
lįjv

ft,.

.4
1 If

f ii

*

IK

Dfcc 1
J

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY ISZ1I

MAHANOY CITY, PA.

No. 99 tkA&'lH.)/ «NTBH«IroBi-ornoa MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 11 GRUODŽIO 1928 (TUESDAY, DECEMBER 11, 1928) W, IL MOCZKOWRII, Preu. A Mr 40 METASF. W. HOCKKOWNMl, Ultor.

M ii
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZHS "SAULE” 

ŠIA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

■HTBKBD AT TUlMlHlNOY Ų1TT. r 
H AB aiOOND OLAH8 MAIL I

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viio meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |8.00| 
Advertising Rates on Application.

. .... ... —

Laliiktu Ir Pinigu, visad, alinkite tik ant tilo adrMdl
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS.,

PUBLISHED BY
W. D. B00ZK0W8KI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

I

(I
i MAHANOY AND A STS.,
If
I 

f .

UNIVtRSI

T
IS7 AMFRIKnSlLIETUVYS nužudė kvailas sudže104 HIVILIUIXUO SAV0 DUKTERIA . . . . . . .

PREZIDENTO HOOVER 
SEKRETORIUS YRA 

LIETUVIS.
Pittston, Pa. — Mes, Lietu

viai turime gana dideliu vyru

SAKOMA KAD BESKAITY
DAMAS KOMUNISTU 
RASZTUS, JIS ISZEJO 

ISZ PROTO.

JAIGU PORELE TURES 
DAUGIAU VAIKU TAI 

UŽDARIS JUOS IN 
KALĖJIMĄ.

PORELE

NEPAPRASTAS ATSITI
KIMAS NIGERIO.

Martinvillo, Tenn. — Ana

■I*

Il I

pasauly ir Amerikoj, tik gaila 
kad maža kas apie tai žino.

Iszrinktojo prezidento 
Hooverio privatiszkas 
torius (Personai 
yra Lietuvis, 
Pranciszkus Kižis.

Jis dirbo prie p. Hooverio 
Department of Commerce. Pa
sirodo, kad yra gabus ir tinka
mas būti jo pinna ranka ir, ži
noma, gavo taip svarbia, viela. 
Tai yra pirmas, kiek mes žino
me, 
viu gyvenime.

Pranas Kižis iszvažiavo su 
Hooveriu in Pietines Respubli
kas, kaip jo sekratorius, kur 
busianezio Jungt. Valst. Pre
zidento ves visa Koresponden-

Lietuviui linkėtina gar
bingos vietos būti prezidento 
nuolatiniu sekretorium.

P- 
seflcrc- 

Secretaiy) 
Pittstoniszkis

nuotikis Amerikos Lietu-

cija.

Calif.—SziomisLos Angeles, 
dienomis buvo baisus atsitiki
mas. Tadas Okvydas, 44 metu 
amžiaus Lietuvys, 
vo 12 metu amžiaus (lukteri, o
paskui ir pats mėgino nusižii- 

gcrklc,

uzmusze sa

(lyti:

Cleveland,’Ohio. — Persisky- 
sude stojo Otto 'Kouris, 

, ‘-’2 
kurie likos nubausti ant 
metu neturėti daugiau 

j o
Kouris turi jau tris vaikus ir 
už lirba tiktai 24 dolerius ant 

Porele v ra vedus

rimo
27 motu ir jojo pati Helena 
metu, 
trijų 
vaiku

neturėti 
(ai vien del to kiu!

sziamo sviete

(lyti.
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AUTOMOBILIS UŽMUSZE 
LIETUVI.

Newark, N.J. — Lapkriczio 
28 d., vakare automobilis mir
tinai sužeidė Simona Venckų, 
jam iszlipus isz Motor Bušo, 
kurio važiavo isz Newarko in 
savo namus, Linden, N.J. Si
monas Venckus 

40 metu

Netvczioms in kam-

win rB 1 ■ -

jau buvo 60 
motu, 40 metu pragyvenęs 
Amftrikpje; ^pa 1 įįo J.mona i r 
keturis suaugusius vaikus. T.ni 

3 d.,dotuves invyko gruodžio 
su iszkilmingomis pamaldomi 
Newarko Lietuviu bažnyczioje, 
patarnaujant kun. Ig. Kelme-

Kadangi vėl. Simonas 
Venckus yra buvęs labai įim
tas ir visu mylimas, tai in lai
dotuves prisirinko daugybe vėl 
draugu ir invairiu giminiu.

liui.
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BUTU PALAIDOJA GYVA 
ŽMOGŲ.

But tier, Va. — Likos pra- 
neszta palicijai in miestą, buk 
ant artimos farmos Krebsville, 
mirė farmoris Patrikas Conn
ell, tris dienas adgal. Kada ly
dėjo kuna in bažnyczia, važny- 
ezia iszgirdo dejavimą kara- 
vone ir daužymu stiklo. Atida- 
res graba, Connell atsisėdo už
klausdamas kur jisai randasi 
bet atsakymo negavo, Ties važ- 
nyczia isz dideles baimes du- •r
me in krūmus. “Nebasznin- 
kas
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in krūmas, 
pats parvažiavo namo.

PIRKO KUPARA SU 
NUŽUDYTU KŪDIKIU.

Columbus, Ohio. — Laike li- 
citacijos kuri atsibuvo magazi
no Emigo, tūlas žmogelis pir
ko kupara, kuris buvo parduo
tas už randa. Kada ji atidarė, 
rado jame nužudyta szesziu 
menesiu kūdiki su perskelta 
galvele. Kuparas likos padė
tas magazine 1926 meto. Pali
cije stengėsi surasti tėvus nu
žudyto kūdikio, bet lyg ežiai 
dienai neužėjo ant jokio pedsa- 
kio.

SUDEGINO TIKRA SAVO 
BROLI.

East Windsor, Kan. — Mo
tiejus Graber likos aresztavo- 
tas tik tomis dienomis už sude
ginimą savo tikro brolio Char- 
leso. Palicije sako buk 18ta Va
sario szio meto, Motiejus užpy
lęs gazolino 
brolio, uždege, 
kad brolis ne greitai mirs, in- 
pylo jam truciznos in burna. 
Priežastis brol-žudinstos buvo 
ta, kad nelabas brolis norėjo 
gauti insziuronc 5,000 doleriu 
po brolio miręziai.

>»
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ant mieganezio 
o matydamas

neuz-

augint vaiku 
ypatingai pyko

saiįvaitos. 
penkis metus.

Pacziule pradėjo bid i 
ganadinta isz greitu Dievo do
vanu, no galėjo 
kaip re i ko o
kad neturi kuom apsirodyt. Ki
lo k i vi rėžai, neužganadinimai 
ir ant galo d a ėjo prie to jog 
atėjo praszyti divorso.

Sudže iszklairses poreles vi
sokiu iržmetinejiniu vieno ant 
kito, ant galo jszdave sekanti 
kvaila viroka: “Jeiiruu per tris

I '

dienai ant geležinkelio pasida
ro nepaprastas ir akyvas atsi
tikimas. James While, n i gėris, 
norėjo užszokt ant praeinan- 
czio freito (tavorinio trūkio), 
bot koja paslydo ir nelaimin
gas nigeris puolė po ratais ei- 
nanezio (nikio, per kuri perėjo 
keliolika vagonu. Perjojo prie
žastį, keli vagonai nuszoko nuo 
relių, 
buvo, 
ris atsikėlė nuo geležinkelio, o 
paejas kelis žingsnius paszau-

uBai gali! da niekad man 
neatsiliko nuo mano už- 

fmiirno! Bcczyezia visus savo 
pinigus kad 
kompanijų 
padarymu 
lūki boj!”

MOTJNA SUSZALO ANT 
SMERT.

Mont.

bet ste'botinas dalykas 
kada karai poroje, nige-

ko: 
taip 
g---

geležinkelio 
apskuns už 

tos bledcs. Esmių

da
mane

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
VAIKUS IR SAVE.

Dickson, Me. — Apimta 
tuom-laikiniu netekimu proto,
Mrs. Dan Redfern, 28 metu, pa
griebus kirvi sukapojo savo du 
sūnelius, po tam atome sau gy
vastį perpjaudama gerkle su 
britva. Vyras tame laike dirbo 
ant lauko o kada sugryžo nuo 
darbo ir pamate tris lavonus, 
puolė be žado ir buvo apmiręs 
valanda laiko pakol ji nesura
do gromat-neszis, kuris atvožė 
paczta.

MERGAITE TURI SAVYJE 
VELNE.

Isz Visu SzaliuMAISZTAI
I SUSZAUDE 60 VALSTIE- 
| CZIU; MINSKO KAREIVEI 

ATSISAKĖ SZAUDYT 
IN ŽMONES.

MIESTAS SMIRNA UŽLIE
TAS PER VANDENI.

Konstantinoplius. — Seno- 
viszkas miestas Smirna kuris, 
daug nukente prąejtuosia lai- 
kuosia nuo ugnies ir drebėjimo 
žemos, dabar nukentėjo nuo

GUDIJOI

porsipiovo sau 
ranku gyslas ir buvo nuvežtas 
in ligonbuti be žado.

Policija sako, kad Okvydas 
turi pamiszuši protą. Jisai sir
gęs spėkos manija. Jis vis kal
bėdavęs, kad
silpniems nėra vietos, kad ežia 
tik stiprus gali gyventi. Tuo 
tarpu gi jo mergaite buvo silp
no kūno ir tankiai sirguliavo. 
Taigi del to jis nutaręs ja nužu- 

Jisai pasiėmė plaktuką,
ilga asztru peili ir inejes in 
kambari, kur jo 12 metu Zose 
gulėjo pradėjo daužyti jai gal
va. Ji jau kelias dienas sirgo 
nuo influenzos, ir dabar buvo 
užmigus.
bari inejo mergaites brolis, 14 
metu amžiaus Algirdas, ir pa
matęs priesz save baisu vaizda, 
suriko ne savo balsu. Tnbcgo Ir 
motina. Szita ir gi suriko. Ok
vydas tuomet pagriebė ilga mc- 
sininkiszka peili ir puolė prie 
ju. Bet jis spėjo pabėgt pas kai
mynus ir duoti žinia policijai, 

pribuvo,
Okyydas gulėjo jau visas
Kada policija senis 

su- 
sipiaustes ir kraujais paplūdęs. 
Mergaite buvo jau negyva.

Nugabentas in ligonbuti 
žmogžudys kalbėt negalėjo, nes 
gerkle perpjauta, todėl parodo 
policijai, kad duotu jam popie- 
ros ir alaveli. Kada jam tas 
paduota, jis parasze: “Ji labai 
sirgo. Buvo silpno proto.” Isz 
to policija sprendžia, kad Ok- 
vvdas užmuszo savo (lukteri isz 

pasigailėjimo. ”
Bet Okvydiene tai užginczl- 

ja. Ji sako, kad jos vyras se
nai jau mergaites neapkęsdavo 
ir tankiai sakydavo, kad reikia 
ja nugalabyt. Jis pykdaves, 
kam ji mergaite, o ne vaikas.

Tadas Okvydas buvęs labai 
karsztas komunistas ir nuola
tos skaitydavęs , komunistu 
laikraszczius ir knygas. Fana- 
tiszka bolszeviku spauda 
maisziusi silpna jo protą ir vei
kiausia dėlto jis papildęs szita 
žmogžudyste. Patis Los Ange
les komunistai pripažysta, kad 
jis perdaug 
in galva.
BAISI MIRTIS MYLINCZIOS 

PORELES.
Ameroid, Sask., Kanada. — 

Už tai, kad jojo mylima nesu
tiko iszteketi už jojo, su kuria 
merginosi.per kelis metus, Wil
liam Laqua, 
mylima, iszvadiuo laukan, pri- 
riszo prie saves su virve, užde
gė kelis szmotus dinamito kuri 
turėjo kiszeniuje ir abudu li
kos sudraskyti ant szmoteliu.
< l

m >
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Jis

su-

omes bolszevizma

alėjas pas savo

“.J ei g 
ateinanezius metus, jiedu nesu
silauks vaiku, (ai jiems duos 
divorsa, bet jaigu per ta laika 
susilauks daugiau vaiku, tai 
abudu bus uždaryti kalėjime.

Ant tokio 
džiaus pasipylė daug 
o kataliku vyskupas Schrembs 

sudže ne turėjo 
tiesa niTsprcnsti toki viroka.

Tai tau Amorikoniszka lais- 
no tik ka žmogui atėmė ge

ra stiklą alaus ir guzutė, bet 
da sūdai 
pora turi turėt savo gyvenime. 
Jau kad prohibięije, tai prohi- 
bioijc ant visko!

nusprendimo su- 
protestu,

iszsitare kad

VO

•pa sakys kiek vaiku

NUŽUDĖ VAIKA DEL BON- 
KUTES MUNSZAINES.

Detroit, Mich. — Petras Ku- 
d^inovskis, 26 metu, buvusis 
gyventojas Scranton, Pa., o ku
ris nužudo 7 metu vaika Juo
zuką Storelli, bus adgabentas 
in New Yorka kur žudinsta li
kos papildinta. Vaika nužudė 
už tai, kad jis pavogė nuo jojo 
bonkute munszaines. Badai ta
sai iszgama nužudo savo dran
ga Harry Quinn, 1924 mete.

NYKSZTUKAS PASISKAN
DINO MAUDYKLĖJE.

San Francisco, Calif. — No
ble George Washington Wri- 
mer, nyksztukas kuris turėjo 
vos 28 colius augszczio, pri
gėrė maudykloje laiko maudy
mosi. Per daugeli motu jisai 
rodėsi su cirkusais.

INKALE VINIS SAlT , 
IN PAKAUSZI.

Melbourne, Fla. — Gonneti 
Alvarado, kuris likos pripažin
tas kaltu už žudinsta savo 
draugo ir neužilgio bus elektri- 
kiuotas, ana diena stengėsi 
atimti sau gyvastį, bot baises
niu budu ne .kaip su elektriku. 
Ana diena, gavės 'kur ten dvi 
vinis apie trijų coliu ilgio, pri
dėjus su ranka prie pakauszio 
su galva pradėjo muszti in mū
ra, pakol vinis tokiu būdu in- 
kale in pakauszi. Kentėdamas 
baisias kanezias, davė žino da- 
žiuretojui kuris tuojaus pa- 
szauke daktaru kuris su pagel
iai replių isztrauke vinis isz 
galvos. Nežino ar Alvarado pa
sveiks ar ne.

BAUSME” DEL NU
PUOLUSIU MERGINU.

Scranton, Pa. — Czionais li
kos aresztavota penkiolika 
merginu, kurios vede paleistu
vi nga gyvenimą. Sudže (o 'bu
vo tai Airiszis) jaises nubaudė 
idant kožna eitu in bažnyczia 
per ketures isztisas sanvaites. 
Jaigu po tam nepasitaisys, tai 
bus nubaustos kalėjimu. Sudzo 
mano, buk jaigu merginos lan
kysis in bažnyczia, tai gal pasi
taisys, o ant galo nieko noken- 

iszbandyti pasileiduses
merginas su tikėjimu, gyveno kaip kokia pustelninke.
ke

TURTAS PANCZIAKOJE.
Milbury, N. D. — Laike per

kratymo rakandu po mirusiai 
Mrs. Emma Erickson, 96 metu 
senumo, josios gimines surado 
josios paneziakojo 60 tukstan
eziu doleriu. Senuke mirė nepa
likdama jokio testamento ir

^larlsboro, Mont. — Mrs. 
Edita Nbitei’ ėjo su dviem duk
relėms namo nuo kaimyno per 
girria ir kelionėje paklydo. Ka
da motina krito ant sniego, vy
riausioji mergaite suprato, jai- 
gu pagc’lba greitai nepribus, 
tai visos suszals ir tame tiksle 
paėmus maža sesute ant ranku 
ėjo jeszkoti pagalbos, 
jiji sukrito nuo szalczio ir butu 
jaises Suradę negyvas kad ne 
butu ,pVo ten važiavęs jnalki- 
ninkas. Mergaites adgaivino 
liet motina rado jau sustingu
sia.

’ M onS.noje 
pa tavo dideles

bet ir

ana diena viesž- 
sniogines pus

nys su szalcziais, kad net kelis 
trukius užpusto sniegas.

VYRAS ŽIURĖJO ANT 
DEGANCZIOS PACZIOS.

Albertas
isz

Winstead, M d.
įdedamas lovoje i" 

sulaužytos kojos 
no galėjo bėgti in pagelba shvo 
paežiai, kurios szflebes užside
gė nuo inkaitusio poeziaus. Vy
ras žiūrėdamas ant savo degau- 
czios paezios, konto pragarisz- 
kas kanezes isz priežasties ne
galėjimo jai prigelbet,

>Subegia kaimynai užgesino 
liepsna. Bagliono likos nuvežta 
in ligonbute kur po keliu dienu 
mirė.
BAISUS DARBAS NELABO 

SUNAUS.
Wallsburg, Colo. — Baisiai 

atsimokėjo savo motinai už jo
jo’pagimdyma Jurgis Tillmore, 
kuris isz priežasties naudojimo 
morfinos, . tankiai 4iuo josios 
papai'kdavo ant trumpo laiko. 
Laike tokio pasiutimo, pagrie
bė kirvi ir kirto motinai per 
galva o kada nelaiminga moti
na suklikus griuvo ant grindų, 
Jurgis perpjovė sau gerkle bot 
nedalypstiejo svarbios gyslos. 
Kaimynai subėgo ant kliksmo 
nelaimingos motoros kuria tuo- 
jaus nuvožė in ligonbuto ir 
kaip rodos iszgis kaipo ir josios 
lielabas suims.
TURĖJO NET DVI CEZA- 
R^SZKAS OPERACIJAS.

Bagley, tr r> 
priežasties

Mount Holly, N. J. — Pati 
Miko Szlusta, 36 metu senumo, 
antru kartu ojo po Cezariszka 
operacija, po kuriai užgimė kū
dikis. Szlustione turėjo priesz 
tai septynis vaikus, kurie gimė 
kaip ir visi vaikai, bet ne vie
nas nepasiliko prie gyvasties, 
o tieji kurio gimė kaip Rymo 
ciesorius Cezaras gimė, yra 
sveiki ir gyvi. • .

(Cezariszka operacija yra 
porpjovimas motoros ' žemiau 
paskutinio szonkaulio ir tokiu 
budu kūdikis genia ant svieto. 
Daugelis moterių 
operacijos mirszta.)

nuo tokios

E] l s wort h, Mass. — Grace 
Hamilton, 14 metu mergaite, 
kada, nesirado gaspadines na
mie, paėmė (riju menesiu mer
gaite isz vyges ir pradėjo pri
dėt inet kūneli ant indegusio 
poeziaus. Ant riksmo kūdikio, 
adbego kaiminka ir atome nuo 
mergaites kūdiki ir 
pas daktaru. ,

Mergaite likos aresztavota o 
kada sudže josios užklausė del 
ko taip padare, mergaite sta-

11 Padariau tai, 
kad savyje jaueziu velne, ku
ris mane prie to dai4)o pagnn- 

” Mergaite apžiuręs dakta- 
ar jiji turi sveika protą.

14 metu mergaitc

nunesze

ežiai atsake:

de. 
ra i

Paskutines Žinutes

Ii Lima, Peru. — Maroco- 
cha kasyklose žuvo 28 angle- 
kasiai per trūkimą San Fran-
cisco prūdo, kuris užliejo ka-
syklas.

1[ Shamokin, Pa. — Didelis 
namas prigulintis prie Monczi- 
ko, kuriame gyveno 6 szeimy- 
nos, sudegė su visais rakan
dais. Bledcs ugnis padare ant 
$200,000.

11 Washington, D. C. — A- 
merikonai szimet praleido Vo- 

$50,000,000 lankyda-

Naujam užėmus

kieti j o j
miesi. ant vakaciju.

11 Meksiko City, Mex. — 
prezidentui

vieta, pasirodė, kad mirusia pa
liko kasojo penkis milijonus 
doleriu.

11 Barranquilla, Columbia.— 
Deszimts 'straikieriu likos už- 
muszti, o 28 sužeisti laike mai- 
szaties per vaiska Cienagoje.

Žinios isz Lietuvos.

PABĖGO STOTIES VIR- 
SZININKAS SU 4,000 LITU.
•Klaipeda. — Sziomis dieno

mis pabėgo Szilutes —• Nau- 
miesezio siaurojo geležinkelio 
stoties virszininkas Forstrenc- 
ris. Kasoj trūksta 4,000 litu.

Paskutiniu laiku jis labai 
girtavęs. Manoma, kad jis pa
bėgo Latvijon, nes Vokietijoj 
yra centras privatinio geležin
kelio bendroves ir ten ji 
groieziau sugauti.

gali

dabar nukentėjo 
tvanu. Nuolatinis lietus, kuris 
nupuolinejo be paliovos per vi
sa sanvaite, buvo prežastis isz- 
siliejiinu upiu perka likos už
lietas miestas ir aplinkinei kai
meliai. Keliolika žmonių prigė
rė, bledes milžiniszkos, 162 na
mai likos nuneszti per vandeni, 
o visa komunikacije mieste ir 
aplinkinėje likos pertraukta.

VISAS KAIMAS 
ISZSKERSTAS.

-Sydney, Aust rali jo. — Visas 
kaimelis susidedantis isz szta- 
mo laukiniu Papasu, likos isz- 
skerstas per juju nevidonus 
sztamo Lemma. Laike skerdy
nes ne turėjo susimylejimo ne 
ant moterių ir vaiku.-
SUGAVO LAUKINI ŽMOGŲ.

Viednius. — Czionais randa
si ligonbuteje nepaprastas li
gonis, badai kokis tai Juozas 

kaimo Miklovos,
kuris buvo paimtas už valkio
jimą ir dabar yra po priežiūra 
daktaru.

Tasai žmogus turi žveriszka 
būda, veidas yra visas plau
kuotas, nieko nekalba tiktai 
baubia kaip žvėris, kad nieko 
negalima suprasti. Nepamena 
jisai kaip vadinasi ir isz kur

Ryga. — Stcngdamies pa
trumpini Gudu valstiecziu mai- 
Fztus, baudžiamieji 4 ‘ Czekos ’ ’ 
būriai Minsko kraszte suėmė 
ir suszaude szesziasdcszimt val- 
stiecziu.

Per paskutines dvi savaites 
snkvlusiu Gudu vaisiiecziu bū
riai trukdė susisiekimą gele
žinkeliu su Lenkija, degino pa
vyzdingus sovietu akins, žudė 
komunistu valdininkus ir už
puldinėjo mokesniu rinkėjus.

Czekistai szaude senus vals- 
tiecziu žmones, kurie neramu
muose nedalyvavo, bet kuriu 
Rimus buvo intariami del pri- 
klausimo maisztininku kuo
poms.

maisztininku
Kadangi maisztininkai 

slapstosi miszkuose, isz Mins
ko tapo raiteliu skyriai misti
kams apsiausti ir suszaudyti 
kiekviena maisztininka, kuris 
tik bus sugautas.

Vyriausias czekos galva, ko
misaras Unszlichtas, 
tam tikra dekretą, insakyda- 
mas valstiecziu neramumus 
trempti griežeziausiu budu.

Praeita savaite buvo pakeles 
maiszta vienas Minsko garizo- 
no batalionas, atsisakydamas 
dalyvauti 
dicijoje priesz valstieczius. 
Už tai to bataliono kareiviai li
kos traukiniu iszgabenti in Si- 
birija specialiai tarnybai kale- 

paeina. Kalba jisai tiktai apie jimuose ir koncentracijos punk 
tuose, o oficieriai pasiunsti in 
Lubianku kalėjimą Maskovojo.
Lubianku kalėjimo rūsiuose 
czeka vykdo savo egzekucijas, 
nes mergina jam daug žmonių 
pritraukdavo.

Strepczar apskundė savinin
ką in suda už nedora pasielgi
mu su savo mylima. Palicije 
aresztavojo savininka, o Strep
czar pasiėmęs savo mylima ant 
ranku, nusinesze ja in bažny
czia ir susivineziavojo. Laike 
vineziavones nuotaka radosi 
glėbyje jaunikio.

Stypek, isz

iszleido

baudžiamoje ekspe- 
priesz

žudinstas, ugnis ir ploszimus.
PARDAVINĖJO ŽMONIŲ 

KUNUS KAIPO KIAU
LIENA.

Lizbonas, Portugalije. — Te
legramai isz Buenos Aires skel
bia, buk mėsininkas vadinamas 
Gouse ^lodeinra, likos areszta- 
votas per palicije už žadinimą 
žmonių, — vyru, moterių ir 
vaiku kuriu kūnus pardavinė
jo kaipo kiauliena. Palicije ra
do jojo skiepe kėlės baczkas su 
užsudinta 'žmogiena. Gyvento
jai taip ant tojo rakalio inirszo 
kad ji norėjo tuojaus pakart, 
bet palicije ji iszgelbejo ir už
dare kalėjimo.

PER ŽIOPLYSTE DU 
NUSITRUCINO.

Kijevas. — Tūlas gaspado- 
rius gryždamas isz miesto ve
žėsi su savim buteli arielkos ir 
buteli karbolines rukszties. Va
žiuodamas namo, vietoje ariel
kos, per klaida patraukė gerai 
isz karbolinio butelio ir po 
trumpam laikui mirė. Kitas 
žmogus, radęs negyvėli, apžiu
rėjas kiszenius ir radęs bute
lius, taipgi patraukė isz to 
paties butelio ir taipgi mirė 
trumpam laike. Pravažiuojanti 
žmones užtiko abudu lavonus 
su tuszcziu karboliniu buteliu.
UŽMUSZE, ISZVIRE IR

SUVALGĖ SAVO VYRUS.
Budapeszt. — Keliolika my

liu nuo czionais, mažam so
džiuje, kur radosi tik dvi szei- 
mynos, likos suimtos dvi mote- 
res už nužudinima savo vyru, 
kuriu kimus supjaustė, iszvire 
ir suvalgo. Moteres beveik mirė jo po doleri, 
badu, todėl norėdamos gelbėtis 
nuo mirties, nužudė savo vy
rus ir ju mesa maitinosi per ko
ki tai laika. Abidvi moteres 
susitarė ar mirti badu ar pa
pildyti žudinsta ir tokiu 'budu 
prailginti savo gyvastis, na ir 
taip padare kaip nutarė.

Kada vyrai dingo slaptu bu-

TURTINGAS UBAGAS.
Rymas. — Sziomis dienomis 

mire gerai žinomas ubagas Gia
como Nacci, kuris paliko 800 
tukstaneziu franku. Norints ta
sai skupuolius turėjo taji turtą 
bet šlepe nuo savo vaiku ir 
ubagavo lyg paskutiniai die
nai.

NEPAPRASTA PORELE.
Geneva, Szvaicarije. — Mi

kolas St repczar, insimylejo in 
18 metu mergaite be ranku ir 
be kojų, kuri keliavo su cirku- 
su ir po muzojus ir susitarė 
apsivesti, bet savininkas mažė
jams ne norėjo klausyti apie tai

UŽTRENKĖ.
Bar t in i n k a i. (Vi 1 k a v i szk i o

ap.). Sz. m. Rugsėjo m. naktį 
isz 19 in 20 diena smarki per
kūnija užtrenkė Sausininku 
kaime jauna vaikina Žvirbli 
Alfonsą. Jis buvo sugrįžęs isz 
kareivijos namo atostogų. Jojo 
szirdis nelaime nujauto! Prie
žastis — neatsargumas su ra
dio. Perkelo anteha in 'kita vie
ta ir noižemino ja. Kai perkū
nija pabudino ji isz miego at
siminė, kad antena nesujungta 
su žemo. Szokes isz lovos norė
jo palaida gala antenos iszmes- 
ti pro langa, bet tuo kartu per
ėjo žaibo kibirksztis, sutirpino 
visa antena ir vaikina mirtinai du ir palicije apie tai pradėjo 
užtrenkė; jojo buvo apdrasky- sznipinet, moteres prisipažino 
ta viena ranka,

kimi ja užtrenkė

prie visko.
k

ATRADO SENOVISZKUS 
PINIGUS.

Rymas. — Du darbininkai 
užimti griovimu senoviszku 
muru arti Circus Maximus, ra
do puodą kuriame radosi auk
siniai pinigai. Darbininkai isz- 
sidalino pinigus tarp saves, o 
vėliaus slaptai juos pardavine-

Slaptybe suradimo senovisz- 
ku pinigu iszsidave ir palicije 
aresztavojo kelis darbininkus 
pas kuriuos da surado 28 sztu- 
kius. Pinigai dabar randasi 
randaviszkam muzejuj. Paeina 
jie isz laiku 15-to amžiaus, tu
rėdami ant saves pavidalą to- I
sios gadynes popiežių. Badai 
ant tosios vietos stovėjo kliosz- 
torius ir dabar darys plates
nius tyrinėjimus.



I "SAULE” d-

Kas Girdėt
Igiansin plentu ant svieto
1 Suv”. Valstijose
s Pacific Highway, kuris ei- 

Kanados, 
Pači f i ko

prie Meksikos 
Plentas turi 1,476

vadina-

isz Vancouver, 
ilgai pakraszeziu 
riu tiesiog 
leziaus. 
les ilgio.

aringi tai vineziavoniai, o moti
na sake: “musu vaikas susipa
žino su motore, kada da turėjo 
14 metu, kada Terese mokino 
Nedidinojc mokslainojo iri ku
ria musu sūnūs lankvdavosi. 
Nohuvpmo prieszitigi kad Te
rese atsilankydavo in musu na
mus, bot kada dagirdome nuo 
parapijonu kad musu sūnelis 
merginusi su sena Terese, tada 
tam pasiprieszinomo, 
buvo už volai.”

Jaunas Swampscott, du me
tai adgal užbaigė augazlesniiis 
mokslus ir dirbo fabrike.

bot jau

sz Tsington, Kinu, pranesza 
e sudeginimą tcnaitinio mi-
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PATAISYMAS KLAIDINGOS 
ŽINUTES APIE, UŽ

PUOLIKUS.
*1 / V<V* A 1 l f- T

rhdakeije: 
laikraszczio

isz k arpu kuria man

lio Japono, szitnip: 
landa ryto sukrauta laužus 

basliu (kudlu). Ant laužo 
vėjo maža koplyczelo kurlo- 
Įęulojo grabas su kimu miru- 
, galo kojų stovėjo bambusi- 
i szatros, papuOsztos žaliais 
inikais ir baltom juostom 
t kuriu buvo iszraszyta pra
irie ir vardas velionio j uo
la Kiniszkais ženklais. Dva- 
zkasis perskaito trumpai su- 
izvta gyvenimą velionio. Po 
n kožnas Japonas padėjo 
t laužo po kolos dėželės su 
dyln ir padegė lauža. Lau- 
<dege lyg trecziai valandai

piet. Susirinkę Japonai 
ksminosi ir lėbavo prie lau- 
Kada 'laužas sudegė, bam- 

sineni lazdom iszžerta isz 
lenu ir degėsiu nesudegusius 
įai kaulus ir sudėta in tam 
rus indus, kuriuos vėliau nn- 
insta in velionio tėvynė, kur 
laidos juos in žeme. Dantys 
kremzles gerkles, pasiliko 
n; mat tais liekanas Japonai 
gal savo sena paprotį, kuris 
ms yra szventu, kabina ant 
ižos beržines stovvlos Bud- 
s, kuri kožnam name Japono 
ri rastis, panasziai kaip kry- 
lis pas katalikus.

'Keksuose ana diena užbaigė
I f r

universiteto mokslus vyras, jo
jo pati, diedukas ir bobu’ke, —- 
visi isz vienos szeimvnos. Kas 
parodo, kad niekados no per 
volu semti mokslą ir jojo nie
kados neužtenka del žmogaus.

likosVengruose likos susekta 
banda susiorganizavusiu ban
ditu kurio turėjo savo sodybas 
ant kapiniu. Tieji banditai 
vaikszcziodavo po kapines pa
sirodo in nebaszninkus, insi- 
gatrdavo in anlgrabius turtin
gu žmonių ir juos apipleszdavo 
nuo visu brangenybių.

Ar žinote kad Pon nsvfl van i a ■
kas metas iszduoda. po 130 mi
lijonu doleriu ant mokslo jusu 
vaiku, arba ant kožno vaiko po 
$70.47, isz tosios sumos valsti
ja užmoka 10 doleriu o likusius 
užmoka pavietas. Pagal moks- 
lainiu inspektoriaus ,‘rapai’ta, 
tai Pennsylvanijoj lankosi 1,- 
84S,000 vaiku in mokslą i nes.

iszLaikraszcziai isz Anglijos 
szo buk puikiuose koteliuose 
indone, kas kart galima pa
minti dauginu “poniu” isz 
mesnin szeimvnn, no tik sc- 

bet ir jaunas, taip pasiro- 
itiscs, kad jaigu palicijantas 
ises užtiktu tokiuose paro
tose ant ulyczios, tai uždoiig- 
jaises savo plosczinm ir nu- 
žtu in kallojima. Tosios mote
tas neszioja szlebes pasiutas 
: naujo plono ceikio, kuris 
srodo kad motore ant savos 
eko neturi, o labiause senos 
Uteres rėdosi in tokos szlebes. 
Ajit tokiu susirinkimu tur- 
igu žmonių, iszsipilldo senas 

“Senam pecziuje 
Įneš kūrina.” — Kad nors 
ises Įmoteroles nesudegint u, 
ip tai atsitiko kitados earisz- 
>je Rosi joj...

iežodis:

Kaip 
?ta 
szkeps”

girdėt, 
automobiliu

tai ateinanti 
fabrikai 

daugiau automobi- 
i ne ‘kaip kituose metuose. In 
vynis menesius szio meto pa- 
rbta 3,550,000 automobiliu. 
Fordo fabrikuose sziadien 
rba 125 tiikstaneziai žmonių, 
ant viso svieto del Fordo dir- 
1186,314 darbininku. Paezioj 
ic Kanadoj dirba 9,658. De- 
oito fabrikuose padirba nau- 
modedio A forduku po 5,000 

it dienos.
Galima turėti vilti kad dar- 
li prie automobiliu trauksis 
•rai da per kelis metus, kaipo 
visoje prainonysteje Amori- 

po buvusiai bedarbiai. Pa
il ra part us, tai visur darbai 
s gerai, bet ne reike užmirszt 
ud gerove ne ilgai traukosi ir 
ike pinigdli ant tolinus sueze- 
nt. _________

Terese Deane, 50 metu, atva- 
nvo nakties laike su Leonar- 
i Swampscott, 21 metu, pas 
istori in West Newbury, Bos- 
n, Mass., ir paprasze jojo 
ant juos surisztu mazgu mo- 
rystes. Po ceremonijai, jau- 
įvedis nutelefonavo pas savo 
rrtina apreikszdamas apie 
nezevone. *
Jaunavede pasakė pastorini 
ik savo jauna vyra labai my- 
ir abudu pabėgo idant apsi
ūti. Porele iszkeliavo nežine
^ur-

Tėvai jaunavedžio buvo prie- 
r * jy j

‘ r J • ■ -
lt

Damaske, Egipte, yra papra
timas, jaigu jaunikaitis geidže 
apsipaeziuot su mergina, tai 
moka levui už tai pinigais, bot 
kada patogiu merginu pradėjo 
būti didelis st okas, lodei dabar 
mokestis labai pabrango. ’PiIš

galėjo pirkti
paeziules. 
agentas

tai turtingiausi 
sau patoges 
apsi vedimu agentas sumano 
lengva bilda pirkimo merginu 
ant apsipaeziavimo. Invede ji
sai sistema, kad jisai tėvui už
mokės visus pinigus o jaunikis 
gales iszmokoti ant iszmokes- 
czio už savo mylima, panasziai 
kaip Amerika daro žmonos 
pirkdami forui ežius:

Tūlas

“doleris 
ant rankos o likusius kada ma
ne gausi.”

< »

Daug jaunavedžiu po szliu- 
luii persitikrino, kad jam pa- 
eziule nepatinka^ sugražinda
mas dukrele levams ir daugiau 
nemokėdamas paskirtos sumos. 
Isz to kilo daug nesupratimu, 
teismu, kurie nemažai davė er
gelio slidžioms.

Žinios prnncsza, jog savaiti
nis laikrasztis
tuvis” Worcester^ Mass,, su
stojas eiti. Tas faktas tenka 
prie limlnuju ruszics priskaity- 
ti. Rciszkiia, laikraszeziai Ame
rikoje vienu sumažėjo. Visi li
kusieji yra bomlroviu ar orga
nizacijų valdomi.

'Taip raszo
czion

Saule

4 4

Worcester^ 
Tas

Amerikos Lie- 
Alass

< c Vienybe bet1 $ 
J

reikia czion pažymėti kad 
vien tik “Saule” randasi pri- 
vatiszkose rankose kuri leidže 
du broliai Vladislovas ir Vik- 
torius Boezkauskai, o kuris isz- 
eina jau 41 metus j>o tuom pa
ežiu vardu. Gaila, 'b()t sziadien 
Lietuviszkn laikraszcziii (ben- 
droviszku) gyvybe yra ant 

'kurie 
vos ant kojų gyvuoja, o katali- 
kiszki laikraszeziai jau senei 
butu mirė kad nosuszelpinetu 
juos dvasiszkieji pinigais, no
rint s jie isz t uju iszdavyscziu 
ne turi jokio pelno. Už kelioli
kos metu, Lietuviszki laikrasz- 
cziai ženklyvai susimažins, bet 
“Saule” szvies, kaip szvieczia, 
pato! pakol Lietuviu turėsime 
Amerikoje.

l <

4 4

drebaneziu pamatu

666< 4 
yra tai Racaptaa d«l 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

S*-'/' *
Greitai veikla. Gavaite aptlekoae

Gori). “Saules”
Skaitydamas 

“Saules 
prisiimto gimines isz Amerikon 
radau žinute isz Lietuvos: 
“Gindami Torus, Nuszovo Už
puolikus”, (odei vardan teisy
bes praszau palaipinti szi ma
no liiiszka- laikrasztyjo 
lej<‘”
tiesa kaip paraszyta.

Pirmiausia, negalėjau nu ty
leli neatsakes, bet nutariau at
sakyti po r 
“Saule” nes
prioszingai paduota 
kaltininku arba, ju draugu su 
tikslu pa si teisint i

? >

“Sali
nes daugumas klausia ar

(a pa (i laikrnszti 
minimoji žinute 

paežiu

save.
19‘28m. Rngpiuczio men. 121a 

d. apie 7 vai. po pietų, dar ne 
sutemus, ėjo trys darbininkai 

toliau
ėjo t rys 

pagal iszknsta griovį 
kasti ir eidami Gailioniu Kai
mo Linknvos-Joniszkelio vals.

užėjo ant Petrauskolaukus užėjo ant
Antano lauko ir pasėtu linu 
pagal t ik’ iszkasla. griovį, o ten 

arklius Petrauskas A. 
ome kolioti darbininkus ir puo
lė su kirviu isz ko kilo trinksz- 
mas, 
nūs

ganos

iszbegos Petrausko so
vie

O

.Jurgis su brauningu 
toje nuszove ėjusi darbininką 

27 metu amž
Zaikszti sužeidė perszandamas
Kriaucziuna J o

<

... —e—i ...........................

MOTERYSTE
(T nyk i szk a 1 egen d a») 

llalnxli Naim ’as ketino apsi-

KARIUOMENES TEISMAS 
NUTEISĖ DU KOMUNISTUS *

Kaunas, -r ■ Kariuomenes 
teisino sesija Mariampolcje, 
Spaliu 26 d., nagrinėjo pil. Es- 
leros Eurrrianaites ir pil. Mb‘- 
kevieziaus Jono- byla, kurioje 
jie buvo kaltinami kaipo pri
klauso prie slaptos komunistu 
organizacijoj ir platinę pricsZ? 
vaisi vbine komunistu literai u- 
rl'-

Isz liudininku parodymu ir 
kaltinamosios medžiagos buvo 
parodyta, kad Estera Fu įma
nai 1 o o jo komu n i su partijos 
kurjerio pareigas tarp Kauno 
ir Mariampoles. Literai ura 
gaudavo Mariampolcj pas Joną 
Mickoviezin, kuria szis iszpla? 
tindavo.

Kariuom. teismas •kaltina
muosius rado kaltais, ir nubau
dė: pil. Estera. Furrna.ua i te 6 
molus ir pil. Joną Mickoviezin 
7 metus sunkiuju darbu kalė
jimo.

NEDORYBIŲ URVAI.
Rokiszkis. Czia rimtos ir do

ros motinos nusiskundžia, kad 
labai patvirko jaunuomene ir 
suaugę vyrai. Jaunuolius ir 
silpiavalius vyrus tvirkina, tam 

, 'kuriu 
Loga- 

9 
o lie urvai, užsi- 
“dirba” iki ausz- 

ros. Tie urvai laiko isztvirku- 
sias moteris, kuriu niekas ne
kontroliuoja. Jos užkroezia-vy
rus, o paskiau ir szeinms gauna 

. Tokie urvai la
biausia. yra pasižymėjo du. 'Ten 
valdininkai pasislėpė gerai, 
darbininkai gerai ant vekseliu. 
Prageria 10 litu — iszduoda 
Vekseli ant szi m to litu. Vekse
liai yra protestuojami ir ju da
vėjams paskutines kelines nu
imamos. 1

Del tu urvu tiek moterims ir 
mažucziams vaikeliams vra 
aszaru isztraukta, kad jie ir pa
tys tose aszarose paskęstu.

GAISRAS SZIAULIUOSE.
Lapkriezio 7 d. Sziaiiliuose, 

Vilniaus galvoje sudege (Jidolis 
mą nu faktu ros prekių sandelis.

liaunas v ■ Kariuomenes
• ’ 4 . J * T . » 2 r

!■ 1

teismas

tikri i szi virki mo urvai 
ir Rokiszky prisiveisė.

t raki ieriai užsidaro 
vai. vakare,
donge langus

liszki

vidurius sunkiai ir perszantani'lyties ligas.
sudaužo krutino norėdami gal 
pabaigti. 'Treti labai primuszc 
sudauždami galva kirviu 
po iszszovimn Zaikszczio, brau
ningas nebevoike. Atvyko val
dininkai rado Petrauskus ne
nukentėjusius nei kuom 
žniogžudi Jurgi Potrauska pa
tupdo kalėjimai), o 
darbininku aukas Kriaucziuna 
po apžiurojimo daktaro leido 
palaidoti ir Zaikszti paguldo 
ligoninėj su dideliu pavoju gy- 
V) boi. Iszszaudyli darbininkai 
rasti buvo blaiviam stovyje.

Petrauskai yra žinomi isz se
novės kaipo nuiszeikos iv tan
kiai su ginklais užpuldinėdavo 
net savo kaimynus, o prie szio 
virsz minėto nekalto kraujo 
praliejimo buvo ir Petrausku 
talkininkai. Taip kalba apylin
kes gyventojai ir stebisi kad 
valdžia juos nąaresztavo kaipo 
kaltininkus, bet (priėmė *P'ot;- 
rausku liudininkais. Gailioniu 
kaimo gyventojai labai yra pa
sipiktinę žmogžudžio Petraus
ko darbais ir laukia kad’žniog
žudi, kosunkiausiai nubaustu.

Už faktus atsakau.
—Gaalioniot is.

nes

ir

nekaltu

VILKAS PAGRIEBĖ 
KUDYKI. 

♦ 4 , 4 I* ■
Kaunas. .— Paskutinuosia 

laikno-e Vilkamersknm pavie
te priviso |daug vilku, iknrie 
pradėjo užklujiinet ant dauge
lio kaimu, kurio randasi arti- 
muosia girriose. Vilkai taip in- 
sidrasino, kad. net vaikus pa- 
griobineja. Tokis atsitikimas 

kaime Lazdijuosia.
Vilkas pagriebė kudyki, kuris 
siautė artimojo motinos kuri 
dirbo ant laiko. In kolos valan
das po tarn Kaimiocziai pradė
jo sekli paskui vilką ir vienam 
pasiseko surasti
kuri nuszovo su trojata vilku- 
ožiu. Kudyiki surado su ap- 
griausztoin kojelėms, 
buvo gyvas bet in trumpa lai
ka mirė.

Isz kitu aplinkiniu taipgi 
daneszama, apie atsitikimus, 
kad vilkai prislenka prie tvar
tu ir nunesza avis ir net gyvu
lius. Danoszo musu kores
pondentas.

atsitiko

vilko lizdą,

bot da

VĖL PUOLĖ MUSU SARGY
BAS DEMARKLINIJOJ.
Nesenai-ties KftrviHzkiu kai

mu demaricacinoj linijoj neti
kėtai ginkluotas civilis pvole 
musu pasienio
Klipcziu ir szove in ji isz szau- 
tuvo. Policininkas atsiszaude, 
tacziau del tamsos ir krumu. 
užpuoliko sulaikyti neistėnge.

pasienio

t

vešli, bot niekaip negalėjo pa
siryžt ant to žingsnio. Bijojo 
jis idant apsivodimu noiižlro
ti nl sali gyvenimo, idant neroi-
ketu po laikui gailėtis. Ilgai bo
rn išlydomas (aro in savo:

— Paklausiu patarimo szim- 
lo žmoni n ir pasielgsi n pagal 
didesnes dalies nuomones.

Kaip pasako, taip ir padaro.
Klausinėjo kožno rodos ku

ri t?k suėjo. Vieni patarinėjo 
jam idant apsivestu, kadangi 
gyvenimas no vedusio yra lusz- 
czias, nuobodus ir ne smagus, 
ypacz k.ada jau senatve artina-
si. Tad nevedusiam vargas, 
nes neturi szeimynos kuri gali 
Imt ramsezin jam senatvėje. 
Kiti vol smarkiai paiko gyve
nimą stone moterystes kalbė
dami jog pati (ai jungas ant 
vyro sprando, lai vergybu ku
rioje vyras turi vargti }>er savo 

i, turi turėt daug ru- 
orgoliu ir sunkenyblu

gus, nes jiji daugiau mylės sa-
• . ,4 1 V 1 _ i

>|o vaikus negu tavo. Motore 
isz trėezio skyriaus lai naszle 
bevaiko. Jaigu su tokia motore 
apsieiki geriau negu mirusia jos 
vyras,“
tavo prielolka, bot jaigu nemo
kėsi jos gerai mylėt, tai nuolat 
mislys apie mirusi vyra ir ta-

gi
Ir vol jau szo'ko simvrkiai jot 

savo keliu, bet Ilamdi Naim’as 
dar ir troeziit kartu sustabdo ji 
klausdamas:

Pasakyk man, iszmintin-

lai lave pamylės ir bus

vos nokės... Ei, isz kelio!...

*•**• TflNlMK IHAin.l illiiH

gas žmogau, kuom tikrai esi? 
Ar iszminlingn žmogum, ar 
paikszn kadangi tavo patari
mai visai iszmiiitingi, o elgi
masis (laikas, juk joji aid laz
dos o nuduodi, kad ant smar
kiausio žirgo joji?

Esmių Boni A m i r’as, o 
priežastis mano elgimosi yra 

kad palaidojęs jau dvi pa- 
, gimine mano liepia man 

būtinai paeziuotis da karta, o 
kad iszvengt to sunkaus jnn-

tą, 
ezos

Nuostoliu padiiryta 40(1,000 li
tu sumai. Keli žmones sužeisti.

II

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arbą 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausis spaudimas su Officium su
dadėjiniu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. < .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais........................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai................. .. r . $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygcle, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygol lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, m aid a-k ny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 259 
puslapiu, baltos celluloides apdare-

570

. .. .. .$1.50 
katalikiszka

Hals, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virszlaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms...

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nokureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.............................   10«

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso...........

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
czios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.................. .1O«

i
No. 198 Gromata arba Muka Mu 

ka musu iszganytpjaus Jezuso Kr is tu
šo, poraszyta isz gromatos rastos gra
be nvtisu iszganytojaus Jeruzolimo. 
Užgyventose szulyse ' per katalikus,

viszka būda.

. .$1.80
Katekizmas,

10c

linrniiilrn VEgyvenioiifn Bhuiyan per sstuusui, 
poiiCinniKą- jcognaB nezioja ta gromatar apsiūta in

užpuoliko sulaikyti neistėnge
...

J'jį 4

puiku ceikt ant atuczkeles pakabina

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.( 
MAHANOY CITY, PA.
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SLAPTYBES SŪDO
''Mį1

Paftžęnke sūdąs Juozą Bloz- 
nniti kftipo liudininką.

d* Hl* ! • • r" v .<Nbl * I ’ y

Mat, o jo apie Petrą Zvirbti, 
kuris turėjo prova su mergina, 
kaip ton “kur kada” kas buvo.

Slidžia klauso liudintojaus:
Katrame meto esi gi-

mes?

cuu-

— Tai pri vaiiszkas daigias 
ai sako.

Kokio esi iszpažinimo?
Tai yra likejimiszka pa-

slaptis.
— Ar lu esi .gimine su aip- 

skiinstu ?
— Tai paslaptis giminisz-

ka.

tas?

Kuom užsiimi?
O tai slaptybe tamyslos.
Ar buvai kada nubaus-

gyvenimą 
poscziii, i 
idant maitinti ir užlaikyti pa
ežiu. ir szeimyna, vienu žodžiu 
kad gyvenimas novedusio yra 
daug goresnis rr smagesnis, 
nes jis visuomet turi laisve ar
ba liuosa valia. Jau buvo klau
sės tu patarimu pas devynes- 
deszimts 'žmonių o vienok ži
nojo, arba patyrė apie tai kaip 
geriau gyvent, ai* nevedusiam, 
ar paeziuotam, liek kiek ir pats 
žinojo nosiklavises. Ant galo 
supykęs nusprendė pirmo ge
resnio, kuri pasitiks, paklaust 
da syki rodos ir padaryt taip, 
kai)),tasai pasakys.

Viena karta, anksti ryte, isz- 
ejes jis ant galvos žvalgėsi ar 
ne pamatys ka. praeinant. Sztai 
not rukus laukiamas pasirodo, 
jodamas ant lazdos, kai)) kad 
aid arklio. Matomai buvo kokis 
pai kszas.

Isz kelio! — szauke juo- 
nes tuojuus

goresnis

k i ngas raitelis — 
sujodinsiu...

Ilamdi Naim’as pasitraukė 
in szali. Mate, jog lai žmogus 
beprotis, lodo! no norėjo .prio- 
szintis prisrikymiii, bot kad bu- 

pirmo geresnio” 
, past

ai.siliepe in jojan-

v o nutaros “
kuri sziadien paregės 
klaust rodos, 
ti:

Ei, prielelian! Sustab
dyk savo žirgu ant valandėlės, 
turiu su tavimi maža reikalą.

K<)-gi nori ? — užklauso 
su pasididžiavimu

, skersuodamas po ke- 
Sakyk greieziau, nes ma-

smarkiai 
žmogus 
1ia. ~~~ 
tai kaip mano žirgas nerims
ta....

kl/HCIlj UHUHUL <1 | \ UD l 1 j

o todėl noriu klaust tavos pata
rimo. Žmogus per valandėlė 
mislino, papūtęs nsviš, o po tam 
atsake:

Mano mielas, atsakysiu

Sztai, manau apsivesti J

Inu sziiaij): Mo-tero dalinasi in 
Iris skyrius. Isz pirmo skyriaus 
motore lave mylės ir bus prisi- 
riszus prie tavęs, isz antro sky
riaus bus tau neisztikinia, ne- 
priotelka, isz treczio-gi sky
riaus bus tau prielelka ir ne- 
prielolka podraug. Na, isz ke
lio, nes sujodinsiu!

Ir nuszuoliavo ant savo na
vai no žirgo.

Ka-gi jis ežia man pri- 
sznekejo —- tare in save Ilamdi 

kaip-gi pažinti iszNaim’as — kaip-gi pažinti isz 
kokia skyriaus kokia motoro 
paeina.? Reikia jo paklaust, o 
gal jis paaiszkins.

— Ei, prieteliau! buk ma
lonus luktoret truputi!

Jojantis smarkiai sulaiko sa
vo žirgą ir atsigryžes adgal at- 
siszauke:

— K o nori ?
1

Pasakyk man prieteliau, 
kaip galima pažinti motoro, ko
kio jiji skyriaus?

— Visai lengva! Motoro 
isz pirmo skyriaus, yra tai mer
gino^. Jaigu apsivesi su mer
gina kuri nepažinojo vyro, ji 

ir prisirisz prie 
tavos ir bus tau isztikima. Mo
toro isz antro skyriaus yra

I Ii

tl

pamylės f.uvo

— I '■

na$zle turinti vaikus nuo pir 
mo vyro. Jaigu su tokia apsiye
»i, gyvenimas tavo ne bus sma

. 1

n ■

J

!' ii ji

i

go, nuduodu beproti!... — Ei 
isz kelio, nes sumandžiosiu.

Ir niisziioliavo sau ant lazdos 
apsižergęs!...

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

— Tai rando slaptybe, po
nas sūdžiau.

Badai t n danoszincji in 
laikraszezius?

Tai redakcijos slaptybe.
— Ar tu matei kaip ap- 

skunstasis per mergina, šn ją
ją mylėjosi ?

— Tai ju dvieju slaptybe.
Ar gal ir tu ja ja myle-

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
relazkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žomiau pažymėtu ilgu \r 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
stirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmStfui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N; Y.

NAUJAS METAS
Jau netoli

PONAI BIZNIERIAI

Geisdami apteikt savo gerus 
kostumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyt, 

PUIKUS SIENINIUS 
KALENDORIUS 

ir iszsirinkti kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!!! 
užsikalbyt ir nelankyti ilgai, 
peš kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius.

F-

duoti atspaudyt,

W. D. Boczkauskas - Co.,
Mahanoy City, Pa.

(i.f.)'t

Valgiu Gaminimas 
lt

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turčti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO- 

MAHANOY CITY, PA.
L ■■ l
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Tai szirdies slaptybe.
() ar apskunstasis apie 

meile su ja ja tau ka pasakojo?
Taip, nes tai kaip spa-

vied i s.
— O per tai eisi tuo,jaus su 

hmm sargu, kuris tave nuves 
in kalėjimo ant septynių die
nu.

— O-gi tai už ka? — jaign 
valo paklaust i ?

— O... tai v ra sūdo *
I

Sėdžia: 
slaptybe!

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rasth 
kožnum name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET
READING, PA.

■f «IF
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K. RĖKLAITIS 
Lietuvizzkaz Graboriu* 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu paRclbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

■’> t G IV. Snrurc SI..
YlAIIANOr CITY, FA.
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SIENINIAI 
KALENDORIAI

!

' ANT 1929’METO r
Kas prisiuna Viena Doleri
\ t 4 Puikus Gurbinius = 

Sieninius Kalendorius ant 1929 j 
meto. Prie koino kalendoriaus i 
yra prisiūta szventuju kalendo 

Ę ris su pasnykais. L---------------
= turi krepsziuka del szuku, spil 
š ku ar saepeczio.

4 ■lt
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aplaikys 4 Puikus Gurbinius
E

Kalendoriai =|

E
S i

I
E
E
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Puikai its 
marginti ir užpjauti. 

Ant adreso:
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

M ir

-A
/

* \

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už j ubu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

41 ’. t

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už juau sutaupytus pinigus ir tą
suma kas-kart augau didyn. Yra tai baugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir maty ritą
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kuip tąi pinigas auga su padauginimu Procento*
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SZIMONAS
KALBĖTOJAS
'-------- ’■!.

Szimouas, Zakristijonas da
drūtas diedas, su raudona uo
siu, mėli na sermėga, su diržu 
apsijuosias, 'kepure su ausimi,

dejas sau kaip ponas, kad 
butu savo bobos klausias.

Visiko per savo boba ne teko 
o tai per Eva kuria žaitis pri
gavo. Tokia sau blo.de padare 
gaspadorystoje ir turte ir pri
sidirbo ne mažai ergeliu, o tai 
del to jog tas Adomas buvo 
tikras a blankas ir lopszius Die-

rankoje kriukis, szitoip kalbc- vėduok dangti.
jo iii jaunavedžius:

“Ma no my 1 i m i žmopelci, 
zaunijote ne szi ne ta.... No kož- 
nam Dievulis lygėj duoda ir, 
kaip matote, pauksztis su sna
pu, szuo su uodega, Žydas su

i

ne

1

daigu butu Evos ne klausos 
, o kaip 

kada su. pagelba lazdininio ar
ir prilaikęs visiszkai

IFL
Am rytojaus paszoko Anta

nėlis anksti linksmas, nes žino- 
j° j°K j a n turi vieta ir pasto
gių ties galva. Ne reikės klam
poti po sniegą ant szalczio. Ma
to ir žinojo jog jis czion yra 
mylimas, jog ne turės ne vargo 
ne bado ir dori žmones ne isz- 
varis jojo. Rado duonele ir ge
ra szi rd i.

Gaspadorius ir
► pasveikino ji meiliais žorlžiais 
kada jiems davė laba ryta.

Diena atsirado biski darbo o 
iguspadorius pasakė ūbiems:— 
Turite vienas antram visame 
prigelbeti. — Na ir taip buvo, 
,ka vienas negalėjo, tai dvieje 
dirbo. Net ir vakarais abudu 
poteriaudavo isz ko gaspado- 
riai labai džiaugėsi.

Po sunkiai žiemai užėjo pa
vasaris ir paskui vasara. Jur
gutis turėjo darbu lankuose, 
Antanėlis su gyvuliais in kal
nus nes jau pradėjo kalnuose 
žaliuoti žole.

Reike žinoti, jog 
vento ja i

TRYS PUIKIAUSI INDIJONISZKI VAIKAI.
I’rys hrdijoniszki vaikai, kurie*'I’rys Imlijoniszki vaikai, kurio likos 

puikiausi ir sveikiausi vaikai, ant parodos 
ton, Oregano, aplaike pirma dovana.

pripažinti kaipo 
įniki tos Pendle-

uodega, Žydas su 
jarmulka. Lyginai taip ir musu 
gyvenimo 
strėnų,

Bie’dnas vaikelis!
Gaspadorius verke ir luojaus 

jis su sunum Jurgiu leidosi 
skubiai in kalnus.

\isas kaimas

su gaspadineGaspadorius 
drebėjo nuo susijudinimo ir ta
re :

sujudintas!
Didelis kalnas nugriuvo!

Gaspadine apsakė jog toje 
vietoje buvo Antanėlis.

- Ar Antanėlis jusu pie
menukas? 'I'asai geras vaikine- 

Turime pasimelst
dnszele.

Kalnuose pats Antanėlis už 
save meldėsi klūpodamas ant 
žalios pievos.

Gaspadorius rado Antanėli 
in globi ir

lis! UŽ. jojo

'Jaros. Gaspadorius

1) i o v a s isz klauso maldų 
Antanėlio, surado jisai tęva.

Ar nepažinai manos, le
ve?— klauso su verksmu.

— Ar tai tu Antanėlis? — 
tarė vos girdimu balsu.— rfaip, 
pažinau tavo. Dievui dokui jog 

priesz 
Bukie

ir turėtu

kalnu gv- 
iszdalinejo piemene- 

tins su gyvuliais ant visos va
šu sumini 

Tnrgiii padėjo jam nuginti gy
vulius, parode kur ganyt, už
tvara in kuria parvaro ir būda 
lol piemenelio. Prisako idant 

prižiūrėtu gyvulius 
I iki ant juju.

Pirmutinėse dienose Antanė
lis labai liūdėjo ir ilgi*josi bet 
oaskui priprato. Aplinkinėje 
nieko no buvo matyt, kaip tik
tai pliki kalnai.

Griovos ant griovų, kaip (ik 
įklini užmeti. Kada būdavo 
Mlgadlyva diena tai matydavo 
oi i moję pakalnėje savo kaimu 

!> ir grinezia gaspadorin.
€) lenais po desziniai szaliai 

iž anų tamsiu kalnu guli jojo 
gimtines kaimas.

Gerai kad jau motina po že- 
ne nes josios szirdis butu tru- 
<ns nuo gaileslies, kada tęva 
/arc in kalėjimu už padegimu. 

Antanėlis mislinoNe svki 
ipie Ieva:

— Trvas 
idl? nuo ežia, 
int vj>os gyvasties,

mano kalėjimo, 
aplaike sarmata 

, o asz pas 
corns žmones hunu. Ak, kaip 
ai grandu!

i Sunku buvo mislint apie tai 
>iednam vaikineliui! Niekas 
iam ne pasilikdavo kaip tik 
laemus ražaneziu kalbėt ir su 
iiom savo raminti.

Vakar buvo gaspadorius pas 
i, rado viską parodke, net pa- 
ryre ji. Atnosze jam maisto 
mt visos nedėlios ir kitus dra- 
uižius del permainos.

— Rytoj, mano Antanėli, 
uigysi gyvulius in pakalne kur 
•ra daugiau paszaro nes jau 
•zionais nuganyta viskas.

Parode jam keleli per grio
vas ir nnvode in pakalne tolyn

gyva, pagriebė ji
paszauke:

— Dėkui
Ant a indis vra gvvas!* ~ •

Tasai atsake:
Mot i na

i a ii Dieve, jog

užlaikė

su a s žarom s

Dievo 
gyva o ir musu gyvulius.

Gaspadorius tuojaus leidosi 
adgal kad nnneszt paežiai tuja 
linksma naujiena.

t laspadine
I ži a ugsmo j >asza ūke :

Motina Dievo 
ir ji sveika užlaikė!

IV.
Antanėlis ‘laimingai isz vai

ki nelio stojosi vyras ir jau tar
navo

i

lave norint priesz smerti pa
matau. Bukie goru žmogum 
Antanėli, asz einu pas motinė
le. Dokui ir jum gaspadoroliai!

Net rukus po Iam numirė.
Kaimo niekas

kas tai buvo
numirėlis.

Numirėli palaidojo kriksz- 
Antanelis 
už diiszos savo

goru

neda žinojo 
per vienas, tasai

ezionis'zkai
diena meldėsi 
teveliu.

In kelinta diena po szermenn 
gaspadorius tare in savo 
ežia.

e
tarnavo

kaipo ’bernas. Gaspado- 
rius ir pati jojo turėjo prisiri- 
>ziina kaip prie savo vaiko, o 
jis atsimokojo $u suniszka 
meile. Ne nžmirszo jis apie tai, 
jog ji kaipo siera toli priglau
dę.

Viena diena gaspadorius nu
siuntė Antanėli in kita kaimu 
su reikalais. Po gerai valandai 
paszauke savo Minu:

— Jurguti, begkie

ji kaipe

skubiai 
pas kunigą! Prie variu radau 
mirsztanti žmogų. Praszykie 
kunigo, tegul ateina.

J urgis 
sa k y t a,

padaro kaip buvo pri- 
o tuom lai k nunesze 

mirsztanti in grinezia. Turėjo 
tai Imti isz toli. Paguldė ji in 
lova ir sziltai apklostė. Atsi
peikėjo dairydamasis aplinkui 
prakalbėjo:

Kui’ asz esmių?
— Pas gerus žmones, — at

sake gaspadorius.
— T \

•— dadave gaspadine.
Ne trukus mirsiu

l'aip, pas gerus ž.mones,

y asz
;ur luina geresne būda o ir na- prijaiicziu gana gerai, — kal-
non buvo a rėžiau.

©aspadorius stigryžo namon.
Ant rytojaus anksti Ant a ne

is jiugyne gyvulius ant naujos 
ranytklos. Buvo daug žemiau 
legu pirmutine. Persi'žegnojes, 
aikiirelis ėjo pirma o gyvuliai 
makui ;įi su skainbucziais po 
:aklu.

Džiaugėsi isz naujos ganyk- 
os, nes žoles buvo in vales ir 
’iska mato pakalnėje. O ir isz 
Miką Inos buvo matyt kalnuose 
ryvuliai ant kuriu Jurgis ro- 
lydamas levui kalbėjo:

— Žiūrėk teveli, tai musu 
Antanėlis su gyvuliais.

Tame laike sudundėjo rodos 
;ad griausmas isz po žemes da
mai girdėt. Nugriuvo kalnas!

amžių, 
mriiiom Antanėliui reikėjo 
[int i gy virt i us, kybojo baisi 
iola. Na ir toje valandoje griu
vo su dideliu griausmu, verte- 
i akmenys ir medžiai.
ilaspadorius tai matydamas 

ankas užlaužė ir paszauke: 
„ — Didis Dieve, nelaime

Ties keliu jau nuo 
Antanėliui

o

PORTO RICO I

Porto Rico, Vakaru Indijoj, 
Kolumbo rastu ir užvardinta 
1493 m., viena isz mažiausiu 
Dideliu Antiliu salų, yra apie 
1,400 myliu isz New Yorko, ir 
mažiaus kaip 1,000 myliu iez

M

r

J

Colono, Panamos Respublikoj. 
Susideda isz apie 3,600 ketvir
tainiu myliu.

Garsus Ponce de Leon, pra- . 
džiojo XVI sz/imtmeczio beiesz- 

“ Jaunystes Szalti- 
užkariavo sala ir pavedė

N ,,

l«li

virvagalo ant pecziu butu isz- 
dejas, lai nesinorėtu su žalcziu 
iszpar'kitis. Atsiminki tu Jo
neli ant tu mano žodžiu, o ir 
jus visi kiti žioplei, katrie tu
rite paežius panaszins in pir
mutine motina. Eva.

Be keiksmo, be kaulu lauži
mo, be akies iszmuszimo, grą
žei, kaip mote ris tęs sa'kramen- 

rei'ka 1 a u je, perdek i ne k i e 
gražio, jaigu prireikė tai su 

, o kad 
grąžoj, 

ka griebėsi

kodamas 
nio,

*

nio,” i 
|lszpanijai. Porto Rico gyven-

ll 4

tojai pavirto vergais, ir tik su
kilo už keliu metu kuomet jie 
užmusze beveik puse visu Is
panijos gyventoju. Galu gale 
vietiniai jndijonai isznyko, ir 
vergai isz Afrikos pargabenti 
ir pristatyti prie darbo kasti 
auksu kuri Ponce de Leon rado.

szimtmeeziais 
Anglai, Ilolandie- 

vode kovas 
valdyti Porto Rico. bet sala il
giausiu laiku pasiliko po Isz- 
panijos globa. Po Iszpanijos- 
Amerikos karu, Porto Rico pa
vesta Suv. Valstijoms 1898 m., 
ir nuo to laiko buvo Amerikos 
pavaldinyste su savo ypatinga 
valdžia — susi dedant isz isz- 
pildomosios szakos instatym- 
daviu szakos ir teisdariu szft- 
kos. Suv. Valstijų prezidentas 
paskiria gubernatorių. Isz sze- 
sziu iszpildomuju department u 
prezidentas paskiria dviojus ir 
gubernatorius kitus keturius, 
kurios užtvirtina Porto Rico 
Senatas. Legislatura-Senatas 
isz 19 nariu ir Atstovu Butas 
isz 39 nariu — iszrcnkama ke- 

motams tiesioginiu 
balsavimu. Sala iszrenka “Re
sident Commissioner’’ Wash
ingtone, kuris turi baisa bet 
negali balsuoti Atstovu Bute. 

I Ant szios salos gyvena net 
1,400,000 gyventoju. Sostapile, 
San Juan, yra salos didžiau
sias miestas su 90,000 gyvento
ju; Ponce ir Mayaguez yra kiti 
dideli miestai. San Juan uos
tas yra labai svarbus anglies 
stotis.

Porto Rico žemdirbyste yra 
invairi, svarbiausi produktai 
yra kava, cukrus, vata ir tro- 
piszkus vaisiai, kaip apelsinai 
ir ananasos.

Pereitais deszimtais metais 
invyko žymus progresas salos 
gyvenime. Cukraus net septy
nis syk daugi aus iszsiusta in 
kitas szalis, tkavos eksportas 
irgi didesnis, 'kas met iszsiusta 
in kitas szalis milijonai dole
riu vertes ananasu ir panasziu 
produktu.

Vėtros labai tankiai užpuolė 
pakranezius ir sulaiko salos 
progresą.

Apszvietimas yra priversti
nas nuo 1899 m., ir nuoszimtis 
sumažintas nuo 83 i'ki 40. Szia- 
dien yra beveik 2,500 mokyklų 
ant salos.

Porto Rico vis pasilieka ti- 
piszka sala. Gyventojai pada
linti in keturias kliasas. Pirma 

’ kliasa yra miestu gyventojai, 
kurio neszioje czeverykus, ir 
galima spręsti isz kokios vietos 
kitos trys grupes paeina nuo 
ju kojų. “Jibaro” (kaimie- 
cziai), ainiai Iszpanu kolionis- 
tu ir Indijonu turi placzias ko
jas ir dirba cukraus laukuose 
netoli pakraneziu. Tabakos 
distriktu darbininkai turi 
trumpas kojas, ir kalnu gyven
tojai, arba kavos darbininkai, 
turi ypatingai didelius kojų 
pirsztus.

Porto Rico turi pavyzdinga 
literatūra. Ji turi daug poetu, 
tarpe kuriu Jose G. Benitez ir 
Jose G. Patilta net ir kitose pa
saulio dalyse žinomi. Keli gar
sus istorikai, kalbėtojai, pie- 
szejai ir kompozitoriai savimi 
Porto Rico kaipo ju gimimo 
vieta. F.LJ.S.

— vienas yra drutu 
majsza žirniu pakele;

kitas drutu kojų, jog iazgero 
kvorta arielkos o ne pargriūva; 
kitas vėloj turi mokinta burna 
jog žodžej toki gražus puola 
isz burnos, kaip rodos bulvinej 
kukulej su spirgejs — ne ne
ini k ežio je.

Iszima taba'kierka ir trauke 
taboka.

Szita j sėdit e sziezion susirin
ko kaip žioplėj, daugybe vyru, 
bobų, vaikinu ir mergų bet vi
si esate tamsunai, ar jus žinote 
kas “esporgisimo” o kad jums 
visus dantis su rimbu iszmu^z- 
ti, tai ne pasakytumėte....

O, asz žinau, jog ana Juozie
nės niekas ne. prasznekes, kli
ba josios liežuvis kaip ploperis, 
niekados ne gali, iszmintingm 
prakalbėti, tokiame susirinki
me, taip kaip asz sziezion. Asz 
szedieu ant szitos Veselkos no
riu in jus prakalbėti, tiktai pa
duokite czieVkele, kad galeeze 
gerkle pasivilgyti, ba kad 
įžlietezo gerkles,
Ižiulii kad pabaltu, kaip -drobe 
nio saules.

(Nustojo ir gere.)
Judu-gi szodien

<vailej! — Tu Jonai Žiurkutl 
r tu Katre Zilukc! abudu esą- 

Lo gaspadorin vaikai! Tu Jo- 
m k Ziurkute ir tu Katre Zilu- 

jnk ne kas kitas szedien 
, o ar 

žinote judu kvailėj, jog ir prie 
krikszto jųdviejų tarnavau ir 
da uždegsu prie grabo kada nu- 
mirsito ir gulėsite smiltelcle 
kaip paleliuose, lik ne žirnį,u 'ka
tras pirma isz jųdviejų, bet ga
las paroj s, — “memento įnori” 

tni norinti mirti ne nori.
Klausykite visi maniais, pri- 

žod žius, 
nes tieji mano

espergisime”

no
tas

nes . i r pati ne
— ir jaigu 
vyras tavo

k a s

pa

Ar žinai motin, man ro
dos jog Antanelp rodos suvisai 
musu sūnūs kaip dabar neteko
levo.

Vertas vra 
sunum i r t urime.

r f’I ‘ “

Imli musu

Tokis yra mano noras, 
tegul pas mus ant visados pa
silieka. 

* * *
Taip Antanėlis pasiliko ju 

sūnumi ir vadino savo genule- 
jus, tėvu ir motina.

Kada po smerties levo Jur
gis apemo gaspadorysta, 
Antanu laike už broli. Buvo 

laimino 
vis per

už 
sutikirnas namuose 
Dievas visame, o 
.Antnnuka sieratuka. 

GALAS.

ir 
tai

Dr. C. A. Zerdeckas 
LIETUVISZKAS DENT1STAS 

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

geriausi patarnavimu.
100 E. BROAD STREET 

Ant virsziaus Peoples 
Trust Co. Banko.

Ana diena buvau Midleporte, 
r
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tai teip iž-

suporini i

žvakes žiobė del jųdviejų

momento įnori

mano

IVn bdhelos badai vertos 
pa bart i e, 

liet tuom kart da nutylėsiu, 
Visko neiszduosiu.

Tik tiek pasakysiu, 
Kad biski st ubas apsivalytu 

, Ir sumazgotu diszius, 
Ka.ip pavalgo pietus, 

Po sirvtns ir kuinuies I
landžioja,

Ir namine girksznoja, 
Poniuku vela atvažiuosiu 
Tai ir gerai iszkocziosiu.

Sekancziais 
Prancūzai, 
ežiai ir Iszpanai

.ii'

j

I

padekime su kacziarga, ar

nes
sakramentas turi 
ne gyventi kaip 

nevido-

»!: * * 

Gavau t i ligninui isz Romford
Ir 1 uojaus .nulėkiau su ford, 

O szirdeles, 
ten puikios mergeles 

Pasipūtė,
D miegas isz pu te, 

Rodos kaip karves zylotu 
Kožna su ragais badytu.

4) jau k n bdbos, 
Daugelis isz ju ne labos, 

Vyrai negali su joms iszbuti, 
Turi in platu svietu karuoti. 

Ir tokia bolx*le pasilikus, 
Būna ant visko tikus, 

O ka szuniszkas gyvenimas, 
Ant žemes, tokia bus ir 

amžinas.
$ >!< *

Labai bizi buvau, 
Po svietą važinėjau,

Vos sugryžau namo, prikaza 
gavau 

Ir tuoj in Tllinoju
nuples^kojau,

In visu pabėgėliu vieta, 
Žinoma po visa svietą. 
Viena ‘bobele užtikau, 
Apie kuria dažinojau, 

Kaip svotelius priiminėja 
Kad reszto neiszdavineja. 
Taigi szirdeles, vaikinus 

vilioja, 
Juos bjauriai prigaudineja. 
Vienas vaikinas nežinodamas 

užėjo, 
Tai tuojaus iszbegt turėjo, 

Net ir reszto iszsižadejo, 
O vienas in bobos nagus

>

Kokios

y

ld

< I
<

i

’■J
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tyriems
*

4'h
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diržiu ar su botkoeziu 
ir su kumszcze ti'ktai 
negu kiti kainai, 
už rungo arba milinio.

Ir tu, Katriuka, tai gerai sau 
iusitemin'ki, jog vyras turi va
lo ant motores,
isz kelmo iszspirta 
tu dasižinosi, jog 
meto pinigus, jog daug gere, 
arba szoszta prisakyma peržen
gė, tai pamokslu ne davincki, 
nes esi kvaila, ne ant to tu su
tverta, nesikgbin'k su nagais 
vyrui in terla, ne griebk puo
du su verdaneziu vandeniu, 
kad vyruj akis iszplikiti, arba 
su nodegulu, nes gali uždegti; 
tiktai su kokiu dalikatnu ina- 
gin,
lopeta, ar su sameziu arba su 
koezelu i n kalbinėk jam, 
moteristes 
pavožoti ir 
szuo su kate, ne kaip
na i, nes kaip vyras su boba — 
kaip Dievulis prisa'ko.

Tu žiopli Joneli ir duszelc 
Katriuka, abudu vienas kito 
ne atsverete; abudu esate kaip 
isz aržuolo nutasziti, — drūti 
ir sveiki, — tai kad ir susipc- 
szile, tai vienas antram Skriau
dos no padalykite, bukite teip 
sutaikus, kaip du jauczej pa
jungti, kaip beris su blose pa* 
kinkiti.

Po szimts knipelių! skiedra 
ant saules teip ne iszdžiusta, 
kaip mano liežuvis ir gerkle 
iszdžauvus lauke burna drėg
numo teip kaip žemi iszdžiu- 
vus lietaus.

Duokite norint puskvorte, 
idant galeezia užbaigt ta mano 
prakalba su dideliu griausmu, 
idant ant ilgai jusu puodinesc 
tiejei žodžei pasiliktu.

(Paima buteli ir gere.)
Su szituom gurgszniu baigiu 

mano prakalba ir vėlinu: idant 
tave Jonai tavo pati apteiktu 
daugybe vaiku; idant tavo 
degloji atvestu tris kartus ant 
metu po pulką parszu idant 
avukes dvigubai voistusi. My
lėkitės kaip karvelėj, o poszki- 
tesi kaip gaidelėj taisės, visas 
regulas kaip sakiau užlaikyki
te ir mane seno zakristijono ne 
užmirs^kito ka duok Dieve, 
jauniem.

9
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■imkite t uosius 
kaip in krepszi, 
žodžiu taip del jus tinka kaip 
abrakas del arkliu. v

Tu, Jonai gavai pavelijimu 
ženitis su szita Katriuka if 
gauni pasogos tris margus že
mes, patogumu, dvi karves, 'ke- 
t ures avukes, dvi kiaules, o ži
nai ka pasako tau prie alto
riaus, jog mylės tave ir visus 
gyvulius o ir gavai placzius pa
talus, kokiu tu norėjoj. Del to
kio žioplo kaip tu, tai perdide- 
lis gi Inkis, szi tok i a mergina 

ir neregi s gali ap- 
isz mėsos sut-

■ ii

ii
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inkliuvo
Paskui tas buvo, 

Senas ir plikas užėjo, 
Na ir paniūkia užfundyt 

turėjo,
O kada pasigėrė, 

Kokiu ten vaidu pridarė. 
Ka padare nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu, 

Tiktai kaip kiti pasakojo 
Tai pas vaita 25 dol. užmokėjo. 
Toji 'bobele augszczio keturiu 

pėdu, 
O storio pėdu asztuoniu.

Tai bent gaspadine, 
Kaip statine.

• •

įi Inkis, 
gavus, jog 
cziupineti, jog 
verta; o kas labiause, drutesni 
už tave, nes jaigu tave tėvai ne 
damusze augindami, tai jiji tau

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

. _— » ... ■ -

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R
Irfzbalsamuoja ir laidoja įnirusius

1
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bojo tasai žmogus.
— Tuojaus ateis kunigas.
— Dievo jums užmokėk.— 

Dieve susimilk ant manės nusi
dėjėlio!

Paskui volą dairosi aplinkui, ant Visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
tai ant gaspadoriaus, tai ant jo
jo paezios.

L’ž valandos atojo kunigas su 
Jurgiu.

Ligonis iszsispaviedojo, o 
kada priiminėjo komunije szv., 
i nėjo in’grinczia Antanas, ant 
galu pirsztu, nes tarnaite apsa
kė viską, kas ežia pasidaro. 
Apteikęs kunigas ligoni pasku
tiniu patepimu, kunigas iszejo 
namo, prižadėdamas ateiti ry
loj. . ;

Antanėlis prisiartino prie li
gonio, o prisižiurjejas gerai in 
jo veidą, paszauke:

— O Dievo! juk tai mano 
tėvelis!

Mirsztantis pasijudino, isz- 
girdes tuosius žodžius. Dirste
lėjo ant Antanėlio, bet jojo ne
pažino.

rn

iszsispaviedojo,

szia nuo pnprnscziausiu iki prakil
niausiu. Paršai n do automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFIT'S >623,358.02

••

Mokame 8-czia procentą ant i 
sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
dam prie jueu pinigu 1 Sausio a > 

Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalu su musu bunka )
nepaisant ar mažas ar didelis. c

1 LiepoB.

no pavides kuloku: darbo nesi
bijos, dantų priesz vyrus no ro- 
d is, nes ’mjižai juju turi j priesz 
žerkola nesidabins, ne szuku ne 
reikalaus, nes jau priesz penkis 
metus, kaip plaukai nuslinko i i 1 • i jtai da lyg sziol no ataugo.

(Trauke taboka ir nusisz- 
luostineje prakalta nuo > kak
tos.)

Tu-gi, Kai rink pe tėvu Ži-
luke o dabar po vyrui /Jurkie
ne, gavai vyra, katra nuo do- 
szimtiosmetu troszkai, gavai ir
tris margus žemes, tai turėsite 
szeszis margus, „

Diove
■

ANT KALĖDŲ r: *

Tėvo, nr ne pažinoti ma
rinime! Viskas griuvešiuose nes.' Esmių tavo sunuą Anta- 

An tane lis, Antanėlis P nas!Ii ilgo!

Didis r

t

G. W. BARLOW, Pro.
J. FERGUSON, Vfc'-PrM. ir Kai.

dabar turėsi 
pora arkliu, pora karvių, pora 
kiaulių ir vyra, o jaigu mylėsi- 
tes, tai tau už plauku ne ims, 
nes tujii ne turi, turėsite par- 
Hz.u, gyvuliu ir vaiku.

Ir da tau ka pasakiau, Jone
li: bobai valios ne duok, žino
kite visi apie tai, jog Adomas, 
musu pirmutinis tėvas, per sa
vo boba dingo. Turėjo daugy
be dirvos — kiek norėjo, gy
vuliu be skaitlaus, ant keno 
lauko norėjo, tai ganė, kur ne
rojo ten medžius kirto, in bau- 
dzova no ėjo, no in vaitisto ant 
pusto nėjo. Ir szedien buty se-

DABAR, laikas užraszyti Gi
minėms in Lietuva “Saule” 
dovanu ant Kalėdų, o prick 
tam, gaus Dovanu ir Kalendori 
isz kurio Lietuvoje labai nu
džiugs.
vana del jus be jokio rupesezio 
iszsiuntimo, o giminėms pada
rysit neiszpasakytinai daug 
džiaugsmo per visus met us.

Prenumerata kasztuoja in 
Lietuva tiktai $4.00.

W. D. Boczkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa.

Lietuva *

'S.

«

Yra tai pigiause do

_________________ (t-f.)

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

I ■

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centro St. Mahanoy City, Pa.

Vienoje vieloje bobeles 
dusauna,

Maitele, iszsigert suvis ne
gauna,

Tai dabar didelis vargas, 
Tokis gyvenimas no kas.

Mat valdže szposa padaro, 
Visas karezemas uždare. 
Pirma szirdeles būdavo, 

Piknvkus kas dien turėdavo a'
Sziadieu nuliudus vaiksztineja, 

Didžiai bedavoja.
Prie girtavimo visko buvo, 
Visko už guzu to gaudavo, 

Vyrai bobų negalėjo suvaldyti,
Turėjo priesz girtuokle 

nutylėti.
Viena net 'buvo iszrunijus, 

Mat, svaigirti gavus,
Tai kolos nodoles pazylojo 

Na ir vela parsi'baladojo.
Gal dabar viskas apsimalszys, 
Kaip guzutes ir byro nematys, 

Ir neragaus,
Ba niekur ne gaus ?

y

darbininkai .""'i
■i m

' f
lie' in

'-a

Dr. T. J. Tacielauskas
I'* iHlf *

,1

I
Pirmutinis Lietuviszkas /• 
Dontjstas Mahanojuje

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
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*— Nedėliojo prasidėjo 40 
valandų atlaidai Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Daug kunigu su
važiavo in pagelba prabasž-
ežiui Czesnai.

— Netoli Tamakves prohi- 
bicijos agentai suuodė didelia

” 4^

samogonka ant farmos Mille- 
rio, paimdami 500 galonu dy
džio katila, 100 galonu mun- 
szaines ir daug kitokiu inran- 
kiu.

Baltimore, Md. — Isz prie
žasties padarimo klaidos savo 
daneszime No. 97 “Saulėje,” 
korespondentas trokszta taisos 
klaidas dabar pataisyti. Apra- 
szimo apie mirt i Juozo St nikio, 
tai velionis paliko tris brolius 
Vladislovu, Konstantina, ir Kh- 
zimiera kurie yra visi gyvi. O 
kas kiszosi pabėgimo moteros 
Juozo Rumeikio, tai buvo isz- 
begus 12 motu adgal, bot no da
bar, o Juozas jnire dabar szir- 
dios liga, kuris likos iszkilmin-

kaipo ir broli Vinca czionais, ir 
ir viena seserį Lietuvoje ir du 
pusbrolius Mikola ir 
Briaukus, 
kaipo ir pussesere Bružinskie
ne, Minersville, Pa. Norints ve
lionis nemokėjo skaityti, 
labai mylėjo klausyt skaitant

Saule,” kurta jam skaito jojo 
mylema motore ir vaikai, kurie 
skaitydami

Vinca
Port, Carbon, Pa.

bot

< <
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JUOKAI.
GERA RODĄ.

Du farmorei susitiko ant uli- 
czios ir vienas in kita kalba.

— Klausyk Džimai,' asz tu
riu szuni serganti ant parku. 
Juk ir tavo turėjo parkus. Ka . « • A

•AM A 4 V . 4 1 *' V*
ME&K*

jiji Maižiesziu surado gurbelije 
prie upes Nilaus, kada maudo
si.

Gumfisz juokdamasis 
kirto, i ’

at-

Nin pons profesoriau, ji- 
ji 1 ik teip kalbėjo, nes negalėjo

Tame pertraukineja kalba, 
brolelis panos Paulinos, Juo
zukas:

— Ne teisybe, tai ne buvo 
ponas majoras tiktai paruezni- 
kas. *

KETURIOLIKA
SVEIKATOS

TAISYKLIŲ

— Subatojo buvo Nekalto 
Prasidėjimo Szv. Panos Mari
jos, •žmoneliai lankėsi ant pa
maldų in visas bažnyczias gar
binti Motina Dievo. Airisziai 
vis turi taja nuomone kad jie 
yra geri a irsi katalikai, bet apie 
savo tikėjimą labai mažai su
pranta. Sztai žmoniems einant 
isz bažnycziu, tūla gera Kata
like, Airisze, sziuravo porezius. 
Kad tai butu darius “polan- 
dorka”
ir pavadinę netikėlė.

— Ana diena prohibicijos 
agentai užklupo ant Log Ca
bin Inn, Leikwood, prie plen
to, kur rado gero aluezio ir ki
tokiu^ gėry mu. Yra tai trecziu 
kartu in laika dvieju metu, at
silankymas agentu in taja vie
ta.

tai butu iszjuokc jaja

— Pottsvillcs kalėjime szi- 
met randasi daugiau kalininku 
ne kaip keturi metai adgal. 
Sziadien ant dyko kurdo pavie
tas maitina 172 kalininkus.

— Centre ulyczia yra pui
kiai padabinta per biznierius, 
prie kpžno sztoro randasi eg
laite ir elektrikiniai žiburiai 

J pertiesti per ulyczia, kas paro
do kad jau Kalėdos po szonu. «

Ona Kuczinskiene, (po 
32 metu,

622 W. Market uli., mirė Ash- 
lando ligonbuteje, sirgdama 
kėlės sanvaites, mirė praeita 
Petnyczia. Velione gimė Maha- 
nbjuj o du metai adgal iszva- 
žiavo in Clevelanda bet sugry- 
žo adgal praeita meta pas mo
tina, paliko du vaikus,
ir patėvi Antana Kazlauoka, 
broli mieste, seseres Szcrvilie- 
ne, Hartford, Conn., Petrauc- 
kiene, Tamakveje ir Christiene 
namie. Laidotuves atsibus Se- 
redos ryta su pamaldoms.
— Jonas Stalgaitis, isz Mc

Adoo, Pa., Sukatoje lankosi 
redakcijoj. P. Stal-

, tėvais Szumskiute)

motina

Sukatoje
“Saules”
aitįs yra tik ka gryžes isz Lie

tuvos. Jis tenai svecziavosi pas 
motinėlė ir taipgi pas gimines 
ir pažystamus, Kaune, Alytuj,

i K 
g-

ir pažystamus, Kaune, Alytuj 
ir Marinmpolej. Labai džiaugė
si gyvenimu 
jam patiko.

— Ponas C. S. Lukaszevi- 
czius isz Mount Carmel, Pa., 
vienas isz žymiausiu tenaitiniu 
Liettiviszku biznierių lankosi 
“Saules” 
lais.

Lietuvoj, kuris

redakcijoj su reika-

Frackville, Pa. — Teip czio- 
nais ir Gordono ant lauko žino
mo kaipo Borte Coal Tract, li
kos atrasta turtinga gysla kie
tųjų anglių. Laukas priguli 
prie Kaerumerlingo isz Fila
delfijos. Dabar szia sanvaite 
Rhoads kontraktoriai pradės 
parenginet lauka ant iszkasimo 
anglių ir kas szafta ant pasta
tymo brekerio. Badai ant to
sios vietos randasi milijonai 
tonu geros anglies. Jaigu tai 
teisybe, tai del Frackvilles bu
tu auksine ateitis, bet jaigu to
ji žino tik pasklydo del prapla
tinimo ir padauginimo miesto, 
tai tegul žmones truputi ap
svarsto gerai pakol pirks že- 
miszka turtą.

Gilberton, Pa. — Nors szis 
miestelis neteko strytkariu ir 
turi važinėti bosais isz miesto 
in miestą, bet turės isz to didės 
nia geradejiste. Strytkariu bė
giai (reles) ant ulicziu teip isz- 
sukytos kaip litera S, o auto^ 
mobilei nekarta .ir sulaužo 
sprendžinas važiuodami per 
miestą. Dabar bėgius pradėjo

a'V i

iszardinet ir uliczia ketina su
lygini puikei o gal kada ir pa- 

plentu.

gai palaidotas. Žino apie pa- 
Ri'korima Jono Matulionio ir 
neteisinga (nos negyvendamas 
mieste girdėjau pasakojant 
apie tai kūmutes). Ponas Matu
lionis yra gyvas ir sveikas, pui
kei gyvena su savo szoimyna, 
turi gražu narna ir yra paviz- 
dingas Lietuvys. Rumoikei ir 
gyveno grąžei turi st ubą ir pi
nigu banke, tik liūdna kad ji
sai mirė liga laiko darbo, pa
likdamas dideliam nubudime 
savo paezia. Už danoszima nc-

girdėjau

teisingai žinueziu labai persi- 
praszau visu o atejtejo steng
si uosi u daneszti tik teisybe ir 
ta, ka pats isztyrinejau teisin
gai. — Korespondentas.

Harding, W. Va. — Czionai- 
tines kasiklos likos uždarytos 
nuo Juniaus menesio ir nežino 
kada pradės dirbti. Žmoneliai 
ejna dirbti in kitas kasikius po 
ta paezia kompanija, 4 miles 
nuo Hardingo, bet už tona mo
ka tiktai po 35 centus, o kad 

sumaiszyta su szlei- 
už szleita nieko ne

moka, lodei ir nieko negalima 
uždirbti ant prasimaitinimo, 
vos užsilaiko.

anglis 
tu, tai

Scranton, Pa. f Motiejus 
Briauka, 53 metu, mirė 28 die
na Lapkriczio ir likos palaido
tas 1 diena Gruodžio su bažnv- 
tinems apiegomis Szv. Mikolo 
bažnyczioje o palaidotas ant 
Szv. Juozapo kapiniu Throop. 
Velionis paėjo isz Suvalkų gu
bernijos, Staru poles 
Varna pi u kaimo, 
Amerike 32 metus.
prie S.L.A. Paliko dideliam nu
budime savo moterių Marijo
na, kelis vaikus: Antanina Szi- 
leikiene, Motiejų, Antanu, Ona, 
Magdelena ir Veronika namie, deszimts minutu.

pavieto, 
iszgyveno 
Prigulėjo

Kuomet Dr. Shirley R. Wy
nne buvo paskirtas New Yorko 

Komiai jonierium, 
jis tuoj iszleido sveikatos tai-

■ « « J • « • MM.

kitaip isz sarmatos užslėpt kad 
josios buvo. Sziadien tam nie
kas neliki, kad surado Maižie- 
sziu gurbe. *

i

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

IF. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa,

Sveikatos1 u jam davei ?
— Ugi terpentino — atsakeskaitydami “Saule” iszmoko

gerai Lietuviszkai skaityti. Nu- Džimas. — Gud baj!
1 indus szoimyna sudeda karzs- 
tn padekavone visiems, kurie 
dalvbavo lovelio laidotuvesia

Saule

• I

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Pereita savaite, 
lose atsitiko nelaime ir užmu- 
sze Lietuvi J. Selesziu. Palai
dotas su bažnytinėms apiego
mis in parapijos kapines. .

— Kazvs G rudi s isz Scran- 
tono suvažinėjo Jurgi Kuški 
isz Pittstono ir gavo kalėjimo 
tris menesius; teisino iszlaidas 
taip pat turi užmokėti,
brangi yra tai koja nulaužti ki
tam moforcikbn. — V.

kasvk-4

Per-

Tn dvi sanvaites po tam abu
du vela susitiko mieste ir vela 
.prasidėjo kalba:

— Klausylc Džimai, asz sa
vo szuniui daviau terputino, 
liet man pastipo

— Szur Malk — atsako 
Džimas. — Ir mano pastipo

SKAITĖ BIBLIJA
— Keno sunnm buvo ,Mai-

— užklauso darakto-

TURĖJO TEISYBIA.
Motina: — Ir ka tau Maro 

daryti su savo vyru t
Dukrele:— 0 ka galiu su 

jnom daryti, jaigu jisai 
szioliai nieko nedaro 
nim! *

lyg
su ma-

to

žiesziuis 
ris.

.Ant tojo klausimo atsistojo 
Žydukas Cumfisz 
mas:

atsakyda-

— Maižieszius buvo sunnm 
dukters Faravono.- ” • -- y u

— Ka tu kalbi snarglį! Juk

PARSIDUODA.
•i < .

Namas ir grosorno. Kampi
nis namas devynių ^kambariu
ir biznis geras. Parsiduoda už 
žema kaina $4,000 innoszt, o li
kusius unt lengvu iszlygu ant 
4-to nuoszimczio. Priežastis 
pardavimo yra kad savininkas 
nori iszvažiuoti in kita miestą 
pas vaikus. Reikale kreipkitės 
ant szio adreso: (100

Mr. John Verukaitis
Box 479 Forest City, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

suteikiam
Palaidojimu

valandojeNuliudimo 
geriausi patarnavimą, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telofonuoti o pribusiu In

Telefonas 872.

—M

Muso Banko Kalėdų Kliubas
Jau prasidėjo ir lengvu spasabu galima 

kožna meta turėti pinigu del Kalėdiniu 
Tik po keletą centu, penktuku,

deszimtuku ar doleriu kas savaite, priaugs 
po 50 savaieziu, in gražia suma pinigu.

♦ >

pirkiniu.

Žeminus atskaita parodo ‘’kaip
* /

25c. Kliubas Indčkito 25c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite $ 12.50
25.00 ai M. M— I .

50.00
100.00

5Oc. Kliubaa Indčkito 50c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$1 Kliubas Indčkito $1 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$2 Kliuba* Indėkite $2 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$5 Kliubas Indėkite $5 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 250.00 I

$10 Kliubas Indėkite $10 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 500.00
f f w

$20 Kliubas Indėkite $20 kas savaite—UŽ 50 savaieziu turėsite 1,000.00
*• ** • ’ Cm. * **

MLT

$50 Kliubas Indėkite $50 kas savaite:—už 50 savaieziu turėsite 2,500.00 
$100 Kliubas Indėkite $100 kas savaite—už 50 savaieziu turėsit 5,000.00

PRISIRASZYKITE DABAR—SZIANDIEN

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

♦

PR1ETELISZKA BANKA

!

ISZMINTINGAS JUOKAS.
Panai Paulinai atsitiko bjau

rus atsitikimas. Garnys — gal 
per klaida paliko jai dukrelia.

Kalbėdami du prieteliai apie 
taja nelaimia sako:

— Ka daryt! ant to
gyduoles. Tokio szi-andien lai
kai — tai vis major (papras
tas) dalykas — sako vienas isz 
draugu.

nera
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FE never hougjtt or told 

in rnylife,except one email lot that 
1 bought early in life. 1 de
termined to tell.all my intertttt in 
every outtide concern and concen
trate my attention upon our con- 
cerm in Pittfburgh. Such a couree 

'thbuld commend it te If to every man. 
For a businetj man etpecially the 
rule would teem all-important, 
litj mind mutt be kept calm and 
free if he is to decide wisely the 
problems which are continually 
coming before him. Nothing tells 
in the long run like good judgment, 
end no soundjudgment can remain 

\with the man tvhose mind is dis
turbed by the mercurial changes 
of speculation. It places him under 
an inf nence akin to intoxication. 
U'hat is not, he sees, and what he 
sees, is not. He cannot judge of 
relative values or get the true 
perspective of things. Speculation 
is a parasite  feeding upon values, 
creating none." — AN»><KwCARNit<n«

4 shdrt of Stock speculatively

For a business man especially the

ADOG was crossing a brook 
„ with a bone in his mouth.

Looking into the stream he 
saw, as 
dog with another bone. De
siring to possess tliįat also he 
made asnap at it, when Io and 
behold! the bone he was carry
ing dropped into the water 
and straightway sunk to the 
bottom.—y/// Old Fable.

r

t->

he supposed, another

v

fe

♦

This dog “took a chance” (as 
some of us humans sometimes 
do) and lost all he had. Maybe 
you at some time have grasped 
at a shadow in the form of a

get-rich-quick scheme that promised everything but 
became a total loss.

Arfyone who wants to INVEST' money and not 
> speculate or gamble with it can find a safe working 

place for his savings in the electric light and power 
business.

INVEST

h

<1

v

y
your SAVINGS 

in Preferred Stock of
Pennsylvania Power & Light Co.

A *»■ <

ITS SAFE and
* <

has paid dividends every 3 months WITHOUT A BREAK 
ever since the first shares were issued over eight years ago

CUT OUT AND MAIL COUPON BELOW TO SUBSCRIBE 
- ——■ ——• MMM *MMV WMM M-M. BMW MBM* MMW BM-W «—M — M— MM. MMM* MMM BMMM MMg

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

< M1'

I i r

'll

’ * I
. Buy your shares j 

from any em- I 
ploye of the !

areoursalesmen |
f",:-:-

. 1

■

\ Compąny-they .
. ' r----’—!

■/ <■

if.
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v

Preferred Stock Dept,. Allentown, Penn.
(Merk X In □ meeting your requirement*)

eharea your *5 Preferred Stock at price□ 1 with to subscribe for............shares your 15 Preferred Stock at price .
accrued dividend per share* Send bill to ine showing I 

shares your S3 Preferred Stock on Katy I 
i per month | 

..shares your 45 Preferred Stock at 497.00 and |

exact amount due* 
__________ zz ____ 2

Payment Plan of tW per share down and ltd per ehare
until S97.OO and accrued dividend per ahare la paid.

accrued dividend per share with draft attached through

N*mc of Your Bank

□ 1 with to aubacrlbe Tor

□ Plea** ahlp..
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A ”We maintain a 
Resale Depart
ment to assist 
and advise our 

stockholders 
who may wish to 

sell their shares

A

I

k » — * ' ■' << n •—

sykles nukreipti ligas. Perser
gėdamas tėvus apsaugoti savo 
vaikus nuo kudikiszko parali- 
žiaus, Dr. Wynne pareiszkc, 
kad szvarumas yra vienas isz 
didžiausiu ligos prieszu ir pa- 

i siūle sekanezius szvarumo pa
tarimus. *
L Labai szvariai užlaikyk na
mus arba apgrtmenta.
2. Kasdien drėgnu skuduru ap- 
szluostyk visus medinius isz- 
dirbimus.
3. Sausai neszluok, pirm szluo- 
jant apibarstyk kambari drėg
nais lapeliais arba laikraszczio 
szmoteliais.
4. Apdengk langus nuo mušiu 
ir kiek galint 
sės.
5. Neleisk iszmatoms pusti, lai- 

~ kyk viedre ir uždengtas.
6. Isznaikin'k blakes, bambatie- 
rus ir uteles.
7. Ypatingai szvariai užlaikyk 
kuna. Kasdien iszmaudvk vai- 
kns ir prižiūrėk kad ju visi 
drabužiai, nesziojami prie kū
no, yra szvarus.
8. Laikyk vaikus vien sau kiek 
tik gali.
9. Atsimink kad vaikai reika
lauja szviežio oro vasaros lai
ku, ir jeigu jie laikyti ant lau
ko pasiliks sveiki.
10. Jeigu randasi viesza mau
dyne mokykloje tavo apielin- 
kej, pasiusk vyresnius vaikus

. tonais kas dien pasimaudyti.
Yra saugu ir pagelbės juos už
laikyti geroj sveikatoj.
11. Duok vaikams gero, pap
rasto maisto su užtektinai pie
no ir daržovių.
12. Laikyk pieną szvariai, už
dengta irszaltai.
13. Neleisk pienui nei kitam 
maistui būti at idengtu kur mu
ses gali suterezti.
14. Labai gerai nuplauk mais
tu, kuri žalia valgai.

isznaikink mu-

l

F.L.IB.

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI
—

Pennsylvania Power & Light 
olek tri kine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka-
da juos pirko. Galite tuos eže
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz Ji 
delio apgarsinimo ant szitZ 
puslapio ir nusiunskite ant žo 
miaus padėto adreso. fe

Pennsylvania Power&Light Co.
Preferred Stock Dept., 

9th & Hamilton Sts.,
Allentown, Pa.
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LIETUVISZKU SIENINIU 
KALENDORIŲ DAR YRA

Musu savos laidos Lietuviszki 
Kalendoriai yra labai gražus. 
Turime ir visokiu kitokiu. Vie
nas kalendorius už 25c. 12 ka
lendorių už $2.50. Siuskite 
pinigus ir gausite kalendorius.

JONAS KERDEJUS 
663 FOURTH STREET, 

SOUTH BOSTON, M ASS.

$2.50.

KVITU knyrele Drauffyatoma del Im» 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke tie 
KVITU knygele Draugystėms del b* 
•ieriaus nog sudėtu pinige ant 
susirinkimu. Preke • • • tie.

W. D. BOCZKOWSKLCOt 
MAHANOY CITY. PA.
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