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ISZ AMERIKOS
Vincentas

TRYS VAIKAI NUŽUDĖ 
FARMERI.

V

Philadelphia. —
Mellace, 16 metu; Leonas No-
ga 17 metu ir Franas Nagovs- 
ki 17 metu, likos aresztavoti ir 
uždaryti kalėjimo už nužudini- 
ma fermerio Charleso (liesa ar
ti Collegeville, tiksle apipleszi- 
mo. Nagovski paleido szuvi in 
farmeri o kiti du jam prigial- 
bejo apipleszime Mellace ir No- 
ga prisipažino prie kaltes.
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SURADO UŽGRIAUTA COL 
LINSA URVOJE PER 17 

DIENU.
Cave Cit v. K v. — Floyd Col 

liūs, kuris likos užgriautas ur
vo je Sand (’avė per 17 dienu, 
likos surastas negyvas. Collin- 
sas jeszkodamas nauju urvu, li
kos užgriautas, kada nukrito 
didelis szmotas akmens ant ko
jų ir negalėjo pasijudyt isz vie
tos. Jeszkotojai turėjo vilti su
radimo ji gyvu, bet pasivėlino 
24 valandas, nes kada atėjo ant 
vietos (’ollinsas buvo negyvas. 
Tasai atsitikimas sujudino vi- 

visi buvo tosios
p<>suras ji da gyvu.

.* a sklypą, nes 
nuomones, jog tiek dienu

i

10 METU UŽ 10 CENTU.
Saint Louis, Mo.

ry pavogė isz krepsziuko bon- 
kute sztopo ant szveistinimo 
nagu, kurioj.WU' hiiyofde^ 
szimts centu, Sudze ji nubaudė 
ant dę^zimts metų kalėjime ne 
už tai kad,pavogę teip mažai, 
bet už, tai, kad motore kuri par
davinėjo taji sztopa buvo var

to mait inosi. — 
<lesz,imts

Ira Hen-

ginga ir isz
Kad butu pavogęs 
tukstancziu doleriu, tai butu 
gavės tiktai deszimts menesiu.

TURĖJO ADATA VIDU 
RIUOSIA PER 18 METU.
Rock Island, 111. — Franas 

Keenan, 41 metu, nuo daugelio 
metu skundėsi ant skausmo vi
duriu, l>ct nežinojo priežasties. 
Ana diena su paginiba eksrei 
spinduliu daktarai pamate, 
kad jojo viduriuosią randasi 
adata, padare operacije ir ada
ta iszeme isz viduriu. Dabar 
žmogelis jauezesi sveiku ir ne- 
siskundže ant skausmo.
AUTOMOBILIUS APVIRTO, 

PENKIOS LIETUVAITES 
SUŽEISTOS.

Chicago. — Prie Western ir 
56 gatvių greitai lekiantis au
tomobilius, kad iszvengns susi
dūrimo, smarkiai pasuko in 
szali, užgavo szaly-gatvi ir ap
virto. Penkios juo važiavusios 
merginos liko sužeistos.

Sužeistos: Mrs. Helen Vana
gas, 21 m., 3353 Humboldt (?) 
Blvd.,
18 m., 4600 So. Paulina St., He
len Reece, 19 m., 50 S. Oakley 
Ave., Harriet Jenkins, 20 m., 
3353 Emerald Ave. ir 
Mary, 20 m.,

snia rkiai

p-les Valerija Sokaite,

20 m.
M a ry 

3307 W. Monroe 
St. visos esanezios Lietuvaites. 
Nors jos sužeistos labai skau
džiai, bet nepavojingai. Pirmos 
dvi Lietuvaites — Mrs. Vana
gas ir Sokaite,

Ju pasakojimu, visos jos gry- 
žo isz kabareto prie 95 ir West
ern gatvių, bet nebuvo iszsige- 
rusios. Jas vėžės Henry Bloom, 
30 m., 3117 Wcnthwbrth Ave., 
sakoma, taipjau Lietuvis, ku
ris tiek nusigandęs del invyku- 
sios nelaimes, kad pamotes su
daužyta automobiliu ir sužeis-

, esanezios sun
kiausia sužeistos.

tasias merginas, pabėgo. Su
žeistąsias vėliau nuvežė pas 
d ak t a ra kiti automobilistai.
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NUŽUDĖ SERGANCZIA 
SESERIA.

Paryžius. — Ona Levassar, 
varginga sinveczka turėdama 
serganezia seseria kuri 
džiova keliolika metu, 
dama žiūrėti ilginus ant josios 
kaukiu, uždavė jai truciznos 
nup kurios mirė. Norints likos 
nresztavota, bet sudže iszklail
sės josios iszpažinima, paleido 
jaja ant liuosybes.

GYVULISZKAS PALICIJAN 
TAS 2VERISZKAI KAN

KINO JAUNA VAIKA.
Zanda-

Kaip

GIMDĖ IR ŽUDĖ SAVO KŪ
DIKIUS. VYRAS SUSEKS 

JOSIOS DARBA.
—— Moteriszko ——

Mituliu, kaime 1924

ISZ LIETUVI8ZKU
kaimeliu:
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MIESTE NOME, ALASKOJE gf|
’Penais prasiplatino dipteria o gyduoliu jokiu budu nega

lima buvo nugabent kaip tik rogutems kurias trauke szunis. 
Po r (»()() invlin vionnw na CMiinnM.nnsin >d<M vo nristatvt irvduolcsPer 600 myliu vienas narsunas.pasiaukavo pristatyt gyduole 
atbūdamas tuja kelione pasekmingai.

NETEKO PROTO ANT 
SENATVĖS.

Soubh Bond, Ind. 
apsivedė penkesdeszimts metu 
migai Wilbur Baker ir jojo gy
venimo drauge, 
vaikszt inot 
auksines svodbos, 
teismą in smla ant persiskyri
mo, nes jojo senyva paeziule ji 
apleido 
Sudas 
tiek metu pagyvenimo drauge.
SZUNES SURADO PASKAN 

DYTA VAIKA.
York, Pa. — Du szunes gar 

sei lodami atbėgo in šluba Mrs. 
Elmes Kroft, pradėjo traukt už 
szlebes laukan idant eitu su 
jeis. Motore nuėjo kur jaja ve
dė ir priėjo prie szulinio kur 
surado savo dvieju metu senu
mo Chaluka, kuris inpuole iii 
szulini ir prigėrė. Szunis buvo 

draugai vaiko.

Noriais
ISZ LIETUVOS

<

vietoje ap 
sukaktuves savo 

tai hineszc

keli
I įersky re

menesiai adgal.
senukus po

nejierskiiiiųni
Suprato, jog jam patiko kokia 
nelaime, davė žino apie tai mo
tinai.
RADO NEGYVA KŪDIKI 

CIGARU SKRYNUTĖJE.
Freeland, Pa.

parapiniu 
parsineszti ka

nelis naujei 
suvyniota in 
raszt i.

užvede
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MOTERĖLES NENORI AP- 
SZVIETOS.

Kovelių i, Rokiszkio va Is. — 
Kaimas vra labai krikszczio- 
niszkas lupomis, 

nedorais.
bet darbais 

atsižvmi nedorais. Kaimvnai 
su kaimynais nesutinka, teisia
si, vaikai negerbia tėvu; laik- 
raszcziu nei knygų nieks ne- 

» * t 

Jaunimas labai nori 
szviestis, ir kur nors suczinpe 
koki poporgali skaito. Bet per 
perėjusias Kalėdas nekurtos 
moterėlės paskelbė, kas duos 
kaimo jaunimui skaityti laik- 
raszeziusar knygas, tai tas bus 
užinusztas, o jo namai sudegin 
ti. Jaunimas liko apleistas; 
nieks nebenori jiems laikrasz- 
cziu duoti, nes su laukinėmis 
bobomis nėra juoku.
insitemyti visi pažangieji žmo
nes; gal tankia'i žmonoms uolai 
mes nutinka del tu laukiniu 
bobų ^jusistatymo.

skaito.

Kalėdas 
paskelbė,

Pa tinirp

ne-

j*

Apie penkta

ISZVARE ŽMOGŲ ISZ 
PROTO.

Priesz Kalėdas Joniszky po
litines policijos aresztuota vi
sa eile žmonių, intariamu
patinkamoje politikoje. Ju tar
pe pasirodo ir Joniszkio aresz- 
to namu užvaizdu Vaidilauskas 
kuris po keliu dienu areszto 
isz kalėjimo paliuosuotas. Isz- 
ejes isz kalėjimo atėjo in vie
tos Savivaldy be pasiteiraut de. 
lei savo vietos ir czia pripasa
kojo tiek Jalyku žiaurumo su 
areštuotais, kad net plaukai 
stojasi klausant. Pasakodiunas 
verku ir skundėsi
sias per gyvento. Vaidinusiais 
ta paežiu diena vakaro iszejo 
isz proto ir gydytoju parėdy
mais turi būti iszgabentas be
protnamiu.

Gaila žmogaus ir jo szeimy
lios, o žmogus buvo labai 
ras!

neiszlaik v-

ant dvieju 
namuosia.

ge

jos.
IR KAUNE LAUKE PA

SAULIO GALO.
Lietuvos laikraszcziai pra-

Kaune nekurie
Rev.

Kada Kazi
mieras Kerpalaviczius duobka
sį* ant czionaitiniu 
kapiniu, nuėjo 
toki isz skrynios kur turėjo su
dėjus savo daiktus, rado ciga
ru skrynute kurioje radosi ku- 

gimusio kūdikio, 
Leukiszka laik-

Duobkasis tuoj prane-
szo koroneriui kuris 
slieetva ir paliepė st eit i nei pa- 
licijai siijeszkoti motina.

BOMBA PADARE DAUG 
BLEDES.

Pittsburgh. —
valanda Seredos ryta, kas te
kis padėjo bomba po Landolina 
namo, kuri suardė du kitus na
mus o ant Penu Avė. visi Įau
gau likos iszkulti 
bloku. Ugnis kilo
Daugelis žmonių likos iszmes- 
ti isz levu per drūti eksplozi- 

Bledes padaryta ant 125 
tukstancziu doleriu.
TURTĄ TURĖJO BET NAU

DOTIS ISZ JOJO NE
MOKĖJO.

Coney Island, N. Y. -
Petras J. Slane, kuris at važin

iu czionais isz Owosso, 
kėlės dienas, 

kunigas
nais, likos surastas negyvas sa
vo karnbarije per Klara Chase, 
jojo gaspadinia. Kada iMdioIje 
padre krata jojo kambarijd rai
de kėlės bankines knygutes, 
kurios parode buk kunigas tu
rėjo 
rilis.

vo ui czionais 
)lich., praleist 
katalik iszkas

nesza, kad ir 
žmones lanke pasaulio galo 

Buvo mėtomos
”Rv

kur žmonėms

Žiobiszkis. 
gyvulys.
m. pabaigoje buvo toks nutiki- 

! mas. Jaunikaitis B. nuėjo už
kurioms ant mergeles M. Ta 
moteriszke savo vyrui insnko, 
kad, jei busiąs vaikas tai tada 
jis gausias nmszti. 
laika moteris liko 
bet slapta buvo 
abortas, ir viskas nutilo. Szi- 
inet vėl szi moteriszke paliko 
neszezia ir kaip priėjo gimdy
mo laikas, ji pradėjo rodyti vy
ra in miesteli su kokiais reika
lais.
mas, 
jo reikalus atliktu

nepn temetąs užlipo 
klausėsi, kas

f

I
M.

sirgo 
negale-

Frackville, Pa. — Žmogelis 
vardu Vaicziulis, teip prašvi
to nuo menulinos szviesos, jog 
šukele tikra bolszcvikiszka re
voliucija; pradėjo ne tik dau
žyt rankandUs ls»t ir paezei 
duoti in kaili, l’ž savo darbeli 
likos nuvežtas in Pottsvijles • 
kalėjimą. Bet moteriszkes gera 
ir jausli szirdelc atsileido ir 
melde skvajero kad ji paleistų 
namo. Skvajeris susimylėjo ant • 
moteres, ir vaiku ir paleido 
Vaicziuli namo, 
klaupt ant keliu ir padekavot 

moteriai
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. illPer koki 
neszezia; 

padarytas
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GISZEFTAS PIRMUTINIS.
Miroslavo kunigas koopera

tyvo vedėjas, griežtai nusista
tė žvdams neduoti traktieriaus 
prasze atiduoti ta “geszefta” 
kooperatyvui. Praszymas buvo 
ptenkintas; taczian nežinia ko
dėl imta ir “geszeftas” per
duota žvdui Einkelszteinni Jo- 
sznjui. Tas žydelis jau ramy
bes kunigui nedavė, vis prasze 
kuo greieziausia iszimti jam 

priesz szventes, nes 
galėsiąs gerai pasipelnyti. Tuo 
laiku Pupasodžiaus kaime mi
re ūkininkas Netlžinskis. Kimi, 
gili užmokėta 120 litu už laido
tuves. Prižadėta mirusi palai
doti. 5-1 atvežus galan Miros- 
lavos miest. lavonu, lauke pusi, 
tinkant kunigo.
kad kunigas su žydu nuvažiavę 
Alvtun iszimti žvdui traktie- • e
riui patentu valstybines degt, 
prdiiotuve. Žmones pasipiktinę 
kunigo nabaszninka palaidojo.

Dabar visoje apylinkėje
$ 

laidot lives, 
už kurias pinigus ima, vvksta 
miestan patentu žydams iszim- 
I i, o žmones p<»r k ia 11 ra 
alieka jo laukti.

“gesze ft a

geszeftas

patentą

Vyras, lyg ka nmfusda- 
paprasze kaimyno, kad 

o jis pats

do vaiko riksmą, 
bobutes klausia: 
ar duktė ar sunūs?”

4 4

niekieno 
ant gryczios ir 
dėsis gryczioje. Moteriszke at
sivedė bobute, ir vyras užgir- 

Moteriszke 
kasgi yra, 

Bobute
atsake, kad sunūs, ir labai gra
žus. Moteriszke atsake: 

L” 
man szirdis neuž
girdyk pati sau!”

Moteriszke iszszoko isz lovos 
ir kai vyras nulipo nuo gry
czios, ja au susitiko tarpduryje 
su viedrais einanezia prie kiau
lių, o vied re buvo negyvo kū
dikio lavonas.

Tai mat kas dedasi ir szvon
ioje Lietuvoje; pikeziau bedie

Bet pasirodo, viii szalyje. •

iszimt i 
szventes.

tiek geldoj prigirdyl 
te atsake: ” 
leidžia, —

“ Vis 
Bobų-

Dovilai. Klaipeda. — 
ro Volff’o žiaurenybes 

8

jau trumpai praneszta, pereita 
szesztadieni, Sausio kuris vie
no žandaro ImVo taip nukankin 
tas, kad jam gydytojai turėjo 
nuimti abiejas kojas. Apie ta 
visai nepliprasta, reta atsitiki
ma pranešama dabar dar tulu 
žiauriu smulkmenų.

Petrauskas, tarnavęs 
kininka 
ežiuose,

pas u- 
Sznaugsz- 

ra<lo priesz kelias sa
vaites uk. Szakinio Szlapszile.s 
pinigine. Vaikiukas nese ja sa
vininkui, bet szis, vietoj deka- 

apkmnstijo vaikina už
tai, kad P. nl»va iszemes isz 
tos maszneles tūla pinigu su- 

Szakinis be to pranesze

Naujoka

vojes

'Pasai vietojo

!■
I 
i| 
h

visoje 
žmones kalba: sztai tau laikai 
kunigai, vieton iii

diena'

ŽINUTES ISZ KAUNO.
Kauno statyba. Per pirmąją 

1924 metu puse Kauni* pasta
tyta 53 muro namai, 13 negy 
venamuju namu, 94 mediniai 
gyvenamieji namai, 
niai negyven. namai, 24 Antrie
ji augsztai 15 triobesiu inmo- 
nems ir 1 maldos namai. Be to 
kapitalinio remonto padaryta 
54 namuose. Per antra 1924 m. 
puse leidimu stalyti 
daugiau.

— Spirito gamyba 
davimas. I’er 1924 metu 11 me
nesiu pagaminta visoj Lietuvoj 
5,061276 litrai 40 laipsniu deg
tines ir 161,243 litrai 95 laips-

Per tuos paežius
4,914,341

62 medi- f ,

iszduota

ir par-

jiiu spirito.
11. menesui arduota 
litras 40 laipsniu degtines ir 
156,512 litru 95 aipsn. spirito, 
o medicinos ir technikos reika
lams sunaudota 302, 062 laips
niai. l’ž visa szita degtine gau
ta 32,082,974 litai.

— Vedybos,
mirimai. Per pirmąją 
puse visoj Lietuvoj inskaitant 
ir Klaiedos kraszta buvo II,- 
527 vedybos, gimė 33,921 as- 

17,788 bornaieziai ir 
mirė 17,587

9,168 vyr. ir 8,419 
amžiaus

ATLANKYS AMERIKA.
■'**8' "«* ♦ 'I* r- «, * « * Ar •')*.« ■ <• A.. -•
| r | jįl* *■ *- “ 'Klaipeda. —

kns žada szi pavasari kuriam 
laikui iszvažiuoti in Amerika.

PASIKORĖ.
Liudvinavas,

ma.
apie tai žandarui- policininkui 
Volff’ui Dovilų, kuris nuėjo 
tada iszkratvti ta vaikina. Szi- 

^lartvn’as Jan-Hai, inbaugintas per didele bai-

Mariampoles 
ap. — Sausio 15 d. 7 vai. ryta 
Liudvinave kluone po balkiu 
pasikorė naujpkiiris Jonas Bra 
zaitis. Pasikorusį pirmas rado 
jo brolis ir greit atleido virve, 
bet mirusis nebeatgijo. Pasiko-

me pasakė, kad pinigus paka- 
vojes ant staldžiu. Abu užlipo 

Tada 
Voliff’as vaikinui dūręs szake
in krutinę, muszes 
tada ji aresztaves. 
kieme buvę bandoma 
net pakarti. Tada žiaurusis žan
duras Vol f f’as paėmė vaikina 
su savim ir inmete ji in skiepą 
Doviluose.

ten, bet nieko nerado.

ji d i ižu ir 
Naujoko 
vaikina

tinto priežastis nežinoma. l>a* šiauresnes negu ikitol kanky
si korimo vietoje rasta supjau
styta tuszczia pinigine ir para- 
szyta rasztelis 
man gana gyventi.
VIENI KITIEMS SKALDĖ 

PAKAUSZIUS.
Adomava, Pumpėnų valscz. 

— Szitanie sodžiuje žmones la
bai mėgsta vaisžintis naminiu 
alum. Dažnai tokios vaiszes 
baigiasi barniais, psztynemis.

Taip, antai, 1924 m. Kalėdų 
antra diena, apie 10 vai. vaka
ro, alaus prisigėrė Pranas, 
Juozas, Ignas ir Elžbieta (’ze- 
poniai pakele didžiausias pesz- 
tynes. Pranas Czeponis 
jo” 
(Jzeponiene su

i k Matancziui
1 >

“ kovo- 
nėt su revolveriu. Elžbieta 

“liktarna.” Vie’ 
nam in galva sugrusta stikline

gerai moteriai už atleidimu 
kaltes, pradėjo da arsziau szel- 
ti, iižmok(4damas paežiulei ke
liolika y pais per sprandą. To 
buvo už daug, ir szi kart Vai- 
cziulis likos uždarytas ant ge
ro kalėjime lyg teisiniu. O gal 
lyg tam laikui atves visiszkai.

— Nors czionais yra gana 
pusėtinas skaitlis Lietuviu bet 
visi apmiria ir rankas nuleidia. 
•Juk po teisybei randasi kelio
lika szviesu vyru ir darbsziu 
moterėliu kurie galėtu padary
ti koki linksma vakarėli, ku
ris sukrustu gyventojus ir pa- 
statytu Frackville ant kojų. 
Pradekite darbuotis ir nesnus- 
kite!

Old Portage, Ohio. —- 
mieaielis randasi netoli nuo 
A krono. Du metai adgal buvo 

gyvuli#' ^kAVdykla, 
bot subanrutijo ir tovejo užda
ryta. Dabar atpirko nauji kom-

czionais

8«is 
tM 4 •

w

IB
'T:jji

al

'K

1

T

i |H

ii,

1 
įiįl

j

•lįi 
^'1'1

h

-k!

panijo kuri žada skerdykla nc- 
užilgio atidaryti. Skerdykloje 
dirba apie 50 žmonių.

Kitokiu darbu czionais nesi
randa kaip fanuos asario vie
nuolikta nupuolė didelis lietus 
su griausmais ir žaibais. Far- 
merelsako, ad nepamena kad 
tam menesije griautu ir žai
bau t u.

i
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f■Czia prasidėjo dar 

nes. Visomis sekaneziomis die
nomis vaikinui 
ir suvaržyta abi kojos, taip 
tampriai, kaid net oda sprogo. 
Tokiu budu numarinta pirma 
viena, tada ir antroji koja. Ta
da vaikina pririszo prie stulpo 
ir apmusze nagus. Ir tame pra
gari szka me 
buvo kankinamas nuo treczios 
Kalėdų dienos (Gruodžio 27 d. 
iki Sausio 6 <1. Sausio 6 d. nak
ties laiku vaikinas nuvežtas 
prie Szakinio Szlapszilen ir in- 
mestas in arkliu staldi, kur 
nabagas iszjnivo nuo Sausio 6 
d. iki 16 d. Czia norėta vaiki- 
na priideti gydyti, bot jis visai 
nobegalejo ne pastovėti ir buvo 
visiszkai su^ilpnejes. Tuo tar
pu motyna iszejo jeszkoti vai
kai ir rado ji minėtame staldy 
paežiuose iszmatuose besi vol io- 
jant ir besiakankinant. Moty- ežioj, del sukėlimo “kapitalo” . 

priverto szeimininkus nu- 
prie 

kas ir padaryta. 
rnanas-Gargžtlu bet insakė nu- 

in Klaipėdos ligonine.
Bet Klaipėdos gydytojai nebe
inate kitos išeities, kaip nuim
ti, nabagui abi kojas. /

; Žiaurusis policininkas Volff 
ir kitij-Kaltininkai gal pasodės 
kelis metus kalėjimo ir viskas 
bus atlikta, o tas vaikinas ne- 

jaunystes. 
Pasakojama, kad Volff’as mu- 
czijes vaikina szaukdamas “tu 
rakeikotas žemaiti.” Sztai, 
kur nuvedev Valdžios apsileidi
mas, leisti eiti vieszas pareigas

ežia apriszta

:'(ij

■■'11
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West Hazleton, Pa. — Idėtu
vei gyvena malszei, nesimpin-
darni apie niea kaip tik sa(*o 
darbeleis, szeimynoms ir. kuri . 
gales iszsmaugt kokio sztopo. J

skiepe vaikinas ’ — Ant kampo Main ir Lin- ■ 
den nlycziu apie troezia valan
da isz ryto Jonas Juzieki per- 
semtas už daug menu Ii n ia 
szviesa pasielgi nėjo kaip žmo- z 
gus nelekiąs proto. Joną nuve
žė automobiliuje in giszcziu 
ant atsivodymo ir užmokėjimą 
už pavieszima burmistro palo- 
ciuje.

u z

1*1,

Ii.Jį "■-till
' -imH

'^1

■ M
F "Iffl,/i
.. .JI
"fili

» u
y|

/.As
re

■' . .-h

Y *

Detroit, Mich. — Tūlas lai- 
tęsiasi bazaras 
Antano bažuv-

bonka. Szauksmai, klyksmas, 
keikimai tęsęsi visa nakti.
SUMUSZE PALICIJANTA.

Czia žmones 
labai megzta

kas jau kaip 
lietuviu Szv. »0

Viskas 1 
Bet sztai pradėtu

ba žn v teles re i k a l a uis.
ėjo gerai.
kalbėti, kad bazaras jau eina 
prie užbaigosAlr ve, viena gra
žu ryta bažnyczįo^yž||^bazaix»

na 
vežti vaikina
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gimimai
1924 m.

ir gydytojo, 
D-ras Ochs-

Vasario 6-ta.
p rok ia mac i jos, i szleist os 
gos Baptistu, 
nurodoma,

I ? 
kad ta diena in- 

vyks pabaiga, todėl visi ragi
nami atsiteisti skolas ir prisi- 
i'Ohgtii prie dangun žengimo.

Latvijoj tas kvailas tikėji
mas dar daugiau žmonių apė
mė, nes latviai, mat, 

bankuosia 153,433 dole-' pas kuriuos daugiausia tokiu 
niekįngu pranaszavimu iszki- 
Ja. No kurie ūkininkai esą par- 
dave;viską, ir lauko pasaulio 
galo. Bot po Vas. 6-tai jie liko 
su ilga nosia. Pasakoms apie 
pasaulio gala niekad nereikia 
tikėti. Mokslas jau tiek galin
gas, kad gales 

• t«ak > mot trdiLf >

dienas 
isz te-

Iiutora i,

vežti Į

Z v ko

Kunigas, turėjo apie 70 
metu. Palicije tyrinėja priežas- 
ti jojo mirties.

* Vied ui us. — Baisi viesu
lą nupute pasažierini truki nuo 
sztangu terp Stoblo ir Wolf
gangs. Aszinon 1 pasažieriai li
kos iižmiisztis o daug sužeista.1 tikrai, matysis pasaulio galas.

Vied ni us.

nuspėti, kada

niuo — 
16,133 mergaites, 
asmens
mot. iki Vienu metu 
mirė viso 4,107 — 2,336 bernui, 
eini ir 1,771 mergaite.

— Sausio 22 d. 14 vai. ark
liu turgavieteje czigonns grei
tai bevažiuodamas apiake arki i 
kuris spirdamas sumu'sze pit 
Masijauskm veidą. Sužeistasis 
nugabentas lig’oninAn, o czigo- 
nas palikes savo arki i pasišle
pe. Jo arklys sulaikytas, o 
czigonas palikes savo arkli pa
sislėpė. Jo arklys sulnikyias, 
o czigonas jesžkomas.

sumusze pif

sulaikytas,

Zapyszkis. — 
labai amsus ir 
girtuokliauti. Girtuokliavimai, 
sukelia musztyniu, barniu ir 
kitu nelaimiu. Nesenai Dievo- 
galos kaime ūkininko
Stasio namuose buvo vestuves. 
Apylinkėje tuo laiku slapstės 
žinomas pleszikas Kuras i n to
dėl in kaimu buvo atsiustas 
vienas policininkas Lapenis. 
Užėjus jam pas p. Zyka vestu
vių pažiūrėti, prie jo prikibo

kiti.ialtininkui gal pasodės

užveizdos patemija, kad jiems 
trūksta keletos baksu .saldai
niu ir apie szimto doleriu ver
tes laikrodžiu ir kitu(auksiniu 
zl •> 1 b i i m t
licijai, kuri atoffti* apžiurėjo 
ir surado, kad vagisziai inęjo

* h JF'1' “ ĮI-^iLh
dalykėliu. rl\ioj'djjot^i|iia po 
licijai, kuri atoms apži

*1

f
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girtas pil. Jaraszius.
prisidėjo dar keletas girtuok
liu ir policininką ome muszti. 
Policininkas gerokai butu nu
kentėjos, bet žmones apgynė,

Pasikarszcziave vyrukai ati
duoti teisman už policininko Krašte Jokiems Volff’ams. 
užpuolima. Žmones kalba, kad ‘ * ‘ * •
szio vyrukai ilgam liukui gnu 
šia. ”valdiszko pyrago.

Prie jo

M |
1

teko brangiosios

rakeikotas
■fi" l>

Laikas butu apsivalyti nuo to
ls iu svėtimu Krasztu i ga i valu 
ir Viduramžio ainiu.

'> u ' ' ' .
, Si..i "' i. " , r " . V; ■ 1

\ k ’

per langa in bažnyczios skiepu 
ir pasiėmė kas jiems tinkama 
sizszineszdino per ta pati lan- 
geli. 1.

/ ' ii ■ ■ M

Policija nustiare surast va
gišius ir tucztuoaus tapo aresz 
tuoti du jaunuoliai, po 16 metu j 

Albert Misiukevi- .........  - \ • Iamžiaus, Albert Misiukevi- 
cziukas, 2732 Hubbard Ave. ir 

Bacvinkutis-BasiunlJoseph 
3912 E. St.
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Viktbrijoi, Kanadoj, gyven
tojai paskutiniuosia rihkimuo- 
sia nubalsavo idant tuteti gera 
aluti ir ant savo pastate. D 
bar, tonais, kur žmonis balsa
vo ir laimėjo pardavinės alų 
turinti 4^ procento alkoho
liais, o tiejei ka balsavo prie- 
szais, negales 
alaus.

a-

pardavinet tojo
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Per viena menesi Pennsylva- 
nijos yąlstije, likos užmuszta 
211 ypatti, o sužeista 15,129. 
Kompenseiszion biuras pripa
žino paszialpa del 7149 žmėniu 
ant $1,012,129.

Isz nelaimingu atsitikimu, 74 
atsitiko visokiosin dirbtuvesia, 
36 ant geležinkeliu ir keliu, o 
101 kasyklosia. Filadelfijoi bu
vo daugiaaše, ba net. 25, Alle
gheny ir Lackawannos paviete 

22, o Luzerneje 21. — Gana
didelis skaitlius per viena me
nesi.
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“Charkowslci Komimista,“ 
didžiausos laikrasztis Iszdavi- 
netas per soviatus Ukrainoje 
Užtvirtina, buk Gruodžio mene- 
sije 35 procentas komunistu 
susimažino czionais. Ktftauhis- 
tai apleidineja kaimus ir ukes, 
bėgdami in miestus del dides
nes apsaugos, nes žmonis ko
munistus žadina ir ’persekioja 
visokeis budais. Prie Minsko 
ana diena surado nužudyta so- 
viatu kamisoriu, kurio lavonas 
buvo pusiau sudraskytas per 
vilkus. Tyrinėjimas parode, 
buk kamisorius likos užsmaug
tas, nuo kurio nupleszta visos 
drapanos ir numestas ant lau
ko.

Poltavske kamisije surado 
lavonus penkių padotko rinkė
ju. Tyrinėjimai iszrode, buk 
juos pririszo prie medžio ir te

pa lik ta.
Pravda” 

nius nesutikimus kaimuoeziu 
su i
knric leankinn virszininkiis p * 
tam pameta ant lauku del vil
ku. t

•I 

na i s 
c <

Laikrasztis 
raszo apie nuolati-

soviatineis virs/.ininkais,
1?

vel-

f

nesu-
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Lietuvoje rržejo tikra 
niava, kaip pranesza žinios isz 
Kauno. Sztai ka raszo laik- 
raszczei apie dabartini fenais 
padėjimą:

“Dar gal niekuomet nebtivo 
tokios baisios reakcijos ir to
kio žiauraus Valdžios 'smurto 
Lietuvoje kaip dabar. Karo 
lauko teismas Kaune,
skaitomi aresztai tarpe darbi
ninku ir moksleiviu, szaudy- 
mas in bedarbiu minia, pilic- 
cziu susirinkimu ardymas — 
Visa tai vykinama tarytum ko
kiam tai beprotybės ar despe
racijos apakime! Visos žmonių 
pastangomis iszkovotosios lais
ves ir teises norima pasmaug
ti.”
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Visi balsuotojai po pirmai 
dietfat* Sausio, 1929; Turės mo
kėti raszyti ir skaityti An^lisz- 
kai, jeigu bilas užmanytas per 
senatorių Lee S. North pereis. 
Tasai bilas privers kožna u kę
są Pennsylvanijoi idant mokė
tu raszyt ir skaityt jeigu uo
res balsuot i.

Sekantis apgarsinimas rado
si Allentown,-Pa., lai'krasztije: 
“Patogi ir jauna naszlaite,'22 
metu, geidže save parsiduot 
žmogui, kuris geidže su manim 
apsivesti, bet asz*ttirlu tieka ji 
atmest ar priimti. Kandidatas 
gali turėti nuo 25 lyg 60 metu, 
bet turi 
guin.”

Laikai mainosi, jeigu vyras 
turi savo nuotaka pirkti. Mote
rėlės sziadien mažai temina ant 
meiles, bile jaunikis turėtu pil
na maszna aukso.

būti turtingu žmo-

Darbdavis Robert B. Vale, 
padavė savo darbininkui 157 
dolerius su pnliepimu idant nu
eitu aut goležkelio stotiosir 
nupirktu^įam tris bilietus in 
Palm Beach, Florida, 
mane važiuoti ant vakaciju. 
Williamas Barron, 18 metu, 
pirko tiktai viena bilietą, nu
važiavo pats in Florida, turėjo 
gerus la ikus i r tomis’ dienotais 
sugryžo adgal prie darbo. 
Darbdavį s dovanojo Williatatti 
kalte.

in kur

Barron, \ 
viena bilietą, liu

sudžą pasirodė 
ana

Chicaginis 
tikru Salamonu ana diėna. 
Priesz ji stojo neližganrtdyta 
porele spirdamas! persiskyri
mo. Sudže nenorėjo sutikt ant 
davimo persiskyrimo, 
damas, buk tėvai, 
septynis vaikus privalo gyven
ti sutikime ir 
ginti savo vaikus prideren- 
cziai. Paliepė ihotinai eiti na
mo ir pagamyt gėrus piettis, 
nes sudže pats ateis ant piet. 
Sudže, tėvai ir vaikai pavalgė 
gerus pietus pradėjo apkalbi- 
net priderystes vedusios po
ros ant galo susitaikė, padėka-

tvirtin-
kurie turi

stengtis isznu-

vojo slidžiai už gera rodą ir da
bar vėla gyvena sutikime. — 
Argi Salamonas butu geriau 
padaręs?

Aplai'keme gromatn nuo mu
su skaitytojaus p. J. M. Gai- 
žaucko isz E. Vandergrift, Pa., 
kuris dekavoja p. Bižauckui už 
prakalba ir Liėtuviszkhm ko
mi isz Elizabeth, N. J. kurie 
dainavo per radio isz W0R 
stoties. Tik gaila kad pėaiszkei 
buvo girdėti,
didelis užimąs, matyt kad ra
dio stotis buvo per riiėnkas.

nes pėrszkadino

Da turime kelidlika setu 
Kalendorių, kurie shsidėda isz 
keturiu paveikslu Sžv? Szeimy- 
na, 
Darže AlyVu ir Anidlas Sargas

Padėkavones nuo 
Musu Skaitytoju.

Siunėziu juihs širdingus vc- 
linimus isz Azirdios del jus, lai 
Dievas jums siiteike sveikata 
ilga amžių ir visame padėtu 
jusu darbuosia del labo visuo
menes gyvenanezios szioi dali
ję svieto.

No. 12519. — J. S.
AVilkės-Brtrre, Pa.

Dekavbjn jum labai už pri-

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS

*57.
Buvo vienas karalius, 

rojo shnu it (lukteri. Netoli nuo
ir tu-

to karaliaus dvaro buvo dide
lis kalnas, tame kalno gyveno 
snlakns šit dvylika gaivu. Vie
na karta toji karaliaus duktė 
i szo jo pi i s i va i k szoz i o t i

> V II J"*** IUVI.M A < .

iilntimn teip-puikaus knlen- 
“Saule“.

s
dorinus ir laikrUSzti 
Myliu joja labai skaityti nes ’ 
man geriause patinka, 
tevelia ima “Saule“ 
tuonis metus. Iszmokau skaityt 
ir raszyt isz jusu laikraszcžio 
no pasmus niekas lietuvisz- 
kai nemokina tiktai angliszkai.

Mano 
jau asz

Lietuvos Pasiuntinybe Ame- 
'rikoje prahešza del visu žmo
nių ir agentūrų, kad naujai at- 
spaitzdintu pasu ir leidimu rtp- 
likaciju blankai jau gaunami 
Pasiuntinybėje 
ant szio adreso:

Lithuanian Legation, 
2622 - 16th St., NAY.

Washington, D. C.

adresavodami

Wilkes Barre, Pa. šūde atsi
buvo teismas Locascio už nu- 
žudinima savo uoszvio kuris 
subjaurino savo dukteria o pa
eisią apkaltintojo. Motore liudi
jo prizais savo nužudyta tėvą 
ir priežasti jojo nužiidinimo, 
kalbėdama teip greitai, jog su-

įspėjo raszyti ka mo-
do

'lt

trumparasižtis (stėnogra- 
fas) vos paspėjo raszyti ka mo
tore khlbeįjo, o kalbėjo kaip
žaibas. Liudijo per devyhešde-

M iit A,.—

skimts miliutui ir’jier taji laika
isztare apie 20 tukstUnczius žo-
džiu arba po 225 ant minutos

4. m !L 4J,

Grėiėziauses rekordas timmp- 
raszczio buvo 280 žodžiu in 
penkiolika ihinutu,' Bet steno-
raszczio

grafas Geddes dirbo per ddVy- 
. ‘ " i miliutas suraszy-

>dži
nesdeszindts inutas suraszy

antra puse,'tai tu mano pasi- 
itatykie ties szventoriumi, ir
kaip tilę ji iszsedus isz karietos 
?is in bažhyczia,’tai tii pagrie
bęs ja sėsk ant manes, ir tokiu 
budu mes galėsime pabėgti.“ 
Sulaukus nedėlios toji pana at- 

— | zažiavo in bažnyczia karietoje, 
) josios broliai atjojo raiti, 

bet bejodamas užtemijo sza-1kaip tik ji iszscdo isz karietos

Antanas Ramanauskas
Lietuvlszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Ir laidoja miruiriut
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iHzhahnmuojA
«nt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
.zia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztyniu b 
kitiemi* paaivažinfijimama.
Bell Telefonas. 1373 M

buko; ineina in ta stabuke — 
stovi žirgas pabalnotas, ant 
siėnbs kftbo kardas ir karei- 
viszki puikus drabužiai. — Ap- 
urenge drabužinis, prijuoso 
carda, užsisėdo ant to žirgo ir 
oja. Joja viėna diena ir antra, 

nerjojo per ta giria, žiuri
dvaras: mislijo joti in ta dva
rą,
le stubele. Dujojo prie tos stu-.lir norėjo eiti in bažnyczia, ka
leles, žiuri— szone didelis ak-1raliunas

muo,
a liūnas gi, iszsitraukes karda,

veik perdemai I suszuko vytis, bot nežino, in 
Atėjo iii ta kdtra szali. Dabar jie viM su

žiūri—priemėnoj sto- kktibo joti natabn ant rodos pas

ir tuo- kaip kirto, tai

szone didelis ak- raliunas ja nutvėrė, užsidėjo 
perskeltas iki pušiai. Ka- |ant žirgo ir isznyko viename 

akies miėksnije. Broliai mate, 
suszuko vytis,

tas smakas iszlindo |akmeni perkirto.
stabuke,
vi žirgas, jam pripiltas lovyshhotina; ju-motina buvo rtign- 
avižu — ir szis savo žibga ten’ na; jie sako: “jtiu mušti sėsori 

d'pavogė.”—“Palaukite, taikai, 
žmogus gnli ant lo- Įasz eisiu pamiegoti.“ Pataiėgo-

f I

savol llhs ji ir teipgi užmigo. ‘Kada

IsZ Savo urvo, pamate beeinan
čia karaliuto, ir ji smakui la
jai pamėgo; tuojans jis nusiun-
to piisiiintini pa« kurniiu, kad pastato. Atėjo in kita^kiitaba-

1 u. 1 'i . f _ I » ♦ .I1 , • V j * 1 . 1 • 1 1

vcseliu

l J. G. BOGDEN |
322 W Long Ave Du Rots Pa

Raukiami*jei u vimzIch*
I vnl<or<*7,ii.
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ri, žiiiri — 

naczia, raszydamns, kad jaign Į vos ii’miega 
karalius hchoVos dhoti savo pas. ji >»’ teipgi ^užmigb. 'Khda1 ežiai, nosisikubinkite, Wdar 
dukters už pnezia, tai jis atejas pilus pabudo, Ugi žiuri, kad pas jums ragaiszins iszkbpsig1 .i . . .. -«• 1 - .1..

norėjo ji užmuszti, bet Motina iszkope rngaisžids’ ke-

r J

4 savo (lukteri atiduotu jam už
ir szis atsigulė jn, užsikėlus snko: “e, vaiku-

(JefuvIacItA* Gmhorlu*

K RĖKLAITIS
' 'R®' ii

Gal už keliu motu iszmoksiu v,su karaliaus knriitaiedė pin-
rt n t

ir rttinisijte!“

geriau.
• No. 11672 — R. W.

Fayette City, Pa

Aplaikiau nuo jus kalendo
rių ant 1925 meto kaipo it laik- 
raszti acziu už greita prisiunti- 
ma,‘ nes labai myliu skaityti, 
“Saule”, 
savo vakaciju isz 
nudžiugau kada radau namie 
“Saule” 
pradėjau godžei skaityti.

myliu skaityti 
Kada sugryžau isz

New York o

ir kalendorių kuriuos 
No

rySes. Iszgirdes karalius sZio- 
kia naujeua labai nusitfilne, už
sidaręs in savo kambttH per 
tris dlėilas mislijo ir nieko ge
ro nėgalejo isžmislyti, kokiu 
budu butu galima nhO smako 
iszsigelbėti. — Simus mhtyda- 
raas didėi nusiminusi savo tęva 

negalėdamas suprasti, prie- 
“ko tu, te-1 

nhsiniines?“— 
Ka asz busiu nenusiminęs.

kad smakas su dvylika gaivu

ir’žasties, užklausė: 
Vai, te i p 
4 4

esi
busiu

rints skaitau visokius liotuvisz n°ri gauti už phczia tavo sese-
kus Inikraszczius, 

geriause
Acziu už viską, sv 

raszvtn r

bot man
v rasniagiause ir

“Saule.”
pagarba (gromata
angliszkai).

No/9616. — Mrs. A. B.,
Pumphrey, Md

Sziuom szirdingai dekavoju 
gerbiamai red y s te i už gauta 
laikraszti ir puiku kalendori. 
Džiaugsmas mums neiszpasa- 
kytas ir szviosybe, kada sulau
kėm “Saule”
Da karta tariu szirdinga acziu, 
su pagarba.

No. 8122. —Stase J. isz
Szaraku sod. Lietuvos.

savo namuosia.

gėrbiamai

Saule’f ir tolinus ma-

Aplaikiau nuo taknistu pui
kius ir naudingus kaleidorius. 
Acziu daug kartu, 
redakcijai už toip puikias do
vanas. Jau freezing mėtas kaip 
skaitau “
uau skaityti, pakol mano akys 
tdrnaus man. Esmių įkaites vi
sokius Inikraszczius kaip D.L. 
N. ir kitus, bet ne vienas man 
teip ne patiko kaip “Saule,” 
kuri priesz kataliku tikėjimą 
nekovoję, nekovojo su bedie
viais ir kitais; kaip tai daro ki
ti ir kožnam numari je galima 
užtikti apie klerikalus, szven- 
takuprius, velnemanius 
Žmogus <

ji lovoje guli nepažystamas ke- Į kelio,—davysite
leiviš —- i
paskui suniislijo, jog bus nėge-Įlionci vaikaitis; o szis karalių - 
ra i: ‘ ‘' 
bus ir isidklhu^iu, 
yra ir kas "per viohas.

zuiti

lauksiu, sako, pakolpa- has, beneszdiihias' pinta,'*t» žiu- 
isz kur jis Įrejo, kad ji labai graži 

f > '

l.atdojh
nnujHiiftib
r»»tiu oHZPIbinlnk«* mnOrh.

n*’pinnmn' nrpke*

numirėliu* 
mndj< b rnnk^lr

oaifH

ri, o jaigu norėtum jam priesz- 
atejas visa musu 

iszpjaus, teipgi ir 
y»

—“Nebijok nieko, atsiliepė sū
nūs, asz bandysiu priesz ji pa
sistatyti, tik nukalk man gele
žine lazda isz 
gu!“
dino kalvius isz visu szaliu ir 
nukalė lazda
sztangu, kaip sūnūs jam buvo 
liepiąs, norint in sunaus stipru
ma anaiptol netikėjo, kad anas 
galėtu apveikti smaka su dvy
lika gaivu. Kada prisiartino 
paženklyta diena atiduoti savo 
(lukteri Stankui už paezia, ka
ralius ant tok dienos buvo pri
sakius eiti visai savo kariume- 
nei prieszai smaka, bet dabar 
sunūs liepė karihmenoi susilai- 

o pažemes savo lazda

tarauti, tai
kariumeno
mus paežius gyvais nenutiks!

dvylikos sztan-
—-Karalius tuojans šilva

isz dvylikos

/—ome i r
WT | | - -1 I

Iszbi- pabueziavo ja. Kaip tik pabū
na in priemene, žiuhi — stovi czinvo, ugi jo žirgas nei'trupu- 
žirgns. Kada iSzejo’laukan, žlu-d ežio negali ipdbegti. Dabar tie 
ri, kad to keleivio, kaip kirsta Į dvylika broliu pavijo , ji, pana 
in akmeni su I 
pordemai perkirsta, inh, pu-1. 
mislijo, jis bus ttiaho draugas, | reikia užmuszti 
nes yra drūtesnis už mane 
(pirma žyme akihenije buvo 
inkirsta vietinio 
Kada szis 
pasisveikino. abudu tuojaus, 

| persistatė vienas antram, kas 
apsako kiekvienas savo 

miorius ir ant galo vietinis kar
žygį s apsako savo atsitikimus 
ir nelaimes.
dvare, kur ežia regeli neperto- 
li, yra labai graži pana—gra
žesne už panas viso svieto! 

visokiu jaunikiu ir

kardu, tai veik atėmė, 
“Na, pa- juom

ir

#•-1

Sift W SPRUCF si 
MAHANOV CITY Pa

I 4 V

esą

daro rodą 
padaryti.

’’ 
pas save ir ten apsūdyti; ant 
galo sulygo visi ant vyriausio

’k a su 
sako:

t

Vieni 
antri—gražyti

’karžvgio). brolio isztlihhes: žirgh jo su- įto. 1 1 • • ♦ * * 9 • i • < "Vkaraliuhaš pabudo, kapoti, o ji paleisti gyva. —Da-
bar dvylika broliu sugryžo at
galios, o karrtliunas, pasilikęs, 
ėjo Įiatsai vienas.

Tolinus bus.

i l Einamo, sako. PAJESZKOJIMAI

Daugeli 
karžygiu norėjo gauti ja už pa
ežiu ir visi ten atvVko atrado 
myri; asz pats du kartu tėti bu
vau ir vos su 
galėjau pa spręst i! 
saugoja 
vartų to dvaro stovi gaidys ir

Paieszkau pusbroliu Juozą, 
Vinca ir Antanu Sirinsku paei
na isz Bersnlku Parab Dubavo 
Kaimo, 
kas apie 
neszt.

Suvaiko Red.
ji žino meldžiu p ra

il

Jeigu

f e|«*p<»nn>. N*.

NESIKANKYK SAVES
IciRU jautiesi koki hoMniagum* •iiiT r * 

įie kaipo tai viduriu užkietejima 
■••rszalima. kosulį, dusuli, sunkuma 

<> krutinę, kataru, strėnų skausmą 
raujo tingumą Iszputimu*, rugavi 

»uh, galvos skausmu, iszgasti, nesuo- 
omo, nusilpnėjimu, mėnesiniu perio- 
•a nesmagumu, tai nesikankyk virsi 
ninetoms ligoms, bet gauk pa* mu> 
oliu o suteiks jum pagelba y svei 

Uita, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sokanezios prekes; Del 
kraujo valimo. palengvinimas mene- 
dniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
trenu skaudėjimo, viduriu užkiete- 
imo, ruijnatizmu, nuo dusulio ir diio- 

'.os, szlapinimosi lovoje, vandenines 
igos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
ervu ligos, iszgastios, galvos skau T *

•ėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa- 
fehs po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka-

1 „ . _... ____ _

85c Geriausi gumbalaszai 50c. Pa 
'oriem trn I ti n V n

A

>'<
lU*

savo gVvasczia 
Ta pana 

dvylika broliu; ant

Teresa Knpcziute 
' 222 First St.

Elizabeth, N. J.
1

>*ro 85c.. Nuo balt-li(?es del moterių

■nnpo trajanka GOc. Poplalszkai 35c 
\uo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
alimo 60c. Visu metu gyvenimą* 

-zventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite
0c. o gausite musu visokiu Žolių lt 
nyku katalogu. Reikalaujame parda 
eju musu žolėms, knygoms ir popie-

Ju grotnatom^ KL Žukaltia,
151 Hudson Ave. Rochester,, N. Y

i

* 1 - .. r* ! ' • ’

Pnieszknu Juozą Amalevi-daboja; t iii ’ kaip tik pamato 
žmogų, tai 

tada tie 
broliai visa dvylika iszjoja aut 
žirgu ir kiekviena prisiartinan
ti .sukapoja.“ Kaip tik karalai
tis iszgirdo apie graibi pana, 
tuojaus pasiryžo ten joti. Kada 
prisiartino prie dvaro, tiiojaus 
aidys,

užgiedojo; tie broliai 
ženklą,
Vietinis karžygis, pamatęs at- 
jojanezius tuojaus sprūdo atga
ilos, o szis karaliiinas, kaip ap
sisuko, tai isz vieno užsimoji
mo visiems dvylikai galvas nu
kirto! Paipates atsitikima, vie
tinis karžygis sugryžo atgal, ir 
abudu atjoja in ta dvaru ir at
rado ten pana su auksiniais 
plaukais—graži kaip saule! Ji 
tuom kartu szukavo galva, tai 
kaip puolė vienas plaukas, tai 
szie karžygiai mislijo, kad vi

prisiartinant koki 
tas gaidys užgieda;

ežiu pirmiau gyveno Duryea, 
Pa. dabar nežinau kur. Paeina

. "■■O

Išleidžiu atsi-
Km J SakahusktfN
• I F.TU VIS7K A S GR ARORIUS 

m RALSAMUOTOJAS
», j,. __ į ,, < .ir 

'< t

isz Pilviszkiu.
szaukt arba žinantieji apie ji
meldžiu praneszt. lt

Wm. Ya n ūsa i t is
222 First St., 
Elizabeth, N. J.

kyti, 
iš’zojo phtsai vienas smaku pa- 
t i k t i. S i n a k aš pa m a t e s a t e i n n u - 
t i tik viena žmogų, labai nusi
stebėjo: “o, o asz mislijau, kad 
karalius nenorėdamas duoti sa
vo (lukteri man už paezia isz- 
siuns jn iesz mane daugybe ka
reiviu, o dabar matau, kad man 
nebus nei seile isz ko nurvti.“ v

atsiliepė karaliaus 
s

Tuojaus pravsidejo kova: sma
kas ome traukti savo kvapu 
karalaiti in save, o szis gintis 
su savo lazda
sztangn. Kada prisiartino vie
nas prie antro, pakilo baisus 
mtlszis. Karalaitis dvibm kar
tais visas dvylika ghlvu sma
kui nukirto! Kūkalius, pama
tęs savo stmaus vieką, didei 
nudžiugo; tuojaus padaro di
dele puota, suvhdino Visits pb-

<rS tupėdamas ant vartų, 
, iszgirde 

ir iszjojo visa dvylika.

M

i

Paieszkau mano vyra Ado
ma Siibati kuris inane paliko 
su dviem vaikais Maryte 7 me
tu ir Prahtiku 5 metu. Paliko 
hiitne Balandžio litą. d. 1923. 
Girdėjau kad perdi ta vasara 
gyveno Brooklyn, N. Y\ Jeigu 
kas žino apie ji ar jis gVvas ar 
mires meldžiu pradesztį arba

'.aidoju kunut* Numirėliu pagal Nau 
4uflia mada Pigi preke Teipgi 
riRtatc «utomobiliu* nnokieaw 
eikalam*
Parduodu visokiu* paminklu*, did* 

m* ir mažių* už pigiausia preke, to 
leJ jeigu pirksit* POMNINKA tai 
<relpkites pas mane, nes asz galiu Ju 
na pigiau geriau* parduoti negu kiti

Pigi preke 
automobiliu.

Palauk,
, užteks tau ir szito vieno 

tu ir juom vienu užsprings!!
sunus

i ir t.t. 
darbininkas perskai

tęs tokius laikraszczius, neap
turi jokios baudos, tik pagadi- 

“ Saule “szvie- 
visu luėmu 

žmonių: praseziokeliu, turtin
gu, geru ir nedorėliu ir hiekam 
sžirdies nesugraudiiia, raszo 
teisybių ir niekas negali riigo-*

Zmogus

Geras Piemuo, Kristusas ?
’ ežia Vienokiai del

iia savo nervas.
isz dvylikos rado ten pana

tegul patts atsisziuikia nes asz 
noriu įaiiti nuo jo persiskyri
mą. (t.15

f

Kiilendoriai turi didumo 11 col 
iu ploczio, o 14 ilgio, suriszti Su 
smilkiniu szhiurėliu, lint kalch- 

m m * 'hm m * >< m 1 t

sinimu. Visi kėtiiri k&sZttfoje 
tiktai'vienas'doleris su prisiu- 

Kas Velihtti sau pili

dorių ’nesiriirida jokiu. rtpgar-

rttimu.
kius gurbinius kalohdorius, ga
li aplaikyti teipgi keturis už 
doleri.“ Sihnskite Užkalbinimus
Ii aplaikyti teipgi keturis

in redakcije Saule, lies jn ma
žai jau turiine. (t.f.)

A

z

ATŠALIMAI.

Vasario 2 diena, aplai-
kerno bankini ežeki isz Cliica- 
gos ant $3.00 Su pariiszu 
Adolph J. Garuekas. Kas ji 
prisiuntė tegtd mtims prane-

k8741. (2t
•, ■■ , •, I

LAIKEMOKSLO.
«H ‘ ■ I

-Pasakyk iriau
• c.

Darak toris
Petruk, kokis šhtverimas yra

i■! *

ti jeigu kam ir užduoda per 
sprandu jeigu užkabina ja ja. ,

A . . . J M * ' A A . M.

Aplaikiau teipgi groinata isz 
Lietuvos, kuriems “Sadie 
siunėziu tai man raszo, jog yra 
I 1 ’ v' ......................... . '
ežiu sziteip: 
meldžiu isz
mums “Saule,“ nes tai isztik- 
ruju yra brangi dovana. Skai
tom praeitus metus ir laukėm 
josios kaip kokio brangiausio 
sveczio. Kada sulaukėm isz 
Ameriko taji brangu laikrasz* 

tai nors žinome kas ant

labai užganadyti jusu laikrasz- 
“Milema sesutia, 
naujo užraszyti

H, 
svieto atsitinka. Jeigu neturė
sim tojo iaikraszczio, tai bran
gi sesute, mums laikas bus la* 
bai nuobodus. Siunskit ir ant 
tolinus.

No. 10271. — Marijona V.
Chicago.

% 4 '

bus ir ktmi^aikšzczhis,'bibi’e- 
danias savo Šiinui ‘paVėisti visa
karalyste, bet sutins ’^t^lilcpe: 

asz nieko, tėvai, nbnoYiu, tik
duok man isž^iriiikti viena žir
gą, o asz josiu' svieto viindra- 
voti.” Karalius sutiko ant hu
ną Cis noro, (bet kada 'siiilus'bo
rėjo iszsirinkti žii*ga, člcl savos 
tinkama, atvestits iii Stones, tni
• • • « z v » ',,U U '* J k'i t J ■ .• 1 •

$

jokiu budu begalėjo atrasti:
ant kiltro pvlojas tik Vanka sa
vo uždėjo, tai tas tiiojaus stir 

Karalilis 'norėjo duo
ti savo sunui phra geru Žirgu, 
j • c z* ji t. i-

dribo.

teipgi daugybė pinigu kelionei 
ir kėliolika tiirmt, bet szis tiįe- 
ko neėmė. NėgKlėqamas atrišti

1 r *4* |Į* ,^| 'I* |

ir kėliolika tiinnt, bet szis iiįe-
.....................................     K . . LRi. u . 1 . .

žirgo, del savos linkable, išžejb
* . - < .« k' a b j/,* j *

nopa žy stamus 'karžyg i us 
prato, 
pergalėti:

sas tas dvaras skardžiai žeme 
n ug r a m zdos.—Pa m a cz i irs pa n a 

su
kati jos broliai likosi

“jus esate karžy
giai, kad pergalėjote mano 
brolius ir gavote mane, bet treT 
ežioje karalystėj randasi dva
ras ir tame dvare gyvena pana 
du kartu už 
taigi jaigu jus

mano gražesne; 
ja galėtumėte 

gauti, tada isz tikro pavady- 
Kara-ežia u jus karžygiais!” 

laitis iszgirdes apie gražia pa
na treežioje karalystėj atsilie-

ar žinai, drauge, tu Čžion

J.

Amilia Subatiene
1020 E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

t k,A k i c.’ i

ESMIŲ PERSITIKRINUS.

Motina in duktere:
— Ar tu tikrai mistini, jog 

tasai jaunikis bus geru vyru 
f del tavos?

— Teip, brangi motinėlė, es- 
, nes visos 

drauges del manes

MOKĖJO TIKĖJIMĄ.
f 1 * ------------------------- ...

rniu persitikrinus, 
mano drauges d< 
peikia

ji

I

■t ir

po: °;
per daugeli metu dirbai ir khn- 
kihaisi, už tai asz tau sžįa pa
na pavedu, o asz josiu jeszkoti 
kitos.” .
kino abudu karžygiai,

fii, ’ j’. . . I, Ji *1 1 " " 1 ' 1 • ' •

Ak I

<33-331 W Centra St.. Maha*** ČH«

*

r

r

CAPITAL 3TUUL 1125,000.00 
SURPLUS (R UNDIVWBP 

PROFITS |623.858.«f

Uotam*. 8-czia procente antt

udKtu pihipn Procentą prid«idam 
prie Juav pinlgii 1 Sausio ir 1 
>.Upo» Me» norim kad Ir jue 
’ urSturaet reikalą su muau banke 
>«paiaant ar malas ar didelis

H BALL, President** 
tab w BARLOW. Vice-Pros 
Io* E FERGUSON, Kasiorius

♦
-r"1

ir

'f

Ališijohierius in laukinius:— 
Ar jau i'szmokoto mylėti savo

Laukinis laižydamasis atsa- 
/ « ..|įr į ; Be abejones, jau iszmo- 

yiens kome..^et priausti karsztai 'ir

aVtyinus In fino valkelei ?

Ant rytojaus atsisvoi-’ ke
•i M . V k , . <♦ I i > ii i ’ .

CHAS. S. PARMLEY .. 
Notary Pablh

■ ,4 / *! i, i* '*

•ai keripkitea paa mane. aia Jninia

Kmi Eatatu Ageat
|. |. ii || į JI 1 , ii ■ į1^' ^įi Iii!1' ''

i eigų norite pirkti ar parduoti p*111*
k ,i L ’ .. . ... J; -h u k *

i rli•4l

’I 4 J J t 

k)
ta reikalą atliksiu. Randamojo namui 
ir kolektavoju randa*. Inaziurinio I 

rantram padėkavojo;
karžygis pasiliko szltime' dva-

o ’kftraliuriiis iszjėjo. ’’Jojo
1 lu 1 * ... 1 11 Y * Ja.LI 41 .1 • Hilu J* » • .A* •

vietinis gerai ifezkėpta. *
4-

namus Ir forniexius, automobilius Lt 
Kampas Catawissa ir Market St 

' Mahaa y CityPa

WTRASKACSKAS
PIRMUTINIS 'LI ETU V1SŽK AS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1 1

Į„

TIESIOG PASAKĖ.
■ i ■ ‘ I •. .

SztdrnihkrtuS atėjo pas vien
« . » A 1 .. . ''H 1 J J ■ . 41 . A ....

peszczias. Ėjo diėha ir tiiitra,
t • . •»' ' -. ' i J * 4 ?

revox populi, vdx mi
DR. T. J. TACIĖLAUČKA3

■ ■ ■

1 A

N

111 i r

Viėha dibtia ir Ittitha,‘htjojo in 
ta karai ysto; da bit r dme jo’žir
gas ir’įirMdalbėjo:’ 
ka? '
raip gauti/’khip tik ttiri pavbg- 

i Ji ir i'i"» IT .» iii' VA* l i t

žiitos j jn tihžnyėžia khH6toje 
ketvertu airkliii; szošzi broliai

daejo ^ii’ia; eina per ta giria, 
žiiiri — tiakbleje stovi didelis 
ihedis ir pėr to hnedžio ViVszu-

1 *• ■- i t rt m *• I '<1*. *j ■■ r ‘ Jyė e*' *.*Hi • ■

h
Icui — npžhmoo-nidkur jokio

tiakblejo stovi didelis a
•įlMII 

, t f

i

iU* tit žinai* kosftitaeri kad atiduotu liž pri- 
»k'i:iiLa ’-lutu.! ;

sake.
Ana vo, neduosiu ir gana!
1X2. l' ’■ / k I I .. 1’ I) lull W Ui f £1 'l.4 q|

Del to, kttd tavo dreivėris 
>■! t • • w. l «. Ffaiii n . „> »ini*, i.. 't ' -jk , "i ■. ji

I...

“ar
Tti !tos 1 bhhos' tiogali frint- itnth xbil^i, 'bot *taM ^thiekei pa-

* Ii. £■ ..........* .. .......  '

\ <1 ■

Blakė, pYhšžau

— Ka btalce I... Kodėl 1
— Na juk ponas profeso: 
oji padlina her’visa die-
4 J . .4 i . * * W i M ' ’ *

tiriginiftitaes?
Petrukas: — 

polio profesoriaus. ,
D.: - -

4 k L.. .

P.:

Petrukas
'■'■4 4 <'< ’ i >

Pirmutihfs Lietuvisskas 
DėMMia* Mdhknb^iii.

4

F

<

dainas 225 žodžius ant minutos. Iriau, toji
1 ' " iA‘ 5 ’ll „A . • ' h " ■ .' į '' « •> '*

■■
h

na TieUzlipu 'iW Fovos! *

i*ra« Flora* Klino Namo ' t 
W. Contra St., Mahanoy City, Pa.

i ■ Hi 1 - . i .i'' j ' "J i || *' r f. l’

f

:|M

•rmatiariMi

ho ‘diiihaF nikstii. Abejo iiįilin 
it u 1 — apziurojė^nie’KU r i( 
žėiiklo ‘hdtiiatyti ;<lbūnflyš W‘u 

w >'su hin- 
hffiPtas tabdis ir parįĮiuo-

■ .1 . .. . . ' Kirilu. ..

*■» W '»»«

dyti,kAip^iii^tt^ytdjb 
k a — cinetas inėd is ir pa i 

jie! Žiuti — yiclurij tndilžio stu
ka

I

1

d BtiltirlkŪs nėdėlioš’ Ji 'litVa-.
— De l k o non t i duo si l 

.............. ’ / 'j" 
r iwr>'*i n>i.

jbs raiti Viena ‘tiūko ir šžėsži jhūsiŽ^nyti^u mHfc Agotėlbt

41'

Laidoja kunus numirėliu. Parsamdo 

tiniu, veBeliju, pasivažinejlriio ir .t.t.
automobilius del laid^tuyiu krik82’

SuVfeirtnŠt.to.UnoyCltr,'P<M

«n

‘4

* -

I

*
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“SAULE”

KARALIENES PRIŽADAS.

Anglisskai Par^sse Mary T: 
Waggaman, Lietuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

Ir po tėvo priežiūra Katryte 
veikiai atsigavo. Kas tai pyle 
jai per lupas szilta vyną; ap-
linkui buvo szviesu jos akyse 
gvvybe spindėjo ja supo malo
nus veidai girdėjosi draugiszki 

Bet tie visi dalvkai 
Katiytei nerūpėjo. Ji buvo tė
velio rankose, ji’glaudėsi prie 
jo krutinės, o malonus balsas, 
kurio ji nebesitikejo girdėti, 
ramino ja.

— “Katryt, mano brangio
ji! viskas jau pasibaigė, bran
gioji, praėjo pavojus, perėjo

Tu esi sveika, m ino 
mieloji, sveika mano rankose. 
Asz atvažiavau tave pasiimt, 
prie saves; tave mylėti, del ta
vęs gyventi. ”

— “Teveli, teveli! — “« 
ždejo Katryte.
mirė ir — ir 
teveli. ’ ’

— “Nūmirc! Ne!” — links
mai atsake tėvas: —

žodžiai.

baime.

APVAIKSZCZIOJIMAS FRANKLINO GIMIMO 
DIENOS.

Studentai isz 
tmiversitoto, 
Wasbingtone 219 metines su
kaktuves Benjamino Franklino 
gimimo diena. Kitos ženklyvo„ 
ypiitos teipgi
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inžinierio ir 
pribus in laika.7u jei jis i 

link dangaus, mes taip arti joj fnj? vienoje vietoje
esame, kad arczi.au, gyvendą -
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pažadėjau pini- 
Tik-

vienuolyne niekas taip meilia 
nie 

t
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sustojome kas tavęs neverkia, 
valandėlei kunigo Prano paini-j nakti Markuniene bueziavo ii

a p k a bin a ne p a bu c zi u o j a, 
kaip

mi žemoje, ir negalime dasig.iu į,,. j vprk(, vnrfrszcs Kairytes, lai pr
Zinai jis duodamas žinia pra- ' duodavo gerti, tai vėl kalboda 

——— s* (111 y. 111 ?
Tai tu Katryt sužinojai.ti.

kad asz atvažiuoju? Tai tu ne-! 
gavai mano telegrama nei lai- 
szku, kuriuos asz sAuncziau in 
vienuolvna? Motina Paula man 
vakar sake, jog ji tau czionai 
pasiuntus mano laiszkus.

— “Asz nežinojau, 
Laiszku negavau” 
Katryt<\ suprasdama 
kad visus laiszkus isz Szv. Ur- 
szules vienuolvno Dede Jonas 
neskaitęs numesdavo gurbam

Ir paskui vis dar tėvelio;

žodžiu:

„tamsu kantbai'i, kur apraiszio- 
tae, pabalęs Dede Jonas kovojo

gailestis.
širdyse biivo tik

> — gailestis. 
Jie gailėjosi to rūstaus seno 
žmogaus, kuris nei meiles ir» 
linksmybes nerodo savo gyve
nime, nei Dievo malones ncin->

Už gyvybe, ju 
vienas jausmas, 

žmogaus, kuris neii meiles ir 
linksmybes nerodo savo gyvo 

k * . M •

sileido in savo siela. Nors szalo
tėvelio stovėjo Katryte, vienok 
besiartindama j 
drebėti, 
rodos vėl aptėpide jos linksmy- 
he« nnrariauta valandėlė. —o

prie ligonio,
— praeities , debesis,
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Visuomenėje yra insigyve- 
nes kladingas
paskirst jone darbo 
darbininkiszkumo kategorijas. 
Tuo nusiinrinyimi daugelis skai 
to tikrais darbininkais tik 
tuos, kurie dirba sunkesnius 
la rbii s <lj rb tu ve se, kaip ta i: eii 

kernese, lievklose, kasyklose
' >4» « . ' i Im » I - M -

rasztu
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redaktoriaus smulkmeniszkos 
operacijos,, tai dar butu puse 
bėdos. Bet kuomet redaktoriui 
prisieina kankintis su
taisymais ir perraszymais, tai 
gali but aiszku, kad iszcikvojos 
energija techniszkam darbui 
— netenka ambicijos nei laiko 
knistis po archyvus, vartyti an 
ciklopedijas, lankyti knygynus 
pasiskaitymui mokslo rasztu, 
kad tuo budu panaujinus ir pa
didinus savo žinyną turinin- 
gesniam savo laikraszczio už
pildymui.

Isz 'kilos puses, 
taipgi, kaipo szeimyno^ 
jei vedos, kaipo pilietis ir vi
suomenes darbuotojas 
liuosas ir nuo sziu pareigu. Tad 
l’uoslaikio rodaktoriszkai stu
dijai nedaug telieka, 
ir szeimynos reikalais 
pinti ir in susirinkimus 
ir dar tolinus pasiekti.

Taigi tie, kurio ipano, kad 
redaktoriaus darbas yra leng
vas — klysta. Kurie mano kad 
redaktorius turi daug liuoso 
laiko — klysta. Kurie mano, 
kad redaktorius ponas, re dar
bininkas — (jau žinot ka ežia 
reikia pasakvti) jo algos ma
žos, vos gali su ja ja pragy
venti ir iszmaityt szeimyne- 
lia. Ne kitaip turbut reiketu 
pasakyti analizuojant 
profesijų 
Mat neviskas 
atrodo.

pasiskaitymui mokslo
t t . L * ♦ ’ * M J * r
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ir t. j/. Gi ,tie, kurie dirba jiroti 
pidarbų, kaip:‘daktarai, ad vobes paragauta valandėle, 

tie debesys tikrai butu numari
no kita gėlo, bet ne Motinos 
Paulos vienuolyno rože.

Akys, kurios isz po szitirksz- 
cziu antakiu visuomet žiauriai 
žėrėjo, minai kitaip pažvelgė 
in Katryte.

— “Katarina,”—taro Dede 
lonas silpnu balsu: —

gil ■>

jau nebe rūstūs.
noriu pasakyti, jog 

viską girdėjau... vakar 
n i’kti, asz vi ka girdo’an, žinau 

Žinau, kaip tu stūmė
jai prie manos, kaip noapleidai 
seno žmogaus,
au meilus; del manės tu tiesi- 
)ijojai nei ugnies nei mirties. 

Asz viską girdėjau, net ir mal
tas kuriris man sznibždejhi in 
ausi. Katarina, tai buvo tikros 
maldos. Asz 
mirszti...

> y

brolio ranka — 
atkaklus senis, kvailys.
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s py re Ii s,

kita gėlo, bet ne

\atarina!... 
naiuos, 
‘As tau 
isz

viską • • •

paikas 
o mes

,.j

Jau kone visi žinome 
Jog Lietuyaiteš menkos ti-

1

kejime.
Del juju bile vyras 

Suvis hcapeina tauta no ti-
7

y

“Mažoji 
Jo balsas persi-

kuris nebuvo

kritai, (Ivasinipkaį, redaktoriai 
ir k, — tokie dažnai skaitomi

kejimas,
Kad ir žydas, 

Italas, Graikas, Ungaras bi-

tokie dažnai skaitomi 
no darbininkais arba dvkaduo- 
niais, kaip raszo J. P. M. ‘Gar
80. ’ * (

Szi kart, aplenkiant visu k i 
tu profesijų drirbininkiszkumo 

anie 
redak- 

insi

i

pasvarstvkime 
dykaduonius

redaktorius
galva,

nėra

■
spalvas
musu “dykaduonius’’ 
tori u s, ku ri uos d a u gel i s 
vaizdiną dideliais ponais — 
lengviausiai dirbmv’ziai- :r ge 
•iausiai gyvenaneziais (?!)

- L'--., • .* * . •

nes turi 
pasini

ateiti
■ r
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V1c vyras 

Tai jau ir geras.
O da jeigu kokia dovana 

gauna,
Tai šžirdeles gana.

Su tokiu trankosi bambileis 
ir vedžiojasi,

Ir priesz kitus da gi rosi, 
Ant tikėjimo ir Tautos nežiūri, 

Bile 'Szpicliu turi.
Ne dyvai kad apie (ikybia 

nežino, 
Ba niekas nepamokino, 

Neklauso kunigu, 
O negalvojo dol tėvu, 

Kuom bus jųjų Keiduke, 
Ar prusuko, 

Ar airisžiuke,
Bile tik kiiltūfta iszstnnjti, 
Su protestdnu ar ėziutaba-

* kiti apsipainioti.
♦ >u f.

Tula moYgica Szamokuosia 
laimes neturėjo, 

savo latėystes prislopti 
negalėjo,

Tai in kita apygarda nu- 
pleszkcjo, 

Kur ten apsistojo nežinau 
Tiktai tiek diižinojau, 

Jog du szpielius pasikvietė, 
Kad '.su jeis pasikalbėti.

Vaikinai atėjo, 
Mergina munszaines su bu

teliu padėjo, 
IsZsigOrkiie, bus drąsiau, 

Ir daug smagiau.
Vaikinai ne kvaili kuvo, 
Ant. Viens kito sužiuro, 

Ant kojų paszoko, 
M erzinai c'zlnpt už kalpoko, 

Pas vaitu nutempė, 
Ir bonkute paėmė.

Mat, prisipažino, jog mun- 
szaine užkerojo,

Ba labai vyra gauti norėjo. 
Vaitas norėjo gerai nubausti, 
Bet mergina pradėjo praszyti, 

Vaitas susimylėjo.

atsimint 
sena, bot labai teisinga lietu 

“Ten gera, kur 
Kitais žodžiais 

Jas darbas geras ir lengvas' 
kurio mes ne (Ulbame, kuri ki 
tas atlieka. Bet kai pabandome 
kito darbu padaryti, tai pasi 
rodo, kad nesama taip lengva 
kain kad buvp manyta; kad

Vi su pirma tenka

vi u priežodi: 
musu hera.”
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ISZ BROOKLYN, N. Y.

Szv Trejybes

mirė

Ii
t1

ir kitu
darbininkiszkuma. 

yra taip, kaip

3 metu, 
gyvenos 148 — 19th St., 
Vasario 11 d. buvo laidota Va
sario 14 d. nuo 3 vai. po pietų 

Rodžio bažnyczios,isz kun.
Szv. Trejybes kapinėse.

i.

*

I Mot oris* kuri di- 
Mlžiuoiasi savo gražu-? 
K mu visada laikys savo 

dantis szvarioje padė
tyje.

kiekvienas darbas, ar jis butu 
napriiEtas muskūlinis, 
fcsionalis protinis, 
nat reikalau ja energijos, jeigu, 
nervu intempimo ir 
bes.

Buvo laikas, kad ir asz ma
niau, jor redaktorius lengviau
siai užsidirba savo kasdienine 
duonele. Bot Viena svki. visai 
netikėtai, pasitaikę pro°*n atsi 
i«esti redaktoriaus

ar pro-
— Ivgiai

kantrv-

j u negaliu už
jok ubą i, asz buvau 
tare Dede Jonas, pa- 

“ aklas,

Ir asz karsztuolis, užsi- 
))_

Diliomis.—“
?.sa\a kaltu;
mažosios mergaites malda sa

nies gailimės už praeiti ir 
j prižadame pasitaisyti. Taigi— 
dovanokime ir užmirs kimo.

szo, kad važiuodami paimtumei vo meilius žodžius, 
nuraminti kuriuos tik motinos moka isz 

Taip ir padare, tarti. Taigi prižiūrima Katryte
Vos jis prakalbėjo in juos ju j pa.i
kalba, tuoj visi aprimo, mos I
turėjome ir milicija; du pulkv liai taro Markunioiie, jausdanr

Katrytės pulsą 
mergele, kiek , 
lojo ir sunkiai susirgti.
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Katryte pakėlusi akis paimi- nuėjo,1

ji, nes jis norėjos 
da rbininkus.

kalba, tuoj

teveli! j milici;
1 I •**

rii

visi aprimo, mes •
gali’’us saldžiai užmigo.

<4n.... „z.....:Bus viskas gerai, mei ko,

jos apstojo kaina, ir ge-
i pavojaus ne— atsake i sjna . (aj.gi

i gerai, ber.g Bet sztai ir kunigas Pra-
nas ateina.

vis dar 
raukosi?, Katryte klausosi ne-! p, y’

. — “Vargszr 
ji privargo! ga-

Kaip ji dar in kapus ne
” stebėjosi Kripiene.

Ka ta mergaite szioje tam
stebėjosi > •

te ineinanti augszfa kunigą.
Kokios naujienos 'Te\ o- šioj grineziojo prikentėjo, nie-4 4

al sake Kapitonas 
Taigi, brolau, abu 

bet kaip mano

užmirs kimo.
Ba

Brooklyn, N. Y. t Antanas 
Meidus, 45 metu, gyvenęs 60 
So. 2nd St., mire Vasaro lid, 
buo laidotas Vasario 14 d. nuo 
10 vai. iszryto, isz kun. Paniu
ko bažnyczios, 
kaninese.

Frances Merkelis,

garbi n <ror 
kėdėn ir fnln laika naredakto 
riauti. Tikėkit manim, kad re
daktoriaus suolo sėdint reikia 
tureli pasiūtiszkos kantrvbes 
Asz nonrates keikti ir nemėg
stu keikūnu. bet ioi ro’kotu re 
dakforiauti. tai turbūt noapsi- 
eieziau be keiksnojimu. Ppd^k 
toriai,, be abe’o, supranta ka 
Giriu omenv taip kalbėdamas. 
Bet vargu tiems supras tie, ku
rie, neturėjo progos pasėdėti re
daktoriaus vietoj.

Turbut niekas tiek daug re
daktoriaus energijos neiszoik- 
voia, ir tiek nervu nesuerzina. 
kiek tai padaro bendradarbii

Korespondencijos,
straipsniai tai musu darbuoto
ju, tai musu raszvtoju... O kain 
vra lengva ir smagu skaityti 
aiszkiai ir taisvkliszkai para 
szvtus rasztus! Bet kai paimi 
taisvti lieku ri a s koresponden
cijas — tai jau sveikas mesk 
nlvnkšna in szali ir griebk už 
pvnkes, Knikurie stebisi, kad 
redaktorei dažnai pvpke cziul- 
pe: bet kad žinotu pypkes pa- 
mvlejimo priežastis, tai nei 
kiek nesistebetp. Redakciion 
nrisiuneziama. tokiu rasztu ku
riuos nersknįezius reikia Sa-

lovanokime ir
Reikia visiems dovanoti ir už- 
mirszkime. Reikia v iriems do
vanoti ir užmirszti, ar ue Kat
ryt ?”

— “Teveli! Dede Jonai,”— 
”—Ir darbi

ni nkai gailisi už savo darbus. 
Kunigas Pranas taip sake. Jie 
liktai, Rarsztiiolipi.., Žinoma, 
agitatorius ir vislus nubausti, 
bet kitiems reikia dovanoti ir 
užmirszti. Dede Jonai, dova
nok jiems ir užmirszk!”

Valandėlė senas apraisziotas 
veidas pasidarė rustus, bet. vei
kiai nnszvito.

— “Tu praszgi daugiau no 
kaip manai. Katarina,-— dau
giau ne kaip manai. Asz galvo
jau, kaip atsilyginti su tais ne
naudėliais; bet vietoj to, del

‘•uszuko Kai ryte.
paklausė Kapitonas. 

Viskas aprimo, 
kunigas.

parastos Robinzono Kruzo pa-j 
sakos kuria loveliui toko per
gyventi; kaip jis ir senas juo
das Ep. kuris nesiskyrė nuo jo 
laikėsi, kaipo narsus jūreiviai,! ; 
prie skestanezio laivo, kada k i.! - 
ti issigelbejo laiveliais; kaip 
bangos juos atnesze ant mažos į knju kudikia?. tie

j leidos 
buk dienos, negirdėdama

“Ku- žodžio tiktai Timotiejus ir
reiviai suome apie keturias de-

• i • i • • i n

4 4
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smai atsuk
? t

l i

' szimfis darbininku. Benzona —
■ ju vada kaip asz manau, ir be
rieta kitu kurio prieszinosi. kiti 
j viri skubina gesinti gaisra. Jie

szv iesios 
meilaus 

asz 
težinau. Bet acz’.u Augszcziau 
šiam! viskas pasibaigė 
susilaukė linksmu dieneliu.

Tikrai jai buvo

nematvdama a

r ji ve
4 4

i k

jie buvo Isalos. Pacifike, kur 
IMjr inonesius iki praeinantis i ] • —
laivas užtėmi jos juos isgelbe-i t.p b]Oirn,

llllinr 
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imu 
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dill

jai buvo linksma 
paryeziu pravėrusik u omo t

akeles pamate sodinti ant lo 
kfriszto meiliai in

neprotauja, 
nusiduoda greitai agitatoriams 

parodo, kad. 
si ir nori at i- l 

Tiesa, darbininkai gal

)ef jei kas jiems 
jie gail

jo. Bet kadangi tas laivas ėjo | taisvt i
o sunkiame padėjime ir pa

sidavė agitatoriui, bet nors tai 
I ne mano dalvkas, tose kunigas 
bet nebūtai bloga paskelbti vi- 

Įsiems dovanojimu ir ramybe.” 
— “Tai mano brolio dalv- 

— atsake Random's D' 
lionas. —“Bet asz bijau jis rei-

in Kinija, jis turėjos apvažiuo-» puv 
ti pnse pasaulio, kad sugryžus 
prie savo mažosios dukreles;
kaip jis iszvisur muszes tele
gramas Motinai Paulai ir laisz
kus raszos, kaip galutinai nu- 
žiaves in Szv. Urszules vienuo 
lyną sužinojo, kur jo Katryte 
yra, kaip skubinosi, bet pavėli
nęs paskutini traukini turėjos 
laukti V... stovtyje ir ežia isz- 
girdes apie darbininku sūky Įi
ma.

— “Bot kaip tamsta, teveli 
linksmai paklausė Katryte:

— “Kaip tamsta galėjai isz- 
girsti in Ihika? Mes vėl buvo 
nukirstos, o vargsze Kripiene 
negalėjo taip greitai duoti ži
nios. O, turbut angelai pasakė 
tau, teveli.”

— “Angelei!” — atkartojo 
tėvelis ir labiau prispaudė Ka
tryte prie krutinės. — “

< 4

I

kas,”

ja žiu- 
O visas kalnas že- 

saules spin 
s isznyko 

karta

vos
rint teveli.
rojo paauksuotas
dūliais. Durnu debesy 
krosnyse ugnis pirma 
užgeso: inžinu ir maszinu 
trenksmas nutilo. Diliono dirb

, tu vėso kareiviai dare tvarka: 
baisus milžinas kurs spaude 
kaina, rodės, buvo pavergtas 
O Katrytės kambarys, apszvie 
stas skaisezia saulutes szviesa, 

Katrvte at
kreipė akis in skaiseziai nn- 

! szviesta ant sienos paveikslu, 
motor i sz-

inžinu ir

rasztni!

kalaus kad pagal teises už to atrod(1 malouus.

lllll 
lllll 
m ai 
Ii i « i 
HIH 
litu 
iria*

tavos, už tai ka man vakar nak-1 
ti tu padarei ir kad atsilyginus
•j

kartu praleidome,
tu praszai... Taigi tu gali vi
sur paskelbti dovanojimą ir ra
iny bo nežiūrint ar asz gyvensiu 
ar numirsiu... del tavęs Kata
rina. asz visiems dovanoju ir 
visa užmirsztu!...’,

Tolinus bus.
L1GUOTI ŽMONES

Ne serganti bot vos pajiegia dirbti, 
i kreipkitės pas Daktara A. Belott,

iž visas dienas ir naktis kurias Palicmonai ant dipo palydėjo, 
Iszpiūko tikieta,

Ir iszveže in vieta kita.
Gal kur koki kvaili užtiks, 

Prie josios prilips,
Ir szeip teip bobele pasiliks. 
Nekurios mei’gicos labai 

kvailes, 
Dideles kopustgalves,

Ar jau visos biznierių laukėte,

teesi, kaip

fk i darba 
nubausti.

— “A, tada mes tiktai turi-' kuriame szypsojosi 
apgailestauti ir melstis už ke.

prasikaltėliai bu t v 
1J

me
n u si ka 1 tu s i u s, a r ne m e rge 1 e ? ’ ’ 
— maloniai tarė kunigas Pra
nas, uždejes ranka Katrvtoi 
ant galvos. Bet žinodamas, kad 
tiktai jis gali valdyti 
kad jo nusikaltusio ji 
nabkes kapitoną ir 
iszejo.

— “Bet dabar asz turiu pa- 
mergaite ir

tarė tėvas, ir saldžiai ja pabu-

minia, 
klauso, 

Katrvte t

Prie jos keliu buvo “mažas 
Jokūbas,” 
gryžo. Bet 

____ 4 4

dėjo Katryte. — 
Dede Jonas?”

— “Gvvas,” 
vas:

kuris sveikas su-
4 4 /-1 i /] trci 1 n I nu ri ts / ? fdidvsis Jonas?

Dėde Jonas?

Darbszius vyrus per dantis 
traukote.

susznibžri 9 ir 11 Longfellow Ave, Newark, juk įr biznieriai biedni buvo, 
w r r oi _ • • v • «-« • •

7,, 
“Teveli, kaip N. J. Placziai žinomas Francuzisz- 

kas daktaras kuris suteiks jumis 
gydimą pagal naujausia ir geriausia 

atsako te- spasaba. Specialistas nuo visu ligų.
— “gydytojas sako, gal Kodą ir patarimas dykai. Gydimas

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas pa
laikymui dantų szva- 
riais / ir skaisčiais 
taip kad jie prisidėtu ., 
prie pagerinimo isz- 
vaizdos yra ssvei- 
cziant juos regulia. 
riai, po kiekvieno val-

lemono iszminties. kad atsneti 
ka ten norima nasakvti, kur 
pradžia ir kur nabai<ra. Na. o 
pabandyk ta raszta numesti in 
gih’ba, — tai jau sveikas žinok 
kad iszgirsi ir gausi to. ko nesi 
tikėjos. Tad, jei nori i«zvengt 
ne’smagiimu — perraszvk visa 
isz naujo, arba žvejok minti ir' 
dek numerius prie žodžiu, kad 
tuo btidu suvedus minties pos
mą. Ir kai szifai sužvmetn ra<?z 
ta gauna miszinistas — raidžiu 
rinkėjas •—tai ir szis vargszas 
žino, kad turi puikinsią 
‘ ‘crossword nuzzle. ’ *

Laikraszoziu skaitvtojai kai 
kada nusiskundžia, kad redak
toriai per mažai talpina moks
lo žibiu, skaitytojus kulturi- 
nanezių straipsniu. Bot retai 
kam ateina in galva, kad rod ak 
toriai vra ( tokie nat žmonos 
khin ir visi kiti: kad iie stebnk 
lu darvti negali ir todęl pirszto 
mostelėjimu nepagamins pa 

apima n

Kaip in czionais pribuvo, 
Bet bile 'kūtvalos už paezia 

neims, 
Tiktai gera mergina sau 

pasiriūks.
♦ * *

Isz Ohios kokia tai mergica 
pribuvo, 

0 szelme ant vyru smili buvo, 
Mat poruotis labai norėjo, 

Ir in viena vaikina insiklepojo 
Greitai sutartuves padare, 
Nupirko drapanas, munszai- 

nes parvarė,
O kad vaikinas doras buvo, 
Tai in žabangas velnio nepa

kliuvo, 
Norints daug kasztu turėjo,
Ba in 250 doleritf padejdį 

• Ka velkinas padaris, 
Ar dreses nesudraskis?
Ka galėjo tai sudegino, 
Ir del kitu iszdalino.

Saugokitės tokiu pahiėnkū, 
f'F . , <1,- f i) 'J e .. į- » «. '■ « * *
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K •cziant juos regulia
dar 'pasveiksiąs; bet silpnas 
dukrele, vargszas Dede, labaiIsztik- likti savo maža ja 

ruju atrodo, kad jie man pade- eiti pažiūrėti Dėdes Jono, 
jo, dukrele, 
davė miestui žinia.

Kunigas Pranas 
Girdėjau 

jis czionai kur netoli laiko mi
sijas. Jojęs jis per kaina in ki
ta kaiina, kaip staiga moterisz- 
ke pribėgus ir pradėjus jam 
sakyti apie busianti siikjdima 
ir ji tariisi ktinigui: — “iszgel 
lyek'maža panaite kuri pakrik- 
sztijo mano kūdiki. ” — Jai be
kalbant visas /dangus pa ra u-

> perspejus tave

sztijo mano kūdiki.

dės. Ji sakėsi,
pirmiau,' bet...”

— “Anita! —'
ta!” — tarė Katryte.

— “Kunigas Pranas nieko 
nolaukdamas telegrafu davė

, w i •« • i/ • • r ✓ * < • •1 * * t 
K J-*. •-* a a a . ■ a-a ’ a, '•»% '• »■» a a A -aa a

vargsze Ani-

silpnas, visai netoli mirties 
vartų. Asz buvau prie jo kiau-

/

'"/Javos iszejo, nutikdamas Knt ra nakti, ’jis spablde mano ran-
ryte minksztoje lovoje. Bet ji' ka, kaip nuspaudė per daugeli 

ipnas, metų. Jis tavę szriuke.”
Mane?! — nustebo Kat

” — Ir j ' 
atsiminė ilgas liūdnas savaites , 
praleistas su Dede J(inu.” —

gio, su Colgate’s Rib
bon Dental Cream.

ir operacijos už pričnamas prekes.

i

Trynimu VIm&m Sateikh PalenfrkdM^t
NeatafdMclt ant riebaluotų luošiu, 

) kuomet jums būtinai reikaUngan Hni* 
mentus t

I
ill’*1”’ I

-j

t 1 iii g- " ii ih * f 1 Al

' Daktarai ir dentis- .
tai rekomenduoja Col-

‘11 ■ ‘ h'J ■ - Į 

dantis pilnai ir prisi- ?
. >

'I * f

i
iif

J
«... f?

jautėsi, lyg visa butu
— sunku buvo tikėti ka;l visi 
vargai liudnesiai, aszaros, pa-' ryto; — “turbut no. 
virstu in laime, linksmybe. Ne
ilgai trukus atvažiavo Markū
nai, tėiSojtis su savo žmona, jie 
užmirsze visus nesutikimus, 
atvažiavo paguosti nelaimin
guosius. Buvo ir Povilukas, ka. 
reivio uniformoje, ir Kripiene, 
kuri per kalnus ir akmenis be- 
^ojlnoti'žinios.

Ir ta nakti kada Markuniene ' tavos nebematytu.'Bbt kaip da- 
patarnavo jai kaip motina. Ka- bar Katryte ? Dabar mes turi-

__ ___ I __________ _ 1___

gal ir danguje geriau būti ne- ■ dovanoti ir užihiršzti.”

<

l 4 v
}>!

gate’s, nes jis nuvalo
' mi w: Ik % Ja, '» ' »• a. ''a "J • - •

< h i H *

Dėde Jonas manės hęsišžaulęs.
— “Taip, taip, jis sznuke 

Katarina. Taigi, szok, apsirenk 
brlihgioji, ir eisime prie Dėdės 
JotiO? Jeigu jis birtų Sveikas 
aUidušo CcVrisr asz tavo iszsi- 
vosžcziari, kad jis niekados

. miestui žinia. Žinia pirmiausia 
‘pasiekę-V—kur asz laukiau 
r

iff'n*1' i*1-' ' i' it ■j " ■ ' Ji1 ITT FU ’’ j F ,f:W .ir f , !!•'
!' « i ;» * 4 * ,1

< ir visus
gavome speciali traukini ir su- nes savo motinėles ji nebeatsi-' rėlo ir isžėjo, o Katryte rodėsi 

f Y r 4' 1 f - * *'i 4*| ii i *i< JlilJliL ;

per kalnus! Asz stoVejau prie mylima vienok

Zinia pimiausia

traukinio. Sdnnkau kareivius 
miestėlėnŪB, bematant r y • • • gi j

tryte isztikruju pamastė, jog' me dovanoti ir užmirsžti, —

gali... Ji niekados nebuvo taip} Su tais žoc^iais tėvelis pasi- 
sžvelniai prižiūrėta kaip dabar lęnke, pabueziavo kakton dųk-

1 i • "i "T ’ i* • ■ t j • I ; į M JY'į** 1 i” I • •

' "» fili «t : I y

nors

Ireg. S. V. Pat. Ofise.

■L

ii:
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/
tlouomet buvo pawlMnw gyduole. 1l»m . 
nuikiauaiH ir labiausiai natlkftUnas Hnl- ' 
mentes, kokį' tik r'-"*“ 
N6ra ukrusii, Jei neturi „—... — 
baienkllo.

104-114 Š«»7 4lh St

.ualfti natikAUnus lint- ’ 
pinigą) gull nupirkti. t 
neturi INKARO vali- *

F. AD. RICHTER A CO. „
14 4th St., BroftMyn. N. Y. /

mentas, kokį'-(ik

sikinišže, kaip vejas duiriėme niena. Vicnuolyųo, 
; notaip;

buvo pamirsžusi jau liūdna praeiti.
tiesa,’ Neiižilgo JiŪdtr iriėjo in prie-

3ZVENCZIAUSIU5 
MARIJOS PANOS

. V fair pilna*, aprasiyma* api* 
Gyvenimą Szv Marijoa Panoe 
96 puslapiai ė “ ‘ 
Preke «u prieiuntimn tiktai 25c

W. O BOCZKAUSK.AS-CO. 
MAHANOV CITY, PA.

GYVENIMAS

95 puslapiai Puiki knygeli
M 1r ■ -r IJ " - ' HA ' X' -- 
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Skaitykite “Saule”
v

<ii' 
geidaujamu rąsztū, apiman-* 
ežiu invairias mokslo ir kultui 
ros sritis. Juk tankiausiai prie 
shvaitihio — ir net du t ris ko r-' -i 
t u s in 
laikraszczio

i rasztu,
’ j* ij

ežiu mvairias mokslo ir kultu-
11 > U, "J1 i > •!1 n '.lt . i .

i. i

V

i

•■i
— ir net du tris k*»r- 1ĮI 
savaite iszeinanczio !«

»:i!» ;l . *4

—- esti vienas re-

— ir net du tris kar-
i' . . ■ - . 4  I

r 7 esti vienas re 
daktorius. teigti Y Y • r *1 , f'* J 'U ■ laikrasztin
dedami Tasztai ‘nereikalautu

deda prie geros svev 
katos. Nusipirkvtriu-:- 
bele sziandien.

Mdr/ ♦■■■ i« ... , Vi 1 ,f
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Paskutines Žinutes. ŽUDINSTA UŽ PINIGUS.
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— Pet n y ežios vakaru dide
lis koncertas bažnytinio choro, 
atsibus ant Township 
School Auditorium sales.

— Praeita meta niokojome 
gana augsztus padoLkus isz ko 
visi buvo neužganady t i, bet 
szimet mokėsime da daugiau, 
net 11 millu arba 5 milus dau
giau. Priežastis tame, jog Skul- 
kino pavietas turi ;

ant

neužganądyti

— Elzbieta Balius, 
nauti aut 
iszeidama laukan, rado ant tre
pu trijų menesiu kūdiki 
supta in kaldra. Palicije jeszko 

motinos, 1 
žadėjo savo kūdikio.

gyve-
X. Lehigh ulyczios,

in-

* — llg- 
garažiu su 350 

Vienas ugnage-

Kansas City, Mo. 
snnaikino

Tientsin, Kinai.

be,jausies kuri iszsi-
• i

UIS 
automobileis.

pražuvo, eli snuirkei apde
gė. Blėdi 
no

K1S

kino pavietas turi apie mili
joną doleriu skolos. O tai vis 
d a r o1 u įW s i u t i sz‘k a p r o h i b i c i j e, 
nos pavietas ir miestai neturi 
jokiu incigu kaip tai kitadoą 
turėjo nuo salimu. Visi keneze, 
bet prapertnikai nukeneze dau- 
giause mokėdami >pasiutiszkas 
taksas.

— Ant
praeita Subata šukele menuli
ne revoliucije Petras Vilus ir 
Ignas Vilkimas, jog net palici- 
je likos iszszankta, kuri revo- 
l’iicijonierius justume iii auto
mobiliu ir nuvožė in koza. Abu- 
du likos nubausti už nepadoru 
p rdelglma.

— Magdalenos 
turėjo pasekminga 
nodelio vakaru, 
užganadinantis.

— Jurgis V i t lipa, pacziule 
ir duktė Ona, kaipo pp. Juozas 
Kupczinskas ir Jonas Vitlipa 
visi isz Bridgeport, Ohio, laii- 

redyst oje 
Sveczei pribuvo da-

įSKsiutiszka proliibicije,
• A • 1 •

S. Tenth ulyczios

Draugavę 
balių Pa- 

Pelna s buvo

Vta rninke
Saules.”

lėbauti ant svodbos p. Adelai-
Kramputes su p. Juozu 

Zigmontu kuriu vinezevone at
sibuvo ana diena W illiam Penu 

Shenandorio. Atlanko vi- 
pnžystainus szioje aplinki

nėje sugryžo namo nžganadyti 
isz trumpo pasisvecziavimo

k esi
A 4

dos

prie
sus

su

t rumpo 
iniisii aplinkinėje.

t In dvi sau va i t
mirė

piet gerai žino-

Velionis

cs po nnr- 
cziaj savo su na irs Juozo, 
Panedelio po
mas Antanas Povilaitis, 73 me
tu, gyvenantis po 1123 E. Cen
tre nli. sirgdamas trumpai ant 
uždegimo plaucziu.
pribuvo in Amerika turėdamas 
35 metus apsigyvendamas czio- 
nais, prigulėjo prie Szv. Jur
gio kareiviu draugystes ir Lie- 
tnviszkos ] >ai*a p i jos. Paliko pa
ežio, du sūnus, Kazimiera ir 
Joną bet kur gyvena tai neži
no ir viena seseria New Yorke. 
Simus Juozas mire 8 diena Va
sario.

eis pa sek-— Jeigu viskas 
mingai tai naujas Viktoria te
atras ketina būti atidarvtas 1 
diena Kovo. Kaip girdot, tai 
Slavicko orkestrą likos pasam
dyta grajyt naujam teatre.

— Prezidento Jurgio \Vash- 
ingtono diena pripuola Nedė
liojo, todėl taja diena apvaiksz- 
tines Pancdelije. Washingto- 
nas gimė 22 Vasario, 1732 me 
te o mirė 14 Gruodžio 1799 me
le.

Staigai apsirgo Adomas 
Piinzakonis, 216 \V. South uly
czios ir likos nuvežtas in Asli- 
hindo ligonbuti.

— Dzimdzi-drimdzi 
. inikei jau netoli, jeigu 

ateik 8-ta

pro- 
nori 

valanda 
ikare in parapijos sale Nede-

P ilnatyt,

lioj ir tikrai pamatysi kas bus.
— l’tarninkc kini. Bukimas 

isz. Frackvilles suriszo mazgu 
moterystes vietinėje bažnyczio- 
je Jnoza. (’hristy isz Shenado- 
rio su izana Julijo Kazlauck i li
te. Laike vinezevones pana Da
rata Bokiute isz (‘levelando 
giedojo puiku solo ‘‘Prižade- 
kie mati.’* Svodba atsibuvo pas 
nuotakos tevąs po 622 \V. Mar
ket ulyczios.

— Jau tikrai sulaukus, Ne- 
delioj bus parapijos saloje 8 
valanda, 5 ifttizikantai su 5 in- 
Mtnimefit’ais, grajis 50 visokiu 
HZokiu; ka pasakau tai tik da
lele, o daugiau patys ateikite, 
pamatysite ir iszgirsite kas 
bus, kas bus tai bus, bet kožnas 
patenkintas bus. Kvieezia isz 
szirdies, Lietnvoa Vycziai.

— Airisziu parapine moks- 
laine ketina būti užbaigta Sep
tembers menesije. Namu del 
minisžku 
užpakalije bažnyczios 
statyti ateinanezia sanvaitin.

ISZ

giedojo puiku solo
i •. Ii! f a. A / « II

aut Pine ulyczios, 
pradės

1 1 ? ,Ro kotiiriu ineiicsBvhhb^ 
» I mi lie I jai pa

du apgavikus 
apgavingu bu

liui)

bitinio jesžko.jimi 
siseke suimti 
kurie iszviliojo 
du 3800 dolerius nuo Antano 
Pieko kuris ketino keliauti iii 
tevyuia. Apgavikus suėmė Fi
ladelfijai kurie yra 

Antanas
uždaryti kaleji-

koviez ir 
A budu 
me.

likos

Rudv Mis- 
Valaitis.

vakaru Ma- 
buvo pasek- 

Sveteliu pribuvo net 
Filadelfijos,

— Lietuviszko Kliubo po- 
kvlius Panedelio 
hero svetainėje 
m i ngas.

New York o,
Skrantono, Wilkes Barre, Haz- 
letono, Pottsville# ir kitu mies- 
t u. 
puoszta, o ka jau moterėlės ir 
panaites, tai iszrodc ant tikru 
anioleliu, nes parodai buvo ste
bėtinai puikus.

Henrikis Helcziak likos 
paszauktas pas skvajeri Micr- 
nicki per savo gaspadinelia už 

fame

Sale buvo labai puikei pa-

.is padaryta aid milijo- 
doleriu.

Konstant inopolius. —Val- 
iiiŽe n irsi u n t e vaisku in Diarbe- 
keri 
Kurdu.

apinalszyti pa si kol ima

Vielinius. -- Bulgarisz- 
kas komunist u deputas Stracz- 
m i rovus, likos p u žudyt as, ei
damas ulyeze. Virszininkas pa- 
licijos ir jojo draugas teipgi li
kos nužudytas. Yra tai 5 politi- 
kiszkos žudinstos in laiRa ke
turių dienu.

Hazleton, Pa.
Dogal'ski 
Cranberry kasyklų 
musztas per trūkimą fano.

KONCERTAS!

*
fajermonas 

likos

Jonas 
prie 

už-

— Tūlas st u - 
(lentas susitaręs su kukarka isz 
czionaitinio universiteto, inmai 
sze truciznos in. valgi, nuo ko 
visi studentai apsirgo, po tam 
prisisavino moksląinos pinigus. 
Kukarkai už toji įlarba davė 
30 doleriu. , Viso apsirgo keli 
szimtai studentu o 23 jau mirė. 
Žadintojui nukirto galva.
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DIDELE PROGA.
DEL VYRU NUS1LPNEJUS1U ANT 

LYTISZKU ORGANU.
v.

PARSIDUODA FARMA.

ruimu 
su visom vigndom; szi- 

hinia, ezviesa ir maudykla. Vi
sos maskilios ir gyvulei.

Thomas Bainbridge
(t.16.) Barnesville, Pa.

Purina 20 akieriu, 9 
namas,

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.
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Nu«llpneje ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyll ant 
visados per vartojimu gyduolių Novo, 

galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgydc jau t ūks t an-
ežius vyru serganeziu lytiszkomls li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojai o vyriszkumo, 
kad esate nusilpnejųsiam padėjimo, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nęvirinimal 
skilvio, inkstu liga arba k.^os ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekuriu, palik- 
Riet iszgydyll per vartojlma gydyollu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais Ir lai
mingais. tada-gl galima bus naudotis 
gyvenimu.ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, Iszsiunsitne jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresa ir 60c steni
nėmis arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžute, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai 
lankei yra užtektinai iszgydymul. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, lodei ra- 
szykito mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszkite kokiam laikrasz.tlje skai
tėte szi apgarslnima o mes iszsiuslmo 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

;lr>l

Praszom at-Žiema Washingtone, Bet No Tokia Kaip Pas Mus.
Daug žmonių pasinaudojo isz užszalimo prudu Washin 

Tonais mažai sniego nu- 
in klampu iii

<r _ r>

tone, D. C. kur cziužinejo ant led< 
puolė. Mahano.jui da ir sziadien 
sniegą,jog

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinis skiepas. Par
šeliuos už prienama preke.

Ant. Leskauskas
405 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

automobilei
S.Rengia Szv. Juozapo Para. 

Choras, Mahanoy City, Pa. Pet- 
nyezioj vakare, Vasario 20, 
1925. Atsibus
Township High School Audi
torium. Prasidės 8 valanda va
kare. Inžanga 75e.

galima gauti pas 
narius arba 

arba

negali pasijudyt isz rieto

Vasario 20 
ant Mahanoy

SERGANTI ŽMONES. ANT PARDAVIMO.

nKREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

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

Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži-
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanov Cit v, Pa.• 4 *

(t.f.)
ANT PARDAVIMO. kescziu. ANT PARDAVIMO.

Ti kietus 
Choro 
drug store 
Music Store.

Miliaus 
Malarkey’s

• •Namas del vienos fanulijos 
ant viso loto, ;
No. 436-438 B. Centre St. AUi-

“Saules” ofisą.

namai, antrnburdo.
iszejo in kita kamba- 

o kada 
iii ofisą rado Henriki

be

neužmokejima
s'k va jeris
ri kalbėti per telefoną,
sugryžo
gulinti ant
Gaspadinele jam

jaja pavadino 
o idant ji ap-

pe- 
kirsdama jam

grindų žado, 
rszaiszkino

buk
bjanreis žodžius, 

pagriebi* geležine 
stalo

kelis ypns per pakauszi. Kada
Henrik is a Įsi kvotėjo 
apskundė savo misiukia už su- 
muszima.

I lenri'kis

malszyt 
czeti nuo

t uojaus

Girardville, Pa. — Bogda
nui Main uly- 

loszimts metu Klemeu- 
likos perui u sz-

mas per kelia 
ežios, < 
t u kas lt aras.

per automobiliu kuris vai- 
siižeido kratiniu. Likos 

A'sblando
k mtinia. 

in

Read i n;; 
. line1
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PHILADELPHIA 
Washington Birthday 

PANEDELI 23 VASARIO

214 N.
areszta vol as

(iiisleviczius, 
u Ii', likos 

nubaustas už 
Buvo tai an- 

už ka

Spccialiszkas Ek»kur»inis Treinaa
Isz IbZ ryto

Shamokin ............................ 5:10
M t. Carinei .......................... 5:10
Ashland ................  5:53
Girardville .......................... 5:59
Shenandoah ....................... 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua (Preke $3.25) ., 6:46 
Pribus in Philadelphia ... 9:40

Specinliszkas treinas
Philadelphia Reading Terminal 
7:30 vakare in virsz niinOtas sta
cijas ta paežiu diena. Tikietaį 
geri tik diena ekskurcijos ir tik 
ant spcialiszko treino.

Grižtana

Puikus dideli 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 TV. Mahąnoy ĄVe., 
kampo, ir naudai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garu džius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
(uojaus ant adreso:

Kr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

prie (t.f.) sz.’ukite inI

V i sk as pa r s i <1 u o s

(t D
DIDELIS PARDAVIMAS 

FONOGRAFU.

ir didumo 
i už labai

f

ant kampo prie

tas 
k u i
t uojaus nu\ <‘žlas 
ligonbiil i.

— Willimas
(‘at barine

ir 
laikvma kiaulių, e
Iras jojo prasižengimas
likos auksztai nubaustas.

— La idol live's Jurgio Vad- 
valevicziaus atsibuvo Seredos 
ryta su bažnytinėms pamaldo
mis. Palaidotas ant Szv. Mari
jos kapiniu.

Ant Readingo Geležinkelio S i

Visokiu modeliu i 
fonografu parduosiu 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsite keletą (leseiku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mano. Kad ir reikėt u mokėt i 
$20 už tikiela atvažiuoti isz to
linus tai vis} užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig
ius. Senus daigtns pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano t a vora.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

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

MAHANOY CITY bu« leožna Utnr- 
ninkn 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

Laukti yra

5jtAD»
MBAL UMBAND

Jie Laiko Nešiojimą Kasyklose
Turi but drūtas gumas kad laikytų nešiojimą kasyklų darbo 

ir tas tokis gumas, kuris indčtas į 
H i miner'

U Ball-Band Lopą c ir

Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu prailginimu kad apsaugojus 
viršų nuo aštriu akmenų. 

I 
v 

Ccbatai ir Ccverykai yra smagus

M

Tavo Pareiga Jais'Rūpintis.
Maži kūdiki u’ v ’1 i r lekiiotm p igHlHi! Kuonud jų \ t-b- 

jie ne'iįvi jirt»w kenkiu Tui ; ra rvusaH* PJ*.
I’i if.ii.n kit j i»ų i. PibU’ okit. ka ’ 

<lh'T u. Ir ji i *:»p*i' tdkšt r; n r i 
thu k it«' 
« Ji 

Bunka

r i u i
mot lrv)s ‘ 
volktŲ kh-kvierpi 
ir:’k ir! »'jima*»,
Kurliklai iin'gst 
j;va i, tikrai.

r if k notn i
k j* j irt n h
rūpint ir,gj

Ir

h* 'in »

u-
jicirR

Jie net pniAci *l;iug
aptivkoHC ar

Kuo’ind 
į .■įšaliu 

jų vidui u i 
m ižuicmU 

r J y <>rrUu»į 
J n

ta

viduriu
Draugą

veikta greitai, !’*<»• 
. ii la^oratorijot.

krhk Lt
J L 

ji i apsl’eft
Bau J H i,o— K ud 

uiu*.
lU'S-

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y,
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EXTRA NAŲJAVSIS! SUSTOK IR SKAITYK)
Dėlto kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausis laikrodžiams 
Iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui, 
muzika 

visokius 
trumentus, 
grafo, smuikus, 
naszlu. Jums tereik 
ta virszujc to laikrodžio 
jins gražias dainas ir inellodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu 
užvedimu ir 
dus 
Laikrodis 
kad 
patįs. Tai 
nes szale laikrodžio turi da 
muzika. Toki laikrodi reikėtų 

kiekvienam name, 
laikrodžio niekur negalite 
kaip tik pas 
laikrodžio $18.00. 
iszkirps szl apgarslnima 
mums užsakymą gaus szl laikrodi už

minutes kaip 
kitas. Padarytas stipriai, 
apdirbtas ir laikys

už

*•»-**. •

visam
Jeigu mylite girdeli gražia 

Jums mėtyt jnnlgu 
ins-

Piano, fono- 
Ir tam pa-

nereikia
inuzikaliszkus

pavy zd in:
korneto

tik pasukt rak-
ir jis gra-

DAKTARAS IIODGENS
Philadelphia Specialiai**.

Už*iaeneju*iu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymu, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manes yra 
gvnrnntuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atojkite pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsimo, 
pavojinga.

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

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

Silpni vyrai ar pajėgos- jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tos jus apleidžia? Ar esato nuvargo 
mane.

Ruihatizma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymu.

Ar esate nervuoti ir trote nuodo- 
ju, silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stokas energijos. Todėl nelaukite.

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

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

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tenais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso .va
landos nuo 9 ryte iki 8 Vakare.

gražias dainas

grajina
aprūpintas

muzikos
dideles 
laikrodžioszale

Toki

su vienu
kiekviena syki
skirtingas

voliukai

užve- 
tneliodijas, 

mechanizmu, 
persimaino

vertes laikrodis, 
ir 

tu- 
Ir jus to

gauti 
Tikra kaina 

Kiekvienas
ir prisius

reti
niekur 

mus. to 
kuris

$8.45. Mes nopraszom pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są alsz.kial, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz kalno už ta laikrodėli 
tam pasiusime VIĮSAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota rc- 

Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

Dept, 416, Chicago, Ill.

tezei i.

1219 North Irving Ave •f
į----------------------------

Xr3BJBESO3SrWW

Kolonijališkosios Dienos 
hienom Washitigfono ir Lafayette; 
Koh< iukkim ir karaliau* Jurgio, buvo 
pilnai galiojanClu papročiu puikioms 
Įtoriioms ir graliai apsirčuiiuaiemit 
vyrams papuošti savo galvas bu gra* 
fclaia jH’n;kuis. Jei ftitas paprotys galio
tų ligi Alol, tai šiandien daugelis 
Amonių galčtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdmgtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Ruffles
Pleiskanų mirtinąjį prieki, kuris, jei 
HtcĮMii juomi galvą kasdien per —

vnBall-Band 
j i tuo visą dieną.

t * del nėšio- -< b v

Apsimokės jutus pajieškot del Raudonos Boles ant kiekvienos 
Reiškia daugiau dienų nešiojimo.poros.

Balti, Raudoni arba Juodi, 
ninku.

Matykite juos pas jūsų k rautu v-

7,

h”
>»

i

! VO

v.' W
V r

ir

imcįmi j norm galvą Kamile n prr na- |z
valtę ar dienų ijr bliauti tik retkarėiaU milig reikalo, greitai ap-

pranyks ir plaukai tuojauH atgaus aavo natūrali,"normali gražumą.
Valiu galyoH odą jiuo Mų erzinančių baltų lupynų; niežėjimą* tuojaus 

Ruffle# galima gauti visow aptiekoac po (J5e. bunką, arba už 75c. prhlum
P
K
ėiame paitu tiesiai i* dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 S*. 4th St.. Breeldya, N. T./

Mishawaka Rubber fžl Woolen Mftf. Co.
460 Street, Mishawaka, Ind.
tyitnai kurie užmoka milionais už rūšį

HIMINER

, rr

■ J

iGEO. J. BARTASZIUS < 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y. , 
Teloponas: Waker 4335

i

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

- ---- »—*•
3-ciias procentas už jusu pinigus Ir saugumas del jusu 

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-kaft 
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- 
HfiiioriyiiYYiii iWAfiAYit*dauginimu procento.
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