
O'' 

i am ; 
u.; ifeK Lin 
B

t
' •Ji ’

■r'

4

4

»

į S

i

i
Ii

mi Iii'

ij>';

.r

i*' ' . Ąf’4

MM1M—liM — —Ii M M M — — M MMMMMKMM'HlfliTinililtWtiy,
THE LITHUANIAN SKMI-WEEKLY SAULE (SUN) S

PEBUSHED EVERY TUESDAY AND. FRIDAY. S

YEARLY SUBSCRIPTION $3.00ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates on Application

1 PUBLISHED BY THE ft
I W. D. BOOZKOWSKI 00., S
B MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA. ft

No. 101 m / BKTIRWn AT TH A MAH ANOT O1TT. 1’A., \ 
lroBi<omoi AS BSOOND CLAM mail maitabJ

ISZ AMERIKOS
ANGLEKASIS ISZGELBEJO 

22 NUO SUDEGIMO.
Pittsburgh. — Bėgdamas 

nuo namo in narna, spardyda
mas in duris ir szaukdama>

Ugnis!” kuri kilo mažam

UŽ DYKA TUJU 
DALYKU NEGAVO.

M ilwaukee, 
rnond Taloraitis
jojo paeziule neturėdama 
ku ir budama patogi motere,

Ana

Wis. — Rav- 
yra agentu o 

vai-

buvo modele del art ist u. 
diena aplaikę jisai persiskyri-

i

kuri kilo4 4

miestelije Treveskyn, apie 3:30 
valanda isz ryto, Mikola Hole
man tokiu bmlu iszbudino i*z 
miego visa miesteli ir apsaugo
jo nuo nelaimes. Ugnis padare 
bledes ant $30,006.

Holcmanas užtiko liepsna ei 
damas namo vienam narni* 
kur visi sunkiai miegojo ir ne
prijautė pavoju, o kad iiel ulu 
žmonis pabudinęs tai Imtu >u 
< 10 4^0

Karo

ANT SENATVĖS 
SUSILAUKĖ DŽIAUGSMA

Minneapolis, Minu.
liūs Parrish, prižiūrėtojas pa
redko czionaitiniam slide, pusi 
liko levu 12 >\aru sūnelio. Par
rish, kuris turi jau 79 metu, ap 
sipaeziavo ant 111 kartu. Pirmu
tines paezios pasiliko penkioli
ka vaiku. Antra pati turi 
metus.

SUDEGINO POSŪNI
PACZIA IR MOTINA.

Stephensville, Tex. — Kada 
szerifas dare krata mime F. M. 
Snow, malkakerezio. rado krū
va suanglijusiu žmogiszku 
kaulu pecziuje, o kitus kaulus 
ant szaszlavu ant kiemo. Kru-

kuknioje ir kirvi ant kurio ra 
dosi kruvini piciniai, paslepia 

vežime. Snow likos 
už

Ant ra *» ' 
e »

kuknioje ir kirv

senam vežime. Snow 
aresztavotas už nužiidinim 1 
savo poMmio, kurio galva su
rado maisze senam txartc. Pa 
licije mižiurejo Snow kad tai 
jojo darbelis ir padare 
krata surandami daug
lu ne kaip prigulėjo prie* vienos 
ypatos. Palicije yra to>io-. 
mones kad Snow nužudė 
paezia ir josios motina kurios 
dingo slaptingu būdu i>z namo 
keli menesiai adgal.

No. 2 VYRAS 
GERIAUSES ISZ TRIJŲ.

is. — Ona Ku- 
jauna motereh* 

tsu vienu v\ ru 
kaip tai daugelis moterėliu da 
ro, bet 1111 ėjo net tri<.

Kenosha, W 
kauckit ne, da 
nvužganadvta

pas ji 
iau kau-

llllo- 

"M V >

Su pir 
mutiniu pcr>i>kyre idant iszte- 
ket už antro bet ir nuo to per
siskyrė idant iszbandyti gyve
nimą su treeziu, po tam liepai i- 

pra>Ze sūdo 
a

ko jai freezes ir 
idant jai pavėlintu gyventi ■ 
antru vyru. Sudas m žinojo ka 
pat taryti su tokiu sunkiu rv- 
sziu ant galo nutari* kad tre- 
czes a privedimas ne l»uv 
liszkas

o lega- 
Ona isztekejo už 

treczio vyro kada metas da ne- 
Ona nuo

labar (Ina gyvena 
savo ant rn vvru

lU’S

tai perskyrė 
ir <

su

ma mm 
draugav
inn is

suėjo, 
treczio 
laimingai 
Karoliu Kukauckii.

Oi lazdų tokiai i-ztvilkeliai 
reikėjo duoti už jo-ios nepriso- 
tyta būda.

RADO ŽUVYJE 
NETASZYTA DEIMANTĄ.

i

Sturgeon Bay, W r . — \'ie- 
nas Johnston City, III., pilietis 
Sam Muckian, kreipėsi laiszku 
in Sturgeon Bay 
Alberta Kalmbacha, 
damas jam, 
žilvi.

m

žuvininką, 
pranesz- 

kad v.dgydamas 
kuria jis pirkęs isz 

Kalmbasho, jis atkandės danti
i n kaž-koki kieta daiktu.
daiktas atrodęs kaip kristalas, 
bet geriau patyrinėjus pasiro
do, kad tai netaszytas deiman
tas, ir geros kokybes. Muckian 
klausia tat, kur Kalmbaclias 
ta žuvi pagavos: jis noris 
fciuoti ten žvejoti.

va

sa\<» 
o p< r 

\ \ ra i - 
piszkiii >

kad 
su svoti-

paežiu les,
da ug

ir >u banibiliu 
visas rodhauzes.

Karta kada radosi hotelije ant 
piet dti nepažystami vyrai pri-

)• •jo prie .stalo pavadindami j< 
jo paezia vardu ir szypsojosi in 
jaja, kitu kartu sugryžo namo 
treczia valanda i>z rvto. Mote- 
re 1 uri savo automobliu, bran
gu deimantini žiedą ir puikius 
kailinius, kuriuos jai josios vy
ras ne buvo sztant nupirkti. K 1 
da jisai josios užklausė nuo ko 
t uosius
jam staeziai atsake: 
meile del kitu \ vru, kurie turi 
daugiau kaip tu.”

dalykus aplaike
4 4

tai
uz savo

NOREJO ISZNESZT IN 
PADANGES LIGONBUTI.
Kalispele, Mont. — Kas to 

pailejo kelis szmotus dina
mito ant 
ligonbutes 
iszneszimo 
eksplozije lik 
langus,
doge perdetine rninyszkii 
vnode smarve, 
toms‘millyszkdfes pažiūrėti in 

kad pe-

k i.>
lango Kataliki"zk<
cziouais,

in padanges
isz.kule

Kada knatas bombos
su •

UHidave su k i

su tikslu
s, liet

Visus

skiepą, manydamos 
cziuje kas Vlegu. Tame bomba

liet niek*-* nesužeidė.truku,
Valdžc daro slieetva. Manoma 
kad tai Kliuksai turėjo padėti 
bomba.

PENKI ŽMONIS
PRAŽUVO LIEPSNOJE.

— Ant East Side 
nakties laike*, 

80

New York.
name kilo ugnis
kuriamo gyveno 80 žmonių.
Liepsnoje pražuvo penki žmo 

keli smarkiai
Bledes padaryta
Aut lojimo sziiue, 
pabudo in laika idant i-zbegti 
laukan.

Il!>, o apdegė.
ant $90,000.

gyventojai

dionomi
terp “szlapiiiju
• 1 >.1'1.
isz New

KOVA PRIESZAIS 
PROHIBICIJE.

Washington, I). ('. — Tomis 
s prasidėjo tikra kova 

” ir “saiisu-
Seiiatorius Waller Edge 

Jersey pradėjo kova, 
tvirtimlumas, buk prohihicijc 
Amerike padare neišpasaky
tas bh’des del visuomenes lodei 
irohibicijos tiesos turi Imti pu- 
erintos ir valdže yra privers- 

nops 2:; 1
o tada žmonis

T 
I 
< r

ta pavėlinti daryli 
procentini alų,
taip negeriu ir iszmest u bravo- 
rcliin isz namu ir visi butu už- 
gana<lyti. Kova eina ant tikrų
jų ir kaip duodasi .-uprast, tai 
szlapieje gal ir sutiks a n! lo.

GELBĖDAMA DOVANELES 
PATI NETEKO GYVASTIES

Wilkes Barre, Po. — Grau
dinga buvo pa'baiga gyvenimo 
ket uriolikos metu mergaites 

Laczaiiskiutes
mergaite inbego in deganti na- 

iszgialbeti dovaneles ku- 
nupirko del savo

Esteros kada

draugiu

1UU

ina 
rias 
idant padovanoti joms ant Ka
lėdų, ir sudegė ant smert.

Estera, buvo viena isz septy- 
vaiku Laczausku, kurie

buvo priversti iszbegti isz de
ga nezio namo. Iszbegus 
siems laukan,z Estera atsiminė 
api(* dovaneles, inbego in na
rna, surinko dovaneles ir kada 
bego laukan, josios szlebukes 
užsidegė ir mergaite krito ant 
vietos. Kada mergaite atrado, 
dovaneles buvo cielos ir neda- 
lypstetos* per liepsna.

vi-
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JSZEINA KAS JJTARNINKA IR PESNYjOZIA^

prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.0fi 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto
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ISZ LIETUVOS
REDAKTORE PASODYTA 

IN KALĖJIMĄ.
Lietuvio”

Ambroziejuti* pereita Ketvir-
del nesumokejimo 
pabando^ pasodinta

4 I redaktore p-le

tadieni
1,500 lt.
in kalėjimą. Ji buvo del uždė
tosios pabaudos inteikus Kr 
Ap. ministerini skunda, bet 
skundas atmesta.

MAGINO SKANDYTIS, BET 
SZALTO VANDENS 

ISZ8IGAND0.
Jauna mergina K. S. delei 

szeimvniszkai e
nešiu iprat imu sumanė pasi- 
skandvti ir nuo Mariamuolcs• I

laikinojo 
szoko in vandeni...
iszgricbta ir iii policija 
benta. Visa 
szalta vana 
tur Imt ilgam laikui 
karsztis kandinimosi 
nusižudyti.

PESZTYNES SU 
LIŪDNOMS PASEKMĖMS.

Mariainpok’s ap.
> 29 

pesztynes,

mergina 
gvvenimiszku 

sumanė

X’ilkaviszkio tilto
Bet tapo 

nuga- 
t ragikomedija

pasibaigė. kuri 
atszahle 
page! ba

> girtųjų

pasibaigusios. 
grin-Juozo Kižio

ke jaunieji 
gere,k ad \ isiszkai prot

Plut iszkes, 
Paszlavancziu kaime Spain 
d- inwk( 
labai liūdnai 
Ta diena
ežioje buvo vestuves. Siisirin 

vyrai teip daug 
<» ne

teko. Iszbego gatvėn ir pradė
jo ieszkoti, prie ko 
Visi apsigink lavv* 
kastuvais, akmenimis, 
goms. T 
nakti, ha i 
keli darbininkai.
tant juo.- juole. Vienam darbi
ninkui, Žiobai Pranui 
tu, špatu visiszkai nukirto no
sį ir 
perkirto sprandu, 
gerokai apdaužė.

l'uo laiku, jau 
ge linus

prikibti.
kirviais, 

kaczer- 
vclai

minti, ėjo 
Girti bema-

iti me-

O kirsiusužeidė galva.
Kitus irgi 

Vaikinas il
gai kankinęsis, mirė ir Lapkri-
czio 5 d. iszkilmingai palaido
tas. M uszeikos suimt i. o 
]>asislepe ieszkomi.

RADO SENUS PINIGUS, 
ISZDALINO VAIKAMS.

Joniszkis, Sziauliu apskr. — 
Szio valscziaus Kimaicziu kai
mo. uk įninkąs Adomas 
szas, kasdamas darže
bulvėms supilti, iszkase molini 

ais, kuriu la
imias buvo 

ir

keli

Luk- 
duobe

puoduką su pinig 
do apie 2 kilogr. 
aprif ztas drain* ir apsiūtas 
plona, kaip pergamentas, oda. 

Pinigai — musu vieno cento 
didumo, bet daug plonesni. Vi 
sos monetos vienodos; skiriami 
tik užraszais. Viename pinigė
ly, pavyzdžiui, 
kalta “raide 
aplinkui 
G. R. S.” 
szas “

viduryje isz- 
.*• u lyra, o 
“Tina I).užraszas

Antrojo pusėje užra- 
Solidus Livoni, 

me pinigėly viena puse,
pirmojo, o antroje 

Gustav D. G. R. S.4 k

o k i ta
ka i p 

užraszm: 
l’kinin-

* y

kas surastus pinigus iszdalijo 
vaikams ir iszmete.
KAUNO MIESTAS PIRKS 

A. MICKEVICZIAUS 
NAMELI.

mieste.Kauno 
cziaus gatvėje, ties 
lėtu yra senas 
kas, nemažo beržo
suptas, kuriame seniau 
no 
Mickevicziaus,

M ickevi-
Universi- 

mazas namu- 
szaku ap-

žinomas poetas Adomas 
Pono Tado” 

ir daugelio kitu kuriniu auto
rius. Kauno miesto valdybos 
paskutiniam posėdy nutarta 
nupirkti szita namuku, kaipo 
istorini dalvka isz p. Vasile
viches, kuri sutinkanti ji par
duoti kartu su žemes sklypu 
už 15,000 litu. Ta nameli no
rint nupirkti ir kaž kokia 

I Lenku organizacijai,

4 4

Isz Visu Szaliu
Kuna.*.

Francija
(birbianti.

už-
Todėl draugams

darbininkas.

___________ _ _______ _______________________________ ___________—____________________________________________________ ______ 1

K A RASZO ISZKELIAVE 
DARBININKAI IN 

FRAKCIJA; 
VARGINGAS 
GYVENIMAS.

— Ve( žudiiinn leisti
diirbiiiiiikus iii 

f 
praneszamo, kad 
ežia uždirba 150 franku mene
siui, o tiek prisidirba, kad 
kare negali pasijudinti; dirba 
12 valandų. Taigi mes Lietu
vos darbininkai 
Fra nei jo j perspėja m
brolius darbininkus, kurie 
ri važiuoti in Francija ant

va-

dirbant ieji 
kitus

uo
li ž-

darbiu. Vereziau Lietuvoj ap
siraminti.

Jeigu nori, darbi niūki*, 
ragauti Francijos

pa- 
maisto, tai 

gali ir Lietuvoje, būdamas pa
ragaut.

Isz ryto, 
inaiszyk acto su vandenin ir 

tai Ims tavo pusry-

darbininke, 
vandeniu

susi-

iszgerk 
ežiai.

Pjetams gali nusisku.-1 i 
ra bulvių susitarknot, iszsivir- 
ti ir lajum užsispirgyk, — tai 
bus pietus, liejo dar 50 gramu 
mėsos. O vakarienei gali para
gaut obuoliu sriubos su duona. 
O kamabrius jeigu nori pama
tyti, tai gali nueiti in 
kur stovi arkliai, - -

J

po-

bus 
kam- 

jeigu atvažiuosi laimes 
gana tos

t varta, 
tai 

tavo brolau darbininke, 
ba ry s,
ieszkoti, jau mums 
laimes užtenka.

Lietuvoj, 
kalbu, kad atvykęs 
kas nevalgys juodos

tokiu 
darbinin- 

d nonos, 
bet vereziau valgyt deszimtt 
kartu juoda duona, o ne Fran- 

sako, juo-

są ko, yra

rijos balta. Patarle 
da duona ne badas.

MIRTINGUMAS.
Per pirma sziu metu pusme

ti Lietuvoj mirė 
nes, t.y.

17,543 žmo- 
žm. dauginu 

kaip pernai per ta pati laika. 
Szis mirtingumo padidėjimas 
aiszkinamas tuo, kad szimet 
padidėjo vaiku iki vienu metu 
amžiaus mirtingumas, kuriu 
daugiausia mirė nuo limpamu 
ligų; vien nuo tymu ir 
finos mirė 1671 vaikas.
<lrai, per
100 mirusiu, 13 mirė nuo lim
pamu ligų. Tik szvmet nusi-

1,000

mirt ingumas,

I Bindon. —

MILŽINISZKAS KALĖ
DINIS PYRAGAS.

Duonkepis S. F. 
Stevens, 71 metu amžiaus, ku
ris kožna meta pakepdavo di
di*! i -pyraga (keiksa) szimet 
padirbo da didesni kuris svėre 
suvirszum viena tona. Sztai ka

t

1
y '

1
' '"r

įl!,

y

I
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W. D. BOCIKOWRKI, Tr—. A Hffr 

—■——-1.___ _—___ ____

TURKISZKOS MOTERES 
NORI BŪTI DVASISZKAIS.

KonstantiiioĮ)oliii8, Turkija.
— Turku moterų sąjungą pra
dėjo kova su tikybos direkto- 

reikalauda- 
unijos narėms butu 

moskese

ft

r. W. BOCIKOWIK1, A41t«r m 37 METAS
•I

rimu, Esadti Boja 
ma, kad 
leista laikyti kalbas 
(Turku bažnyeziose.)

Tikybos direktorius 
kad jis negali nieko 
moterims.

sako, 
ats:ik \ t i 

nepnaisz- 
SteveHsas sunaudojo ant iszke- kins jam kai kuriu klausymu.

kol ♦ jos-

pimo tojo milžiniszko pyrago: Ar jos norinezios pamokslinin
ku kyt i ! 
pamok

t) 
tam

18 dėžių radzinku, 195 svarus 
cukraus, 285 svarus miltu, 175 
svarus svi(*sto, 220 citrinų, 
2000 kiaiisziniu, 3(> kvortas

220 
36 kvorta:;

pieno, 130 svaru rieszutu ir 85
svarus cukriniu citrinų.

Szmotelius tojo pyrago isz- 
siunlc in visas dalis svieto.

PALIUOSAVO MOTINA 
UŽ NUŽUDINIMA 

SERGANCZIO KŪDIKIO.

kauti, ar
Jei jos norinezios but 
slinink(*ms, tai turinezios lai
dyti, kad jos turinezios 
reikiamo sngabejimo: o joi no
rinezios kalbas ar pa: kaitas 
laikyti, tai tam esą joms atda
ri klubai ir mokyklos.

Moterų sąjungos pirmininke 
Mezihe Manimi atsako direk-

prakalba*

Mo>kva. — Gal a t eit y ji* šil

dai m* baus ypatų, kurios žu- 
dins netinkamus kūdikius koki 
užgema nesveikais. Sztai Olga 
Dektarova, užsmaugė savo sze- 
sziu saavaieziu senumo kūdi
ki kuris gimė su bjauria liga, o 
jeigu gyventu tai butu paikszu 
ir sunken v be ne tik del moti
nos bet del visuomenes. Sudas 
nubaudė jaja ant aszluoniii me
tu iii kalėjimu, bet auksztesnis 
sūdąs, in kuri motere apeliavo, 
iszrado jaja nekalta ir užtvirti
no josios pasielgimu, kad turė
jo tiesa padaryti mirti netin- 
kaneziam kūdikiui.
.w Pf t ;

AMERIKIETIS; APIE 
AMERIKOS 

LIETUVIUS.
Konrad 

yra gerai žinomas
Jis yra ]

vardai

Mezihe Hamim atsako
toriui Esad Bėjai teip:

“Jei
reiszkia tik kataloguoti tiky
bos dosnius, tai jau tikriausia*-

sąjungos

NAUJOS MADOS DVASE.
London.— Yorkshireville tū

lam name nuo dvieju szimtu 
metu pasirodinejo dvase jau
nos merginos su ilgais plau
kais, kuria mate daugelis žmo
nių. Bet m na diena toji dvase, 
kuri norėjo būti madoje kaip 
ir kitos merginos, ana nakti pa
sirodė su “babytais” plaukais, 
nukirptais pagal naujausia ma
da. Matyt kad ir dvasios nepa
silieka užpakalije su mada.
GAVO TIK META UŽ NU- 

ŽUDINIMA SAVO 
MOTERES.

Moskva. — Tik viena meta 
kalėjimo bausmes aplaike Szi- 
mas More va s, 19 metu, kuris 
nužudė savo motina su kirviu.

Szinias ne senei apsipaezia- 
vo, o kad negalėjo iszmaityt 
szeirnynos, pradėjo varyti vod
ka.
deszimts rubliu ant pastatymo 
bakūžėlės kurioje galėtu vary
ti vodka, bet vėliaus ne<lalaike 
duoto žodžio ir nedave sunui 
prižadėtus deszimts rubliu. In- 
puoles sūnūs in piktumą, pa
griebi* kirvi su kuriuom kirto 
motinai per galva užmuszda- 
mas ant 
kalbinėjo
neaiprubežiuota pikta būda su 
juorn pasielgdama bjauriai. 
Liudintojai patvirtino pripaži
nimą simaus.

Motina prižadėjo šuneliui
pamokslus su k vt i

dalykas, kad musu
nariai nenori but pamokslinin

mm u
ilgai

komis.
kraszto moterys perdaug
buvo atstumtos nuo prgreso ir 

jas dongo stora**
ant mestas

KS-

Neapszviestos

sz v lesos, 
natizmo szydrn>, 
joms tamsiu kunigu pamoks 
lais. Musu f a jungos tikslas yra 
pasiekti mases tu tamsiu, 
apszviestu Turku motoru, k n 
riii negalima pasiekti 
kliubus, ne per mokyklas. Jos 
reikia szviesti, pamokinti nau 
jiem*. uždavi
niams.

fa-.

no

> f

ne pei

vietos. Sūnelis iszsi- 
buk motina turėjo

Belgrade, Jugoslavije. — 
vietosią davėsi 

jaust drebejimąs žemes, kuris
■«" * ' ' em-" "**•11 ... .ml .i. 'In HL i. tulk'Tk.l1 111.' " ... '

N

T

Daugel i ošia

pa<lare gainTdnTeles liledeg.
•hiiHIII1

In klausymą, kuriam tikslui 
jis ta balna dares , jeigu 
pjarduoti, — Lietuvis atkil
tos:

“You like
Evervbodv bu v, • ♦

Apsigyveno jie 
būriais ir laikėsi savo tradici
jų bei paproeziu su kitais ma
žai sueidami.

1896 m. Lietuviai jau 
jo savo laikraszeziu, 
pasiekdavo ir Lietuva, 
voje plačia pasklido

geidaujami.
ne

everybodv. 
sell! Every

body buy, sell! I make this for 
for myself, like child for 

me

Youture 
kurie 

Lietu 
žinios 

apie Amerikos turtus. Kas tik 
galėjo, tas veržėsi in Amerika. 
Ir jau 1900 m. Amerikoj Lie
tuviu buvo apie 250,000, kurie 
iszsimete po in vairias 
jas. Važiavimas in 
tuo laiku 
grusdavo

Bercovici
i Amerikie- 
paraszes eile 

apysakų isz Čigonu gyvenimo, 
pasižymi nepaprastu 

Priesz kiek 
vardu

ežiams.

me,
me. What you mean 
this, eh?”’

Kartais, kai turėdavęs už
tektinai pinigu, Bercovici siu- 

sau drabužius pas 
Tai buvęs vie- 

brangiausiu siuvėju. Beda 
reikėdavo 

O tai todėl, kad

sell

kurios 
romantingnmu. 
laiko iszejo jo knyga

Around the World in New 
York.” Greitu laiku jis ren- 

iszleisti nauja knyga 
kur bm

valst i- 
Amerika 

buvęs baisiu. Su- 
važiuojanezius i 

Į laivus, kaip kokius gyvulius.
žudymu ir užmusz.imu žymiai' |(„l|)alllil a|,ie invairins Amcri-

karla- 
Ben- 

praeita pusmeti hz’
i 4

szvmet

Greitu laiku 
nauja 

On New Shores”,
giasi
4 i

in

rp

pamažėjo. Kai pernai per pir-l
................4: : ... omą i....... • > I200 buvo 3 

szi- 
200 
u z

isz 
užmuszti,

ma pusmeti
nusižudė arba.
met per minėta laika isz 
mirusiu buvo tik vienas 
musztas arba nusižudęs.

Paskutines Žinutes.
Sau Francisco, Galit’. —

Weld-

W. Va.

JI
Siena dirbtuves Peerless
i ng Works sugriuvo be jokio 
prasergejimo, užgriaudama ke- 
turis darbininkus.

11 Huntington,
I gnis sunaikino dideli depar- 
tamentini kroma Zeener Brad
shaw, padarydama bledes sn- 
virszum ant $750,000. Keturiu 
darbininku nesuranda.

11 Passau, Vokietija. -
niendaužeje sugriuvo žeme už- 
muszdama asztuonis darbinin
kus ir daugeli sužeido.

Ak-

APSIMALSZINO.

Tūlas gaspadorius pabudo 
nakties laike, nes jam nudavė 
kad kas tokis vaikszczioja po 

o gal kokis vagis, to-grin ežia,
del paszau'ke:

— E i, a r cz i o 11 y ra k a s ?
Vagis pasislėpus po lova at-

sako:
Ne, czionais nieko nėra.
Na, tai man tik taip nu

davė, atsigulo in lova ir vel% 
užmigo, * ...

t 4.

koj gyvenanezias tautas.
Paskutiniame “The Centurv 

Magazine” numery yra inde 
apie 

“The

numerv vra
tas Bercovici straipsnis

Valdžios cenzas
Lietuviu skaieziu

1 Jetuvius 
Lithuanians 
States” žinoma, 

k a apie

Bercovici
mu

siszkiu

ka ri-
1777 m. atvyko 

lais-

vardu 
in the . Ciiited 

. Lietuviams, 
bus indomu patirti, 
juos mano svetimtautis.

Savo straipsni
pradeda labai mėgiamu 

patriotu tvirtinimu, 
kad generolas Tadeusz Kos- 
cziusko buvo Lietuviu 
įlinkas, kuris
in Amerika kovoti už jos 
ve. Su juo esą atvykęs būrys 
Lietuviu, kurife sugryžo in 
vo szali pradėjo kalbėti apie 
derlingus Amerikos laukus. Ir 

nopri 
esą

pradėjo atvykti in nauja pa
sauli diesniaiš būriais, 
tuviai es>a didžiavos tuo, 
ir jie prisidėjo prie iszkovoji- 

nepriklausoniy-

kada Amerika ingijo 
klausomybe, tai Lietuviai

sa-

I nie
kad

mo Amerikai 
bes.

Toliau Berkovięi gan 
džiai apraszo, kaip Lietuviai 
pasirodė Pennsylvania valsti
joj. Isz pradžių Lietuviai pa
sitikta su nepasitikėjimu. Pa
sirėdė isz Lietuvos atvežtais 
drabužiais, jie atrodė kaip 
maskarado dalyviai. Bet ku-

paduoda 
Amerikoj 

135,000. Bet Bercovici 
kad daugelis Lietiniu užsire 
gistrayo Rusais arba Lenkai:, 
todėl ^a u ta ir toks
skaiezius. Tikrenybėj Lietuviu 
Amerikoj esą 750,000. Tai m i 
nimum skaiezius.

Bercovici sako, jo

sako y

maža'

(>•

via i yra nepaprastai 
amatininkai.

Ru* a*
esą sakydavo:

ve

apie tai 
eina i.*?

Lietin
ga bu s

Girdi, daugelis 
Lietuviu lengvai iszmoksta po
du ar net tris amatus.

“Lietuvis nujo
ja in miszka, o isz ten »iszva 
žiuoja naujai padarytame 
žirnely.”

Toliau kalbama 
kad Lietuviu kalba
Sanskritu ir kad Lietuviai vė
liausia priėmė Krikszczionybe. 
Net ir dabar pas Lietuvius ga 
įima užtikti tokie paproeziai, 
kokie buvo vartojami tais lai
kais, kada Lietuviai buvo 
gonys.

Sziaip LitM u via i 01 a 
loti. iJe niekuomet

vaiz ma. Letai dirba, lotai ir

pa

labai 
nesiskubi- 

ga tvo
ja. Gal todėl, sako Bercovici, 
Lietuviai ilgai ir gyvena. Mat, 
jie mažai teaikvoja energijos.
Pažinojęs jis New Yorke viena 
Litu v i, kuris padare neinpia-

riam laikui praėjus Lietuviai 
,osa gan gerai užsirekomenda
vę, Pasirodė, kad jie yra gori 

11’ .visur buvo pą-

noma i gražu balna. Kada Ber
covici paklausėt; kiek jis ma
no už ta’bahm^auti, tai Lie-
tuYis insižeides ii4 karsztai at 
sukos *

“Nosell.lNoreli!” * V ' to

dindaves 
viena Lietuvi, 
nas 
buvusi tik ta, kad
ilgai laukti.
reikėdavo eiti apie penkiolika 
kartu prisimirovimui.

neatiduodavo 
tol, kol jie, jo manymu,
be jokiu trukumu.

Tai esanti Lietuviu cliarak- 
gražiai

Lie-

.]ms
Siuvę- 

drabužiu 
buvo

t c rišt i ka: jie mėgsta
Isz visu ateiviu 

tuviai gražiausia rėdosi.
Kita Lietuviu ypatybe, — 

tai susiorganizavimas. Esą jo
kios kitos tautos žmones 
teip gerai usirganizave 
rikoj, kaip Lietuviai, 
invairiausu draugija,
susivienijimu, choru, ir tt. Sa- 
rvszv su dainomis 
mini kompozitorių 
ir Szimkaus vardus

Baigia savo straipsni Berco
vici tuo, kad Lietuviai sunkiai 
asimiliuojasi.

redvtis

nėra
Ame-

Jie turi 
k Kubu,

Bercovici
Petrausko

•>

r

V
APIMTA TIKEJIMISZKA 
KVAILYBE, UŽSMAUGĖ

SAVO SUNU IR PATI SAVE.

Philadelphia. — Perimta ti- 
kejimiszka kvailybe, Mrs. Elz
bieta Menhain, 41 metu, apsu
po kaspinu aplinkui savo 14 
metu sumins, pasmaugė ji ant 
smert. Po tam pati sau apsupo 
aplinkui kakla ir pasikorė ant 
stulpo lovos. Gromatoje para- 
sze kad “del abieju- bus daug 
geriau ant ano svieto.” Pasiko- 
reles motina sake palicijai, kad 
josįos duktė tankiai skaitė 

Įraszta szventa ir nuolatos mel- 
.dosi.
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Lietuviszkas priežodis sako, 

buk ka Dievas geidže nubaust 
tai jam protn atima.

Ta ji priežodi galima prilygyt 
prie'visokiu kvailiszku refor
matorių czionais Amerikc, ku
rie kauecz užsispyrė ir nori no- 
riuts gvoltu užmesti nnt viso 
-klypo neapkeneziamaja prohi- 
bieije. ,

Nuo laiko in vykdymo t uju 
pasiutisfcku tiesu, tieje fanati
kai naudoja visokius budus, 
melus ir apgavystes, bet ne tu
ri pasekmes tame užmanyme. 
Užklupo ant visokiu virszinin- 
ku, kad neprispirineja tiesu 
kaip reike, neužmirszo net ir 
prezidento Coolidge*o, kad ne
nutinka su toms tiesoms.

Melde ir prasze visu katrie 
turėjo kokia, nors 
idant prigelbetu jiems 
darbe, bet viskas nuėjo su veju. 
O visi juju stengimai ne tik ka 
nrntnesze jokios naudos ‘del 
sklypo, liet pricszingai, kaszta- 
vo milijonai ir milijonai dole
riu kožna meta.

Ant galo ėmėsi ant naujo bu
do isz ko galima manyti, kad 
visai neteko proto. Sztai atsi
liepė pas Popiežių, idant pa
remtu prohibieije Suv. Valsti- 
joshr! O tai už lai, kad visi ka
talikai yra prieszingi prohibi- 
< ijai ir už tai melde Popiežiaus 
idant jiems prigialbelu.

atmetę

kad ueprispirineja t lesu

intekmia 
juju

——Ml H ii I 11 ■! n I I MM imt— ,M ■—wmi,

tų kuri 'buvo jam brangiaųse,! 
negalėjo, ar nenęrejo suprasti 
j^prijausti jojo kęutĄjimuS^ o 
yįėtoje palėngvyt jam tuos 
kęntejimii^ apleidę ji, spirda- 
masi persiskyrimo nuo jojo, 
palieka ji-be jokios priežiūros, 
kurios ligonis neatlhitiuai rei
kalauja, kuivi niekas nesurami
no, niekus .jam “nepadavė ne 
.stiklą vandens idant apmalszyt 
karszti. Tokis žmogus yra pa- 
naszus iii Lozori.

Neiszniintinga pati, dagir- 
dus apie mirti savo vyro, nuėjo 
lĮftdeisybiui nubudus moterų 
pas sudžia, praszydama paveli- 
nimo idant galėtu užsiimti jojo 
laidotuvėms, 
tojo praszymo. Buvo tai tikr 
gailestis, bet .jau po laikui!....

Isztikruju nekuriems stekas 
iszmintiiigo manstavimo, nes 
po laik apgailestauja savo ne- 
iszmiut ingo žingsnio 
ateitoje griaužė ju iu ♦ * *

/

Lietuviszkos Pasakos

8 A ULE 
--- --------------- . ' 1 . . . . / . i
Tu ta žirgą pa-1 ežia apsistosiu pasilsėti, pnsil-

• I • ’ i J • '!• i •

y iet oje pa long vyt

bet sudžr atsake 
a

kuris 
erzinęs.

Konsulatas

SURINKO Dr. X BASANAVICZIUS

Apie karaliaus pacz.ia.

I

I'

Bet Popiežiui atmetę joju 
praszyma, atsakydamas jog tai 
yra privatiszkas dalykas Suv. 
Valstijų, ir nemano in tai kisz- 
: is.

Kas gali Popiežiui apeiti ar 
gere ar n (‘gere?

Italai, jaigu 
o ka 
i ka-

Lietuvos Konsulatas \’a- 
szingtone pranesza. finansų mi
nisterijai, kad oficialinemis 
Amerikos Jnngt. Valst. žinio
mis Lietuvos importas iii 
Amerika szimet padidėjo 
veik triskart. Per 7 men. 1924 
met. isz Lietuvos in Amerika 
buvo importuota invairin pre
kių 154,329 dol. sumai, o 
met per ta pati laikotarpi 434, 
955 dol., tuo tarpu 
eksportas in 
nepadidėjo, o kiek sumažėjo, 
būtent: per 7 men. 1924 m. isz

Lieinx a 
eksportuota už 32,000 dol., o 
szimet 23,000 dol.

Vienam,karaliui prisiėjo isz- 
joti ant szeszcriumetu in kare. 
Karaliene nenorėjo iszleisti sa
vo vyra, liet karalius nežiūrėjo 
jos ir iszjojo. Truputi pajojęs, 
gryžta pažiūrėti, ka karaliene 
veikia. Atranda apalpusia. Ka
ralius ja atgaivino, bet laiku 
neleido dykai, vėl iszjojo. Ka
raliene vėl apalpo. Tada ineina 
in karalienes kambarį urėdas, 
kuriam karalius iszjodamas 
paliko visa karalyste valdyt. 
Ineje’s prie karalienes, pradėjo 
meilautis, bet karaliene atstu
me ji ir nesutiko ant. jo prnszy- 
mo nuodėmė papildyti. Urėdas 
labai užpyko ir nurasze kara
liui, kad jo pati su tarnais už
sideda. Karalius atrasze: “lai 
buna, nedaryk nieko.“
kita karta urėdas vėl raszo ka
raliui, kad jo pati su tarnais 
užsideda. Karalius vėl nieko 
neleido daryti.- Raszo urėdas 
treti karta, kad jo pati nori i 
teketi už vieno 
tarnu.
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Liet .u vos

Amerikos in

bę-

SZl-

Amerikos
Lietuva ne tik 
kiek

iie

laivo

lai 
iszkale 13,018

Amerikonai
Neklausytu jojo 
jiems uždraustu negeri, 
ežia kalbat apie Amerikc 
tuliku- ?

P<> vvM lkai vyras gaunu pa- 
•zin, pati vyra, 

visokį

svecziams pa- 
o gaspadiniai 

rugojimai

(

-ilinksminima
paprastai....
ir svecziu neužganadymas.

Gera receptą ant
t

v o

jszleidimo 
lukrrles už vyro su geroms pa
sekmėms, paduoda tūlas laik- 
rasztis, jeigu vyras pasako sa- 

mylemai kad jisai sutinka
>u vinkliom o jiji taipgi sutin
ka ant jojo iszlygu ir nejeszkos 
to, ko vyras negali jai prista
tyt, o tėvai nesimaiszo in jau
navedžiu g y v e n i ma.

Žydu mokslo knygom raszo: 
kurie atiduoda 

viską del meiles Dievo ir tei- 
-ingystes.

Motore sutveria su pavidalu 
aniolo o szirdžia velnio.

Dievas apteikė žmonis savo 
malonėms, o didesne dalis isz 
juju yra Jam nedėkingi.

Yra žmonis,

A ve..

Savžine nemažai griaus/ >zir- 
di Stellos Menkeviczienes, kuri 
gvvcna ant 19.30 South Turner

Chicage, nes in dvi va
landas priesz uplaikyma per
siskyrimo nuo savu vyro Vla
dislovo dagirdo kad jisai mirė 
dvi valandas priesz tai. Prie* 
žastis persiskyrimo buvo ta, 
kad vyras nevos bjauriai pusi* 
elgdavo su ja ja.

Visi žinome,
vvras kokiu buvo Mcnkevi- 

niekam jam nepatinka ir
i 

piisiartimfnezia
Ne tik ka turi apleisti

savo draugus ir pažystamus, 
liet brangiausia ir geriausia jo
jo gyvenime drauge — paežiu; 
vaikus ir gimines.

Nėr ko stebėtis

kad sergantis

CZU8, 
ue miela. — Sergantis žmogus 
prijaiirzia 
mirt i.

Nėr ko stebėtis, jog žmogus 
p r i ja u sd arna s p r i s i a r t in a nezi a 
pabaiga savo gyvenimo ir jaus- - . . . « • •
damas, jog jojo mylema szei; 
mynele pasiliks sunkenybe ki- 

’ tiems, isz skausmo ir guiles- 
czio, ne tik ka stojosi ueapken- 
cziaĮnUf pifetp, bet nekenezia- 
mas pats siive, kuris su pasku- 
tini<W spėkoms kovyja suJįi?

**■ j fe t" į |

Bukime jojo padėjime, tojo
ser^anczįo yyyo, jeigu jojo ;0£-

isz vežt i 
už

z- 
isz karaliaus

T a d a k a ra 1 i 11 s pa r a sze: 
nuszauti ja. Apsidžiaugęs urė
das prisakė tarnams
karaliene sn jos duktere 
miesto, nuszauti ir, iszlupvs 
abiem akeles,
Tarnai turėjo pildyti jo prisa
kymą, iszveže karaliene su

parneszti jam.

Pagal apskaitymu, 
met legislalura 
nauju tiesu (provu). Daugelis 
isz juju yra geros, o didesni* 
dalis niekam netinkamos ir ne
reikalingos.

Ko mums reikalinga czionais 
A įnori ke v ra mažiau tiesu ir 
juju iszpildymo, 
sklypas yra tas, kuriame 
dusi mažiause tivsu..1

geros,

SZJ-

nes germ uses 
run-

Garsus Ignotas

Pa-

pianistas 
Padorevski, paaukavo visa už
darbi nuo savo ketin iu koncer
tu ant suszelpimo sužeistųjų 
Amvrikoniszku kareiviu,
derevski nuo 1914 meto ne pa
ėmė ne cento nuo savo konceD 
tu. nes visits pinigus paaukau
davo ant mielaszirdingu tikslu.------

Turkai ma'tro apdovanoti sa
vo prezidentą Mustafa Komei 
Pasha, prezidentysta ant viso 
gyvenimo, 
darbavima del 
sios gyventoju, panasziai kaip
Czeko-Slovakije padare su pre
zidentu Masariku, iszrinkdami 
ji prezidentu ant 
ežio.

už jojo gera pasi- 
Turkijos ir jo-

v įso gvvas-

ŽINOJO VERTE PINIGU.

— Ar tomistą pažysti ta j t 
žmogų kuris eina prieszais 
mus? Ne? Ak, tai yra geriauses 

Pamislyk ta m teta, 
ana diena pamėto jisai tūkstan
ti doleriu. Po keliu dienu kas 
tokte atnesze jam pamestus pi 
nigus. Biznierius perskaitė pi
nigus, bet visai isz to ne nu- 

pinigu jojo

biznieris

džiugo. Radėjas
klausė:

— Ar tamista ne egi užga
ną dytas isz suradimo pinigu?

— Ko turiu būti užganady- 
tas ir isz to džiaugtis. Po tei- 
sybiai turiu savo pinigus, bet 
kur yra mano procentas?! o

U

ANT KALĖDŲ
Ą

; y

Dabar laikas užraszyti gi
minėms in Lietuva 4‘Saule”, 
dovanu ant Ktijedu, o prieP 
tam gaus dovanu ir Kalendo- 
ri isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs. - .

Yka tai .pigiause dovana: 
(jlel jus be jokio mpesezio is4

A

siuntimo o -giminėms ;pada-, 

džinugsiho'įMs- visus metus;
ryUt 4MHH74>a«aky t inai - daug

— „j......

prie tvoros, 
leisk, tik 
ir isztrauk viena aszati isz uo
degos, parsineszes namon, su
degink ji. Kad tau reikės kuo
met žirgo, iszeik in laukus su
žvangink su kamanomis ir tuo
jau jis atbėgs pabalnotas ir 
ant balno ihsi. gražius rubus.” 
Iszejo kvailys jsz kapu, rado 
žirgą. Jis numovė kamanas, 
isztrauke aszati isz uodegos, 
pargryžos namon, sudegino ir 
pats atsigulė ant pecziaus. Bro
liai isz ryto klausia, kaip ten. 
buvo.
k a u,

I
Mb

•i- ■* %* W * h «l» > ' .ii^-Hp

nusimauk kamanas sojas truputi asz paskiau atjo- 
Kaip broliai nujojo, jissiu.”

vėl sužvangino su kitoms ka
manoms. Atbėgo beras

Lietumi Grnhorlun

K. RĖKLAITIS
A. RAMANAUSKAS

H II ' ‘ & h

LIETUV1SZKAS GRABORIUS

iszveže karaliene 
duktere ant nuszovimo. Keliu 
bėga du szuneliu, vienas dide
lis, antras mažas. Teip karulio- 

“brangus mano tar
nai, jus matote, kad asz nekal
tai keneziu, paleiskite mane ir 
(lukteri, o vietoje manos ir 
dukters, nuszalikite tuos du 
szunclius, iszlupkite akeles ir 
pnrneszkite tam judosziui-ure- 
dtii.” 
Karaliene
ir prasze kad ji-HCsirodytu in 
savo dvaru: “ 
tau bus smerti" ",,z' “,1r' “
Tada karaliene su (luktoro ma
žytėlė nubėgo in miszka. Misz- 
ke atrado gilia urvu ir toje ur- 
voje pasislėpė. Vakare ateina 
in Urvą gyvulis szerna. Szerua 
labai persigando 
pora žmogyseziu, bot greitai 
atsitokėjo ir su laiku pasipaži
nę gyventojai urvo vienas su 
kitu priprato prie kits kito. 
Karaliene melžė szerna ir 'pie
nu maitino save ir savo dukte
rį. Kartais szerna parneszdavo 
ir kitokio maisto. Taip jie visi 
trys gyveno keletą metu. Jau 
pargryžo ir karalius isz kares. 
Viena gražia diena iszejo kara
lius medžioti in ta miszka,. kur 
gyveno karaliene. Bemedžioda
mas pamate szerna ir pradėjo 
vytis. Szerna pribėgo prie savo 
urvos ir iijindo. Atbėgo ir ka
ralius prie tos urvos ir ka jis 
mato? Sėdi jo pati su*duktere 
urvoje, drabužiai karalienes 
jau nudriskę, beveik nuoga vi
sa. Karalius szoko jai ant kak 
1O) pradėjo bueziuoti. Tuojau 
prisakė savo tarnams atvežti 
puikius drabužius isz dvaro 
del karalienes dr dukters ir vi
si trys pargryžo in savo dvara 
džiaugdamiesi. Karaliene apsa
kė viską, kaip atsitiko. Tada 
karalius prisakė savo tarnams 
urėdą in kalejinia.inmesti. -Pas
kui iszvede ji in laukynus ir 
sutrauko ta urėdą arkliais ir jo 
kūno dalis sumėto in bala.

Apie kvaila broli.
Vienas tėvas įnirdamas pa

neir sako:

Tarnai taip ir padare, 
su įduktere paleido

mums, sako, ir 
nuo urėdo.

pamacziuH

drabužiai karalienes

sake savo sunams, kuriu buvo 
trys, du gudrus ir vienas kvai
las: “ateikite po viena ant ma
no kapo, prisipylė po maiszeli 
^pelynu.” Tėvas pasimirė, bro
liams reikia eiti ant tėvo kapo. 
Gudrieji broliai praszo kvaili,
Jcad jis eitu pirma mikti. Kvai

A

lys, prisipylęs pelynu maiszeli, 
nuėjo ąpt ‘ kapo

MILL & PATTERSON STS..
ST. CLAIR, PA.

žirgas 
visas parengtas, su rūbais da 
gražesniais, su balnu. Sėdo jis 
ir jojo pas kaina. Vėl puolė in 
kalipi, lyg puses injojo. Susisu
kęs -r namon! Ji norėjo sutu
rėti, bot kur tau, leido kaip isz 
pypkes. Atjojo pas miszka pa
leido žirgą, pasiėmė kumele ir 
parjojo namon. Parjojo ir bro
liai. Vol jis iszklausinejo, kaip 
tenai buvo. Karalius apgarsino 
ant treczios dienos. Vėl broliai 
susitarė joti

Laidoja nuniircliiM pa^al 
naujausia mada ir mokslo. 

Prieiname prekes.

S16 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
.»Hwnt-ium ^įminimi iininii^.iiKininitMi; • >> ;nHW' ■ *i ■
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Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
nnt visokiu kapiniu. Pagrobus pnruo- 
fizia nuo paprascziausiu iki prakll- 

Parsamdo automobilius del 
vonelių, kriksztyniu ir

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1373-M.

niausiu.
laidotuvių,

SKAITYKITE “SAULE”
na. ii O

tik gyvas iszli- 
“ atsake kvailys. Antra 

vakaru reikia eiti ailtram bro
liui. Tas praszo, kad eitu už ji gražiu ponu, kvailas drauge ir 

Kvailys atsisakinėjo iszjojo. Bet puškelyje apsistojo 
isz pirmo: ant galo sutiko eiti, pasilsint i kumele. Nujojus bi 
Pasienio pelynu.maiszeli, nuėjo 
ant tėvo kapo ir atsigulė. Gir
di isz žemes baisa: “; 
no suims?” “Yra 
kvailys 
“eik isz kapu laukan, atrasi 
prikabinta bėra žirgą. Tu nuo 
žirgo numauk kamanas, isz- 
įrauk isz uodegos aszati, par
sineszes namon sudegink. O 
kad tau reikės to žirgo, iszejcs 
in laukus suskambink su ka
manomis ir tuojau jis pribus.” 
Iszeina isz kapu, randa žirgą. 
Isztrauke plauku isz uodegos, 
numovė kamanas ir parkeliavo 
namon. Treczia vakara reikia 
eiti vyresniui broliui ant tėvo 
kapo. Tas ir praszo kad eitu 
kvailys. Bet kvailys neeina, at
sisakinėja: “ 
ka tik gala negavau, o ateinan- 
czia bus da blogiau.” Vyresny
sis brolis dreba isz baimes ir 
vis nepaduoda praszes kvailio. 
Sutiko kvailas. Pasiėmė pely
nu maiszeli nuėjo ant levo ka-

Girdi isz paže- 
ar yra mano su- 

f >

“Ka 
atsake kvailys.

k va i) v.s.

ar yra ma
sinius?” “Yra” atsake 

Vėl balsas isz žemes:

szia na k t i, sako,

po ir atsigulė, 
miu baisa: 

< \

J pažiopsoti ant

J

H

Li ę

. »»O'7

• » 1

Geras paprotys
Naudokit Rufflcu kasdien, kad uZla'kiufl 

Kalvon od.i sveika ir kad turėti puikius 
žvilgandua plauktu,

Ftinoikina pleiaknn?w, t?) Bvarb’autJ 
prieki prn/ių plaukų.

Nmipirkitif bonlcą ui 65< 
pa»; u»vo 
s.umė.atna

O-
i s zs i t ra u k e tre e zi a s 

sužvangino, ir atbe- 
, pabalnotas, 

ir ant virszaus balno karaiisz- 
ki rūbai. Jis apsitaisė in karu
li s z k u;'i rubus, 
prie kalno. Truputi pasižiūrė
jęs, sudavė žirgui per szonus, 
kaip puls — už keliu szuksiyu 
tapo virszui kalno, apjojo apie 
karalaite, o 
siusi karszta geleži, matyk nu
mano, kad gal vėl nujoti, ir nie
kas nebežinos, kas jis'tokia, ir 
isz kur jis. Karalaite pribėgo 
greitai prie jo su karsztu gele
žiu ir iszdegino szlaunije ženk
lą. Kvailys nieko neat bojęs, su
sisukęs pasiskubino nuo kalno. 
Kareiviai porejo ji suturėti, 
bet kur tau sutures! Parjojo 
pas miszka paleido žirgą ir 
pargryžo namon. Pargryžo ir 
broliai. Kvailys 
kas girdelis, 
jot.“ 
si m ?
atsirado injoti.
karalius nieko nežinąs. Noreji 
suturėti kareiviai, bet tas ne
pasidavė ir kaip pauksztis nu
lėkė.“
eiti jcszkoti to, kuris injojo in 
kaina. V i su p iriu n 
tarpo keralaieziu, 
grovus, didžius ponus — nėra 
niekur su ženklu. Paskui po 
prastus žmones — ir nėra! Ant 
galo atėjo jeszkotojai pas tuos

ne 
jumis vyri sz k i u

liams, jis 
kamanas, 
go szirvas žirgas,

sodo ir atjojo

szi turėjo pasitai-

v3ndi*n
7 S*: hom?;vdJsĮJnlnJco. 7S*: Lporm; 

tlciioft iA hborAtui tjOft.
F. AD. RTCHTER h CO.

Derry Cout.i 5t!i
Brooklyn, N. Y.

\ AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? I

i Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibbna, ausu spengimą

Jaigu

ir neturite apetito. Todėl Jus jaucziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Todėl Jus jaucziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI

g
i** $

A Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite j 
jo, jei aptickorius neturi siuskite užsakima mum, o mes i

5 Jusu reikalavima isz pildysi m kuonogreieziausiai. i
t. f

klausinėja, 
bene jus* bijo

mos i n jo
4 4

Bene liktai 
vienas dėlto ii

Bet paliko ii

4 4

Isz visu \ SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. | 
I 639 West 18 th Si - 'i< < < 

ir ranūs;
Eik laukan 

szirva žirgą 
mauk kamanas, isztrauk 
uodegos aszat i, parsineszes na
mon, sudegink. O kad tau žir
go reikės, iszejes in laukus su
žvangink su kamanomis, 

Iszeina isz kapu,
N umove 

iszsitrauke plauka

if ? ♦

i <

sako kvailys.
isz kapu, atrasi 
prie tvoros, nu- 

isz

Chicago, Ill. g

ir
pri-bus. ” 
stovi szirvas žirgą 
kamanas, 
isz uodegos, parsineszes sude
gino. Ant rytojaus du gudrus 
broliai klausinėja, kaip, ar gy
vas iszlikes. Jiedu (lekavojo 
jam už ėjimą ant kapo. Kvai
lys jau turi tris žirgus. Viena 
karta karalius padirbo isz stik
lo dideli aukszta kaina. Ant 
virszaus kalno pasodino vien
turte savo dukteri ir liepe vi
siems po visa karalyste apsa
kyti, netik po ta karalyste, bet
ir po kitas karalystes, kas in- 
jos in kaina, tas gaus už paezia 
dukteri ir jo karalyste. Visi 
rengėsi ant tos dienos, teipogi 
ir kvailio broliai. Kvailys pra- 
szosi savo broliu, kad ir ji 
leistu joti drauge su jais. Jis 
turėjo menka kumolpalaike. 
Broliai per jo ilga praszyma 
leido joti. Iszjojo visi trys. Be
jojo n t keliu, kvailys apsistojo 
pamisz'kijc, paleido kumele ir 
pats priėjo prie balos varliu 
inuszineti. Kaip jau broliu ne
buvo matyt, jis iszsitrauke ka
manas, sužvangino — ir tuojau 
atbėgo juodas žirgas, pabalno
tas, o ant balno virszaus gra
žiausi rubai. Tuojau kvailys 
apsirėdė in rubus, sėdo ant žir
go ir jnujojo prie kalno. Nieko 
nemanstes puolė in kaina; bet 
tik in treczdali injojo: apsisu
kęs nulėko namon, atjojo pas 
ta bala, numovė kamanas, isz- 
trauke plauka isz uodegos, 
persirede in saVo nudriskusius

Paskui karalius nutarė .
€

I -

iszjeszkojo 
paskui po 

didžius ponus 
ženklu.

tris brolius, apžiurėjo du
“Ar nėra,

klausia pasiunti
t

Apžiurėjo ir kaip tik at j

s n
ji ir padare vestuves su kara j

Tolinus busi

ra.
daugiau ? 
niai. 
su. ” 
rado

i ‘ Y ra k va i 1 as bro 1 is m i; į 
že n k 1 u, tuojau p a e m»• i 

1

liaus duktere. i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

", -------- $_—.......... „ .
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma Kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris diroa ir czedina.
pinigus m szita iSanKa o persitiKrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su pauaugmimu rrocenco.

Debite savo

<6
<5JĄD>

RauDona 
, KouĮys;

i AND

f4

.į .1

r

111 
r

M

I
i
1
i

H

,v

i ■4

4

f

v

fį

K

A
*i*

S

: j®
4

i "";W' 1 /

’t

i.

i ■

Z’*

d

n

.i-, >ifi

A

•C
v

te,

||4L»r «vą. •■■r ,.\:^ALiJ'iik..l‘..

■

.. \ įM

J

į':

aAk 'M
v-i. .ui'jj-

A

r?T '

i ■ \

L

i
■.-Vfr

\ ■

P

■

t-

V. ui

' '-wi?
' i-’

■.'4!.«;(
4'^

įf J

■r

• j ■•.':•.■■i':• ■'•;'

VU

'..t
■ IP.

IB

W' ■“’’b, 
i ... iŠ!

Ly dį *
[ ■'■ i j ..7
o

p -■> 
11 ’■ 

Ife a 
Į'Urį^n.. , 
i*' '

t® 

p 

■y;

įf

■■ •. ■ 
i®# 

I' i-- : 
ra 
į iijfe'
L 
|s.\'

few

't1: 

f''\ «■
TU 
y.

rv'Ai
Kgrl

pi Ivj. , WA <V

^4

liV

A

: -i ■'’■ 

fc' 

f
■■ V' •
■'Y'

'■ E. >;

•1$

- ■■

>iL-
A 
•4

T V į

k.MT

T"'

i
j- 4^,4,,

■ V'w

’ 4;jft

44.

■C; ’■<’

Geras

Paklausk Seniausio Auglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guma, į jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti.
< 4

angliakasiams turi reputnei a
ilgaus nešiojimo per daugeli metu.
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 

stiprios, drūtos ir

Ball Band" (Raudona Bolė) guminės kurpės 
del rūšies ir

Paklausk

*,

-

i
■ n’.•40

pasakys kad jos yra 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai.

Raudona bolė yra aut

X. •Žiūrėk
del raudonos bolės. 
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpes.
Čionais parodytos rūsys, Boot ir Himiner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drutus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kita sykį nueisi i* 
krautuvę. '

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
46(' Water Street Mishawaka, Ind.

<kNiuuns Kuris Išmoku Milijonus Bei Rusios”
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drabužius ir nuėjo namo. Neil
gai trn'kus parjojo ir jo broliai. 
Kvailys klauso: 44na ka, ar bi
jojote in kaina?” 44Ei, kur in- 
josi, ne mums tatai! Vienas isz 
visu teatsirado, ir tas tik in 
treczdali kalno tebijojo, ir nie
kas nežino, kas tas ir isz kur; 
{tuojau susisukęs nujojo savo 
•keliu.”

Ei, kur in-
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•keliu.” Karalius užsako ant 
antros dienos ta pati. Vėl bro
liai susitaiso joti. Kvailys 

visi
’tiys. Atjoja pas mlsžka, kvąi- 

: 44 asz

ir atsigulė.
: 4Aar yra

4 4 Yra” atsake „
kvailys^ ,VoI 'balsas w po že- ipraszosi 4raugę«-. Iszjojo

Sirdi isz’žemes baisa: 
o ■f > .įmano ąuniis?

f

mės:..4' ,_______ „ r -- ų :t, v ■■•■- —-

rasi juoda Žirgą prikabirita Jlys sustojo sakydamas:
‘ ‘ cik laukan isz kapu, iit-J
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ANT ATMINTIES
*

-k-- Kalba. kuo geriausiai,

NEUŽpRSZIMO INDIJONU.
i

IV.
Ant rytojaus nepaspėjo dar 

Mare ir pusrycziu 
kaip giyczios durys atsiveri: 
atėjo du žandarai suimti Jo- prabūti czia iki Rudeniui, 
nnka. Iszsigabeno ji Kaunan ir 
ten pasodino kalinėj.

Gryczioj, kur Jonuką
re, buvo
troszku, tamsu teip, 
nukas isz pradžios 
mate. Paskui jau, g

isz virti.

, Kazys, mors buvo ežia pas mus 
ir tokie žmones, kurie man sa
ke: ir sunku ežia, ir liūdnu, ir 
nelaisve, bet kad galima butu 

tai
linksmai pasiliktumeme. Benį

I 
I I

r'f
-------  -1,1 r-hT ----------.1 "*--T J" -Į— -Lf—Į-rr—............- ■■ Į - ...AiMiOMadhlMl ■■■

^iw‘ ■ —  *>|w!"     "y* '■■"n' rr ^4^'*"

Szventos Kalėdos ir 
Nauji Metai 

Artinasi!

"I'

' atsake Jdriukas, — bet Va' ko 
a& paklįati&iu: ar visi Socialis
tai teip Wįbri?

— Visi ^atsake Kazvs, ko-

Miela man gitdeti, jog

tai teip Wlba?

4 d- M’

f

1'
«'*v pf

J 1 ■. r fll *.
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te

( yrus Dailiu, garsus skulptūras baiga daryti

O A W""1

tovsHa ant«

del teip klanai t

Socialistai atvirai kalba tai, 
apie ka įneš, žmonoj tarp sa
vos tiktai sznibždathe. Mes bi- 
ir j '► ‘ t * I"1 " ‘ Il ■ '

jojmo atvirai sznoketi, kad 
mums miszko ir ganyklų rei
kia, nes visi niuriis kalbėjo, 

! jog tai greitas — teip kalbėti.
— Yra Klaipiszkyje vienas 

ponas, — \riszninuckas jo 
varde, — kurs giriasi gerui ap
sieinąs su žmonomis. Jis kalba, 
noris pastatyti net kaS-žin-ko- 
kia ten kareziaina del žmonių, 
kurioj visiszkai arielkos 
bus. J<aip su žmonėmis 
tai nors in rona dek. Bet prisi- 

jis 
no kvailas! pleszia geriau 
už koki nori Žydą, po auk 

dvidoszimt kapeikų
ant dienos darbymetes laike. 
Pons Viszniauckas žmonenu 
kas ten nnvoina pas jis vis 
ko: oi ne gerkite ir dirbkite — 
dirbkite, tai teip rinkdami po 
skatiką didelius pingtis; susi
rinksite. Tiktai apie miszkus. 
ape ganyklas, tai ir mislyti ne 
mslykite, nes isz kur juos im-! 
Hite, kad jie visi 
tai ponu, ar kunigu, ar 
liaus, — 
priguli.

Ot, kalba tein p. Viszniauc- 
kas, ir jam kalbant teip, 
nai, ka jam atsakyti ir 
Pasakyk man, Tamsta 
Socialistai, kaip ant 
kyti.

apie ka įneš, žmoncp

jojmo atvirai sznoketi, 
mums miszko ir ganyklų * i A I • ■ A

į

I
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TARADAIKA Nore-

Labai butu pageidaujama 
kad pasveikint savuosius Lie
tuvoj su Szventoms Kalėdoms. 
Lietuvoj jusu gimines laukia 
pagalbos nuo savųjų,
ežia u kad niekad nesilpnetn 
meile tarp Lietuviu gyvenan- 
cziu abi pušiai Atlantiko van
denio, tad palaikykite ryszius 
su saviszkiais Lietuvoje. Pa
siimt inok it e jiems po pluszteli 
pinigu, litu ar Amerikos dole
riu, .proga pataikė nuvykite 

ruoszkite spėeiale 
Kalėdų dovana sayiszkiąius 
Lietuvoje, Teipos-gi prie pro
gos pruneszu visiems Amerikos 
Lietuviams kad Emigracijos 
reikalai pradeda pageret. Rei
kalaukit informacijų per laisz- 
kus ar aszmeniszkai, ta viską 
atlikite per musu agentūra.

GEO. J. BARTASZIUS.
498 Washington J3t. 

New York, N. Y.
Telefonas - Walker 4335.

pilduonos czia mums duoda.
— Teip, teip, atsiduos pa 

sake Bruzda, kaip žmogų? 
kanas, kain nėr ko valgyti, tai 
kas jam isz laisve? ? 
turi ko valgyli, tai ir
žmogus neturi ir visu ponauki 
namas. Oi; badas, badas, gerai 
ji pažysta musu žmones, ir ma
tyt, niekad nuo jo 
kratys.

— Kaip tai, perkirto jo žo
džius Kazys, tu toks jaunas 
būdams, toks gražus, nuo tov< 

sakai

uždą- 
t zi u k s zl i u d a n gy be, 

kad Jo- 
nieko

geri aus pri
sižiūrėjęs, pamate jis, kad gry- 
czioje buvo ir jauni ir seni, ap- 

nuside-
sn- 

mie-
v iena m kampo I 

berniokas, 
ant pa-

18 ir prateviu ūkininkas, 
metu. Jis buvo prastai apsivSI- kad jums gerinus negali būti, 
kės ir labai iszbl vszkos: mat v- ■

šildyti jau nž visokius 
j i mus, ar dar laukentiejio 
do, — ir daugumas, isz ju 
gojo. Tiktai 
gryczios sėdėjo
toks dar jaunas, kad 
žiūros neduotum dauginus

no-

at 1

Kaip ne
gėdos

jau neatsi

Gink Dieve nuo to, ne tr 
ti, kad czia sėdėti buvo nokuo asz norėjau pasakyti, 

ke Bruzda. Žinau, kad teip 
mti. Ziimu, kad kaip da- 

negerai.
koks vaikas, bot koks 
k a?

geriausia. Aplink ji sedojo kc-, 
liūtas senesniu vvru. a.
kalbėjo, vyresniejie, 
atsidėjo klausosi.

— Turbūt, szitas ir yr 
apie kuriuos

Jaunasis • i uri 
matvti.

• i 1
bar y r, tai

H
Daiva kuria jisai baigėiitniiii’lies Amoi ikoniszku Indi jonu.

\ ra virszininko Juozo,'Vieno isz seniausiu Indijoniszku vadu.
• J

Skulptūras Didlin, žino gerai būda ludijonu ir juju 
nes

gyvenimą,
koma užaugo su sztamu Ules, kuriu daugeli* randasi ar

ti jojo tovo 1‘armos Springfield, l lab.

St>- j 
t ei p i visu ir visa savo 

daug kalbėjo paniislijo sau Jo-1 keneziamp.
eialistas.

aukas ir staeziai nuvejo 
kampa, kur vi«i krūvoje 
jo ir kalbėjo, 
nustojo kalbėjos.

— Sveiks-gvv’s, paša 
Jonukui, naujai atėjės! 
ka-gi jus ežia atvedė?

— Ar-gi acz žinau.

ne 
kalba.

ėjus bernus samdyti o tai 
— pleszia

mo
‘moka

c ■

ra-

tI

— atša
lu

Tai be 
ūkiniu

žino, kad mes dirbame de
bad:amžių 

žinome, kad 
in fn jponai, nieko neveikdami 

į veria sau kai]) karaliai, ir 
Jaunasis tuojau no tiktai, gal gegužes pirm 

jiems netenka.
I

sus, kad nieko nemoka, nem 
ka nei skaityti, nei raszyt 
kad nežino kur kaip yr. Viskr 
butu kitai]), kad kožnas žm< 
gus raszyti ir skaityti mokėti 

notų ps, kaip
kaime, ar mieste būdamas

randavo-'/r 24 tukstaneziai, 
ianeziu žeme 10,500 ir turin
čiu ju ne daugiau?;, kaip trys 
lesetinas yr 35 tukstaneziai

kad neturineziuju ir
reikalaujancziuju žemes visisz
kai 168 tukstaneziai, t.y. ko ne 
puse.

O su pievomis, 
toliaus Kazys

cip,

sėdo-

ke i

Tai
)

vie

Im-gi jus ežia a: ved 
a w •

gegužes
Žinome mes 

id taip yra. Dejavome jau ne- 
e savo galvasO už j karta, laužonv

j kaip savo vargus nuo saves at I
1 i *1 1 *1

I

a! si verst i. ai 
, i 

gyventu kaip koks ponas. Jei 
g u tiktai kožnas žmogus; mok c 
tu raszyti ir skaityti,
kožnam kaime butu moksląine

jeigr
ganyklomis

svetimi,
ka ra-

ir visiszkai jums ne

ar

I

J

jjroga pataikė 
aplankyti,

Czionais Amerike konia 
visi apszv ie s t unai, 

Norint® gryni kaip bizūnai 
Mat negražu tokiems dirbti, 

Turi už kokio bizniuko griebti;
O jaigu biznis pasiseka, 

Pinigėliu kiek susirenka
Tada pagal savp apszvieta

Gauna atsakanezia vieta: 
Už perloriu, 

Ar bakalorin, 
Už d reiver i, 

zkr koki pastumdėli.
Viską mat mokslas daro,
Ir tik mokinti bizni varo;

O vėlei, jeigu ne suksi,
Tai neiszmaneliu liksi, 

Apipleszk ‘tikra broli, 
O busi ‘ ‘ best ’ ’ ir bu Ii ’ 
Tada busi apszviostu,

Ir paguodotu.
Tiktai pats apsisukt nesiduok 
Save ir savo būda apsaugok,

Tada busi sztant vyras, 
Ir del visu geras.

Tegul kožnas reikalauja tavo 
gera,

.0 už gera t a vora, tegul 
niekas nesidera,

Ba geras tavoms kasztuoja 
brangiau,

Nesigailėsi užmokėjas dau
giau.

Juk žinot, pigia mesa szune 
ėda,

Isz pigios mėsos ne buna 
nauda,

r

J

i

Lietuvoje, Teipos-gi prie pro- • • A "H.

kad Emigracijos

W.—I 1 w iw w wkwnob o ** '**' ** «■> —" «*""

į DIDYSIS SZALTINIS, 
Minkaztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS 
Giesmių Knyga $1^0 ;

nezi- 
tyli. 

ar žino 
to atsa-

1

kas darosi, 
kalbėjo. Žmones1 ganyklų netu

■ kaimas turi 
kokias kelias desetinas gany- 

gaspadorystei 
Kuomi gyvuliui 

ganyklos ne ture 
nėr 

g as pa

visi vaikai mokytis galėtu, tai ; ri. Dažnai visas
nei tamsumo, nei va rgu. nei

U

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

...... ......................rTII,......

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Rd.

Spencerport, N. Y.
<i a <. ’ '* n■' a' *
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W. TRASKAUSKAS 7
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

— Žinoma, kad žino, — at
sake Kazys. Klausykite, tiktai 
gerai, kaip kalbesiu.

— Pastaczins 
niekas

klu. O kat isz 
i be ganyklų ?

I bado ne butu.
Penktas vėl sakytu. Nei ino 

keseziai, nei kareiviai, nei Žy- maitinsi, 
d ai, bet viena tiktai

ne
nieką

žanda-j szalinti, bet niekad nieko 
ras sako, kad ant karaliau

— n asz tiktai ! mums nepadėjo. Ot, kalba, ka<’ 
truputi pamokinau viena žan- ju?, Socialistai, žinote, ka 
dara, kai]) reikia su žmonėmis I ryti tokiam padėjimo, 
apsieit i.

— Kad teip, duokite
savo ranka, at Seiko jis, nes apie
mane teip pat žandarai kalba, i tį]<ros

s Į galėjome padaryti, iri J
1

niekus pludau

1 gu teip tai pasakykite
man | ajiie tai.

I

I

d a 
-- Jei 
mums

nei Zy- 
girtuo- 

k lys te oda; Jeigu žmones 
gertu, viskas 
Arielka protą atema 
paskutini skatiku 
arielka, visokiu 
ežiu mokina, ji ir smerti vadi
na. Jeigu galima butu padary
ti teip, kad arielka 
isznyktu, ar kad v if i 
gerti nustotu, tai ir vargai af 
šit rauktu nuo musu grineziu, ir 
ijiilume mes laimingi.

Pažinčiau asz 
zys kalbėjo, — namie būdant, 
viena sena žmogų, kursai sake.

eina, 
nes jie netiktai, kaip ponai, 
gyvena ir nieko ne veikia, bot 
dar paskutini skatiką i; z 
su isztraukia 
Azliobus ir pakasynas.

Tai paaky k i te dabar, 
teisingai sako, ar tas, l:".o 
ko,'kad vargas iszdygsta 
mokeseziu, ar tas kur y 
kad nuo Žydu paeina, ar 
kareiviu, ar nuo tamsumo, ar 
nuo girtuoklystes, ar nuo ku
nigu? Kaip misliji tu Jonai?

— Sunku, man užduodate 
klausymą. Kožnas po truputi 

tai, 
nei ka- 

nei girtuoklystiai

1
I 
tdams? O kaip gyvuliu 

, nei 
dorystes1 nen Ar ne teip-gi?

—• Žinoma, kad teip ,atsa 
ko Kazio klausytojai.

miszku dar
—tolinus trauke Kazys

ai

jums
grineziute, niekas ne 
nik ji svetima, o ne Tamstos

ar ne teisybe gi ?

<*• savo 
sakys, •> I

s * lt
u r- j tai nei meszlo nėr 

k it ai] i.'
arielka

butu

isz t raukia, 
paleist uvvf

A

v " ,
— Žinoma, kad tai 

sake Jonukas.
•— Kodel-gi teip?

Kazys. O tai todėl, kad ju? pa
tys1 * snu > utsivežete' • sienojus, 
patys; juos ^4oveto, patys sta
tote, — 
kaitavote apie szita grinezinte. 
Gęrai! Dabar paimkime, kgd 
vežate parduoti versziuka ir 
sakote, kad jis jusu. O kėdei 
teip sakote?- O sakote teip už
tatai, kad ilgai jąms reikėjo 
prižiūrėt karve, szerti ir gir
dyti ja, ganyti ja., Dabar tegul 
jusu motere nesza drobe par
duoti. Ji, žinoma dykai ne ati
duos už tatap kad jai reikėjo 
ir linus rauti, ir juos mirkyti, 
paskui džiovinti, verpti, balty- 
ti ir vis tai reikėjo daugelio 
darbo ir laiko, užtat tai mo- 
teriszke ir sakys, kad drobe 
jos, jai. priguli.

Jonukas iszvažiavo in Ame
rika platinti savo mokslus ir 
ant to užsibaigė szis apsaky
mas. O g 
proto ir bus geru žmogum.

* j; Galas : , ■ ,

— aL | Be ko gali apsieit, to ne pirk 
Pinigą padėta laikyk,, 

kalbėjo q gero valgio nesktipek.
blo Pinigą padėta laikyk,.IMielas mano Jonuk, isz 

, szirdies apsakysiu tai 
tai, k a mes,o asz norėjau tiktai pamokyti ! tai< ka nlcs> Sociaiistni 

snvp i tai žinome, o pamatysi.žmonos, kad nesiduotu 
nuskriausti nei žandarams, nei 
ponams, nei karaliui.

— Tai Tamsta 
lietas, anie kurios dabar 
kalba? paklausė Joniukas.

IIBi—mwinlli

atsake jaunasai.
— Ir pasakykite

esi Sočia- I
til

Spėjote, Socialistas esu. į

man, ar 
tai teisybe, toliaus Jonukas

apu 
ar gc 

.'ii ki'lbnmi*. (ral isztikro galėsi 
zi-ta gero nuo manės iszgirst’ 

pasakot i 
tai, k:

Kazys 
apie

I r pradėjo 
i daug ir placziai 
1 kalba ir ko nori Socialistai. 
I — Kada gydyti 
nuo vargu, pirmiausia 
dažinot, isz kur 
randa. O tai ilgr

glaus,
Ar gryczia reikia statyti, 
palaike paspirti^ ar tai malki • 

-— del viso ko reikhlin- 
miszkas o jo tai ir nėr: vi

si miszkai-ponn valdžios. Kicl i 

tai gaspadoryscz’iu ir
— toliau Ka-' nei kiek neturineziu

visiszkai
žmones reikia

<Y Q Q

zmone 
reiki r 

atf ivargai
ii žmones to m

kad vargai nuo kunigo 
kaip

klausinėjo, ka jos kalbate, kai žinojo. Ir dabar, jeigu paklau- 
treczi^ 
vargai

svieto nei 
nei neturtėliu, nei 

nei karalių

tai netur būti ant 
turtingu, 
ponu, nei tarnu, 
nei žandaru. Girdėjau asz apie 
tai, bet labai mažai. Žinote, tur

viena,si pas viena, antra, 
žmogų, isz kur žmonių 
atsirado, tai vienas teip sakys 
kitas kitaip.
kad viskas butu gerai

Vienas
)

."akys, 
jai m

but, apie tai, tai pasakysite ii Irisus mokeseziai. Mokcsczia*
man. , - - -

Jaunikaitis nusiszypsojo ii I Ka<l ne mokeseziai, 
matyt j daugumo gėry bskubina tos,atsake: 

apie viską dasižinoti. 
ko jums skubintis, 
jus ežia dar ilgai; pakol iszleis. 
dar neviena karta apie tai pa
sikalbėsime, kaip dabar kalba 
me. O kaip Tamsta vadinies?

— Bruzdos Jonu visados 
vadino mane. O jus kaip?

— Asz Alksnio Kazys. Pa
sakykite man dabar szi-ta apie 
savo žandam.

Czia Jonukas pradėjo apsa- 
kiheti. Ir teip jo visi klausėsi, 
kad netiktai apie žandam jis 
apsakė, bet ir apie save, ir 
apie savo tevri, apie Klapisz- 
kius, vargus, kuriu visi Kln- 
piszkenai prispausti, ir apie 

pasitikusiąja 
ne žinojo, isz 

kur tai tiek kalbos ir veriasi 
nes prie svetimu daug nekal
bėdavo. Ir teip ilgai jis kalbe- 
kad net vėlu pasidarė ir laikas 
jau buvo eiti gulti. —

V.
Ai^t rytojaus, daugumas isz 

sedžirineziuju kalinėj isz anks
to iszejo ant darbo.
tiktai Kazys,-Joniukas ir dar 
trys kurie, laukoJtido.

— įGerai miegojai, 
klausė* jonuko- Kazys.

— Kur įprin buvo 
miegoti, kad už duriu teip sun-

* 1 ne-
1 * • **

Bet nėr 
Pasėdėsite

tave

namiepaezia,
Pats Jonukas r

Pasiliko

— pa-

gerai

ko, kad ^ąrgas, bėdos ir
laisves spaudžia. Junonos
atsake Jonukas.

Teisybe * kalbi, atsake

mn-
už Kriksztus,

atema paskutini duonos kąsni
, nereikėtų 

es iszparduoti 
o dar galima butu truputi s ka
liko susidėti; o
javams, ledams iszmus.Zus van
deniui . užphidus,

nenžderejus

ncrciĮcctu 
mums kalėdoti, ne įnirtumėme 
badu teip kaip dabar prisieina. 

Ar-gi tai ne teisybe? užklau
sė vienas isz Kazio klausytoju.

kad— Žinoma, 
ožiai, atsake Kazys,

mokes 
dideli,

sunkus ir daug vargo žmonoms 
daro, bet tai dar ne didžiausis 
vargas klausykite tiktai to
liaus.

Kiti, užklausti,
vargai nuo Žydu paeina, 
tai paskutini kraujo 
musu iszcziulpia, 
mes esame, jie visa musu gėry

sako kad
Jie

lasza isz 
ju rankose

rT.

kas 
kurs s'i- 

isz 
sako
nuo

Teisybeteisingai kalba.
kad nei mokeseziams, 
reivame, 
nei tamsumui

Bet i j. z kur 
veriasi

t

t
tu r

t 
nei kunigams 

ne esant, kur kas butu geriau s 
ant svieto gyveni, 
kuo daugiausia vargu
to tai ne žinau, ir jus tai 
but, geriausia žinote.

— Tai-gi va kaip yr, mano 
H’ 1 H; •

it d mokeseziai dide-
mielas h

Blog d
Ii, kad l ui inkus musu in ka
reivius ima, kad žmones ariel-. 
ka geria, tamsus, blogai

be suima. Be Žydu viskiu pas kunigai pleszia, o Žydai 
gaudineja. Vis tai teisybe,mus kitaip butu. Visi 

paeina nuo Žydu.
Treczias pasakytu ne teip

vargai y

kad 
ap- 
bot

J dValgis priduoda žmogui 
sveikata, 

; prie darbo didesne akvata, 
Juk sveikam kūne, sveika 

duszia gyvena,
O jaigu turi ta, tai žmogui 

buna gana, 
Tiktai tas linksmai procevoja,

Katras savo dusziai neszka- 
davoja.

Asz vyrueziai ka uždirbu, 
Tai ir viską pradirbu, 

Po teisybiai menkas mano 
uždarbis,

Bet ne alkstu kaip alksta 
' kvailis.

Teip, reike kuna gerai 
maityti,

Kad reikalingas pajėgas tu
rėti, 

O vis po svietą reike runyti, 
Naujenas isz visu pakampiu 

rinkti.
Juk ir žydelis, ka su kromu 

vaikszczioja,
Tas sau ant szabo geresni 

valgi pastoliuoja, 
ir szabasines laszeli turi, 
Maža stikluka vos inžiuri 
Ir kriauezius taip kerpa, 

■ Kiek ceikio isztenka.
Skupet nereike, 

Kožnas .skupuoli peike, 
O jaigu kožnas tai užlaįkis,

- Niekas tamSunu ne vadys. 
Bet jaigu visa uždarbi tik

♦

z vies-

'-'■’avėto, patys 
dėlto, kad daug pra-

Ir
r>> _ i. t 

kaiuiu ■ 
miszko • 

kuriems mažiausi žagam pri 
sioina pirkti? O kad žemes ga 
na butu, tai ir javu svirne ga 
na butu ir gyvuliu t>lonej, if 
gręžioję viso ko butu, 
tu isz ko ir uiokesczius užmo-i 
keti. Jeigu žemes1 gana butu.( 
tai ne reiketu, pas 
lint i, ir paskutines karves par 
duoti del apmokėjimo procen 
tu.

Jeigu gana žemes, miszko ir. 
ganyklų butu, tai turėtu žino 
nes isz ko ir mokslaiues pasta i

ir vaikai mokytųsi, ko * * jm 
kaip žmonėms priguli. J<ad že 
mes butu gana, tai žmonėm? 
nereikėtų kareziamose girdyti 
nei vargu, nei proto; gryczioa 
ne butu tokios purtinos, butu 
gražesnes ir ju langai szvie-s 
sesni; ir kožnas volik su save? 
kaimynais pasiszuekucziuotu 
nei kaip naikinti ir skatiką ii 
sveikata, po kareziamas besi 
valkiojau t. Jai gana butu že
mes pas visus žmones, tai visi 
turtingesni butu, nesiduotu sa
ves paniekinti, kaip juos dabar ' 
visi.niekina, neduotu savo vai 
ku in kareivius, uždėtu patys 
sau mokesezius, kiek reiketu: 
apsieitu gražiai be svetimos 
valdžios ir mislytu apie tai, .ko 
jiems reikia, f; \

iiY— -t

Socialistai įkalba 1
— Žinau jau žinau 

sake Jonukas. t

atsiras :

Žydu sko

tyti, ir jos kožname kaime -bu
tu, 
jiems reikia, ir užaugtu

darbo ir laiko, užtat tai mo-

ai Amerike iszmoks

PARSIDUODA FARMA.
• ■ , •**— 

Szimta akeriu farma, geri 
namai. Dvi mylės žemiau Lake 
Side ir % mylios nuo Stoito ke
lio. (D.18

Box 33 »x—. .
Walter Grube, 

Barnesville, Pa. —5—------- ------- .

»

520 W. Centre St. M# ha noy City, f*it.

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksa>- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir >t .t.

CAPITAL STOCK $125,000.00 j 
SURPLUS IR UNDIVIDED i

PROFITS $623,358.62 ]
*1 i "i' '■»

Mokame S.czia procentą ant J 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Jusu pinigu 1 Sausio < 
ir 1 Liepos. Mes norim kad 4r 
Jus turėtumėt reikalą su musu-I 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pro.
J. E. FERGUSON, Kas.

yi

$1,000 TIK U2 60c.
Atsiunsk mums 60c ir rausi ummu 

stebuklingu žolių vertes tukst&nczio 
doleriu. Ka tas tūkstantis . .4o1Mu 
žmogui reiszkia, jeigu jis lyra aptaš
iau kokios nore ligos bei viduriu, au- 
gedimo? > Toks tmogisB yra sustato- 
kės/ nelinksmas ir ineairia nesmagu
mu apimtaa. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tea a»k- 
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 0aa 
apimtu kokiu nors <nesntagumu, tai 
greit reikalauk nfUsu vatacielia^^tai- 
rios jums sugražins sveikata. ‘ W.L

Vnistžoles yra nuo sekanciiu Mgn: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nekmU* 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peeefo 
skaudėjimo, * patrukime^ dusulio 
(asthma), perazalimo,.skaudėjimo po

'»l|

doleriu. Ka tas tūkstantis .doltota

‘praleisi me
a. p

hagiraima:
lai n

«»>■ Ii—mw.iiiiniii WIT     will  ■

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
< • 't .V- ' - <

( i

nai, 
anai.

didžiausi vargai isz kur ^atsi
randa ? Kuoulidžiausi var
gai isz to prasideda, kad žmo
nes per mažai turL žemes, 
mažai miszko ir ganyklų, .1

— Tai teisvbe, suriko Jo 
nukas ir kiti Kazio klausyto

mokeseziai, ne teip Žydai mus 
spaudžia, kaip kareiviai, Kas
met atiduodaftic me?; karaliui, 
nėr žinios ‘ dclko, 
stipriausius >’lfernioku
galėtu namie dirbti ir savo se- jai, tikra teisybe!; 
niams pądeti e-r

N u,, žinai da ba r, < Jonai,, ka
per

i at

Kalbą jie teip,: yliaus 
jogkuodi- 

Teip, atkartojo Kązys. džiausi vargai isz to atsiranda, 
neveikią, tiFtąi 'trilgo, geria, žemes .permažai žmones turi, į kad žmones turi por mažąi tįe- j s i • . "S J , ■*!’e . 4 • • i11 v. • ji j % L.di , s i 1* L J1’**-. Pl \ a 11 "

geriausius, 
kurieo

r o jie ton nieko |

ant arkliukui jodinėja ir viso
kiais niekais.nžsiimaj/kad pri

;Į

i.< i - " VJ» * 1 ■ n- 'ii - O mAl • >* t'V: A * 'd kr' \ ■ r t •< ■ ‘ i-

Jail užbaigom dalyt

kalbėjo Kafcys,

H . l’*

Nauja Didėli Sapnoriu. . 
160 puslapiu/ su dau- >' 
gybe nauju paveikslu, 
iszaiflžkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapduot.

r
1

miszko por mažai, ganyklų per mes, ganyklų per maŽai, misz- 
.¥ _ ’ J v ; w . ’^.įe- bko per;nmžai.\0

ątatyti visus "kareivius prie mes:tu?k.tai del priveiksi©- Įgiu butu,
mažak Jog žmones mažai

ŽHlOgTlB 
Knyga 

puikiai drucziai apda- f
•ųn *11

r

Tai nuo kožno 
tuno’ ’ 

Lietuviai
Ir gryni kaip I
AriZ sakiau ir sakysiu,

Už Lietuva galva gplflysiu, 
Lietuviai d a u gi a u ge p i u ig u 

turi,
Ir gražiausia už kitus iszžiuri.

SKAITYKITE “SAULE-
M M

patrukime.

krutinę, reumatizmo, plauku alinsi
mo, pleiskanų, • szlapinimozi ir 
kitu ligp. • Atsiunsk 60a, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile-vienos virszuj pa
minėtos ligos.

• Jeigu ‘kenti nervu suirimą, gaivus 
skausmus, ūžimai’ ausyse;mudhutfs, 
szirdiės liga, tid atsiuajsk 85c ir gavd 
nuisu gausius vaistus,‘taip vadinamus 
•‘Norvu Preparatas.” NcrW liga gta 
labui blogas dalykas, bet mtieu' Ner
vu Preparatas utbega tai ligai teeita 
ir sntelMa imogui Mnuma. '* 

>> Atnunsk T0č,'wl gatMi VfettHil Jtal-

, ANT PARDAVIMO|. W M » * .4 ‘ '• ■ ' t '

. į i S i. » ***" 11 ■ "1**^." " P'

Nauji namai Frackvilteį Pa
į

-F 
’ ’ t

pleke $4,60Q apt lengyu iszuįo ’
i;yta kjętąįą ąudąįlįtiėis *ko ;per;inaŽai. \O idantlytt^įįę 

visi žmones turėtu daugiau s 
isz žemės, dauginus ganyklų, dau- 

••• ii.
taneziai- visistfkai žemes rietu- mislijate, ar gerai Socialistai 

i ir kampininku į kalba? ..

’1|;

ig .i‘

darbo, tai ir bado ir tokio var- liu parodyti ant Kauno rady 
go nebūta.

-Art

giriuti h* sunkiausi Yifrgai

*■»>{* bos. Suskaityta, kad joje '"A 4

Ketvirtas vol f atars: , blo- 068 tukstanczįu itąks- vgiaą miszku.
i' ■ 'I '• Alki y > • w Mil . • • . i. ' • • ♦ * * jt • " 11 1 • t • • 1giffuti ir sunkiausi vargai isz i 

To ntsteftiida,'liad žmonos tam-Į ri, daržininku

Kąip-gi 'dabar 
a* *___

kampininku | kalba?

‘ t
• ■

1 . — ' T , L' I E' ' ' " f f ’ *apdiiMfe, Ptekb sb uu- 
siuhtiteu tik tai $1,50.

-eO ..pM) -ji./O Li • I. v>U d 'H ) 0 H > . X» ■ W
*♦4$ hhimiiHiHiiHiimiiiii

fIir ttfttfltta žmogui tuĮrtri - 
s Atžfunsk ioe, *»! Fatfs ' *'“* 
Budlotfu ’ir knygų kataloga. TUhbilfO'* 
gi muirtj žolib įarthOrtnetojai vfstitoe 
miestuose.' '

■I* “ * "į < I ill1' ■' "

paežiu. lotai minėtino 
mieste. Apie ^upgiaus dusiži 
nokite

dj

. F

'• r

-*'.4.4; 
f-,j! i'

W. D.Boczkauekaa-Co W t

"*F 
» <!•

f , ., Rmmm

Mahanoy lfy, Pa
. i 'T t • i ■ i :Į ’ R

—.—........... u■! ... .............. į

■-•i
4 
if /

I

1" ,

. . . ..,.... į
V. Lapinskas 4 

601 W. Mahanoy Avė.
4 <

i
1

M. ŽUKAITIS,
, Mahanoy. Ciiy,.Pa. 25 Gillet l?d. SpencfiTport, N.Y, *!a
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; ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
i

Palieije aresztavojo dvi 
jaunas mergaites Elzbieta AJ 

13 metu ir Sara

f

į 
į

4

4
.Ill

Ii

aplinkine 
deszimls dolc-

kurios yra
Iikruju ir ne 
os. Netikros

lolorines bumasz-

Įk

— A-hlando bravoras vela 
likos uždarytas per prohibici- 
jos agon! u s už dirbimą geres
nio alau-.

— Po vi.-a 
s k lydo netikros
lines buma>zkos 
trumpesnes nuo 
aiszkiai atspamlyt 
dvideszimts <
kos taipgi pa-irode kaip kur.

— Petras Gu.-cziiis i-z Laki' 
Side sirgo pavojingai angleka- 
.-iu dn-idiu, hot tomis dieno 
mi- truputi pa-\eiko ir jauezo- 
si gere.-iii-.

— Gubornatoriiis 
tas \ i.-okiais Imdnis
sutaikinti operatorius -u ang 
lėkusiais 
tekme-

I ‘i nelio- 
>1 r nge-i

bet tame ne turi in- 
ir -traikas Itv-e-i to 

liau.- ir nėra \ ilties kad greitai 
pasibaigtu. Tnom kart 
jau pradeila -kverbli-
.-(ogt'in nekuriu darbininku ku 
rie ne turi ne -katiko ne mui
to.

\argas 
po pa-

Andi iuka-. 1 riju metu 
Antanu Ihimcziu, 7).”»8 

W. ( 'i'llt re 11! \ ežio-, nukrito 
nuo antro laip-nio gonkeliu už 
pakaiije namo, 10 pėdu žemyn, 
gana pavojingai 
ir reikėjo 
A.-ldando ligoubu! i.

šimeli-
l riju

u!\ ežio.-.

us iže i-dama > 
tuojau* niivežli iiinuvožt i

Sn ■ u n i n k;i < 
anl kam}

< a tik

Ka
H )

man skiu te
I Meisner 14 metu isz Kulpmont,
Ii_____ • _ 1 ... 4 t >____ _  1:...................... ♦ ,.
kurias rado ant Keadingo sto 
ties ir uždare kalėjime. Mer 
gaites apleido mvinus Subatojel 
su 
merga it es 
kur pernakxojo. Nedalioji' pri- 

in ezionais susitikdamo 
kurie nuvede 

in szanle anl kalno 
ir laike jaise- lenais per kelv- 
dienas. Palicije jeszko iszgamu 
kurio prikalbino 
ant apleidimo namu.

užda re

dviem vvrais kurii1 
iii

......    I I --- r-

Baltimores Miestas
Žinomas Kaipo 

Paminklinis
Miestas.

3 A U L 8 1
x.:.-įatafc 4k 44

A? j

KUR SILSISI LENKIJOS NEŽINOMAS KAREIVIS.

Arcziau Ta veš. “SAULES”
A KALENDORIUS

ANT 1926 METO
JAU UŽBAIGTAS.

P r
1 (—J) ic ve

(Nearer m y God to Thee) Ame- 
rikoniszka giesme perdėta ant 
Lietuviszko kuria kožnas pri
valo žinoti.

18—-Tikėk ar netikėk, kaip 
sau nori.

Argi ji buvo kalta? —is«

V .

! }»a.mii)kliiiin miest u į 
i t y mu pa mink I I

Mount (’armel į
Illi VCZ.

i mas
i

4 ><*<*>❖ |
X » u t. ........... .... ... ** ••■••■* g:" J.___ *____ ____'*"* ___ __ '• <ek

4)

buvo
su d\ i cm \ yrais 
mergaite

Baltimore, Md. —

■9

ir
1 Y Į v»
X

už viską 
, nei ir už paezestavoji- 
Juokingas apraszymas 
munszainini gyvenimu

LA1KRASZCZIO

‘“SAULES
KALENDORIUS

Baltimore buvo iižvai dintas 
»o pasta 

o J urgi ui Wash 
ingi oti u i 1815 metais. Buvo pi r

•paminklą
\\ ashingloiiiii szi<Tj szalyj.

nors yra dar keletą into i 
resingu paminklu Baltimoryj.i 
bet nėra užtektinai užvardini i' 
ta miestą 
tu.”

Mie.'t 
pirmo

s ' Kad

mergaites

kildamas 
gatve staiga mirė Jonas Waso 
\viez, kuris 
Point. Daktarai ako, kad mir

n 7)0

dirbo Sparrows
t ‘

nuo szirities ligos. Jis biix- 
met u amžiaus.

\’ieto- Anglu dienra.-zti- 
The Balt imore Sun ” indejo 

Miko Petrausko paveiksią, pa - 
žymėdama-, kad jo koncertas 
inx \ ksta Gruodžio 12 diena.

szi rd ii•-

< i

- Wit 
nežinomu

ji buvo
idant

s pastatyta-' 
szioj

res
X X

‘ ‘ paminkliniu mirs

piioma 
provincijos 

140011a rd t 'a I

n noo vardas
Marx land

gu berną t oria u s,
vert. Lord Balt itnore. Sakoma,

George ('alvert,
a rišt ok ra t iszkosHilo

(1

kad jo levas, 
paėjo
szeimxnos Eliandrijoj, bet bū
damas Anglu ir geruoju drau
gu karaliaus Jokūbo, jam buv
paskirta daugelis žemes Balti
more,}, Airijoj, tokiu bildu jis 
tapo Įiirniu Lord Ballimore isz 
Baltimore. Jurgis Calvert, Im
damas
insteiginia

kataliku,
kolonijos

svajojo apie 
naujoj

Paskui ine ai silsiu vieta nežinomo Len'kiszko kareivio ku
ri randasi Varrizave. Nežino

mo kareivio lavonas likos iszkaslas artimoje Lvavo.
ris žuvo Svietineje Karoję. Kapa

JiX

i 
II

X

DEL
/ r

I

J '

1

1926
38-T AS METAS .į

J

f i

, w D nOCZKAUSKAI CO< 
a«»naiw* *a

■ ir-į---------- ----------- !■»»«i-...a.......... .. ■»<wiiaaiiiiMMiiiiiiiii ialii4C iiiiii i M W *...-.... ■

I

i

19— 
torija.

20— Sziadien turi 
im/ket i 
ma. — 
apie
tarp Lietin iu.

21— Dievas tiesa mato, bet 
reit pasako — istorija.
!—-Svarbus atsitikimai isz 

praėjusiu metu.

lirezidentai.
24—Velykos ant kožno meto 

nuo 1801 lyg 2000 metui.
27)—

26
r p

ne
00

Suvienytųjų Valstija

Katalogas musu knygų.

—V i so k i a pga rsi n ima i.
Teipgi prie to kalendoriaus 

gaunate ir puiku sienini kaleli- 
: dorių.

X
kuria neužilgio

visu užsi
saugoti katalikus isz Anglijos, 
ir Visuomet teikė laisve viso
kiu ti'kejimu žmonėms ir nuo 
pat pradžios žmones isz visur 

in
more buvo 

ant
upes, kur ji iiiplaukia in Chosa- 

Bav. e
ežį o na is rasta

M cl lenry,bombardavo Eort
kuris apsaugojo miestą, E ran 
eis Seotl Key parasze Ameri- 

“Tlie Star Spang

dasi

Dovana del musu.1 skaitytoju 
jau pabaigta, 
iszsiuntin.esime del 
mokėjusiu s kaitytojo. Ogi ran-

jame puikiu skaitymu, 
kad ne eisite gult, pakol viso 
neperskaitysite lyg galui. Tik 
paklausykite kas jame randa
si :

szalyj kur \usi Anglijoj perse• 
galėtu rasti lais

Amerikon ir
Anglijon jis

kloti žmones
Jis at vvko 

k uomet 
prasze Karaliaus Pirmo duoti
jam czarleri.

vos.
važiavo Maryland.

insteigta patogioj
kranto Patapsco

Balt i - 11

tukstaneziai dole-
J u k

redvstes duoda 
savo skaitytojams tiek smagiu 
pasiskaitvnm dvkai? Ne, ba 
i.-zdavima.s tokio kalendoriaus 
kaszt 110 ja
i’iu, o kur paszto kainos?
reike ant kožno kalendoriaus 
prilipyt markes, kopertus ir 1.1, 

e žinoti kad tukstanezius 
kalendorių iszsiunczem del mu- 
"U .-kaitytoju ir tai visai dy
kai.

rl odei mylemi skaitytojai ne
tikinkite su prisiuntimu pre
numeratos, nes tai vienatine 
gyvybe laikraszczio. Prikalbin
kite 
tylnja, 
kęst is

vieloj-ngrvzo

Jersey City, N. J. 
sel.-kicnei |>ra|mole 
bildu $1.7)00 kuriuos 
pasiemu-i i>z banko,
pirkti pora loin žemes. Ji pini
gus buvo in-iri.-ziisi in skepe
taite ir inMdejusi užanty, bet

< >.

i1—Kalendoriniai 
aut 1926 melo.

—Verkei e mos s z v e n t e s 
1926 meto.

«>—C z ve i’t i s 
kais.

nžrastaimiesto priežiūra ir 
nuosavybe, vau-J is 

gavima czarterio kuris Birželi 
men. I 632 metais, bux

geležies
()

mirė priesz 
o 

o iszduo
tas jo v\ riausini Simui, < ‘pei
lius, kuris paskyrė savo broli 
Leonarda, Maryland 
jos pirmuoju

nž\ ardinta

poake 1723 m. 
kas

ir in-idejii.-i 
namo parėjusi ju nerad

kos hvmmi 
led Banner.

Ballimore buvo })innas mies
tas Su vien v losi* Valstybėse in- K) ♦'
vesti po
kaipo miesto 
deni ir guzo szviesos systema. 
('žirniais investas pirmas gelež- 
kelis Suvienytose X’a'lstybese.

ir svarbiausias
Baltimores istori- 

baisus gaisras kuris

< > reikopadidin 
pirklyhe ir gyventoju skaieziu, 
ir vėliaus Chesapeake Bay pa
garsėjo del jos ausleriu, ir net 
sziadien ausleriu rinkimas už 

gubernatorium, ima sxarbia viela szioj apielin- 
vardu keje.

Karaliene- Mares i>z Anglijo.-.
167)9 m. Ibi lt i more a}>.-kritis 

pirmas apskritis hu\’o orgaiii
ir 1661 m. \ ieta k !tr ■ Kont inent inio Kongreso kuo

ant
para- 

lutos ir 
>ngrvžo

Ba rt a -zi n 
Pine įdyezio-.
i-z Pop(ii;t»' kalnu kur nit.-zox c
m-'-zka ir -t ima. I ž keliu die

Įlietu

k-

nu i.'/kols gardžiu- 
sivn pa/.\ 'tarnu, i •

(Iri

M ii'ii ni.f'ta.' Imna pui- 
lal'inl.i' anl Kalėdų mikiai pa<

žibintom- ir vainikai-. Per Be
ketina užžibini pirma 

ImlivarJo -z\ ie-a <> tada 
mix -ta- i-zrod\ > puikiai.

Brooklyn, N. Y.
'Frockm-, 7)3 metu xyrukas.
vo namuo-e, 
biixo ra.-ta- pa.-ikores ant duru 
kriukio >u drapan.ii džiovini 
mui 
rod< 
bet

728 1

.-u < 
virve. Jo 

greitai

leda > 
karta

11 z z n n t
<> ^Z\ l(‘S

Pel nyezioje 
pas Knbertax iezi 11 

o.-:
czap- 2sc. Stoikas 
o-t 1 N*. Malta mi sa 

i'ai tiktai keli pax x zdžiai. 
d a 11 g i a ’ 1. 

todėl -idanke Petnxvzio' ir Su 
t rauk it v kur

P. J. Kiliu i ta' »

ežios pin k 
20e. Pork 
2^c. t zuk r 
17)C.

kuriu randa.-į dan

ir Siihatoįv 
I > 11 - - r k a n - 

zvn-zi - zoldoriai 
2s-.

O

ha t <» 
pigiaii'f pa
ežiu, 600 \V. Pine Si.

p1lanm. (I

PAJESZKOJIMAI.
I < i.j < ■ z k a 11 

Ka tola
I laozi u ir kiti) paži n -I am m Pi 
vinaiO 1 i-z \ ilniaii- 16 J 
gu Para.. I žukahiiu S<><
gul at-i-zai;kia anl adn • 
102) Joną- Patiioka.'.

P»o\ »i js Z'J n u

pu - br>
Pat 'ii-ku ir I ’■ >\ \ l.i Su-

1 •

11 i Joną,

. Dia-
Iz. Te-

(

• •ii!''. Pa.

i'-—v

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkauskat, Locnininkaa)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

H

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorui, Mokslainet, Baž« 
nyczet ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieia. Taipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso elek« 
trakinius prosus ir kitokius elaktrikin- 
iua intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asx mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apsavietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsitc kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY

4

Antanas 
sa 

.orimer St.,

Provincija

savo
I provrnei

jneto su pasnin- ir

paeziuke Mare 
virxe nupjovė, 

». Ji suatgaivinti negaleji 
ko. kad jo- \ x ras ilgoka laika 
\ i

vargdie-

I

Nuo Gruodžio 20 d. 1776 m., 
iki Sau-i o 20 d.
mio.-ias buvo apsistojimo xdota

1777 m. szis

ziiotas, vh ;a
sziadien >!ovi Baltimores mie.--į met ta- Kongresas 
tas buvo iszmieruotas ir David krau>l\li !">'

Ulei 
giaii.-m;
apie $64,000;
t uri

renka

Jones buvo
1797 m. miestas buvo inkorpo 
ruotas.

Maryland buvo in.-teigta ap-

pirmas gyventoja-. >ci<am z.iai 
la-ki ap.-Llojo

lu re j o isz.-i

Ph iladelphijos. 
met a is < ’ount I ’u

Balt imoreje or
ganizuoti savo Pulaski legioną. 
18112 14 m. k uomet

-1 rgi nėjo-.
.\cxx \ orko laikraszeziai 

plaeziai renka aukas 
nianis. 'Taip: N. Y. Times ka--

100-1 ui reikalin- 
szimet jau >urinko

N. \ . American
x irsz $100,000 bednie-

-i< m-; Brooklyn Eagle turi jau 
arti S20.000. Žydai baigia rink
ti in $7)0(1,000.

I -iet ux iai iki-zioliai

I lidžiausias 
a t si t i kimas 
joj buvo 
iszuaikino visa biznio dali Va
sario 7 ir 8 d., 1904 m. Isz viso 
iszuaikino api(‘ 1,7)00 mum ir 
namu kurie 
$127),000,000.

kasztavo

r 19

4— Keturi meiįo laikai.
5— Cžtemimai 1926 mete.
t i —S k i r tm n a s (a i k o.
7— Menesiai

x'ardais, atmainos oro, Permai
nos menulio, Ckitiinku priežo
džiai ir I
del visu ant kožno menesio k:: 
kokiam menesije yra ginies.

8— Kūdikis juos sutaikė 
ist ori ja.

f I— K a 1 ed os
rikonkos — ml ori ja.

10—Kaip reike pasielgei baž-

su

/

szvent u j’u nors po viena nauja skai- 
o tas bus 

nuo jus už 
szvent ima.

Kalendorius szimet 
puslapiu su pa veikslais. Žino- 

t <’ jeigu 
Dievas duos sulaukti sveiki ki-

muša lizino-
musu pasi-apie 

Kuomet miestas 
po tam vėl pabudavotas buvo 
\i(’iias i'Z mo'derniszkiausiu 
mie.'t u A meri koje.

Ka.'lin’k 
ežia us, 
tuntą 1

I-Z

Perspėjimas ateit les
.. Kas

— ine kad jums patiks,

>
turi 80

g y ve n toj 11 
Baltimore nžJma

viela Sux'iony(oso Vals- 
txbe.-e. Sulyg 1920 m. gyven
toju skaieziaus vien lik mieste 
hux'o 733,826 gyventojai. 1923 

kad balt u 
o 67)9,370 ir juo

diju II 1.210. S\'etimszaliu yra 
83,911.

ska i 
asz- Mariutcs-Amo- tu metu, tai da puikesni kalen-

dorių iszleisime del jus.
Britaim.

-‘«X

Ok «<©.<» « ® rl;

I

O',

■ <. M

/ <■ įf^

oii

e
. A

73.3,S26 gyventojai.

nyezioje laike misziu.
11 — Del meiles motinos — is

torija.
12— Namine aptinka, — ko

kius vaisius reike 
mie ir ka jieji gydo.

13— Baisus dvaras 
ja.

14— Barnus 
vyro — istorija.

17)—Kokia die 
toks tavo būdas. - 
iszburimas tavo ateities pagal 

ast rologus. 
atskiria!

i met;’is rokuojama 
i g\ vento ju bu v
I. ■

♦ 3

S Ja

linimentis

savo 
ir bėdulėms nie- 

ut paaukavo. •—
na-zla icziam-
U
A l f

Chicago. >zr>zladienio rv-
!a rado negyva >avo

•) • >
♦ >♦ >Miknių 

nii'i
Ibit k 11, 

3247 Soin Ii 
i Ja i vo j buvo 
Mai

kambary 
metu, gvve- < «

I moli A ve.

lai k v t i na-

loma, kad jis pat
kulipko.- žaizda.

. I

11 il-1-Z.o-

Sziame mic-le apie .)7> nuo
šimti- x isu namu vra isz dvie-

Apart
uo.-t u

I hill i more
k a i po

- istori-
lame

! įu augszczm. 

geria n-i u 
\ a I- t \'best*,

<• v i v t a

pa.- kuriuos jis gy- 
<e, kad Kat

ie 1 sax’o

OIIC-

policijai -ak 
krimteis <

n I \ rs be darbo. Jo k U 
nugabciita laidotojo Pa\’ 

i n -t a igon,

vieno isz 
Suvienytose 

užima 
indust ri- 

cent ras. Pirmoj vietoj rau
nat roj vaisiu 

ir treezioj dra-

j svarbi

1 da.-i
I k< n 'i r\ avimo, 
bužiii industrijos.

i <

nustenu,

li
Imsrei-

X’olli >, 
kli
ka t o 
na-
iaxivzmu- 
SoDth llal.-tvd St.

elionis t Ul ejes 
koj, ( baries Katkų, kuris
x < ae- Mahanox- (’it x' 
lenth Si., bet paskui iszvažia-i 
x'e- in Brooklvna,

$4.00

3238

broli Ameri

am. J Pa.

ar kur.

Dubeltavas
Tikietas

IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

20 DECEMBERIO

Specialist trehmw Sobatos naktį.
^sz Ryte

Shamokin...............................12:01
Mt Carmel ........................ 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah........................ 12:35
Mahanoy City...................... i;i(j
Tamaqua.............................. 1545
New Yorke (Liberty St) . . 0:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo

• • • •

’ — JILKVJ

Liberty St. 7:00 vakare ta pati
vakara in virsž-minetaa stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

atkerszinimas

na gumai, 
(Serialises

garsi ugi n tįsius
Szi tas apraszymas 
kasztuotu jums 50 centu.

patarimai del jau-

ištrinkite skaudamu
Kuomet 
vargina 

1

ir tu°Jas pajausite paleng-
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmv-

Baltimore j randasi puikiau- 
inst it ucijos

16—Geri 
navedžiu.

PUIKUS SENOVISZKAS PAVEIKSLAS 
ATVEŽTAS IN MINNEAPOLIU.
“G undinimas JėzausSzis puikus paveikslas

per Titiana, liko- nupirktas per Dailės Institutą Miuneapoliu- 
je, Minti., už kuri užmokėjo badai $200,000

« .... || WIIB ■■ .i ■

J) padirbtas

NARSUS ICKUS.

Piisiaunakti ateina Inkus 
pas daktaru, idant priimtu pas 
jojo paežiu, kuri p(>r klaida at-’ 

Įsigere gazolino. Daktaras ate-l 
jo su Ickum namo, paliepė jam 
eiti pirma su ž\ake in moteres 
kambarį. lekms drebėdamas 
ant viso kun 
szo žvake in daktaro ran'ka sa
kydamas :

Ponas daktare 
pats, asz bijau.

— Ko t u bijai ?
— Nu, jiji iszgere gazolino, 

o jeigu asz prisiartinsiu prie 
josios per artu tai jiji eksplo- 
davotu! *.
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS - C0.» 
MAHANOY CITY, PA.
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sios mok.-liszkos1 
szioj szalyj. Johns Hopkins 
t nivm’siteta.- x ra vienas isz 
garsiausiu Amerikos universi
tetu. Gotielim- Kolegija mot 
rims ga Ii lygint is
ria ilsioms kolegijoms. Czionai 
randasi Peabodx'
Enoch Pratt Knygynas su 17 
skyrių, Walters Art Gallery, ir 
1.1. Mieste randasi apie 500 in- 
'vairiu tikėjimu bažnycziu.

C'zion randasi 1 Vokieeziu, 1 
Italu, ir 2 Czeku lai'kraszcziai.
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Geras abelnam naudojimui
• linimentas 

Pain-Expelleris 
reumatizmai ar neuralgija

Šiuo atsakančiu šeimyniniu 
ginimą. - . .

kite, kad butų Inkaro va i zbft ženklia 
k P. AD. RICHTER & CO. i 
k "X Perry & South 5th StJ. X 

Brocklyn, N. Y.
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Diarrhoea),

mum’ «>unčiamų pranešimų. 
- ,8aUtUa naudoJ«nt Bambino 

» viduriavimo

•iunilami* pranešimų•■ <8. nuo vidurių Užkietėjimo.

Baubino pavyzdi s lr

Pareikalaus. Bambino 
P® 35c bonka, arba 
ratorijos.

'.*** viduriu dieglio.
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MEDŽIOKLE ANT ŽASU PASEKMINGA.
I

Medžiotojai pakraszeziuosia Atlantiko pamario turi gilu- 
ki szaudyme žasu. Szitio du vyrai nuszove in viena diena ar
timoje Havre de Graco, Md, net-182 žąsis,
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