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ISZ AMERIKOS
MOTERE GYVENO SU 72 

SZUNIMIS.
Chicago.— Motore, kurios 

pravarde palicije neiszduoda 
likos surasta vienam name, ku
ri gyveno drauge su 72 szuni- 
mmntevytiioins katėms, dviem 
VtffZtom, ožka, t uksta nežeis 
bambadieriu, blusų, blakių ir 
liteliu. Palicije viską iszmete 
laukan o moteria nusiuntė in 
prieglauda del paikszu kur 

ar jiji turida'ktarai tyrinės 
sveika protą.

ŽMOGUS IR JOJO SZUO 
SUDEGE DRAUGE.

Sugar Notch, Pa. — Aleksa 
Zaremba, pasiemias szuniuka 
pudeli in lova, atsigulė, užsi
degė paperosa ir pradėjo skai
tyti. Matyt Aleksa užmigo, o 
nuo paperoso užsidegė lova ir▼ 

g-

I*

menesius.

ILGAI LAIKO SAVO 
DARBA.

Juozas Kragskow darbinin
kas ant Union Pacific geležin
kelio isz Omaha, Nebr. isztar- 
navo ana diena 56 metus ir 5 

Darba pradėjo ant
geležinkelio kada turėjo 13 me
tu.

50 ANGLEKASIU UŽGRIAU
TI EKSPLOZIJOI.

Sullivan, Ind. — Praėjusia 
Petnyezia kilo baisi eksplozije 
Cit v Coal Co. kasvklosia ežio- • •
na is. Penkesdeszimts angleka
siu likos užgriautais, asztuonis 
lavonus jau iszimta, bet nežino 
ar kiti gyvi ar ne. Tame laike 
dirbo kasyklosia apie 150 an
glekasiu. Szaftas sugedo lodei 
negalima buvo darbininku isz- 
traukti. Nelaimingu darbinin- 

Eidamas ulyczia trys nem. ku motoras siuvai kais stovėjo 
naktį

abudu pražuvo nuo durnu. I 
nagesiai rado jiji ant lovos o 
szuninkas gulėjo teipgi negy
vas ant krutinės savo pono.

DABAR NEGREITAI VA
ŽIUOS IN TEVYNIA.

Jeanette, Pa. — Ludvikas 
Brazui k isz Crows Nest, arti 
Greensbnrgo, likos surastas 
ant ulyczios pusgyvis ir nuvež
tas ni ligonbuti. Žmogelis pri
buvo in Jeanette atsisveikint 
su pažystamais priesz iszkelia- 
vima in tevynia.

žt*šŪlmi^T?ft5tikafTnstume ji 
nuvažia- 

ji apiplesze
stovinti automobiliu, 
vo iii laukus kur 
niro 900 doleriu, bjaurei sumu- 
sze po tam iszmete isz automo- 
biliatis. ’

SUGRYŽO NAMO PO 32 
METU.

Salisbury, Md.

I .

• (

4

— Motiejus 
Marshall, kuris dingo isz namu 
32 metai adgal, kurio jeszkojo 

daugeli metujojo brolis per 
iszduodamas keliolika tukstan- 
ezius doleriu ir ant galo pripa
žino ji už numirusi, 
atsirado ana diena prie duriu 
savo brolio.

Dingusio drapanos buvo su- 
plyszia, keleivis buvo silpnas ir 
vos pastovėjo ant kojų. Jojo 
brolis ji užtiko sodinti ant tre
pu. Motiejus turėdamas 18 me
tu, buvo insimylojas in tula 
iriergaite, o kada ji atmetė jiji, 
gavo uiniszima proto ir likos 
Uždąi*ytas ligonbuteje kur per
buvo deszimts metu, vėliaus isz 
jojo pabėgo ir nuo to laik din
go apie ji visos žinios.
DU KUDIKEI SVEREI MA- 
2IAU KAIP PO DU SVARUS.

Peoria, FU. — 
jo ant sv’ieto du kudikei isz ku
riu viena svėrė viena švara ir 
szeszes uncijos, o ‘kita švara ir 
ketures uncijos. Daktarai yra 

t labai nusistebėja mažulėlėms.
Mergaites gimė szeszis mene-

net iketai

Ana diena a to

Mergaites gimė 
sius priesz laika, iszrodo ant 

galveles nedi
desnes už obuoli, bet yra svei
kos ir kaip rodos gyvens.

Juoziene Neal, motina, 
gimdė Petnyczioj pirmutine, o 
Panedeli antra. Kūdikiai vra 
apsupti in vata ir szildomi su 
butoleis karszto vandens.

SENUKE PARDAVINĖJO 
NAMINE.

San Pedro, Calif. — Sabina 
Nuncey, kuri ant palicijos pa- 

. sake buk turi 102 .metu, likos 
aresztavota už dirbimą ir par- 
davinejimii* munszaines. Pali- 
cije pas senuke rado keliolika 
galonu uždrausto sztopo, bet 
sudže senuke paleido, kada 
prižadej<r daugiau nedirbti 
sztopo. .... ............. T

mažu lelukiu o

pa-

----------------- r--
TĖVAS ISZDAVE SAVO 

SUNU PALIOIJAL
Chicago. —“Palicije pribuvus 

ant alarmo in sztora Andriaus 
Aldridge, rado ten tiktai loc- 
nininko snnu turinezio 17 me
tu.

“Sztai vagis,
vas in palicijantus, 
te ji su savim, tegul pakutavo
je už savo prasižengimus, nes 

dakako lyg gyvam

I J paszauke te-
“'pasiimki-

jisai man 
kaului.”

Palicije jo jeszkojo nuo se
nei, nes jisai buvo vadu jaunu 
banditu, kurie apipleszincjo 
sztorus ir žmonis. Pribuvęs 
namo po keliu sanvaieziu, tė
vas pats paszauke palicije 
idant sūneli uždarytu kalėji
me.
“SU KOKIU GINKLU KO
VOJO NUO TOKIO MIRĖ.”
Wilkes Barre, Pa. —

szaine buvo priežaste mirties 
E1 z b i e t o s V i I c z i n s4k ienos, 
metu, kuri laike saluna Swoy
ersville. Koroneris padaręs 
sliectva, persitikrino, buk mo
tore pati darydavo munszaine 

savo sztopo

Mun-
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< J'-.- ISZ LIETUVOS
ASZTRUS ŽMONOS AR. 

GUMENTAI.
Sziauliu apygardos teismas 

nesenai nagrinėjo szeimos dra
mos byla, kurioje buvo paso
dinti teisamujii snolan Burbi- 
niu kaimo, Gruzdžiu valscziaus 
Sziauliu apskrities gyventojai: 
Emilija Kaveckiene, 
amžiaus, 
metu, 
metu.

Julijonas Kaveckis, mylėda
mas savo žmonele Emilija, tu
rėjo “teviszka” 
tais ja pabausti?’ 
kai jis Šato žmona baudė, ji
žmona, pabėgo pas savo broli 
Sutku. Prirūko, matyt, žmone
lei ka n t lybes. .Ji drauge su 
broliu Sutkum parvyko namo 
sugrieln* Julijona Kav.oc k i, sū
ri szo, nuvožė in
mus, paguldė klojime ant grin
dų, uždėjo ant peczili lenta ir 
per ta lenta su szlega praliejo

Muszimo padariniai

23 metu
V’incas Sutkus, 39 

ir Madas Niemcas £3

paproti |<ar-
Viena, karta,

i
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MARINIS TELEGRAFAS ISZ AMERIKO IN ITALIJE.
Tomis dienomis likos pertrauktas marinis telegrafas isz Ameriko in Ansio, Italije, ku

ris bus sujungtas su Rymu. Darba pradėjo keli metai adgal ir tik dabar likos užbaigtas. Ant 
paveikslo mAtome darbininkus kurie užkasineja stora drata. -'***

*■**•*« •*<><*«-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

H 1

"1
■!Sutkaus n‘a-

Isz Visu SzaiiuMount Carmel, Pa. — 
noni budu 
augliu dinamitiuis patronas, 

e k sp lodą vo jo ] >ecz i u j e 
Antanavi-

gavosi in viedra Ii

1
i
1

kuris 
namie Silvestroir daug gerdavo 

nuo ko ir mirė.
DUKRELE SUDEGINO TĖ

VO 4500 DOLERIUS.
Windber, Pa. — Suczedines 

4500 dolerius per visa savo gy- 
venima kuriuos laike paslepiąs 
Povylas Fronczalk, neteko juju 
in kėlės miliutas.

Fronczakas netikėjo in ban- 
kas, paslope/piuigus terp senu 
drapanų skiepe. Jojo dukrele 
Ona, 18 metu, surinkus senas 
drapanas, isznesze ant kiemo ir 
sudegino. Kada tėvas sugryžo 
isz darbo, nuėjo pažiūrėti savo 
pinigu, bet nerado “banko” o 
kada dažinojo nuo dukreles ka 
padare, žmogelis apalpo ant 
vietos. Tokiu budu dingo in kė
lės miliutas visas gyvenimo su 
czedymas. Argi negeriau laiky
ti pinigus banke?

TOJI NELAIMINGA 
MUNSZAINE.

Pittsburgh. — Aszt uonios 
ypatos baisei apdege per trūki
mą samogonkos name Juozo

ri*r visa na’Kii prie kasyklų, 
verkdamos graudžei ir lauke 
žinios apie iszgavima j uju mi- 
lemuju isz kasyklų.

NEPAŽYSTAMAS APMIRĖ 
O GERAS ŽMOGELIS NE

TEKO 1500 DOLERIU.
Cleve'laml, Ohio. — Vladas 

Petronkovski, iszejo in miestą 
su savo “draugu 
susipažino keliolika dienu ad- 

Ant kampo 9-tos ir Erie 
nlycziu, susitiko 
žinių su kitu 
pradėjo su jeis kalbėtis, ir ant 
galo apreiszke, buk jisai jesz- 
kę žmogaus prie gero darbo. 
Nepažystamas Direjo prie sa
ves $12,000 ‘krepszije, bet kas 
isz to, kad jisai kente ant dide- kai gaspadoriaus ir jojo pati, 

galvos ir tankei Palicije aresztavojo Levouski 
už dirbimą munszaines.
COLLINSO DVASE PAKU 
TAVOJE MOKSLAINEJE.
Huntington, W. Va. — Col- 

linso dvase pakutavoje mergi
nu mokslaineje Marshall Col
lege ir teip iszgazdino 400 stu- 
dentku, jog tosios apleido mok- 
slaine ir nesugryž, pakol dvase 
noapsimalszys 
don t k u girdėjo apie treczia va
landa naktije dejavimu nelai
mingo vaikino ir jojo poteria- 

girdedamos jojo
Iszgialbek mano gy-

gal.

) banko

> > su kuriuom

novos isz ne
žmogum, kuris

110 skausmo 
sukrisdavo ant ulvezios nuo
«*■

skausmo. Nepažystamas priža
dėjo pasini py t Vladui gera 
miestiszka darba, bet turi su
dėti pirma kaucije. Eidami 
ulyczia, kalbėjosi daug ir užėjo 
in Union Trust Co. banka, isz 
kurio Vladas isztrauke visa sa
vo paezeduma 1,500 doleriu, o 
kad negalima tiek pinigu nesz- 
tis kiszeniuje, nepažystamas 
liepe jam pinigus

su savo 12,000 
kelis blokus 

nepažystamas 
parpuolė ant ulyczios.
gus” Petronkovskio, paliepe 
jam bėgti in artima aptieka at- 
neszti gyduolių. Kada Vladas 
sugryžo su gyduolėms, draugo 
ne nepažystamo niekur nerado 
o ir pinigus užmirszo palikti. 
Abudu apgavikai dingo, 
dirbdami gera szipta nuo kvai
lio. Palicije apgaviku lyg sziai 
dienai nesurado.

KIAUSZINEI ATPIGO.
Philadelphia. — Wholesale 

kiauszinei sziadien parsiduoda 
po 17 centii, už tuziną. Szvieži 
kiauszinei parsiduoda nuo 35 
lyg 40 centu. Menesi adgal 
szvieži kiauszinei parsidavine- 
jo po 72 centus (Mahanojui po 
85c.) Daugelis spekulantu ku
rie pirko kiauszinius laikyda
mi pakol preke pabrangs, tro
tilo tiikstanęzįus doleriu.

ant ui vežios

krepszi drauge 
dole re i.s.
geras

N u ėja

il įdėti in

staiga i 
“Drau-

uz-

Akron, Qhio.Akron, Ohio. — Vietos kle
bonas Kun. Cvbelis sukrėtė V. 
Vasiliausko keturiu metu vai
kuti. Vasiliauskas ant estra
dos grajino su kitais parapijos 
surengtam baliuje, ir vaikutis 
užbėgo pas tęva papraszyti 
penktuką. Kunigas niekam nie 
ko nesakęs, visas 
nustevere vaia, 
meto svetainei).
iszsignndo, pradėjo verkti taip 
kad motina vos numalszino.

pa juodaves 
ir supurtės nu- 

Vaikas labai

samogonkos
Lovonskio Lawrenceville. Torp 
apdegusiu randasi keturi vai-

Daugcli stu-

vima, aiszkei 
žodžius: “ 
vast i o Dieve, paliuosuok mano 
kojas nuo tojo akmens. Duokie 
man Ii uosy be, meldžiu tavęs o 
Vieszpatie. ’’

Supredentas Shawkey daro 
sliectva ir net atlupo grindis ir 
sienas tiksle suradimo kokio 
paslOpto telefono, manydamas, 
jog tai gal vyriokas szposas 
iszgazdyt mergaites, bet nieko 
nužiūrėto nesurado.

Skaitytojai atsimys, jog Col- 
linsas likos užgriautas urvojo 
per dideli akmeni. Jojo lavona 
atkasė po 17 dienu.

McKees Rocks, Pa.* McKees Rocks, Pa. — Va 
gis insigavo in stuba Paulinos 
Vozneskienes, pasiimdamas isz 
kuparo $4,700 ir kada visi mie
gojo nuslydo isz antro laipsnio 
su pagelba virves 
tamsumoje.

dingdamas

b>t ašy s 
gyA'e-

352 So. 1st St., mire Vasa-
16 d., buvo laidotas Vasa-

Paniuko bažnyczios, 
I laidoja

Brooklyn, N. Y. —
Stankoviczius, 37 metu, 
nes 
rio
rio 19-ta d. nuo 10 vai. iszrvto 
isz kun.
Szv. Jono kapinėse.
graborius pil. Juozas Garszva.

Ve I i oi i i s St a n k e v i r zi 11 s 
gulėjo prie szsz.
Juozapo draugijos.

— Szie lietuvei iszeme lais- 
nus ant apsivedimo:

Charles Staniulis,
3rd Avė. su Sophie Girnis, 293 
Wythe Ave.

Vladas Valteris, 40S Grand
St. su Elžbieta Badei k i ute, 455 
Keap St.

P’’l-
Kazimiero-

4609 —

Boston, Mass. —Juozas Sta
tskis, Lexingtono high schoo- 
Pes mok i n vs vra 
nuszovimu tūlo

kaltinamas 
Travengline. 

Incidentas invvko tūlas laikas 
atgal,

esąs
Coneordo

gatves

praeiviu

ir pats Statskis tuomet 
buvo perszalitas ir iki sziol gu
lėjo ligoninėj. Jis sakosi 
nekaltas, teczians 
teismas sulaikė ji be kaucijos
ir jo byla bus atiduota “grend 
džiurei.”

— Ant Falmouth
Bostone ana vakara buvo daug 
sujudimo, kada ant cimentinio 
szalygatvio tarpan
netikėtai nuszoko isz virszaus 
žmogus. Moteris pradėjo klyk
ti, žmones cine isz visu pusiu 
bėgti, o n’uszokes žmogus sku
biai stengėsi tolinus nucziaiižti 
ir pasislėpti. Atsistoti jis jau 
negalėjo, nes turėjo sulaužytas 
kojas.

Tuo tarpu isz to paties namo 
iszbego su keliais policmanais 
ir detektyvais moteris ir pra
dėjo szaukti: “ V e, ve, žiūrėkit, 
kur jisai!Iszszoko per Įauga!” 

Pasirodo, kad szita moteris, 
tai jo pati. Jisai buvo atėjės 
pas mergina ir buvo užsidaręs 
su ja vienam kambary. Pati su 
detektyvais ji tėtuli yžklupo ir 
pradėjo laužtis per duris. Nu
sigandęs nabagas noro per lan-

cziaus. Keli vaikai radosi arti 
peeziaus kada kilo eksplozije, 
vet ant giilukio ne viena nesu
žeidė. ______

Wilkes Barre, Pa. — Kasyk
los dirba gerai, bet žmonių be 
darbo randasi užtektinai. Bu
meliu ir valkiojosi po aplinki
ne 'kurie apvogė'sztorus vieno 
Lietuvio ir Angliko, viena 
žmogeli užklupo ant ulyczios j r 
su bilems gerai aptaise atim
dami viską ka pas ji surado.

— Ne senei apsivedė gerai 
žinoma koriste p. Ona Bernec- 
kinte su
paezia diena
isz ranku kun. Paukšzczio. Ku
inais buvo M. Zamantaviczius 
su -p. Griszkonienia. Bažnytėlė 
buvo pilna žmonių kurie da to
kios ceremonijos ne buvo mate.

Velsziuku, kuris ta 
priėmė krikszta

Pleasant Prairie, Wis. — 
Hercules Powder Co. dirbtuvė
je, vienam skyriuje eksploda- 
vojo parakas. Baisei apdegu 
keli darbininkai terp kuriu ra
dosi ir Petras Shalkaudkas, 30 
metu, kinis ta paezia diena mi
re Kenosha ligonbuteje, antras, 
Stanislovas Guzauckas, 34 me
tu, skaudžei apdege ant ranku 
ir galvos, guli toje paezioje Ii- 
<>• 
Trvs

panaszios nelai-

onbuteje ir kaip rodos iszgis.
menesiai adgal apdeg’e 

teipgi du darbininkai. Czion 
tankei kvla «
mes. Darbininkai vra dideliam
pavojuje ir eidami in darba 
abejoja ar sugryž namo gyvi.

—Va rgdienis.
Hazleton, Pa. — No. 4 Jeddo

Kasyklosia likos
Franas Želiinskas,
si atkasti gy vu. Jojo bode M i-

užgriautas 
kuri stenge-

kola Steporak in laika iszsigel- 
bejo kada viražus pradėjo griu
tie.

ATS AKIM AS:

*J. K. Johnston City, 111. — 
Kontraktas anglekasiu baigėsi 

girdėt, tai1 Augusto. Kaip 
straiko kietu anglekasiu iidsį- 
tiki, nes kompanijos ketiiia’pa- 
siraszyt ant anglekasiu parei
kalavimo.

MEILE IR SKOLA NELYGI.

Jau eini namoMylema:
to i p anksti mano mylemąs?

Mylemas: — Teip brangioji 
turiu eiti. Duotau milijoną, 
idant galetau sw tavim pasi
likt mano anioleli, bet jeigu su
sivėlinsiu ant mitingo, tai tu- 

ga. Mergina Buvo'atrasta kairi- rosiu užmokėti doleri baus- 
bary. Vardu policija neskelbia, mes.*#

A'nt

Ka-
iiubaude devv^

MUSZIS TERP SLAVOKU 
IR BULGARU.

London. — Keli szimtai Ju- 
go-Slavu komunistu perėjo per 
rubežiu in Bulgarije užklupda
mi ant Sziszevico kaimo, arti 
Vidine. Kaimuocziai pasekmių 
gai atmusze užkili p ima.
abieju pusiu pražuvo gana di
delis pulkas žmonių.
NETEKO GYVASCZIU UŽ 

BJAURUS DARBELIUS. .
Armiens, Francije. — 

riszkas sudus
uis Vokiszkus kareivius už pa
pildytas bjaurybes laike karo. 
Kapitonas Bailinami likoS nu
baustas mirozia suszauGymu 
kalejma už iszmetima isz stu- 
bos serganezios nioteres, kuri 
vėliaus mirė. Kiti asztuoni ka
reiviai aplaike mirties baus
mes nž visokes bjaurybes 
moterių.

ant
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many

ninszti, 
buvo toki, kad Kaveckiui buvo 
sulaužvti kaulai.

Emi 1 i ja Ka veck iene, 
dama, kad ji dar per maža at
silygino savo vyrui už jo “mei- 

” pakinkydino arklius, inde- 
jo savo suriszta vyra in veži
mą ir szveže • miszkan, kur ji 
dar karta persitikrinus, kad 
turi vyra savo valdžioj, pali
ko ji pelkeje suriszta be jokios

te.

*1

I

I

pagalbos, o p»wti parxojavo na-
Zno- . ’ ..

Pasiputusi laisva nuo vyro, 
ne nepastebėjo, kaipj . pijucjo 
trys paros. O vyras vis tebegu
lėjo pelkeje surisztas. Tik pri
dėjus kaimynams klausinėti, 
kur ji padėjirsi saVb’A^w/ Kini - 
lija Kaveckieiie parvežė ji iii 
ketvirta diena isz miszko na
mo. Kaveckiui be jokios prie
žiūros žaizdos pradėjo puti,’ir 
atsirado jose kirminu...-Parve
žus! vyra namo, nors jap szisai 
buvo visiszkai silpnas, Kavec- 
kiene nesuteike jam jokios pa
gelbės ir

dejos kaimynams
« U. |R- > 'I. ‘Il

neviekte gydytojo.

I
Ji

Jlj
I
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Po keliu dienu KaVeckis mirė.
Vinca Sutku teifcma&:pripa- 

žino kalta Kaveckio symušąi- 
ine, bet jo pasigailėjo, peš Jis 
dare susGaiYlines užstodamas 
savo seserį, ir nubaudė viene- 
riais metais paprastojo kalėji
mo. '**.41

Emilija Kaveckiene teismas 
— pripažino kalta tuo, kad ji, 
kaipo žmona, privelėdama ru- 
pintis sunkiai sužeistu savo vy
ru del ligos nustojusiu sveika
tos ir jeigu, paliko ji, be, jokios 
pagelbos polkoje, o namuose e« 
ant pavojui jo g\*x*tbi»i. taip 
pat neteike jokios pagelbos, ir 
del to ja nubaudė vieneriais 
metais kalėjimo. O Niemco kai t t • ■* i • • • • ,JI •
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PASTOJO TURTINGA IN
VIENA DIENA.

Pana Kthela Constock isz 
Chicago uždirbo 50,000 dole
riu pirkdama kvieczius ant 
gobios kada buvo pigus o par
davė kada pabrango. Pradėjo 
pirkinei kada turėjo tiktai 150 
doleriu. , 
U--------- --------------------------------------------------------------------------------------------
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Paskutines Žinutes.

Wilkes-Barre, Pa. — Ka.

te rado neinrodyta ir ji. isztei- 
sino.
PASKALAI APIE PABAIGA 

SVIETO.
A *

Rokiškis. — Visųje beveik 
Lietuvoje apie 20,Sausio pra
dėjo girdėtis tokie gandai, kad 
Vasario 26 d. sz. m. Kris žvaig
žde, kuris bekrisdamą sunai
kins Lietuva, Latvija, ir dali 
Rusijos. Apie Rolpszki žmonos 

kad ateinu 
yra tokiu,
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talikiszkas kunigas Kev. J. J. 
O’Malley, prabuszczius Szv. 
Szirdies parapijos Plainse, li
kos surastas negyvu 
Turėjo 70 metu. *

lovoje.

* Manilla, Filipinai. — 
Penki žmonis likos užmuszti 
kada nesuvaldomas karūkas 
nukrito nuo kalno ant Carregi- 
dor kalno.

I

Manilla,

tiesiog kalbėjo, 
“sudna diena,” ir 
kurie nebesistengia dirbti, tau- 
pvti, bet leidžia ant nieku savo 
skatikėlius, nes tvirtai tiki iii 
greita ir baisia mirti. Pasitai
ko ir juoku. Girdėjau, kaip du 
seneliai žiūroje in žemėlapi ir 
taręsis, kur gerinus butu bėg
ti. Tokiu juokingu gandu jau 
daug buvo, — ir baisiu szal- 
cziu; ir kometos susimuszimo, 
bet tikrenybėje Tiieks i 
ko- ........ .
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SAULE

KAS GIRDĖT
Pagal valdžios apskaityma, 

tai Amerikoniszki gj’vontojni 
sunaudojo tiek kavos praeita 
1924 meta, jog ant kožnos gal
vos pripuolė po 500 puoduku 
per meta.

Bet Bkhvardas Ostrander isz 
Newarko, N. J. sako, buk daug 
danginu iszgere ne kaip valdže 
jam paskyrė. Praeita meta ji- 
sai iszgiardavo kožna diena 
dvileka puoduku o Nedeliomis’J 
po keturis, kas padaro 3761 
puodukus per meta.

Padanges neturi pradžios ne 
pabaigos! Jeigp gerai suprasi
mo reikszme t uju žodžiu, tai 
nusistebėsimo, nes kas yra aut 
svieto kad neturėtu pradžios 
ne pabaigos! O bet taji dangų, 
kuri matome kas diena, ne turi 
pradžios ne pabaigos.

Idant da geriau suprasti di
duma tosios padanges, paimki
me žvaigžde Vega, musu kai
myną, kuri randasi puse mili
jono kartu toliau nuo mus ne 
kaip saule. Vega yra 25 szvic- 
sos metu nuo mus, arba de- 
szimts trilijonu myliu tolumo. 
Tai yra, szv iesos spindulis nuo 
tosios žvaigždes užimtu 25 me
tus idant pasiegt musu svietą, 
žaibiniu greitumu septynis 
kartus aplinui svietą in viena 
sekunda.

>
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TURI SU JEIS PIRMA PASIMATYT.

greitumu

Tula Mrs. Ralph Tennel, ku
ri gyvemt Kansas valstijoj, su
rado paslaptį, kaip isztekejusi 
moteris gali but patenkinta 
gyvenimu. Kad moteris butu 
patenkinta, jai būtinai reika
lingi trys vyrai, sako Mrs. 
Tennel. Vienas turi dirbti na
mu darba, kitas turi pinigus 
pelnyti, o tręczias turi but pa
silinksminimams. Jis turi but 
dailus, turi mokėti gražiai kal
bėti, turi but gerus szokikas, 
muzikos mėgėjas ir geras my
lėtojas.

Sziu dienu moteris yra labai 
invairus padaras, sako szita 
leidę. Ji turi labai daug ypa
tybių ir ambicijų, tuo tarpu 
vyro būdas visuomet yra vie
nodas; dėlto vienas vyras ir 
negali patenkinti visu inote- 
riszkes reikalavimu. Jai būti
nai reikalingi trys.
Tennel sako, kad neužilgo vi
sos moteris to reikalausian- 
czios.

Patarėm tai moterėlei nuke
liaut in Tibetą, kur viena mo
tore gali turėti tiek vyru kiek 
jai patinka. Tonais viena mo
teto jeigu turėtu ir deszimts 
szvogeriu tai visi su jaja gyve
na drauge ir dalinasi lygiai jo
sios meile.

Ir Mrs.

Sovietinei valdžci vis stoka 
pinigu, todėl imasi ant visokiu 
budu idant juos isz kur norinti 
gauti. Dabar taryba Azejbor- 
džano apsvarstineja propozici- 
je Savielievo, kuris prižadėjo 
surasti tjkarba, kuri novos pa- 
Blepe aplinkinėje miesto Sze- 
maclii ant Kaukazo Mecodo- 
nhzkas karalius Aleksandra. 
Savielievas nuo kokio tai lai
ko apsigyveno czionais ir apsa
ko buk keliolika desetku motu 

. adgal pribuvo kokis tai Grai
kas 
jeszkodamas tojo paslėpto 
skarbo. Tasai Graikas badai 
ketino iszvogti svarbius doku
mentus isz Sultoniszko arkivo 
Konstantinopoli ujo, kurie pa
rodo buk Aleksandra būda
mas pavojuje sukylimo vaisko 
priefizais ji, užkasė visa savo 
skarba. Graikas pasiėmė sau in 
pagialba koki tai kalvi, kuris 
žinojo gerai taja aplinkinių. 
Skarbo tada nesurado, bot ta
sai kalvis mirdamas apsako 
slaptybę užkasto , skarbo del 
Savielievo, kuris badai surado 
vieta, kur skarbas randasi už
kastas. Pasiūlo Šoviniams taji 
Akarba surasti, jeigu jam pri
žadės duoti jiuse.

isz Konstan tinopoliaus 
tojo

Stebėtina, kad Soviatai in 
tai tiki ir ketina jeszkoti skar-
bo sutikdami Savielievui duoti 
puse.
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Sergentai Seaman ir Dalrymple yra 
dento Coolidge Baltam Name. Kas nori pasimatyt su prezi
dentu, turi pirma apsakyti savo reikalą jiems, pakol buna in- 
leisti in prezidento kambarį, kitaip nebūna inleisti. 
pildo taji dinsta trisdeszhnts metu.

sargai prie prezi-

Abudu

I
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Lictuviszkos Pasakos.
I __________ .

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

'Kjo viena diena ir antra, pri
ėjo tokias pelkes; perėjo tai's, 
daejo tyrus laukus — niekur 
nieko' nematyt! Ant galo, kada 
prisiartino vakaras, žiuri — re
gėti toli žiburys; dabar jis 
ome eiti pas ta žiburį ir, prisi
artinęs, paregėjo ūkininko tro
bas. Pabeldė priėjus in duris 
iszcjo tokia sena bobukc ir pa
klauso: ‘ ‘‘b’*' 4 ii Vinį’! m»», 1-r.l t 9 I I 
—“Ar

J

vedė dar tolinus; szis ir trecziu 
kartu praszo: “
mane pažysti.” Paleido; sžis 
nubėgės pažyndo ir sugryžo

leisk dar karta 
Paleido;

senos medines akeczes su me
diniais akėtvirbaliais. Velnias 
klausia: '
dniktarf?’^ftTai

apie už pusantros valandos — 
didelis, 
sako: “

(lerai —mes gausime,

gražus žirgas. Dabar 
sėsk ant manos, o asz 

tave nunesziu, kur tu tik no
ri.“—“Asz, sako, noriu, kad 
mudu galėtumo gauti ta pa
na.“—“
bet kitaip mes jos negalėsime 
paimti, kaip tik tu turi ja pa
vogti: Nedėliojo ji su savo bro
liais atvažiuos in bažnyczia, tai 
tu dabok, 
isz vežimo 
sėsk ant manes' ir mes pabe 
si m.” 
raliunas pribuvo in ta miestą 
žiuri — 
bažnyczia;

ir kaip tik ji išzses
, tai^ tu pagriebęs

S~
Sulaukus Nedėlios, ka-

toji pana atvažiuoja iii 
kaip tik ji iszsedo

tai tu
41 .

prieteli, kas ežia do 
r mano tėvo 

nabaszninko szukos nuo usu.
“tai

Antanas Ramanauskas
Liotuviszkas Graborius

Sztai prilyginimas del visu 
(uju, kurie neatsilygina -su 
prenumerata už laikraszti:

Tula diena, vienas i 
nuėjo ant medžiokles 
staiga i užėjo

kurie

žmogelis 
i, o kad 

didelis szturmas 
su lietum, žmogus pasislėpė in 
supuvusi medi kuris gulėjo ar
timoje. Nuo lietaus medis pra
dėjo brinkt ir žmogelis nega
lėjo jokiu budu iszlyst. Supra
to, jog reikes jam 
mine apie visas : 
bes padarytas ant 
ir, jog neužmokėjo savo prenu
meratos už laikraszti, kuri jau 

g per 
labai 

na ir tokiu budu 
iszsigavo isz medžio pasekmin- 
gm-

Ar ir jus esate vienas isz tu- 
“ mažiulei i u

> mirti, atsi-. 
savo nedorv- 

szio svieto

senei iszsibaigo, jaute jo 
pasielgimus yra 

mažiuleliu”
savo
11

j U

valstijųMiestas
Michigan, turi 
szum milijoną gyventoju 

visokiu tautu
Vokie- 
35,000; 
22,000;

Dėt roitas, 
sziadien su vi r- 

susi-
dedaneziu isz 
kaip: Lenku 200,000;

Ungar u 
Rusu

Lietuviu ir 
Latviu 14,000; Finu 8,000; Tur
ku 500; Kinu 400; Japonu J 00 
ir daug kitokiu tautu.

ežiu 125,000;
Austru 27,000;
Airisziu 10,000;

Da turime keliolika setu 
Kalendorių, kurie susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szeimy- 

Geras Piemuo, Kristusasna, 
Darže Alyvų ir Aniolas Sargas. 
Kalendoriai turi didumo 11 col 
iu ploczio, o 14 ilgio, suriszti su 
szilkiniu šzniureliu, ant kalen
dorių nesiranda jokiu apgar
sinimu. Visi keturi kasztuoje 
tiktai vienas doleris su prisiu- 
ntimu. Kas vėlintu sau pui 
kius gurbinius kalendorius, ga
li aplaikyti teipgi keturis už 
doleri. Siunskite užkalbinimus 
in redakcijc Saule, nes ju ma
žai jau turime. (t.f.y

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS"

VIbob reikalinfos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta minkaataia

•kūrinai* apdarai*, auksuoti kra*xtr.i. 
Praka «u prisiuntimu tiktai $1.50.

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

ir t.i.
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TURI NEPAPRASTA
DARBA.

John Halin gal yra vienati
niu oriniu kukorium ant svie
to, nes jojo privalumu yra vir
ti valgi ir kava ant orinio lai
vo “Juos Angeles
iszlekc in padanges.

kada tasai

LIETUVISŽKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARE X NOTOS 
DEL PIANO

S TURYNIS:
c Secita Polka
S Lietuviu Marszas
/Suktinis Polka
C Lastucza Polka
>Tu Mano Mieliausia Polka
< Vamzdelis Polka
> Ducaty Polka
rGriež Polka
JSzvilpis Marszas
> Klumpakojis Polka
C Marcele Polka
> Pade-Espan Valcas
/ Noriu Miego Polka
j Helena Polka 
/Mojavas Vainikas Polka 
\Rasluca Valcas
j Moja va Vcszna 
cAugonele Polka
J Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
/Lietuviu Vestuvių Polka 
C Lietuviu Galopas 
Spijonkoles Valcas 
c Pampilionas Polka
> Nekaltybe Valcas 
/ Lietuviu Kadrilius
{Muziko aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
•u priiiuntimu tiktai 75c.

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

Preke*

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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“ko tu nori, vaikeli? 
negalėtum, moeziute, 

priimti manes in nakvyne?“— 
“Su mielu noru!“ atsake senu
te. Atėjo jis in stuba, žiuri — 
ir senukas tokis sėdi, kalba su [isz vežimo, szitas capt F ant sa- 
juom, tiktai neregys. Karaliu
nas papasakojo, kad jau jis 
klaidžioja po tuos tyrus kolos 
dienas ir yra latyūį nuvargęs, 
bet jis nepasako savo paėjimo 
ir su kokiu mietu atklydo in ta 
szali. Senukas jam sako: “ar 
negalėtai, vaikeli,’likti pas ma
ne už tarna? asz turiu gyvuliu, 
tik tu man juos nors paganytai 
pąkolfci asz sveikas buvau, tai 
pats ganiau, bot dabar netekau 
szviesybes: nevidonas akis ma
no iszplesze, taigi ir tave per- 
sergeju, kad nepatiktu nelai
me! Netoli nuo czion randasi 
kalnas, prigulintis velniui; žo
le ten sidabrine, tai asz gany
damas suleidau gyvulius ant to 
kalno, tai velnias atlėkė ir isz
plesze man akis.“—“Gerai,” 
karaliunas sutiko būti pas seni. 
Ant rytojaus senuke 
jam visus gyvulius ir ta apie- 
linke, kur galima ganyti gyvu- 

teipgi kaina su sidabrine
— Szis 

gyvulius iszgyne — gano, ale 
vis jam rupi nugyti ant to kal
no, kur sidabrine žole; neisz- 
kentes ir nugyne. Kaip tik gy

bet jis nepasako savo paėjimo

vo žirgo užsėdo ir ome bėgti. 
Broliai matydami, 
vys jau, skubino namon klausti 
rodos motinos: 
keliai, 
site atimti.
žiuri, kad jau anie dvylika bro
liu atsiveja, atsigryžo in ta pa
na, žiuri, kad ji labai graži:

ar galima man pabueziuoti?” 
, tai 
” at-

kad nepa-

“Vykite, vai- «► 7

nes jau vargiai ja gale-
” Dabar karaliunas

4 4

—‘ ‘ Ka i p tu pabuczi uosi 
asz dar smarkesnis busiu, 
sake žirgas. Dabar karaliunas 
ome bncžiuoti’be perstolio, ir 
kiekviena karta, -kaip tik jis 
pana pabueziuoja, lai jo žirgas 
ir prispirta žemiu pilnas akis 
aniems dvylikai broliu, ir pas
kui, pakol anie prasikrapszto, 

vėl nubėga keliolika

atsiliepė:
, y

“Gerai

parode

liūs, 
žole, prigulinti velniui.

suėjo,valiai suėjo, ugi žiuri, juod
varnis atlekia iszsižiojes, t uo

gai vos ir 
capt!
palauk

jaus užlupę jam aut 
kirs akis, szita-s tik 
kojų nutverė ir laiko: 
sako, asz titve pamokinsiu, 
kaip reikia
tus žmonis!” Tas praszosi, kad 
paleistu: “ne, sako, neleisiu 
toliai, pakol tu neatiduosi .se
niui' akiu ir neprižadesi isz 
czion atsitraukti, palikti mums 
liuosas ganevas; jeigu sziu da
lyku dvieju neiszpildysi, tai 
asz. tavo gyva/sudraskysiu! Pa
sakyk, kur senio akis padė
jai!”—Juodvarnis parode ak
menyje skyle, 
slėptos senio akys: liepė nu
mazgoti ir indeti seniui. Sudė
jus seniui akis, jis pradėjo re
gėti paprastai, ant galo juod
varnis padare prižada, kad jis 
isz tos vietos atsitrauks ir nie
ko blogo dauginus nedarys, ir 
karaliunas ji paleido. —Dabar 
jis gano tuos gyvulinš Viena 
menesi ir antra — viskas eina
si gerai; tiedu senuku’labai už-

szitas tik
< c

tave
bžkabineti nckal-

c c ne

tai szis 
lauku. Matydami 
neveiks, 
kas, szvogeri!” — ir sugryžo 
atgal, o karaliunas parjojo in 
savo tėvo dvara. Sugryžus na
mon atrado tėvus iszvarytus 
isz.dvaro: levas buvo užemes 
ant dukters žentą, tai žentas 
tėvus paniekino, iszvaro isz 
dvaro, 
buvus, karaliaus 
parengta didele puota 
žiavo
ponu ant tos puotos. Besilinks-

kad nieko 4 4
ir

lik svei-

9 r

Velnias sako: “tai duok tu 
man jas!” Žmogus atidavė ir 
tas, velnias ir jas užsikabino 
ant sprando, teip ir vaikszczio- 
;jo. Apvaikszcziojo viską; be- 
vaikszcziojant sutemo. Velnias 
Sako:’“na, o kada tu man kar
ve parodysi?”—“Teisingai sa
kant, jau isz tavo karves kelin
tas metas naudos neturiu: kaip 
tik asz ja iszszeriau—ir iszbe- 
go in miszka, tiktai naktimis 
atbėga avižas braukyt, o ant 
dienos vol skuta iu krumus.”

E, vistiek, tiktai man pa
rodyk, o asz ja pasigausiu.“ 
Žmogus nuvede velnią in pa- 
krumi pas avižas, pastate ir sa
ko: “ 
ateis,” 
buvo in pratusi meszku. Po va
landos iszlindo isz 
rneszka ir pradėjo braukyt avi
žas: velnias ant jos liuokt itž- 
szoko ir, nusitveręs už kudlu, 
sako: “dabar, szemiuk, pasi- 
sziiekesime!“ Meszka, pajutus 
velnią ant sprando, sunarnėjo 
ir eidisz! in miszka! Per krū
mas velnio szukos su makszti- 
mis tai in viena medi, tai in ki
ta vis tik kabarkszt—pok$- 
barkszt, o kaip užkliuvo gerai 
vienoj vietoj, tai velnias tiktai 
kudluks^t! kaip kamuolys nuo 
meszkos ir 
plauku
Pargryžes žmogui ir sako: 
“nuv nnHl-nlnu Lad t U teip 
karvaite inpcnelum; dokui už 
pasamonus, ale 
szein i ūke paleidau.

Tolinus bus.

4 4 vistiek
asz

na dabar lauk, nepoilgam
o in avižas to žmogaus

kriirnu

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

f*

nusirito, tiktai 
dvi saujos prisirovęs, 

iržmogui 
asz netikėjau,

per11

Lszbalaamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
Hzia nuo pnpraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1378 M.

juos asz

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

■ e .......

Lietu viszkas Bankierine
ir Laivakorcziu Agentai*

Lletuvlatkaa Grabortet
K. RĖKLAITIS

numirėliu* pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbinlnke moterių.

Prieinamos prekes.

BIG W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

51'

s

žentą 
pa niekino, 
o pats ten gyveno. Pri- 

sunui likosi 
, suva- 

daugeli visokiu auksztu

[minant X'lsiqms, kahiliaus su- 
męilingi ponaiC i

ir- ten buvo pa-

ganedinti ir, jam teiPbebunant, 
viena kumele atvodo kumolu- 
ka. Kada tas kumelukas paau
go, karaliukas ganydama vis
bando uždėti ant jd įsavo ran
ka, ir žiūri, kad szis ji atlaiko. 
Jau pasibaigė metai jo tarnys
tes; dabar jis sako: “tėvukai 
mieli, mano metas jau pasibai
gė, asz noriu jus apleisti, no
riu keliauti tolinus svieto van- 

“Vaikeli mielas,

t ’i !ka, ir žiūri, kad szis ji atlaiko.

dravoti.

tėvukai

? y

mums tavos labai gaila—galė
tai pasilikti pas inns už augy-

nūs pratarė:
koki suda jus iszduotumetc to
kiems vaikams, kurie savo tė
vus paniekina, iszvaro isz na
triu, o patys viską valdo pagal 
savo norą f”—“Tokius vaikus 
reikig pririszti prie arkliu uo
dega ir iszvalkioti po laukus,” 
atsiliepė svecziai. Tada jis lie
pė ta žentą, kartu ir jo paezia, 
savo seseri, pririszt prie ark
liu nedegu ir iszvalkioti po vi
sus laukus, o pats apsiženijo su 
taja pana ir gyveno ilgus me
tus. Ant veseilios ir asz buvau, 
alų ir midų geriau, burnoj ne
turėjau, pinigus kacziarga 
žarseziau, akimis nemaeziau, 
vyžų lobi važiojau.

58.
Kita, syki susigiminiavo vel

nias su žmogum — paskolino 
žmogui karve ir dar kaip pa
skolino? mažne dovanojo; alo

k

i

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi je kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmo, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palepgvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgastlcs, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Gęriausi gumbalaszal 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo GOc. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta 57.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. IT. bukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

<
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pinigus 
akimis nemaeziau

nedovanojo, o teip davė, kad,

J

Vaikai turi mokin
tis užlaikyt savo 
dantis szvariai, nes 
sveiki dantis yra 
pamatu j u sveika
tos ateityje.
Daugelis vaiku mė
gsta valyt savo dan- 

“ Colgate’s 
Dental

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISŽKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiems
preke. Taipgi 

automobiline

Laidoja kūnas Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklas, dide» 
11 ua ir mažius už pigiausia preke, to 
del jeigu pirkaite POMN1NKA tai 
kreipkitės pas mane, nes ass galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-33* W. Centre SL,‘ Mahaaoy City

t

tis su 
Ribbon 
Cream, ba Colgate’s 
nuvalo ir pagražina 
dantis ir palieka 
burnoj malonu sko
ni. Todėl nupirkite 
jiems triubele szia- 
dien ir pasakykite 
kodėl pie privalėtu 
jin naudoti. Jie isz- 
tikro pamėgs Col
gate’s.

Geri Dantis 
Ger Sveikata

i

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 0623,358.02

kaip žmogus prasigyvias, tai 
tada atiduos velniui. Karve bu
vo szema, vadinos szemike, 
pioijo duodavo gerai; žmogus1 
ana szere, kaip galėdamas, ir 
pradėjo bagotyn eiti. Jau ir ge
rai praturto, o velnias vis ne
ateina atsiimti szemikes. Kar
ve paseno, žmogus ja ir parda
vė. Kaip tiktai jisai ja parda
vė, ant rytojaus ateina velnias 
atimti. Žmogus susiprato, kad 
ežia su kytrumu velnias eigos. 
Priszero velnią gerai, prigirdo; 
velnias ir sako: “ 
dabar parodyk man szemike; 
gal jau tu ja nudvesinai! 
Zrtiogus sako: “
si pamatyt, o dabar eisjino pa- 
sivozot, kokia mano gAspado- 
i^sta, kaip asz prasigjnrenau ) 25f

■J

DR. T. J. TACIELAUCKAS

, El. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Preo.

1 Job. E. FERGUSON, Kosieriui.

Jeigu norite pirkti ar parduoti name 
tai keripkitea pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius L L

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan ,j City, Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Pablie

Pirmutinis Liotuviszkas 
Dantistas Mahan o j ui. 
j,. ■ ■ ■ ..... .

2,ras. Floras Klino Name
W. Centre St.» ftflrthanoy City, P»« ,

Mokame 3-czia procente ant ; 
Budėto pinigu. Procente pridedam | 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

♦V

na, priolcl,liui, bet jaigu nori keliauti lo
dinus, mes tavęs pędrąudžiam, 
'imkie nuo miis geriausia pora 
arkliu: taipgi pinigu sau ant 
kelio, ir visko, leas tik tau pa- 

j tinka.“ Bet jis: “nieko, šajeo, 
I nenoriu, tik ta kumęlūka.
Pasimovė jis ta kumeluka ir 

'prakalbėjo: “ar žinai ka? leisk 
įveda; eme tas kumelukas ir 
tti mano pas motina pažysti?“ 
Paleido; szis nubėgo, pažyndo,1 
apie už puses valandos $ugry-

y >
szemike suspe-

t

v

M

.1

K V

l 
h.

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro4, 
logus ir isztrauktas isz .viso
kį u sonraszcziu. Iszguldanti. 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane-’ 
tu ir visokiu burtu.

Knyga puikiai drueziai ’ 
apdaryta kietais audeklinois 
apdarais.
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i tinka. nieko, sako

tu mano pas motina pažysti? 
Paleido; szis nubėgo, pąįsyndo

i^sta, kaip
isz tavo mylistos.” Velnias ant 
to sutiko ir eina; pirmiau nu
ėjo in kieti, apžiurėjo viską, ei-

. a 1 *i ' s i ’I • w s * • s

Insziuriniu
t

1. '"ji

r
<

’’r - Z 

r kp.* •>

f

i
J

t

PREKE $1.50 ’
W. D. Boczkauskas - Co,, *

11. 1 
IMahanoy City, Pa. 

»SSSSSĮSSSXSSS^^p

j žo jąu daug didesnis; ir vol ye- 
dasį. Pasivėd^ toliaųs; Hurnolū-’ 
kas y ei srtko: “leisk 'manę vol 

' pažysti ?n Paleido; ęzįs' nuĮbe- 
*ges pažyndo ir sugryžo apio; už

das|. PasivėdŪ toliaųs; kumolu
» f - " * * A " i

pažysti?“ Paleido; ązis' nupe

na lauk, ant priklcczio stovėjo 
senas avilys;
mates, sako: 
do daiktas T ”—‘ ‘ Tai mano i te-

i ’

Tai cluok njan 
jas, gal man kam susigadys.” 
Zipogus atidavė. Eina in kloji- ..  ’ ' t* , rt - • rt ’ i I i •

velnias, jiji pa- 
u prieteli, kas ežiu

y o nabaszninko malksztys nuo 
liktilpriu.“T™
įasx gal mali kam susigadys.1 ’

1-4.’i-

■ valandos jauggna .dietas. J?aa- ! w> P&r2du yi^e p tevMa I.irtr*-*5

r . r |
H

j 'II*

W. TRAŠKA U SKA8
PIRMUTINIS LIETUVISŽKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

,A»•■**■ nlfc*-*«<» »• • < ♦' J

Laidoja kunus numirėliu. įParaamdo 
automobilius del laidotuvių kriksz-

1
. i“ . JT ir ■' >•. ‘ ' v " - i .
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir Lt, 
M19. Sk Cite

<u.
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KARALIENES PRIŽADAS.

Apglisikai Par^sze Mary T.1 
Waggaman, Lietu visikai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

16.
Linksmoji diena.

Boveik jau metai prabėgi* 
nuo tos dienos, kada po visa 
Blackstono kaina buvo pas
klydus! netikėta linksma ži
nia, “dovanoju ir nžmirsztu,” 
kuri nusikaltusiu ausj’se skani 
bėjo lyg nepaprastai malonios 
muzikos akordai. Tuos pasigai 
lojimo žodžius kunigas Pranas 
pranesze darbininkams ju gim
toj kalboje. Buvo daug džiaug
smo.

Kaip tiktai buvo galima, Ka
trytės tėvelis iszsiveže vargsze 
dukrele atostogų kitur. 
Katryte linksmai 
Joana Rigiute ir

atsako berniukas, kurs ir-gi su 
nuostaba žiurėjo.

— “Mano tevelia 
dede viską pagerino, bet asz ne 
maniau, kad taip butu isztai- 
ses.“

Ir taip besidaiiydami szne- 
kneziuodami važiavo jiedu ge
rai isztaisytu keliu prie Dėdės 
Jono namu. Vietoj dideliu ge
ležiniu Tartu, buvo napji(gva- 
žus varteliai; vietoj juodo de
gėsiais iszpilto tako, buvo gra
žiu ž vyrium i i.szpiltas takelis, 
o abiejuose takelio szonuose 
žaliavo žole, žydėjo gėlės. Ka
tryte negalėjo tikėti savo a- 
kims, — mane, jog sapnuojan. 
ti, iki užgirdo linksma pažins- 
tama szauksma ir szunu loji
mą; tai pasirodė Timotiejus su 
savo draugais.

Sztai jie atvažiavo

sake,, kad•f

K

f

Jas 
praleido su 

su kitoms 
draugėms. Rudeny Katryte su. 
giyžo in Szv. Urszules vienuo
lyną, ir tie mokslo motai, paly- 
'ginus su visais praėjusiais, jai 
• buvo* linksmiausi.

Neijucziomis 
karsztoji vasara. Mokslas 
baigtas ir Katryte su 

'linksmu draugiu ir draugu va
žiavo atostogų. Ir koks invai- 
rns

greitai atėjo v už
buria

Visas

t

bu rys! V) sas va gon a s 
skambėjo nuo inergaicziu dai
nų. nuo berniuku juokavimu.

Buvo Joana, nu tamsi savo 
atostogų dali praleisti 
su Katryte; Aniele ir Biriute 
Vanauskiutes kurios važiavo 
in savo tetos vasarnami; Povi
las ir Aniele Markūnai, kuriem 
prisiėjo szimot laukti iki mok-

Kajdangi, 
su jais 

kartu, — tai ir visas būrys bu
vo linksmas.

Bet nenaudėle mintis vargi
no Katryte: dvi dienas jie tū
nos -praleisti' Tllaekstone, 
dangi Kapitonas Diliomis tu
rėjo svarbiu reikalu su broliu 
atlikti. Atsiminus Katryte 
praeiti nelabai norėjo važiuoti 
pas Dede. Ji tasze Dėdei Jonui 
gražius laiszkus ir gavo atsa
kymus, Dede Jonas jai rasze 
jog dirbtuvėse vėl dirbama ir 
viskas eina gerai.

'Katryte vienok stengėsi už- 
mirszti nemalonias dirbtuves 
ir visa Blaėkstona. Bot važiuo
jant in savo vasarnami in kal
nus, tėvelis norėjo sustoti pas 
broli, o Katrvte taip mylėjo

slo metu pabaigai.
Katrvtes tėvelis buvo

M

kartu

ka1

sėsdama prieatsake Katryte,
“O asz niekad nemaniap 

kad szi vieta, buvo galima taip 
isztaisvti! ’’

— °Taip??,vNa, tai gal pas
kirai mums kokia diena liuo- 
sa.' Timotiejus man pasakojo,

ju.

Timotiejus man pasakojo, 
jog t n sakei, kad geistumei isz- 
kolti pikniką darbininkams; 
sustabdyti visus darbus, pas- 

•Na, rytoj mos 
t y

didžiai nūs te-

— “Ir‘tiktai,‘/pažiūrėk, Ka
tryte,” — tarė Timotiejus. — 
‘ ‘ Tiktai pažiūrėk 1 >Kąipxlidelo 
užaugo! ”

Katryte 'pamato. ’Gražiai ro
že iszsikerojo iszleidusi naujas 
szakeles in visas ptises, o vir- 
szune, siekianti kopl.yczios lan
go buvo pasidabinusi baltais

tare Timotiejus.

'R

i
1JMI

kclbti szvente.
ta padarysime.

*4 Dod e!

kvepianeziais žiedais, tai žyde 
jo “‘Karalienes Prižadas.

:: GALAS :::: GALAS
-............. „

I

. <<
.szauke jis bėgdamas in
— “Ji atvažiavo, mano moky
toja!”

Kripiene linksniai nzypsodn- 
ma iszbego isz virtuves ir, 
skubėjo pasitikti svccziu.

Tėvelis atidarė duris.
Jonas, kuris dabar atrodė men 
kesnis ir daug senesnis negu

> ? __

vidų

busi suszuko Katryte. Ji žiu
rėjo dėdei stacziai in akis, bet 
dede saldžiai nusijuokė ir tose:

— “Rytoj! Jau trys mene
siai kaip asz jiems pažadėjau 
szvente,'bet darbininkai sutiko 
laukti iki nianoKatarina atva
žiuos. Tai bus pi rma darbi n i n- 
ku szvonte Blackstone ir bus 
tavo vardu paskelbta. ’ ’

—Mos ja padalysime atm iir 
tina, ar ne Katryt ? ’ ’ 
mai pak lause te vėl is.

Tiesa pasakius, tai buvo at
mintina szvonte. Per kiaura 
nakti. visi rangėsi, taisėsi, puo- 

Dede szesi, ir vos ankstybam rytui 
yisur suplevėsavo

— links-

iszauszus, 
vėliavos, vartai dailiai pasi- 

pinna, stovėjo tarpduryje, isz*’ puoszc geliu vainikais, pražy
do szale kelio apsukti žolynais 
iszlcaiszyti stulpai.
moterys, vaiksztinejo apsirėdė 
Šventadieniais rubais, berniu
kai ir mergaites dailiai apreng 
ti, 1 inksmi bėginėjo. Pirmuoju 
traukiniu atvažiavo isz miesto 
muzikantai, apsirėdė tamsiai 
molynais drabužiais su blizgan 
ežiais guzikhis; pribuvo 
mas su užkandžiais bei 
mais, kiek szaltakoszes, dar 
daugiai limonado buteliu, o ka 
jau ir bekalbėti apie invairiau- 
sius valgius, 
tinka vargingam 
žmogui už visus gražumynus, i 

Szita szvonte visi prisirengė 
iszkilmingai szvesti, sztai pra
sideda. Stovėdama prie vartų 
su teveliu, Dede Jonu, 
nais ir Joana. Katryte negalė
jo atsistebėti gražiausiu vaiz
du. Mažos, baltai aprėdytos, ir 
gelemįs apsikaįszusios mergai
tes vede procesija— eisena nau 
ju keliu. Jas sake muzikantai. 
Jie galingai užtraukt' 
Maria, o vaikai, vyrai ir mote
ris kartu giedojo visiems jau 
žinoma giesme. Katryte su Jo
ana irgi neatsiliko.

tėvelis ir Dede Jo- 
Kripiene ėjo kartu

tieses rankas. Taip-linksmai su 
dideliu džiaugsmu priimta Ka
tryte jautėsi visai neblogai Dė
dės Jono namuose.

Net namu vidus atnaujin
tas. Langai padidinti, szviesu, 
szvaru, linksma. Moteriukes 
atvaizdas su dviem berniukais 

perkeltas in valgoma ji 
kambarį, seni sidabriniai daik
tai, senai padėti kaipo bereika
lingi, dabar pasirodė spinto
je; daug gražiu ir nauju indu 
pridėta indaujoje.

— “Koki jM’rmaina! 
bejosi Katryte, inejusi su Kri
piene virtuvėn.

— “Taip, didele permaina, 
— atsake Krizienę: —

Vyrai ir

5

>
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Ohajuje szlekti laikai užėjo, 
Vyru visas narsumas nuėjo, 
Ne gere munsžaines bobeles, 

Nuliudia net ir mergeles. 
Kitos net sžluota paima,

vėl

1 y — s te.

“nuo 
tos nakties kada ^kruvinas Jo
nas Dilionas gulėjo po med
žiais, jisai visiszkai atsimaino. 
Ir ta tu padarei.”

— “Asz.” — nustebo Kat- 
.ryte: —r* “Asz?U

” — pakartojo 
Tu prie jo st o ve-

Asz.”
-.“Asz?”

— “Taip, tu, 
Kripiene. — “ 
jai, tu ji sergėjai, už ji meldei
si, kada aplinkui siautė mirtis. 
Tas paliete jo kieta szirdi — 
tas ji permaino. Jr kaip jis da
bar rūpinasi apie mano Timo
tiejų, kaip uodu sznekasi net 
instabu klausytis. Jis prasze, 
kad Timotiejus pasakytu jam 
visa ka tu ji per vasara iszmo- 
kinai; ir senis sakėsi mėgin
siąs gyventi pagal tavo moks
lą. Taigi, o mdony Timotiejus 
važiuoja iu kokia tai Broliu

savoteveli, jogei nodryso'kai- n?okyklft’ kl»-. kaip tėvas Pran
kas jai atrodėlieti apie tai, 

baibii. Vienok be abejones tė
velis suprato josios mintis, nes 
kuomet Povilas ir Aniele Mar
kūnai prasze, kad visi jaunieji 
sustotu pas juos ,ant nakvv’nes

i Katrytės veidelis ’ nepaprasta i 
nuszvito ir ji maldaujanczlai Katryte: — 
pažvęlgein: teveli.

— “Rytoryta. visi atvažiuo
simo pas'Diliona,” 
vilas.

.— “Gerai, teesie taip,” — 
sutiko Kapitonas Dilionas: —• 
“nedaug linksmybių nakty 

‘Blackstone. Asz vienok važiuo 
piu paguosti Dėde Jona. ’ ’

Taip ir buvo. ‘Linksmai kc- 
• liauninkai praleido Markūnu 
vasarnamyje nakti. Iszryto Ka
tryte su Poviluku susėdo1 in 
^vežimuką ir atvažiavo pas De- 
(le Joną. Joana su kitais žadė
jo atvažiuoti kiek vėliau. Link, 
sma buvo važiuoti. Juodu 
sznekucziavosi ir juokavo; bot

ciszkus sako, jis bus gerai pri
žiūrėtas ir dorai iszaukletas. 
Ir tavo dede užmokės 
kaip už savo tikraji sunu.

— “Taip, 
mdtiejus, inejos in 
visa laika meiliai žiurėjas in

mes mėginome į

už ji 
f i

11 — atsiliepe Ti- 
virtuve ir

*

— tarė Po-

Gerai, teesie ’taip,

besiartinant prie keliones galo 
Kabyto nuliūdo...
jaus’bus tos surukusios dirbtu
ves. Važiuoja artyn.

Pamaczius dirbtuves Katry-' 
*to begaliniai nustebo,

Sztai tuo-

ji net 
suszuko isz džiaugsmo. Netoli 
dirbtuvių eilose stovėjo gra
žus balti nameliai; Dirbtuves 
visos naujos, gražios. Visur 
szvaru, szviesu, nes visi darbai 
atliekami elektros-pajiėga.

*‘czirineDedefj Jono dirb 
t u vos!”

- 1 ieno-gi kito,

— ♦*()! 
te:

nustebo iKatry-*

t ♦

veži- 
geri-

kurie labiau pa
du rbin inkų i

Marku.

Teisėjas

Viena 1 auk an i szgena, 
Ba pinigu ne turi, 

Tai suvis ne kaip iszžiuri. 
Pirina tai kožna pits save 

szaukc, 
Žodelius meilus taikė, 

Sziadien szunc snukeis vadina 
Ir da su kuloku grasina.

Szito vyruezei neužrnirszkite
Ant kaktos sau užsiraszykite,

y

y

O kaip volei geri laikai užeis 
Volei bobeles in akis eis, 
Ant burdo jus vadys, 

Meilei skalia, 
••h 4> *

9 

Vienam pleise bobos kvaitulį 
gavo, 

Kaip salunftikai gerymus su- 
feztapavo,

4 4, 

pataisyti savo gyvenimą, kaip, 
tamsta iszvažiavai. Gasnado-- 
rius sako, jog ta jam šnibždė
jai in ausi, kada jis buvo veik 
mirsztantis. Tu žodžiu jis nie^. 
kad noužmirszta. Timotiejau, 
jis tnan sako, mos turime pa
taisyti savo gyvenimą pirmiau 
negu tavo mažoji mokytoja
sugty sz. Ir Kuni gitsPranas da 
bar dažnai atvažiuoja laikyti 
pamaldų. ’Dabar viskas ramu, 
darbininkai patenkinti links 
miABenzonas ju nebeagituos, 
nes sukilimo meto kareivis ji 
paszove, — ir jis mirė. Bet asz 
jam dovanojau; tiesa, dovano
jau, kaip mane mokinai. Asz 
pats paraižiau ir liusiųncziau 
iu ligonbuti ni^ztolį,, 
szeszis obuolius. Anita V0pap- 
si vede ir dabar laimingai įgy
vena. Tiesa pasakius, visi pa-

M baigė 
eidamas pietautu 

Tikrai, visi pa- 
y y

tarė Dede Jonas

taiso savo gyvenimą, 
berniukas, 
prie stalo. —

i

dar h
i r a in t i

l <

taisė savo gyvenimus.
ŪMUMO, 

kada Katryte sugryžo veran- 
don kur jis ir tėvelis nike ei- 
game/’
minu negu- pernai vasara Kata- 
rinaf

— ar dabar jau ’ links-

>>
O, Dede Jonai,’taip Į > H.
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PAJESZKOJIMAl.
Petras Szvilpns ir Ambrazas 

Šit anas kurie kitados gyveno 
Now Philadelphia, Pa. ir Juo
zas Kuris kuris 10 motu gyve
no Brooklyne.

J svarbu reikalą.
h
I
I

F ‘ . _■ 
Meldžiu atsi- 

szaukt po szitokiu adresu:
William Sergalis, 

H3 S. Meade St. 
AVilkes Barre, Pa.

Puri n pas juos

Ma-

■iį

ui M|į 
ji iFJffl

'I
«

■I
,fq
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Ant dešzines matome žmogaus kaukuole surasta kainuo- 
sia Broken Hill, Uodegoje, kuri prigulėjo prie žmogaus 
tukstaneziu metu adgal, o ant kaireses tebyrio žmogaus kau- 
kuole.'Matyt’musu gimines nuo tuja laiku buvo milžinai ir 
drūti.

50

Pajeszkau savo duktes 
tildos Maraziutes kuria motina 
iszsivože 7 metu bet jau dabar 
turi 20 metu. Girdėjau kad g} - 
veno Martins Ferry, Ohio.Martins> vnv * nun a ’yjiivz*

I Taipgi pajeszkau mano dedes

j

1/

Žinios isz Lietuvos.
1. ..............   -»■■■ ........ ............... t'

DAUGYBE VAGIU AT
SIRADO.

Pajosys, Kauno apskr., Gar
liavos valscz. — Paskutiniu 

daiku sziame kaime ir aplinki
niuose kaimuose atsirado va
giu. Jie nakties metu inlenda 
:in bulvines ir kietis, iszvagia, 
•kas papuola ir kas parankiau 
iszsmosztk Tokiu vagyseziu at
sitiko jau keletas, iIsz paežiu 
vagyeziu galima spręsti,
tai daro vietiniai. Žmones kal
ba,dead ta i. d aro plentiniai plen 
to darbininkai, nes jie vasara 
uždirbtus pinigus pragerdavo, 
o dabar plento larbams susto
jus, jie neturi ne duoneles už 
ka pirktis, todėl vagia. Žmo- 
i ics ka 1 ba,1 kad pavasa r i bus i a, 
dar blogiau.

kad

ku. Szis gyveno su gyva naszle 
U. U., ir todėl jo dodei tas ne
labai paliko, jis Aleksandra vi
saip atkalbinėjo, pagaliau pa- 
grasino atimsiąs nuo Aleksan
dro žeme. Tuomet Aleksand
ras, norėdamas atsikratyt “in- 
kyraus” dėdės, pasiskolino isz 
Aleksandro Supragano szautu- 
va ir, žinodamas savo dėdės 
namuose padėjimą nuėjo vėlai 
vakare prie namu ir, atskaitęs 
keturis nuo žemes balkius,-szo- 
ve in ta vieta, kur buvo dėdės 
lova ir visi trys szuviai buvo 
mirtini. Aleksandras dar tikę, 
jos isz dėdės nužudymo turė
siąs tos naudos,
valdyti jo turtą, kuris buvo ne 
mažas.

ad galėsiąs

A1 e k sa n d r a s Va s i 1 i a u s - 
kas prisipažino nuszoves savo 
dede ir Kariuomenes teismas 
nubaudė ji iki gyvos 
kalėjimu. O Supraga,

>latjuszo Maraza
Petrone Maraziute pirmiau gy
veno Hoboken, N. J. dabar ne-

7 M

žinau kur. Jeigu kas apie juos 
pranesz, 
arba tegul pats atsmaukia.

John Morris 
R. D. No. J

Steubenville, Ohio.

f jo duktė

busiu labai dėkingas
■M M - A 11

II

‘J

Markūnas 
nas, net ir 
su procesija, per kalnus, keliu 
kuris vede prie Vandenpuolio, 
— in gražia lanka, kur Katryte 
mokindavo kuprotąjį Timotie
jų. . . :

Ir sztai czionai, czionai — 
Katryte jauste jautėsi, lyg 
sapne, 
kalnelio stovi graži ka tik pa
baigta statyti su boksztu ir auk 
suolu kryžiumi koplytėlė,:sztai 
ir varpas sugaudė, — ’iriprie 
koplytėles durti pasirodė Kuni
gas Pranas. Giedant procesija 

lauke ir apkabinęs savo duk- 
■ rele tarė:

— u Tai musu dovanai, Ka-

— nes sztai ežia ant

liejo in vidų, o* tėvelis sustojo

tryte, tavo ir mano: kad pade- 
kuoti Dievui už visas malones,

pastaeziau ezita koplytėlė. Dė
dė Jonas irgi prisidėjo. «Tis in-

kurias Jis mums suteikė, asz

taiso '4a varpa, kurs po kalnus
meile skelbs..? ’ *

— * * Tavo vardu, Katarina, ’ <
— fn’oitfi/i nritiirn iDorlo įTonas?greitai pritarė Dede donas:

‘ tavo vardu. Tu mane daug 
ko iszmokinai; ir asz noriu įgy^ 
venti pagal tavo mokslą?

Dede! Dede Jonai
i n

— “Dede! Dede Jonai,M — 
tarė Katryte, aiszkiai supras^
dama ka Dede Jonas norėjo 
t,pasakyti: — ‘ brangusis dėd®- 
,— Jr pirma karta savo gyveni 
mo, Katryte apkabinusi ,pal>u

A w
1 y

cziąvo DccĮc Joną. — “ 
tamsta myliu, Dede Jon^i..

“Tai, tai,” —taro sump 
szes atsake Dede Jonas. — 
“Tu dar visiko nematei, dar ne

’ll

J

matai grgŽiausiu daiktu. Ti?
. . . « -t

motiejus man pasakojo apie 
rožes szakcle kuria tu atsiveš 
žei in Blackstono /kalnus, 
rože, ha žmonės sako buvusia?

■1 J ■ 13
rože, ka žmonės sako buvuska y 
da-r- tai usnis. Perna i pa vasa^ 
ri jis ja czionailatnoszo ir tpa-Į 
sodino ” j

Sueja selmavojo, 
Net kvniliiįfĮces raudojo.

Kitados kaip vyrai in dar- 
bus iszeidavo, ' 

Bobeles in kuppa sueidavo, 
Po kvoteruka kaleina apeina,

Naprapa) gerdavo,
Kaip nesutvpriinai baisei ’ 

pasigerdavo.
Sziadien kaip rodos to dau

giau ne bus,
Ne viena dabar kaip skiedra 

sudžius,
Kitu kartu daugiau apie 

jaises padainuosiu, 
, O dabar nutylėsiu.

* ♦ *

Nekurios moterėlės nori 
merginas užvaduoti,

Jaises nuo vaikinu nubaidyti, 
Tai jau szirdeles gana,

Kaip bobeles merginas bjau
rina.

Jeigu boba mergina pamato,
Tai rodos jaja velnes pakrato, 

O bobos, 
Nelabos.

Mergaites nekaltai aplojato, 
Apie savo vaikelius visai 

nedbo jate,
Juk jus ne merginos, 

Vaiku motinos, 
Goriau mielinkite apie smorti, 

Ir ant gyvenimo ateinanti. . 
Nekurios tnrį^patai’pusias | 

dukreles,
Tai -VįsJ da laiko už j a unas 

mergeles,
Trumpas dreses lyg keliu 

liępe neszioti, ,

1 dukreles,

f
i.

Ir su vaikinais neužsidavineti..
tTeip, pattmotina bujok, 

Dukrelėms valios neduok, 
Norints dukrele jau turi me 

tu arti dvideszimts, 
Ne pagriebs:rimtas;

Kuom mažiau metu'turės, 
k r

galvos 
davusi 

ginklą žinant kad tas ginklas 
bus pavartotas žmogui 

nubaudė

Užpaliai.

nužu
dyti — nubaudė szeszeriais 
metais snukiuju darbu kalėji
mo.

AUDRA SU PERKŪNIJA IR 
ŽAIBAIS.

Sausio 4 in 5 d. 
nakty, buvo czionai dideli au
dra. su perkūnija ir žaibais. 
Žmones prikelti1 isz miego,’ ma
ne, kad jau pasaulio 
ga“ artinosi. Audra iszlauže 

sugriovė

“pabai-
“ artinosi, 

daugel i; > medžiu ir 
daug Ariobu. Labiausia nuken
tejo. Kuštu sodžius, 10 kilome
tru atstumo nuo Užpalių, in 
sziauro. Czionai liko nupleszta 

sugriauta trys 
senelis 

pasakoja, kad tokios audros 
ir perkūnijos buvę tiktai atgal 
90 mėtų.
PLESZIKAS GAVOSI IN 

RANKAS
Alvitas.

daug stogu ir 
triobos.'Szimto metu

—Sziomis dienomis 
Alvito Valscziui/Patumkiszkiu 
kaime Vilkaviszkio polirijos 
suimtas apylinkėj žinomas 
ploszikas ir vagis, Kazys ‘Ba
lionas. Piktadaris smarkiai dar 
bavosi apylinkėj,
nakvodavo pas žmones, ir pas
kui apipleszes pavogęs ka nors 
pabėgdavo, ir sziaip smarkiai 
vogė — plesze, del ko daugelis 
žmonių nukentejo; sako, jis 
buvęs tiek žiaurus, kad net sa-

— jis apsi

vo motina norėjos užmuszti, ir 
•tik* kaimynai iszgelbeje. Pasta
ruoju Jaiku, jis apsinakvojo 
pgs ūkininką M., kuris, ple- 
szika prizines, davė žinia poli
cijai,'szi atvykusi suėmė ir pa
sodino šzaltojon. Tardyme pri
sipažino padaręs daug pleszi- 
mu? vagyseziu, iszvardino nus- 

’kriaustuju pavardes. Žmonos 
džittugiasi,*kad nereiks bijotis 
piktadario, tiek laiko Visai

jis apsinakvojo

ŽINOJO ISTORIJE 
BIBLIJOS.

— Keno sumini buvo Maižie- 
szius? — užklausė profesoris.

Ant to atsake Lubensteinas:
— Maižieszius buvo sunum 

dukters karaliaus Faraono...
— Ka tu klejojil... Juk jiji 

rado ji ant kranto upes Nilaus, 
kada nuėjo in tonais maudy
tis...

Lubensteinas su juoku atsa
ke:

— Tai jiji teip kalbėjo žmo- 
nim,-nes isz sarmatos nežinojo 
ka daryti, bet jai niekas neti
kėjo kitaip! *

Skaitykite “Saule”
•   * Į Į     »       —I’ll ■ ■ « —     —Į ...Ml

piktadario,

UI

. . $150

W. D. BOCZkoWSKLCO. 
MAHANOY CITY. FA.

I
Valgiu Gaminimas

X ■»------IR -------

Namu Prižiūrėjimas
WIIBMIIII > li — ll.- ■■...»

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti iria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinris apdarais. Pre
ke tiktai . .

TIKRIAUSES KABALAS 
l»

Arba AtidencliDaa Paslapczlu Ati
ties. Su pagelba katirom Pagal 
Chaldeiszku, Perslazku. Gralkiazku, 
Arabiszku Ir Clgoniszku burtiniku. 
Iszffuldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra tszdeda tmogaus ateiti Su 
Salainono Nose.

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

VISOS TRIS KNYGUTES O t-.
TIKTAI UŽ............................40C,

Prialusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomla

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

:UT“ 25c.

»

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Didėliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issmargintais Vyruoto 
---------------------------- , -------- -- 8ZTĄ1 KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE . SZITA KNYGA

160 Pavetkilu.
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Qerbematlfl Tomistai i—
Sulaukiau nuo Jubu alUDCStamoa 

mano rardu knyga Tukotantia 
Noktu ir Viena” ui kuria taria 
•zlrdinga aczlu ir labai dilaugluoal 
kad tokia knyga kaip “Tukataatla 
Noktu ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti riaoklas 
istorijas. Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems Unktogtau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nas ja 
skaitydamas tmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupescsial nota 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. Az Ž0KA8.
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys. 
Czekistkes vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtai išdavimas tos puikios knygos, tos 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 

Preke i knygos Amerike $2.00

lakstantis Nakia 
irViena

rardu knyga
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lApylinkei nedavusio i ramybes, 
j- itsdekingi’tpolicijai už suomiu■Lt
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Tuom daugiau mamule sius
ti gales! I

ir dėkingi poliai jei i 
ma. |
DEL BOBOS NUSZOVE 8A?

MVODEDE. {

t

■ M
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■ ■■

. į, u

L1GUOT1 ŽMONES

Ne serganti bot vos pajięgitt dirbti, 
kireipkites pas Dąktara A. ’Belott, 
j

$ PJaoiiai ržinomas .Franeuslsz- 

gedima spagai naujausia ir geriausia
* j. __ i - f „ , '■ i* . . . *. 1.

Reda > Ir patarimas ’dykai. ^ Gydimas
t' *

'■ ............................

/ VO DEDE.
192 J metu Spal iu isz 12 m 13

, j valscziaus,
’Szlapgiriukaime, nakozia per
diena, Džvonczio

f siena trimis sžuviais buvo4nu
J ’ *i1 ? ■ k ’ i1 J ■ 1 . ' . . .c >f ’ V. f ■ k 11 r,11 1 ! . •. . 1 ■ # 1 ’ 1 i’ ’

jszautas Antanas Vasiliauskas; 
| kulkos; pore jo per vidurius ir 
‘Vasiliausas po keliu Valandų 
įniro.

BetardUilt ' paaiszkojo, ’kad

"I

J
&

ji

Si

Ii 

n

1j»i
■

9 ir 11 Long£ęUow Ąyc, Newark,; 
N. VJ. Prieitai < žinomas .FrancmlMZ- 
-kaa daktaras kurio * eutuika jumis 
gjidima ^pagalnaujausik3r* geriau* la 
spuBaba. ’i SpOoinlistas nuo tisu ligų. 
Reda > ir patarimas 'dykai, f uydimąa vunu^uu
ir oper^ijoFdtjž prlėnamos preken ‘Į ėunum -Alekėaridrii Pasiliaus*-’

' Antanas’Vasiliauskas1 labai’ blo 
4'ygab sugyveno* su savo ’ brolio

•, ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY. PA.
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Washingtono 
todėl kasi k los

— Sziadien Readingo ka
syklų pede.

— Sziandien 
Gimimo diena,
sziandien nedirba.

— Seredoj Pelenu Diena, 
yra tai pirma diena Gavėnios.

— Szv. Juozapo koras turė
jo pasekminga koncertą. Visi 
atliko savo užduotos kanuo- 
geriause. Publikos buvo pilna 
svetaine.

— Keliolika mergaieziu tu- 
rinezios nuo 9 lyg 15 metu a|>i- 
pleszo keliolika stubu ineida- 
inos |>cr fruntines duris, pasi
ima ka ramia ir apleidže stu- 
lm. Kelios likos susektos ir bus 
paszauktos ant atsakomybes.

— Franas Sklera pardavė 
savo narna prie 400 ir 402 W. 
Pine St. del Jono Samat a vi
ržio, o jo buezeme nupiko K. 
Sauczakas.

— Laukines žąsys pradėjo 
kti iii žiemius kas yra geru 

/.ęnklu prisiartinanezio pava
kario. Ana diena didelis pulkas 
pralėkė per Mabanoju.

— Harry Kline,

1 ♦ *

szeras

53 metu, 
t onas kasyklosia North Maha
noy mirė Filadelfijos ligoniui t i 
po operacijai pendesaitis pra
ėjusia Petnyczia.

— Už parduotas
Pennsylvania Power & Light 
kompanija statys milžiniszka 
elektriko dirbtuve kuria varys 
vanduo isz upes AVallenpan- 
pache ari i Sunbury, Pa., 
kasztuos milijonus 
Szeras toje kompanijoi turi 
pirkia apie 50,000 žmonių. Sze- 
ros atnesza septinta procentą 
ant jusu pinigu, o reike žinoti, 
jog eldktrikas yra kožnam rei
kalingas ir naudojamas kožna 
diena. Vienas szeras kasztuoja 
100 doleriu o kožnas doleris 
jums atnesza 7 centus. Kas no
rėtu daugiau dažinoti, tegul 
eina in ofisą ant kampo Main 
ir Centre ulycziu arba raszo in 
musu reti v st a.

—• Utarninke atsibus gai
los pamaldos už tėvelius Daini
ninku ir Teofile Boczkauskus.

— Neslelios vakaru, 
mobilius 
< ’zivinska, aluninka 
Mahanoy Avė. pasviro 
pa arti Fandres, nes ratai buvo 
inklampyti in geležkeli o kada 
norėjo iszsukti staigai užpaka
lis maszinos pataikė in stulpą. 
Visas szonas likos nutrauktas, 
bet Cziv’inska ir kitas k a sėdė
jo isz frunto nesužeido, tik 
tuos, ka sėdėjo nžpakalije; Ba
ronas aplaike sužeidimą abieju 

•žandu ir kiti du panesze ma
žesnius sužeidimus ir nuvežti 

. in A sklando ligonbuti.
— Sukatoje likos 

moterystes 
Amilevicziene, 1103 E. Market 
uli. su Stasiu Kelmeliu. Svotais 
buvo \Tądas Szukeviežius

kuri 
doleriu.

mazgu

kožnas

autu
vą romas per Antanu 

ant W. 
in stul-

su riszt i 
Rozalija

su 
p. Paczakoniene isz Tamakves. 
Kun. Czesna suriszo mazga.

— Nedėlios vakaru staiga i 
, mirė gerai žinomas sztorninkas 

\1. Depew, kada svecziavosi 
l ;t« HiUimona ant N. Main uly- 
i zios. Depew turi dideli sztora 
I ><Jano ir yra pažystamu po vi- 
■a pavietu. Priežastis nedaži- 
nota.

t Jonukais, 6 metu sūnelis 
Maliszaucku anl 432 W. South 
ulyczios, mirė nuo szirdies li
gos Nedėlios vakaru. Laidotu
ves atsibus Utaminko ryta po 
direkcijo graboriaus Traška ne
ko.

— Nedėlioję atsibuvo kriksz- 
tas dukreles Jono Hassara, 520 
W. Spruce uli., kuria užvardi
no Elzbieta. Kriksztu tėvais 
buvo p. Vincas Traskauckas su 
p. J. Guinan Slavokn bažny- 
czioje.

— Vasario 22 d. pobažnyti- 
neje salėje L. V. 104 kuopa su- 
losze dvi komedijeles 

ir “
u Nieko 

be priežasties” ir “Vargszas 
Tadas”, pi. Nekraazas Girard- 
villes vargonininkas sudainavo 
keletą solo kurie publikai labai 
patiko. Po losžimni buvo szo- 

kiai. _______ _____

ATMINA KAS UŽGIMS.Br%-

gimdyti Hunu ar

>

i

i
s

Julius Huxley, garsus Ang- 
, daro viso- 

ant atminimo 
kūdiki motina

►f

F

* dįCL,

liszkas tyrinėtojas 
kius bandinius 
kokios lyties r
mano pagimdyti. .Jisai sako, 
buk už 50 metu, molinos galės, 
pagal norą 
dūki oria.

Isz Shenandoah, Pa. DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

Juozas Valupoviczius,
427 E. New York uly., aplaike 

laike darbosužeidimą kojos
Indian kasvklosi.

— Popas Garvagev snri’szo
mazgu moteriste.s pana Kai re
Vitkovski isz Szafto su p. V. 
Sponika. Svodba atsibuv 
jaunikio tėvu 
lantic ulv.

o pas 
mt 428 \V. AL

DIDELIS BALIUS

Mahanov

Rengia A.L.D.L.D. 48 kuopa. 
Invvks l'laminki* 24 d. Vasa
rio - Feb.. 1!>25, Pžgaveniu va
kare J. Aidnkevicziaus Svetai
nėje, 1139 E.
Mahanoy City, Pa. Prasidės 7 
vai. vakare.

Gerbiamieji vietos ir apielin- 
kes Lietuviai! Visi ir visos at
silankykite anl szio puikaus 
baliaus, ant

Liet n\ iai muzikantai, 
neseni'i atvyki* isz Klaipėdos. 
U žtat szis balius ir bus vienu 
isz 
buvo 
bus

ant 
kurio griesz ga-

biausi

linksmiausiu kokis kada 
Mahanov t‘it v.

skaniu užkandžiu ir sal
džiu gerymu. Visi in baliui In-
žanga Vyrams 50c. Moterims 
25e. Kvieczia Rengėjai.
NAMAI ANT PARDAVIMO.

I'aipgir p

500-502.\amai po .\o. ouu-.iirj East 
Railroad st. Atsiszaukit ant se- 
kanezio adreso. (1.17)

503.E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

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

” ofisą.sz? ūkite in “Saules

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

3ZVENCZIAUSIO3

ViRHS pilnu* apmezyDian apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke nu prieiuntiiuu tiktai 25c.

Puiki knygele.

ir didumo

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju.

Tariu szirdinga aeziu jumis 
už laikraszti “Saule” ir kalen
dorių, kurie mums labai patin
ka, nes randasi juose puikiu 
skaitymu, kuriuos mano pa- 
cziule ir .dukrele labai myli 
skaityti, kaipo,.ir asz pats es-
iniu labai užganadytu skaity- 
bu. Jusu laikrasztis nedaro jo
kios betvarkes ir(ginczu terp 
žmonių, o ypatingai su kitais 
neveda jokios polemikos. Su 
pagarba del jus

No. 6426. - J. J.
Philadelphia.

Pranešiu redakcijai, kad ap- 
laikiau kalendorių ir kelis nu
marins “ 
dingai už teip puikia dovana. 
Bukite malonus man pranėszti 
kas man užrasze toip naudinga 
dovana isz kurios mos szirdin- 

nudžiugomo. (“Saule

Saules." Aeziu szir-

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

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

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

gai nudžiugome. (“Saule” 
jums užrasze S. Rrtulinaitis isz 
Pittston, Pa.)

No. 10622. —S. G. isz
Papįvniu, Lietuvos.

Tariu szirdinga aeziu už pri- 
slunstas dovaha's kalendorių ir 
lai'kraszti “Saule,” tik esame 
labai nulindo ar ,vela gausim po 
Nauju Metu, nes mums dede 
nedave žinot, ar vela mums už- -

Saule” ar ne. Linkime

Saule,

nes
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PASIRENGIĄS ANT PRIĖMIMO BANDITU.
• Los Angeles, Kalifornijoi bankai yra apsaugoti nuo ban- 

i ant kežuos dideles 
valandėlių temi-

(litu per szita apsauga kuri yra pastatyta 
plienines kasos. A'psiginklavia. sargai kožna 
na ant t uju, ka ineina in banka.

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO I

paregėjau

F

raszvs “
del jus geriausios sveikatos ir 
gilukningo pasivedimo.

No. 8771. — Jova R. isz 
Marijampole, Lietuva.

Gilia padėka vone si u neziu 
jumis už prisiimt ima “Saules” 
ir kalendoriaus. Jusu laikrasz- 
lis teisingai apszvieczla ne tik 
mano protą bet visu kurie tik 
jiji skaito, 
sveikatos,

GERAI ATSAKE. AMERIKOS TAUTINE 
GIESME.

Dazletona važiavo 
du jauni vyrukai 

kalbėjosi apie Dievaapie
y

y

ginezytis kas
kimo po

(<tiedok kaip 
lis of Thee.”)

4 4 M v (įmintrv

Praeita Nedeldieni kąda pro
test ona i ėjo isz bažnyczios la
bai stebėjosi, kada ant East 
Centre ulyczios paregėjo ei
nant giria 16 metu vaiku svy
ruojant isz szono iii szona. Bu
vo tai Lietuvis.

Eidamas toliau
aut kampo Main ir (’entre uly- 
ezios žmogeli, kuris lankei nu- 
puolinejo, nes negalėjo pašto-, 
\'et ant kojų, iiorints ji .kelis 
kartus kiti pastate^ Toliaus už
tėmi na u du tautieczim? einant 
anl South Main ulyczios — vie
nas kita vedė kaip aklas akla, 
paeja kelis blokus abudu su
krito ant gonkeliu.

Anl vienos Veselkos, kelios 
mergaites gere kava. Du spor
tai isztrauko plėczkutę mun- 
szaines, ragindami idant' nier- 
gaites insipiltu sztopo in kava. 
Pakvietimu priėmė, bet dvi at
sisako. Vėliaus turėjo jeis nu
vesti namo, nes buvo užsigeyia.

Kur tik pasliki, tai vis už
tenki munszaine, kas parodo, 
jog niekas prohihicijos neklau-r 
so ir daro saviszkai. Ne tik Ma- 
hanojui bet visur panaszus p^-j 
dėjimas.

Eidamas isz krutamuju pa
veikslu, paregėjau kelis stu
dentus isz High School stovin- 
ezius ant kampo ulyczios su 
kelioms Lietuvaitėms. Vienas 
isztrauke bonkute priversda
mas mergaites ant patraukimo 
gurksznio.
■apie 16 metu, paėmė bonkutia 
in rankas pridėjo prie lupu, 
bet parogeja mane stovinti ar
timoji* patamse, nubėgo to
liaus. z

Sztai sziandieninis moralisz- 
kurnas viso Ameriko.

Senoviszkuosia laikuosia, ka
da žmonis turėjo ka gerti ir tai 
gero gerymo, musu jaunuome
ne ne nesapnavo npie -gerrttM, 
bet sziadien viskas virto aug- 
sztyn kojom.

Pats butlegeris sako:
k it mums gera alų ir vyną, tai 
pamesiu butlegerysta ir eisiu 
vela dirbti cigarus. Nenoriu 
būti butlegeriu, bet jeigu žmo
gus gali pralobti lengvu budu, 
tai yra didele pagunda idant 
nepasinaudot isz tosios progos.

Pavojuus platinasi neiszpa- 
sakytinai, o vienatinis būdas 
ant praszalinimo jojo yra: pa- 
samdyt milijoną detektyvu 
idant vaktuotu milijoną butle- 
geriu, pp tam pasamdyt kitus 
milijonus, idant vieni kitus 
vaktuotu. ' -

Mergaites turėjo

fl

■

h

d

Tėvynė manoji, 
Szalele laisvoji

Giriu tave.
Žeme mano tėvu, 
Prieglauda ateiviu, 
Lai isz visu szaliu

Rkis tau Garbe. 
Žemele prigimta, 
Laisves szalis szventa

(ry v nok i lgai!
•Szalis lauku gražiu 
Žeme girriu žaliu, 
'Pave szirdyj turiu, 

Keliaut inai.
Tegul laisves daina,

y

kiszasi
smetl. V i (m a s
vėlina būti palaidotu žerneje, 
kitas idant po smert 

grinoje liepsnoje,

........... ..... . ...........— I

Trukije važiuojant isz She- 
nadorio in 
kunigas ir 
kurie
mirti ir t ikėjimą. Ant galo pra
dėjo tarp saves

palaidojimo
isz ju sake, buk

() 
ji sude

gintu “grinojp liepsnoje,“ nes 
tai geriauses būdas. Ant galo 
at’sigryžia in sodinti užpakali- 
je kunigą užklausė jojo: 
ne
jog mano teisybe ?“

Kunigas be jokio manstymo 
“Turi tiesa ma- 

velniui geriau pa
žasčių ne kaip

Būdama# silpnos 
“Saule” mane su

ramina ir pralinksmina mane 
kentejimuosiib Mano visa szei- 
myna priprato prie skaitymo 
kaip prie kokio meilingiausio 
draugo, 
siuntinėti 
be kurio negalim apsieiti.

No. 11937. iL. Viktorije V. 
Vilkiu inkų kaimo, Lietuvos. 

VOX POPULI, VOX DEI!

n

<c*

>x

> vj

“ ■<’-1
2 $*•>..į ’

W&j

1*1^1

. “Jtię

'.T

XL- - t

*/■;

I
,• . .X-.

'■lifczji/LXT "■ :

... - : W

H.

4

7; J

*'4'‘ «•

O

PALICIJE PAVĖLI
NA ANT TO.

Liletta Jarasse isz Pary
žiaus, invede nauja maudymo 
“siutą” kaip ant paveikslo pa
rodo. Palieije Miami, Floridoi 
neuždraudžia merginoms to
kiame pare<lime maudytis.

I

W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
MAHANOV CITY. PA

I I
ATBUS NEPAPRASTA KELIONE.

Princas Kernel el Din Hussein isz Egipto, iszkeliaus ne- 
užilgio jeszkoti senoviszku už lieku, bet kelionėje nenaudas
verbludus tiktai automobilius. Paveikslas parodo automobili
ni traktori kuris gabens gazolinu per pustynes del kitu auto
mobiliu kuriu bus apie trisdeszįints.

J

nepaliauti
y

Melllžih
mums la i k raszczio

ANT PARDAVIMO.

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

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži- 

nokite ant adreso.
V. Lapinskas

601 W. Mahanov Avė. 
Mahanoy City, Pa.

keseziu.
mieste.

(t.f.)

ANT PARDAVIMO.

dideli namai

1 ‘ A r 
teisvbe dvasiszkasis teveli e y y

rr < < duo-
greitai atsake: 
no vaikeli 
tinka iszkepta 
supuvusi. ”

Nuo to laiko abudu ‘‘iszmin 
czed ’ ’

r 11

tylėjo per visa kelione. *

PARSIDUODA FARMA.

Parma 20 akieriu, D 
namas, su visom vigadom;

rimuli 
szi- 

luina, szviesa ir maudykla. Vi
sos niaszinos ir gyvulei.

Thomas Bainbridge
Barnesville, Pa

■*xų i.17

i

i

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo.

prie

Fr. J. Sklera,
401 \V. Mahanoy A ve., 

(tf) Mahanoy City, Pa.
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NEW YORKA į 
NEDELIOJ l 

MORCZIAUS j
C Specialia treinaa Subatos nakti S 
? Isz Ryte S
?Shainokin.............................12:01 <
(Mt Carmel ...................... 12:10 <
> Ashland .......................... 12:47 /
< Girardville ....................... 12:55 \
> Shenandoah ......................... 12:35 S
cMahanoy City........ ............Iii® <

\Tamaqua............ 1:45 %
c New Yorke (Liberty St) .. 6:35 < 
<New Ydrko (W. 28rd St.) .. 7:40 S
> GRĮŽTANT—Apleis Now Yorka > 
<nuo W. 23r<l^^t< 6:4^ vakare, nuo C 
J Liberty St. 7:00 vakare ta pati > 
r vakaru in virsz-mirtetas stacijas, c

>Ant Readingo Geležinkelio /
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Maloniai linksmina 
Szirdis visu.

Lai pievos ir girria, 
Ir kas tik gyv’s yra, 
I’odraugiai pritaria, 

Savo balsu.
Dieve musu levu, 
Apgintojau savu,

Lai giedame, 
gal tepatenka,

Laisva Amerika,
Szelpt mus savo ranka 

Dangaus Pone!
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SENOVISZKOS DRAPANOS YRA NETINKAMOS SZIADIEN. '
Pulkas jaunu merginu pasiredia in szlebes kokias nesziojo juju bobutes, nuvažiavo in 

Monte Carlo idant žmonim pasirodyt. Buvo tai juokingas reginis kuris prajuokdino daugeli 
žmonių o palieije visas suome, nugabeno in koteli, kur paliepta merginoms pasirėdyti prigu
li iicziai pagal dabartines ma
dos, 
tokios
sziojarnos.

PARSIDUODA NAUJAS
NAMAS.

Bet szimta metu migai 
szlobes buvo tada ne-

Ka tik pabaigtas naujas na- 
iiuts ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir eimentinis skiepas. Par- 
siiduos už prionania. preke.

Ant. Leskauskas
405 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.(t.f.)'

I

i

Merchants Banking Trust Co. Banka
O

•T

Mahanoy City, Pa. 
■ I — •

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro' 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. ir. t
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