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vaikai

SENUKAS SUSZALO ANT 
KAPO SAVO DUKRELES.

M

Linden, N. J. — Tėvai myli 
savo vaikus torp* J^g neuž- 
mirszta juju ir po smert, atlan
kydami kapus savo mylimųjų, 
papuoszinoja ir užlaikineja pa- 
rodkią ir lankei paaukauna 
savo gyvas!es ant tuju kapu 
isz meiles del ju. Bot
greitai užmirszta apie mirusius 
tevolins^Aplęidžia juju kapus 
ir nesirūpina apie juju atminti 
visai? • '

Sztni ana diena, 75 motu 
Ditrikas Steffen isz East 
Orange, likos surastas konia 
užpustytas sniege ant Uoseli ill 
kapiniu, gulintis ant kapo sa
vo mvlomos dukreles kuri no- *
senei mirė. Senukas nuėjo ant 
kapiniu ta diena, kaip tai da
rydavo kas diena, o 
tai žinojo kaimynai ir nematy
dami jojo kolos dienas, nuėjo 
jeszkofi nubudusi tęva, suras
dami ji suszalnsi ant kapo my- 
lemo kūdikio. Buvo palaidotas 
szale josios.

ana diena, 
Steffen

i

kad apie

PALIKO VISA SAVO TUR
TĄ DARBININKAMS.
Chicago. — Laikrasztis

” kū“Chicago Daily Journal 
rio iszdavvsta vrn verta snvir- • •
szum keliolika milijonu dole
riu, likos palikta del trijų dar
bininku per locnininka John 
Eastman kuris mirė nesenei. 
Prideczkas prie pa liktu** test a- 
monto parodo buk East mano 
levas likos užmusztas karojo 
1864 m. motina mirė, jojo pati 
toipgi mirė 1918 m. o vaiku ne
turėjo ne jokiu giminiu, todėl 
viaa-turta paliko del trijų isz- 
tikiamu darbininku kurie ves
tu tolinus iždavvstes bizni ir 
dalytųsi jojo turtu.
ANGLEKASIS NUŽUDĖ KI

TA BAISIU BUDU.
Nanticoke, Pa.

toipgi mirė 1918 m.

Antanas 
Lnkaszevski, 36 motu, likos su
draskytas per eksplozijo dina
mito, kuris eksplodavojo brns- 
te. Už taji darba likos areszta- 
votas Juozas Vrublevski, 31 
motu, kuris dirbo toje paezioje 
vietoje ir uždarytas kalėjime 
už žudinsta Lukaszevskio. 'Va
ja diena Lnkaszevski ūžt am- 
pavo skyle dinamitu, pritaisė 
elektrikiui drata ir ant ryto
jaus kelmo’ szauti skyle. Kada 
Jjiiknszevski nuėjo namo, Vru
blevskio pridftiGno drains prie 
skrynosjcpr.raddsi daugiau di-

J u ozą s Vrublevski,

ant ryto-

narni jo. fcula Luknszevski atė
jo prie dnrbę ant rytojaus, ne- 
užt.emino nieko blogo, patran
ko TOtikute eloktrikines bate
rijos kuri eksplbdavojo abudu 
szuvius. Jojo leberis taipgi li
kos baisai sužeistas.

Dėjiko Vn.tblovski t ei p sze- 
toniszkai pasielgė tai da neda- 
žinota, bet laike teismo viskas 
iszsiduos.

MOKĖJO KALBĖT 53 
KALBAS.

Tacoma, Wash. — 
ris Karolius J. Amoll

Profeso- 
, kuris 

kalbėjo net 53 kalbas, nuo Es- 
kimosu lyg Afrikoniszkos Ilot- 
tontotii kalbos,
praeita menesi. Jisai buvo sek
retorium prie Ame riko amba
sadoriaus Japonijoi per 12 mo
tu, mokėjo Ja po n isz k a ir Ki-

mirė czionais

niszka kalba geriau ne kaip 
tautietis, buvo profesorium 
dvejuosia universitetuosia Ja
ponijoi. Mokėjo visasponijoj. Mokėjo visas svar- 

j bin uses kalbas ant svieto ir 
daug pasidarbavo Suv. Valsti
joms visame, kur reikėjo daūg- 
kalbio žmogaus kokiu . buvo 
profesoris Arnell.

n
ANGLEKASIS NUŽUDĖ PA- UŽTEMIMAS UŽTEMDINO 

CZIA IR DVI DUKRELES.
%

(‘umberland, Md. — Russell 
Martin, 28 metu, angle kasis, li
kos uždarvtas 
kalėjimo už
paežius ir dvieju dukrelių, 4 ir 
16 menesiu senumo. Priežastis; 
žudinstos buvo lU'sntikimns li- 
kejimiszkuosia 
Szeimyna gyveno 
Wintersa, kuris

ezionait iniam 
nužndinima savo

pažiuruosia. 
pas dodia 

užtiko jauna 
moteria gulinczia ant loVos su 
insmeigtn peiliu krutinėję, 6 

t u rojomergaites turėjo perpjautas 
gerkles, grindis Ir sienos buvo 

kraujais auku paapteszkiūtos 
siutulio. Kada inirszia gyven
tojai jiji norėjo suimti, norėjo 
pats sau pasidaryti gala. Mar
tin badai buvo laibai užvydus 
savo moterei, kuri stengėsi nuo 
jojo persiskirt.

PO DAUGELIO METU SU
RADO SENAS SIDABRO 
IR AUKSO KASYKLAS.

Vago, Mex. — 
inžinierius

Ameriko- 
niszkas inžinierius Frank E. 
Davis isz San Franeisko, sura
do sęuas sidabro ir aukso ka- 

knrias 115 metu adgal 
iszdirbinejo Iszpanai po Kor
težu, o

svklas.

kurias vėliaus 'pamote 
kada Meksikonai sukilo prie- 

Iszpanus 
praminė 

La Cueara-

sza is
Kunigai 

kasvklas “ 
arba Kakrocziu (bamba- 

i’adosi

kraujagerins
1812 mote: 
taisės 
cha”
dierin) nes kašyklosia 
baisybe tuju vabalu. Iszpanai 
iszbogdami, nžpoezetino ka
syklas idant niekas juju nesu-
rast u, neš mane khdh Mt^i’yžti 
ir vėla jaises dirliti, bet slapty
be dingo kada sndege bažny- 

talpinosi rasztaiežia kurioje
kur randasi kasvklos.

Kada
prieszais

nėjo M ava rite.

r
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Aszl iionioli- 
ne-

JAJA ANT VISADOS.
Pitman, Pa. 

kos metu Veronika Miller 
klauso rodos laikraszcziu idant
nežiūrėti nnogdlu akimi ant už
temimo saules, nes nuo.spiinlii- 

apjakti. M ergai I e 
jog tai neliesa ir žiurėjo 

»e si i k lo.

liu galima 
mane, 
ant užtemimo saules 1
Ant rytojaus vi.siszkai apjako
ir daktarai pripažino, buk Ve
ronika daugiau jau 
saules szviesos.

JOSIOS VĖDINIMAI NE- 
ISZSIPILDE

Pittsburgh, Pa.

iH'inal v s

sukilo 
Diezą

M eksikona i 
prezidentą

Davis tame laike radosi pusty- 
Pa s i si epe jisai 

pas sena kunigą (1omppostello-
je ir laike pasikalbėjimo kuni
gas primine Davisui apie din- 

nses kasyklas, bet nežinojo 
kur josios radosi. Per 

Davis jeszkojo

H

viet os,
daugeli metu
tuju kasyklų, bet artimoje Ya- 
go rado turtingas gyslas aukso 
ir sidabro, bet jam vis rūpėjo 

kasvklos. Viena 
jisai szafta in kuri

bet

Kak roeziu 
diena rado 
insiloido su pagialba keliu dar
bininku, o kada inejo in vidų, 
užtemino milijonus bambadie- 
riu ant sienų ir visuosia kam
puosią. Dasiprato kad tai din
gusios Iszpaniszkos kasyklos. 
Jeszkojimas 
rado ko 
mot u.
JAUNA IŽGAMA — NUŽU

DĖ DVI YPATAS,
Los Angolos, Calif. — Septy

nių metu mergaite Alsa 
Thompson sn nusiszypsojimu 
prisipažino palicijai buk ji nu
žudė dvi ypatus idant matyti 

kentėjo isz 
ko turėjo dideli džiaugsmu.

Du metai adgal uždavė su
trinto stiklo del savo dvieju 
metu sesutes kada gyveno Ka

kadu atsi
kraustė in czipnais ir apsigy
veno pas savo teta Pratt, in- 
maisze žiurkinos truciznos in 
valgi tetos, nuo ko mirė. ^Mer
gaite bando nntrucyt ir kitus 
žmonis. Negana to, nužudo na
mine kate, szuni, užtrucino 
kanarkeli, perpjovė savo sesu
tei gyslas rankosia su britva ir 
kankino savo drauges visokeis 
budais kada tik atsirado pro-

Alsa yra

4 4 f !

gusios

jės/k o jo
pasibaigė, Davis 

per daugeli

kaip josios aukos

nadoje, po tam,

dukrele Russell 
Thompson kurio negyvena su 
savim nes yra persiskyria. 
Daktarai tyrinėja laja nepa
prasta jauna ižgama.
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Isz Visu Szaliui
---- r— I

GYVULISZKAS PASIELGI-1 
MAS BAŽNYCZIOJE PER

KALĖDAS. j 
i 

Lvavas.
draliszkojp
Antano, kuri atsil>n\’o 
naktije, atėjo 40 
vyru su kepurėms, 
pypkes ir cigarus, pasielgė ne-' 
mandagei, giedodami svifdisz-

— Be r niiszes kate 
baŽuyezio jo Szv

vi<Iii r 1 
pasigėrusių 

rukvdami

if’dodilmi svif'tisz- 
Korinis k( Ii pali- 

cijanlai radosi bažnyczioje, bei 
negalėjo jnju apmalszyti. Vi-j 
sns areszlavojo ant rytojaus ir 
likos snriai nubausti. ;

isz jojo paveikslo, vėlino idant yigog SZEIMYNOŠ ŽUDI- 
! ar 

kad 
gyva 

( c

Jojo pri- 
siegolo iszdraske jam akis —

kad ji kas 
ji volnei pa

in pragaru ir 
” ve

li no jojo alsi
nę vienas neiszsi- 

pilde, '.Vada Kralcntas C. Rod- 
kev užvedė teisina sūdo ant 
persiskyrimo nuo tokios raga
nos, apsako sodžiai apie viską 
ir tas ant jojo susimylėjo, por- 
lauždamas
— Jojo Velinimas 
lengvesniu budo.
KLAIDA KURI ISZGIALBE- 

JO JAM GYVASTĮ.
Washington, Pa. — Villimas 

Clikins, norėjo pasidaryti sau 
gala gyvenimo ir sumanė szito
ki Imda sutrumpinimo sau gy
vasties: pririszo prie karabino 

kita gabi 
inoteres kojos. Atsi-

jis užsimusztii 
nužndintu, 
griebtu 
daug kitokiu 
lininiu kad tik 
kratyt, bet

szirdingn

ryszins moterystes, 
iszsipilde

vamzdžio szniura. o 
prie savo i 
sodo ant krėslo ir L 
begi laukan. Moterį' Inivo bal
sei porsigandus, ; 
slenksczio karabinas 
nuo stalo, szuvis nepataikė in 
\rillima tiktai in Įauga, motere 
iszbego pas kaimynus pranesz- 
datna apie atsitikima. Kaimy 
na i subėgo, 
nugabeno in 
paikszu kur daktarai dabar 

makaule ar 
jojo randasi kiek proto ar ne.

mandagei, 
kas dainas.

NAŠI ISZ BADO,
Moskva. — Daugeli szeimy

liu atima sau gyvastos Už prie
žasties bado, kuris vicszpatau• 
jo keliosia gubernljosia Rosi- 
joi. Slaropolske tenai
savo vaikus ir mot ores idant 
nekenstu badu. Keliolika<tszei- 
mynu užsidarė grineziosia už- i 
doge, iV visi sndege ant smert.

nužudė

F* W« BOCZKOWMKI t KA t tor

SZUO ISZGELBEJO JAM GYVASTĮ.
Paveikslas parodo trijų motu Jonuku Stowell isz Chica- 

ct . t . v . v ... gos ir jojo dranga “Beauty .p,,,,
SznnHi znionni pražuvo tokiu .Jollllk.ls sillIlafl!lnias knkniojo illlnotė (h

11

NEGYVAM RAMYBE 
SUDRUMSTĖ.

Sziaulenu,
(policijai pil. Kuri kieno prane-

kad to valscziaus Butkiu
• Pila mi * ♦

Sziauliu apski'.,

SZP’.kapinyne palaidotas k^žin ko
kio isz kažin kur atvežto kūdi
kio lavonas. Policija priverstp 
buvo lavona atkasti 
perduoti Tardytojui, 
daug kam pasidarė

ir

11 iii

S
■l'fl

byla 
isz k,o 

gpisz/ties.
Gi paaiszkojo, kad vaikas buvo

'' ffllpalaidotas vedusiu levu ir ino- \» 
tina verko, kad jos kūdikėliui 
ne mirusiam neduoda ramybes.

skundike .4 
patraukti teismo atsakomybėn. .
SAUŽUDYSTE ISZ MEILES.

Dusetos. — G medžio m, pa-

Ar nevertėtų tokia
jį

t

ir kitokiu bildu. Valdže mažai 
rūpinosi snszelpimu t uju nelai
mingu. •

NESUTIKIMAS TERP 
GRAIKU IR TURKU.

į .. .. i .. i 'X i.. •. i..: i re 
kai varo visus Graikiszkus dva

i

London. — l'ž tai kad Tur-i

le u ris jam
C H

g v vast i.iszgelbejo gy vast i. 
'ganezia zapaika terp 

popieru nuo ko kilo didele liepsna. Szuo lakstė po stuba loda
mas garse i, pakol nesu bego žmonis ir neužgesino liepsna.

—_ _ __ __________

„ ISZ LIETUVOS
i žm<m i u ,■ Ml i rbe k a's'y k lose' B llVc k - t I 1 !* 1 ’ ‘ ‘ Z ’ ' i C t4 i t J •

ŽIURKES ISZGELBEJO 150 
ŽMONIŲ. 

Cardiff, Vestfalije.

siszkus isz sklypo, torp Tttrkid brook liko išzigMbeti nuo tva- 
• ■ no, 

’ i valanda laiko 
1 M M

nesiiprat imas, 
kuris gali užsibaigti
ir (Iraiku kilo

paliepė jai kuju, I

kruvina
kuris kasyklas užlieijo m

kare. Lyg sziam laikui Turkai; . Žiurkes
j bėgli in virszu, iriszvare apie duJjzimtu dvasisz- 

’ lerp kuriu radosi keli 
pralotai ir patriarkai.

kuriu radosi keli
1 pradėjo isz kasvkln

žinoma at-

pnrpuole ,"‘l Į 525.000 DOVANU UŽ ATLE- !
nupuolė

snriszo Villima ir 
prieglauda del

peržiūrinėja jojo
4

Sarbruken, Vokietije. — 
kilo baisi 

1 kelis na- 
nžmusze aszLuonis darbi : 

ninkus ir sužoido apie dvide- į

Amonijos fabrike 
eksplozije; sugriovė 
mus,

szi ml s.
Los Augeles, Calif. — 

Pirmutini karta nupuolė czio- 
uais sniegas 
Daugeli pomaranežiu sodu pa- 
įieszo dideles bledes.

— Pagal 
jausiu surasza, tai czionais gy
vena suvirszum 32,000 Ameri
konu.

.#!

Angeles,

in daugeli metu.

Paryžius. nau

j kri'ipe žmoniii atyda. Pranesz 
( ta buvo visiems, kaip

Musu tėveliui

J

«ll

4

/li^i ui

i

J
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baigoje, kaime N. buvo toks nu 
tikimas. Neturtingas jaunikai
tis insiinylojo in turi ingo ūki
ninko (iluktori. Mergeles tėvai 
buvo prieszingi jųdviejų mei
lei, ir net jaunikaiti pavarė is% 
namu, kada jis atėjo aplankyti 
mylimosios. Taigi vienu nakti 
susitarta ir abudu jai pasiskan. 
dino Dusetų ežere (Sartai). 
Ežero lavonus rado susikabinu
sius. Tai* ka padaro"taju  ̂Jči 
vai! Ar no levu kaltybe sziojo 
sau žudysi oje.
dar pasižymi laukine kultūra; 
turi dar inproti rinkti savo 
dukrelei vyra,, o sunolipi* mo
tori. Gana jau szio barbarizmą! 
NE TEIP MOKINASI MČILE 

ARTYMO. 
» •

'l’verai, Tolsziu apfskr. — Cziji 
kunigėliai, iszmegine visus pa
žangos persekiojimo budus ir 
nieko iLelaiLiioJ«, grijub6j>i--.]MiSc 
kucziausiu priemonių: važinė
dami kalėdojant gazdina nt- 
raszysia nuo bažnyezios tuoM; 
kurie priguli prie L. J. S-gos, 
kitus — aktingosnins, 
riu negali paveikti per 
njas,” 
būni ja, kitus del ^yieno jiems 
nepatinkamo asmens aplenkiu 
visai, net giliai tikinezius žmo
nes (iki sziol nieko prosz juos 
noturinezius), kad tuoblidu su- 

szeiui.mas, tėvus 
sugriautu

* I
J
.J

NEPAPRASTA PERKŪNIJĘ
Viiskonys, Nanjamieczio vai. 

Panevėžio apskr. — 1925 m. 
Sausio men. isz 4 in 5 d. nakti 
pakilo audra ir perkūnija. Per
kūnas trenke . in 
sukrauta
O’

t robele, 
Skuodis.
Sausio men. pas mus

P vera i,

iiieko nelauncje^ grūdami-«pas

"į

'hdli

szieno kūgi 
gale trobeles ir uždė

jo nuo to užsidegu ir J. Grigo 
kurioje gyveno Al. 

Niekas neatmena, kad 
girdėtųsi 

poT-kunija. Tai labai retas atsi- 
t i k imas Lietuvoje.

:< M’
"i■j
I

greitai 
gidima, eiti lauk, ir visi iszejo;

savo 
inrankius, todėl suvėlavo iszei- 
t i isz kasy klų, i r jau 
jis niekad neiszejo.

\ andiio prasimiisze isz neži- 
priežast ies ir užpylė 

darbo vietas iii pust* valandos 
nuo apleidimo anglekasiu.

Czia nėra nieko stebvdclingo; 
g y vii-

KIMA IN NEW YORKA. tik vienas pnsilmti 
Ragmond Or- 

leig, apgarsino, buk padovanos 
25 lukstanezius tani lekiotojui 
kuris su aro^planu atlėks in 
Xe\v Yorka isz Parižiaus, tolu
mo apie 3600 myliu. Badai ai 
sirado žmogus kuris bandys at
likti laja kelione su 
kuri turės

I arkliu drutūmo,

Parižius. -

i nomos

I ■

maszina 
motori 500 

pussep-
1 into tono ir gales pasiimti 3Į.4 
tono gazolinus ir aliejaus.

35 UŽTROSZKO NUO 
KARASYNO.

- Czionais

viena
s vers

•>

Baku. — Czionais užsidegė 
vienas isz didžiaiusiu karasino 
szuliniu nuo ko nžlroszko 35
žmonis o apie tiek sužeista. Vi- 

miestas yra apszviestas 
nuo liepsnos kuri platinasi la
bai smaukei. Visi stenginiai už
gesinimo liepsnos nuėjo ant 
niek. Milijonai baczkn karasi- 
no dega kas diena.

sas v ra

Jt
I <

B

4
■C
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JEIGU NETYLĖS TAI BUS NUŽUDYTAS.

!• •Ona Brooks ir Elzbieta Massey isz Filadelfijos yra saugo*

P
►3

jamos per palicijo diena ir nakti. Merginos aplaike kerszinan- 
tes gromatas nuo plesziku jog jeises nužudys, jeigu ižduos 
palicijai informacija apie apipleszima bankinio siuntinio ant 

Merginos

>
I

jeigu

$21,000 kuris pinigus nosze isz Bank & 'Trust Co. 
pažysta tuosius pleszikus ir mato visa atsitikima.

daugiau

gyvuliai ir kiti 
fnurziau prajauezia to-

in ku- 
4 * mav. 

kvieczia atsykti in klo-
1I
J

tankiai
lėliai, g
kins atsitikimus. Tas buvo dau 
gely vietų, ir už tūlo laiko ka
syklos užgriuvo.i j n i<1 1 I U V <

Žiurkes net buvo apleido ka
syklas per pereita szesziu me
nesiu Kietosios Anglies Strei
ką; jos visos susirinko prie 
skyles, kur angloknsiai nusi
leidžia po žemio, ir lipo laukan 
isz kasyklų; ka esu pats mates.

— Nieniu Jonas.
GIRTAS VYRAS NUŽUDĖ 
PACZIA, JOSIOS SESERIA 
IR PATS SAVE SUŽEIDĖ.
Vied ni u s.

jas girtas in narna savo paezios 
kuri gyveno su savo seseria, 
pradėjo in jeises szaudyt su ta- 

užmnsze pa- 
seseria,

pats sau paleido szuvi in galva 
bot kaip rodos pasveiks. | 
Vida labai užvydejo savo pik 
ežiai, nes liužiurinojo, buk jiji 

daktaru llenrikiu 
San Franeisko* 

Amoriko. Daktaras užginezi- 
nejo tam užmotinejimui, nes ji
sai gyveno tam paežiam namo 
ir labai gailėjosi motores, ku
ria \rida tankei balsei musy
davo ir karta jam pakinio tris

DANGUM VAŽIUOS.
Netoli Mariampoles Kvietisz 

kio dvaro posznioj visa, rudeni 
kelias buvo iieiszvažiuojamas, 
didžiausios duobes, balos. Žmo 
nes vežimus laužo, gyvulius 
kankina ir jei kelias ir pavasa
ri nebus pataisytas, tai žmones 
sako, kad jau dangum reikėsią 
važiuoti.

' I 
Mariampole.

šio men. 3 diena apie pusiau 
valanda įio pietų

Gezą Vida, ate-

ja pasekmių jog 
ežia ir josios

gyvena su 
Wagiieriu isz

po tam

PERKUNIJA PER 
KALĖDAS,

Sz. m. Sau- rs • )
praūžė per 

Mariampole staigi vėtra su le
dais, žaibais ir perkūnija. Ve
jas apdrasko stogus.

Rageliai, Rokiszkio apskr. — 
Sausio 2 d. ant klebonijos tvo
ros rado laiszka, kunigui ad
resuota. Laiszko turinis toks: 

Jeigu tu, Stakelo, nesiliausi, 
virve 
pra-

Politikieriui visados

kirszintu 
priosz vaikus 
jiems nepatinkama darba.

Turiu priminti, kad ežia yra 
atvažiavęs koks tai kun. teo
logijos studentas, kuris szven- 
tadieniais iszbeges be kepures 
isz bažnyezios in gatve, variuo
ja pilieczius bažnyczion, kolio- 
damas bolszevikais, už ka jau 
v ra traukiamas teisman.• v *

GERE IR PRIGĖRĖ.
Velžio valscz. Czypliu k. trv s 

piliecziai gruodžio 2 d. p. m. ■ 
dviem vežimais važiavo isz Pa
nevėžio tiek pasigėrė, kad vi^i 
suvažiavo in Nevėži ir prigėrė. 
Su savim prigirdė ir pora ark-
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tai bus tau aut kaklo 
arba barabonasužnerta

durtas.
tokio neskanaus turinio laisz- 
kai.”

J

ŽMOGŽUDYSTE.
Vaidiluoso, Grinkiszkio vai., 

Lapkriczio 29 d. p. m. nežino
mas piktadarys pro Įauga nu- 
szove 25 motu amžiaus kurpiu 
Turski. lutariamus
policija suome ir vedamas tar
dymas.

asmenis

liu. Vienas isz prigėrusiu pali
ko dvi mažas mergaites 
laitės, o kitas tris mnžus

nasz- 
vai- 

kuczius. Tai ka padaro* degti
ne!
PLESZIKAI NUKANKINO.

Utolynes kaime, Mariampo
les apskr. n esc n a i. pleszikai u ž- 
puoĮe seneli Adoma Gabriavi- 
cziu, pradėjo reikalauti pinigu 
ir nieko neiszgaudami, pradėjo 
žiauriausiai kankyti,
pasinarine virve už kaklo tam
pyti, padus Jeginti ir smailu 
daiktu kuna badvti. Pinigu no-,

* . — " lt
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milijonus korimu iįlant jaja 
nomuszlii ir b persiskirtu 
josios. Wagnoris jam užmokė
jo $45, bet motoro nesutiko 
ant persiskyrimo nes josios ti
kėjimas tai nepavėlino, bot ap
linka pftvelinimo nuo sudo nuo 
jojo atsikratyt.

Vidai tas nepatiko, 
ana. dienu ir nužudo abidvi mo
toras. Butu ir daktant nužudęs 
liet jojo tame laiko nesirado 
namie.

nuo

atėjo

PLESZIKAI DIRBA.
Mankiszkiu, Sziauliu apskr,, 

apžėlusios krūmais pievose ga
na dažnai pasirodo pleszikai. 
No senaį tie pleszikai užpuolė 
gryžtanti isz Sziauliu Puzinisz- 
kivi k. pilieti, apiploszo ji ir už
mušto. • Vietine policija važiuo
ja. po kaimus ir tikrina ar visu 
ūkininku szunes pririszti.

pasiėmė du 
skilandžiu ir kelis gurius, pasi
slėpė. Nukankintas senelis, ne
sulaukė lyto, pasimirė.

gave, pleszikai,

sulaukė ryto, pasimirė. Poli
cija du intariamus asmenis su
ėmė ir vedamas tardS’mas. ,

kijo.
Konstanljnopolius, Tur-
— Apie du szimtai žmo

nių pražuvo, daug sužeista ir 
keli szimtai namu sugriuvo per 
dideliu sniegino viesulu ^uri •
atlanko TrebizaudtH 
Žmonis daug koraMftįLvVx

% Turkijoi. lai. k , Suk 1
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Pagal paskiausiris danėszi- 
mus isz Rosijos, tai vietds ap
imtos badu, da daugiau pasidi
dino. Ghbemijosia TamboVš- 
koi ir Varoncžo daug žmonių 
iszmire nuo bado. Padėjimas 
gubernijoi Charkovskoi teipgi 
arszesnis. Valdžc paskyrė pini- 
gltiia pasželpa dėk tuju nelai
mingu, bet jaja \^rgei gaus,

Ghbcmijosia Tambovš-

*

nes bolszevikiszki vlrszininkai r
vagia kiek galėdami. Daugybe 
žmdniu aploidinojri taisės ap- 

***•<!• • 4 . M • -

knr, kad tik surasti szmoteli 
duonos. — Tai tau bolszevi- 
kiszkas rojus.
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kuole (žmogiszka galva) kaip 
mokyti tvirtina,- turinti nuo 
100 lyg 200 thkstancžiu metu
sėlimno, Kankuole parodo, jog 
tame laike buvo žmonis daug 
iszmintingesni ne kaip šzian- 
dieninei laukinei žmonis. Pasi
daugina davadai, buk kitados 
vieszpntavo 
no, kokia turi 
žmogus.

linkines, eidami patys nežino n;finr|)j()

Japonai gyvendariti svetimo-
šia szalysia praeita meta nu
siuntė danginti pinigu in savo 
teviszkia ne kaip kada. Tarno 
mete Japonai nusiuntė namo 
16,900,000 doleriu. Isz Ameri
ka iszsiunte 10 milijonu, Angli
jos 2 milijonus, Brazilijos 1,- 
400,000 ChilėS 1,200,' 
gentinos 75,000. — Žinoma, 

• Amerika s tai aukso karVute 
kuria melže visi.

MII Ar
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Airiai paprastai mogstai gir
tis, jog jie yra gerais katali
kais, kaip jau tas pas tamsius 
žmones yra paprasta. Bet tas 
ikisziol buvo tik žodžiuose, ir 
dabar turbut pirmu kartu is
torijoje, pora Airiu pasistengė 
tai inrodyt netik žodžiais, bet 
ir... darbais, kaip raszo 
Lietuvis.”

Miestelyje Woodside, New 
Yorko valstijoje, Airiu katali
ku szvento Sebastijono para
pijos kunigas Collins ėjo kas- 
žinkur su savo reikalais. Ka
dangi dabar žiemos metas, ir 
kaip paprasta, žiemos metu 
szalta, tai kunigas Collins buvo 
szalikn apsivyniojęs kakla ir 
todėl kam nors buvo sunku pa
žint kunigą, kadangi apikakle
nesimato. Tuom pasinaudoda
mi pora Airiu plesziku, tyko
jusiu ant praeiviu po Long 
Island geležinkelio tiltu, kaip 
tik kunigas Collins prisiartino 
prie ju, tuojau priszoko prie 
jo ir atkisze revolverius, pa
liepė kunigui iszkelt rankas, ir 
laikyt jas iszkeltas, kol jiedu 
apžiuręs jam kiszenius. Kuni
gas nusigando, bet greitai jhm 
atėjo mintis kaip galima isz 
nelaimes gelbėtis. Jis. ramiai 
pleszikam paaiszkino, jog sku
binasi su komunija pas mirsz- 
tanti ligoni, o kad patvirtint 
savo žodžiu teisingumą, nu
spaudė žemyn szalika ir paro
de savo apikakle.

Pleszikai pamato su kuom 
jiem parsiėjo turėt reikalu,
greitai nuleido revolverius, nu
siėmė kepures, ir nulerike gal
vas, pasitraukė, o kunigas at
gavės drąsą pasakė pleszikams 
“God bless you my children, 
ir nuėjo kur jam reikėjo.

lankei skaitome apie ilgas

“ POPIEŽIUS“TIBETONU
IR “DIEVAS” DINGO.
Pirma karta istorijbi Tibeto,

dingo isz sostapllcs Tashi La 
Popiežius“

valanda isztiko prisiartino vienuolikta valan-

Ii" 
l

T, HR1 
if T 
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civilian ei jo dides- 
sziandieninis

Kinuosia randasi gerai susi
organizavusi draugi jo ubagu 
kuria valdo gana turtingi žmo
nis.. Kožnas ubagas turi ati
duoti deszimta
____  • “bosui.” Pinigai ei
na ant užlaikymo unijos ir su- 
szelpimo sergnncziu sąnariu. 
Jeigu sznipai dažinbtn kad ėa- 
naris neužmokn savo dalios, 
tai buna iszmestas Išz unijos ir

pravardes bet kaip rodos tai 
Dori Juan Iturribėrrigorrigoi- 
ccrotaberricoechea išz Buenos
Dori Jtian Iturribėrrigorrigoi-

Aires, Argentinos yra gana il
ga. Kaip žmogus gali * tokia 
ettnkenybia nėszioti lyg smert ?
Turime da Ilgėšni varda kuris 
susideda isz 156 litaru, bet 
czidn jojo nctalpiname, idant 
skaitytojam žandai nesutruktu 
bandydami ji perskaityt.

procentą savo

savo dalies

daugiau nepavelina jam uba
gauti, o jeigu pradėtu varyti 
bizni ant savo rankos arba teip 
sakant “skebuotu,”
lavona suranda ant rytojaus 

turi ir kitokį pelną pripildyda-

moka dideli kyszi draugn-

jeigu pradėtu varyti

tai jojo

kokioje ulyczaiteje. Drangnvė

mi savo IŽdd. Dideles krautu
ves i
vei, idant josios sanarei nehba
gauti į)rio juju krbtiti.

Visokiu organizacijų randa
si ant svieto ir tai visokiu d^ir-
bininku, profesijų ir t.h bet da 
nesiranda.... Lietnviszku re
daktorių organizacije kuri 
stengtųsi pa gėry t Srivo padėji
mu.

ma, “Popiežius“ TibetonU ir 
valdytojas viso sklypo. KuV ji
sai diri^o, tai ytn didžianse 
slaptybe. *

Gyvasis Budda, Tashi Lama 
sulyg jo iszpažintoju, niekad 
nemirszta,tik jo mirimo valan
doje, jo dusze pereina in nau
jai, toje valandoje gomanti kū
diki, ar in koki jaunikaiti, kri-

Lietuviszkos Pasakos.
' ' ’■ ' , . " ■ . 1* . 1 f ' . 1,1 į!
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SURINKO Dr. J. RASAnAvICZIUS.
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Gyveno vienas žrtklcjas su 
savo paezia, bet jis d augiau s 
negalėdavo pagauti žavu, kaip

vienuolikta
baisi viesulą, atlėkė didelis bu- da, pribuvo daugybe Velniu ii’ 
rys velniu — f
los su bandom" °" l
jdmSj eme grajyt ir szokti. Kad [prisiartino prie szepos, tai jis

* _ ir tašyt! kaip duos su kuju, ima ir nu- 
Visnip, kaip tilt išmanydami! musza velniui ragus;” ta i vel- 
Priesz dvylikta valanda, kada niai pamote
gaidys užgiedojo, visi iszleke, musztis tarpe saves — vienas 

ir pabalo iki antro klausia:

rys velniu tVcczia dalis pok- paprastai^mo linksmytis ir pa- 
___ 18, su kapeli- nas szokytie, bet kaip .tik kuris 

mirti PC ori lYtoPiGinriinn npin c^AnGfl Ini JIS
eme ta vyra trankyt ir tašyt I kaip duos šu kuju iiha ii' nu-

Antanas Ramanauskas
Liotuviszkas Gra bėrius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

lazbalsamuoja ir laidoja mirusius

i

,i f

ris jTri kandidatu in sžVentuo- 
sius, tik apsirenka sau vieta 
buveinėje kokio neturtingo Ti- 
betono, paeinanezio isz mongo
lu szeimynos. Turcziu szeimy- 
nose dusze ne npsigvvena^o- 
del, kad jkrisktti tri szeimynn, 
pasikėlus didelon puikybėn, 
galėtu atsisakyt kunigams pa- 
klnsnnmo ir dar ko gero — ga
lėtu apsiskelbt dievyste naujo 
iszpnžinimo.

del, kad paskui ta

Garsi anarkiste Emma Gold
man laiko prakalbas Anglijoi 
knriosia prasergsti Angliję ir 
Amerika prieszais bolszeviku 
propoganda. Emma gyveno ki
tados Amerika isz kur likos 
iszvaryta už gerkliavima prie
szais valdže, iszvažiuodama in 
bolszevikiszka rojn, bet po 
trumpam ' pasisvecziavimui 
Emma suprato kas tai do rojus 
isz kurio buvo iszvaryta. Kal
ba jiji, buk sziridien Rosijoi 
yra teip bloga jog negalima 
visko ne neapraszyti, nes viską 
mate savo akimi. Buvo tosios 
nuomones, kad Rosijoi bolsze- 
vikai sutvėrė rojų ir apie tai 
pati skelbe, bet tonais vieszpa- ; 
tauje tikra pekla — tūkstanti 
kartu arszesne ne kaip už ca- 
riszku laiku.

I

tik dvi, nors nuo ryto iki vaka
rui iszstovedavo pas mares. 
Viena vakaru, bėgryžtant jarii 
namo, pasitiko ji tokia ponai
tis, apsivilkės su mėlyna mah- 
dieraito, ir užklauso: “o kaįir užklauso:

ie
U

B: :
'V:
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Jo szventenybc daboja penki
kunigu,

Tunise palicije suome gar
singa banditą ir razbaininka 
vardu Sarthe. Tasai žmogus I 
matydamas, jog turės kaboti:

panas, griebėsi j anf visokiu kapiniu. Pafcrabus paruo- 
rfzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
IJell Telefonas. 1873 M. 

- - n.  -- -------- j -- - - ------------------- - - —----

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

Lietuviszkan Bankieriua 
ir Laivakorezin Agentas

•f

“už ka tu man 
ragus daužai? už ka tu man ra
gus daužai!“ Dvylikta valanda 
visi velniai iszleke, o panos pa
mate, kad jos iki keliu pabalo. 
Kalbasi tarpe saves ir nežino, 
kas pasidaro. Antra nakti vėl 
pribuvo daugybe velniu, bet jis 
tuom paežiu budri keliems ra- 
gus nudaužė ir velniai per visa 
vrilanda muszesi tarpe saves, o 
panų nejudino. Po iszejimui 
velniu panos pasijuto be esą 
baltos iki juostai. Treczia nak- 

Pribuvus treczei ti velniu pribuvo trigubai ir su 
O kagi asz nakezei isztiko vėl baisus ve- jais atVyko ir pats Licipiėrius.

o ,tos panos eme 
keliu. Sulaukus antra nakti 
jau atlėkė dvigubai velniu — 
puse peklos; vėl omo grajyt ir 
szokti ir ta Vy*ra visaip kanky
ti, kad tik jis prakalbėtu, bet 
rodosi jis , iszžiuri visai kaip 
negyvas. Dvylikta valanda vėl 
visi iszleke, o tos panos iki 
juostai pasidarė baltos. Dabar 
jos ome praszyti: “jei, kara
liūne, isžkentojai dvi naktis, 
iszkentėkie ir tVeczia, o tu busi 
laimingas ir mus laimingoms 
padarysi! ’ ’

1 ii'

, i* o ka
prieteli, ar pagauni žuvu?“ — 
“Et, pagaunu labai menkai, 
gal neturiu gaudyme dalios 
kiekviena dienu

viena
“Ka man duosi, tai tu 

pagausi tiek žuvu, 
turėsi vežti?“—“ 
galiu duoti, patji nieko neturė
damas? esmių biodnas žmogus, 
ledva galia uždirbti ant maisto žiuri no tu panų 
del saves ir savo paezios.“

—11 Pažadėk man, ka namie 
nepalikai, tai tu netik prtczoi ir kankyti; priesz dvylikta valan- 

• ’sau pagausi žuvu, bėt, sakau 
. vežimu nopaveszi žuvu.

hunais

žuvis: 
sau.“-

pagaunu dvi 
paezei, o antra

kad vežimu

y---- .’’Žmo
gelis apntislijė, jog prtezia pali- 
ko namie, turėjo kumelaite ir 
maža kaliuke, tuos teipgi pali
ko namieK — sako: 44pabandy
siu.“—“Bet ’’turi pasiraszyti 

‘1 Tai pasira- 
fcaip tik tuos žodžius

- sako: “pabandy- 

’’ — “Tai pasirū
? K

savo krauju 
szyaiu.” 
žmogus isztarėf tuojaus ponai
tis paėmė žuvį iy jos stregu in- 

' pjovė mažuma pirszta, ir szis 
pasirasze. Sugryžes žmogus na
mo, atrado užgimusi spnu. Da

i

praszyti:

jis ir atlėkė visi velniai, kiek Dabar jie emo kelti balių ir ule- 
tik buvo pekloje. Dabar jie no- voti.

— visai ju ne prisiartino ir pats Licipiėrius 
neszokina, tik visi emesi ta vy- prie anos szėpoš — kaip jau 
ra visaip draskyti, metyti ir duos su kuju, ėmė ir jam viena 

. ragrt. nuitiuszc. “ 
da lėkdami per duris su viešu- ragus daužote? kaip 
la, kaip mete ji ant lovos, jis ir valdysiu būdamas be ragu?
• i . Z i • -»■ « M . f X Ii 1 • T >■' • J • * [ L i

Besitrankant velniams,

Už ka jus man 
asz jus 

11 y
Vai, Jėzus!” ome tos ome rėkti Licipiėrius ant savoisztaVe: “

panos ir vėl vi sės pajuodo!
Sulaukus rytojaus suėjo jos vi-, kartu
sos trys ir eme kalbėtis tarpe sriš kaip jėu kirs, ne pataikė 
saves; sako:
ir mus pražudo.“ Eme, paėmė

povaldinin. Berėkiant ir antru 
prisiartino prie szepos;

jis pats prapuolė irt antra ragė, ale tiesiog in
snuki; eme smėTa ir pasiliejo! 

ji, nunesze per kalnuš, per ba-| Tame laike visi velniai eme ir 
las, ir paleido. Dabar jis eme iszleke lankam, nelaukiant ne 
eiti; ėjo viena diena it antra— pakol gaidys užgiedos, o panos

I Lietuviaakae Graborias
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

SI0 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

Teleponas No. 149

I
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tukstaneziai 
vadinamu. Jie skirstosi in dau
geli laipsniu, pradedant tar
nais ir baigiant kunigaiksz- 
cziais. Tarpe tu yra penki M on 
golijos lianai ir penki augsz- 
cziausi’ kurtigaikszcziai. T^atiiai 
skiriasi iri penkias kategorijas-

bar pradėjo ji imti liūdnumas, 
vaikszczioja, tarsi 
davės, o pati vis klausia, kas — 
jam atsitiko? Nuo tos dienos 
pradėjo tiek daug žuvu pagau
ti, kad in vežimą netilpdavo; 
pradėjo žuvis vežti in ritiesta 
parduoti, ir isz to ome prasigy
venti, bet negalėdamas perkoš
ti graužimo ^aužinios, apsako

žemes par-

O IV 1 J < III l/ęiinidO I • -f » f’ « ♦ •

kuriu viena susideda isz hunu ,r Įwzw sav<? «e!a!r’?c- -1°S »«'

ant virvutes už papildytas žu-: <v:rf’:na 
rlineioa novrlimfi f 1 <1 ,n 5 ’

— burtininku.
Lhasšo ir Taszi Lnmpo vie- 

nuoljmtibsė ’gVVėnanti kYiYfigai 
yra daktarais, kurioms tik vie
no i 1 gyvojo diovo ’ ’ 
rupi. Ju pareiga yra taipgi pa
rinkt nauja “gyva dievą’’, se
najam numirus. Renkant nauja 
vieszpati, visojo . Mongolijoje 
atliekama nepaprastos pamal- 

Į dos, laike kuriu turi Dievas in- 
sikunyt in kita žmogų, kuri 

! radę, ju nuomone tinkama, už-

sveikata

gyva dievą

nu nžrasze velniui. Kada sūnūs 
sukako septynis metus 
žirnis, pradėjo leisti ji iri .moks
lą, mislydamųiszleist ant kuni
go, bet, sukalina dvideszimczei 
metu, kada vaikas buvo pasto
jas in kliorikps, pribuvo anas

♦ j • 1 I ' J • *4

vo užrasza, į 
idąnt ant paskirtos dienos pri-

am-
■ ■ ■ - rV.^, _. Y ± .

bet, siikal^ns dvideszfmczeiA U

dinstas, geidže parduoti da už 
gyvasezio savo skūra tam, ku
ris daugiausė už jaja užmokės, 

i h ii * t 'I / i. -feji u TL ii SI ' • ’» •" ’* * * -ji .

o flo smėrt galeš jaja nutraukt 
po pakorimui. Bandito skūra 
yfa nepaprastai papuoszta. 
Ant viso jojo kūno randasi pui-
kei tatuoti (su adata iszbady- 
ti) puikiausi paveikslai tėrp 
kuriu randasi Francuziszkas 
prezidentas Poincare, daininin
ke Guilbert, bokseris Dempsey, 

i 
kirmėles,

D’Annunzio 
paukszczei,

kaipo

ntedžoi ir puikiausi žiedai. Ne
siranda ne vieno colio sltnroš 
idant nebūto papuoszta kokiu . - * -a ’ — _ * . . i* ' to - « i y ■ • *

ir kiti 
žvėris,

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

SZVENCZ1AUS1OS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Ssv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Pulki knygele 
Preke su prlsiuntimu tiktai 25c

ponaitis, kartu atsme^ze jo te- 
p riša ky dama s,

i i 1 ’ Jk jL. ' 1 ‘

butu ant tūlo kalno, nuo kurio 
ponaitis ji pasiimsos. Dabar 
suvažiavo daugelis kunigu, 
paėmė ta vaikina, nuvedė ant 
kalno, pasodipo, pastate jam 
stubukia isz visokiu paveikslu 
szventuju, padavė knygas, lie
pė poteriauti ir niekur neatsi- 
žiureti. Sulaukus vienuoliktos

♦ ' r i1 M ■ , ■** '

valandos nakęzįa isztiko dide-
Pulki knygele

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

paveikslėliu. Nežinė ar atsiras 
kokis kupezius ant bandito 
kailio. .

ĄplaiReme mėnesini muzika-

” kuri leidze Antanas Ba-
liszka leidini “Choro Repertu
aras,” kuri leidze Antanas Ba
čiulis, 421 Sixth St., So. Bost-
on, Mass., aut meto kasztuojd

lietuviszkas 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARE X NOTOS 
DEL PIANO

Ka atnesz garnys — vaika 
nr mergaite? įknt tojo klau
symo daktarai ketina surasti 
nžganadinariti atsakyma, Halio 
universitete' daktarai Lnottgo 
ir Mertz rado būda kaip gali
ma pažinti ar motina pagimdys 
sunu ar dukteriar — pėr tyrinė
jimą mėteriszkes kraujo. Isz 
150 bandymu atritinta jog gims 
83 vaikai ir 67 mergaites, ir 
klaidos nepadaryta nė Vicriain 
atsitikime.

Bet su garniu negalima gin- 
czytis nes tasai lankei padaro 
gana szįmsti ir gali atnesztl
czytis nes tasai lankei padaro 

' ii 'f1 1 . 1111. " iii I* . 11 U . . 4LL* i A • ,ii ’ . Ik

N

net tris atit sykio.

Rodezijoį.likos surasta kau-
♦

$2.00. Sziam numari randasi 
puikus muzikaliszki veikale-

*• ■- ■ ““  •' * ■■ *' -  ........................ . I

liai ant keturiu balsu ir piano 
ar vargonų.

Kaip pranasžavorn praeitam
- -L-R<3’ 

chefelloriė paaukavo kelis itiį- 
lijorius doleriu Japonams ant 
pastatymo knygyno, DabaV

"k « — r » * * * i. " 1 < i

numari teip ir iszsipilde.
tAi v -a • ■ IL '. i* E ’ M

lijorius doleriri Japonams tint
U' ’ t ‘ ~ ” O

szia sanvaitia pabrango gasęo-
linas du centai ant galono. Pa
prastas gazolinas dabar kasz- 
tuos 24 centus, o geresnis 27 
centus už galoną; prie io da

o geresnis 27 

reike pridėt du centus valsti- 
‘/įi — Ręckefelleris 
nemeto milijonus, o

nio padotko. 
už dyk

- Rockefelleris
* I t _ -M '' T

a : 
jeigu kata paaukauja, tai ve-

B ■ • !.liaus nuo Žmonių isžlupa
A!:

r

( TURYNIS:
r Beeita Polka 
(Lietuviu Mamas <
f Suktinis Polka !
C Lastucza Polka <
>Tu Mano Mieliausia Polka J
< Vamzdelis Polka <
> Ducaty Polka <
r Griež Polka j
\Szvilpis Mamas <
> Klumpakojis Polka <
C Marcele Polka <
>Pade-Espan Vąlcąs <
r Noriu Miego Polka ’
J Helena Polka ]
/Mojavas Vainikas Polka <
CRasluea Valcas <
>Mojava Veszna «
cAugonele Polka '
(ilgėjimas Tėvynės Mamas Į
z Lietuviu Vestuvių Polka '
< Lietuviu Galopas '
S Pi j onkelos Vale as
< Pampilionas Polka 
(Nekaltybe Valcas 
r Lietuviu kadrilius
z Muzike aiszku badu sutaisyta ir 
J lengvai grajytl.
r Preke su prialuntimu tiktai 75c.

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

lengvai grajytl.

1I<

Ik "'If

las, ir paleido. Dabat jis eme iszleke lankaiT, nelaukiant ne 
eiti; ėjo viena diena it antra— pakol gaidys užgiedos, o panos 
daej’o dideli kaina; klauso, už pamate, kad jos pasiliko baltos 

.visos nuo kojų iki galvai. Da- 
I bar jos suprato, kad ezion ran- 
! rlnci kur '/tYinnma ir nmn nrn^

szyti, kad pasirodytu. Tada jis 
»nusiėmė kepure ir isztiese ran- 

sziuos tris dalvkns; mes turi-|ka — ant pirszto buvo žiedas 
■b Aa a a Mi M 'A '.'a

me kepure, batus ir kaura - 
mes ju negalime pasidalyti.
—“Kagi szie daiktai g:
jus gero padaryti!”—'
1

niekas jo nemato; in batus, kad omo kūlikai kulti, malikai mal- 
' • '< • 1 ■ M • ’ ♦ to v B it TZ* 4 * 1* «<• 4 ** 1- * L.

ni, tai szimta myliti nužengia

to kalno girdi riksmą. Perejo ,

4 4
in antra puse 
rai muszasi;
darote? paklausė prisiartinos.

“Pricteliau, padalyk mums
mes

Ižiuri, trys vy
O ka jus ežia'! dusi kur žmogus, ir eme pra-

kuri jauniausioji pana jam bu
vo davusi. Pana pažino tuojaus - v

L U Z 
Sžita ; rankos, nusitraukė nuo szepos.

1 J 
ali del savo žiedą ir, pagavusi ji 

j
kepure, jai kris užsideda, tai Į Kaip tik, jis* pasirodė,^tuojaus 

apririuna ir žengia viena žings-j Kur tik stovėjo kur kękis 
L a j. * -__♦ L _ 1 i _ „1 * 1 . j 2. • 1 » n Ir iArL 11 A I/- rsl Via®n : 4 A i t* * A Tai-i

szis kadras, kad priejas mares 
tiesi, tai tiltas pasidaro.” — 
“Gerai, padalysiu; eikitė jus 
in pakalne, o asz lipsiu ant kal

akitiuo, ar kelm'aš, tai vis buvo 
! užkeikti žmones ir gyvuliai, i?

, katras ka. veikė priesz užkeiki
mą, fni it vėl dirbo savo darba. 
Tąš vyras apsižehijo su taja 

no; nžltpes asz sziuos drtiktus P«na ir sziridien gyvena tame
kuris katra dvare.inėsiu žemyn, tai 

pagausite, tai to bus?” Tie vy
rai tiuejo žemyn; jis likes ant 
krilrio kepure uždėjo, apsiavė 

kauta susisukęs po 
pažaste pasispaudę, —akmeni 
paemes, kaip parito žemyn, tie 
nubėgo paskui aktnoni, o jis 
tubpi tarpu viena žlrigsni žen
gė — szimta myliu ririžėnge, 
antra ž'ongc, vėl szimta myliu 
nužengė; o tie vyrai, nusitvėrė 
už akiriens, pamate ėsa apgau
tais. Nužengęs kelis žingsnius,

Tolinus bus.

--------- -—----------------- ,.-r—
NESIKANKYK SAVES.

Jeigu jautiesi koki ncsmnguma 83- 
vije knipo tai viduriu užkietejima, 
pers z ai i m a, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, kataru, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, isžputimua, rugavi- 
mus, galvos skausmą, fozgasti, neduo
tu ma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagėlba Ir svei 
kata, kaip Ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanežios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nUo 
strėnų skaudėjimo, viduriu ufckieto- 
jimo, rumatlzmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60e. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro Ž5c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 

i Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu Žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujame pArda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromutoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Ant j. Sakalauskas
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

41

ji

T*
M S8 J

in batus

— szimta

ir pribuvo karieta Pric.i° marės, tuojaus ta kaurele viesulą, i
su ketvertą arkliu, prisėdusi 
pilna jioriti. “Ęją tu ežią,’kara
liau; sėdi ant szios veju papuo-

. jk A . 4 M 11 4 A 4b. ■ ; « i .

tos? eik szen!.važiuok pris mus 
—- tai dyaVai^ tai puikus palo- 
cirii! ” —Bet szis poteriauja 
ant knygų ir neatsigryžta; ne-

—Bet szis poteriauja 

galėdami pažadyt, apsigryžo 
ir nuvažiavo. Už puses adyrios 
atvažiavo antras Mėžimas su 
szesziais arkliais. Szic vėl ėtrie 
ji kalbyti visokiais budais, bet 
jis nusidavė Uegirdinoziu, tik 
vis poteriavo ir poteriavo. Vol.

•’k . t * k** *!«.*• i* H ’i1 Al -niai, negalėdami nieko inveik- 
ti, apsisuko ’ irapsisuko nuvažiavo.

SKAITYKITE SAULE
k”’"»

X*
Į .1%
I 4

A

■

tiesė — tiltas pasidarė—pėi'ejo 
per mares, ugi žiuri, kad jis 
vėl priėjo priė to dvaro, kur ji 
velniai kankino. Ka beveikti?

1 l« L ! ? 1 4* * k* ’■ " i • ' t ' '

Sumiėlijas ribojo in kalve, nusi-
. h. _ i jf _ *» a. LMm to :!hA.> t

kalė geležini kuji, ir, sulaukės 
vakaro, pribuvo iri ta dvara, 
iriėjo iri viena kamVari, užlipo 
ant 'ėzeriės ir - —

r

vakaro, pribuvo in ta dvara,
• /» j • • • %•*'«; ' -"b ic* n ’’ ; W* • v# % •

Da , turime keliolika setu 
Kalendorių, kurie susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szeimy- 
na; Geras Piemuo, Kristusas 
Daržo Alyvų ir Aniolas Sargas. 
Kalendoriai turi didumo 11 col 
iu ploczio, o 14 ilgio, suriszti su 
szilkiniu szniureliu, ant kalen
dorių nesiranda jokiu apgar
sinimu.* Visi keturi kasztuoje 
tiktai * vienas doleris su prisių- 
ntimu. Kas vėlintu sau pui 
kius garbinius kalendorius, ga- 
r / 
doleri. Sįunskite užkalbinimus

r k
Laidoja kunun Numirėliu patui Nau- 

įausla mada Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius rieoldeme 
-oikalama.

Parduodu visokius paminklus, dida* 
liūs Ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tel 
kreipkitee pas manė, net aas gailu Ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre Stw Makauay Cft>

ant 'šzepBš
. ... . Įj,•to-

c*

. - — ~
M '.^*7^: L. f ♦

Priesz paezia dvylikta valanda 
. ............. ■ "■

aišišedo. Kada žai jau turime —^*—-**—’"r*-"—■'-■■'t

Ii aplaikyti teipgi keturis už 

in rcdaltlžijė Saule, nes ju ma-
k į,..

4

to

* • ; H r. • / ■

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

i į. "
> f ,"'«!■ • "" ' i' 1 *

Turime garbes sziuomi praneszti kad
A '■ i. * J. it k O 'I . *
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CAPITAL STOCK >125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS IG23.358.6J

MokameA 8-cri> procentą rint 
sadčthi pinigu. Procente pridedant 
prie juau pinigu 1 Saudo ir T 
Liepos. Mes norim kad tr juo 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar matas ar didelis.

Liepos.
u

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
persikėle" isz sertos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauiri vieta no No. 639 W. 18th St. Ohicairo.

H. BALL, Prezidentas.
Geo W. BARLOW, Vic^Prus.
Jos. E. FERGUSON, Kastoriua.
■ "    -      ........................ " I .Į I .1 , ,    ■! ■-

atvažiavo karieta su asztuone- 
ta arkliu, prisėdusi pilnri ponu 
ir trys panos; dabar tos panos 
ome ji kalbyti :<41kp ežia, ka
raliau, sėdi jni " szios vejti pa- 
puotos? Važiuoki© paė mils; tai' 
paloėiai, tai dvaraii Kptlėl, ka
raliau; rięnorį su mumis kalbė
ti? lįlt1 sveikas, karaliau, 
kad . ritėkb"

;• I - J t • . ’I * .1 •/•■ •'b L J 1 Ji. i.'£ rilAl

galva - riėstih?fWeK ji; iri-

Nunesze ji in toki dvara;

visos juodos. <4Ar 
liūne, atsiliepe viena isz 
iszkontekie moko : 
triS \iėktiė, tai tti busi lairitiri- 
feRs ir : 
gotas I”

ta arkiiuį prisėdėsi pHrtri ponu 
ir trys panos; dabai’ tįs panos 
eme ji kalbyti :<4 4 ko tu ežia, ka
raliau, sėdi.ant /szioį vejti pri- 
puotos? Važiuoki© paėmus, tai' 

dvaran Kėdei, ka^' 
rięnorį 
lįlt1 sveikas, Obliau,

tarpti sžU dirštolėjo pakeles 
galva — vlė^tilž^kęl© ji; 'iri-- 
mete in vežimą ir hrivtižiavo. 
Nunesze ji in toki dyara ‘į nie
ko ton nėra, tik tos trys paneš;

OB 
nekalbėjauiszkentekie nieko

«. jf ' 1' ,'6 & R fei‘4 1 r . fe ;to' tol,ik ■. 

1

gotas!
l Lr

ll*

lito *

mus padarysi laitain
4 Sulaukus, pakaro 
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in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago 
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Visi, kas tik
' i *i „ m ... . -I1 i

vartojo SALUTARO BITERI, sako 
k . ' j-*w**,k ____>_ _____ •"

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agaat. Notary PwbUo

kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau-

v
dfijimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo hub daugelio

Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekojė, 0 jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia padubtu adresu, o mes

CkJ .. . „i.. »• <> i •. -y' it _• ■ t k t

kitu Ilgį, taip kad tie žmones ir sziandien musu
I ’4i 4' , I '£ *>U .1 « |J ... ■,! I Į. .1 ,i . ... .€ . J u !», J I Ik 4 > » 1

jo bavd atotiekoje, 0 jei negausite, tai raszykite
* - ... - ----------------
prisiiisim jtims kuonogreieziausiai,

I I PITY mvrr-n A <ri AM ATI-B A
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ir

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, ass jumis 
ta reikale atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Inssturiniu 
namus ir forniezius. automobilius t.t.

t ■ 0'

tai keripkites pas mane, aas jumla 
i ' ' “ ' 
ir kotektftvoju randas.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mab«D y City, Pa.

W. TBASKAU8KA8 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY.

ti i

itX

I t
ŠŲ TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
C39W. 18thST. i .

' ~ "" 1 '1,1 * " L' > '' ( * ' >7

Telefonas: Canal 6417.
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Laidoja kanas nutaWdu. Ps*~*nd<> 
HutomobilitM del lafdotuvh* <rlk»s- 
tinlo, TMeliju, paslva** 4imo ir 
510 W. Csatrs Si. MaĮ|a««y City Po. 
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KARALIENES PRIŽADAS.

Angliukai Parftoe Mary T 
Waggaman, Lietuviukai 

verte Jonas Tarvidas.

4

I •

e

1 4

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.)

10
Audroje.

Ta pati vaivorykszto, kuri 
apskirtu te linksmus piknikio- 
rius, szvieto septynspalviu ra-

Ak 41 *' Wb1' i*1* ■ ■ y ' '' ft' * —U- ___

tu ir gryžtahcziam Dėdei Jo
nui namon. Bet jis nemato nei 
jos grožės, nei jos žavėtumejos grožės,, nei jos žavetumo 
Baisi su žaibais ir perkūnijo
mis kalnais slenkapti audra, 
tai buvo praėjusiu dienos kar- 
szcziu pabaiga.

Dilionas buvo nuvykęs mies
tan in szerininku sbsirinkima. 
Ten buvo svarstoma, kaip pa 
tenkinti darbininku reikalus 
Darbininkai, kaip dirbantiej’ 
kasyklose, prie krosnių, taip ii 
liejyklose buvo nenžganedint’ 
savo padėtimi. Vienur girde 
josi grūmojimui ir duslus mur 

' mojimai. Susirinkimas buve 
gyvas; daugelis patarė sutikt 
su darbininku reikalavimais 
pakelti algas ir 
darbo valandas.

Bet Dede Jonas kaip uola ne 
pajudinamas.

— “Ne cento daugiau, 
jis tarė: — ir ne minutes ma 
žiau! Karta mes pasiduosim' 
tiems ateiviams, niekados pas 
kui neturėsimo virszaus. Te 
murma, tegrumoja! Per trisde 
szimts metu asz juos valdžia v 
ir galiu dar valdyti.”

— “Ar esi tikras?” 
klauso vienas szerininku.

— “Tikras.” — ruseziai at 
sake Dede Jonas: jis laimėjo 
nubalsuota apmesti darbininki 
reikalavimus.

Susirinkimas buvo karsztas 
Daug pritarta, kalbėta darbi 
ninkams; be baimes pasakyti 
jog reikia atsižvelgti in darbi 
ninkus. Vienas “bebarzdi 
vaikas,” kaip Dede Jonas pa
vadino trisdeszimties metu kr 
betoja, pasako, kad praėjo to 
dienos kada, kaip vaiku paša 
koso, galingas ir turtingas mil 

“trinti žmoni, 
kaulus pasidarytu sau du o 
noš.” 
priesz kalbėtoja, ir abudu pa 
sisakc — iszbere nemažai kar 
sztu žodžiu. Tai buvo sunk 

s “Senas Titna 
kaip ji susirinkimo Jan 

negirdint vadino, gryžo na 
mon nugalėjęs, bet jo rustu f 
veidas nereiszke džiaugsmo 
jis jautėsi labai pavargęs, pik
tas ir senas.

Juodu, smilkstaneziu kanu’ 
nu ir liepsnojancziu krosnir 
vaizdas nesuminksztino jo vei 
do bruožu. Ar tiktai jis iszsi- 
vaizdino, ar isztikruju, prakai 
tuoti pūslėtomis rankomis dar 
bininkai žiurėjo in ji piktorrpf 
akimis? Ar kili atėjusioji dirb
tu nakty, žiurėjo in ji su pa 
nieką? O tos stovėdamos prie 
savo nameliu .doru moterys ar 
ne kiek jam praeinant? Ar tas

sutrumpint’

? *

— pa

Vienas

žinąs galėjo

Dede Jonas paszok'

diena. Ir nor 
gas,”

galingas juodas milžinas, de 
ganeziomis ugnies akimis kvė
puodamas durnais, ar tikrai 
yra kaip anas vaiku pasakose 
milžinas, “trjnie žmonių kau 
lūs pasiclarytu sau duonos?” 
Varginamas tokiu mineziu Dė
de Jonas dar labiau susiraukė 
eidamas juodu taku, sukėike. 
ant iszszokusiu jo paliktu szu- 
nu, ir piktas inejo in liu/dna 
grinezia.

Niekas jo nepasitiko. Katry
te, norėdama užlaikyti “Kara
lienes Prižada” duota motinai 
Paulai, dažnai dėvėdama balta 
suknele, belaukdama Dėdės 
pargryztant.

Ir visai nejucziomis pradėjo 
Jonaė Dilionas žiūrėti kitaip 
in puikia balth naszlaite kuri 
patikdavo “Dede Joną,- i . wkž ' ; < ’ pa'
sveikindavo ji. Dede. Jonas pa-

* A « M >irf " m A ,'ta. ft . 1 tai ' * <■ i

pa-

sijusdavo linksmesnis beesąs.
— “Kur Katarina,” — 

klausė inženges Kripiencs, 
ii i . .mbb ' il’< a ta ta ii m a.

Kur Katarina,” ■ 'pę -VLft

pa?

— 4 * IszvaŽiavo in, pikhika, ’r

— trumpai atsake.
.-r “In ka?” — 

Dede Jonas,.
— “In‘ pikniką,

szuktelejo

” —piktai 
atsake Kripiene: -7 “in viena
isz tu kvailu iszvažiavimu, kur 
nusine&e valgiu in miszka, O 
audrai užėjus suszlampe.

Audroje!
9 ,

— “Audroje! Ir tu sakai, 
kad toje audroje kaip szian- 
.dien tu iszleidai mergaite isz 
namu?

HMMlMMt

eina,”
“Ar manai, kad asz pririsziu 
mažrt mergaite szioje lindynėje 
kada geri žmones kaip Morkū
nai atvažiuoja jos ? ’ ’

— “Morkūnai T !n 
suriko Dede Jonas.” 
ėjo sri Markūnais? Sahai Mar
kūnas iszdryso ateiti ih mano 
natnus ir kisztis in mano szei- 
mynai Koki ncikszyste!...”

— ‘*Ašz nežinau”, — piktai 
atsake Kripiene, — “Niekados 
negirdėjau, kad tu ta mergaite 
priškaitytumėi prie savo szei- 
mynos. Bet girdi, ir ji pagrį ž
ta. Acriu Dievui, as? taip rū
pinaus apie ja,” 
tarė Kripiene. Lauke pasigir
do ratu bildeys ir Kripiene sku 
bėjo atidaryti duris Pro pra
vertas duris Dede Jonas mate 
saldu jauna veideli.

— “O, aeziu, labai 
Povilai, kad mane parvežei! O 
sausus drabužius, kuriuos man 
tavo mama davė, asz gal rytoj 
ar poryt sugražinsiu.
taip linksmai diena praleidau
— taip linksmai su jumis.”

— “Dažniau pas mus ateik.
— (bent Dede Jonas, Poviluko 
baisa girdėjo). — “Ateik p ra 
leisti bent savaite pas mus. 1 
mums bus daug linksmiau. O 
(ir Povilas pažvelgė in liudn 
trioba). — “Asz nežinau, kaip 
tu czionai gali gyventi!”

— “Tiesa, liūdna,” 
singai tarė Katryte.

— “Liūdna! 
bueziau kalėjime, 
tarė berniukas. — 
kineriau Sena Titnagą, bot ti 
negali; taigi asz vėl atvažiuo 
siu tavęs iszsivcžti.” — tar 
PoViltikaš. Jis pakeles kepure 
ir linksmai pasakęs labanakt 
nuvažiavo, nežinodamas, jo' 
mažoji Katryte turės perkest’ 
didesne ir baisesne audra, ne 
gu kuri ja užklupo ant kalno.

Kiekviena jos sznekos žodi 
su Poviluku Dede Jonas gir 
dėjo. Jis jau ir taip buvo pik 
tas, bet dabar jo akys žėrėjo r 
isz piktumo visas drebėjo. Ji' 
nori atitraukti nuo jo maž- 
mergaite, ta spinduli, kuris ra 
mino ir linksmino jo'liudn” 
gyvenimą. Jie nori ja padaryt’ 
jo prieszu. O jis buvo jai gera? 
jis mano, — geras pagal save 
budo. Jis norėjo būti dar ge
resnis. Tiktai vakar, važiuoda 
mas in miestą užsuko pas vie 
na ūkininką ir iszrinko gražv 
arkliuką, kuri jai buvo paža
dėjęs. Ir derėjosi, kad arkliu
kas tikrai butu ramus tvirtr 
kojų, nors ir brangus., Taipgi 
■»i turėtu turėti gera baisa, nes 
kalnu keliai prasti.

Ir per dienu dienas tos min
tys ateidavo jam in galva, o jos 
buvo japa malonios, taip malo
nios, kaip Katrytės rankos už
dėjimas kada ji, tykiai inejus* 
in jo kambarį, bailiai paleisda
vo rankute jo pati ir tardavo 
“labanakt.”

Bet dabar... dabar piktumas 
iszvaike visas tas malonias 
mintis.

Nesijausdama nieko blogo 
padariusi, 
džius gražiomis Aneles jupęle- 

*1* ' ft. « - ftJ M » '
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Ne mano dalykas kur ji
— atsake Kripiene. —

— balsiai
— Ji 1SZ-

— pusbalsiai

aeziu.

O, asz

— tei

• *

asz nežinau ka tamsta kalbi! 
•— Bumiszusi tare Katryte.

— ? Tu nežinai, — tu neži
nai!” — fyg.pabludcs. sžaūke 

“Man nemeluok, Ka
tarina! Ar asz negirdėjau ka 
kalbėjai? Ar .nėgirclejau kiek-

senis. *-

M tiko iszniekinti, uždrausti jai.

" ■ w
? M

tl 4>' i j t į
<

Kaip kokiosia apygardosia

SERGANTI ’ ŽMONES.PAJESZKOJIMAI.
Jau rodosi, kad tikėjimo už
žiebta Szv. Urszules akademi
joje ugnele geso. Sesers Poli
cijos ,ntyi žūsi s, ža kr i st i joną s jau 
tesi lyg dangaus ir žemes np- ■ 
leistas. Mylėti Dede. Joną, taj; 
pikta Žiauru, neteisinga. Kaip

oi jo s ,m<a-Xhsi s, ža kr i st i jono s jau

leistas, Mylėti Dede. Joną, tnj;
vieno žodžio. Tu tokia pat kaip

maiti- tįs ir sugniaužė, rankas. Nieką
ir visi, kaip ir visi, — tykai in-
kasti rankon kuri tave 
na.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGĖNS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Asz Marijona Babaviczįcne 
pajeszkau sesers dukteres Ma
rijonos Monkėyicziutes, isz Pa- 
gurniu Kaimo, Alovės Para., 
Alitaus Apskr,, apie 10 metu 
kaip Amerikoje, apie G metai 
adgal gyveno W orcester, 
Mass., dabar nežinome kur. Jei 
gu kas apie ja žino meldžiu 
praneszt.

MAHANOY CITY bu» koin* Utar- 
ninlcA 30 E. Centre St« ant antro flo* 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare*

RODĄ SUTEIKIA DYKAL

Į galimai Katryte sukando dan- 
1 * sugniaužė rankas. Niekn 

niekados ji nebemegins j:

fO, argi negaila, Katry

ris storas Kripiencs balsas 
♦Tau augo taip gražiai! Sztai tv 
tavo rože, mergelėj audra isz- 
rove.M

Atsisuko Katryte in, szyiesr 
ir pamate kaip jos “ Karai ie
nos Prižado” rože jau pavytu 
siais lapeliais gulėjo ant pur
vinu grindų.

Paimdamas tavo isz tu dos, 
Rymisriciu angių lizdo, turėjau | mylėti. 

. lm/1 414 <14 ai all Iru a tlį

to f* t pasigirdo pro atviras dii-

A

gyveno

žinoti; kad tri atsisukus ingil- 
si.”

Bet baisus žojrlžiai buvo vel
tui isztarti. Niekados Katryte 
nopamintijo Rymiszku angių 
lizdą prie Szv. Urszules aka
demijos prilyginti. Negalėda
ma ne žodžio isztarti, ji stovėjo 
persigandusi.

—- “Jei galeeziau tave isz- 
mesti- kaip elgeta, nes tu ir esi 
iszmesžcziau! ” — piktai jis— piktai jis 

tuoj iszmcsz-

9 9
> • •

” — nėisz
Jos veideliu’

kalbėjo: — M
cziau. Bet negaliu: del tavo 
mirusio tėvo, negaliu. Bet jei 
tu taip stosi priesz manė kaip 
jis stojo, mergsze, jei busi to
kia kvaila, kain jis.

— uDede Jonai, 
konto Katryte,
paraudo, akys pasriuvo nszaro

“asz negaliu klausyt’ 
asz neklausysiu, jei tamsta k: 
sakysi apie mano miela teveli 
asz neklausysiu! Asz iszeisiu., 
asz iszeisiu isz szitn namu 
—nusigryžus kalbėjo.

— “Asz praszysiu,
sotys paimtu mane iri/ betur 
erių namus. Tenai asz dirbsiu 
temi...”

____  4 4

užrakinęs, ’f 
atsiliepė Dede Jonas. — 
Katarina, tu busi czionai

mis, —

9

kad sc

laikvsiu ta v>Ne, asz
— pasziepianczia' 

“N
, su 

prantif... busi orionai, Asz esi 
zia ponas, supranti?! Kaip as? 

sakau turi taip ir būti! — 
kumsztimi trenkė in stala.

“I 
M _ 

Daugriau tu man nebepabegsi 
nebesidraugausi su žinoheniir

Asz vcrcziai kurie kėsinasi apvogti ii* pra 
— linksma' 
“Asz užra

J >
* i

žudyti mane ir tave. Tu mar 
busi iki asz surasiu tinkamr 
mokykla, kur tavemokykla, km* tave iszmoky 
kaip asz noriu; ir žinok, tai ne
• ’ -i" •** M ••• 'bus Rymiszku kunigu ar Sese 
ru moKykla?1 ” *.

Pasikėlęs nuo stalo Dod' 
Jonas iszcjo nevalgęs pietr 
Katryte pergazdinta sziurksz 
ežiais Dedos Jono žodžiais sto 
vėjo lyg stovyla.

Ir tu man!” — tavo su
Ji laik 

audros buv' 
“Kas žinojo 

kad piknikas taip uždegtu De
de Diliona. Bet jis piktas si 
Markūnais, už ta teismą; pik 
tas su Purauskais, piktas sr 
visais. Iszrodo kad jis prieš: 
pasauli ir pasaulis priesz j; 
Bet sėskis mergei, valgyk. L 
ko taip pėrsigandai, matai, vi 
sa drebi.”

— “Asz negaliu valgyti 
Kripiene! Asz noriu iszeiti 
valikli szituos namus. Asz no
riu apleisti Dede Joną...”

— “Nesistebiu, dukrele, vi
sai nesistebiu. Iszrodo, kad ir 
tti eini erszkecziu taku. Bet ne 
gali žmogus žinoti, kur tas ta 
kas nuves, jei su kantrumu ei
si, taip asz sau galvoju kada

____  l 4

gryždama Kripiene. 
szeimyniszkos 
nrasiszalinus. —

pasižiūriu in savo vargsza Ti
motiejų. Bet ėrszkecziu takac 
sunkus, labai sunkus dukrel.”

Katryte negirdejo. Ji stovė
jo prie lango ir žiurėjo be vil
ties in tamsa; ji visa drebėjo. 
Ne vienos žvaigždutes nema
tyti danguje, jas Dėdės dirb
tuvių durnai temdo, niekur nei

Katryte, apsire-

mis, linksma inejo in kambarį,
Dėdė Jonas šurauke kakta ir 
isz piktumo nežinojo, ka be 
daryti.

— “Ka tai reiszkia?
klauso.

— “Dede Jonai!’ 
iszsigandris.

— “Ka tai roiszkia? 
piktai prabilo. —

9

pa
i

— tarė

n
piktai prabilo. — “Nežiūrėk 
ih mane iszpletusi akis, tu veid 
maino! Jau manės nepaisai? 
be mnno žinios iszbėgi, priesz 
mano norą, su tuo szurtiml 
valkipjies!”

— h0, asz su — nesuprantu,

maino! Jau -manės, nepaisai?
a . . * * A.' t 11 — ' a A

su tuo szunimt

♦Tau augo taip gražiai! Szta i ir

Ml IMI V ■ 11 « ♦ |

Karai ie; ■. ■ i * j

lapeliais gulėjo ant pur-
' w.*- ■? 1 1 n.

ir pamate kaip jos

li 
Persodinimas.

O, Kripiene!— “O, KripieneJ” — su- 
szuko Katrytė, greitai pribog-

“Mąno Ka 
— mano

— ‘‘Isztikfuju gailą!” 
re ‘ 
žemes hno palaužtos šzakeles 
— Ir tiktai buvo prigijusi

JA*» ftLtJ ''.J' ’i * ' T a ' , I » 1 4

do! Jie sako, kad jeikris nbrr 
... ii .... " j < « >. a ■ ♦ * . » k. !' i . y .1 '■

rfl

ir rtšž nieko nerhaežiau 
ąreitai prigijant kaip szia rože 
Bet sziandie vejas apverto va 

Toki maža priesz vejr 
neatsispirs. Kad asz b.ucziar 
nngszcziau pamaerins! Bet jar 
dabar tiek to! ...

Asz bijau, jau ji nebe 
— liūdnai tarė Kat 
Ir vis tai mano knlte

dama prie jos.
ralienos Prižadas, 9 9

f —ta-
Kripiene kratydama juoda r

.......... - i”
' ...... ‘K'b”

' 1 '

matai kokias szaknelės isžlėi

* M

žia prigi ja paskui gerą) atiga

zona.

W

n

nrigis!” 
ryto. — u
:sznesziau sziandien ja in sauk

_
Katryte susmuko bevilcziai,, ir

veide!’

;r palikau. O Kripiene!

kodo, pridengė liūdna 
rankose ir paplūdo aszarose 
Jai rodosi jogei paskutinis pra
eities ryszys per jos paczior 
kalte isznyko.

__ t < 
tos rožes!” 
ne. 4 ‘ 
vytoj galės nueiti pas Martinu f 
ir parnėszti kita; dusyk gėrės- 
ne. Martinai daug' jn' thri

M

Nagi, nagi, ir verki kair
— ramino Kripie 

Ko jau, o-gi Timotiejų r

2 J r ’•* ( I . i ,r

— “O ne, tokios neparnėsz 
• “nic- ’LA’,,

Ir dar geresnė ir didės 
avi^ni: a>> __ pri

dure atsisukdama in Timotie-

— Kalbėjo Katryte: — 
kur tokios negaus.

___ U“

ne. Ar gi ne, sukeli ?

ju kuris vos tikini ineio in vi
du, bet matomai girdėjo vist 
ju kalba.

— ‘Didžiausia kokia rasiu? 
— atsiliepe Timotiejus, nesu
prasdamas ko jo mokytoja 
taip nuliudusi. —“Neverk... 
neverk tain, rytoj asz tau par- 
nesziu didžiausi rožių krūmą 
nors ir kažin kur turėsiu eiti 
jeszkoti, parnesziu.”

— “O Timotiejau, toks tu 
geras! Bet nebus Karalienei 
Prižadas. Nebus tai rožes iėž 
Szv. Urszules vienuolyno, ku
rios auga prie koplyėzios lan-
go, neturės tokios gražios pa-

ta MA 'ta. * .'ft.'"1’ Ilf

sakos kaip mano.” 
Toliaus bus.

'.r .."Ik.-'

1 •

GEO. J. BARTAŠZIgS I
Lietuviszka Užeigos Vieta] 

Arba HoteHė;/ u " <

’ !•< ,||*M

IŲS 
vieta

ii i. . į"|: U| :

i

V'

Pinigu ir Laivakorcriu Siun
timo in Lietuva Agentas.timo in Lietuva Agentas.

(t.12.
Mrs,. Mary Babaviczicne
344 Roger Williams Ave.

Phillipsdale, R. I.

tuviu durnai temdo, niekur nei 
gėlėlės, visur juoda, nyku: nė
ra szviesos spindulėlio jos jau
name gyvenime. Linksmi drau 
gai su kuriais ji sziandie susi-

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
498 WASHINGTON, ST

Tcleponas: Wakey 4335
— ................................ ... . ..........—    ■■ ' ' >l'.I’Ll' taft.
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NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau lebk kudflklu! verkti, negu pripildyti Ji eu narkotUkah nuodais.

i ".y - ‘ ‘ ..........
t>a> gėriku—duokite Ju» truputi
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tai Lietuvei, 
Pasielgineja puikei, 

Ne girtuokliauja, 
Po pakampes nesivalkioja 

, turi savo knygyną, 
O ir kitokeis daigtais užsi

imti mėgina, 
Kaip ana, mokinasi grajyti, 
Kad tik dovanai laika ne- 

gaiszyti.
Bet ant nelaimes, ne visi vie

nokio budo, 
.Klauso savo proto kudo, 

Pragėrė uždarbi su bobom, 
Isztvirkūsiom.

t ,1, ta ■ ' • » .a. .... .

I
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Pragėrė uždarbi su bobom, 
Isztvirkūsiom.

Ant Nedėlios gerymo parsi
gabena, .

Gere, iri bažnyczia ne eina, 
Juk ir kiaulėm nereikia baž

nyčios,

gabena,

Ne reikė ir del pijoniezios. 
Napraprtl gerkite, 

Ant nieko nepaisykite.
Naprapal gerkite,

Juk ir tėię kipszui tekšite, 
Kaip netrūkus pastipsite.

U ♦

4: ♦ *'
* ■ K.

Ašž nežinau
♦

Daug apie grinorkas girdėjau, 
Kada pribuiia isz ii’ajaus, 

Mrtno, kad tuo jaus vyra gaįs.
Poteisybėi daugelis vyrus 

gaund, 
Bet ir rto vienos apsigauna, 
Daugelis apie grinorka tU- 

pineja, *
O toji asilelins prigaUdineja. Ji Ut k ..rtkf1 •* 'fe. |W <

f r

Iv

Daug apie tai nekalbėsiu, 
Geriau, nutylėsiu, 

Savo kūmutei pavėsiu, 
Ir Apie viską apsakysiu,Ir Apie viską apsakysiu, 
Ba tai ne mano dalykas, 
Mand galvoje kas kitas.

:{< ( ♦ *

Vienoje vietoje Washingtone, 
Szventadienoje, 

Susimuszė Lietuvei su Sla- 
vokaisj 

Arba Auštrijokais. 
Lietuvei ingalejo,

Gerai Slavokams atsimokėjo, 
Ir daugiau pridėjo,

Po dvideszimtines primokėjo. 
Yra czion daug netikusiu 

Latru pasileidusiu, 
Neverti kad Dievas ant že-

• mes laiko,
Su perkūnais nepataiko.

* ♦ *
Bingamptone pažinau kelis 

1. ■ 1 '■' r * v, M

žilus,
Viena paeziuota du pavienius,

žilus,'

Per nak ti s žvejoja, 
!• Ant rytojaus per diena 

girksznoja, 
Mat, kiek užpelno, 

Otiėk prapėlno.
Nesenei dii vieha aptaise,. 

m " * ‘Ji t' ' ' u a u; ’ii ■ t. ui i w , j, / b-* i, f*
^*4,. < ' 4 v ^*-4 ■ L į J1’ r11' *1** M

Tiek prapėlno.

Pajcszkau Kazimiero Sinke- 
vieziu paeina isz Joponiu Kai
mo, Liszkevos valst., Alitaus
Apskr., Suvalkų Red. Keli me
tai atgal gyveno Lawrence, 
Mass., dabar nežinau.kur- Taip 
gi pajcszkau Tftmosriu Jeki- 
moni paeini isz Kibiszu Kai
mo, bišzkevos Valst., Alitaus 
Apskr., ŠuvalkuBRed. Meldžiu 
a

gi pajcszkau Tamosriu Jeki-

LiŠzkevos Valst., Alitaus 

tsisžaukt ant adreso.
A. Leskanskas

225 River St.
Haverhill, Mass.

1) Kerulis, Kazimieras, gy
venęs Potomac Manor, AV. Va. 
Jo brolis mite ir paliko pinigu.

2) Javaratiskai, Jokūbas, 
Jadvyga, Aleksandras ir My
kolas, priesz pasaulini kara 
gyvėne New York mieste.

3) Vitkauskai, Edmundas, 
Antanas, Aleksandra, Stefania 
ir Alena, gyvene Brooklyn, 
N.Y.

Jie patys ar apie juos žinan
tieji praszoma atsiliepti sziuo 
arttrasžu.

Lithuanian Consulate
38 Park Row 
New York Citv.

3) Vitkauskai,

V

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkinn visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IK D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.
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Jog daktaras darbo turėjo 
kol sutaisė.,.

Ir butu in pro va nueja, 
Kad tik Hutu pinigu .turėjau

t

I

kol sutaisė.-
Ir butu in pro va nueja

Bet szeip, viskas ant niek 
” .... nuėjo.

Luzornėsia bobelės munszai
A.

ne szinkuoja,
i _ . m- ■ k _ . ■* iiir> t i*1' ■ i

Nuo sznipu pasikavoja,.
i1 V v ' i»j • aViėnas žmogelis už šzinkavL 

y i ma sėdėjo*

Ji1?1 

' V 4 
■■ b

'*:i' ’

ma sedejo,

galėjo.
• (| 1 ^4

Ba sztriuopos užmokėti ne

Tai jojo bobelėj muu-szainė 
pardavinėjo, 

Oroszto žmonim nedavime jo,
pardavinėjo,

«! vk
.kili

Ir silpni?

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Sp«clali*t*ft.

Uisite ne jusiu ir Chronisxku LIru.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediko- 
liszka gydymą, per daktaru kurie turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka nplaikate nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviazki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
efca padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po vai- 
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szlr- 
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 justi jaunyi- 
Ar stokai jums drūtumo,

mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane.

Rumatizmaa visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pa:ūes, 
nuvargęs, skausmas peczluose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stokai energijos. Todėl nelaukite.

Pąsekmingai gydau katare, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdo- 
jima, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas,, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, iojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Rodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas, tenai! 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

Skaitykite “Saule”
■ir

...............................—  ■■■■—       _ . ■ ■ ■ ■!,

Tūkstantis Naktų ir Viena
■••JK yv .M,, > >

ARABISZKOS ISTORIJOS
■ -----—

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOJ 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
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704 Dideliu Puslapiu.
DruariAi Puikiai Apdaryta Audekliniais Ittmargiutais Vynsate

■■■■■■■■■■■■■k Apie szita knyga
8ZTA1 KA RASZO ISZ UETWOO
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lakstantis Naktį 
irViena &
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'<1Gerbemaift Tzmlzt*!:—
Sulaukiau nuo juzu tfunoklaaMė 

mano vardu knyga TukatanUo 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
•zirdlnga aeziu Ir labai dilauglooal 
kad tokia knyga kaip “Tukatantln 
Naktų ir Viena” apturėjau, nee maa 
labai yra iingeidu skaityti vImUm 
istorijas, jas skaitydamas nei nopn- 
sljunU kaip laikas szvontal ir •mi
giai praeina. Aas visiems Unktettai 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes Ja 
skaitydamas tmogua apie viską talk 
pamirsztl Ir visokį rupeocafai nore 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS.
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
CsekiBzkes vkt
Kauno apsk.
LITHUANIA.
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O jeigu kas prasze, tai da 
kolioje, 

O plušė tai tokci nogilidoje.
Tonais randasi ir tokiu 

Senu gyvuliu, • 
. Ka turi Lietuvoje pączia ir 

‘ vaikus,
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kad “apmalšinti” Jo skausmų paeihantj nuo netvarkoj esančių vidurių. , 
Dar gėriku—duokite Ja» truputi

■ BAMBINO
tyrlaurio, aaldaua-akonld, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nfira svaigalų.

........... T
nuo vidurių užkietOjlnio, vldurity

Jūsų ąpdekorluft parduoda Bambino—-30c. ui bonkg,

F. AD. RICHTER & CO.
„MM-- 1' ■ ‘ ' Brooklyn, N. Y.

‘ M _ «

***^- t j . ■ '

N4ra balrkotlSkų nuodų, jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada- 
Tyta li daržovių įjunki), kuri pagelbsti nuo ’. 
dlefUo, mMlungio. Kudikikl nrfgsta Jj. Jie net prato daugiam, 
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Nftra barkotiucų nuodų, JU yra tik len 
ryt* 14 daržovių lUunkų, kuri pag|!bsll

[U

trb*. pMlyiilte Ue»!al j laboratorijų.
"'i-—.-™.-' C--
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i O cziortais inpratią in viso-
■į4 ■kilis zbitkus. .

PHi- hąjrtįg kaip g^ulei
■ r M' ’ ' * ■ r 'i' . a ii *r of ................. ; j -ttrankosi

Ramybes jeszkosi, 
Neužilgio svaiguli gaus, 

Ba Dievulis tikrai nubaus. i

f

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja, nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Prftke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2<50.
W. D. B00ZKAU8KA8 CO. MAHANOY CITY. PA..
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,v — Moterių
s Drauguye parengė puiku balių 

po bažnyczia 10 diena vasario 
ant naudos vienuolvno Lietu
voje.

Labdaringa KAIMELIU.
Ambrazas, 

Juozapa vieži a u.s

■
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sūnūs Petro 
jsztarnaves 

tris metus kariumeneje sugry
žo namo.

— Garnys paliko sveika 
Mineli del J. Minkevicziu, 1132 
E. Centro ui vežios.

— Jonas Szmitas, Slavokas 
prezidentas American banko 
iazkeliavo in Europa ant vaka- 
cijn, kur užtruks keliolika me
nesiu.

— Pottsvilles sudus persky
rė Stanislova Juodi iszTamak- 
vos nuo jojo moteres Belles ku
ri tankoi pasigerdavo, 
nima vvro ir vaiku.

Po vienuolikos 
kentejimo ant paraly

žiaus, Seredoje po pint mirė 
I.aimanskjone, 622 W. Centre 
uli. Velione pergyveno miesto 
28 metus, paliko vyra Mikola, 
dvi duktores Parnlieno miesto 
ir Homming’ienia isz 
(own; sunn Juozą Filadelfijoj, 
bjroli Johnstown, Ohio ir sese
ria Stankeviezionia Lietuvoje. 
Grahoriu* Trnskanekas laidos.

Girardville, Pa. — Nors 
bažnvezios statvmas sutrukdv- 
tas nes per szalta žiema, bet 
klebonas 
sako kad

szalta
Valancziumiskum 

ankstybam pavasa-

tomobiliaus laiptu priverto ple 
szikus pasiduot i.

Du pleszikai lapo suimti 
prie 35 ir Archer galviu. Juos 
policija suome vien kaipo nu- 
žiūrėtinas asimmis, bet paskui 
juos identifikavo kaipo ploszi- 
kus dulaksik’abu szoferiai. Su-

Joseph
26 m., 3518 So. Donoro 

SI. ir Fr. Bozyk, 21 m., 3609 So.
J nos ideal il'i 

kayo Josonh Knnmmaii,
ir

imtieji pleszikai yra 
M i kus

ežiu

Garnvs

panioki-

sanvai-

Norris-

Jnozns t’ivinskns, salu- 
331 W. Mahanov avė. 

kuris gydosi Ashlando ligonbn- 
tije koki tai laika, sugryžo na
mo sveikas kaip krienas.

nin'kii*,'

Se ryloje
buvusis palicijantas 

John Hassel, kuris gyveno su 
savo dukteria po 132 E. (’o n Iro 
uli. Velionis turėjo 75 melus, 
palicijantn innate buvo per 39 
metu>.

♦

gai mirė
apie pint stai-

Viktoria * •. — .Naujas iktoria teat
ras kuris likos pastatytas ant 
violos seno Kaiero Opera 
House, kone užbaigtas ir jeigu 
jokips kliūties ne bus, lai loc- 
nininkai mano atidaryti ji apie 
1 Kovo.

• - Apie , penkes 
darbinikn likos praszalinta isz 
MoreoR kasvkhi kurie 
brokeri, kasė grabes ir

seno

deszimts

taiso 
d i rbo 

kitokį darbu ant virszunc".
Pamuleli po pint A-hlan 

do ligonini!ij<* mirė gerai žino 
mas Ralph-Fisher, barberis ir | 
koBsiiImpnas kuris laike bizni 1 
ant N. Main įdyežios Sirgo 
tiktai trumpa laika/ Velionio 
paliko paezia. ir kelis suaugu
sius vaikus.

PENNSYLVANIA POWER I 
<& LIGHT KOMPANIJE VE
LA PARDAVINĖS SZERUS. |

I

, Szi kompanija paliovė par 
(Ūvineti savo szerus Juniaus 
1924 mote, kurios pardavinėjo į 
po $100., už szera isz ko 15,IMKI

o
o sa- i

1

Wallenpau- 
parduoti

Kąorininku Pensylvanijoi buv 
nžganadyti ir aplaikydav 
vo procentus’ kas tris mene 
sius. O kad dahpr žmonis p ra 
dėjo daugiau olectriko ant \ i 
šokiu dalyku, todėl szita kom- 
panijo nutarė statvti milžinisz
ka vandenim* dirbtuve kuria 
varvs vanduo ant darvrno elek
triko aplinkinėje
pack, lodei nutarė 
daugiau szcrn del tujų kurie 
geista jeises pirkti Kas nore 
tu kelis szimtus indoti in ta ja 
kompanija, tegul raszo arba 
ateina in ofisą nnt kampo Main 
ir Centro ulvcziu Mahanov (,’i- 
ty. Pa., arba raszo lietnviszkai 
ant szitokio adreso: Pennsyl 
vania Power & Light Co., Ma
hanoy Cit.v, Pa.

ATSAKYMAI.

A. I>. Scranton, Pa.

2)Pasiskolyk
Encyclopedia Britą-

--- l{ll- 
siszka-Ttirkiszka karo atsibu
vo 1877 moto kurioje Turkai li
kos siimuszti. 
nuo ko “
nika” ar kokia kita enciklope
dija ir jeszkok varda ° Joan”. 
Ten surasi ko geidi dažinot i.

J. II. Johnston City, Ut. — 
Viso danoBzimo netafpinome, 
nes giinines dažinoja tikra pa
dėjimą velionio, neatsiszauktu.

, • " ■■■ i ■ i • i
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rijo smarkiai pradės darbu.

I

BRONIS NEKRASZAS
Baritonas kuris dainuos koncerto.

painus
eib

Hermitage Ave.

So. Sangamon 
2727 

riuos jis api])h‘sZ(‘.
Gry ga,

2.T20
SI. ir Anton

West 4‘>rd Si., k u-

Brooklyn, N. Y. - - Vincas 
Barinskas, 21 Wiietn, gyvenos 
370 Grand St., miro Sausio .”>1 
d., buvo laidotas Vasario 3 d. 
mm 10 vai. iszrvto. isz 
1 ‘auliuko bažnyezios. I“ 
jybos kupinose.

Jonas Žebrauskas. 54 metu, 
gyv(‘iH‘s 644 Driggs Ave., mire 
Sausio 31 d., buvo laidotas Va
sario 4 d. nuo 10 vai.

bu žin ežios, 
Kalvarijos kapinėse.

Ah'ksaudra I ’oszkus, 
tu gyvenos 91 (Jiuton
Maspeth, L. L. mirė Vasario 1 
d., buvo laidotas Vasario 5 d. 
isz kum Pauliuko bažnvežios, * *
Kalvarijoj? kapinėse.

Kazimieras Globauskas.
mot u, gyvenos 37 Hudson Avė. 
mirė Sausio 27 d., buvo laido
tas Sausio 31 d. nuo 2 vai. po- 

kapinėse.
, 51 metu, gy- 

No. 61 h SI., mirė 
o laidotas Va

lo vai. iszrvto. I• I
bažn vežios.

j*
kun.

...'\ . I rp-

iszrvto.
; isz kun. Pauliuko

Vasario ant 
2:30 valan- 

rengia 
sn gra 

teipgi daly* 
A. Sakevicziu- 

J. Sen ko- 
ir pi. į 
ITof. |

. . . ........... H
Ameri ka su į 

koncertais. Patariamo, paremti) 
bažnveziair tuom

Koncertas kurio 
naudai statvmo fondini at- 

ihiis Nedelioj 15 
t Iperu 1 louse salo,
da popiet. Koncertą 
Szv. \’incento (’horns, 
žiom dainelėms, 
vans solistes p.
to, T. Rank/.emiiito, 
krvieziute. J. Zegoraiti- 
Vėžinto su Ziibrinte. 
Reo'O Rosser vra kvioeziama 
kuri

sll

' Rosser 
važinėjo po

G i ra rd vi lies 
iszgir>ite gražu koncertą.

O 
•I 1 nte- 

Ave„

• )»>

])ietu, Kalvarijos
Joseph Lelios

201j venes
i Sausio 28 d., buv 
sari o •) d., nuo

SAULE
——wx l * *f*#WWMW**W*^*<
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DVASE RYMISZKO 
KAREIVIO. ” 

h

Yra lai puikus bronzinis sto- 
■ylas padirbtas isz paimlu 

bronziniu a ribotu nuo Austru 
laiko kares per Halus. Yra 15 
pėdu augszczib ir stovės Ryme 
ant aluTinties žuvusiu Haliszku 
kareiviu laiko svietines karos.

.\ padirbtas isz

į isz kum Pauliuko
i Szv. Ti'(‘i\-bes kapinėse

mis nontsiszauko. Norkus sirgo 
parai ižu nuo 1920 m. 
giminiugeistu ’ sužinot i 
gi a u apie jojo mirti legal 
szo pas mane, nes asz ji prižiu- 
rinejau per keturis 
Joseph Hermanas, 110:

Kas isz
(lau

ru -

motus. — 
2 J eitor- 

į son A ve., Johnston (Ji v, III.

Pittston, Pa. 
Elect ric ('o.,

Labdaringas Balius!
Illlfllll HIIIIHMIHIltHlfiUnillllllllHMilIlHI HHIIIHHIMHIIIIHll 
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—---- Rcngirt ———
LIETUVIU MOTERIŲ 

LABDARINGA DRAUGYSTE 
MAHANOY CITY, PA.

*hM h«W •*****■•**

UTARNINKE, 10 VASARIO (FEB.) 
— Ataibiia Pobnžnytiniai Snleje —— 

PraaiclrN 7:30 valanda vakari* 
Pirmo* Klano* Orkoalra 

INŽANGA:
Moterim* ir Mcrg. 35c, Vyram* 65c 
Uxkviecxin vi*u* atsilankyti, 

KOMITETAS.

i - Viina pelnu* cj* ant Szv. Kazimc- 
rio Vicnuolino, Lietuvoje.

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

Visokiu modeliu 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suezedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami, fbnogrnfa pas 
mano. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikinta atvažiuoti isz to
lia us lai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonOgrafa ir 
suczcdinti pinigo. Tolpgi par
duodu visokius naminius daig

Senus daigius pataisau
kaip naujus. Ateikite pamaly 
Ii mano t a vora.

L. WASCH (Vaszkieviczįa) 
Upholstering and Hardware.

t lis.

-MiiiMioi IIH"IIW P - --------^-L II ■Jnna«iV -

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli, namai, apt 
dvieju familiju, po Noc 401. ir 
403 \V. ^lahonoy A ve., prieprie403 W. ^lahanoy A ve 
kampo, ir namai po No. 400 ir
402 W. Pine St„ su buezerne ir

•F >

garadžius. Viskas parsiduos 
draugo ar pusiau. Atsiszaukitcr 
I nujaus ant adreso:

Fr. J. Škic ra,
401 AV. Mahanoy Avė. J

(lf) Mahanoy City, Pa.

ir didumo

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

*1

i
I
I

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.
/r——   ' ji. x

nut kampo prie % a

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinė IJctuviflzknH
Dentibtas MnhanojuL

J4
1 j

2-ra* Flora* Klino N«m*
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai

Kaip vanduo nuolatos fakklamaa ant akment 
famuJji duobę, taip ir plriakanoių nori Mlėto 
brt tikrai, lunatklna plaukų talcnfa ir vra 

au lai-

Neprfallrhkitr kitokio atdtikimo prie aavęu * 
Naudokite

Raffles
tuojau*, kai tik pleiskanų—ių
nrAvaHų balty lupynAlių pirmą pąalrodfmą 

rflvo galvoje; llufTW tnin.ilkini pMakanaa ir paragina augimą jum) plaukų. 
Bonka 05o. iptidcoce* arba ui 75r. prisiunčiamo aU^fal M dirbtuvM

F. AD* RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

prlc^ftiml pinikų suplonėjimo, kurie 
ku parduoda nupilk Intui.

Yaūdokhc

nesvariu balty lupynftHų pirmą pati rodymą

Brooklyn, N.Y.
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Yra tai maiszyme ir 
kepime! 
metu iszbandimas isz- 
mokino mus kaip pada
ryti szita garsigna kava 

kokia jį

Puse-szimto
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tokia gera, 
sziandien yra.
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At Your Grocer’s

i

.naliiiii.i4»nw»i‘-"-»*i» įmoi

«*mm» u '“*•»■ .„aers;^

Iri Ycur ffome

Tu Negali Išvengti! 
K a n k i n n n £ i y ž no i by n) ų nei i ra 1 g I Jos. 
Skaudinu ir dieglių reumatizmo. 
XrMnagv.iny Maigaus pergalimo. 
.................................... - i ■r' * 
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/ ^okiHlAtŲ pad t ik Imą 
Hk.iudti

trauknn^ių, 
skaninių, Ivarančiu

(Lipti, ’liepia miij ar skauda naivų, jei 
) liepti tufai Ini apie

i

I
Mary Žilinskiiito, ' 

gyveno 176 \’aret Si., 
pleszikai net sii>zile darbavosi j d., laidota

Chicago. l /.pereita n a l< t i
Ulei u,

21

bet Trejybes
Sausio 

kapinėse.

, mirė
2S <|.. S

Kxeteri, kur 
milžiniszka (*lok t r i ko

apiplcsz! ibandydami 
Grand Blvd.
daktaro an

ir daug žmoniii apiplesze, 
keli pleszikai pakliuvo ir iii po I 
licijos nagus. Du pleszikai pa
kliuvo
Dr. t M ten. 3856
Jie pris/.oko prie 
tomobiliaus. kada laši" prade 
jo važiuoti nuo namu ir patys 
iiisisode vežėsi ji iii patog(ksye

Bet juos pa "

Johnston, Ill. Diena 
Sausio czionaitineje ligonbute 
je mirė Juozas Norkus (>G me
tu, paėjo isz Kauno 
Raseinu pav. ir palaidota* 
diena. Velionis 
Kazimiera 
Pittsburgh, I

Sąrant on 
pirko 460 akoriu 

žemes prie upes 
statys
narna už $12,000,000, kuris pri- 

i statines elektriką del Luzernos 
( Lackawanna ir Wyoming ap- 

26 * linkiniu.

I

Wyoming 
Iženų* užmokėjo 

$140,000. Darbas prasidės 
pa vasari.

Fž
szi

s 1

/

rt «j***Į< »Irctf. S. V.TM. Ofise. 
tno]au« ir negu Minda- 
HH1A laiko Junml (‘Uii- 
naudoji. Jisai ' autcfkla 
maloni) Ir greitą pa- 
lengvinimą.

Nei viena t 
falmyna Negali būti tw 
Ixmkoi Alų gyduolių. 
Nėra tlkrami, Jei netu
ri INKARO valobažen- 
kilo.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N.Y.
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į į Merchants Banking Trust Co. Banka Ii'(id\ bos, 1 
s 28 
broli 

aplink 
Ivi podukros

t u rojo
gy venant i

*a., <vieta apipleszti. 
tomijo policijc 
ir pradėjo vytis. Lekiant 40 posūni Aleksandra, 
myliu in valanda greitumu, vie 
na,s policistu szoko isz savo nu

vvtis.
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ANT PARDAVIMO.
Nauji narna u Frackville, Pa.

* <

Preke $4,600 ant lengvu iszmo. 
Toipgi lotai minėtam 
Apie danginus dasiži •

koseziu. 
miesto.

nntoinobiliiH (Irieipiiin ir l’nlrmniiitione ir adreso.
I

Inanti Chicago, 
siuiista telog

visi gyve- 
\’isieius buvo

rainai bet ne vie j p >

V. Lapinskas
601 W. Mahanov Avė.

Mahanoy City, Pa.

■F

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS SARGAS"

ra r

\ \
. I

f 
k

Vito* reikalingo* maldo*, Litanijo*, 
ir t.L Puikiai apdaryta mlnksatai* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti kraaatal. 
Preka *u priaiuntimu tiktai $1.50.

IW. D. BOCZKAUSKAS- CO 
MAHANOY CITY, FA.

*Mahanoy City, Pa.
* 1 i| a'Hj 1
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo,

f
I

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro4
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.
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Iszmokykite savo dolerius kad turėtu dauginus centu
t

! . j.
? /'-pp'

h

... # • *r*»

Neuzilgio dazinosite kaip. 
Žiūrėkite ant szitos’ tobli- 
czaites kita sanvaite.
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:•. cBALLBAND
Angliakasiu Čeverykai

* z'

Su Prailgintais Puspadžiais

",

*

Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką. y
. . . " r- . *ant kiekvienos poros kurios pirksite,"Žiūrėkite del Raudonos Bolės

gausite tvirtus drūtus ir smagius eeverykus kurie sutaupys jums piiligus 
dleto kad. jie nešios ilga laika.

čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar
iuos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.

ir Himiner 
bininkams.

Lopac

Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums p&sakys kad “Ball-Band 
(Raudonos Boles) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

Jus juos galite 
nius čeverykus.

•Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.
Namai kurio užmoka milijonai* už rnšį.
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aut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi-

1
•«

i J

NM V' >ffll

u s

c iŠ*

b • ■," .

t 
f*11

■;

t

1 i j. " ■

<< .L/ ■ 

fc : ■

“ ■(

•• ' J

:r

... -Lv. •> *- j ■

■■ .*• 11 ■

7 r„
'Jv
—

■
 -t

.... .

>

■4

ti *;

HIMINER

I
I
i
i *

k- f

I

I

»

S

■I1
11

fl

I
II

n

■ J

■t. 11
' I ■ ;:4

j|
■a

įi,.< vii i. ijm




