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ISZ AMERIKOS
Szunes konia nesudraske 

mergaite.
(demonton, N. J.

Scherfel, 9 motu 
dama namo isz

Julia 
mergaite oj- 

mokslaines li
kos užklupta per tris szunis 
kurie baiso i sukandžiojo ir ap
draskė mergaite, kuri dabar 
randasi mirsztanti ligonbuti- 
je. Gyventojai padare ablava 
ant szunu kuriuos suszaude.

Pergulėjo tris naktis su ne
gyvu vyru.

Milwaukee,

JU

i * 
tarė matau szviesa!”

I ’at tersen, N. J. —

A

Ghost nut ui i., bet 
nopranoszta valdžoi.

su juom 
tris naktis.
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prick tain

Wis. — Tris 
dienas adgal mirė Uranas Pet- 
tors, 2517 
apie tai
Velionio pati visai nebuvo per-
sigandus lavono, nes 
pergulėjo per tais
Subatos rvta Pettorsione ban
do pabudyt savo vyra, o kada 
jai tas nepasiseko, užsiėmė sa
vo naminiu darbu, žinodama, 
buk josios vyras sirgo, būda
mas jau 82 metu senumo. Tik 
Panedelio rvta nerimaudama 
apie ilga miega vyro, pranesze 
apie tai daktarui, kuris jai isz- 
njszkino, buk joaios vyras yra 
mires tris dienas.

Maitino blekiniu maistu.
Scranton, Pa. — Sudže II. M. 

Edwards perskyrė Raimunda 
M. Kissingeri nuo savo paeziu- 
los už nepaprasta prasi žengi
mą, koki papildo daugelis ir 
kitu moterių. Kissingeriui nu
bodo kąs dįifiĮf^njt pusrycziu, 
pietų ir valch/ienes szebelbo- 
nai, sriuba, tameiezei ir kito 
ki valgei isz dinorkiu ir tai 
vis ant szalto, o
kerszino ji užtrucyt. Sudže pa
sakė, jeigu motoro ne turi laiko 
pagamyt szilto valgio del savo 
vvro nors viena karta ant die
nos, tai neverta vadytis motore 
ir noringai ji perskiria nuo to
kios tingines, kuri tiktai poi 
donas zulina po miestą.
Grafiene pasiliko burtininke.

Chicago. — Po karei euro- 
piszka aristokracije neturėda
ma isz ko maitytis ėmėsi prie 
visokiu darbu idant nekentet 
bada. Viena isz tokiu, grafiene 
de Paykull Sturterfekor Lux- 
berg, kuri yra susigiminiavus, 

- konia su visais
valdytojais, pribuvo in Ameri
ka joszkoti gilukio... pradėjo 
burti atojte už pinigus del 
kvailiu 
relių.
rojo inejgos puse milijono do- 

* lenu ant motu isz savo locnas- 
cziu, bot sziadien pasiliko ko
ne ubage.

Daug panaszin ponuliu szia- 
dion mazgoję torielkas hote- 
liuosia didesniuosia miestuo- 
sia.

Paprastinai automobilius 
kaaztuoje $770.

New York. — Paprastai 
pirktas automobilius 1922 me
te kasztavo po 770 doleriu, tai 
yra, padalinant 
kiek ižduota ant
Didesne dalis automobiliu, ko
kius žmonis naudoja yra For
do, už kuriuos praejta mota 
mokėdavo 595 dolerius. Szi- 
met badai ant kožno devvniu 
gyventoju pripuls vienas au
tomobilius. Szeszi didžiausi 
dabrikai padirba 84 procentą 
visu automobiliu.

Pravalys mirties bausme.
Albany, N. — Priesz lo-
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Gera pati neužmirszta ne pe
lenu savo vyro.

| New York. — Teismas likos 
užvestas Ant $10,000 priesznis 
United States Urematron kom
panija (degintoja lavonu) per 
nuszle Alvina Alinertienia, ku
ri sako, buk pirmutiniu josios 
dvieju vyru pelenai radosi po 
tropais, drėgnojo vietoje ir kur 
galėjo -susima iszy t.
Praregėjo su kiauliszka akia.

()h, dak- 
toi{) su-

sznko 17m(‘tu Alfredas Lema- 
na.viczius, kuriam daktaras in- 
siuvo kiaules 

Dr. : 
buvo padaręs 
jojo ar pasisek J 
Už deszimts dienu daktaras ži- 

s pasekiiiin- 
nnnu's nuo 

akiu bandažus. Jeigu toji ope- 
racije isztikruju pasisektu, tai 
daktaras Morganas butu ap- 
szauktu dideliu geradeju del 
aklu. — Bet varge i.

20 pasažieriu sužeista ant 
virszutinio kelio.

New York. — 
pasažieriu likos 
Third Avenue virszutinio gele
žinkelio, kada pašažiėrinis trū
kis trenko in anglini kuris isz- 
vežinejo anglis dįį stoezim 

in ligonbu-

gUSIOS.
aki iii \ i(‘ta ižde- 

M organas, 
i oporaeijt

kuris 
*, abe- 

[<s jojo st engimą i.

uos ar iszt ikrujii bu 
ga ar ne, nes tada

angliš 
Visus nugabenta 
ežius.

Dvįdeszimts 
sužeistais ant

Kvailos tiesos.
Concord, N. H. •— 1 

f i m*
—- Czionai- 
YWieme b Ha. 

kuri privereze visus žmonis 
idant miegotu nemažiau kaip 
asztuones valandas, 
gotu mažiau 
pinigiszkai. -

legisbnuili 
privereze 
miegotu

*4,".

kas mie
lins baudžemas 
O gal neužilgio

tiejei pasiutiszki reformatoriai 
mums kiek turėsimo 

valgyt. Jau tik Amerika viso- 
pusgalviu ne stekas 

kaip matyt, tai isz laisvo skly
po neužilgio padarys senovisz- 
ka Siberijo.

paskirs

kiu ne o

Pennsylvanija turi 25,531 da
raktorių ir daraktorku.

Harrisburgh, Pa. — Praejta 
meta departamentas mokslo 
iždą ve certifikatus del 25,531 
daraktorių ir daraktorku, ku
rioms pavėlinta mokvti stu- 

europiszkais dentus publikinesia mokslai- 
nesia.

amerikoniszkw mote- 
Grafiene priesz kare tu-

visns pinigus 
automobiliu.

Meile geresne ne kaip turtas.

vVashmgton, D. ( Ann

gislatura ejna tardymai apie 
praszalinima mirties bausme 
po visa Najorko valsti, kuria 
permainys ant viso gyvenimo
in kalėjimą. Tosios tiesos bus 
tik del žadintoju.

diena 19 mtftu Gaivinas Will 
pabėgo su milijonieriaus duk
teria, bet buvo aresztavoti Cin- 
cinnatoje ant paliepimo užpy- 
kusio tėvo. Dukrele per tai ne
teko milijoną doleriu, nes tėvas 
savo kūdikio iszižadejo o Gai
vinas tupėjo kalėjimo, bot 
tuom nesuszalde juju meiles, 
nes kada jaunikis iszojs isz ka
lėjimo tuojaus apsives.

=3=
MIESTELIS UŽLIETAS PER TVANA.I

1

Upes Santa i n ir Williann?He, kurios b(nga pro ()regon Ci
kada vanduo iszsi-ty, Ore., padarety, Ore., padare miesteliui daug bledes, 

liejo isz loviu. Gyventojai turėjo naudoti luoteles idant isz- 
sigant isz namu. Visi

Aliejinis laivas isznesztas in 
padanges, 18 pražuvo.

Tampico, Mex. — 
San Leonardof kuris 
20,000 baczku aliejaus, iszleko 
in padanges Aguiloje nuo eks
plozijos kuri netikėtai kilo isz 

s. 18 laivo- 
o 32 inaždaugiau ap-

ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos
Nelaime.

Mikolajavas (Mar. aps.), Ne
turtinga

i taupiusi

Prancūzai neszposauna su 
z Vokiecziais. 

Dusseldorf. -— I
(juntziior, prezidentas ........  .
kos prasijos likos arosztavotaa w n,iks. koiezmntis valiu
ką ipo ir 20 naci jonai iszku va
du kurie akele maiszati. Fran-i 
enzai apgarsino kariszkas tie-!

Dak taras 
i renisz- 

iresztavotao

uždarydami, 
tolius, kabaretus ir kitas pub-
sas, teatrus, lie

tapo sugauta Jieva Po- 
27 metu amžiaus lie
pelei ta vasara pabe-

IszLietumzka Kaimelis
<—*■»■> I*'—I .KIMU—

Cleveland, Ohio. — Pereita sa 
vaite
ciuniene, 
tuve, kuri 
go isz Cambridge’aus nuo savo 
vvro su rusu Diencznku. Abu
du lapo aresztuoti tenai Cam
bridge’aus policijai reikalau
jant ir bus atgabenti czionni.

Pabėgdami pereitame birže
lio menesy isz Cambrido’aus 

• te juos in žeme ir bego skaruliu- jiedu iszsiveže isz viso $4,fe0. 
tis. Bet Ino tarpu sulaiko. Ryta Dabar jiedu neturi nei cento, 
rado senele szulinyje prigerti- Praszvilpe visus pinigus.
šia. i Dienczukas pamėtė savo pa-

;ezia ir 3 vaikus del Pociūnie
nės, ir pasiėmė su savim $3,000, 

30 d t palikdamas

žmonele turėjo susi- 
pundeli markiu —

lai musu senele
ui ui pakeisti TĮsavo turtą. Bet 
paėmusi litus ir pasirodžius, 

j kad is gero pundžiuko auksinu

padavė posu-

•beliko tik pplnosztelis litu, inc-
liCznas vietas. Kožna vieta tu-i 

devintari paliauti bizni 
landa vakare.

va-

I'
I

!i
Ne t oli nuo ežio- j

Kalapberijoi,

Sudegino gyvus Turkus.
Snloniki.

na is, miesteli jo
Graikiszki gyventojai užklupo! 
ant Turkiszku gyventoju. Tur-{ 
kai pasislėpė in dideli kluoną, j

vaikus

r>.yventoju. Tur-j.j

Suszaiidymai
Vilpius. — Lapkriezio 

tapo suszaudvti Vladas 
manskas,

1 d a s

I savo szeimyna be 
Ado- Patiko. Pociūniene taipgi nu- 

Juozas Tiszkii ir V)a- ,leMe visus sl:vo v>’ro ^ntaupy-
* J. • • 1 1 A _

I.azuraviezius. Vįsi jie bu- tus pinigus, 
už Kopcziu 

isnos a p.) 
Ju gynėjo praszyma, kad bid u 
dovanota jiems gyvybe, valsty
bes virszininkas 
atmetė.

vo nuteisti mirt i n
kn matydami Graikai, uždare dvaro užbnoliina (Di

bu tent $1,300, pa
likdama ji be cento.

Dabar jiedu sakosi iszleide 
visus tuos pinigus besitranky
dami po Amerikos didmies- 

sakosi buvo net Cali- 
fomijon nusibelde.

Pociūniene meno, 
džia jos m nersekiosianti, o vy
ras taip pat dovanosiąs, kad ji 
sugrisz in 1

Į kaltinu savo

duris, aplaistė karasinu ir už
degė. Baisus buvo riksmas tų
jų nelaimingu isz kuriu radosi 
didesne dalis moterių, vaiku ir 
senu žmonių. Ugnis sudegino 
viską ir tik pelenai pasiliko isz 
nelaimingu.

ynojo
po 

ežius. Jiegeležiu kėlei ir t iltai likos užlieti.
------------y -  ■ —   .  ---------------------- ------------------------ -——

Už 200 metu visi busime
■ neregiai.

Chicago. — Apszvicsta veis
ti ž dvieju szimtu 

neregiais, jeigu 
daktarai ne iszras * budo ant 
platinimosi akiniu 

daktaras IIaiTjF 
Oaul. Sako jisai, 
centas žmonių Ąmerike, ken- 
cze ant akiu, daugeli 
netenka proto. Munszaine, nuo
latinis rnkimns ir 
yra priežaste blogiu 
Da vis žmonių pasiliks 
svieto 
mirtų.

Pilsudskis

kad val-

Laivas 
gabeno 1<‘ žmonių 

metu pasiliks 
ne

nežinomos priežastie 
riu žuvo 
doge.
Kas bus atejteje su vaikais?
Washington, Pa. — Szeszio- 

likos motu Harry Long, sunns 
czionaitinio i’armęrio ana die
na apsivedė su Katriute Bro
nius, 16 motu dukteria savo 

Tėvai jaunavedžiu 
turėjo pasiraszyt ant pavelini- 
mo. Goriau butu padaro kad 
butu abiems gerai iszperia kai
lius. O gal buvo... na, ka ežia 
apie tai kalbėt!
Atsimokėjo savo prisiegeliui 

už kankinima.
Wilkes-Barre, Pa. — Kožna 

vakara William Davis sugryž- 
davo namo gerai užsitraukęs 
munszaine isz paukszcziu szto- 
ro prigulinezio prie C. W. An
drews, po tam savo paeziule 
gerai apdaužydavo. įMoterele 
nusidavė ir in paukszcziu szto
ra, praszydama locnininko kad 
ir jiai duotu bonkute tosios ra
mybes ka ir josios vyras nau
dodavo. Andrews manydamas, 
jog tai del josios vyro parda
vė kvorta munszaines. Laiko, 
kada, sudže perklausinejo teis
mą už sumuszima, ir moterėle 
parode bonka, kuri buvo prie- 
žasto joju nesupratimo, palici- 
jo nuėjo in 
kur rado munszaines 
doleriu, brogos 
gonkas.
Pragyvenimas visai neatpigo.

Washington, D. C. —/Pagal 
statistika, tai lyg 31 Gruodžio 
1922 moto, pragyvenimas visai 
neatpigo, nes viskas pabrango 
konia ant 70 procento ne kaip 
buvo 1913 mote priesz kare. 
Maistas

•>o
pasake

ligu, teip 
C. 

Imk 60 pro-

isz tujn

16 motu 
kaimyno.

O

sztora Andrews, 
už 3000 

ir kėlės sa įno

t mote
1922 mete buvo pa- 

branges 47 procentą, draphnos 
72 procento, namai 61 pi o., 
kuras ir szviesa 87.pro^, nami
nei rakandai pabrango ant 103 
procento.

Drapanos pabrangs 15% 
daugiau.

Saint Louis, Mo. — Ant sej- 
mo National Merchant Tailor 
Asso. sekretoris tosios kriau- 
eziu drauguves L. A. Banner, 
apreizko susirinkusiems dele
gatams, buk hetolimojo a te j to
je vyriszkos drapanos pa
brangs ant 15 procento dau
ginus. p: 
na bais 
kaipo ir darbininkas.

riėžasits tame, jog vil
na baisei • pradėjo pabyangt

elektrikas 
akiu. — 

ant 
apszviesti isz-

tamsiu asilu, ku-

zmonm 
kad ir 
Juk

rioms ne rupi mokslas ir nega
dina akiu nuo skaitymo, ne sto
kos ant svieto.

Vokiecziai pertrauke ryszius 
su Lietuva.

Klaipeda. — Vokieti je 
naujam ministo

rini nusiunsta in Lietuva, S. 
Olsenhausa, idant apleistu Lie
tuva tuojaus ir pertrauktu vi
sus okonorniszkus ryszius pa
darytus terp Vokietijos ir Lie
tuvos. Buvo tai atkerszinimas 
už palikei Ima Lietuviu ^Klai
pėdoje.

reiszke savo 
misi tinsta

ap-

Miestas Garry, aresztavotas už 
perlaužima prohibicijos 

tiesu.
Garry, 111. — Bono prohibi

cijos aresztavojimu truko czio
nais kada agentai aresztavojo 
visa miestą ir pavietavus vir- 
szininkus už pardavinėjimo už
drausto prohibicijos vaisio. 
Virszininkai badai susidrauga
vo su butlegereis ir prigialbi- 
nejo jiems pardavinėti sztopa.

Majoras miesto Johnson li
kos pastatytas po $5,000 kau
cijos, sudže Drum, prokurato- 
ris Kinder, szorifai, konsztabe- 
loi, palicijantai ir kiti — viso 
ape 80 ypatų.— No tik Garry, 
bet ir kitur panaszus padėji
mas.

Berliner Tagc-

Spaustuve sugriuvo 38 žmonis 
užmuszti.

Berlinas. — Apie 38 darbi
ninkai vokiszkoje spaustuvėje 
laikraszczio “
bla.tt, likos užmuszti o daugeli 
sužeido kada sugriuvo vir- 
szus namo, kur stato da du nau
jus laipsnius. Su dideliu trenk
smu akmenis, maszinos ir kl
iokis statymo materijolas su
griuvo.

panaszus

Moterėles, ar laikytumėt ji 
ant burdo?

Iron Mountain, Mich. — Cha
in kas Smithas 6 pėdu ir 6 co
liu dydžio, pasiemias savo pe- 
dia už kertimamedžiu, pribuvo 
czionais gerai pavalgyt. Atė
jus in restauracija susilaižino 
su žioplais'ant 100 doleriu, jog 
suvalgys du tuzinus smožytu 
kiausziniu ir 
kumpio.

keturis svarus 
Chalukas atsisėdo ir 

ak i mirksn i jo 'dingo isz t or i al
kos valgis, sakydamas, jog da 
tiek suvalgytu, jeigu kas už- 
fundytu, bet neatsirado gera- 
duszio. Milžinas pasiemias pi
nigus iszejo kitur jeszkoti so- 
keriu.

r

Valstis New Yorkas innoszo 
byla, kuri likos patvirtinta per 
legislatura, idant iszmoketi sa
vo kareiviams 45 milijonus do
leriu bonuso. Jeigu gyventoje! 
užtvirtintu tąjį hila, tai bonu- 
sai bus Užmokami atejnanti

Radviliszkis
— Ūkininkai 

rudeni dan
apskr.Šiaulių 

szioje apylinkėje
Į’iausia kulia javus garinėmis 

Visas kaimas, ar
ba keli ūkininkai susitaria ir 
eina vienas kitam in talka pa
dėti kulti. Pabaigė kulti daro 

” Pabaigtuvėse 
tinga stipraus alu- 

i ir degtines. Po 
dažnai dar visai 

anksti ryta

A 
inaszinoinis.

“pabaigtuves 
dažnai ne s 
ežio, o kartais 
pabaigtuvių, < 
neiszsibaive eina 
vet in darbu.'Tuomet beveik1 vi
sad isztinka nelaimes. Pavv- 
zdis: lapkriezio 17 d. sznurai- 

jaunas vaikinas

Cambridge ’iu.
• meiluži del szito 

pabėgimo. Ji sako, kad jis kal
bines ja per kelis menesius bėg
ti su juo, bet ji vis nenorėjusi, 
ir tik negalėdama atsikalbėti, 
sutikusi priimti jo pasiulyma.

Dienczukas taipgi tikisi, kad 
pati jam dovanos ir viskas bus 
“ olrait”. Bet Cambridge’aus 
policija kaltina juodu paleistu- 
\rystej ir bąpdys abudu paso
dinti už grotu.

Ji

ežiu kaime
(26 m.) Ignas Kidžius, dar isz 
vakaryksztes dienos 
blaivės, panorėjo parodyti savo 
vikrumą ir leisdamas in ma- 
szina pirmąjį miežiu glėbti in- 
kiszo drauge ir abi ranki. Ran
kos liko nutrauktos iki pecziu. 
Ligonis, nugabentas in sziauliu 
ligonine vargiai boiszgis, nes 
gausiai nubėgo kraujo. (Elta).

neiszsi-

Montello, Mass. — Pereito 
nedeldienio ryta po Nr. 677 
1—2 North Main st. kilo drapa
nų krautuvėj gaisras. Pribuvę 
ugnagesiai rado inkiszta in ga
zolino džioga ilga knata ir sa
ko, kad kitas jo galas buvęs už
degtas. Vietos laikrasztis “En- 

” raszo, jog szitas da-
turesias atsidurti in tei- 

Kaltinami vra du lietu
viai, Kvietkauskas ir Szedas. 
Esą iszleisii jau varanti jiems 
aresztuoti.

terprise 
Ivkas 
sma.

Kaizeriui nubodo antras 
apsivedimas.

London. — Buvusis Vokisz- 
kas kaizeris Wilhehnas, kuris 
neseniai apsivedė antru .kartu, 
yra nulindęs ir neužganadytas 
isz savo antros bobolkos, nes 
jojo antra motere gyvena sau 
o Wilukas gyvena atskiria.!. 
Jojo vaikai iszsižadejo, jog 
neteko proto ant senatvės ap
sivogdamas antru kartu.

fezakiu apskr. — 
spaliu men. pra-

gyvena 
iszsižadejoj

39 užmuszti ant geležinkelio.
London. — Ant Indo-Ceilo- o, 

no geležinkelio kilo baisi ne
laime, kada trūkis ojnantis isz ‘ 
Columbo iszsirito isz begiu. 
Trisdeszimts devyni pasažie- 
riai likos užmusztais o daugeli 
sužeido. Didelis lietus paplo
vė geležinkeli, bet. inžinieris 
neužtemino nelaimes in laika 
ir visas trūkis nukrito nuo kal
no.

Žmogžudystes
Sintautai, 

Nuo sz. m. 
džios, prasidėjo Sintautų apy
linkėj tokie invykiai, kurie vi
sus be galo surūpino.

Pirmas ju invyko sz. m. spa
liu men. apie .10—12 d. Ryta 
ausztant užpuolė einanti namu 
link žmogų piktadariai ir gero
kai apkūlė peiliu apipjaustė 
(toliau nežinia ka but dare). 
Pamate jau sukilusius žmones 
nuo užpulto pasitraukė.

Milicijai pasiseko juos su
gauti. Sugavusius nuvarė in 
apskriezio milicija, tenai radę 
juos nekaltus, pttleido. Po kiek 
laiko vėl buvo vienas važiuo
jantis isz miesto žmogus smar
kiai apiplesztas: ji nurengė iki 
baltų jų ir, Repe iszlipti isz ve
žimo, g 
man nuvažiavo.

Žymiausias gi atsitikiiųas in
vyko sz.

i pleszikai susede veži-

m. lapkr. men. 12 d. 
apie 4 vai. pp. paeziame mieste
ly Susidariusi ‘-‘szaika” užpuo
lė jiil. NN„ kuriam kaž kokiu 
inrankiu (sako geležine pir- 
sztine) kirto galvon, szis su
griuvo; jo draugas ar tik pažį
stamas NN., szoko gel boti, bet 
buvo peiliu nudurtas. Po 5 min. 
jis mirė.. O pirmesnis, kito ve
damas, parėjo namo ir po kele- 
tos valandų — taipgi mirė ir 
žmogžudžius tuojaus sugaudė 
ir uždare. Kita diena apkaustė 
rankas ir iszvaro in apskriti.

( In szia žmogžudyste sintau- 
relos net pažaliavo isz uŽvy- tiecziai žiuri didžiausiu pasi-

Leiba Trockis pasiėmė sau ki
ta paezia o Soria atmeta.
London-. — Leiba Trockis, 

praszalino savo žydiszka Sore 
kuri buvo tikro rovoliucijo- 
niszko ir paszohisio budo bo
ba, o pasiėmė sau kita motore,
krikszczioniszko tikėjimo, kuri 
nieko nesupranta apie bolsze- 
vizma ir politika. Nauja pati 
Leibaus Trockio vadinasi Na
tali je Ivanovna, duktė buvusio 
cariszko generolo, yra patogi 
ir mokyta, motere, rėdosi pui- 
kel jog kitu virszininku moto-

Scranton^ Pa. — Teisėjas 
dovanojo szesziu me

nesiu kalėjimo bausme tūlam 
Juozui Zumblauskui, kuris turi 

ir penketą mažu vaiku- 
is buvo pramokines ke- 

vaikucziu vogti isz 
kadangi turėjo 

dusuli

Edwards

žmona 
ežiu. Ji 
lėta savo 
krautuvių, 
anglekasiu dusuli ir negalėjo 
dirbti kaip reikia. Tas dusulis 
grėsė pereiti in džiova ir todėl 
teisėjas ji paleido. Bet ka jis 
veiks paleistas be paramos?

ŽMOGUS TEBIRIES GADY
NES.

— Moki ponas rasziti f
— Ne, 

del raszimo.
— Ar moki giedoti?
— Ne, naudoju fonografu,
— Moki grayt ant kokio in

strumento ?
— Gravmi ant elektrikinio 

fartapijono.
— Moki sinti -
— Ne, turiu elektrikinia ma- 

szina.
— Moki malavot ar risavotif
— Naudoju fotografiszka 

aparatu.
— Ar moki vaikszcziot!
— Ne, važiuoju stritkariu

naut I oju maszinukes

4

IdAIUUJU OUHIMU1U) 
geležinkeliu, baisikeliu, auto- f 
mobilu arba lekema maszina*

— Ar matai ponas!
— Ne, naudoju stiklus*
— Ar girdi!
— Naudoju triubute ausine) 
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SAULE

KAS GIRDĖT | Aplaike žine isz Svaicarijos per Radio
Kunigas daktaras P. S. 

Grant, episkopolinis dvasisz- 
kas isz Now Yorko bažnyczios, 
kolos sanvnites adgal jiasake 
savo parapijonams netikota 
pamokslu, apreikszdamas, buk 
Christ ūsas neturėjo jokios die- 
viszkos galybes, kad bažny- 
cziu szventinimas vra tik ra
ganystes liekana ir paverezias 
bažnyczia noatnesza jokios 
naudos, nes negalema joje nie
ko daugiau veikt kaip laikyti 
pamaldas. y

Dagirdos apie toki erotikisz- 
ka pamokslą, bisknpas Mann
ing, liepo kunigui atszaukti 
savo žodžius, 
prasztilintas isz 
kunigystes, bet kun. Grant, sa
ko, jog ka karta pasuke nema
no atszaukti ir jojo isz parapi
jos nepraszalins. Tolinus suko: 
“Kunigo padėtis yra labai ua- 
vatna, bet su daktaru yra ki
taip, nes kuom daktaras dau
giau mokinasi, tuofn yra ge- ’ 
resniu savo praktiko. Tas pats 
ir su advokatu, kuom daugiau 
lavinasi savo profesijoj' tuom 
yra goresniu advokatu. Bet su 
kunigiszku luomu tas yra prie- 

'szingu, nes kuom kunigas dau
giau mokinasi tuom yra arszes- 
nis, nes supranta, jog tikėji
mas yra ne toks, kokiu privalo 
būti ir apie tai privalo teisin
gai iszajszkyt savo parapijo
nams, o ne muilyt akis su tuom 
kas vra veidmainv.sto ir netei- • •
lingas mokslas.“

daktaras

nes kitaip bus 
parapijos ir

Kaczinkai buna aklais per 
devynes dienas, bet nekuria 
žmonis yra aklais per visa sa
vo gyvenimą.

Tėvai pat is savo vaikus pa
gadina, duodami 
visame todėl musu 
jaunumene yra labai isztvirkus 
ir daugelis vaiku ejna ant ke
lio prapulties.

Bludžioje keleis,

jiems vale
tebvre

nesupras
dami, jog daro blogai, 
žiuri per pirsztus ant juju pa
sielgimu, kalbėdami, jog vai
kai da yra jauni ir reike už- 
mirszti juju kaltes, tuom kart 
vaikai daro saviszkai ir levus 
apgaudinėja.

Tėvai manydami, jog per tai 
vaikams nusileidže ir yra ge
rais del juju, bet biustą labai, 
nes tokiu pasielgimu, savo vai
kus pagadina, parengdami juo
sius ant kelio prapulties.

o tėvai

su kuriuom susi

Kas jeszko paezios ar vyro 
per laikraszczius, tas ar toji 
tankei biustą ir apsigauna, o 
reike žinot, jog kvailei da ne- 
iszmire ant svieto.

Apie tai persitikrino ajszkoi 
48 metu motore, kuri intikejo 
“jaunikiui“
pažino per paczta isz laikrasz- 

apgarsinimo — pribuvo 
pas ,įi in Racine. Bet kandida
tas in luomą moterystes ne
pasirodo ant geležkolio stoties.

Dagirdia apie tai laikrasz- 
czei aprasze visa atsitikima. 
Ne perėjo para, o jau atsirado 
kitas kandidatas, kuris priža
dėjo vesti apgauta moterėliu, 
norints josios niekados ne ma
te. Motore neprieme jojo pasiu- 
linima, bijodama, jog gal ir 
szis teip padarys, sugryžo na- 

panio-

ežiu

kuri pribuvus ant 
su 

bet kada paregėjo

mo apturėdama gera 
kinitna.

Panaszei buvo ir su jauna 
mergina, 
stoties po siisiraszymni
“jaunikiu,“
avo nepažinstama mylema su 

gvazdiku ant surdoto (nes teip 
buvo susitarė vienas kita pa
žinti) greitai numėtė savo pri
segta gvazdikėli idant josios 

... nige-neužtemintu. Buvo tai 
ris. _____

Anglikai geidže “tiktai“ 
szeszesdeszimts metu laiko ant 
užmokėjimo kariszkos skolos 
apie keturis bilijonus doleriu. 
Priok tam anglikai nori užmo
kėti taja skola ant iszmokes- 
czio, nes su. tuom labai nesi
skubina. Amerikonai žinodami, 

nuo

“ tiktai

jog greieziau neaplaikys

H

llerbert Hoover J r., ana diena aplaike žinia, isz Szvaiea- 
rijos per radio, girdėdamas ajszkoi kalbanti 
ra tori.

tena iii ui opo-

, ----------------------------------------------------- p---------------------------  y

DALAIKYTAS PRIŽADE- 
WS- 

.. ..*.  f

Prie kaimelio dvarukije po
no lliiuganoko, sėdėjo api d vi-

» 4 ' j i • i . . -

isz aplimo miestelio, 
i gas-

i |ti įi

deszimts jaunu vyru, keliolika 
... J....
raiieuzai, draugai gjiš

•••Jf'****** **»»■«> -i aai 11 ■ »i —i iif’jfco,*. *■»«

Hej ponai! tonais lauke
dedasi popąprąstus daigtas —-

SVARBUS PRANESZIMAS.
-“Apgarsinimas 

y* 4 * i ■ ' " t' "
Musu bankas siuntė Lietu-

mos perlaidos yra greitai ir pil
nai iazmokąmos netik bankuo- 
se, bet ir visuose Lietuvos pa- 
sztuose.
Baltic States Banko Rymai

suriko gaspadorius.
Ir vos nustojo kalbėti, 

szt a i duris a tsidarė i r su ri Ils
inu inbego senaį tarnas szaul<-

- ■ ■ ' ' J .1 1 , ■ ,

H . 1 ■

G ia Įliek y te! del imules 
Dievo gialhekyte! Ponas Zab- 
roekis nuskendo’

— Negalimas daigias! 
klikom visi

kad
■/

i' irt1'lW

von savo a t st ę va kad ant vie
tos patirtu naujai susidariu
sias Lietuvoje ekonomines są
lygas, aky varoje i n vedimo 
nauju pinigi/Wįn<ad sudarytu 
reikalingu

Lietuvoje.
Szino kartu B, S. Bankas tu

ri tvirtus ir rimtus ryszius f?Įi 
sekančiomis

darnas:aficierin 
szeszi F 
padoria us isz mokslam^ ir ke

rnel io. AfĮciėioi k^lhojdsi links 
niai, giardabd -’-I— - - T
rukydatnj cigarus

Teip iatuiu 
vienas, 
valumus 
kaip privalo

Viena ’ 
pulkas janiūijn vein buvo susi- 
1 
si. .fnokosi, Mens kita i'rziąo 
a psn k i nėjo jiiokingtfs ai s’diky- 
mus. Gaspądorius apsakė jiems 
api girrinyka, kuria isz nėty- 
cziu pasiszove ir pereita mota 
numirė.

Isz to prasidėjo apsznekeji- 
mas -• 
gyvenimas? Alį nė. Vienas til 
tai isz j u tvirtino, jog vra; kiti 
vela juokdamiesi tvirtino, jo 
ne.

lioleka kaitnymi isž artimo kai- ‘ I* A Pf * iii Viii/*' * 1* I
ii, giardand gardu
D <r/l Otvii i tO

* nulosi tiki’’1 SOO 
kuris iszpiidinejo pri*| ;

I

vvna ir

vyru.

krikszezioniszkus.minutu a.lgnlios, eidamas 
1 , • 'i i 1 ■ ■

yakėra. po medžioklei

rinke ir linksmai sznekurziavo-
i 1... K. J Lai... J.. KtYi jr

pSntad sudarvtu

Lietuvoje, taip ir okupuotoselnemis įstaigomis, kaipo ju 
■r • i • » i I Tr''« w x 1 A a m* L *

Lietuvos Finansų Mini- 
r * 'i ' " " L ■' * b r : f ‘ !' ■ 4' ' ! 1 . d,.'» ■* - * : '

m taip parzioje Lietuvos finansi
'H

su
kurt Juk dabar

ezionais kn tik buvo, gal matei

Ne, ne! blustale, Deszimsl Ii musu klijentams ir remo
unt

• latsilsio, prasze manos idant jin
. .... Tuojtum po tam
igird(‘jąu, kaip kas (okis inpuo-
le in vandeni. Tunjo pasilsi

zoknu
vandeni, nes naktis buvo 

tamsi ir ne galėjau nieko maty
ti. Szaukiau žiburio ir virves, 
o kada, žmonis pribuvo, jau bu 
vo per vėlai.

Girdėdami teip baisu atsily- 
kimu, nutirpo visi, bėgdami in 
daržu Ant žemes jau gulėjo 
sustingąs kūnas Petro Zabroc-

Lietuvos dalyse.
Musu atstovui sngryžus, mes 

turime daug ko naujo pninesz-

Korespondentas Amerikoje:
1. ~~ Lietuvos Finansų Mini

sterija, kurios žinioje yra Tau
pomųjų Kasu Valdyba, turinti

: pnbudytaii.

ku ris* isz net y-

— Ai” randasi užgrabints 
gyvenimas? Ar. no. Vienas tik-

ruojaus

vandoni. Turėjo pas list 
aut suszalusio takelio, ir iąpuo- 
le in vandeni. Ihiojaus 
in

visas 
gyveni-

jums. ..
Invedus Lietuvoje savus pi

nigus, paremtus auksu, 
ekonominis kraszto 
mas ant syk persimaino ir pa
brango. Pats p ra gyvenimas, 
sulyginus ji su tuo, kas buvo, 
kuomet Lietuvoje vartojo 
kieeziu marke, pabrango 
dutiniszkai imtut t, 3 
visi ūkio produktai dabar yra 

aukso valiuta, 
ir Amerikoje.

vo-
, vi

lai rt u s:

savo .skyrius kiekviename pa- 
szte Lietuvoje,

1" n 111
žinion pereina Lietuvos Val- 
seziu fždirios. Tai vra didžiau-

Lietuvos Bankas, su kapi
talu 12 inilionu litu, arba $1,- 
2OO,l)O0.(M).

3. — Lietuvos Kredito Ban
kas, su skyriais Panevėžyje ir 
Szi nuliuose.

J ipiimmiii«mmh>

Lietuvos Bankas, kurio

SIU

Lietuvos Kredito Ban

Lietuvos Prekybos ir
Pramones Bankas su skyriais I • i,. 1 ' 11 ' " 1 U*'.
szi tuose

inkainuojami 
pa na szi a i kaip
Iszp radžiu toks parveramas 
innesza in ekonomini kraszto 
gyvenimą kiek ir nepatogumu, 

jis nustato tkainao, su-
reguliuqja prekyba ir pramo
ne, sudaro ir darbininkams 
tinkamesnes uždarbiu sąlygas. 
Akyvaizdoje tu nauju aplin
kybių Lietuvos žmones reika

Abeliai, 
Biržai, 
Kėdai

niai, Klaipeda, Liepojos, Lin
kuva, Mariampole, Mažeikiai, 
Panevėžys, 
niai, Szvekcna, 
sziai, Taurage, 
merge.

5.

miestuose: 
Anvkszcziai.
Joniszkis,

Alytus, 
Kybartai,

K
v v ras kio isztraukto isz vandens Liū

dna'procesija sugrįžo iii (a pati 
pakaju kur draugas buvo ap
leidęs nešėmu. - Didžiausi ne 
tikėlei išrisipųžino prie klaidos

užtai0 kad tasai .jaunas vi 
p r i st ai i n ėjo j i em s < la vadu s, szi 
d i no isz ...

ullramontanu ir klerikalu 
Na tai 

padaryk me 
pirniutinis, 
ma us i a 
adgalios ir 
yra užgrobiu i 
žmogus nnmirszta.

-Tinkame ant to! 
ko visi vienbalsei.

sziolei redaktoriai ir ki-anglikn pinigu, sutiko palaukt
5(1 metu. Anglikai nori mokėti į ii rasztininkai buvo apleisti ir

I jVg

pusketvirtųAmerikai tiktai 
procentą ir reikalauja da. viso
kio pabargavimo ant visokiu 
tavom. Anglikai supranta kaip 
darvti bizni, bet 
na i duosis teip 
traukt, tai teipgi klausimas.

ar ameriko- 
lengvai prisi-

Steitino palicije padaro ab- 
lava ant Now Salom, Mass., 
miestelio konfiskuodami viso
kio sztopo ir samogonku ver
ties ant 30 tnkstaneziu doleriu.

vra
svieto kuris vra

užmirszti

vienatiniu

ir svetin

iai man da

Amerika s 
sklypu ant 
mielaszirdi ilgiausiu 
ginusiu. — Rusiszki laivai po 

viceadmirolo Stark,
kurie plauke su benarneis pa
bėgėliais ir likuczeis baltosios 
armijos isz Vladyvostoko, kada 
tasai miestas puolė in bolsze- 
vikiszkas rankas, ana diena 
pribuvo iii Manila ant Filipi
nų kur generolas Wood priėmė 
vargszus. Tiejei vargszai m' 
turi ne drapanų, maisto ne ku
rio ant laivu. Dabar Amerikas 
rūpinsis jeis ir pasirūpins 
jiems szioki toki užsiėmimą.

ir neturėjo kam pa- 
siskunst. ant savo skriauda nes 
neturėjo savo patrono, kuris 
priesz Dieva iszmolstu del juju 
geresnio pasivedimo ir pakė
limo algos. Popiežius supratęs 
redaktorių ir raszeju 
ana diena paskyrė 
k u patronu szventa Franciszkn 
Salezu. Dabar turėdami savo 
protektorių, gilukis gal persi
mainys, nes S 
ne duos skriaust savo draugu.

ISZ SHENANDOAH, PA.
— Vandenėlio pas mus da 

vis stoka.
— Jonas Kaczergis su szei- 

mvna iszkeliavo in' Detroitą, 
kur turi gera užsiėmimą Dodge 
fabrike automobiliu.

— .Jonas Si n ko vieži us,

4
* I

jojp pramindami ji n

... ture Joną
prižadėjimu

Tie jei

ir

Mieste Filadelfijai 
keturiu pirmutiniu 
menesije Januaraus, 
vogė visokiu automobiliu aid 
puse milijono doleriu.

in laika 
sanvaieziu 
vagis pa-

Gal ne visi žino, jog mieste 
Fall River, Mass., randasi dau
giausia Rymo Kataliku gyven
toju už 
Ameriką, pagal
Tonais randasi 
gyventoju kataliku.

visus kitus miestus 
savo diduma. 
85 procentas

amerikoniszki 
jau apleido Koblenca, 

per ko- 
Atsisveikinimas

muša

vargus, 
rasztinin-

.’. Franciszkus

315 
\V. Lloyd n Ii., paslydo ant pei- 
monto iszlauždamas sau du 
szonkanlius.
žiurėjo žaidulius.

— Keturiolikos 
rinte Merzinsku, 
Millers Row, 
ko likos pagriebia per 
jaunus ižgamas ir nugabenta in 
szante arti Ringi a nuo, kur ra 
dusi kaip kokia nevaluinkc ne- 
iszleidžiama niekur, 
dažinojo palicije 
abi a va ant 
mergaite 
Buszkevicziu ir

iszlauždamas
l)r. Petrikas ap-

metu Mu
ku ri gyvena 

apie menesi lai- 
kelis

J.

v jog 
h, kuris isz nfus pir- 
numirs, ti'gul siigrižta 

mums apreiszke ar 
s svietas,

Rokiszkis, Rasci-
Sziauliai, Tcl- 
l’tomi ir Uk-

**

kada

su k 11- 
o paduodami 

sau delnus ant ženklo dai laiky
mo duoto žodžio, ižgere ant 
sviekatos tojo, kuris pirmiause 
atnesz jiems laja žine.

Baisai esmių nuvargins, 
atsiliepė po valandai vienas isz 

vardan Zabroekis, 
man atsito-

jaunu vyru.
— ar pavėlinsite 
lyt ?

Nori u t s d a buvo
o
turėjo važiuoti in

gana angst i 
kad Zabroskisant atsilsiu,

ant rytojaus
pavėlino jam atsitolyti.

Ai- tiksi
— užklausi'

Toip
Tavo senas

I ;v:iva,
in savo pakaju? 

jojo Lengauckas
■ tiesiog per daržu: 

Tavo senas tarnas man parode 
jin isz ryto. Labahakt visiems! 

K<‘de jojo atstume ant szono 
visi isztrauke kojas sėdėjo 

praėjo kokia (lo
o 
malszei. Vos 
szimts minutu, sztai duris atsi
daro ir kokiu tai navai nu regė
jimu, ilirslelejas ant visu Zab
lockis tarė malszei:

Teip, yra gyvenimas at-i i

Taigi, 
bojsai
Vokietija kur radosi 
turis metus.
Vokiecziu su musu kareiviais
buvo graudingas ir szirdingas, 
nes suprato kokeis vyrukais 
yra musu kareiviai, kurie szel- 
pe Vokieezius visokeis budais 

Apie keturi 
su vokietai-

ir pinigiszkai. 
szinitai apsivedė 
tems kurias atsiveža drauge 
in Amerika.

Kada Amerikonai 
Koblenca, o in juju 
buvo Prancūzai, kilo 
mas, 
Francuzu. Amerikonai apmal- 
szino sukvliina.

apleido 
vieta pri- 

sum i szi- 
nes Vokieeziai nekenezia

‘Turėkite aki aut Kosi jos

Apie tai 
kuri padare 

antes, paimdami 
Juozą Petuszka, 

Joną Galina
uždarydami visus lakope. Pa- 
licije rado szantejo samogonka 
kuria. konfiskavo. Vėliaus 

.Juozą Mur
ray ir Harry Witmer, kuriuos 
teipgi uždare 
kur ant West u, tai visus pa
kartu ant pirmutinio stulpo 
arba wuszaudvtu.

Laike perklausimo pas skva- 
mergaite apsakę 

gyvenimą, p radę-

konfiskavo.
aresztavojo teipgi

Kad tai butu

ant

jeri/ Tabara 
baisu savo 
dama vesti

5

gyvenimą, pradę- 
paleistuvi nga

veniniu, nuo trik*
rado, i

Decemberio. Kol

1 
t o

ižgamah

e j ties.
\’isi nusijuokė szirdingai isz 

tokios kalbos, tnoni kari Zab- 
rockis uždaręs duris dingo.

- - Gal už daug ome sau in 
• aiva muso kalba, tarė vienas.

— O gal m i si i no, jog geriau 
butu sugrįžti ir mums pasaky
ti, jog permaine savo nuomone, 
— dadave antras.

— Teip, tai tu Petrai stovėda
mas apginime savo teisybes, 
prispyrei idant jisai peiųnainy- 

. J mokėsi

O r»

“Turėkite aki aut Rosi jos“, 
šilko vienas isz ženklyvu Ame
rikonu kuris randasi Vokieti- 
joi. Franci jo stūmė Vokieezius 
in rankas bolszeviku. Padėji
mas yra pavojingesnis kpžria 
valanda. Tukstancziai jaunu 
Vokietuku mobilizavojesi slap
tingai. Galima manyti, jog po 
apleidimui Koblenco per musu 
Amerikonišzkus kareivius, to-‘ 
nais gali iszkilti tikra velnia
va. Miestai Maynce ir DusseL 
dorfas yrantikri parako maga
zinai, prie kuriu reikt? dalips4 
tet kibirksfctelia, o. kare prasi- 
dėtu isz naujo,

' ■ ■ ' i1' į,' ■ I ' | * į , . 2"' t'!.- '"h 11 ' '
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ir intikejo j n uzgrabin! gyvas
tį. Ne užmirszo niekas tojo at- lauja is£ Amerikos paszialpos 

daugiau, negu pinna.
Musu Bankui, 

lietuviu institueijai, 
Amerikos lietuviu santykiai su 
Lietuva biitu rimti ir pastovus. 
Todėl ir musu atstovas Lietu
voje turėjo aiszkias instrukci
jas sudaryti kuorirneziausiu 
ysziu tai]) su Lietuvos Banku.

kurs leidžia Lietuvoje pinigus, 
tai]) ir su Lietuvos Finansų 
M misterija, — tas ir padaryta: 
nuo dabar Baltic States Ban
kas yra Lietuvos Banko ir 
Lietuvos Finansų Ministerijos 
Korespondentas Amerikoje. L4 
Lietuvos Bankas ir Finansų 
Ministerija laiko savo depozi 
f us Baltic States Banke.

Lietuvos Pinigai.

sitikimo. Vienas isz ju jau se- 
nivas žmogelis apsakyneje da 
ir szendien api ta atsitikyma už 
kuri tvirtina su savo galva, jog 
tai teis v be.

ROYAL MAIL
AE3IOKETA KELIONE.

PastIrūpinkite dar atgabenti savo 
gimines in Amerika per ROYAL 
MAIL LINUOS. Specialia paUirna- 
vlmafi <icl Lietuvln pasažieriu. Ge
ras valgis, exist i kam barai del visu.

pRIHNA ORBITA
Vienos klasoN klibinėto ialvnl.
ORI'A OHIO

Pirmu, antra, treczia klasos laivai.
Keliones aprūpinti isz visu dailu 
Europos. Kaszykiie o gausite kny
gute, Kreipkitės ant adreso:

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COAVPANY

SAN OEKSO5 & SON'. Agentnl 
20 Broadntiy, New York 
117 W. IVashinglon St. ( hicago.

ar pas vietini Inivakorczin agentu.

CONARD
H i ' i *’ !"’i *

Llofnves Valdžios Privilegija
2,310 LIETUVIU

gali atvažiuoti In Amerika prade- 
atelnanti Liepos menesi, 

"g re i-

I

i

sudarvl i

kaipo grynai
rupi, kad

—Latvijos Tautos Bankas, 
Rygoje, visoms perlaidoms 
Latvijoje.
Bankas Vilniuje,

| tebiiii.... imlu

laidoms in lenku užirntnjn 
Lietuvos dali.

Deutsche Bank, BerlL 
ne, visoms perlaidoms Vokieti
jon.

Kadangi Baltic States Ban
kas turi tiesioginius lyszius su 
Lietuvos Finansų Ministerija 
ir su Lietuvos Banku ir kadan
gi tos instaigos laiko savo de
pozitus Baltic State Banke, to
dėl mes galime duoti ir duoda
me geriausi kursą perlaidoms 
in Lietuva; ypatingai pigiu 
kursu pervedama Lietuvon 
stambios sumos taip prekybai, 
taip jau ir indeliams in Valsfy-

visoms

visoms por-
Sa vitarpiu Draugijų 
in

t.

Lietuva;
pervedama

‘ Lietuvos pinigai yra paremti bes Iždines,' Tif Pa^žfo' Tiiii^o- 
ju vienetas yra litas,

O

inmastas- Kasast in Lietuvos
bankus. Musu kursas yra daug

liuksu.
lygus 0.150462 gramu tyro auk
so. Kiekvienas Lietuvės Banko 
leidžiamas litas yrą garantuo
tas auksu, kuri yra laikomas 
Finansų Ministerijoje, Lietu
vos Banke ir užsieniu bankuo
se. Palaikymas litau ju pilnoje 
vertybėje priklauso nuo krasz- 
1o prekybos ir nuo to^ kiek 
Amerikos lietuviai persiunezia 
pinigu Lietuvon. Juo daugiau 
Lietuva gaus isz Amerikos do- 
lariu, tuo tvirtesni ir pastoves
ni Lietuvoje bus litai, tuo ge
riau bus sutvarkvtas Lietuvos 
ekonominis
vos pinigu klausimas yra taip 
gerai ir tvirtai pastatyta?, kad 
nesimato 
jie gt

vpigesnis už didžiausiu Amen*
kos firmų uzamini (wholesale) 
kursą ir musu
yra daug geresnis ir greitesnis, 
nes musu rysziai su Lietuva 
yra pirmos eilios.

patarnavimas

Akyvaizdoje to, kas virsziau 
pasakyta, mes pastebime, kad 
ekonominio įiervprmo metu 
Lietuvos .žmones reikalauja isz 
Amerikos lietuviu didelės pa
ramos. Jei reikalinga butu ko
kiu paaiszkinimu ar instnikci- 
ju, — raszykitc, — mums bus 
malonu atsakvti in kiekviena 
paklausima.

BALTIC STATES BANK 
294 Eigth Avenue, 

_____________New York, N. Y.

DUOKIT APDARYT SA,VO

dantį ateinanti Liepo; 
Cu na rd palarnav I man 
czlaualaa tavo giminėms atvažiuoti 
jn Amerika, žmones turėdami Ca
nard bilietus gali ant syk iszva- 
žluoti. nca Cunard laivas plaukia 
isz Europos beveik kasdiena. Jsz- 
Cunard Linija lydi kompanijos 
Lietuvys atstovas, kuris palengvina 
važiuojanezius isz Lietuvos per 
visus iszeivio vargus.
Vž pataria v i m a nėra ekstra kaszai.

Del tolesnio informacijų kreip
kitės prie laivu kompanijos agento 
savo mieste arba prie arczlauslo. 
Cunard Money Orders apmokami 
Įdėtuvojo, greit, saugus, parankas. 
(T’NAilh LINE, 
M T

N'ęh Yort,

Ijj

yra

yveiiima^. Lietu-

jokio pavojaus, kad 
jletn pulti.

Litu kupiūros yra iszlejstos 
szitokio didumo: 1 centas, 2 
centai, 5 c., 10 e., 20 c., 50 e., 
1 litas, 2 litai, 5 litai, 10 litu, 
50 litu ir 100 litu. Vienas litas 
turi 100 centu. Baltic States 
Banke galima nusipirkti Lietu
vos litu (caish).
Perlaidos Lietuvoje Mokamos 

Tiktai Litais.
Kadangi. Lietuva turi garan

tuoti savo j)imgus auksu (ir 
“ / k;t.

1 centas,
20 e., 50 c SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisinnskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
lt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saules.“ o i... 
bus padarytas puikei ir 
ra i. \

Broathvny. .

_____________ ■ _

tu savo nuomone, r 
freezes.

.....Taip navatnai jisai iszro- 
de

5 c.,
2 litai,gy- 

•tu. Su 
;*r icjlo 

kai tikoc) 
kalėjimo,

ny
patemino ketvirtas. n i»

savo

» į ’
i • ♦

uždaryti PoltsvillesM

o isztvirkusia Mariuto nusiun
tė in priglauda del paleistu-

I v, r*

M

vingu mergaieziu 
mo tėvo.

Tamaqua, Pa.
Jnszkeviczione

aut praszy-

r
it / i ■ ik nĮf H
Si// j

L K1 Y

l’ *
I

4

svetinur adkszta. valiuta.
dolariais, anglu svarais sterlin
gu ir l.p.) tad svetimi pinigai 
nėra Lietuvoje vartojami. Visi

įl

SvarbiausiaR ozą lijo 
likoskuri 

va ryma mim- 
fizaines, turėjo užmokei i 100 
doleriu bausmes ir paleista na
mo. Samogonka likos surasta

€ 
aresztavotn už

r f1■ N

J

n „if)1

Užduočia Kiekvienos
I , t’

OSMo._
savo kūdikio

III /

kada ugnagesiai pribuvo ge- 
sint josios deganti narna. Mo
tore tvirtino, buk samogonka 
prigulėjo prie josios burdingie- 
riaus.

,,,,, ■■   ....... . a ■ ■ . ■ _ t *'. ■ *r*

diena
Burmistras nubaudė ana 
Juozą Bosi už gi r t nok? 

lysta, bet Juozukas ajszkjuoį 
buk pasigėrė isz Hip.esczio>

... Y . . ... v

pėdos. Poyylas Ke-

Juoznjcas ajszkiubį

kad jam pacziule nedavinėjo 
nieko isz
Ipskis iszsikalbinejo buk, m?
buvo girtas tiktai paslydo ant

> T 1— "Tl įf ' ' . , T i?, | ~

negalėjo pat? atsikeli.
ledų,, o kad turėjo tiktai vieiin
ronika, im^algjo pats ateikit 
— Reikę jiems duoti' mgdaUųfi 
už tolu puikAi piĮmolftyįma.

ji

4'r ‘ t ( i | t 1 J J r | I - • f; ! J' I 1 V .toki puiku painvlftvp.uą.
. * i , '> ■ ,.■/.! t! įl V : \ /J

i
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Jeigu ji negali žindyti 
/ ♦ ,14 4'T

ir padarytų jį raudonu^ir sveiku^kUdL
turi surasti maištų, kuris patiktų jam

kiu.

^>idsa.
EAGLE BRAND

' < '(CONDBNJ£D MUK)
:■ : ■■
.. buvo ^mintingai pasirinktas ir saugiai naudo-''

• lamas beveik per 60 metų tūkstančių motinų,'I

įfpb
tainos beveik net 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios nėgalūjo-. žindyti savo kūdikių.

Prlslųskite Sitų apgarsinhna
f

j Borden Company/ New

jur į/1

I'

/

■■

ui-
Į 1 .

r
Ar;
Kir

li.:

m y * ■Lt.,

1

Yurk’iė gausit ė pilnus pata- 
. j 

vartoti lietiivid kalboj; visai
rimus ir nurodomus, kaip JĮ 

veltut T«fo;d ir puikią kū- 
rltLLiulrftVfm|U dikių knygų.

1 t / '
a. 'ų"? 5

pirn.

' M

A

jora ii i j * H1 •-■ty

V*
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Lietuvoje vartojami. Visi 
doleriai, taip cash, taip czėkia- 
is, turi būti stimokami in liielu- 
vbs Banka ir Finansų Ministe- 
i i,js. Visos perlaidos išmoka
mos yrą tiktai Litais. .1 ei kam 
reikalinga '^Ta būtinai doln-
riuis gav. t i pinigus, tr> tokiame 
atsitikime Lietuvos bankai, ])o 
iszmokbjimo borlaidės Litais,
perka už jiios dolaraus aut bir
žos ir iszduoda pinigus priėmė
jui. l’ž tokia t ran/.akcija, ban
kai ima savo komisą, kurs pri
klauso nuo to, kiek pi’isieina 
mokėti biržoje už dolarHts.

Mes nepatariamo siusti par-; 
laidu dolariais, nes pinigu pri-f 
ėmėjai kartais gali turėti daug 
vargo, lygį 
O* r>

tokias perlaidas' 
įuus. Tuo tarpu litais ,siuricziu-

darbas 
go- 

(t.f.

ANT PARDAVIMO
"" h f - '■

Namas su groserno. Kampi
nis namas 2 lubu augszczio, 8 
ruimai, teipgi garadžius. Sza- 
le namo randasi tris lotai del 
pardavimo. Biznis gerai eina. 
Parduodu už tai kad važiuoju
in Lietuva. Atsiszaukite per 
laiązka ant adreso (19)

J. Valęnczius 
Throckmorton and C Stf?, 

FręeĮypld, N»J.
V

* *?
LietuTi»xk«« Eįį||||
ir Lmakojctiu AgeBtų

iJ. G. BOQPBP4
4 S. Main St Da Bob. Pa
» ■'■%
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F Raudamas Gvazdikas
-4 vv ir ■ *•* m

Puse po vienuolikai, 
lai k, kaip tarnaite, vos kvė
puodama nuo greito ėjimo, da
lipo tropais su knygomis ran
kose, Ąlha jau spėjo užbėgti 
ant virsim ir 
pas duris. Vos 
tekina puolėsi in 
kambari, kur jos lauke tėvas 
ir motina ir jn dovanos dieno
jo jos gimipio.

Akies mirksnyj 
viską jai prirengta:

tll
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* «Sūdąs kur atsibuna. Kukluksklanu teismas

BALTRUVIENE

Ir tnojaus in
Laike szio teismo advokatai aiszkina kokos kaukes aplaike nužudyti Daniels ir Ri

chords isz ranku Kiikluksklanii. Teismas atsibuna paviotavam sudo Bastrop, Loiiisianoje
"* 4N»|| *4 «!• 4M* <t> M iMim >*>.* m, . 4 * «> .1 y ■ ■ “• •« M **• ••*•••* * 11 -*** *•* *“ ’** "****'•-

raudona gvazdi-! ju vada, kad tuom i

3 
3

Mano pažinstamas Andrius 
Savich, 2 menesiai atgal gyve-

f no Akron, Ohio, dabar neži 
y » ' . ii'-11 r

nati kur. Jeigu kas žino apietuom- kame dalvkas. L 
girdėjo tik vielomis.

Ant pirmu advokato žodžiu 
kūrinos jis prakalbėjo p*— 
tai| linksmu balsu, Macci atsa- 

paskambinti j ko visiszkai kitokiu, 
laibai t 

valgoma ji kin bildu negaliu, 
Pahiuk, *—■ 

draugas - 
ryti nesmagu m n 
pirmininkui 
Draugijos, ’ ’ 
darbininkas praszc

jai atidarė, ji

ji pamato 
ir puiku 

geliu bukietu, žinda, knyga su 
Įiaveiksleliai.s ir dirbamąjį gur
iniai. Tas 
szvontadion iszka i 
staliuko, ant kurio mirksėjo 
sanies spindulys. Greit su dė
kingumo žodžiais ir juokais 

a psikabino 
paskui... paskui

viskas gulėjo ant 
iszpnoszto

ant

mergaite k amt a i 
gimdytojus, o
pavelijo jiems savimi gereties. 

ji buvo gražesne, 
negu kuomet kitados. Jos gar
biniuoti plaukai ir dideles 
akys rodėsi juodesnėmis, negu 
kitkart. U puikus raudonas 
gvazdikas, dabinantis jos bal
ta jakute, atrodo iszbalnsiu su
lyginant su maža,* aiszkiai pur-

ir

Bet . kalba ji

»
pa.pra.s-

gailiuosi, bet io-

atsako jam jo 
negaliu gi asz pada- 

gorbiamain 
“Atna t ninku 

kurio tas vargszas 
pasirūpiu

ti apie ji. Galu gale jis puikus 
gi (hirbiniukas: iszbuvo du

ir ne karta 
kad tu ant

kartojo savo

Jji, meldžiu, praneszt už ka bu-
| į si ii dėkingas.
Ė I
Į I

H 
ii

I 
2 g
it

Š

į

me

Alhcoi vėl at- 
, aiszkinda- 

priežastis; bot
I *

tu taVo dirbtuvėj 
neprivedė prie to, 
jo skusiiimesi.

Vienok senjor
“no

mas atsisakymo
m or gai to nei szg i rd o j u.

Tuomet advokatas užsipuolė 
d a labiau.

— Gerai, - jis tarė —- bot 
pagalvok apie tai, kad jis jau 
szoszi menesiai kaip be darbo 
ir kad. kreipdamasis prie ta
vęs priimti ji, jis tuom paežiu 
prisipnžysta prie savo kaltes.

puriniu, kaprizna ir paliepiau- jeigu jis jau yra kaltu. Pagal
vok ir apie 

Albos tėvas pastovėjo priesz szeimyna 
ja valandėlė nebyliszkai gere- dauja.

Bot Macci

ežia mergaites burnute.
ir

lai, kad 
kad

jis turi 
jie visi bn

vis atsake, 
mis. Tos akys keistai prieszgi-i kindamas priežastis. — Keikia 

is, tu-1 gi parodyt pavyzdi. Labai ji.v 
• • ; a * • 1 1 1 • 1 i

damasis ja ja maloniomis a Ri

niavo su ilgais, žilais ūsais 
rineziais žiauria, iszveizda ir 
tesianeziasi nuo burnos iki pat 
ausų.
tu, kad isz
senjoras Maccį — tasai nedi 
delio ūgio žmogits, su seno ka
reivio isz\,eizda ir pūslėtomis 
buvusio darbininko rankomis 
— kurio visi 250 darbininku jo 

vienoj isz 
visame

Vien pažiūrėjimo užtek
au pra st. jog 
tasai

kart

didelėj dirbtuvėj 
puikiausiu dirbtuvių

greieziau bijojosi 
negu mylėjo - 
džiausiu tarnu 
metu dukters, 
rioR veido da aiszkiau pabr’ež- 
davo sena jos 
riszka paėjima.

Vienturte duktė, graži, silp
nos sveikatos, Alba turėjo vis
ką, kas tik yra reikalinga des
potui. Ilga liga, kuria ji pere jo 
du metu atgal, 
tvirtino jos valdžia. [Szpil- 
džius kiekviena jos kaprizu, tė
vas bažijosi, kad tai daro pas
kutini karta, 
mate, kad jo atsakymas pyki
ną mergaite, arba kuomet ji 
griebdavosi už baisaus ginklo, 
badavimo, kad savo 
arba, pagalios, 
patemydavo, kad ant

Turine —
— buvo nuolai- 

savo dvvlikos 
ploni ruožai kn-

motinos ba jo-

galutinai už- 
valdžia.

P. Kazlauskas Ill
J

909 Wooster A ve., 
Barberton, Ohio.

Paieszkau srtvo pusseseres
! Urszulcs MildaŽukes, isz jįjO
S 
c 
s 
£ 
tX 5 : 5
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Isz Springfieldo tiligrama

vanojo szita 1
Asz prižadėjau iszpildyti j smagumą, 

jos meldimą.
te, 
mimo.

Ir mergaite apsikabino tėvo • ri 
kaklu.

— Tu prižadėjai 
papraszyti manės, — 
bos tėvas rimtai, —

ka.
padalyti perkaIbejimai ne meldimai. Ir

gava u, 
lenais nuke

liavau,
Vienoje grineziojo ižgirdau

Kada arti prisiartinau, 
Tikrai velniszka klvksma I ..

atsakyti mano
Negali gi (u, tė

ti ienoje gi
tam karsztA.ni 
tinginiu ir pleperiu

Ir vėl atsikreipęs
1

advokatui Boleti,! vol gi... po teisybei... ji parodo 
»ui. ..„-„ i! Ifizpildyk josapgynėjui visu

H « •
in dukte-

jis pridūrė:
- Tariant, no žodžio dail

iau apie Czineano, ne szian- 
, no rytoj, ne abeliiai kup- 

todel, J mot nors... Girdi? Kitaip visai 
kad tu turi gera szirdi, asz ta-! bus blogai... O dabar eiva pie
vos už' tai nebaru.
galiu iszpildyti tav

I 
draugei ; g 
tarė Al-idien

ir

m

Kodėl gi ?
Nėra kam 

kad tu

Pinkavi^iu 
■«• ,,«»»m

Taipgi pnshro-
. f

dažiu. Meldžiu atsiszankt ant* 
adreso.

Mrs. P. Simaliene,
64 Pardee St., 

New Haven, Conn.

p isz k u Para 
Kaimo, V 
Su valku Red. 
liu M artino ir Vincento M d

Mikoliszkiu GmPno

a isz
ii 
$ 

norėtu iszpildyti draugo mol- 
ir net neturi 

ta darvti.<

— .Jie norėjo kovoti su ma
nim — tarė užbaigdamas Mac
ci, — jis ir likusieji nariai jo 
szaikos... bot pralosfco. Tas blo
giau del ju. Asz teip elgiuosi, 
kaip ir jie: naudodamasis prie- 
szais juos ginklu, koksai man 
po ranka pateko.

Bet tu gi kovoji su žmo
gum, kursai ginklą jau numo
to, — atsake Baloti, — tu ko 
voji su apgalėtu, 
džia pasigailėjimo.

— Jis sžiadien meldžia pa
sigailėjimo, kad rytoj pradėti 
da arszesne kova priesz mane.

nekalbėk apie

Bet asz ne-’ tuot, Sinjorina! 
t praszymo. I

I 
aiszkvti tau 

nesuprasi fu j gi o.
I ti. nudavė buk nematąs to. S

o
Jie sodo už stalo.

inoparagavo
‘ . Ti

Mm ’gaite 
veik ne vieno val- 

rovas, nutaręs nenusilois- 
e-

d ima, bet .negali

kursai .mėlt

Susimildamas, 
tai, asz neperkeisiu savo nuta
rimo.

Tai paskutinis tavo žo-
dis V

Man labai nesmagu, kad 
arti prietu tg dalyką i ei p

delko, 
priežaseziu.

Asz jas puikiai• supran-■ nei jau laikas parodyt tvirtu
ma, jeigu jis nenori tapti žais

tos isz
Senjor

tu. 'Iii senjorui Boleti iszaisz- 
kiuni delko. Bet tai visiszkai In 
nepertikriuanezios priežasties.! mcrgiszczios.

Ar-gi galima, kad'valgė tylėdamas. Bet, mntydn- 
asz pa ša ky czi au 
tu staiga ma atsakei 
lios, asz da sziadion

O paskui...

rankose dykusius
M acci

draugei, kadį ipa.s, kad laike visu pietų Alba 
?... Paga-
turiu pa-j motinos meldimu, jo piktumas 

raszyti ant temos, kaip gr 
turtuolis gelbsti

vargszo

nieko nevalgo, nepaisant ant

tingas 
skurdo
Kaip asz surinksiu 
reikalingas mintis? O žinok ta, 
kad Czineano 
baisiam varge. . 
viską suprantu! 
kaip- asz - ina-tnu, 
Czineano
jo. Dievas žino, ka ji valgo. Gal 
but ji gyva

jai les-; apsikeitė neramumu.

Paioszkau Joną Czesoni pir
miau gyveno Shenandoah, jau 
4 motai kaip nežinau kur. Pra- 
szau

Ir bobiszka riksmą.
Prislinkau areziau
Ir ka ten nuiczinn?

Prie stalo mergicos apsodia
Atsiprovinejo

Bonkos ant stalo stovėjo, 
O no kurios po stalu gulėjo.
Buvo tonais ir bernuku,

tik gera, szirdi. 
meldimą ir viskas užsibaigs! 
Man rodos, tas Ims iszmintin- 
giausiu iszojrmu.

Senjor Macci nuo kreses pa- 
szoko.

— Stacziai stebėtina! 
tina da mažiau protingespo 
gu duktė? Ar gi tu nesupranti, 
kad asz priimsiu ta Czineano. 
tai man reiks priimti ir jo vi
sus draugus ? Butu tai didžiau
sia beprotyste visu akyse ii 
tokiu mano silpnumo darody- 
mu, kad susilpnintu mano val
džia dirbtuvėj. Nejaugi tu nie
ko tuose dalykuose 
I i ? Taigi, anot tavos 
teisus? Nėra ka sakyti, puiku 
suraminimu ditodu man mane 
szeimvna!

Ir metes peili ant stalo 
(‘jo in savo kambari, 
tamsoj sudėjo suerzintas ir su
pykęs. Bot jis atydžiai klauso
si, laukdamas miliutą už minu- 
tos, ar neiszgirs 
dukters žingsnius, 
ar ji neateis atsisveikint i su 
juom ir patinkat jam laba nak
tį, kaip tat darydavo kas va- 
ka.ia. Ir volei shvo jis tikėjosi, 
kad toj valandoj meilumo, 
kuomet viskas susilygina tarp

t •

Mo.
ne

n <‘su p ran-
, asz iie-

1

fenais bosi oda

atsiszankt ant adreso.

Sagamore, Pa.
Elik Czesonis

Box 223

Paieszkau savo brolio dūk
tos Veronikos Mockevicziutęs, 
po vyru Žukauckieno, paeinan
ti isz Kalvarijos Apskr., Kro- 
kelaukio Para., Atesniku kai
mo. Pirmiau gyveno apie Du 
Bois, Pa. dabar nežinau kur. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Mikolas Mockeviczius,
Box 418, Benton, Ill,

ir bernuku
Iszrode ant kvailiuku,

O j kas ten darėsi. 
Viens kita varosi.

Mat kas penkine pridėjo, 
Gerti' munszaines galėjo.

Ne ilgai tas užtruko*
Ba tuojaus visi suszuko, 

Revoliucije didelia padare, 
Boba visus iszvare, 

Pakauszius keliems sudaužo 
Viens kita gerai apdaužė.
Pas skvajeri nusidavė,

Boba už svietka pridavė,
Badai vėliaus susigadino, 
Bet boba visaip iszvadino. 

* # *
Musu miestelije užtikau, 

Apt dvieju bobelku užėjau
Kaip rodos

Paieszkau savo giminiu Ta- 
mosziu Markaucka paeinantis 
isz Vilniaus Red., Traku Aps-» 
kr., Szakaldonu kaimo, Samaį 
liszkiu Para., taipgi Franas it 
Vincas Sinkavicziai paeina isž 
Geluszio kaimo,
Para. Jeigu kas žino apie juo$

.(tlO

taipgi Franas i į

mi
kli r pu-

Kietaviszkiii

, Vieszpa- 
Lyg t y ežia tokioj 

vaidino sau 
tokia linksma busiant!... Perei
ta meta tokioj dienoj laike pie- 

visokius nekal
tus dukters szposus, jos pirma 
kiidilciszka cziulbejima, viso
kius iszminiingus žodžius, pir
mas pergales jos grožybes, ku
rios privertė drėbėt isz pasidi
džiavimo teviszka senjoro 

Diena Albos gi
jom būdavo 

O dabar jis turi žiil
si įpykus

Dieve !mio j tie
szeimyna. Į dienoj, kuria jis 
tam man

I

i

szeimyna yri’, tu atmindavo 
Ak, dabar asz

Jau menesis,
• «*kad“ Marija

persikelt e su men ko

tik
duona. Ji dabar, pradėjo blo-j Macci szirdi. 
gai mokytis ir

1

vion a juoda. teviszka

ateina iii mo
kykla su raudonomis
Ar nori, tote, kad asz jai pasa-|ret, kaip ji badauj i, 
kyeziau, kad tu nori, kad jie 
isz bado numirtu ?

— Asz visiszkai

akimis.
mimo visuomet 
szvento.

tu

art imantis
Jis lanke, 

atsisveikinti

malonekit praneszt
JVm. Katuli s,

Munson Sta., Pa.
wi

ant E. Market 
st lyto,

Vos aut manes neužkrito.
In karezema bego staiga i, 

Rodos leke du vanagai, 
Lyg keliu andarokai,

Isz ko Buvo dideli juokai.
Tuojaus pažinojau ant terlos, 
Jog tai buvo niekam nevertos; 
Viena buvo teip pasigėrus, 
Andaroka turėjo apvemuš.
Pati jau paejti negalėjo, 
Saliuninkas vesti namon tu- 

rej°-
Antra iii karuti insidejo, 

Iri narna nudundėjo.
Ir merginos ten negeresnes,
Bet truputi už mamytes 

smarkesnes, 
Bainbileis trankosi nuolatos,

Ne klauso motinos,
Lyg vėlybai nakezei valkiojosi, 

FJapcrlauje ir szaiposi.
Tankei ir in stikleli pažiūri, 
Apie savo visai neapsižiuri,

O da isz panosių varve, 
Szlebes atsiduoda smarve.

Ej, jus flaperei, pasitaisykit, 
Taisės muses iszvarykit, 
Ba jeigu dii karta ant East

End pribusiu, 
Ilginus truputi pabusiu,

O tada kitaip apie jus pa
dainuosiu,

Ir visam svietui viską iždai* 
Duosiu.

• 1 ♦ •
Jau norėjau užrapgt,

Paieszkau savo pus-seseru 
Marijona ir Petrone Gudai- 
cziutes po vyru viena Anufrie- 
ne o kitos nežinau vyro pavar
des. Trylika metu atgal gy- 
veno Middleport, Pa. Paeina 
isz Vilniaus Red., Traku Aps- 
kr, Varėnos Valscz., Perlo jolevo ir vaiku, 

szys ji.
Iszt ikruju 

jis tamsumoj 
žingsnius, 
tiese, tartum parodyti noroda-1 
mas, kad da jis tnojaus nedo
vanos. Bet jam isz karto prisi
ėjo nusileisti, kuomet jis isz
girdo, kad dukters žingsniai, 
vietoj to, kad boti nedrąsiais, 
kaip jis tikėjosi, skamba tvir
tai ir nutartai. Kuomet iszvy-L 
do prioszais save puikia, dūk- , 
terš stovyla, jis kuo neszoko,| 
kad ja apkabinti 
prie savo krutinės, bet susilai
kė.

Alba szaltai tarė:
— Laba naktį, tote.
— Tu nieko daugiau netu

ri nian pasakyti? — 
jos tėvas.

Mergaite valandėlė paabejo
jus tarė:

— Pr i i m k a t ga 1 i n d i rbtu - 
ve Czineano.

— Vėl! —

Alba persip ra-
miestelio. Turiu svarbu reika
lu, jei kas žino apie jas mel
džiu praneszt. (tlO

Mrs. Pauline Lasauskiene
L. Box 45 l

Lyon Mountain, N. Jf

už pusvalandžio 
jos 

Senjor M ace i iszsi-

J

iszgirdo

ir nuliūdus....
Ir jis pats turi ryti užnuody

ta del jo valgi su szirdžia pilna 
piktumo. Jis paslapczia žiurė
jo in dukterį veik nedrąsiai, 
todėl kad 
jos begalinis užsispyrimas, 
galėjo, jei tik norėjo, 
visa savaite ant vienos 
duonos, galėjo priverst ji per
kąst pekliszkas kanc/zias, tiži

ai d saves 
Visoms spėkoms stengėsi 

lįstipręt savo nutarimo ir

to neno 
pi kta i a t sa ko Senjoras 

l'žtonka! Kinam pie-
riu, 
Marei. — 
tuoti.

Bet kuomet jis szirdies priimi... Bet tai mano 
paskutinis žodis.

— Zinai, — pasalto advo
katas, k re i pd a m:i s i s 
ru —-- po teisybei, 
skaieziau ne tik j
ir protingesniu ir mažiau pui-

pasiekti, 
kuomet tėvas 

gražaus

prie du- 
asz» tavo 

geresniu, bet

apreiszko 
Marija

—Ka daryt ?
mergaite, — jeigu Marija ne
turi, ka. valgyti, nevalgysiu ir 
asz.

nedrąsiai 
jam buvo žinomas 

ii 
iszbuti 
sausos

SZPOSAS ŽALNIERIAUS 
ISZ 4 TO PULKO. i I

______ • *
'* I 1

Karta važiavo jonerolas, po# 
žiūrėdamas gli t as savo žaluie-* 
riu, 
laike

neszoko 
ir priglausti o kada sugrižmejo vėlai, 

kada visi i
AUIVJV ¥Uiai| 
privalo but? 

ant savo vietų, užtiko vienu 
Žalnierių isz ketvirto pulko ge« 
rai užsitraukusi. Į

kas tu per viens f 
ii .'

tave nubau-Alba asz
kesniu. Lai buna tavaip, ir lai 
tan buna ger/ii... Perduok duk1- 
terei sztai szita bukietą ir vi- 

pasveikink.
»

Senjor Mac 
gomaja su 
du ir perdavė Albai 
kieta.

SU H
t

siu kilodama, užtraukti 
liga.
sustiprėt savo nutarimo 
kreipė aki in iszbalusi veidu
ką, apsiausta juodais plaukais, 
idant pripranti prie pasiprie- 
szinimo, kuriamo jis turi būti 
nors kelias dienas, kad sugra
žinti sau silpstanezia teviszka 
valdžia.

— Bausk!
Senjoras Macci 

jo rankas ant krutinės 
kreipė in paezia, kuri ežia pat 
sėdėjo ir szypsodamasi klauso 
kalbos tėvo su du k tore.

—t Žinai ka, pati, 
sztai, mergaite pereina
rybas: ar girdėjo kas kuomet

suk ryži a vo
ir atsi- — Stok!....

Isz ketvirto? ‘.V
— Isz ketvirto. f' ■

♦

i sugrįžo in val- 
apsiniaukusiu vei- 

geliu bū

tuomet da
lia stan- 

ša
šu pa

A

kalto Albos kakliuko gyslos 
pasipurdavo isz piktumo, tar
tum pasirnoszusios pratrukti, 
— jis visiszkai nustodavo no
rą vesti su ja kova.

Senjoras Macci
rydavo da paskutine 
ga, szaukdamas in pagelha 
Vo žmona, 
prastu jai malonumi^ patar
davo jam dėlei santaikos nusi
leisti dukterei. Tokiu bildu Al
bos volėj liuesai kerojosi ank- 
sztai supintas tinklas visoke
riopu mažu ir dideliu ydų. Bot 
szios paskutines neužslopino 
Albos szirdyje žydinio pasigai
lėjimo ir genimo, o teiposgi 
ankstyvo

Bet toji, 
malonumu^ m— l’ote, — tarėjam duktė 

tvirtu balsu — priimk vėl in 
dirbtuve ta žmogu.

v a s.
Ne, — sausai atsake te-
Bet jis tuoj pasigailėjo 

savo žiaurumo ir minksztu bal- 
pridūrė: — pakalbėkim 

Albina. —

užklausė

szita, 
visas

genimo, 
ir stebėti no del jos 

motu supratimo žmonių skur
do.

Kuomet Alba pamate, kad 
tėvas užtektinai ja atsidžiau
gė, ji tarė jam:

— Tote, asz turiu pas tave 
reikalą.

Bet kaip sykis, in ta laika 
duryse valgomojo kambario 
pasirodo tarnaite ir pranesze, 
kad senjoras Boleti, — garsus 
ir žinomas advokatas, didelis 
Macci’o draugas, — nori ma*

su
apie ka kita, mano
Tu sakei, kad turi prie manos 
reikalu?

— Tai įmvo tas 
kuri tau pasakiau.

— Kaip tai —

reikalas 1

nusistebėjo 
tėvas, sustodamas viduryj val
gomojo.
- Teip,

apie panaszu drąsumą?
Ir vėl atsigryžos 

terš tėvas tese:
Ir kok—ios tavo pareigos 

kas link to galvažudžio, kursai 
paežiam karsz-

ir kursai - dabar,

prie dūk-

tyti ji ant keliu minuoziu.
• Svecziu invede in gretini su 
valgomuoju kambari, teiposgi 
ten inejo ir senjoras Macęi. O 
jo dukte, terpu kitu ydn* esan- p * • ■ t • V • < !• • • • .

uždengtu durin,kaJ dažinoti,
* ■ i„iK >

ii ir labai žingeidi, priėjo prte 
bU «« * > VI Iv A 4*1 /J A X IM Ji'ij'l

K r* Ai"' /

y*M*i

atsake mergai
te, ir, pamažoli užsidegdama, 
tese: — taigi ta ir norėjau 
melsti tavęs. Marija Czineano, 
to darbininko duktė, mano 
mokykloj drauge, sziandien, 
ryta ji melde manes papraszy- 

Jį tarė man; 
Šiądien pas tavo tęva ateis

— Girtas?
■■■ ■ "■ (i irtas, įimvjiD*.**....,
— Sęski ten — ir parode in , 

užpakali karietos. Idant būtį 
t virtu, jog žalnieris sėdės, lie
pė jam laikyti už rankoves jojo 
inandieros. (

Žalnierius ne būdamas kvai
lu, pririszo jenerolo 
prie karietos o pats paemeš ko
jas po pažaste, bego uliczai- 
toms in k aza įmes, pakol jene-

Ymkite ta j i girtuokli! —

jaso m i lesta

* • ® „ # 
’■'C';"' . .

Piotuš pasibaigė teip, kaip 
I1! tojau s 

anojo in savo 
kambarį tvirtais žingsniais.

Buvo Ketverges ir kad duk
tė po pietųJ niiejo in mokykla,

ir prasidėjo ,liūdnai, 
po pietų tęva

suriko
paszokes. —

jau perdaug! No už jokius pi-
, girdi! Badauk t

M a c ei
senjor 

Ne, to tai Tiligr^ipas pradėjo szapkt, 
Kad pakoeziot viena gaspit- 

dine,
Apie Pottsville gyvenante.

Kdžna aplojo,
Ant visu plovoje,

Apsitorszus tandžioja 
Viltis nuolatos kandžioja 
Kaip szarka jau sudŽ^ivoį 
Niekas pas jaja nėpa|nivo, 

No palaiko ne burdingieriu,
O ir pilna bambadierin, 

Kurie ant stalo laiko ma-
• t

Nuo valgio nuvaro visus

nigus, girdi! Badu u k 
menesi. Eik gulti!

Tolinus bus.

kad ir rankoveapleido mane 
tame Įniki?
vargo davestas, siūlo man dar
bą, visiszkai man nereikaliu- 
ga?

Paskui Senjor Macci vėl at
sikreipė in paezia: . .

— Iiisi va i zdy k sa u, kad 
tai yra tas pats, kursai perei
ta meta šukele priesz mane 
desziniti savo draugu.,. Viską 
jie rengė patyka ir surengė ka 
tai panaszu in draugove. Pas
kui viena gražia diena, jie at
sitraukė isz namo dirbtuves, 
ir da kaip: jie nuėjo pas nuo
latinius; mano klijentus siuly-. 
darni šavo patarnavimus; pri

sau

ti to nuo tavęs, 
u r

... ( ■' ' , • • • yrj |i J'1| o>g: r—- - ■ ' - 4. ' I ■ " ■ ■ ' "   r J, ■ - r r 

advokatas Bojeti, kad teipogi (verte kalbėt apie save laiki
vi v»w ,»v T v. įįt . XUHZAZH urs., vr.ft oiųMtmici’

mekjžiu tavęs, pertikrink, savo’ ma, jie visiė, ^ūbankrutiję,* pa^ 
■ nežinau kokiu 

dirbtuve. Mes bift-'bndn dęl ju sunnktpSi lr;asrr 
Marija man pado j turiu priimti in savo dirbtuve

I ' t ■

ri

papraszyti tavo tėvo. Asz gi: raszėzius... Už metu, supiranta^
4 ” ’1^  L 1 ••.***! ■ y fOfM - t***-j

tęva, kad jis vyl priimtu mano baigė pinigutį

daujaine.“

tai siūlomi raszytivužduota dar
bą aut temos apM gaiiestinga
turtuoli, ir varginga Wanly na. 
Vakariene praslinko teip pat 
1 i u d na i, k a i p i r p i e t u s. M c rga i - 
te vos-vos nurijo kelis galėtu 
lapelius ir duonos kąsneli ir sė
dėjo prie stalo tylinti ir nuliū
dus. <

Bet sztai senjor pa- 
’ riktelėjo in

1 i u d na i, kai p i r p i e t u s. M e rga i - 
te vos-vos nurijo 
■» 1 W ¥

2'.j.

rikte^jo

— AĮg^k gi. ubytsį5 syki. 
Ka ip t ii gali ta dakišji ? Ar 
tu nieko neturi1 pasakyti tai 
negerai mergiszcziaų kuri ty- 
czia nieko no Valgo,r kad tęva 

iįfc iki . ..'-liU*

mėte kantrybe ir'
, . ■ • . I’

Atgyk gi
paezia.

kankytit
O Dievo mano!
1 • 1 ’u.’ •

— i/ i/jc ve manot — ra
miai ąti^ke.Wmijora Maegi, — 
rru ž'1:?1;1"''1
mus dukterį noperlikrius
rt it pą^įj$-hh. gerai

f lllį į ■M
i

f

I 
*1 > j." »

Sužinojo.
—-Delko moterims neauga

barzda ir ūsai?
a- Sznekinskione savo vyro, .

klausia

Del to, kad negali taip ii-
žinal,’ kad -gai t-ykdi ir duot progos ūsams

”ir “T »
ii

e

Ii

(

T

nevrus

1
Norėjo akis iszlupti.

**įh**~—

—Ko tu, Jievute, taip nuliu-
dus?

—A, ba kaip

rolas atvažiuos.
— Ymkite ta j i girtuokli! — 

suriko jenerolas, — kada užva
žiavo prie kazarmiu.

Aficierius stovintis ant sar
gybos, ne suprato api ka ejnn, 
atydaves garbe, klausė ka turi 
ymtil... mislindamas jog

l

mislindamas 
“zvosezika”...

—Ta j i tenais, — suriko vėl a 
jenerolas — rodindamas už sa- 
ve« .

Nes tenais nieko ne. buvo. 
Kada persitikrino jog jin apga
vo, liepe jeszkoti po visas ką-

*

liepe jeszkoti po visaa ka-

isz bąimęs; -7- 
o npnnts jenerolas. prižadėję 
atleisti kalte, idant tik kaltiny-

mama, išveją in zartnes, nes kaltinykas greitai!
’ «jpiuęWojo isz ’ baimes; - 

hprmta .lenerolas. prižadėjo

rUž tai, kad tėvelis mamai-'kas prisipažittth, bet szmiito- 
xnhnn»iflT»n L.U.« (3A?-*- i-—1-2- ? 1

bažnyozifl, tai Katriute norėjo iszsipagiriojo i
tetai akis iszlupti.

—Už kai

te pabucziayo,
■< •

t

Irius jam ne intikejo ir tylėjo.

I
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SAULE

t

V

•ant ar ataesiat parodyt knygute 
ar na. Met norim kad Ir Jua tu re
tumą t reikalą tu musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adarai nuo 3 ryte iki S 
popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK (126.000.0*
Surplus Ir Profit u >631,344.60

Mokame antra procentą ant sudėtu 
plaišu. Procentą pridedam prie Jus

Žinios Vietines
— Tni jau Ketverge turime 

, 1 diena Vasario — February. I
— Tiejei, kurie myli iszsi-Tiejei, kurie myli iszsi- 

gerti stikleli, tegul apsisaugo- 
nes po visa pavietą priviso 

triicinanczio sztopo, kuri par
duodu nesavžiuingi butlege- 
rei, kurie nesirūpina apie jusu 

isztraukt pogyvastį, bile tik 
keliolika doleriu.

— Isz priežasties geru dar- 
musu pavietė ii- 
prio darbo daug

Ne tik kasyklos dirba 
kitos szakos p ra-

II. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vico-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kasteriąs.

ant szil- 
lokes agent- 

To- 
jnms
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KURIS LAIMINGESNIS?

Laimingas kas nesigaili į 
pinigu.

t •

Vaiksztineja po asla senber
nis (senas 
užsigėręs

“singelis”), truputi 
r a u d o 11 os i s, a ps i t ry- 

nusiomis drapanomis, nevalytu 
apsiavimu.

• # *

— Visi szneka ir szneka: eze- 
dyk pinigus, tai busi laimingas. 
Kvailiai! Asz sakiau ir saky
siu, laid tik tas laimingas, kas 
nesigaili pinigu. O ypacz Amo-

Pradeda, kalbėti:

MONOLOGAS

burdingbosiai ? Ka asz arba ki- 
geras bode .padaro, 

tai vis ant jn beda numeta! 
juokai, koki jie nelaimingi! 
Jei katras nesusiraukes pažiu
ręs in gaspadino, tai kada isz- 
ois nuo burdo, bus apszauktas 
paleistuviu. O, mos, tai kartais 
ir matant, burdingbosiui galim 

j misiuko ir vis

tas toks
T'et

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRARORIUS 

IR BALS AMI OTO.) AS

Laidoja tunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todcl 
Jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kite* pas mane, ne* asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

801 E. Fine SU Mahanoy City, Fa.

pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- į

1 bu kasvklose 
kos priimta 
žmonių,
gerai bet ir 
mones.

— Moterėlės, jeigu pas jus 
atejs kokios moteres, parduo
damos jum agentūra 
k u, tai paimkite
kas ir iszmeskite laukan, 
sios apgavikes 
duota agentūra pardavinėjimo 
visokio szilko, kuri sinnczia 
tiesiog isz fabriko. Už tai pa
ima i»o 10 doleriu ir dingsta isz 
akiu su pinigais, o jus neaplai- 
kysit ne szilko tik szpiga. Jau 
kelios moterėlės 
tos.

— Kun. Czesna suriszo maz
gu moterystes Juozą Moskcvi- 
cziu su pana Elzbieta A lėksi li
ti’.

novos

likos apgau-

apie 
pint likos
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JONAS M. CISARIKAS į I ■ 

EFire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

S15 W. Mahanoy Are, Mnhnnoy City 3

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

6RAB0KICS MAUANOY CITY, FA.

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Jjildotuvlu Krlle
si tini u, Veeellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
620 W. Centre SU 

. . -
Mabanoy City, Pa.

Llafnvltikas Graborlas

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke moters.

Prieinamos prekes.
i

(18 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telepbonas No. 149

4

C HA S. S. FARM LEY 
Real Estate Agent — Motary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mee galime Jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp tollaus.
W8 W. Centre SU Mnhiinoy City, Pa.

Tvlrcclsaiila Lietnvlszka
BANKA

DiAsls kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. . Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytam* 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems tn Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adreeavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahfuioy Ave^ 

MAHANOY CITY. FA.

•to.

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusis Daktaras Kartumen- 
Gydo vlHoklas Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., < lig 
9 vakare.
119 E. Coal St

Bell Tel. 359-R.
Shenandoah.R

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Moatla yra tikra! pašok/.i 
Dalnga Ir kaa prhluns keliolika steigt- 
pa Ir savo adreso tai aplalkys t^>g 
arablazku gyduolių dykai. RaszyPh*.* 
ant ežio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad* 
way. Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaftdo* 
kita tos aslos protos risi kurklį yra

.Jau keliolika metu atgal, dar 
kur . priesz pasaulini karu, isz 
vieno Lietuvos kaimo du ber
niuku, Jonas ir Petras, iszva- 
žiavo Amerikon laimes paiesz- 
kotu.

Iszvažiuodamu isz savo gim
tines, abu tuo paežiu szirdies

mintimi 
nauja gy-

Kubaniszka loterija. Vaikai traukia 
gilukningus numerus.

r

rike. Ak ežia viskas už pinigus 
daros. Tik pažiūrėkit, meldžia
mi.

Kol esi jaunas ir nevedus sin- 
gelis, tai jau rodos, kad ir lai
mingas, ba mažai kas rupi. Tik 
sziai dienai. Ale dėlto ne ko- 
žnas, o tik tie, kur nesigaili pi
nigu. Jes, asz tau sakysiu: jes! 
jei nesigaili pinigu, tai esi my
limas nuo visu misi akiu gaspa- 
diniu. Ka ežia, ne tik gaspadi- 
nes midi, ale ir mister burding
bosiai tau gori,
užpundyt baczkele 
t u esi 
ketas ii

iipgai lavo sa vuosius 
paežiu baisia

va i zi 1 a vos i bu s i m a j i 
venima.

Ir abu, turbut, lygiai troszko 
laimes surasti.

Atvyko Amerikon.
Kadangi kiekvienas ju vyko 

skirt i nga n miestan, indą ve vie
nas antram antraszus ir prisi
žadėjo niekad vienas kito neuž- 

raszinotis, 
duoti

skausmu 
su ta.

dalintis 
vienas kitam

jo nemy-

mirszti, 
mint imis, 
patarimus.

Atsisveikino, atsiskyrė.
Raszinojos neilgai. Invairus 

reikalai, ar sziaip kokis tai 
prietikis juodu atskyrė. Ir net 
koletas metu praslinko ir bu
vusiu draugu apie vienas kita 

galima sakyti

t

numeriu per vaikus kurie in-

‘M

Sztai paveikslas traukinio
spės giluki tukstaneziu doleriu Kubaniszkojo loterijoje mies
te Havanoje. Numurai izbega isz didelios stiklines bones, 
vaikai paima po viena ir garso i szauke isztraukta numara. 
Daug amerikiecziu perkineja loans, bet
aresztavoje, nes tiesos nepavelina loszti in loterije Suv. Vals.

valdže pardavikus

yra žmonijaidvieju žmonių 
naudingesnis ir kuris jn gali 
but laimingesnis?

— F. Bajoras.

nieko nežinojo, 
net ir užmirszo.

sztai, anadio, sustoja 
Petras savo naujntely automo
bily prio 
mato:
pažįstamas žmogaus veidas. 
Žiuri Jonas ir ta pati mato.

Pažino Petras Joną, pažino 
Jonas Petrą.

— A, tai tu Jonai!
— A, tai tu Petrai!
Klausosi 

Petras.
Tndomi jo pasaka. Isz pirmu- 

, suko galva 
jisai kaip ir kodaugiau pinigu 
padarius. Pirko jisai krautuvė
lė. Nevyko. Nekažkiek joje ga
lėjo padaryti. Pardavė. Pirko 
didesne instaiga. Nebuvo pa
tenkintas ta. Zetige toliau. O 
paskui, kilus karui, dėjosi jisai 
su vienu savo pažįstamų dirb
tuvėlė. Dirbo joje diena ir nok
ti valdžiai reikalaujamus reik- 

Su kiekviena diena 
jo delmonan pinigai, 

kasdiena jo turtas dįdejo, au
go. Nebuvo jis dar tuomi pa
tenkintas: dėjo kiek galėdamas 
pinigu in invairias akcijas, pir
kosi namu. Visur jam sekesi 
nors vis dar daugiau norėjo.

Ir sztai sziandie kad ir nesi
giriant esu szio to vertas: turiu 

gražius gyveni- 
nuosavam autoino- 

o kaip gi

Tik

pabueziuot jo 
gerai ir gan a. J

Ka ežia! Ant ju sako, kad 
jie visokius negerumus pada
ro. Jie nevalyvi, ju net kojos, 
sako, pasmirdnsios!

Viską ant j u surokuot, tai 
ne su mano galva; ta gal pada
lyt tik gaspadines galva... Asz 
žinau tik, kad tas laimingas, 
kas nesigaili pinigu, o kas gai
lisi, tai tas nelaimingas ir nie
kam nevertas, nieks 
Ii....

Pažiūrėkit, kad ir iii mano, 
kaip asz gerai iszrodau, o del 
ko? Del to, kad laimingas, kad 
nesigailiu pinigu. Kiek kartu 
asz pareinu girtas, kad ne pa
stovo! negaliu; daužausi, rė
kauju, virstu, keliu, — vis ge
rai. Da pati gi 
prikelia nuo grindų. Lova, kur 
guliu, tai toj vietoj kartais 
būva pordcni perszlapus.... Ar
ba da arsziau atsitinka... O kas 
man?
kas darosi, ale teip tingiu kelt 
o ežia teip szilta... smagu 
ka gaspadinc veiks? pamisli- 
ju ir vali! Ba isz burdo už tai 
manes nevarys.
pasako: ” 
ba daug darbo buvo prie lovos 
ir keliniu”.1.. A) kai asz nesi
gailiu užpundyt, tai ir vol gas- 
padine su burdingbosiu mane 
teip myli, kad nu!

asz

I

gyvenantis

o esi
burd ingbosiu! G as

gatves kampo ir žiuri
kur tai karta matytas 

s žmogaus

( 
gelis 
kuri 
kas
neparegeta

progresiviszkas

— Praojta Ketverge, 
Iroczia valanda po 
užgriautas per ddrtbanki Abo sau 
.Jones, 53 metu, 
Bowmano peczeje. Kuna a tra
lo apie penkta valanda. Žmo- 

dirbo prie durtbankio 
s nuslydo ant jojo, bot nie- 
neniate, tiktai kada jojo 

prie darbo dasi-
prato, jog likos užgriautas.

— Juozas Malinowski, 437 
W. Pino Str., likos sužeistas ir 
baisei suspaustas per puolanti 
anglį Mahanoy kasyklosia. Li
kos nuvežtas in ligonbutia.

— Musu
buezeris p. Fr. Sklaris, randasi 
biznije 16 metu szi Utnrninka 
ir laja diena, pripuola jo gimi
mo diena. Isz tos priežasties 
nedėlios vakaru susirinko prie- 
tolei linkėti p. Sklarui kanuo- 

, ilgo pa- 
sveikatos.

pp. J. 
Bocz- 
Kun.

kad nesigaili 
, kita. Tada 

ponu burdingbosiu užt i- 
misiuke gera, kad nu!

(Juokiasi):
Tu burdingierius, 

antru
padine ne tik gerai apžuri, ale 
kartais da aprūpina ir kitais 
reikalais. ..

užganėdintas, laimin-
žmogus jautiesi

i spūdine kartais

Jonas, pasakoja

gyvenimas yra tai banguojanti 
upe, kad tūlas joje yra nosza- 
mas kaip mažas szapalclis be 
mažiausio atsilaikymo. O tam 
turiu asz dar noro, patraukimo 
ir energijos. Pabandysiu 
dar ir tai.

Žiuri Petras in Joną ir szyp- 
sosi.

—. Bet ar tame laimes sm. 
surasi ?

— Nežinau, bet bandysiu.
Ir dar kiek pasikalbėjus, pa

spaudo draugai deszinemis, 
Petras sėdo savo automobi
liui!, paspaudo rankinole, ma- 
szina sujudo ir nurūko tolyn, 
minion nusimaiszvdamas.

Jonas nuseko ji akimis
į gai dar žiurėjo judanezion gat- 
’ vese minion ir svajojo apie sa- 
; vo busima, kuria jis 
laime.

Ar pasieks jis tos laimes — 
nesvarstvkim.

v i sukuo 
gas.

O merginos... 
Jos ir tokius 
g . . t t
riau su tokiais 
“C/Zi u ngnmo,” 
joms užteks, 
szirdele panori 
saldaus ar kartaus, 
joms Teik paminėti, arba ir ne, 
— ba ir teip 
norą.

(Pasididžiuodamas):
— Na, ir ka? 

esi gerbiamas, koki 
da turi!

O jeigu kada nori su mergi
noms

(Juokiasi). —
kur ncsi-myli 

caili pinigu. Žinai, ir joms ge- 
d ran gaut i, ba 

visados 
1 jeigu kada 
gėry muk o — 

tai tik

Kad ir kartais jaueziu, ju atvykimo dienu 

o J il-

ar

tai 
O

pataikai joms in

Žiūrėk, 
gera var

kaip
r>

Tik kai-kada 
Džiova i, užpundyk, Zetige toliau. O

Žino ja gerai.
Turiu dideli nemalonu- 

Tik insivaizdinkic sau
sutvers.
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Katre Sanfandulskiene vakar 
sake man kad asz esu viena
isz didžiausiu tinginiu.

— Negalimas dalykas, isz
Verta pagalvoti tik, kuris tu kur ji taip gerai žinotu?

menis, 
plauke—Vargutis

Didelis Koncertas
ir Teatras

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

lt

geriauio pasivedimo,<»•

gyvenimo ir geros
m’— ------ raJ0Sj

W. D.
C i sari kai,

V. L. Boczkauskai ir 
F. W. Boczkauskai. Poni Skla- 
riene pavioszino svetelius pui- 

gar-

1 v llI4UV 11 s 
Teq) svecziu 
Ancerevicziai, 
kauskai, 
Czesna,

J.

kiu užkandalu ir kitokeis 
dumvnais.

— Nukritęs nuo trepu, isz- 
silaūždamas sau koja, Povylas 
Koczkoskis, 46 metu, likos nu
vežtas in ligonbuti.

Duno, daktaras 
daktariszka

atbėgo 
pagialba, 

rože 
už jojo

— Jonas Karaleviczius ga
vo pripuoli saliune szale dak
taro 
neszti
bet Jonukas atsigaivinęs 
su knmszte daktarui 
geradejyste. Už savo neiszmin- 
tingn pasielgimą burmistras 
uždare Joną kozoje.

Musu barbens Juozas 
sziadien yra 

žymiausiu burberjn 
Ameriike o ir vienatinis Lietu
vis, kiuris laimėjo dovana $25 
už sutnaudojima daugiauso De 
Luxc» toletinio kvepalo isz Ko
ken Co. Well, musu barberis 
žino- kas yra goriausia del savo 
kostumeriu, nes naudoje tik 
geriausia, sztopa norints turi 
mokėti daugiau, bile intikt sa
vo koestumariams.

Aneeivviczius 
szeszti.i

nes
sztopa

Pittston, Pa. —

nori...
tai 
Jei

I

szv. Juozapo 
parapijos

atiduoda dukterį 
Da ir priprati- 

jei katra nenor

pasivaikszczioti, 
vaikszezioji, kiek 
da katra nenorėtu arba nemy
lėtu, tai reikia nueiti in namus, 
o nusineszt buteli degtines ar 
kege alaus užpundyt — daug 
nereik tik teip viena karta, 
antra, — na, ir bežiūrint, mer
ginos tėvai
tau ant valios.
na, jei katra nenor su tavim 
užsidėt. Gauna in kaili ir teip 
pripranta.

O koks gerumas tu karezem- 
ninku senam krajuje, ai-ba 
Amerike tu 
goriausi tau 
gerk, nesigailo k pinigu. O vėl 
jeiek asz turiu draugu, 
manim kartu vaikszczioja ir 
.koki jie geri! Ypacz po pedei.

Kaip jautiesi laimingu, sun
ku ir iszpasakoti.

Bot kai-kada neužtenka ki- 
szeniuj... Ale tai niekis. Sun
kiau padirbu, mažiau baliones 
valgau ir užtenka.

Bot kas gali ta laime apro- 
knoti? Nieks! Da koks pusgal
vis sako: 
me.” 
dyt pinigus, tai girdi, didžiau
sia laime. (Karcziai nusiszyp- 
so). — Laime! Tai asz pasa
kysiu apie ta j u laime.

Kur ta ju laime? Asz nema
tau. Jie tik nelaime tur tam 
apszviotime ir kad gailisi pi
nigu, Žiūrėkit, ponios gaspa- 
dines ju visai nemyli, burding
bosiai jiems ir ne toki geri. Ju 
net ant burdo kartais nelaiko. 
Ir da sako 
Kvailiai ir 
priima,

Kuri parengė 
parapijos choras, 
naudai. Atsibus Nedėliojo, Va
sario 4 d. 7:30 vakare, Norke- 
vieziu Saloje.

Visi lietuviai kviecziami at
silankyt. (2t.)

Reikalinga

senam krajuje 
saliuncziku! Jie 

tikdraugai
I 

ka sn

“Apszvi etime lai- 
Beik sZviestis, reik cze-

Pninas Ma
žeika isz.West Pittston sausio 
22 d,, rastas griovyje .negyvas. 
Pasmauktu policija, isztyre, kad 
jam. einant in dagba per gelž- 
kef i D. L. & W. Ii aijos trauki
nys užmuže. Mažeika 6 vai. isz 
r y to ojo in darbia, ir, ad su
trumpinti kelione ujo gelžkeliu, 
vienas traukinys matomai va
žiavo isz vienos p uses, žmogus 
nenugirdo, k ąd,. aura s ateina fcz 
užpakalio. \

vedes, tokiu iszranda visokiu prioka- 
apie 40 m. amžiaus^ Paliko mo- biu mus mistakes, tosios geros

Mna-rsnAIrkna? Arba ir Dfttis

kad laimingi! 
gana. Jei kur ir 

tai laiko kaip szuni; 
nežiūri, kad jam butu gerai, 
padaro viską teip, kad bile tik 
atmesta O jie ir tiek moka už 
burda, kaip asz. Bot kada pa
sitaiko kitas toks, kaip asz, tai 
tokius Bzviesųolius, žiūrėk, ir
varo lauk isz burdo. O kiek ant

A. A. Mažeika liuvo

Merginos ir vaikinai 
in marszkinn fabriką. 
Tiems kurie mokinasi 
to darbo gauna mokėt 
kožna sanvaite. Atsi- 
szaukite in

skatiko, turiu 
mo namus, 
bily važinėju. Na, 
tau? Kaip tau vyko, ar daug
prigyvenai? — pagaliau klau
sia Petras Jono.

Ir klauso Petras, o pasakoja 
Jonas.

Liūdna jo pasaka. Isz pirmu- - * * •

American Shirt and 
Overall Co. Inc, 

Sidney Sheanūeld Mgr.
South Main St.

S. JUOCNUKJS.
IdetuvlHzkns Krtauc.zlas,

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir isz 
geriausio materijolio pagal noro 
kostumerJaus. Senus pataisau ir 
iszproslnu ir padarau kaip noujus. 
Mano darbas gvaralituojamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St* SHENANDOAH.

ju atvykimo szin naujan, pil
nai! indomumu, pasaulin, Jo
nas puolėsi mokyklon. Mokėsi 
ir jam tai vyko. Iszmoko tuo
jau kalbos. Dienomis dirbda
mas vakdrais vėl bego moky
klon daugiau prasimokinti. 
Mokėsi jis amato — iszmoko. 
Bet. nieko tame indomaus. Gric 
besi profesijos, inžinerijos — 
kaip tik spėjo to pramokt, 
trauko jau prie ko kito. Ir pa
galiau plauko jisai isz moky
klos mokyklon, ėmėsi nuo vie
nos prio kitos mokslo szakos. 
Graibstosi idealu, bego savo 
žmonom gero darydamas, kiek 

juos pamokindamas, 
sz i and i o

pajėgė,'^
Ir sztai, szi and i o pasižiūri 
Jonas in save — plikas, pusiau 
apdriskęs; paskambina savo 
delmoua — tuszczia, pasidairo 
in savo gyvenimo ateiti — 
juoda, nieko 
to.

gyvenimo
geresnio nesiina-

Dabar ?

— Na, bet dabar prie ko 
manai griebtis? — klausia Pet
ras i

Dabar asz dar
pats gerai nežinau, Bet mano 
galvoj sukasi dar vienas svar
bus dalykas: stoviu, sztai ir 

asz
stovhi 

žiūriu asz in banguojanezius 
szio didmiesezio gatvėmis žmo
nos, vaizduojuosi sau kaip tai 
butu malonu ir smagu jei asz 
ta visa vaizda kuomi nors — 
plunksna ar paiszeliu — gale- 
oziau perduoti tiems, kas jo 
nėra mates, kad asz galocziau 
in ta vaizda indeti ta minti, 
kuria kiekvienas suprastu, kadI

Rengėmės daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiaaše tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

-n -r  ■ ■ - - -   m

Moterems Siutai už Maža Pinigą 
Bile kokis siutas dabar už puse prekes.
Sumažintos prekes ant moterų kotu 

szlebiu ir visokiu jekiu.
✓

Vyrams siutai ir overkotai.
Numažintos prekes ant fornieziu 

petu, divonu ir hiteru.
Pigios prekes, geras tavoras.

$

5 kar-

GUINAN’S 201 W.CENTRE ST

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------$---- 7
Norrkad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekin 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
G era banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Pm.

LĖON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlus
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