir 
tarė:

—(Kad tai žmogus priesz tai 
viską žinotu, kaip bus apsipa- 
cziavus! Labai sunku palaiky* 
ti ant geros gaspadines!

— Jąigu ne ųžtįkstgeros, tai 
geriaus nesipącziuo|i.

Tada tarė Baltrus.
j __ ' 11 * ' r. ** - \ .
— Nes ka asz galiu dalytį?
Jegamastis karį# sako^tęįp,

kita karta .kitaip, asz;p^aszy- 
tau rodos!

■ 'ir *

Kunigas prisiartino prie
Baltraus, paplojo su ranka iper
peti.ir (are:

— Kokia rodą galiu tau 4U0‘- 
li, Baltreli ? Darykie ,kaip?|iori 
— asz mislįpu kad aplipa
cziuosi ir atliktas kriukis!

— O tai sziteip jegamasti ir 
aąz .PĮpslifluJuid, tai bųs-gęri&u-
šia

.„d* i^.B

■.YVEN1MAS > SZVKNCZIĄUMOS 
.MARIJOSVANOS.

«B

Visa* pttnas ApraasymM . apto
: f 11

1

Gyvenimą ’ Marty
$5 poslapiai. Puiid
Preke iu prĮaiuntimn,,

D. BOCZAAUSKAfl-OO, 
MAHANOY CITY. PA. t
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FįM

ŽINIOS VIETINES.
— N(‘deiioje pirma diena 

Va sa ri o-Febrna r y.
— Panedeli Grahn vežios.

f

— Vein truputi pasnigo ir 
pradėjo szalt.

— Szi vakara, ketverge, 
Klot oru Prog. 

ant Norkevi-
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didelis balius 
Sus. draugyjos, 
cziaus sales.

— Nodelio j vakare didelis 
teatras ir koncertas kuri ren
gia 
kuopa 48.

•I

50 
oo 

likos

Antanas

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

Amerikos Historiszkos 
Dienos.

GALI BŪTI KITAIP. /?
' 1.1 .........  ' -.

DR. T. J. TACIELAUCKAS

atsi- 
Sveteliu 

kurie

n penio

Pan 
ui vežios-

Mikolo Pajaujo, 
kolos sau

Darb. Literai u ros Draug. 
Atsibus Norkevi

czians saloje.
— Szv. Jono balius 

buvo pasekmingai,
pribuvo isz visu szaliu, 
turėjo puiku pasilinksminimą. 
Sale buvo puikei parodyta, or
kestrą gera ir vakariene ska
ni. Apie 7>00 poni pribuvo ant 
uŽkviotimo. Buvo tai vienas 
isz pasekmingiausiu pokyliu.

— Jonas Kristupaviczius. 
623 W. South ulyczios,
dinsta insziurenc agento del 
Prudential kompanijos ant vie
tos Juozo Milaucko.

— Pacziule Antano 
gonio, 305 E. Centre
likos iszvežta in Hazletona li- 
gonbutes ant operacijos.

— Airisziu parapije aplni- 
kys didelius vargonus kuriuo^ 
pirko blaivininku draugove už 
4,000 doleriu.

—— Pa 11
kuri iszlauže koja 
vaitos adgal, sugryž.o namo isz 
Ashlando ligonbutes. Da pereis 
kelios sanvaites pakol motore 
gales vaikszczioti.

— Tszduotojas “Saules” p. 
Viktoras Boczkauskas likos 
paragintas ant (Įžiuręs in 
Pdttsvillos suda Kovo menesi.

— Juozas Ravaitis isz Her
rin, HU., ir Motiejus isz Newar
ko dalvvavo savo brolio laido- 
tuvosia Minersville ir prie tos 
progos atsilankė in 
“Saules. ’’

“Saules
Boczkauskas 

ant (Įžiuręs

redakcije

DIDELIS BALIUS
. Rengia Lietuviu Moterų Pro- 
gresivos Susivienijimas Kuopa 
33 Mahanov (’itv. Invvks Ket
verge vakara, 29 Sausio, Jau. 
192.5 Norkeviczians salėje. Ant 
szio baliaus griesz pirmos kla
ses ork<kstra, teipgi bus skaniu 
užkandžiu ir gerymh. Draugai 
ir Drauges ncpamirszkite >/io 
baliaus. I’žkvieczia Rengėjos. 
Inžanga vyrams 5oe. Moterims 

.’5c. (9ir merginoms

DIDELIS TEATRAS IR 
KONCERTAS.

Bus perstatoma dvi juokin
gos komedijos: 
mos” ir “O. S.”

“Trys myli- 
” ir “O. S.” arba szliubi- 

nes iszkilmes. Bengia Darb. Li
teratūros D-jos 4<S kuopa. Atsi
bus Nedėliojo 1 Vasario Feb. 

svetainėje, 
Losz ima.s

sulosz

sižvmi loszime.
9

1925 N o r k e v i cz i a 11 s 
Mahanoy City, Pa. 
prasidės 7 vai. vakare.

Geriamoji Publika:
Sziuos du veikalus

Minersvilles ir Shenandorio lo- 
szejai. O žinoma jie visada at- 

Todel ir szi 
karta bus gana gardaus juoko,
nes veikalai yra labai juokin
gi. Teipgi bus 
nuos Shenandorio 
ras. Todėl visi in teatra. Visus 
kvieczia Rengėjai.

Inžanga 50c. Vaikams 25c.

ir dainų. Dai-
“Aido” cho-

ŪŽMOKEKIT UŽ VANDENI.

Subatoje, 31 Sausio, bus pas
kutine diena užmokėti skola už 
vandeni. Po tai dienai bus už
dėta bausme 5% ant dolerio. 
Pasinaudokite isz laik ir už
mokėkite už vandeni tuojaus.

^fabanoy City AVater Co.
ANT PARDAVIMO.

W 1... ................................................................. ..................... 4 '

Namas del vięnos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

k

Juozas 
metu ir jojo sūnūs Juozas, 
metu, 15 S. Bridge uli 
baisei apdegintais per eksplo- 
zije gazo Maple Hill kasyklo- 
sia. Abudu li’kos nuvežti in 
Ashlando ligonbuti.

— Girdot, kad
Aleksa, pavojingai serga ir net 
keli daktarai suvažiavo ant ro
dos idant pasekmingai gydyti 
ligoni.

— Lietuviu kliubas laikvs 
puiku pokyli 16 Vasario Mahc- 
rio saloje. Bus tai vienas isz 
didžiausiu metiniu pokyliu ant 
kurio su va žinojo svetelei iszs n važiuoju 
visu aplinkiniu.

— Vadas palicijos kapito- 
sugryždamas isznas Fairlie,

Philadelphia, Pa. f Czio- 
nais mirė Jurgis Butkcviczius 
kuris gyveno i po 3 
ulyczios. Velionis turėjo 46 me
tus ir gimė Lietuvoje, Vilka- 
viszkio parapijos. Paliko sese
ria ir broli.

40 N. 15th

Frackville, Pa. f Lndvikas 
Matuseviczius, 35 metu, kuris 
likos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuto ant gydymo, mirė stai
ga i Panedelio vakara. Velionis 
paliko paczia.

.1. »

Minersville, Pa. f Kazimie
ras Ravaitis, 41 metu, nevedias 
mirė deszimth diena Sausio,

Heights kur lankėsi pas moti-, sįrg-damas ilga liga, iszgulejas
bose kuri vare Falkenstein 

juom pradėjo ginczytis 
apie užmokesti.

paleido kapitonui dvi

na 
ir su

Dreiveris in-
1rszes 
kulkas in pilvą po tam pasida
vė. Palicijanta tuoj nuvežė in 
Ash lando ligonbuti ant opera
cijos.

PARSIDUODA
AUTOMOBILIUS.

visa sanvaitia Ashlando ligon- 
būtoje. Velionis paėjo isz Bar- 

., Smalnygenu kai- 
broli Motiejų isz 

Newarko ir Juozą isz Herrin, 
Til., ir tęva Lietuvoje, 
palaidotas 16 diena su bažnyti 
nioms apejgomis ant vietiniu 
kapiniu kur jojo broliukai ir 

su juom

tnyku para 
mo, paliko

Likos

ti ranga i atsisveikino 
ant szio svieto.

Vasario Menesyje.
Vasario 3, 1811Vilbul IO .101,1

Gimimo Diena Horace Gree
ley. Vienas Amerikos garsinu
siu žonrnalistit, ir per 20 metu

Atidarytas automobilius be
veik kaip naujas, del 5 ypatų, 
geram padėjimo, parsiduos pi- 
gei. Krei|)ki‘es ant adreso.

Peter Staczkonis
27 S., lOthSt.
Mahanoy City, Pa.

t

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

ir didumoVisokiu modeliu 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografu pas 
mane. Kad ir reiketu mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografu ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig
ins. Senus daigius pataisau 
kaili naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WAS0H (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios) 
MAHANOY CITY, PA.
PARSIDUODA FARMA.

Plymouth, Pa. f Nesenei 
Vaicziuliu szeimyna turėjo nu 
lindima, per mirti joju

mot y neles, kuri pan Ko 
penkis vaikus isz kuriu vyriuo
se duktė yra vedus. • Velione 
sirgo vos tris dienas, turėdama 
42 metus. Buvo labai gundote 
motoro ir mvlinti nuo visu. Pri
gulėjo prie Szv. Onos draugu

Ražancziaus Moterių. 
Nulindęs vvras sudeda szir 
dingai aeziu visiems, kurio da- 
Ivbavo lakiotu vesią.

mos
myle 

palik

ves ir
v v ra s

Brooklyn, N. Y. f Joseph 
Stankevitz, 38 metu, gyvenos 
192 Grand St., mire Sausio 24 
d. buvo laidotas 
szv. Trejybes 
kun. Pauliuko bažnvežios.

50 inetu 
, mi-

Sausio 28 d. 
kupinose

t Jule Peczkaitis, 
gyvenusi 636 Driggs Ave 
re Sausio 25 (Į., buvo laidota 
Sausio 28 d. Sz,v. Trejybes ka
pinėse, isz kum Pauliuko baž- 
n vežios.

ir sziltas van-
200 vaisingu me

ioti akieriu farma, du namai, 
tvartas ir kiti budinkai ir ledi- 
nvezia. Szaltas 
Iduo šluboj.
dzin. Apie myle nuo E. Maha- 
noy Junction. Parsiduos pigei. 
Atvažnokite patys peržiureti.
(t. 10.) Wm. Kunkel

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 

Teipgi lotai minėtam 
Apie danginus dasiži-

keseziu.
mieste.
nokite ant adreso.

V. I.apinskas
601 W. Mahanov Avė. .

Mahanoy City, Pa.(t.f.)

4 Readin
. Įmes

O < >

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ

1 VASARIO IR 1 KOVO

Dubeltavas 
Tikietas

»

Ryte 
... 12:01 
.. 12:10 
.. 12:47 
.. 12:55 
... 12:85 

1:16 
1:45 
6:35 
7:40

Speciali* treina* Subatoa nakti

Isz 
Shamokin . 
Mt Carmel 
Ashland .. 
Girardville 
Shenandoah
Mahanoy City....................
Tamaqua..................... .. .. .. ..
New Yorke (Liberty St) 
New Yorke (W. 23rd St.)

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka > 
nuo W.-23rd St. 6:47-vakare, nuo C 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati > 
vakara in virsz-minetas stacijas, r

Ant Readingo Geležinkelio
X

So. Boston, Mass, f Pereita 
Nedelia, Sausio 25 d., 
vai. vak. mirė Antanas 
lys. Paliko moteri, (lukteri, tę
va, motina ir nemažai kitu gi-

Miro pasirgęs 
. ’Turėjo 34 m.

O
apie 5 

re i s-

apie 20 
Ieva

miniu, 
valandų.
paliko du syk vyresni už savo. 
Prigulėjo prie sz. Petro dr-jos, 
Susivienijimo szv. Kazimiero 
dr-jos ir prie S.L.A. Laidotu
ves bus Soredojo.

Gyveno savuose namuose po 
num. 100 G Street.

Pas mus darbai slenka
pamaželi, dirba tiktai po tris 

Žmoniųdienas per sanvaitia. 
teipgi randasi daug be darbo.

Aiduli

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
ČhaideiBzku. Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Dizguldinejiinas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katta lozdeda tmogaus ateiti. Su 
Salaroono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

KNYGUTE* 25cVISOS TRIS 
TIKTAI UŽ

Prlaiusklte mumis 26c. Gausite 
tisas tris* knygutės pėf t>M<Jita. "‘ 
Pinigus f elite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.
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— Davei man, tėvo, gyvastį, 
todėl duokie ir ant jojo užlai- 
kvmo.

S' ~ ■

— Mano .mielas -sūneli! Da
viau tau ir jįcura, todėl galiu 

lant josios uždėti szimta lazdti 
jeigu man tai patinlca.

Sūnelis daugiau nieko nekal
bėjo, nes žinojo kad tėvas turi 

G .

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojui.

2rra> Floras Klino Name 
W. Centre St., Mahanoy City, P*.audofomų ir 1.1. leivienas ki

tas vardas tarp dabartihiu isz- 
radeju neužima tokia svarbiu 
vieta kaip vardas Thomas 
Fd i son.

Vasario 12, 1809 — *
Abraomas Lincoln gimė Va

sario 12 d., 1809 metais, Har
din apskrityje, Kentucky val

Skaitykite “Saule”
intekmingiatisias radaktorius, 
buvo sūnūs biednaus Vermont 
ūkininko ir visas jo 
gautas vietinėj mokykloj. Su
laukės 21 metu atvyko New stijoj. Jo tėvai buvo biedni, jis 
Yorkan ir atidarė spauzdinimo 
ofisą, kur iszleido “The New 
Yorker. ’ ’ 
toriuin i‘The Log Cabin,’’ 
del jo puikiu editorihlu buvo 
pripažintas kaipo politiszkas 
raszytojas. Balandžio 10 d., 

jis iszleido pirma ko- 
York Tribune.

mokslas

Vėliaus tapo rodak- 
ir

teisybe. Jpl«

1841 m 
pija

•4

“New'* York Tribune.’' 
Jis pradėjo su $2,000, bet per 
sekanezius 30 metus tas laik- 
rasztis taip greitai iszaugo, 
kad kuomet Greely mirė laik 
rasztis vertas milijoną doleriu. 
Groclev buvo garsus kalbėto
jas. Būdamas republikonu, ta 
po Demokratu partijos pasta 
lytas kaipo kandidatas in pro

Nobu v o 
npkriezio 29, 

daugiau* 
mot u. l'ot vist iok j<» 
užima pirma vieta 

Amerikos žournalistu ’surasz?.

vargo isz pat jaunystes dienu: 
neturėdamas progos daug lan
kyti mokykla, pats beveik sa
vimi iszmoko advokatūros, 
paskui buvo Suvienytu Valsti
jų prezidentu. Jaunas būdamas 
gyvendamas su tėvais IllinooL 
valstijoj, kur jie buvo persikė
le isz Kentucky, jis skolinda- 
masi knygas, liuoslaikiu moki
nosi. Advokatūra praktikavo 
1836 metais Illinois

NįB1
valstijoj.

zidentus 1872 metais.
iszrinktas. Mirė L: 
1872 m. Praslinko'

! »o t 
pirma

m. 
kaip 50 
vardas

\ asario 5, 1756 —
Aaron Burr. Vice-preziden' 

tas Suvienytųjų Valstybių, gi
nu* Vasario 6,1756 m.. Newark 
N. J. Insteigejas “Politiszkos” 
maszinerijos Amerikos politi
koje. Prezidentu rinkime jis su 
Jefferson’u gavo 
balsu, ir Atstovu 
rinko prezidentu
na. Burr tapo vice prezidentu. 
Vėliaus jis pralaimėjo New 
Yorko guMrnatoriszka rinki
mą kuomet Hamilt on’as laimė
jo. hipy kės 
m i lt on’a d vi kovon stoti ir ji 
nupzdve ir ližinusze, Liepos 11. 
1804 m. Nuvykęs 
slenge uždėti atskii
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Te x o j arba' M e k s i k o j, 
nepasiseko?

bet tas

X’asaria 11, 1847 —
Gimimo Diena Thomas Edi

son. Tas garsus iszradejas gi
mė Milan," Ohio, \rasario 11, 
1847 m. Kaipo mažas vaikas 
buvo laikraszeziu nesziotojas, 
vėliaus tapo telegrafo operate 
rimu. 1869 metais insigijo sau 
vieta kaipo nžžiuretojas Gol 
den Stock Telegraph Compa
ny. Czion jis iszrado kelius da
lykus, kuriuos kompanija nuo 
jo nupirko už $40,000. Su tais 

fabriku 
Yra per-

pinigais jis insteige 
West Orange, N. J. 
daug jo iszradimu visus czion 
minėti. Jis iszsieme suvirs? 
tūkstanti patentu szioje szalyje 
ir kitose szalyse ir jo iszradi- 
mai duoda darbo apie milijo
nui žmonių, 
liūs isz tu -

Tik paminėti ko 
jis sugalvojo mi- 

meografa, Pagerino raszomaja 
maszinelo, • iszrado fonogafa,
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A5UAMAM LINCOLN

Jis pagarsėjo kaipo preiszinin- 
kas negru vergijos, ii’ už juo* 
kovojo. I860 motais naujai su
siorganizavus dabartine Re 
publikonų partija pastate ji 
kandidatu ant prezidento, ir 
jis liko iszrinktas. Rugsėjo 22 
d., 1862 metais jis iszleido Ne
gru Paliuosavimo Deklaracija. 
1864 metais jis tapo iszrinktas 
antram terminui, bet 1863 m. 
jis buvo nuszautas Washingto- 
ne teatre.

. Už pnliūosavima negru buvo 
kilus Namine arba Civile Ka. 
rė. Pietines valstijos atsimoto 
nuo szianrinin, kurioms Lin 
kolnas priklausė, ir iszsirinko 
savo prezidentą norėjo pasilai
kyti savo tvarkos ir negru1 
vergijoj, nes tik isz vergu pie 
tinęs valstijos darė sau pelnus. 
Linkolnas nenusileido, maty
damas pavoju szaliai jeigu ji 
suaifckaldys, ir norėjo palaikyti 
visas valstijas unijoje kaip se
niau buvo. Pietines valstijos 
tapo nugalėtos, ir unija užtik
rini bet Linkolnas už tai atsi
mokėjo savo gyvastimi.

Abromas Linkoln yra vienas 
isz (daugelio pavyzdžiu jog isz 
prastųjų kyla galiūnai jeigu 
tik stengiasi ko nors siekt, jei
gu laika neleidžia dykai, 
nyste neaikvoja ant nieko. Vi
soje szalyje ir visame pasauly
je jis yra žinomas kaipo “<sz 
liuosuotojas,” jam visur pas
tatyta ir kitur dar statoma 
paminklai.- u
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ir gražiai ap^inklžii.sicnui 
\vtahK papmAtl (gaivu* su grt* 

r 1 paproty* jpdlo*

žmonių gnd^tų pmd^pti 10 ix*niku 
w * .!_□ tavo Kalva*.

-Mian lietoje to, jie Mandlen naudoja

Ruffles
ridikanų mlrtlMJi kuriu, Jri 
UtepHl j norui galva kasdien jnr na-
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ir kuririiiiu^i Jurgio, buvo 

.Liojau^iii papročiu puikiom*
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Tačiau vietoje to. Jie ftiii

tavo galvai.
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vaite ar iMimti dienų ir valiau* tik rctkareiaii milic reikalo, greitai ap-
Vulh galvoj o<14 nuo Aių erzinančių baltų lupynų; nlet^jiinAT tuojauf 
pranyk,* ir plaukai tuojau® atfrauM na vo, na tu ralį, normali gražuma. 
RuAb* galima gauti vitKMe aptkkoMu jmj 0$į*. bonkų, arba ui 75c. prisiūti
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pranyk* ir plaukai tuojaua atgaus mvo natūrali, normali gražumą.

ciajue poAtu tiekiai iA dirbUtviM.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4tkSt., BreeUya, N. T.
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Yra tai maiszyme ir 
kepime I 
metu iszbandimas isz- 
mokino mus kaip pada
ryti szita garsigna kava 
tokia gera, 
sziandien yra.
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F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4lh Street j Brooklyn, N.Y.

neifaU niekiami 
i* 1,

jų vidų- 
alų* jys,

KroUks
1 i TV jį

, kai jų viduriai 
vidurių

L< J

litru

■ A
'gii i.

> ig i'.siij

J 
ru j w

• /i 
jiOii'j Ui;

ui .

iipllAw? ar tiesiai H laboratarljoiK
^0 ■M- O®

■A'KW.I. y, 

w’j

ibi.oo*'r|bidil4’l DrauN*.
PkiAa <kutfl*uĄ neikia ureiUl, len-'1

iii
'<n1 'J

. s
i

bH

•

f.

’’ ?

A

>:

0I
K
■ ■

mW
■ v

Y į:

AA

’>'3’s’i s
i

L* ■b-
i;

y j' !\, V

M

•B
■;W

f.’-:-*;'. į-

"X

X-H

p-:

M
H

I

t

s SBt

S!
MEDALIS DEL M. JUSSERAND. .
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Kada Francuziszkas amba sadoris M. J usseraud apleidi- 
nejo AVashingtona, po 20 metiniai tarnystai, jojodHuigai isz- 
kele jam puikia vakariene ant atsisveikinimo 
szi sidabrini medali ant atminties.
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GERA PRIEŽASTIS.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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NAUJAUSES BUDAS.

Szios gadynes poniute: — Daraktorka: — Del ko gar- 
Kaip ilgai verdi kuuisssini’alfCĮTTj^tnrttokiįvš tlgas k'djasi’ • 

Onute: — Kad nevilktu vai-
» , H|

k u ant žomes kada atnesza pas 
žmonis. *

%

tminkszto?
■ Tarnaite: — Pakol -surukau 
viena paperosa. $

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi > 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. <

Merchants Banking Trust Oo. 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. Dekite savo’ pinigus^in' srita Banka b i 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa> < 
dauginimu procento, >

■'ll

-

M- . 'M

ik..-i‘-.ii.r ■ 1

'i'i'l
■ i 3

-pi'iOl
;lf||

Mk
KB

it

■: Ilf JU




