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Pomnikas ant motinos kapo 
užmusze dukrelia.

Hammond, Ind. — In septy
nis metus po palaidojimui sa
vo paezios .Johan Friedlander 
suezedino užtektinai
idant galėtu pastatyt pomni- 
ka ant atminties mirusios ka
po.

Praejta Petnyczia

pinigu

darbinin
kai atvežė akmeni ant kapo bet 
nepri cementavo. Friedlander is 
atejas isz darbo, pasiėmė asz- 
tuoniu metu dukrelia, su kuria 
nuėjo ant kapo pažiūrėti ak
mens. Mergaite prisiartino prie 
akmens ir kokiu tai bndu pa
stūmė parama ant kurio ak
muo stovėjo.
ant mergaites,

ant
Akmuo parvirto 

užmuszdamas 
ja ja ant vietos. Dabar szale mo
tinos silsisi kūnas josios dukre
les.
Persiskyrė nuo dvilekto vyro.

East St. Louis, Mo. — Mrs. 
Gora Yates, Panedelije atėjo 
dvilekta karta in vietini suda 
jeszkoti persiskyrimo nuo sa
vo vyro Aleksandro Yates, jo
sios dvilekto vvro.

Savo gyvenimu toji moterų, 
buvo aplaikius vienuolika per
siskyrimu, o vienas isz josios 
aplaike persiskyrimą nuo jo
sios. O kad du kartus apsivedė 
su vienu vyru, todėl eme szliu- 
bus dvileka kartu. Kada pirma 
karta isztekejo už vyro turėjo 
vos keturiolika metu. ,

Prohibiciios agentas paliko 
dideli turtą.

Syracuse, N. Y. — Kada ad
vokatai atidarė dėžutė banke 
Watertown Bank mirusio Jav 
C. Waful, rado joje 60 tukstan- 
cziu doleriu, apie kuriuos ve
lionio pati nieko nežinojo.

Waful buvo prohibieijos 
agentu aplaikydamas metines 
algos po 3000 doleriu, turėda
mas taji dinsta per tris metus.

surasta trisdeszimts 
bumaszku

buvo

ir

buvo

Dežeje 
tūkstantiniu 
smulkesniu pinigu.

Kokiu budo surinko taji tur
tą, tai niekas nežino, bet kož- 
nas dasipranta, jog tai
aplaikyti kysziai nuo bravoru, 
nes mirusis buvo bravoru in
spektorium.

Kunigužis aresztavotas už 
girtuokly sta.

Atlanta, Ga. — Reverendas 
Caleb Ridley, pastolis protes- 
toniszkos bažnvežios 
likos aresztavotu 
Ivsta ir važiavimu

uzionais, 
už girtuok- 

automobi- 
lium būdamas apsvaigintu. Pa- 
licijantas Shumate, kuris kuni- 
guži aresztavojo, rado automo- 
biliiije dvi bonkas guzuies.

Ant palicijos kunigužis ajsz- 
kino, buk sutiko žmogų ant 
kelio kuris jam davė isztraukt 
gurkszni isz bonkos, bet kokiu 
badu dvi bonkos guzulus gavo
si iu jojo automobiliu tai nega
li iszajszkyt. Reverendas Rid
ley randasi uždarytas kalėji
mo.

30 metu in kalėjimą už 
$105,000.

Dayton, Ohib. — P.risipaži- 
nias buk nuo keliolikos metu 
prisisavindavo pinigu isz Mia
misburg Bankihg Co., kuriame 
turėjo dinsta prezidento, John 
J. Scwartz, likos nuvežtas in 
vaistini kalėjimą Ohio, atsėdė
ti bausme per 30 metu už pa
vogimą 105 tukstanezius dole
riu.

Prietelei vagio jau pradėjo 
rūpintis iszmelst nuo guberna
toriaus pardona del Scwartzo. 
— Pasodės kelis metus ir bus 
paleistas ant liuosybes kaip ir
visi puikus ir dŽentelmoniszki 
vagys. ..............
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Iszmusze siena su gas- 
padinos galva.

Scranton, Pa. — Juozas Pa- 
krautis mylėjo tankes zobove- 
les ir lankei supraszydavo sa-t 
vo draugus pas savo ant pasi
linksminimo.
prasze pas save apie trisde- 
szimts svecziu, kurie teip links
mai siautė, jog nuo luini net 
pleisteris nukrito. O kad gy
veno ant antro laipsnio, o gas- 
pądine naino Katre Kluczins- 
kieno negalėdama ilginus klau
syti tu riksmu ir trepsėjimu ir 
bijodama idant visai narna nc- 
pagadytu, nuėjo ant virszaus 
ir melde Pakranczio idant tru
puti apsimalszyt u, nes jai ga- 

priek tam jau ko-

Ana diena už- 
sa ve

Juozas pa
su josios

dina narna, o 
nia treczia valanda po pusiau- 
nakt. Vietoje apsimalszyt kai
po geras žmogus,
griebė gaspadine ir 
galva pradėjo daužyti sienas.

Laike teismo ant rytojaus, 
Juozas sake buk Kluczinskie- 
ne ji rože su krėslu, bet gaspa- 
dinele prisiege, buk neturėjo 
pajėgu pakelti krėslo, nes ne
galėjo no pastove! ant kojų. 
Juozas užmokėjo deszimts do
leriu bausmes ir kasztus teis
mo.
3000 anglekasiu sustojo dirbti.

Pittston, Pa. —
trys tukstanezei anglekasiu su
stojo dirbti ezionaitineje aplin- 

v i so k i u
No. 6

Suvirszum

sugryžo in dar-

kinoje isz priežasties 
darbininkiszku ergeliu, 
kasyk losią sustojo 1800 darbi
ninku už tai kad Shafte No. 5 
“headmonas”
ba in penkes sanvaites po st rai
kai ir negavo savo darbo adgal. 
Central kasyk losią sustojo 
1000 žmonių kad bosas nenorė
jo prisiraszyt prie unijos. No. 9 
kasyklosia 250 sustojo, kad 
kontraktoris priėmė leberi be 
žinios unijos. Kitosia kasyklo
sia teipgi darbininkai kerszi- 
na st ra ik u.

Toje aplinkinėje isz tikrųjų 
angle k ase i serga ant “

ir tik sau daugiau kenke

kasyk losią

straiky-

vaiku isz

tis” 
ne kaip pagerina per (uos nuo
latinius straikus.

Tėvas sudege gielbedamas 
sunu isz liepsnų.

Altoona, Pa. —Luther Gates, 
40 metu ir jojo sunns Harry, 17 
metu sudegė deganeziam name 
arti Saxtono, kuris sudege lyg 
pamalu. 'Povas pražuvo, steng- 
(lama sis i szgi a 1 be t
miegkambario. Pajutęs durnus 
ir kad namas dega 
mete per Įauga 
tris mažus vaikus ir sena uosz- 
vi, po tam sugryžo 
žuvo pats su sumim.

Maistas ženklyvai pabrango.
Washington, I). C. — Mene- 

jjije Septemberio maistas pa
brango ant antro procento dau
giau ne kaip Augusto menesije 

kiauszinei pa- 
procento, kiau

liena 14 pr., sviestas 6 pr., tau
kai 5 pr., jautiena 8 py., pienas, 
suris 2 pr.,

kaip: szvieiži 
brango ant 17

Gates isz-

Ąį 
4-X

savo

Padekavos už tarnysta.
generolas 

Smedley D. Butler, sąnaris 
mariniu kareviu Dėdės Šamo, 
isztarnaves kariumeneje 45 me
tus, padekavos valdžei už dins
ta. Jisai turi du kongresinius 
garbes medalius už narsu atsi- 
žymejima ant kariszku lauku.

Sudaužė jiai piana, o jiji 
jam galva.

Baltimore, Md. —
vas Rymkeviczius, likos per sa
vo moteria pastatytas priesz 
magistratu už sukėlimą namie 
“velniavos”. Rvmkevicziono 
apsakė magistratui, buk josios 
Bolesis yra. paprastu girtuok-- 
liu, o kada tik gerai užsitraukė 

pasielgineje stuboje kaip 
beprotis. Praejta Subata atėjo 

su puskvatierka mun- 
szaines ir tuojaus pradėjo ant 
josios prileisti szturma. Laiko 
tojo pasiutimo Bolses sudaužė 

700 doleriu, ka

Brigadiejeras
D. Butler,

velniavos”.

tai

namo

Boleslo-

piana verties 
matydama jojo prisiegele norė
dama apsaugot kitus rakandus 
pagriebė krėslą ir teip smar
kei uždavė jam per pakauszi, 
jog Bolesius kryto ant grindu 
be žado. Negana to, sudže jam 
padovanojo szeszis menesius in 

idant jiasveiktu ir
kad atprastu nuo girtavimo ir 
(laužimo rakandu.

Atejviai siunezia daug ameri- 
koniszku pinigu in Europa.
Washington, D. C. — Badai 

doleriniu bumhszku labai dy- 
delis stokas Suv. Valstijosia, o 
tai isz. priežasties, buk atejviai 
siunezia. jiais i n savo tėvynes.

Iždo ministeris geisdamas 
isztiryneti teisingumo tojo pas- 
kalo, datyre, buk amerikonisz- 
ki turistai (keleivei) palieka 
daug pinigu hlųropoje, o ezio
nait i ne i atejviai iszsiuncze del 

gym i n in in tėvynės p<>
daugeli milijonu doleriu kas 

Tik i u viena Rosije 
iszsiuncziama ka menesi dau
giau kaip po du milijonus ame- 
rikoniszku doleriu.

Dabar, nuo kada per paczta 
galema siunsti pinigus, tai 
amorikoniszkas bumaszkas pa
siliks czionais.

Gera rodą kapitono laivo.
New York.— Ant laivo Wash

ington, kuris atplaukė ana die
na isz Europos, likos pavesta 
po apgloba kapitono tojo lai
vo jauna ir patogi mergaite in 
kuria iajke keliones per mares 
insimylejo net Įlenki jaunikai- 
ezei. Noringai butu už vieno 
isztekejus, bet kaip czia pada
ryt, kad ju buvo net penki, o 
kožnas geide aplaikyt ne tik 
josios szirdele bet ir rankele. 
Apie savo ergeli pasako kapi
tonui. Kapitonas 
pamislinias atsake: 
siu panelei rodą. Turime szia- 
dien puiku orą ir už keliu va
landų atplauksim in New Yor- 
ka. Pulk in viuideni novos ty- 
ezia. Asz in lai k paliepsiu nu
leist va lt i, bukie tvirta, jog tau 
nieko blogo neatsitiks tiktai 
truputi suszlapsi.

Bet. kam czia tas viskas ir 
tiek ergelio? \

Ba isz tu ppnkiu nuobro- 
džiu iszsirinksi sau 
vyra, kuris pirmutinis 
in vandeni idant tavo iszgial- 
bet.

Patiko merginai rodą ir ne
trukus stovėjo ant kraszto lai- 

jaunikiu, pasi- 
nevos žiu-

menesis.

siunsti

valandėlių
“Asz duo-

4 i

A 4

viena už
mosis

kalėjimu

Tėvuku savo locnu vaiku.
Pittsburgh, Pa. — 

dias su savo uoszvia,, 
E. Miller isz Westchester, pasi
liko dieduku savo locnu vaiku. 
Nuotaka yra Mrs. Taylor, tu
rinti 51 metus o Milleris 48 me-

A psi ve- 
Cl ia ries

savo paežiu, tu. Jisai turi 4 pėdas ir 8 colius

adgal bet

laszinoi, kumpei, 
versziena, visztos, ir ryžiai ant 

procento. Drapanos ir 
nuo 15

vieno 
czeverykai pabrango 
lyg 25 procento.

Meszkos ate j na net prie 
kukiuos.

Mrs.Kane, Pa. — Mrs. George 
Bliss, teip paprato prie atsilan- 
kusiu meszku, jog nieko sau isz 
to nedaro. Konia kožna diena 
meszkos atojna prie josios kuk
iuos jeszkodamos maisto, o 
ypatingai tuja diena kada, mo
tore kepa mesa. Namas stovi 
arti girrios isz kurios meszkos 
be jokios baimes atsilanko pas 
Bliss ir teip 
motore turi panaudoti szluota 
ant joju k u oru.

insidrasino jog

puolė in vandeni.

vo terp savo 
lenkę ant tvoreles 
ret ant žuvelių ir staigai in-

Bet vietoje 
vieno inszoko in mares net ke
turi gialbet patogia mergina.

Isztrauke isz 
vargingai iszrode mergina po 
tokiam maudymui. Visa su
mirkus, atbėgo pas kapitonu 
klausdama: “
kapitone, net keturi inszoko in 
vandeni... Ka dabar darysiu t

Jeigu poniuto nori turėt

vandens, bet

Kas dabar bus

nori
“dydžio” o ji j i k on i a szeszes 
pėdas , svėrė 182 svarus o jisai 
116 svaru. Jiji turi keturis vai
kus o jisai szeszis. Pirma kar- 

Taylorienes 
dabar apsivedė su

<> jiji

ta buvo vedins 
du ktoria 
uoszve.

Gal szitie vagys ne turi 
tikėjimo.

Beaver, Pa. — Czionaitine 
p ros bite r i jo n u I >a žny cze 
apiplcszta keturis

9 o

likos 
kartus iii 

laika trijų sanvaieziu. Pirmu
tini karta vagys pavogė didelia 
biblijc nuo altoriaus, po tam il
ga divona ir kitus parėdus o 
ant galo ana nakti isznesze zio- 
goriu ir keliolika krėslu. — Ar 
nebūtu geriau, kad koki vaka
ru susitartu ir paymtu visa 
bažnyczia, nes

•gelio.
Iszgialbejo užgriautus 

kalnakasius.
Bingham, Utah. 

Narden, 
Apex

paymtu 
turėtu mažiau

ei

Juozas
1 supredentas Utah- 

kasiklu kuris buvo už
griūtas per 56 valandas, likos 
ižgialbetas gyvu. Keturi kiti 
darbininkai kurie likos teipgi 
užgriautais likos atkasti nogy-

t (

iszmiutinga vyra, tai imkie už 
vyra ta, kuris sausas pasiliko 
— ta penkta, ba tas turi dau
giaaše- proto, nes no szoko in 
vandeni.

lyada laivas priplaukė prie

TROCKIS MULKINA MUŽIKUS.
Paveiksiąs parodo Leona Trockį R ilsis/, k a Napoleonu4 i 1 ?

atvažiavusi in rusiszka miestą, laikydamas prakalbas del mu
žiku, iszgirdamas soviatu valdže iii padanges. Bet mužikams 
nubodo tosios prakalbos ir nelabai ant ju lankosi.

ISZ VISU SZALIU
Nėr ko stebėtis, juk maskolei 

vis buvo gerais vageis.
Moskva. — Czionais prasi

dėjo teismas keliu virszininku 
isz drukoniszkos unijos, kurie 
pavogė pusketvirta trilijoną 
rubliu. Virszininkai insilauže 
nakti in unijos bjura, kur su
daužė geležiniu kasa iszymda- 
mi pinigus. Budai panaudojo 
vežimą ant iszvežimo tiek bu- 
maszku.

Turi būti tėvu ir gana.
Bjuras vadina- 

“Zags” susidedantis isz 
keturiu žodžiu Zapis Aktov 
Grazdauskaho Sostajanija, ku
ris veda registracija gimimu, 
mirimu, apsivedimu, persisky
rimu, neszeziu merginu ir 1.1., 
tai tosios merginos, kurios yra 
nevedusios o pastoje neszczios, 
gali praneszti tam bjurui nuo 
kada užstojo, tėvo pravarde ir 
jojo adresą, o jeigu tok is tėvas 
in dvi sanvaites ne stos in bju- 

ir neiszsiajszkys, tai buna 
priskaitomas už tęva naujei gi
musio raudonojo ukeso.

Marine baidykla.
Atėnai, Graikije.

Moskva. — 
mas “r/Žags

neszeziu merginu ir 1.1.

ra

— Aut ege- 
jiszku mariu, laivorei plauken- 

staigai pa
regėjo ant mariu kaip jiems 
nudavė apvirtusi augsztionyka 

h

ti laivu “Menna, 
mariu

Isz Lietuvos

Ka u uas. — 
aktas Purickio

Kun. Purickis pabėgo nuo 
teismo.

Kaltinamasis 
ir kitu byloj

jau keletas menesiu tam atgal 
byla perduota 

Tribunolui. Kuo- 
instatymu Puric

ki u i buvo pasiustas kaltinamo
jo akto nuoraszas, pasirodė, 
kad Purickis sulig jo paties nu
rodytu antraszu Lietuvoj negy
vena. Vyriausis Tribunolas 
konfiskavo padėta už ji užsta
tu ir kadangi paaiszkejo, jov 
Purickis pasislėpė Vokietijon 
tai iszneszc 
iszdavima.”

Czia eina kalba apie buvusi- 
ji užsieniu

suraszytas ir 
Vvriausiam 
met einant

rr

pasirodė

r

Vyriausi s

y

klausima apie jo

reikalu minister!, 
kunigą Puricki, kuris buvo su
gautas beszmugeliuojant sacha 
rina Rusijon.

Pleszikai darbuojesi smarkei.
Te I sz i a i. — PI o sz i k o Ra i -

telsziszkiams gyvenimas pasi- 
nuobodus, ir jie ėmėsi 

sznapsa
Linksmos, bet 
pasekmes jau yra. Sz. men. 16 
du. vakare, Miesto sodne, pas 
Kanklių drlja, kur linksmai ir 
padoriai žaista ir szokta, susi
rinko būrelis gerokai inkauszu- 
siu jaunikaieziu 
mis,

lelsziai. —

dare 
smarkiai traukti.

ne visiems, to

Zigmas

atkasinedavo jaunas

riai 
rios

Žagejo numirėlės kurios įsa
kas davo isz kapu.

Kaunas. — Kauno kapinyne 
pagautas pusprotis
Majeviskis, kuris naktimis ka
pinyne 
numirėlės, su kuriomis nepado- 

elgdavesis.Blondines, kū
jam tik patikdavę, jis

szalais nuo kitu lavonu paim
tais. Ilga laika tas “vampy- 

” buvus didžiausias baimes 
priežastimi kaikuriems apie- 
1 inkus gyventojams. Pagaliau 
jis suimtas ir patalpintas kalė
jimam Z. Majevskis pusėtinai 
yra apsiszvietes, žmogų8, bu
vo seniau, rodos, Balbieriszkio 
valscziaus rasztininku, bet pa- 
miszo ir nenubudamas vienoj 
vietoj eme po svietą bastytis. 
Gal nenormalus negyvu blon
dinių medžiojimas ji verto to- 
Ivdžiui mainvti savo buvimo 
vieta. Sziaip jisai būdavo ra
mus ir gana mandagus žmogus.

ras

Ir vaikus uždaro in kalėjimą.
Kaunas. — 20-IX-10 v. rvto 

sodnelyje prie Karo muzejaus 
buvo aukle turėdama ant ran
ku vienu metu mergyte, o su ja 
kartu buvo ir 6 metu berniu
kas.

Einant pro Karo mužejaus 
namus, kur stovi bosas su van
deniu, aukle leido mergaitei 
nusiszlapinti.

Pamatęs
ežius suaresztavo 1 metu mer
gyte, aukleir 6 metu berniuką. 
Kadangi mergyte dar ant ko
jų silpnai stovi ir.pati negalė
jo szaltojonnueiti, p. Nagevi- 
czius paszaukes invalyda ir 
automobili virszpažymetus nu
sikaltėlius nugabeno III mili- 

nuovadon, kur ir buvo
pasodinti kartu su girtais ir 
kitokio plauko kaltininkais. 
Vaikucziai, ypacz 6 metu ber
niukas, persigandęs verke. Mo
tinai ir tėvui prisiėjo pamesti 
darbas ir kelias valandas su- 
gaiszti, kad iszvadavus prasi
kaltėlius.

Kadangi visi

tai gen. Nagevi-

ei jos

prasikaltėliai 
yra nuolatiniai Kauno gyven
tojai ir niekur pabėgti nesiren
gė, tai klausimas kam jie buvo 
aresztuojami! Kam buvo lai
komi nuovadoje ? 
vaikai gąsdinami?

Kam maži 
Kada bus 

galas sau valei (ar pareigu ne
supratimui Red.) musu demo
kratinėje respublikoje ?

✓

*

Jurgis

Kastelgardes, jaunieji likos su- 
riszti mazgu moterystes per 
vietini kapelona įr nukeliavo 
in Bostoną.

Rado szmoteli stiklo, bet 
buvo tai deimantas.

Southampton, L. 1. —
Richanlsonas rinkdamas szmo- 
telius malku pakrasztije mariu, 
rado ant piesku puiku žibanti 
szmoteli balto stiklo. Nunosze 
žibuti namo del vaiku idant 
galėtu su juorn bovintis. Bot 
kuom daugiau žiurėjo ant to 
szmotelio stiklo, tuom daugiau 
apie ji mislino, na ant galo isz- 
mislino ka tokio naudingo. Nu- 
nesze szmoteli stiklo pas auk- 
sori, tik ant juoko, bet nema
žai nusistebėjo kada jam auk- 
sbrįs pasiūlė tris tukstanezius 
doleriu už stiklą, iszajszkinda- 
mas, buk tai buvo puikus bal
tas deimantas.

Jurgis pardavė deimantą o 
už aplnikytus pinigus nusipir- 

et*"**’* *••/* 1 •
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laiva. Kada priplaukė areziau 
persitikrino kad lai ne laivas 
tiktai nugara kokios tai milži- 
niszkos žuvies. Ant gilukio 
neatplauko visai arti, nes U) j i 
žuvis staigai pradėjo judintis 
isz vietos jog net aplinkines 
marios suputojo, isz snukio ro
dos durnai iszsiverže. Ne buvo 
lai žuvis, tiktai panaszus in 
rnilžiniszka žalti kuris gal tu
rėjo apie szeszesdeszimts pėdu 
ilgio su ilgais kauluotais pele
kais. Kiti dagirdia apie tą
ją mariniu baidykla, iszplau- 
ke jeszkoti ir ar nepasiseks jo
jo užmuszti, nes valdže priža
dėjo padovanoti penkis tuks
tanezius doleriu tam laivui ku
ris laja baidykla užmusztu ir 
atgabentu in ptistova.

TRUMPOS ŽINUTES.

Pacztincs markes nuo ka-
da prasidėjo pirma naudoti vos 
praėjo szimtas metu.

Belgijos karaliaus tikra#

. pravarde yra Sake-Coburg-Go- 
tlia ir paejna isz tos paezios gy
nimos ka ir Anglijos karalius.

Amerikonai paprastai iž-- 1 — 
• • i

duoda. 2 dolerius ant automo-
1. • 19.1 . 1 f* *» '1 . 1 *

su mergino- 
ir pradėjo smal kiai ūžti. 

Beregint atsirado milicininkas 
ir “beramindamas” kurpiui 
Liatukui perszove pilvą, o jo 
draugui Digriui “tik” koja. 
Liatukas po 4 vai. nukeliavo in 
ta. kraszta, kur nėra milicinin
ku su tokiom gražiom kepurėm 
ir tokiais bjauriais parabeliais 
o Digris ilsisi ligoninėje ir vis 
teiraujasi “ar pjausimam reita 
žemyn, ar ne ?... Ar kaltas mili
cininkas — dievai žino. Neisz- 
mancliai gi keikia visus valdi- 
mierus o piliccziai toliau sznap 
sa trauka.

po to praslinkus jie jau 
lakstė po miestą “gvolta” kel
dami vienas su kruvina 
na,”
tu veidu — rodos, kad kas tai 
panaszaus in žemes drebojima 
atsitiko. '< •

Rado pamesta kudyki. j
Kaunas. — Kauno stot, sar

gas rado pamesta kūdiki ant 
vagonon stabdžio Kauno stot, 
kūdikis buvo gerai aprūpintas, 
suvyniotas skara, bonkute pie
no ir 10 litu, sustatytas proto
kolas. Kūdikis perduotas tre- 
czion nuovadon, kūdikio pa
metimo priežastis neiszaiszkin-

Rainas apsiszauke save 
, republika.

vai.

beramindamus

tik
1

Dar tik lygiai 24

‘ ‘ liczy- 
antras, su peiliu suraižy-

4 4 Žmonis

Aix-la-Chapelle, Prusai. — 
Visa aplinkine Raiulando apsi
szauke save nauja republika. 
Seperatistai užėmė visus run- 
daviszkus namus, rotuži ir ki
tus nedėlios diena, be jokio 
pasipriesziuirno, iszkeldami sa
vo vėliava kuri yra: žale, bal
ta ir raudona. Atsiszaukime in 
gyventojus atsiliepe:
Raiulando, valanda liuosybes 
iszsimusze. Berlinas mus in- 
klampino in vargu ir beda. Ap- 
szaukem sziadieii visa Rainlan- 
da laisva ir neprigulminga. Lai 
visi darbininkai tuojaus ejna 
prie savo užsiėmimu, o gerove 
užžydes visur.”

Badai franeuzai su belgais 
prigialbejo separatistams su
tverti nauja republika.

♦

farmos arti Read ingo, Pa., at
sirado versziukas kurio galva 
ir užpakalines kojos yra pana- 
szios iii, meszka. Versziukas 
yra. sveikas ir auga.

* Musu svietas svėrė apie 
szeszis tukstanezius bilijonu 
bilijonu tonu o sukasi greitu*

Ant Roberto Sperling

tukstanezius bilijonu
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Babelono 
raszo rasz- 

taji babelo-

Visi žino upie 
bokszzta apie kuri 
tas szventas, bet 
niszka bokszta sziandieninei 

peraugsztina
Sztai mieste New Yor- 

milžina k u-

szi nitunamai 
kart u.

- ke pradės statyti 
ris turės 80 laipsniu ant vietos 
kur randasi senas Madison 
Square Garden. Didziauses na
mas sziadieu yra 
kuris turi 58 laipsniu arba 792 
pėdas, bet szis naujas milžinas

senas

Woolworth

bus 1100 pedn angszczio arba 
auvirszum penkta dali myliose 
Bus tai didziauses 
svieto ir pervirszys

M namas ant 
garsinga 

Effelo bokszta Paryžiuje szim- 
ta pėdu daugiau.

Del ko stato teip augsztus 
namus New Yorke.* Del to, kad 
žemt‘ yra brangi o vietos nesi
randa. Neužilgio atejs laikas, 
kad biznierei gyvens
miestije arba ten kur randasi 

ir su areopla- 
nais atlėks in darba.

kur už-

daugiau vietos

Badas kerszina dviems mili
jonams vaikams Vokietijai, jei
gu greitai nepriims su pagialba 
kiti sklypai. Taip pranesza vo- 
kiszka paszelpine draugavo ir 
Hans Gramm direktoris orga-, 
nizacijos maitinimo vaiku.

Suszelpimo komitetas randa
si be pinigu.
toji organizacije aplaikinejo 
suszelpima nuo amerikoniszko 
Raudonojo Kryžiaus. Tn laika 
keturiu metu iždalvta dvileka 
milijonu doleriu, bet visi pini
gai likos jau ižduoti. Tsz prie
žasties nupuolimo markes, dau- 
geliosia szeimynosia kilo ba
llas. Apskaitoma, buk ant su- 
szvlpimo ižbadejusiu reikės

Lyg sziam laikui 
organizacije

ižbadejusiu 
nemažiau kaip asztuonis mili
jonus doleriu. Net ir ižbadeju- 
si Aust riję, norint s pati mažai 

szelpia Vokietijaturi, bet 
kuom gali.

Bet kitaip apie 
pranesza korespondentas John 
Hibben, kuri pranesza, buk Vo
kieeziai visai nekenezia bada, 
prieszingai, gerai jiems pasi-

t a ji būda

veda. Žmonis lankosi bureis iii 
restauracijos ir alinyczes. Auk
su turi mokėti už pargabentus 
tavoms, bet Vokieeziai tik nu
duoda kad kenezia varga idant 
tik iszsisukt nuo mokėjimo ka
rines skolos.

Pramoninkai uždirba dide
lius pinigus, bet juju nepralei- 
dže tėvynėje, tiktai taupina in 
bankas Szvaicarijoi, Anglijoi, 
Amerike ir Meksike.

persi skyri-

Bolszevikiszkoje Rosijoi pra
dėjo invest i naujas reformas, 
kas kiszasi persiskyrimu poru. 
Lyg sziam laikui 
mus buvo galima lengvai gau
ti, reikėjo tiktai paraszyti ant 
peticijos, jog vienas su kitu ne
norėjo gyvent, na ir in kėlės 
valandas 
kydavo. Daug poru persiskyrė, 
kas padare daug blogo visiems. 
Moteres neturėjo isz ko*gyvent 
vaikai apleisti arba patys jesz- 
kojo maisto. Bolszovikai ant 
galo daejo prie supratimo, jog 
bolszcvikiszka laisve aplaiky- 
mo persiskyrimo turi būti per
mainyta, nes visuomenei tas 
daug užkeneze.

gyvent, 
persiskyrimą aplai-

1

Miestelije Lincoln, Anglijoi, 
ant paliepimo miestiszkos val
džios visos clektrikines szvie- 
sos bnVo užgesytos per viena 
minuta, ant ženklo gailės po 
katei, kuri atidavė dideliu gc- 
radejyste miestui.

Nesenei mieste atsirado daug 
pelu kurios nemažai padare 
bledes elektrikui, kuri lankei 
iždegdavo arba sugadydavo 
per peles dalypstanezios elck- 
trikinio mekanizmo. Ant galo 
pargabeno kate, kuri padare 
paredka ir peles paliovė dare 
bledes. Bet ana diena kada ka
te vijosi paskui pelia užszoko 
ant drato kuriame radosi 1600 
voltu ir katuke likos užmuszta 
ant vietos.

Miestas norėdamas katei už
simokėti už gera patarnavimu

arba

*

PASAKA APIE KARALIŲ 
MIKE.

. \ _ ______
(Pas rusus iszgirdes, lictuviszkai

papasakojo Seiriju Dzūkas.)

Bet kas kas, .9 Jurgis jau

n

Tiesiai baigiatyivo jėga:
Mažai valgo, inaŽ^i miega, 
Tik galvoja: “Mat Jonuks,— 
Visi sako, jog kvailiuks,

Nors badauji, - jai vistick 
Mokestclius užmokėk.

* t
Lyg karaliais pasisako, 
Baisus ponai kaiman lekiu. 
Priszakyje ne kas kitas — 
Pasipūtės pristaus ritas. 
Paskui ji uredninkelis 
Rekalioja lyg paszeles.

O jis sztaj kaip mus prigavo, 
Koki žirgą sau iszgavo. 
Tikra tiesa žmones sako, 
Kad kvailiam ir laime teko. ( 
O tu, žmogau, nors padvėsi,

*
Į

* F'i
PIRMOJI DALIS.

Už kalnu, už kalneliu,
Už giriu it girelių
Vienam kaime jau iszseno

UI Tykiai ir ramiai gyveno 
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NAUJAS BUSTAS MIRUSIO PREZIDENTO HARblNGO.
labai geraSkulptūras Dunbar isz Washingtono užbaigė 

bjusta mirusio prezidento Hardingo, kuri pradėjo tuojaus po 
mirtei prezidento. Tasai bjustas bus patalpintas baltam mime.

apga i testavodel visuomenes,
ja ja per viena minui a užgesin
dami \visus elektrikinins žibu
rius.

?ziu, o kili mažiau.
Jeigu valdže nenori ymti, tai 

graftorei ir virszininkai su 
mielu noru yma kiek duodasi,

M

Žmonis Lietuvoje neskaito 
laikraszczius
Amerike, o priežasto paduoda

Darbininkas

kaip czionais

Lietuvos 
kaneziai:

“ Lietuvos laikraszcziu padė
tis kol-kas visai nekokia. Yra 
žinoma, kad isz dabar gyvuo- 
janeziu lietuviu laikraszcziu 
ne vienas nepadengia leidimo 
iszlaidu ir leidėjams duoda de
ficito. Visi jie aikosi ne isz pre- 

bei skelbimu mo- 
susipietusiu prie 

tam tikru žinomu

4 4 se-

numerates 
keseziu, bet 
redakcijų
grupių pajinėmis innaszomis

aukomis, neminint vai-bei ju 
džios oficiozo ku-

valstybes le-

gavimo
pradėjęs tuomet

juk žmonis tuom nenuskriau- 
dže, nes žmonis probibicijos 
tiesu nesilaiko ir juju nenori.

1 >ana sze i da ryt u me m 
kad tik proga*turėtumėm!

žmonis

Visi

Sonuliuks su savo boba. 
Jie turėjo iena trioba, 
Kur, gyvendami padoriai, 
Iszaugino sau tris sūnūs, 
Vidutinis in dragūnus 
Eit turėjo nors nenoriai, 
0 kitu du iszsisukc 
Vedė kaimo savo ūki. 
Pirmas buvo isznrintingas 
Vidutinis ir protingas, 
Na o trecziasai, Jonukas, 
Sake, buvęs lyg kvailiukas. 
Nors jis pikto ir nedaro, 
Bot kiekviena dažnai ji bare. 
Taip be dideles bėdos, 
Dirbo jie be paliovos;
Kasmet bulviu daug sodino, 
Kur ant molio — kyicczius sejo> 
Tyvulelius sau augino; 
Sostapylin važinėjo. 
Ten jie viską parsidavė 
Pinigėliu krcpszi gavo, 
Gręždavo sau in namus. 
Juos sutikdavo trioboj, 
Isz miestelio “stanovai, 
Griebe pinigus visus, 
O paemes, tuoj užrasze, — 
Mokesczius karaliui neszc. 
Broliai bada nors kentėjo, 
Užtat mokesczius mokėjo.

*

M

visu
su

t uju, kurie 
prenumerata, 
alsi lygy!, nes

—“Jonai, 
4 4

4 4

H

- kuolu droszk,

❖

M

skatikėlio neturėsi.... 
Ūkis sekas ir prastai.... 
Va, kad taip, vyre!, antai, 
Toks arklys kaip nors tau kliutu, 
Tik kitoks gyvenimas butu! 
Laimingiausiai sau gyventum, 
Vien su ponais bedraugautum. 
Jog arkliuką tas neregėtas, 
Lyg isz pasakos iszdetas. 
Kad norėtum ji parduot, 
Metikius tukstanezius tuoj duot! 
Pasakys, - na kaip gi taip? 
Neiszpuos.... O asz savaip 
Sau galvoju: niekados 
Dora turto tau neduos.
Nors tu butuin ir szventikas. 
Buk tik doras - busi plikas. 
O kas kita tikras ponas: 
Valgo, geria kiek inlys. 
O numirs, - už ji klebonas

<<

I

Kaip Hiatai miszias laikys 
Taigi dangų iszpraszys.

*

“Lietuvos, 
ri yra leidžiama 
szomis.

Tokia Lietuvos laikraszcziu 
padėtis dėlto, kad visi jie ma
žai teturi skaitytoju. Dėlto ne
stebėtina, kad nuo spaudos at- 

1904 metu ligi sziol
neiszsilaike 
eit nei vienas lietuviu d^enrasz- 
tis. — nors ju nekiek ir teturė
jom. ’ *

Laikraszczius Lietuvoje 
skaito konia vieni inteligentai 
(priduria czikagines Naujie
nos). Ūkininkai ir darbininkai 
ju neprenumeruoja. Vieni netu
ri laiko, kiti neturi pinigu. Bot 
svarbiausia priežastis yra ta, 
kad Lietuvos laikraszczei ra- 
szomi nesuprantama žmonėms 
kalba ir anie nesuprantamus 
dalykus. Žinių juose kaip ir 
nėra. Straipsnius, kuriuos Lie
tuvos laikraszczei
pirmu puslapiu, yra tokie nuo
bodus 
tik pavargsta skaitydamas. 
Dėlto žmonis ir ju neskaito.

Saule’* teipgi aplaike pra- 
‘ ‘nuobo- 

pa sa k u 1 a i k ra sze žiu s 
kuriuos niekas neskaito, nes 
i žd u o t o j a i i sz 1 e i d že 
savo užganadimo, o ne del žmo
nių. Godžiause skaito Lietuvo- 

“Saule’’, bet ant nelaimes, 
jaja vage kaip auksa, o nokurie 
paczto virszininkai jaja par
duoda už didelius pinigus.

Mcldžomo 
užsivilkino 
idant stengi usi 
iždavvsta laikraszcziu sziadien t
daug panesza kasztu — viskas 
pabrango, 
popiera ir 1.1.

Baigėme spaudyt kalendorių 
ant 1924 meto ir kožnam geram 
skaitytojui iszsiunsime priesz 
Kalėdas, o reike žinot, jog isz- 

tokio kalen- 
daug, nes 

iszskirent popieros, darbo, at
spaudui imas ir iszsiunt imas 
per paczta kaszt uoje 
szimtu doleriu.

Lai brangus skaitytojai apie 
tai nenžmirszta ir atsilygina su 
skola, nes tuom daug mums pa
lengvins su iždavysle.

panesza 
algos, materijolas

siuntimas dykai 
dorinus kasztnoje

ir
keliolika

Skaitykite “Saule

deda ant j

ir skysti 
pavargsta

kad žmogus

< 4

neszimus apie tuosius 
dūlio

niekas
juos del

F

Kas bus su amcrikoniszkais 
už penkesdeszimts 

Kur sutilps milijonai
miestais 
met u?
žmonių, nes jau dabar pradeda 
but per ankszta. Kaip žmonis 
gyvens tnosia dideliuosia mies7 
tuosia. Pranesza buk New Yor
ke, stokus jau 175 tukstaflezei 
apartamentu
visu gyventoju, tik vienam na
me susidedanezio 
kambariu

del sutalpinimo

trvvena
isz szesziu 
keturesde-

szimts dvi ypatus. Statistikai 
apskaito buk penkesde- 
szimts metu miestas New Yor- 
kas turės apie dvideszimts mi

gy Ventoj u, 
tiek, kiek visoje Lietuvoje.
Ii jonu

v nz

arba konia

visokį grafte-
1 ir prohibici-

Matyt kiek 
riai, virszininkai 
jos agentai uždirba nuo laijco 
kada prohibicije likos invest a 
Suv. Valstijosia. Harry K idler 

kas metas in- 
1 po milijoną

isz Ney Yorko 
dėdavo in banka 
doleriu, kiti po 500 tukstan-kiti

/*
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Ir visai gerai jiems vyko, 
Tik sztai, laime ir isznyko: 
Eine kažin koks vagis — 
Kvieczius trinti naktimis. 
Žmones sziaip ir taip kalbėjo, 
Sau pakauszius kasinėjo, 
Paskui vol pradej’ galvoti, 
Kokios priemones joszkoti; 
Erne tarties ir protauti, 
Bjauru vagi kaip sugauti. 
Buvo pas raganių Ranka, 
Kunigėliui davė auka, — 
Na ir topterėjo jiems, 
Kad geriausia eit patiems 
Kviecziu sergėti in lauka.

Žodžiu -

*

<4Jurgi!

Jau saulute nusirito, 
Kaimo tylu, rasos krito. 
Sztai ir sako sens Motiejus 
Vyresniam mat sunui:
“Kažin, kad va tau nuėjus 
“Taip in kvieczius pernakvoti. 
“Gera kuolą susigriebk,
“O pagavos ka, tai žiebk!’’

Baugu Jurgiui pasidaro,
Jis nuleidęs galva tarė: 
—“Teima ji ten velniai! 
“Dar primuszti gal smagiai. 
“Kas ten galo sau jeszkos...
“Asz bijau... O pagalios,

r»
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Colgate’s Valo

Dantis Tikru

Budu
Sziandien moksliszki Dentistai žino jog stiprus 
vaistas sužeidžia burnos plėvės. Žinovai sutinka 
jog atsukantis saugus dantų valytojas turi būti 
naudojama valymui dantų be pavojaus.
(’olj>ate‘sv Ribbon Deniai Cream neturi savyje
jokiu bledingu vaistu ar kieto
Daktarai ir Dentistai visur rekomenduoja, Col- 

ate‘s kadangi jis nuvalo
dantis sauge i ir visiszkai.'

sziurksztumo.

A

Geri 
Dantis 

Gera 
Sveikata

Merchants Banking Trust Co.:
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam bauko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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 patarima kur geriausia investyt 

piąigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis priotelis.
Dėkite savo pinigus in

JtfEROHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KaeUerittB 

LEON ECKERT, Vlce-Prei, »
J. H. GARRAHAN, W. F. RTNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

D. M. GRAHAM, Pres.

“Jog jei Dievas nenorės, 
“Neturėsim prngaiszties. 
“Ir vagis, jog gal ne toks: 
“Negi jau jis nuolat vogs!

Pasikasė dieds savaip 
Ir vol sako: “Taip tai taip, 
Dievas savo, mat, keliu, 
Bet tu vis nebūk kvailiu. 
Ir pasiszauke Jonuką 
Kurs lyg mažas koks vaikelis 
Gluosnio sau dūdele suko.

sako Jam senelis,
Nors už broli tu kvailesnis, 
Bet už tai kur kas drąsesnis, — 
Eik tu vagi pridabok, — 
Ir žiūrėk, jau pats galvok:

“Jei tai butu koks vėplys, 
“Kums7.c7.ia duok jam kiek tik lys, 
“Jei galvijas,
"Jei žvėris, —• kirviu tuoj vožk.

♦k ik

Mus Jonelis be»ginc7.u 
E m <Vs gunc7.a ant pccziu, 
Duonos rieke insidej’, 
Juosta suveržė stipriai, 
Ir heszvilpdams stUi, ramus, 
Nulingavo in laukus.

Jau naktis. Menulis teka 
Paskui ji žvaigždeles seka. 
O mus Jonas, kaip pritink, 
Lauka apžiūroj’ aplink, 
Ir prigulės pagal krūmą, 
Tuoj pradej* isz nuobodunio
Vagies laukdama pluta grauszti, 
Jau pusiaunaktis praėjo, 
Neužilgo ims tuoj auszti. 
Jons akis sau pražiūrėjo 
Erne miegas ji migdyti, 
O vagiliaus nematyti.

m
Staiga žeme sudrėbėjo.
Žiuri — atlekia arklys — 
Tartum griausmas — juodberys. 
Aukso karczius.tik iszsklaiste, 
Bangoms uodega suraiste: 
Tokio žirgo nuregėjo 
Nieks pasaulyj dar kaip gyvas, 

ne arklys, bet dyvas.
Jis in kvieczius inpleszkejo 
Ir vartyties ten pradėjo.
O Jonuks, —• kiek tik jogos — 
Arkli knapt už uodegos! 
Szoko žirgas, — na bet kur! 
Abiem rankom Jonas tur: 
Pilnas gales neregėtos, 
Stoj’ kaip szulus, — nei isz vietos! 
Atsiduso tad arklys;
Mato nieko negalįs, 
Erne-Joną melst iszsyk:
—“Susimildams, nežudyk 
"Asz ne paprasta kumele, 
"Kokiu yr’ pilna žemele, 
“Ir nepaprastos veisles: 
“Manes niekur nieks negano, 
“Tyrlaukiai — tėvynė mano. 
“Jau asz prižadu, iszties, 
“Nedaryti jums bledes.
“Leisk liuosai tu mane, girdi, 
“Asz už tavo gera szirdi 
“Kuopuikiausiai atmokėsiu: 
“Kumeliuką tau atvesiu, 
“Tai nebus by koks arkliuks :- 
“Stebuklingas įuodberiuks. 
"Jis pas tave nuolat bus. 
"Kuogcriausius, paklusnus 
“Tau tarnaus jis, visados 
“Saugos tave nuo bėdos. 
“Tu, atmink, jo neparduok, 
“Nei mainyk, nei atiduok, 
“Nes jei tik jis tau pražus, 
“Tai žiūrėk, nelaime bus.

Jons kumele kaip r/ratai. 
Ir paleido tad liuosai, 
Pats gi dūme sau miegot. 
Užsikėlęs jis iszryt, 
Nežinojo ka manyt, 
Negalėjo iszgalvot, 
Ar isztikro ar isz. miego,** 
Rodos, mate, —(žirgas bego; 
Kad patsai jis raitas jojo, 
Pas karalių apsistojo; 
Ten ko tik jis nepražuvus. 
Rodes jam, kad tartum buvus 
Pas gražiausia karalaite; 
Kad už juru net lakiojo, 
Žar’ju plunksnos ten jeszkojo, 
Buvus netgi debesiuose 
Pas menuli kur svecziuose, 
Saulei nusilenkt nujojės, — 
Bet ar tikrai, - nežinojus.
Sziaip ar taip, — nuo tos nakties 
Jau nei pedsakio vagies.

*

Visas kaimas tik stebėjos 
Ir tik juokės ir gėrėjos, 
Kada dviem dienom praslinkus, 
Žmonių buriui susirinkus — 
Jonas girdyt žirgą vede. 
Jurgiui tuo akis tik bade, — 
Jam bepavydint arkliuko 
Visa veidą net susuko. 
Na, bet buvo tai arklys! 
Ūgio — tikrai uolektis, 
Bet jo kareziai auksu vyti, 
Garbiniukais surangyti;
Kaklas lenktas, lyg smuikaite, 
Sidabrine uodegaite;
Gūnios aukso makrai kybo, 
Joje deimantai tik \žiba, 
O už kamanes tiktai 
Duotu dvara kaip matai! 
Ir taip nesza, kad žinokis, 
Niekad dar karalius joki** 
Lengvai nesztas taip nebuvo, 
Tai. toks žirgas Jonui kliuvo, 

lįc
Sužinojus apia tai, 
Jau uredninks kaime-sztai. 
Tuoj pas Joną — pasiteirauti; ♦ 
Kur galėjo arkli gauti. 
Jonas aiszkinos niekais, 
Buk laižybu su kipszais 
Viena kart jis susidėjęs t 
Ir arkliuką szit laimėjęs. 
Kiek uredninks ji kamavo, 
Nieko kito neiszgavo;

Garbiniukais surangyti;

Tad iszpludes tik Joneli 
Ir pagriebęs vien balneli, 
Nukeliavo sau toliau.

M
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Viena diena pavakarėj, 
Pasigirdės Jons arkliuku, 
Jave szieno in lovuką, 
Avižų dar jam pridej’, 
Pats gi, žmogus linksmo budo, 
Me jaunimo kaiman spiudo: 
Ten beszokdams tarp ko kito 
Juokus dirbo lyg pat ryto.

Hl: <<
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Na, o Jurgiui tai patiko, 
Kad duryse raktas liko, 
Sztai in tvarta jis insmuko, 
Greit priėjo prie arkliuko, 
Ir dairy ties nepaliovęs, 
Tuo apinastri užmovęs, 
Arkli skubina iszvesti; 
Kuo greieziausiai ant jo sesti. 
Graudžiai žvengia Juodberuks, 
Bet negirdi jo Jonuk#. 
Perej’ Jurgi sziurpuliai, 
Kaip jis sėdės lėkt pradej’. 
Ir suprasti negali#, 
Kas per viesulą arklys. 
Per nakl szimta myliu smuko 
Ko tik sprando nenusuko, 
Ir tik ryto pat pradžioj’ 
Jis ant kalno apsistoj’. 
Žiuri Jurgis sužavėtas: 
Priesz ji niieStas neregėtas. 
Rumu stogai tik marguoja. 
Puikus sodai tik žaliuoja, 
Aukso boksztai spinduliuoja! 
Arkliu muge jis papiate. 
Ir arkliuku ten pastate. 
Žmones žodžiu nebeteko, 

bet gi, sako

•k

Taip iszdyve 
Jau kaina —ne Dieve duok 
Duokie dvara ir važiuok! 
Tik priėjo szit koks ponas — 
Gal but grapas ar baronas, 
Tuoj matyt, kad ne pesztuks, 
—“Ar tai tavo szis arkliuks?” 
—“Ugi mano/’ 
—“Taip grafius!
Na, o kaip gi jis brangus?" 
“Tai jau tukstanezius penkis." 
“Sutinku”- tuoj tarė jis.

Be barysziu be rankiniu, 
Penkis tukstanezius rublinu 
Jurgis antin insidejes, 
Stotin kuo greieziau nuėjės, 
Tuojau bilietą iszgavo. 
O iszryto jau lingavo 
Pagal kluoną in namus. 
Slinko sau visai ramus, 
Pasivaikszcziot lyg iszejo. 
(Mat nei gėdos neturėjo). 
Taip beeidams jis pasuko 
Ir pasieniu kluonai: smuko; 
Auksa lopiniu inriszo, 
In pastoge greit pakiszo, 
O paskui, kaip visados, 
Beprieješ prie triobos 
Ir pasakęs “laba ryt" 
Erne sau szi ta krapsztyt. 
Tik sztai girdi jis Jonuką:
—“Jog tu pavogei arkliuku!" 
- -“Ugi ar tu pasiutai!
“Ar tu Jonai girtas sztai!
“Kad pastipeziau kuo greieziau, 
“Tavo arklį jei maeziau!"

if: K'

Try« gal sanvaites sukako.
Jurgis seniui sostai ir sako:
—“Reik man paezia sau surasti,

Noriu ūki patsai vesti;
Taigi tėvai reik dalyties, 
Ka czift jus bėdos laikytieji.

IK
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Ka darys — pasidalijo,
Jurgis laimes lyg ingijo, 
Taip pradėjo kaip matai 
Sekties jam nepaprastai. 
Gražu narna pasistato, 
Iszsitaiso sau krautuve, 
Ponai tankiai ten užkliuvo, 
Jam, lyg draugui ranka krato. 
Net su prisįovu paežiu 
Jurgis greit susibieziuliavo; 
In sodžius abu Važiavo i 
Pristovas ten isz grycziu 
Nelaimingus žmonis vare - 
Licitacijas vis dare. 
O mus Jurgis tik įžiūrėjo,
Pirkęs pinigus mokėjo. 
Nepavysi laikuželio... 
Nebemaža vandenėlio 
Nemunelin nusirito, 
Kad nelaiine s^tai užkrito: 
Mat, javai neužderejo: 
Nėr žmonise liei rugeliu 
Nėr nei Bulvių, nei kvieteliu. 
Jeigu kas ir ka pasėjo, 
Tai žoje vien jpražyęlejo; 
Taigi val^e, - saugok Dieve, 
Tankiai samanas Ir žieve. 
Bet valdžia tkd nežiuros, 
Ar ten pietus kHs turės;

Taigi valęe, - saugok Dieve,

m

f*

/

S

Pons iszprauninks ir su jais, 
Su auksuotais guzikais: 
Tai baisus žmonių pleszikas. 
Prie jo szono sekretorius, - 
Ir nepaprastas tilvikas. 
O paskui gauja kazoku, 
Vis jaunu nudŽmiu bernioku; 
Lekia — nieko nei nemato, 
Dar nagaikomis tik krato. 
Tai karaliaus vis tarnai, 
O žmonių juodi varnai 
Lekia kaiman kailiu mauti 
Valdžiai mokeseziu iszgauti. 
Atpleszkcjo kaiman; greit 
Ir žmoniems liepe susicit.

♦ ♦

Jonai, sako sens Motiejus,
Negali neužmokejes: 
Tu pas Jurgi szok, vaikeli, 
Mat sakyk beda isztiko, 

"Nėr padotkams nei skatiko, 
“Maž jis duot koki rubleli. 

Jurgio namas nepertoli, — 
Nulėkė Jonuks pas broli. 
Tas krautuvėje sedejes, 
Savo iszteklius rokavo, 
Ir nuo ryto jau pikiavo. 
Jonui kalbant, nei pakilo, 
Nei labdien jam ncatbilo.

—“Jus su tėvu tai jau gudrus, 
"Neturiu asz tiek skatiko. 
“Czia tam duoti kas nupliko. 
"Kad jus butum labiau gudrus, 
“Kad magiau tik uliavotum, 
“Savo valdžia, kad guodotum, 
"In bažnyczia dažniau eitum, - 
"Tai ii1 sziu laiku nepeiktum.

Bet^zia Jonui, lyg isztruko: 
“Jog tu pavogei arkliuką.”

Tad jau Jurgis ir insiuto, 
Erne rėkt ant viso buto:
—“Ak tu padla, tu kvaily, 
“Netaszytaš pagaly!
“Kas tai mato czia per drąsumas, 
“Mano, jog uredninks kūmas:

Asz tave tuojau teisman, 
Pamokys jie tave ten, — 

"Tuoj inpils kiek tik norėsiu, 
O ir pats dar tau pridėsiu, 
"Tuoj kolioties man nustosi” 

Ir jau muszties kisza nosi, 
Bet, gal kvieczius sau primines, 
Pasitraukė nuo musztynes.

♦

Na o pristovas tai kaime 
Kaip szuo koksai, net baime: 
Gyvulius pirkliams tik rodo, 
Už kelius rublius parduoda, 
Nuo triobos in trioba breda,» 
Mužikėlius perti žada.
Bet Motiejus senis tvirtas, - 
Tartum broliu ginti skirtas, 
Pricszais pristova iszejo, 
Ir iszejes prakalbėjo:
—“Ko taip pristove siunti! 
"Argi to nesupranti, 
"Kas pas mus gi badas sztai. 
"Tu geriau szit padarytum, 
"Pas karalių nuraszytum. 
"Musu varga, jog matai. 
"Gal karalius sužinojęs, 
“But malonus - dovanojęs. 
"Pasakysiu tau dAr szitaip,— 
“Paraszyk jam: taip ir taip, 
“Yra toks ir toks Motiejus; 
“Visa amžių netingejes, 
“Dirbo jisai kiek galėjo, 
“Mokesczius pilnai mokėjo, 
“Bet dabar jau negalįs 
“Nusigyvenęs taip jau jis 
“Kad net geda ir žiūrėti,
“Buk taip geras jam padėti, — 
"Su mokesniais palūkėk, 
“Atsigriebti duok sziek tiek.

Bet czia pristovs iszsižiojo, 
Visas net apsipuotjo:
—“Ak tu sziokis toks muzike, 
“Maisztininkc, cicilike!
“Tai tu riauszes dar keli, 
“Tu szunsnuki, pagaly!" 

Tik prie senio jis prilėkęs, 
Staiga jam in ausi pliekęs, 
Emes kumszczioms muszt ir grust 
Nepaliovęs rėkt ir plūst. 
Czia isprauninkas priėjo, 
Savo kumsezius ir pridėjo 
Suvirpėjo tad senelis:
—“Ko czia, ponas, dar muszies! 
—“O, tai tu dar taip elgies!
“Ei, kazokai!” •

Dieds suriko in kazokus 
"Ar tai tam ant jus mandierai, * 
“Kad žudytumet tėvus? 
“Mano ir vaiske sūnūs!”

Tiems prie senio greit rfeszokus, 
Tuoj isprauninks juos drasyti:
—“Ka czia senio dat klausyti, — 
“Jo sūnūs saldots kaip reikia, 
“Jis karaliui džiaugsma teikia, 
“Savo pareigas jis žino, 
“Szitokius kvailius malszina. 

Na ir suniusze seneli. 
Vos paeiti vargszas gali, 
Tik mintim save ramina:
“Marszkiniu nepasigailėsiu, 

Prie teisybes tik privesi u.”
♦ Ii

Tuo Miku Jons parėjo. 
In ji senis prakalbėjo:
—“Nu, sunau, kas bus tai bus! 
“Užsimaukie tu batus, 
"Szventadiene imk rudine, 
“Ir keliaukie in sostine; 
“Rask, karalių, karaliene, 
“Praszyma induok tu jiems: 
“Kad nuo ju tarnu žmoniems 
“Nėr ramybes jau nei kiek, 
“Pleszia, baudžia juos už niek.

* • ♦
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— Suriszkite visus! — suriko 
pulkinikas.

Tuokart tvėrėsi ir visus li
kusius gyvais subraklino vir
vėmis, o paskui sustoję iszple- 
sze kalėjimo vartus.

Dabar iii rindas ir visi 
atsiliepc pul-
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peksztininku įr forto ir pasta
ra j i p ra < I ėjo bom b n rd uoli.

— Jau visi! Dabar laikas!
pasuke pulkinikas ir pradėjo 
in fortą sžandytT.

Ir neilgai tas apszaudymas 
iszsigirdo forte didistęsęsi i 
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Syki lapo kaso po senu me

džiu ir rado bito.' Insidojo ta 
bito in maisža ir užwszopji, kad

ir nu- H
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atriszk szniuro, motin 
ėjo sau keliu.

Moteris neiszkcnte nepažiū
rėjus kas tam maiszo yra. Kaip 
tik atriszo mąisza, jautis isz- 
szoko ir iszliego ant kiemo, kur 
žaidė vaikas. Vaikas pamatęs 
jauti, iszvijo ji 1 rS kiemo ir tol 
kol jautis pranyko girioje.,

ga auksztyn pasikėlė ir durnai 
užtemdo miestą ir visa apio- 
linkc. Užstojo Tfiirtiiia tyla; o 
kuomet vejas iszsklaisto du
rnus, forte matomi buvo tik 
vieni murn grhivcsiai.

— Kibą parako sankrova išž
iok o in imdangos — pasako pul-

Kalėjimo privalėjo is^btiti. Pul
kinikas iszejusius savo žmonoj 
sustatė in eiles^ ir nokuriems 
suteikė savo plano "konstrukci
jas, ka turėjo veikti. Visas sky
rius turėjo pultis ant apkasu 
ir isz arabu paimti kanuoles.

suszuko pul-

valandas kova

—- Atvdos! —
k i nikas. — Ugnies!

'Tuojaus iszsigirdo szuviai ir 
ir taip kalėjimu apleido. Mies- pulkinikas vėl atsiliepc:

Dabar pirmyn! — ir visas

paskui mane!
kini kas.

Visi kuogreicziausia sustojo

to gatves buvo tuszczios.
-~ Sztai ir miestas. Czia ne- i skyrius puolėsi ant apkasu, 

turime ko bijotis, nes visi gy- ? ~ ‘ -
ventojai turbut sulindo kur in ;szalies miesto jie nelukojo jo-
turime ko bijotis, nes visi gy- Arabai sumiszo, kadangi nuo

praszneko puikini- kio užpuolimo. Dalis arabu nuoskiepus 
kas. — 
lipku. Kareiviai gi turi szalep baimes in visas pyses iszbegio- 
miesto su prieszu grumtis. Bet ,J<>- Jie paliko ant apkasu ir vi-

Jie bijosi prancūzu ku-

dabar nežinia kokiu būda isz- 
eiti isz miesto, nes visomis pu
sėmis su st a t via

pulkinike — 
kuris svkin 

Miestą labai

kariauna. Ji 
gali greitu laiku mus užpulti.

— Asz žinau, 
atsiliepc (’alame, 
su juom ėjo. —
gerai pažystu. Rytinėj miesto 
pusėj 
geriausia galima iszoili. 
man rodosi, kad toji puse dar 
neatakuojama, tat ir prieszu 
tonai da nebus. Jei man tikėsi, 
pulkinike, be abejones ta \ ieta 
apsiimu nurodyt.

— Na, tai eikite 
k inikas

sugriautas
galima

mūras, kur
Ir

tarė pul-
— O tu, bicziuoliveik 

pirmneziausia.
Styruinkas pasuko rytu pu

sėn, o paskui ji visas kaliniu 
skyrius. Pereje šiauriomis ir 
tuszcziomis galvomis atsirado 
jie ant platnju daržu, už kuriu 
riogsojo iszlaužta miesto mu
ro sietia. Prieje mūra be jokiu 
sunkenybių ji perlipo ir lai
mingai tokiu būdu miestą bu
vo palike.
plat n j i darža 
tvoromis, ( alame beijo pirmyn, 

staiga atsisuko il
su ranka k a toki

Bet ir ežia surado 
>n invalidomis

pasižiurėjo

SZU VIII sukrito, o likusieji del

sus savo ginklus. Nuslinko ke
lios minutes, o jau apkasas 
buvo paimtas ir isz miesto 
liuesas perėjimas atvertas.

— 'Toliau! toliau! — atsilie-

Paskui arabai d a kelis sykius 
bandė ta batareja atimti, bet 
kapitonas Briant, kuris su ju
rininkais ana gynė, nedaloido 
arabams nei isz toli pasižiūrė
ti. Priesz kožna užpuolimą jis 
galėjo su savais vyrukais atsi
spirti. Galop arabai, aplaike 
savo eilese didžius nuostuolius, 
privalėjo be nieko pasitraukti 
miestan.

Beveik <lvi
traukėsi. Užpakalyj pulkiniko 
>a s i rode prnnenzu 
<nrio tiesiog nuo prieplaukos 
ueszinosi.

— Atydos, pons pnlkinjke! 
— atsiliepc (’alame, kuris pir
mutinis pamate atjojanezius 
raitelius. — Ar kartais arabai 
nenori mus apsupi i ?

Pulkinikas su nuosteba atsi
suko. Bot jam pasižiurėjus, ant 
jo veido apsireiszke džiaugs
mas. ,

— Juk tai musiszkiai! 
siliepe jis linksmai. — 
mai jie mus pažino.

Ir szaltai apsisukęs vėl liepo 
bombarduoti miestą.

— () czia kas

raiteliai,

af.
Mato-

veikiasi ? — 
iszsigirdo už pulkiniko paežiu, 

pe keli balsai — užsiglaiiskime ~
už apkasu, nes dabar jau esamo 
liuosi!

— Ei, sustokite! suriko 
pulkinikas ir pradėjo aplinkui 
žvalgytis geresnes pozicijos. — 
Dabar kas nori, 

savo 1 
gi “

, lai sau bėga! 
tevvnei isztiki- 

alinga
Kas via 
mas ir tur : 
sai pasiliks.

— Ki\ tas reiszkia pulkini-
— paklausė tuojaus kapito- f

szird i, 1a-

e ?
nas Briant.

- Arba to nematai, tamsta? 
atšaki* tnojans pulkinikas.

— Kas szita batareja rikuoja? 
Generolas Bonrmont mane at- 
siunezia, idant 
ežia n.

— Meldžiama generolui pra- 
neszti, jog pulkinikas Dūmon- 
rier paėmė szita batareja ir ja 
savo rankose lik i paskutiniam 
kraujo laszui laikys 
pulkinikas. — () tenai pas ju
mis kaip einasi, kapitone Mag
na n ?

viską sužino-

atsake

tai

ro-
ir tuojaus viską

bite neiszloktu. Tai padarius 
o jo in miestu ir priėjus prie vie

.............--J’v ■
Labus rytau motin. Kelias

—

I — Szita batareja netik domi
nuoja ant visu apielinkiu net 
liki juriu krasZtu, 
didžios dalies

ir ant 
Jaigu

nuostoliu.

— Sacrebleu! 
musu puikiu i kils! - 
džiaugsmingai generolo adju
tantas. — Ai Dieve, tai tamis- 
ta czionai! Kokiu bildu czia 
atsiradai? Mes girdėjome, jog 
tave arabai buvo paėmė, bet 
nežinojome kur jeszkoti. Ma
nėme, jog 
ruošė.

— Viskas teisybe, kapitone, 
esu liuosas ir 

galėdamas.

iszt ikro 
suszuko

atsirandi kur ty-

bet 
miesto.

kanuoles pasuksime ant* mies
to tiesiog, prieszui galime pa
daryti labai daug
Isz miesto ant mus negali už
pulti isz nei vienos dalies, 
apart anos siauros gatves, ku
ria ja mes iszejom. Dvi kanuoli. 
užtektinai nuo tos puses apsi- 

gatve nuvalyti. Li
kit omis keturiomis 

bombarduosime
miestą. Kažin generolas Bour- 
mont ar bus tuom užganedin- 

prieszn ap- tas, bet man rodosi, kad taip, 
sutaisyta batareja. j

penkias de- Iatsili<‘pe kapitonas ir tuojaus

ginti ir ta 
k usiomis 
kanuolemis

bet susyk 
pulkinikui 
parode.

Pulkinikas 
domon pusėn 
suprato.

Skersai kelia, kuriuomi jie 
ėjo, buvo supiltas 
kasas ir 
Kareiviu buvo in 
szimtis. Kaliniams nebuvo ga
lima tos batarejos apsilenkti, 
pertat be jokio svarstymo rei
kėjo ana szt urmu paimt i. 
paimti su menkais ginkiaL bu
vo labai abejot ina.

— < > juk mums
ginu neblieka, kaip 
pirmyn ii- p<> vi-kam 
lo pulkinikas. Be

— Turi teisybe, pulkinike!

saviems jurininkams tarė:
Ei, maniszkiai! Tikiu, jog 

priderystes

vėl

I higialba

I
riu naiiiu sake

“ H
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labai tolus ir asz pavargau.. 
Ar iiegaleeziau savo maisza 
czia palikt kol grysziu atgal!“

* ‘ Gali ’ ’, atsake semi iliotcris, 
palik už duru.“
Lape padėjus maisza už du

ru iszeidama sako: “Tiktai ne- 
atriszk szniuro, motin.“

Sena moteris pasižiurėjo, in 
maisza ir galvoja: “Kažin ka 
ta kytruole. tame maiszo taip 
saugiai nesza ? Nekenks jei pa
žiūrėsiu.“

Atriszo 
niaisza. Ir tuojaus iszleke bite, 
kuria, gaidys ten pat vaiksz- 
cziodamas, tuojaus prarijo.

sugrįžus tuojaus pa
mate, kad maiszas buvo prada-

“Kur
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Lapo sugrįžus, pamate, kad 
jauezio jau nėra ir paklauso: 
“Kur mano jautis, motin ?“

“Pradariau maisza tik bis
kuti, jautis iszszoko ir vaikas 
ji iszvijo i h girna“, 
toris.

“Tai turiu pasiimt vaika, 
atsake lape ir,pasienius vaika 
užriszo ji maiszo ir ant peeziu 
užsimotus nnsinesze.

Ir vėl priėjo
Pabeldė in duris ir sako: 
bas rytas, motin. Kelias labai 
tolus ir (‘su pavargus. Ar uoga 
leczian czia savo maisza palik- 
f I L* n 1 m* i qi 11 n ♦ iru 1 t ’ ’

moteris.

k in i kas. — Bot nesuprantu, ko
de! musiszkiai pirmyn ne eina? 
.Jie privalėtu tuojaus ta vieta 
apimti, nes arabu kariumone 
dabar tenai netekusi galvos.

Vos pulkinikas isztare tuos 
žodžius, apgulimo vadas tuo
jaus ta ir padare. Pcksztininkai 
su durtuvais szturmu puolėsi 
fortan ir netrukus artilerijos 
kanuoliu griausmas apreiszke 
forto puolimą.

Tat dabar isz abieju szonu 
prancūzu karinmene 
miestą, o nuo jnriu laivynas 
pradėjo bombarduoti karalisz- 
kns romus ir plaukiojanczias 
Algiero batarėjas. Arabai ma- 
Ivdami savo didžius nenusise- « 
kimus, patys karaliszkus rū
mus suardė. Tik sutemus pran
cūzu kanuoles nutilo. Tuokart 
pulkinikas Dumourier savo ba
landa pavedė kapitonui 
Briant, o 
euzu stovoiuen 
generolu Bonrmont. Generolas 
ji nuoszirdžiai priėmus pasvei
kino.

— Žiūrėkite*, tai 
lasis pulkinikas — 
generolas linksmai, 
mums buvo praneszta, 
buvai ink Ii u ves arabu ra n k os
tia, tat pasakyk kokiu budu 
isz jų nagu iszsprudai ir kaip 
aternei ana batareja nuo ara
bu? Dabar miestas ilgai jau 
negali laikytis. Rytoj jis turės 
tekti mums. Žinomas dalykas, 
kad toji batareja turi ir dabar 
pasilikt tavo rankose. 'Tarne 
dalyke jau asz isžleidžiau tam 
tikrus insakymus. Bet kur yra 
tavo suims? Tasai smarkus 
jaunikaitis, kuris tave priverto 
eiti sziton kartui!

Iszgirdes pulkinikas apie sa
vo snnu, labai nulindo.

— Juk jisai d a gyvas ? — pa
klausė" generolas.

— Kiek žinai, 
gyvas, bet ir ji 
nežinia in kur nuvilko --^ atsa
ke pulkinikas.
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atriszk szniuro, motin.
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szninrn ir atidaro

Lape

rytas ir paklausė moters 
mano bito!“.

Asz tik pradariau maisza 
biskuti,“ sako moteris, “ir bi

i i

sako moteris
te tuojaus iszleke ir gaidys ja
sulose.“

“Tai turiu 
sako lape. Ir 
inde jo ji in

t ?

atsake mo

11

prie namelio.
“La-

t i, kol grisziu atgal? 
“Gali, 
palik už durn.
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užriszb

Pabeldė
Labas rytas,

a įsake 
1 f

Lape padėjo niaisza ir iszei- 
dama sako moterei: 
kad neatidarvtum maiszo. e

Moteris buvo labai užimta ir 
nebuvo jai kada nei- žiūrėti in 
niaisza, nes ji visa rytmetį ke- 

Kada p i ra gai jau 
jos visi vaikai

4 *

Žiūrėk,

pe pinigus.
buvo iszkopti.
ajistojo apie stala. praszydami
“Mamvte, norim ragauti pira
go!“
ir taip skaniai kvepėjo, kad ji 

ir viešiems davė po

Ir pinigai buvo taip gori

Aczin jum szirdoles, 
Katrie prisiuntė man ant 

dreseles, 
Idant puikiau iszrodytau, 

Geriau pasiredytan.
Bet po svietą trankytis,
Negali žmogus rėdytis,

O priek tarn ir alga maža, 
Negaliu nupirkti szlebia gražia 

Bet už jusu gera szirdi, 
Lai apie tai visi girdi, 

Jok jums esmių labai dėkinga, 
Ir jus vėl in i mus szirdinga.
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Bingl.amtono vyrai sunkei, 
dirba,

O namieje lykus bobos bnrba, 
Nuo ryto lyg vakaro girtuok

lių u jo 
Vakare stena ir riangezioje 

O del Dievo, kas bus, 
Ar da ilgai teip sius!

Jau rusta ranka Dievo isztiesta 
Binghamptonui bus. labai 

riesta.
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Vyras su boba iii S. važiavo, 
Ir tris dienas karezemoje ap

sigyveno.
Gerus laikus turėjo, 

Gere ir valgė kiek tik norėjo. 
Boba, vyro savo nežiūrėjo, 

Nes daugybe pažystamu ten 
turėjo, 

Tiejei girdo ir szere, 
Žinoma, daugiaaše gere. 

Neapsakysiu darbus trijų 
dienu, 

Ba butu bjtiuru del visu, 
Smarves nemažai paliko, 
Mat per ta laika visaip atsi

tiko. * ♦ #
Vargingi tiejei vyrai, 

Ka atsimena apie szeimynele 
gerai, 

Kad po jojo smertei vargus 
nekenstu 

Ir maista turėtu.
Pati sau mislina su szaipu. 
Ir su dydeliu džiaugsmu: 
Pastipk padla greieziau, 

Tai man bus daug geriau. 
O kada pinigu turėsiu, 

Tai gudresni ir jaunesni vy
ra gausiu.

Jau ne viena teip prisigavo, 
Po smert vyra jauna kita 

' gavo,
Gerus laikus turėjo, 

Lėbavo ir vaiku nežiūrėjo 
O ant galo, 

Tas pasidaro: 
Tas netikins bomas, 

Visus pinigus paemias, 
Iszrunijo in totyma svietą, 

Apsirenka sau vieta,
Su kita tokia bobelka susipo- 

ruoje, .
Ir velei koki laika ulevoje. 
Tegul Dievas baudže tokes 

bobas, 
Ypatingai pasenuses karves, 
Katros nori pirmutini vyra 

numaryti, 
Arba su juoiu atsiskirti.

atlaužė 
szmoteli.

Pi ragas taip skaniai kvepė
jo, kad net ir vaikas, kuris mai 
sze buvo 
szuko:

pa si imt i gaidi, 
pasiėmus gaidi 
maisza,

maisza su szniuru ir užsimetus
ant peeziu, nuėjo sau keliu.

Užėjo kitu nameli, 
in duris ir sako: “ 
motin. Kelias labai tolus ir esu
pavargus. Ar galiu savo niai
sza czia palikti kol grisziu at
gal ? ’ ’

“Gali,“ atsake moteris, 
lik už duru. “

Lape padėjus maisza už du
ru, iszkeliaudama sako: 
tai žiūrėk, kad 
maiszo,“

Moteris pasižiurėjus in mai
sza, sau sako: “ 
kytruole lape taip saugiai

“ Atri
szo szniura ir kaip tik atidarė, 
gaidys iszleke. Kiaule, kuri po 
virtuve 
suede.

Lape sugrįžus tuojaus pama
te, kad maiszas buvo pradary
tas ir klausia: 
dys, motin?“ 
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‘Gali, 11 k 4 pa I

“Tik- 
neatrisztum 

ir nuėjo sau keliu.

Kažin k a ta 
nc-

sza? Pažiūrėsiu ir tiek.

užsinorėjo ir jis su- 
lr asz noriu pirago!“ 

Moteris užgirdąs, kad sveti
mas vaikas prasznekejo, priėjo 
prie maiszo, atriszo ji ir judė
jus in niaisza szuni, vėl nžri- 
szo. Ir vaikas sykiu su kitais 
valgė piraga ir džiaugėsi.

Lape sugrįžus mate, kad mai 
ir atrodė taip

ji paliko, pasiėmus 
ant peeziu, su ky
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bot matai 
jums gelbscziu kiek

neapsakoma I 
Generolas Bonrmont negali at
sistebėti tos batarejos veiklu
mu. Ir jokiu bndu negalėjome 
atminti kaip batareja czia buvo 
atsiradusi. Dabar-gi viskas isz- 
siaiszkino.

— () gal turi bent kokius nuo 
generolo insakymus, kapitone?

Žinoma turiu. Generolas 
nori, kad szitoji batareja kuo- 
ilgiausia laikytųsi. Man labai 
bus linksma, kuomet generolui 
pranesziu puiku batarejos sto- 
vi.
kenki! o gal reikalinga pagial- 
ba, pulkinike

— Dabar ne, 
valandas 
klausyk, 
rius nuo czia 
fortifikacijos, isz 
bai per tankiai 
linkon. Ar matai sztai ton pu
sėn ?

— Matau
Delei to jau labai daug savųjų 
žmonių praradome. Bet ka su 
t umn darvsi ?

— Mat dalvkas

vaiszcziojo tuo jaus ji
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Kur mano gai-

5

turi Imt da 
arabai sugavę
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szas užrisztas 
pat, kaip 
ji užsimoto 
dama, sau “ Daug sziandien ke
liavau ir esu labai iszalkus. Ei
siu dabar in giria ir suėsiu szi
ta vaika.“

Atėjus in giria, atriszo mai
sza ir kaip ji nustebo, kaip vie
toj vaiko pamate szuni kuris 
tuojaus puolė ant jos ir nugalė
jo. Nugalėjęs, sugrįžo namo, 
bet lapei nebuvo daugiau nieko 
daryti, kaip ve! isznanjo jesz- 
koti sau maisto. 
4

I‘iAsz pradariau maisza tik 
Kiškuti, gaidys iszlieke ir kiau
le suėdė.“

“Tai phsi imsi u kiaule

J
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savo priderystes atliksite 
szventai. Nevertas bus garbes 
tas, kuris tuos apkasus apleis, 
Asz pats pulkiniko norui pasi
duodu, tat ir jus privalote jo 
klansvt i.

-- Lai gyvuoja pulkinikas!
- iszsigirdo juriniku ir kaliniu 

balsai ir visi tuojaus 
už darbo.

Apkasams dirbti 
cziapat buvo i
kareiviai tuojaus pasiėmė spa- 
t us i r miesto linkon 

pulkiniko kasti ir pilti apkasus.
Darbas ėjo gana sparcziai, 

pamate 
isz miesto einanti arabu skv- 
rin.

— Atydos! — atsiliepė pul
kas. — Tuojaus reik atsuk

ti in ateinanezius kanuoles!
Akies mirksnyj kanuoles pa

suko ir cziapat in skyrin, jau 
gana arti atslinkus!, kelis szu- 
vius paleido.

Ant arabu karteeziai ytin le
dai pasipylė. Arabai sumisze 
mėtėsi atgalios, bet tuojaus su-

Bet

nieko dau
tik <‘iti

— prabi-
abejones I__

visas miestas aplinkui yra sau
gojamas. Jaigu ežia ne eisime, 
sutiksime savo prieszus kitur. 
Tat-gi pagal 
butu geriausia ta apkasa 
arabu atimti.

Kaliniai išgirdė 
tuos žodžius vienas in kita pa 
si žiu re jo ir 
vienas nenori bandyti su prie
szu remtis.

— Ar nebūtu galima tos ba
tarejos apsilenkti? 
viens kaliniu.

— Negalimas daiktas — at
sake Calame. — Szita 
miesto dalis apsaugota vienais 
apkasais'ir tvoromis. Kai kur 
net duobes gilios iszkastos. 
Turbut arabai gana gerai žino
jo szito miesto kraszto silpnas 
puses, kad jie aplinkui sutaisė 
batarėjas. Sutinku su pulkini
ko nuomone. Turime arba ta 
batareja atimti arba vėl ramiai 
keliauti kalėjimai!, isz kurio 
esame tik ka dabar iszeje.

— Tat drąsiau, vyrueziai ir 
tuojaus pirmyn! — atsiliepc 
pulkinikas. — Smarkuoliams 
visur palaima szypsosi! Vaiki
nai, kas nori su manimi sykiu 
eiti atakau, tegul tasai man 
tuojaus pasako.

Jurininkai su savo kapitonu 
tuojaus žengė pirmyn. Paskui 
juos neatsiliko ir kiti kaliniai

griebėsi

/

i. 'Tamsta prieszui labai daug al a^,ei* ^O’met
Dievas žino 
nors ji man

!
at-

mano nuomone
nuo

inrankiai
sukrauti. Nauji

pradėjo

pasirodė, jog nei I kad sztai pulkinikas

atsiliepc j k i n ik:

visa

npart sn vargu si u ir su silpna 
V pveįkfįj^, kurie, per kelis metus

sitvarkine vėl pasuko in ap
kasus. Tuomtarpu jurininkai 
po antraji szuvi sutaisę ir vėl 
in atakuojanezius pa(eido.

Dabar arabams buvo tikra 
nelaime, nes kurie įlebuvo už- 
muszti, be jokios tvarkos pasu
ko bėgti atgal miestan. Tokiit 
badu dabar buvo galima isz- 
naujo pradėtus apkasus be jo
kio pavojaus dirbti. Trumpa
me laike apkasai buvq įižbaig- 
<»• t / .M

Pulkinikas tat liepe kanuo
les geriausiose pozicijose su
statyti ir prasidėjo' miesto 
bomba išdavimas. Szuviai mies
tui labai daug bledies padare.

tl.
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nes da kelias 
galiu laikytis. Bet 
kapitone: iii sziau- 

at si randa arabu 
kuriu ara- 

szando juriu

gerai, pulkinike!

fortifikaeijas
jam tuojaus

tame, jog 
mano kanuoles tas fortifikaci
jas gali pasiekti. Tat jaigu ge
nerolas tąsius 
iižatakuotu, asz
galęeziau pagelbėt i. Meldžiama 
jam ta dalyką praneszti.

— Tuojaus tai pasakysiu? 
Tsztikro gera mintis, kadangi 
tasai fortas mums labai daug 
kenksmingas. O ka daugiau?

— Tamsta nuo manes pasvei
kinki generolą. Tegul tik tuo
jaus pradeda ataka. Asz pasi
rengęs. • x

Magnan.su savp raiteliu es
kadronu velei kuogreicziausia 
nusiskubino pas generolą. Pul- 
kinika$-gi tuotarpu tuoszesi 
prie forto bombardavimo. In- 
sako pasukti ton pusėn kanuo
les ir tuojaus užtaisyti. Pulki-, 
nikas su knatu rankoje atsi
stojo ir lauke su nekantrybe 
generolo insakymu.

Netrukus prieszui fortą pasi
rodė keli pėksztininku batali
jom! i ir tuojaus paskui juos at
siskubino viena arkliu aVtilori- 
jos batareja. Atsistojo . tarp

pamatyt i!
Toliaus bus.

KUR BŪNA.
I’aicszkau savo, dėdės Petro »* • paeinantis isz 

Suvalkų Red., Seinų Apskr. 
Leipalingio 
Kaimo..Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

Kast Vaszkeviczius
Box 435 

Homer City, Pa.
_ *

Paie^zkau savo vyro Jurgio 
Mažeikos paeinantis isz Piliuo
nos kaimo, Pakuoniu Para., 
girdėjau kad gyveno Ledford, 
Ill. Jeigu kas apie ji žino ma
lonėkit praneszt. už ka busiu 
labai dėkinga, arba tegul jisai 
patsjats iszau k ia. At va ž i ava u
isz Lietuvos Liepos 13 diena ir 
noroezia su juom sueiti, 
pirmam vyru vadinuosi Lincc- 
vieziene.

Ona Mažeikiene
38 Boy, St 

t.86.) St. Paul, Minn.
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“AN 1 OLAS SARGAS”
Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksBtais 
skurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su priaiuntimu tiktai -$1.50.

W. D. BOCŽKAUSKAS.CO.
MAHANOY CITY, PA.

Vaszkevicziu
V

Para., Lipliunu

lonckit praneszt.

Po
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Sumala daktarai kariumenaja.
Gydo viaoklaa lifaa.

Priima Hronlui iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 pepWt. 6 ik! 0 vakare.
215 N. Main 8t. Shtmandoab.

Ė

12 iki 2 p«pWt. 4 iki b vikare.
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sake lape ir pasienius ja insi- 
nžriszo sudojo in niaisza, 

szninrn ir užsimetus ant peeziu 
nnsinesze.

Beeidama, vėl priėjo nameli.
Pabeldus in duris, sako:
bas rytas, motin.
tolus ir esu labai pavargus. Ar 
galiu ežia palikt savo maisza, 
kol griežiu atgal ?“ 

m atsako

‘ ‘ I ja
kelius labai

f 

. j

Gali,“
“palik už duru.

Lape padėjus maisza už du
ru, iszeidama sako: “Tik žiu- 

szniuro

moteris

iszeidama sako: 
rėk, kad neatrisztnm 
motin.“ .

Sena moteris neiszkcnte ir 
a.triszo. Kaip tik pradare, kiau 
le tuojaus iszlindo irjpszbego
lauk. Inbego in tvartu, kur bu- 

su dideliais ragais.vo jautis
Jautis pamate kiaule, berną- •’

I ]

Sugrįžus lapo tuojaus pama- i 
kad maizas tuszczias, ir 

“Kur mano

tant ja ragais subadė.

to, 
klausia moters:
kiaule, motin?“
' “Asz pradariau n>aisza tik 
biskuti, kiaule iszbego ir jau
tis ja subado.

4 i‘Tai turiu pasiimt jauti,“ 
atsake lapo., Nuėjo in tvarta, 
paėmė jauti, indejo ji in mai
sza, užriszo Iijaisza su szniuru 
ir užimetuB ant peeziu nuėjo 
sau keliu.

Priėjus prie kito namolio pa
beldė in duris ir sako: “Labas 
rytas, motin. Kelias labai tolus

ICUNARD
4 AR MANOTE ATSIIMTI 
| GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuos in czia
R tzi meta.

I
 Leisk musu rasztinei Kaune pa

gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono.

5 laukti del vietos, 
g Cunard Linijos laivakortes, nes | 
R Cunard laivas iszplaukia isz Eu- < 
5 ropos kas kelinta diena. Cunard !
S laivakortes yra geros kelionei s 
q ant laivu Aquitania, Berengaria | 
M ir Mauretania, greieziausia juru < 
S kelione tarp Lietuvos ir Ame- į 
Q tikos. Del . dauginus informacios J 
g kreipkitės pas musu vietinius ) 
k agentus arba musu rasztiineje.
g CUNARD LINEt N _ 
g 25 Broadway* f f] f
S New Yort* n

fi n E“WBM0Qfl ___

r ’Jf

Nereikia 
turintiems
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ir esiupavargus. Ar galiu savo 
niaisza czib palikt kol grisziu 
atgal?“

I

Gali 
u.

■i.

> >

,į.

'fafsake moteris,

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu, stalu. Szei-

palik už duru. ’ ’
’ ■ ir ilbfcL U. ML' i j OiC ' i

, ii V a "f l|:~ K ' . a ''4 & »-į
» i’M, iszeidama sako: “Tiktai ne

Lapo padėjus maisza už du-x

minios, moteres ir vaikai gauna 
specialc patarnavimu.

MY1L KAIL RTEAM
* FACKBT COMPANY.

'M Broadway, Now York.
, I " 1,1 . < * ■ J' k

• e •
Ana diena Elizabete buvau, 
Tai vidunaktije mergina ma- 

cziau, 
Kada strytu ėjau.

Kaukas iszskiestas turėjo, 
Dantis žybejo, 

JJat, blekutes ant dantų turėjo. 
Mislinau, kad smertis kumeliu, 
O tai būvą viena isz mergeliu, 

Szlebes puikes turėjo, 
Nuo misingio net žėrėjo.

Nukripti plaukai kaip arbūzas 
Kaip girtas frąncuzas.

O tas viskas kasztuoje daug 
pinigu, 

Keliolika doleriu.

M
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PACKET COMPANY, 

arba »Ai vietai** SKAITYKITE SAULE
I *
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Magnan.su


ŽINIOS VIETINES.

J

SAULE f 'V >1

įminu m ■!■■■■   i ................................

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

Fijri 
automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

—Lapai krinta, Spalis jau 
baigėsi.

— Tik du menesiai lyg Ka-
ledu.

o

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

— Graburius JSakalauckns 
jau persikraustė in savo locna 
narna ant 333-335 W. Centre 
uliezios.

— Vietinis pacztas jau pra
liejo pardavinot money orde
rius in Lietuva ir Lenkijc,
nuo 1 Novenmberio pradės par- 

Yra tai 
paranku del žmonių, o 

Dede Samas gvarantina už pi
nigus arba sugražina adgal.

Daugelis musu skaityto
ju isz kitur užklauso kaip dar
bai ejna musu aplinkinėje. Del 
tokiu atsakome, jog pas mus 

erai ir dirba kož-
kasyklps, jokiu dar- 

nera, 
be darbo irgi nesiran-

davinet in Vokietija, 
labai

$1.00.

Aukso 
senovės

ATSIUSK TIK Sl.CO
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.10.
Knyga “Daktaras Namuose’’
Kanliczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6 50.
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. (’olu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65ci Celuloido $1.50, 
Minkaztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Laiszkams

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire In serenes Agent

Apdraudžia (Inszurlniu) Namus, 
Taverna, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

BIS W. Mahanoy Avė, Mahanoy City Į
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Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Uetavisekea Sraberfne

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

saujanala mada Ir mokslą.
Tari pagalbininke motete.

Prlelnamee prekes.

lit West Bpruoe Ntreai 
MABAKOT CITT, PA.

Bell Telephones No. 14S

HlfciBi antra procentą ant auditu 
įtaiga. Procentą pridedant prie jus 
ptalga X Batuto Ir 1 Llepoe. nepai
sant ar atneasat parodyt knygute 
ar an. Mm perlu kad Ir jus turi- 
tamst reikalą su musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

Bankas aferas aus s ryte iki B 
popiet. Bobatomle P ryte Iki 11 vai.

CAPITAL. STOCK
Burpltoi Ir Profits UM.B4BAB

H. BALL, Prezidentas.
GSO. W. BARLOW, Vfce-Proz.
Jos. E. FERGUSON, Kasferlus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVJSZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Notary Public.Real Estate Agent.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo j ame namus, 
kolektavojame randas. Parūpinamo 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

s

ergeliu o

ant raudos, 
szeimvnu

darbai ejna 
na diena 
hininkiszku 
žmonių
da, o gal tik tokio ka tingi dirb
ti. Pragyvenimas teip kaip ir 
visur tik didžiause beda kad 
stubu nesiranda 
nes apie du szimtai
jeszko stulai kuriu nesiranda o 
vietos nėra kur statvt.

I )arbai ‘ ‘ virszut i nesi* 
pradeda eit i blogyn, jau keletą 
v\ m isz lenais pribuvo iii an- 

visi aplaike darbus 
.Jie pasakoja

lines ir
kasikius.

okskursije 
kurios 
žmonių.

4f

apie
kad nekuriuose vietuose dirba 
tik p<> tris dienas ant sanvaites 
o nekurie fabrikai visai sustojo 
du bia. Mokestis teipgi mažina.

Nedėlios rvta atsibuvo • a
in New Yorka isz

pasinaudojo apie 300 
Daug Lietuviu teipgi 

atlankė savo gymines ir pažys
tamus taja diena.

— Strvtkariu darbininkai su e
sitaike, nes kompanije priėmė 
adgal in darba praszalintus ir 
karukai vela pradėjo ejti.

CHAMPION

Naujas Overland Champion 
uždarytas antomobilas už $798. 
Matykite szita automobila. A. 
,J. Szukaitis agentas. Parmley 

W. Market St. arti Ca
tawissa st. (t. 60)
name,

TEMYKITE’

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

LAUKE VISA NAKTĮ.

t lalima lauke palikt i Krank
liu automobila, szalcziausiame 
ore, niekas jame negali užszal- 
ti, nes jam nereikia vandens. 
A. J. Szukaitis agentas, Parm
ley name, W. Market St. arti 
Catawissa. St. (t.60)

♦ 
♦ 
♦ 
»

♦
♦
♦
»
i

i
»

♦ 
»

♦

Užsimokės jumis pirkti 
jusu Siutą ar Overkoti 

szitam Sztore.

Didelis pasirinkimas.
Geras tavoras.

Prieinamos prekes.

♦

M

Francuziszkas Miestas Atstatytas Per Amerikonus.

4

?•' -d '"'■"K
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Prezidentas Poincare ir Misš Belle Skinner isz Massachu
setts, Ameriko dalibauna apva ikšzcziojime užbaigimo statyti 
miestelio Hattonshati’l, Francijoi, kuri buvo 

pu gialba 
o darba dažiurinejo pana Skin nėr.
kiecziai. Miesteli atstatė su

sunaikinia Vo-
amerikoniszku doleriu,

GUODOKITE SAVO TĖVUS.

Isz Shenandoah, Pa.
menesi m-— Atejnanti 

žengs in luomą moterystes Al- . . * ■» a • t 1 v • 1binas A. Milauckas, užveizde- 
tojas Shenandoah mesinyczios, 
su. pana Klara
isz Mount Carmel. Albinas yra 
sumini Andriaus Milaueko 
sztorninko.

Schneideriute

A ndriaus

ma-— Miestas turi labai 
žai vendens. o jeigu greitai lie
pa lys, tai visai 
kys.

vandeni sulai-

kapitalislai ” 
neužilgio 
laikraszt i,

4 4 Lietuviszki 
kiti, kejina 
lietuviszka 

san-
til i rd e t, 

yra pusk i r-

— Ejna paskalas po musu 
miestą, buk keli 

i r 
uždėt i
bet nežine ar 

vaitini ar kasdienini.
buk jau manadžeris 
tas, kuris taji bizni gerai su
pranta nuo daugeli metu.

— I)r. Tainoszius Brennan, 
27 metu senumo, likos užniusz- 
tas kada automobilius paslydo 
ir apsiverto prispausdamas po 
apaezia daktaru. Važiavo su ki
tais draugais pažiūrėti futholes 
State College. Nelaime atsitiko 
artimoje M iffinsburgo.

Balsuokite už

Wm. C. James
----- ANT------

County Commissioner
Pra-szo jusu balso ir intekmes.

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Dcmokratiszko Tikieto

Praszo jusu balso ir intekmes

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Pcczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbyncs 
Čoflield Skalbynes 
Linoleumas arba .

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu t

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU.

Gyveno priesz ka.ra Lietuvoj 
naszlo, turėdama dydelo ir pul
ke gaspadoryste. Turėjo jieje 
viena sunu, o kaip tai tankei 
atsitinka, už daug jin glamonė
jo ir pavėlindavo 
uszsinorejimu — Juozukui, ba 
teip vadynosi vai kinelis viskas 
buvo vale. Dagriso jis ne ma
žai žmonim ir žveriams. Moly
nai tankei parodydavo liežuvi 
o (aukoj ir pakialdavo ant jo- 

ranka nes jieje kalbėdavo:
—Tai nieko, nes tai daro isz 

kvailumo, o kaip iszaugs, tai 
a įpras nog to. Jaunas alus tu
ri iszputot.

Penkioliktam mete sūnelis, 
paprastai kalbant buvo paga- 
dytas vaikas. Gerdavo arielka 
ir loszdavo isz kazyni, o kada 
motyna ne norėdavo jam duot 
pinygu atpleszda.vo spinas ir 
pats paymdavo. Atsidarė akys 
ant galo nelaimingai motinai. 
Norėjo nubaust sūneli nes jau 
buvo per volu.
Po kėlu metu apsirgo. Paszau- 
kus sunu prie lovos, su aszaro- 
mis kalbėjo jam idant pasitai
sytu, ka ir noringai prižadėjo 

nieko ne kasztuoje. 
Po tam ketino nusiduot in Kau 
na 
szas,

S1OS

ha žodis

gis • 
žiaus,

Gilberton, Pa. — Praejta 
Ketverga Boston Run kasiklo- 
sia likos mirtinai sužeistas Jur 

Nedzinskas, 30 metu am- 
per nupuolimą tapo, o

norints atkasė nelaiminga gy
vu bet in trumpa laika mirė. 
Velionis keturiuolika menesiu 

apsivedė, palikdamas 
motina ir kelis brolius.

i # v

Prigulėjo prie szv. Lndviko pa
rapijos. Velionis kitados buvo 
geru futbolininku ir placzei 
žinomas.

adgal 
paezia

geru

Springfield, Ill. — Žmonelei 
baisei czion yra užymti darbu, 
o ypatingai variniu munszai- 
nes, o norints palicije daro lan
kei ablavus ir aresztavoje kal

bėt munszaiuorei ne
savo darbo ir varo

guzutia tolinus.
— Darbai ejna gerai, uždar- 

bei geri ir darba galema gauti 
visur. Szeip, Lietuvei gyvena 
gana prietelingai ir malszei.

t in in k us, 
paliauna

Chicago, 
kraustė p.

St.).

iszlauže kelias 
bet kadangi durys isz 

apkaltos stora

Tašyk

— Piktadariai ap- 
Bernardo Naginio 

rubsiuvykla (1833 S. Halsted 
Iszpradžiu piktadariai 

bando insilaužti per užpakali
nes duris. Jie 
lentas, 
vidaus buvo 
bleka, tai visvien jiems nepa
siseko durti atidaryti.
jie iuejo pro stogą (sky light).

P-nas Naginis hiano, jog pik
tadariai kieno nors buvo nubai
dyti, nes jie nedaug ka skubo 
pasiimti. Ant stalo gulėjo 
brangi importuota isz 
jos medžiaga, 
nepajudino, 
paėmė, l

Ant
Angli- 

Piktadariai jos 
Jie paskubomis 

kas tilt pasivele ant ta
ko. Iszviso, p. Naginio apskai
tymo, drabužiu paimta už 
$350.

drabužiu
■’ * u.

■■ m *

Musu sztore rasite dideli 
pasirinkimą visokiu skribe- 
Įiu, kepurių) virszutiniu ir
apatiniu marszkiniu, szkar- 
petku, nektaiziu ir t.t'
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naus, iiėĘ atit rytojaus a.tveze 
staloris^išz.miesto graba ir kal
ba jog jiji padare ant praszi- 
mo suna.us. Galima dasiprotet 
padėjimu nelaimingos moteres 

iszaygino Juozuką ant

•jr
l'Ml.

kuri i _
linksmybes Savo, jog tasai da

font visokiu už josio» ‘'gyvasczio liepe pa-
dyrbt grėba del josios. Verkė 
ir rugodavo lįebagele, o sunaus 
kaip ne matyt teip nematyt.

Susirupinus moten* iszsiunte 
siuntinius in visus szalis, idant 
jeszkotu

l>lBWI IMU ■!—■HHRM.I,II  

atsake motina.
Po tuju žodžiu nuvedė juo

sius in pakaju kur gulėjo lavo 
nas. Baisus regėjimas persista
tė juju akim. Grabe gulėjo pa
juodęs kūnas juju draugo; su 
kuriuom nepersenei gere ir lo- 
sze isz kaziru. Vienas isz ju tuo 
jatjs pasiliko paikszu o kiti isz- 
diime per duris, rodos pats vel- 
nas vijosi paskui juos.

Kūnas nedoraus sunaus likos 
užkastas “juodam kampelije” 
ant kapiniu, be bažnytiniu ce-

f

1 'i, 
*

■ I

II 

i. 
''“life

(
)

pargabent daktaru, 
kelis

Niek- 
sutykes kelis draugus, 

panaszus jam, gere sujais ant 
galo tare in juos:

—Mano sene ilgai ne pagy
vens per tai ejnu jai užkalbyt 
graba. Už trijų dienu atsibus 
josios laidotuves ant kuriu jus 

, Kalbu jum, jog 
bus balius apie kuri nemislina- 
te.

Motina lauke sugrižimo su-

uszpraszau.

jeszkotu sūnelio. Surado jin
ant galo nes kur ir kaip? Sztai I remoniju ir skambėjimo varpu
prigėrusi grabeje su smirdan- ha jauna nieksiąs neejdavo in 
ežiu vandeniu. Niekszas pasi- bažnyczia 
gdi’ias pabludo ir puolė galva 
pirmyn in grabe, pabaigė gy- 
vaste, o kad buvo girtas, ne tu
rėjo pajėgu idant iszsigaut isz 
vandenio.

Buvo tai bausme no Dievo už 
teip baisu peržengyma ketvir
to prisakymo. Dievas prižadė
jo tiems vaikams, kurio paguo
doje savo tėvus, ilga ir gera 
gyvenimą, nes teip-gi nubau- 
dže baisei tuos, kurie iszjuoki- 
neje savo tėvus.

Ir atsityko, jog k ima miru
sio sūnelio indejo

ir ne pryimdavo 
Szvencziausio 
krikszczionei daro.

Nelaiminga motina da pagy
veno ant szios pasaulės du mė
tos, nes nuolatos sau kalbėda
vo jog teip nelabai iszaugino 
savo sūneli.

Tegul tasai tikras atsityki- 
mas buna paveizda del tėvu, 
idant no jaunu dienu augytu 
savo vaikus paklusnumo del tė
vu.

kaip tat visi
/

*1

The Levit Store
Visoki aprėdimai del 

vyru ir vaiku
13 - 15 EAST CENTER ST.

MAHANOY CITY, PA.
r ^^mp *<m ,

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.t

---- --------------------------------- ------------------------------------- ------------------------- -----------------------------

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 8. Main St. Du Bois, Pa.

■ ' . • "V 1 ‘ '•

Musu tavoras tik geriausias 
o prekes labai prieinamos.
Užeikite in musu sztora ir 
pamatykite y musu ta vora, 
nepriversti esate pirkti. .

The Levit Store
Visoki aprėdimai del 

vyru ir vaiku.
13 - 15 EAST CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L

in ta pati 
graba ka buvo užkalbi n ias del 
savo motynos. Ne užilgo atėjo 
jojo pagadyti draugau, o kada 
juju užklauso ko atėjo, atsake, 
jog likos užpraszti ant laidotu
vių jojo motynos, o daugiu use 
atėjo ant to idant,dalybaut pa
šilių ksmvnime kokis ketino at
sibūti taji vakaru isz priežas
ties mirimo juju draugo mo
tinos.

— Gerai, tykote, ba sztai ne
užilgio kūnas liks nnvesztas 
ant kapiniu. O gal norėtumėt 

kuna numirusio? —

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija “Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. . (t.f.

o darbas

i

l

I

I

pareget
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Elektrikos kompanija 
nuperka Jonukui czeverykus

V

Į

irodos lyg beman
! $

pirkti czeverykusEinu pirkti czeverykus Onutei; 
palovės reikia jiai visada pirkti cze\\rykus.

4 4

X
■ i

teipgi trumpam laike savo 
bet elektrikos kompanija visad

Mano Jonukas 
iszneszioja, 
naujus czeverykus kas tris menesius.

4 4 eze ve r.v k u s 
nuperka jam i

Tai kokiu būdu elektrikos koinpuųiju nuperka jam 
v e rykus? pasakyk.”

(t r c že
i*f i' lKl
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“Matai yra sziteip: Mes turim už $200 nusipirkia szeriu 
Pennsylvania Power Light Kompanijos, ir kas tris mene
sius gauname už juos procentą $3.50 ir tie pinigai nuperka 
Jonukui czeverykus ant viso meto.”> j

li

Gal ir jus, 
doleriu del

teipgi galėtumėt 
reikalu, per

sunaudoti keletą 
investiiiinm suezedintus

extraO

naudingu
pinigus in ta kompanija, kurie atuesztu jumis gpra procentą,

• to i-ii. 41todėl pirkite szerius

Cumulative
• n /• >Preferred

Pirkit szerus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninku, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

■
ll 1
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Pennsylvania Power & Light Company, 
InvestmenVDept., Allentown, Pa.

| ii e

Send me illustrated booklet “How t6 Put Money
to Work”
Stook also details of Easy Payment Plan.

pii'f

and Information about your Preferred

Name

Address
H

w

81

. Turim depar
tamenta kur 

norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos ežerus.

*■«

j

'■mF,

iWp||

’M
'T

J
■ .įl

B
'H
H
■ I


