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Isz Amerikos
* —

Už rūkymai kasyklosia 
baustas knt 100 dol.

Wilkes-Barre, Pa. — 
uais yra
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nu- 
doleriu.

Czio- 
rustus prisakymas 

idant niekas nerūkytu kasyk- 
losia, bet apie tai užmirszo Jo
nas Liokas kuri sudže nubaudė 
ant szimto doleriu u z i u 1\ v m a 
kasyklosia kur radosi daug 
gazo. Bausmia turėjo užmo
kėt o da butu ėjas in kalėjimu 
□ nt trijų menesiu, 
priesz tai nertinydavo prie dar
bo tiktai laja diena užsirūko 
naperosa kuris brangei jam 
kasztavo.
Dvi baisios žudinstos — nužu

dė savo moteres.
Plattsburg, Pa. — Howard 

Jabet, 40 metu, nužudęs savo 
t aezia paleido sau kulka 
krūtiniu atlikdamas ant vietos. 
Kaimynai surado abieju kunti s 
baisei sukruvintus. Priežastis 
.'•.idinstos buvo tankus szeimy- 
niszki baimei.

Memphis, Tenn. — F. 
Byrd, inžinierius, nuszove ant 
‘inert savo paezia po tam ato
me sau gyvasti. Jojo pati ap- 
i. idinejo tame laike narna, ma
nydama ejti ant linksmo va- 

Byrd liepė jai sėd o t 
mie, bet motore užsispyrė ej- 

amp gyvasties.
Tikejimizkas kvailys nužudė 

tėvui ir dvi savo seseris.
St. Petersburg, 

’RsWeWirFn,'^

bet Jonas

in
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Pagrūmotas kalėjimu, kaltiw 
masis nuszove teisėja ir pat

sai savo. *
Vietos teis 

savo

f

Lincoln, Nebr. 
me ėjo bila pasimetusio su 
žmona Wallace Wallicko. Žmo
na skundėsi, kad Wallickas ne
mokąs jai alimonijos, kaip kad 
teismo buvo nuspręsta kiek lai
ko atgal, kai juodu gavo per
skyras. Kadangi moteriszke 
skundėsi teismui jau nebe pir
mas kartas, vis del to paties 
dalyko, tai teisėjas W. M. Mor
ning sziuo kartu
vyrui, kad joi jis 
teismo nuosprendžio ir 
kos buvusiai savo žmonai ali
monijos, jis eisiąs kaejiman.

Teisėjui tatai pasakius, kal
tinamasis iszsitrauko revolve
ri ir paleido keturis szovinius 
— in savo buvusia žmona, in 
jos advokata, in teisėja ir,.ket
virta, sau in kakta. Ne metė

jos advokato k ui-

pagrūmojo 
nepildys 

nemb-

<1

, Fla. — Fra- 
te2*5hlėt u, 'prišb 

pažino palicijei, buk tai jisai 
'Hižude kėlės dienas adgal sa 
•."> tęva ir motina, 
” ?ta nužudė dvi 
iL»caturo, Georgijoi. McDowell 
pasakė, buk kada tėvai nuėjo 
"’ilt, apėmė ji didele neapy- 

gimdyto- 
.‘i:s nes juos apipainiojo anti
kristas ir nutarė juos nužudyt, 
.-įsai sake buk tai nebuvo jojo 
c va i.

Kada jisai turėjo dvileka 
vWu prasižengė prieszais no
ct laidoma prasižengimą prie
itais Dvase Szventa ir nuo tos 
dienos buvo jisai tosios nuo
mones, jog szeimyna likos api
painiota per antikristą kuri 
n re jo nužudyt.

Daktarai pripažino kad Mc 
Dowell turi sumaiszyta protą 
nuo tikcjimiszko mokslo.
Užtikta ant karszto darbo mo
tore norėjo atimt sau gyvastį.

New York. — Jau nuo kokio 
t ii laiko kaimynai Edwardo 
Vesznorio kalbėjo jam, kad ko
kis tai Adolpas Bitumas atlan 

jojo paeziulo kada jisai isz- 
ejaa in darba. Vesznoris nore* 
dainas apie tai persi t ik ryt no 
ėjo ta diena in darba ir lauke 
kas ezo atsitiks. Apie antra va
landa po piet užtemino inej- 
nant in stuba ncpraszyta s ve
ržia. Pasiszaukc in pagialba du 
detektyvus inejdami netikėti
nai in moterėles kambari. To
ji supratus, jog likos susekta, 
pagriebė gulinezes žirkles sza- 
I“ lovos, norėdama perdu t szir 
d i, bet tik truputi indraske 
kunti. Norėjo paantryt bet pa- 
lieijantai jaja sulaiko. Porele 
likos nuvežta in suda kur abu
du likos uždaryti kalėjimo.

*

Mirė nuo munszaines.
Watertown, Wis. — Leonas 

Jurickas, dažiuretojas darbi
ninku ant Milwaukee geležin
kelio, likos surastas negyvu 
name kur radosi ant burdo. Pa- 
1 i<-iJj-T®do • i°». >£ambar‘jo ko- 
Jiolika bonku munszaiąes ku
ri buvo sumaiszyta * su kokia

riszkes, ne 
kos nekliudo, bet teisėjas kri
to negyvas, lygiai kaip ir pat
sai szaudytojas.
Prasimiuus cariszka dūkto pa
bėgo neužmokedama už burda.

Rio d e Janeiro, B ra z ii i j e. — 
Kunigaikszeziuto Olga,” ku

ri nustebino visa Brazilije per
dalydama savo kaipo duktė 
rusiszko caro, pabėgo isz namo 
kuriamo buvo ant burdo neuž
mokedama raudos ne už valgi.

In czionais pribuvo josios 
vyras kuris jeszko savo pabė
gusios pacziules su kuria apsi; 
vedė Beribio ni

ffo#
>0 karei ir nuo 

ėjo i amy-

o praojta 
savo seseris

kauta prieszais savo

turėjo

MAHANOY CITY, PA, UTARXINKAS 26 VASARIO 1924 (TUESDAY FEBRUARY 26 1924)
. Aterite ««te . .»>« tew .teteAW". tete*'

few

f ■ ’•■'Hr* :,
-- < .’7
-V. •■Zte ». to.

lt

i i
o <*»«B» !—i 'O <■ O «M» W •»> » 1

|K11 W. ir. ■in.r.mr n nw i, rrr,< ■
psį F. W. BOCKKOWHK1, Mltor

W. ». •<H.'ZKOW««l, rre«. A ■•> M 35 METAS

Į f-oskci ViPaTWOyrHOtlft 
bes su jaja.

Iszleke in padanges 41,000 
pėdu.

Dayton, Obi n.
kas J. A. MacReadv iszleke

Pulkinin- 
sn 

areoplanu in padanges iszban- 
dyfi kaip augsztai žmogus gali 
išžioki i ir isziaikvti sunkuma 
oro. Per dvi valandas ir tris 
miliutas iszleke jisai in padan
ge net 41,000 pėdas.

Augszcziause iszleke praojta 
francuziszkas 
iszleke 36,745

tat trucizna. Jurickas turėjo 
47.metus, paliko paezia ir sze- 
szU vaikus. _ ....... r ,
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KAIP MUSU VALSTIJOS 
PRAVARDŽIUOTOS.

Daugelis 
d žinotos

valstijų 
vardais

kvietkn ir medžiu, kurie ran
dasi tose valstijose.

“Bear State” 
(meszkos valstija.) Kentucky. 
“Blue Grass” valstija, 
mėlynos žoles valstija,

popula-Idinta nuo tamsiai žalios arba 
mėly n os-žalios žoles,
auga. Maine valstija pavadin
ta v Pine State” 
stija.) Miczigan jTa

(rykliu) valstija, nes ten 
randasi daug rykliu. Wiscon
sin yra “Badger” valstija, nes 
ten yra daugelis barsuku. 
Minnesota vadintas “Gopher’’ 
valstija, nes toje valstijoje žcl- 
vis yra papraseziausias žvėris. 
Nebraska yra “Antelope” vai 
stija; ten yra daugelis antelo-

k 
valstija. New Hamp- 

“n — valstija

■i

Žmones paprastai 
šakoti istorijas apie arba pra
vardžiuoti savo su šiedu s, savo 
miestus ar kitas valstijas. Eu
ropoje gal nerasime tos sza- 
lies kuri neturi savo 
riszkas pasakas apie invairias 

Europos gyventojai 
kuomet atvyko in Suv. Valsti
jas, nepaliko užpakaly savo 
pripratimus. Ir mes Ameriko
je neturime nei 
jos kuria nevadintu kitu 
du apart tikro vardo.

New Yorko valstija 
dinta “Empire State” 
bes valstija) del jos turto ir 
gyventoju skaieziaus. New 
Jersey, vadinta 
Stato” (uodu valstija), i 
ten randasi labai daug ir bai- Brush 
siu uodu. Pcnnsylvanija pava
dinta “Keystone” valstija, 
todėl, jog nuo Naujos Angli
jos iki Sziauru Karolinos 
Pennsylvanija užima vidurine 
vieta.

Kelios valstijos pravardžiuo 
tos nuo juokingu istorijų apie 
savo gyventojus. Imkime Con
necticut, kuri vaidinta “Nut- 

(Muskatiniu rieszutu 
valstija), nes Connecticut val
stijoj atsirado iszdirbejas, ku
ris padare ir bando parduoti 
medinius muskatinius riesziu- 
tus. Kita maža valstija, 
ware, 
hen ’ ’ 
kartais pavadinti melynos-visz 
tos visztukai. Ta valstija gavo 

laiku 
kuomet tūlas aficierius isz 
Delaware pasakė, kad nei vie
nas gaidys nėra drąsus jeigu 
nepaeina nuo mėlynos visztos.

Indijanos valstijos gxwento- 
jus kartais vadina “hoosiers 
ir valstija 
sier” 
yra daugiams 
kitos valstijos vardas. Many
ta, jog “hoosier 
klausymo 
kraipinta forma 
you?”) nes pasakota, jog In
dianos gyventojai taip pra- 
sznekina visus nepažystamas 
kuomet atvyksta in ju valsti-
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Blue Grass arba 
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kuri ten
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i
shire yra “Granite”
arba granito valstija. Oregon 
yra “Beaver” (vebru) valsti
ja-

Keystone
iYimvKKoiwjr. as v "WisnRJsr xsi w*asw wMaattapwnaAwam a. wzm;

HERBINE APSIMALS2TNO PO PPABUVIMUI VAISKO.
I u \ e i Lshi s paiodo piibubusi vaisku i'/z ( hieagos in llcrrina, 111. 

. kada likos sužeistas 
is daro krata

baido Black. Jena Layman ruliidi liconbiiiejo
f’* \ .. . •’

sznipiiGlenn Young kuris 
nan ožiu ger v mu

sn savo prid'ibif'ijos 
Adjutantas Black palit

Užspringo ant szmotelio mėsos. I Nužudė i 
?ev Cit

sotinai salimi 
valgio. Pirko gera szmota stoi
ko pas but

Jer:
Busta

T * J ’ 
•10 metu,

1 (-
■■ ’ b

pecziau sr. • <
u

4 I

Beaver 1»

■

I..0

po vadovysta adju- 
laiko snmiszimo ir 

per si ubas jeszkodamas svaigi- 
pe visiems gyveniojams nusiginkluot ir apsimalszyt.

siiniiszimo

N. J. — Pranas 
arias pu- 
nora ant [smart

* ( I 
’ i 

epo ant Į

, ISZSl 

gavo

Bei! 
Irius.

ir L

Texas 
Star” 
met Texas buvo nepriklauso
ma respublika nuo 1836 1845m. 
jos vėliava turėjo tik viena 
žvaigžde. Pietų Virginia pava
dinta “Panhandle”
tas vardas aiszku kuomet pa 
žiūrime in Suv. Valstijų žemiu- 
pi ir patemyjame, jog valstija 
panaszi in skaurada su kotu.

Lonepavadinta 
valstija todėl, jog kuo

4 4

■<■ J1

1
sic ir vats save.

Pranas 
glekrsis, nuszove ant 

Mrs. Boiiieien 
yvw'i l'- \\ 
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Bulgarijos karalius iszguitas— 
keli ministerei nužudyti. 

London, 
lo k..

sutverta i

me g », llj

valstija.

1po 1a m 
ir I
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s
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! >o;ij(U('Hė 
kniuba nūs 

savo vy
- kuri* 

vaikais, 
a i

pais
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ills

ati a’( Yt a i~ i
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. i kd
- Badai Bulgarijoj 

lomuiiist u 
republika.

. eri ___
liūne. Ant nelaime-;
įžūlumo nupjovė r.J

negnlojolp.pj.^ ,
l<-al

ii 1:1s

V’lil
saki' kaimynams buk l'lii:-: Lg;- 

, vorle duri ; kambario kuriame

isz dideli
szmota kuri

nuryt ir užspri-ngoz-Kit i pribo-j
< Ii del i

?*) UI ūso po

a< 
pradedami jam ' d\ 
ežioms

a o kada lai nepagialbejo pa
nic k o

?o prie
•nuszti kums 
i

( 4

szanl;
neg, ’
‘inilmlansas pril

Ei

jojo
aSZ

• 1

111 spran-

e palicijanta kuris

meta Lacointe, 
aviai oris 
pėdas.
Burdingieris iszmcto gasp 

dine ant ulyežios.
Philadelphia. —

40 metu, 
nuo keliu metu a 
Helena Gloskionc ir mane, jog 
jisai yra bosu stubos.

Ana diena Antanas ne ėjo in 
darba pradedamas pesztyne su 
savo gaspadinelia ir daejo prie 
to, jog iszmete ‘laukan josios 
kuparus ir kitus rakandus ant 
ulyczios, iszvadino jaja nuo 
bjauriausiu ir 
laukan.

Paszauktas priesz magstra- 
ta prisipažino prie kaltes už 
ka turėjo icžmokct 25 dolerius 
bausmes ir kasztus, perprasze 
savo gaspadinelia ir volą užėjo 
pakajus po Helenos pastogia.
— Kvaila moterėle.
Kunigas apšmeižė bažnyczioje— skundas ant 10,000 doleriu.

Edwardsville, Pa. —
Zipai biznieris isz Kingstono, 
apskundė kunigą Edwarda 
Belasa, prabaszcziu Szv. Cyri- 
lo ir Metodo rusiszkos parapi-' 
jos ant deszimts tukstaneziu 
doleriu už apsmoižima laike 
pamokslo, pavadindamas Zipa 
“bolszcviku ir velniu.”

Skundikas sako buk isz tos 
priežasties nukontojo daug ant 
biznio, o žmonis ji paniekinėjo 
visokeis budais.

Teismas ketina būti labai 
žingeidus, nes 
gerai pažystamu žmogum ir ne
pasiduos pako] noaplaikys tėi- 
singystes ir ar kunigas turi tie
sa apjuodyt žmogų nekaltai 
laiko pamokslo.

kuris

Cte

Szcblovskis,
Antanas 

, radosi 
n t bardo pas

iszvadino
jaja iszstume |

apskundė kunigą

Jonas

biznierius yra

Dela- 
“Bhio- 

valstijn ir jos gyventojai
revoliucije ir 

Karalius 
o keli 

te in <
to tris inenei iai | Borisas lik<>« iszguitas, 

ministerei nužudyti, 
pranosza Reiitorio žinių bjuras 
isz. Alenu.

apsigyveno su

iszb''r?j;i laid:Knn pa-

;alcjo jam pagialbet. Kadai,,, r > • • • .. /' ■ L ° .. , į mol ma g’jicj'i, nuszove jaja ant
smert,
h;
’c p
iii kviiiiiiia.

žadinsi o

mvo ji nuvežti 
•ana-in ligonbuti

negyvas.
Versziuk/xs su szeszioms 

kojoms.
(‘land, Ohio. —

jau buvo
p<> tam iszt rauki 

;v<ma in kita kambarį, atsi 
ri”

ininislerei nužudyt i,

pravardžiuota

ta varda revoliucijos

------------ .1:

MEILE ARTYMO.

turtingas

Ex
kas kuris turi
giniias ant czionaitinos farmo.< 
yra gyvas ir. ' %. . . - 
mai. Žmonis isz visos a 
nes pribuna regeli lojo

* O c/

Vcrsziu- 
szeszes kojas už

<ast i s 
du).

.v spardosi links- 
plinki- 

esz-
1;
gO 4

kojinio versziuko.
Vilczinskas papiove 

Melnicka.
Lowell, Mass

v:

-•- Pereitos 
Subatos nakfi tapo paplautas 
savo namuose Vilimas Melnic
kas. Žmogžudystėj yra kalti
namas Pranaši Vilczinskas isz 
Pepperell, Mass. Vėliaus poli
cija suome ji mieganti ir atga
beno in Melnicko virtuve, kur 

nužudytas.
pripažino, kad 

Vilczinskas yra tas pats žmo
gus, kuris paplovė jos vyra.

Kaip Melnickione pasakoja, 
jie to žmogaus visai nepažįsta. 
Jis atėjės pas juos pereitos 
Subatos vakara praszytis kam 
bario gyvenimui, 
su jos vyru kalbėtis.
met iszejusi in kita kambarį ir 
užmigusi ant kaueziaus. 
kokios valandos
per miega savo vyra virtuvėj 
rėkiant. Kada ji iszbegusi vir
tuvėn, nepažinstamasai jau be- 
go per duris laukan, o jos vy
ras gulėjo ant
jais paplūdęs. Jo kaklas buvo 
perplautas peiliu ir jis tuo mi
re.

Suimtas Vilczinskas sakosi 
nieko nežinąs, nes atvažiavęs 
in Lowelli gavės pasigerti ir 
nieko neatsimenąs.

Paplauto žmogaus pavarldo 
anglu laikraszcziai paduoda 
kaipo Maląskį ir Malinski, bet 
nnisu korespondentas sako, 
kad tikroji jo pavarde esanti 
Melnickas. 
moterį su keturiais 
vaikais.

Melnickas buvo 
Melnick i e ne

ir pradėjęs
Ji tuo-

Už
ji iszgirdusi

žemes krau-

tkorespondentas sako,

Jis paliko naszle 
mažais

i

I
rf"9

'. "a
Vienas turtingas žmogus, 

kuriam visados vargas artymo 
rūpėjo, ėjo viena vakara volai 
pro kalvi, o girdėdamas kad 
da dirba. Pažiūrėjo per atida 
ryta langeli tardamas:

“Da prie darbo meistereli, 
kaip jums ne nusibosta?”

— Ne del saves asz dirbu, 
bet del susiedo, — atsake kal
vis. — Kaip ponas žinai, patiko 
ji didele nelaime, jog per ugni 
patrotijo visa turtą. Keliu asz 
dvi adynas ankseziau ir gulu 
tris adynas vėliau, del to kad 
norint 25 centus galoczia duoti 
kasdien tam žmogui isz savo 
uždarbio, kad bueze turtingas 
duoeze jam daugiau. Dekavoju 
Dievui, jog ne stokas darbo! 
Kas turi sveikas rankas ir ga 
Ii dirbti tai ir artymui turi ka 
norint gero padaryti.

— Tas darbas yra doras ir 
geras, — tarė turezius, - 
asz misliju jis, 
to nesugražys.

— Tegul ir teip butu, — at
sake kalvis, — 
tai, vienok esmių persitikrinęs, 
kad ir Susiedas būdamas ma
no vietoj, teip pat darytu. Kas 
teip daro kaip sako, to niekad 
mielaszirdyste Dievo ne ap
lenks. Asz visada teip tikiu,— 
tarė ir pradėjo smarkiau musz- 
ti in priekalu: Turezius nuėjo 
namo, stisigraudinias ir garbia 
del kalvio perimtas.

Ant rytojaus jam atneszo 
kelis dolerius, tardamas, kad 
tai mokestis už padaryta mie- 
laszirdysto susiedui; bet kal
vis no prionic, tiktai prasze 
kad nelaimingam jo susiedui 
dovanotu, kuriam labiau jie 
buvo reikalingi.

No atsako jam to turezius, 
atidavė pinigus jo susiedui, — 
o Dievas nusiuntė jam palaimi
nimu. _

Drobejimas žemes Francijoi.
’ 'Keli gana tanai*- 

žemes davėsi 
nese. Daugeli kami- 

, bet

i a r' )(‘S. ——
is drebėjimai 

(
nu sugriuvo 

noužmiisze.

L , 
A i

jausi Py r
ĮOSIOS 

ga
jos ir paleido sau kulka

Kokia laivo prie- meka
ant gilukio

.s tai vjukai ne-

J1 

‘ ‘ 1100- 
valstija. Gal tas vardas 

vartotas negu

pavadinta

1 !fl|
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Ros i jo i sziadien
ant tukstanezio

randasi1

1229 moterių
vyru; Vokietijoi 1100 ant tuk
stanezio o Austrije 1069 ant' 
kožno tukstanezio vyru.

Moksikonai dinamitavo truki.
Vera Uruz. - 

pasi keleliai dinamitavo 
ribzkn truki. Keliolika pasažio- 
riu likos užmuszta 
s užeido.
apinlesze

pas
Arti Soledado 

ka
paeina nuo

4 <

> !

who’s yer?” (isz-
* ‘ who are

KAIP VALDŽIA
TUOS, TAKSUS NEMOKA.

o daugeli 
Pasikeleliai po tam 
truki ir pasažiorius.
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SUSEKA Į visa taksu. Jeigu kas savo no
ru atsisako iszpilįlyti taksu

lengvai gali susekti tuos, ku
rio taksus nemoka. Kiekvienas 

, kiekviena korpo- 
k i e k v iena k o m pa n i j a, 

kurio per 
kam1923 motus

darbdavys 
racija, 
k i e k v i e na s žm og u s, 

iszmokejo,
nors $1,000 arba (langiaus, tu
ri ta praneszti Vidujiniu. Mo- 
keseziu Biurui (Bureau of In
ternal Revenue). Tas informa
cijas sulygina su paežiu asme
nų blankoms, pertikrinti, kad 
žmonos paduoda tikras infor
macijas. Paežiu laiku valdžios 
agentai gali sužinoti ar tie žino 
nes iszpilde blankas. Peržiūrė
dami kompanijų ir korporaci
jų ir darbdaviu prancsztas in
formacijas, tai yra vardus vi
su kriems tokios korporacijos, 
kompanijos, ir darbdaviai isz-
mokėjo pinigu, ir jeigu neran
da tu žmonių iszpildytasr blan
kas arba užmokėtus
jei taken reikia mokėti, biuro 
agentai tokiems asmenims pra 
ucsza.

P.er pereitus metus tukstan- 
cziai žmonių surasta, kurie tu
rėjo mokėti taksu bot nemokė
jo. Ir szimtai tukstaneziu do
leriu surinkta.

laika

taksus,

Kurio in laika neužmoka 
taksus arba in laika neiszpildo 
ineigu taksu blanka, turės už
mokėti bausme isz $l,0Q0, Jei
gu vėliaus neužmoketa, tai dar 
gali reikalauti 25 procentą25 procentą

‘ja.
X

I Illinois 
užmokėti (pavadinta “sucker 

bausme įsz 
uždėta ant

ulėtus
abudu, su vi-

klaidingai iszpildo

turi tik

taksu mokėtojas

i

taksus.

----  —• blanka ir atsisako 
Bucau of Internal Kcvciine' taksus in laika 

$10,000 gali būti 
tokio žmogaus, arba gali būti 
pasodintas per vienus 
kalėjimo, arba
sais iszkaszcziais. Jeigu koks 
žmogus 
ineigu taksu blanka irgi turės 
mokėti bausme isz nedaugiaus 
kaip $10,000 su kasztais ir 50 
procentą ineigu taksu.

Taksu mokėtojai
kelias savaites iszpildyti savo 
blankas ir ukmoketi 
Tas turi būti padaryta priesz 
Kovo 15 d. Blankoh turi būti 
prisiųstos Intrnal Revenue Ko
lektoriui, tame distrikto kur 

gyvena arba
kur turi savo biznio vieta. Vi
si nevede, kurio per 1923 me
tus uždirbo $1,000, arba dau- 
giaus, ir visi vede, kurie drau
go gyvena, kurio uždirbo $2,- 
000, arba dauginus, turi iszpil
dyti blankas. Vede žmones tu
ri priskaityti algas
moeziu vaiku jeigu toki vaikai 
'dirba.

valstija juokingai 
” valstija, 

ir jos gyventojai vadinti per 
burna. Praneszta, jog pravar
džiavimas pasidėjo tose dieno
se kuomet pirmieji angliaka
siai gryžo priesz upes sriove 
paežiu laiku klomet tos žuvys 
keliaudavo paežiu keliu. Tas 
žodis amerikiecziui turi visai 
kitokia reikszme. Paprasti jie 
vartoja ta žodi pareikszti isz- 
naudotoja.
skamba taip juokingai. Miss
ouri valstija pasididžiuoja sa
vo vardu. Missouri yra “Show 
M o State” arba “parodyk 
man” valstija. Turi pertikrin
ti Missouri gyventojus, turi 
jiems parodyti pirm negu jie 
patikės. Iowa yra “Hawk 

state. Laikraszczio Bur-

Todėl tas vardas

arba

yra

nepilna-

Skaitlis Pacztu Pasaulyje.

Departąmontas paczto pra- 
nesza buk ant svieto randasi 
266,008 paežiai. Afrike kaip 
kada turi žmogus noszti gro-
mata‘keliolika szimta myliu 
pakol pristatys 
adre^anto.

gromata del
j ■'

■ i .. . i Si- y ("I

Eye” 
lington Patriot redaktorių va
dindavo u

Ohio vadina “Buck Eye” 
valstija. Tas vardas prasideda 
nuo prezidento Harrison to die
nu. Tas prezidentas tarnavo 
tik viena menesi ^avo laiko 18- 
40 motais. Kuomet Harrisonas 
buvo kandidatas in preziden
tus vienas isz jo prioszininku 
iszjuoke jo biedna pradžia, sa
kydamas, jog jis užaugo trio- 
bojo kuri pastatyta isz netn- 
szytu ramsty, ir gero gira pa
daryta isz obuoliu. Kitas pa- 
aiszkinimąs yra; jog Ohio val
stijoj randasi daug kasztanu ir

Old Hawk Eye.” 
“Buck Eye

te

kasztanus toj valstijoj vadina 
14 buck eye. ’ ’

nes
niekados jum

nesirūpinu apie

♦

Nos kas paszelpa pavargėliui
*. te. .. . . • w if »

H
duos, ' • ' ' /n;:

Kentejimo skausmu nura
mins :

Nuopelnas isz kaueziu iszva-
duos. ’ ‘

Ir dangaus vartus atidąris.
duos.
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KAS GIRDĖT
Laikai geri, pinigu pas žmo

nis užtektinai! Kas parodo, jog
geri laikai, žmonis tvėrė viso- 
kes draugavęs, 
mus ir b range i 
tnosia ir miostoliuosia uždes- 
tineja bankas in kurias žmone
lei kaip bitukes medų nesza 
savo uždarbius in banka. Tieje 

nakti pralobti j 
“pajus”

pirkinėją na
il žmoka, mies-

MX

perka geidže 
perka visokius 

k a
“pajus“ poj 

tam neturi ka valgyt tiktai 
grauže tuos popierinius 
jus“. Viskas

“ pa- 
kageriause klo

jėsi, bet nežinome kas gali bū
ti už keliu metu. Kaip seni 
amerikonai pranaszauje, tai po 
lokei gerovei visados užejna 
blogi laikai.

Sziadien
laiko naudojęsi ir žino ka (la
id. į žeis bedarbe* o 
ilga.
savo

pnuguocziai isz

bedarbe 
viską turi 

alvbia ir vai s-

l’žejs bedarbe, 
Kapitalistai 

ra n kosimi, g;
ka ant paszaukimo! Sunku bus 

darbininkui atsi-vargingam 
spirt i.

Todėl k<»žnas 
atejtivs atsimini i ir paezedžiai 
gyventi, ba:

Kas pinigu nuturės,
Tai dideli vargo kensti turės.

privalo ant

Žmogiszka laime teip menka 
ir nykstanti kaip rytmetine ra- 

vilnis mariu ku
ri plaukia patol, kol nesusitin
ka kietos klinties in kuria už
sigavus pabyra in milijonus 
laszeliu. Bet nelaime teip dide
le kaip banga, kuri viską nai
kina, kaip rudis 
velia grauže apsėsta geleži. Tik 
nusiminusi nelaime gal sunai
kint, bet tas, kurs viliai, kurs 
gyvena ne del saves vien del 
mynios, ta nelaimingumas da
ro laimingu ir drutu.

<a arba kaip

pabyra

kuri paleng-

kad 
namuosia, 

negu

pavyzdinga 
tai dau- 
vežimas

Sakoma, 
gaspadine 
ginu reiszkia, 
Įiinigu.

Turbut žmones kitiem lai
mus linkėdami niekad gero nc- 

‘ ‘ vė
linu tau szimta stubu ir szimta
maiszu pinigu.“ 
tu geresnis linkėjimas kad sa
kytu:“ 
dines namuosia!

linki, jie tankiause sako:

— Argi nebu-

vėlinu tau geros gaspa- 
“ O kad moti

nos linkėtu tos laimes vyrams, 
isztikro velinimai iszsipildy- 
tu... Pinigai laimingu žmogaus 
nepadaro, ypatingai jeigu 
szeimynoje pildosi priežodis: 

Boba isz kamaros daugiau 
žiurstu isznesz, 

Negu vyras in kieti su ve
žimu privež.

ypatingai

Nekuriuosia miestuosia, kur 
randasi pusėtinas skaitlis ap
sigyvenusiu lietuviu ir lenku, 
ne sztant yra užlaikyti, savo 
biznierius:

yra 
sztornikus, bueze- 

rius, drabužiu ir kitokius, tik
tai vra nevalninkais 
mintais tarnais svetimtaueziu 
pas kuriuos nesza savo doleru- 
kus ir szelpia juosius.

Imkime lietuviszkas moterė
lės, kaip josios nuejna pas ame
rikonu pirkti ceikio ant dreses 
ar teip kokio daigto. Negana, 
jog gerai nupleszia, bet da bu
na iszjuoktos per sztorinia gau
ja, bet ant to visai nepaiso.

Tokie sztorninkai penisi nuo 
lietuviu ir da gauja klaiku ir 
klurku turi užlaikymu, vietoje 
kad lietnviszkos mergaites tu
rėtu uždirbti.

Laikas butu

ir nuže-

apie tai susi
prasti ir būda surasti kad ne
būtume paszlemekais kitu.

daktaras J. M. 
(boss, perstatė klinikoj žmogų 
darbininku, vokieti, kuris pn- 
rodineja anatominius szpose- 
lius tokio pavidalo, jog ne go
riausi daktarai ne sztant su
prasti. Tasai žmogus turi apie 
35 metus, gali kožna dali savo

• kimo pajudint.
Sulaikineja jisai plakimą sa

vo szirdies. Pilvia savo žarnas 
teip pakelt) hugsztyn prie kru-

Nu\v Yorke

tinęs, jog vietoje pilvo, pasida
ro duobe. Gali jisai kožna dali 
kimo pajudinti ant kaklo ir 
peeziiL ant katros ’ vietos nori

SAULE
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ITALIJE IR JUGO SLAVIA PASIRASZO ANT TAIKOS.
()SPaveikslas parodo pasiraszyma ant įnik 

je gauna 
uish Jngo-Slavijos ministeris.

lerp Italijos ir Jugo-Slavijos per k a Hali-
kilimą. Mussolini sėd i vidurije pasiraszant is savo pravarde, o szale jojo sėdi M. Po-

kuna pajudinti 
ryti. Ir lai jam

tai gali pada- 
lengva pada

ryti. Pagal daktaru Gross, tai 
tas dalvkas del medecinos vra * * 
neiszt vrinetas.

Faktu yra kad
Amerikoje 

szventi gražus paproeziai dyla 
suvisai, ypatingai jaunuomenė
je nedaug terasi jau tu papro- 
cziu, kuriais didžiuotiesi galije i 

ir kuriais dar
mus galėtumėm 

jei juos pildy-

czionais
tarpu musu

musu

ir do- 
ir lietu-

VAIKU BIURAS.

pirmas to

musu

Nuo to laiko, 
ir ypatingai 

valstijų šoke

š
i
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Sn mano tu bobų nežinau ka ra ant 50,000 doleriu už tai
Kada atejnu in haiiza 

idvilekta valanda nakti, tai ant ti koki 
jninnes kikina kaip mulas, jog

■ dar vii.
f i 

kad jiai neiszpulino ne ta dan-

Skruzdeles.
Sirupas /.

musu sentėviai 
ir sziandien 
pasididžiuot ie 
tume.

Paveizdau skaistvbe 
rvbe senovės lietuves 
vaitos, ach kai])gi galima di- 
džiuoties! Bet sziadien? 
cr n

begu jau

O! 
raudu. Nekalbant apie vyrus, 

pažiūrėkim in moteris musu ir 
mergeles isz kuriu laukiama 
busianti gentkarte,
pildo tuos szventns paproezius. 
kokius pildė ju buvusios senu- 
t es.

Senovėje moteris teip guodė
jo savo vyra,
kol krvžiokiszkos kultūros ne
pažinojo, 
mvste 
meileje buvo amžinai tvirtom,

paveizdingom, k u- 
riom rūpėjo vien naminis trin

ia szeimynos. 
teip auklejo.’ 
žinios niekur

ypacz laikuose

kad
ir pamislyt nedryso

Mot inom

apie neisztiki-
, °

vyro
savo

varpeliais, kurie savo

žengt ne-

neinžeistos

sas, labas 
Dukteris 
kad be motinos 
negalėjo iszeit. Kiekviena mer
gina nesziojo apsijuosus szniu- 
ra su
skambu sakydavo ausims mo
tinos kur randasi duktė. Be tu 
varpeliu lietuvaite 
iszdrysdavo, kadangi jie buvo 
paliudijimu jos
skaistybes ir dorybes. Vargas 
buvo tai, kurios varpelius isz- 
girsta nepridercnczioj vietoj 
arba laike. Ta paniekinta nuo 
visu ant visados pasiliko nelai
minga. Savo dorybe tamsybes 

lietuvaite stovėjo 
visas pašau-

gadynėse 
augszcziausia už 
les merginas.

Nekalbu kad sziadien lietu
vaite dorybes neguodoja, bet 
sakau kad daug turime tokiu 
ka neturi ne
lies dorybes savo 
suūžiu. Kas kaltas jei ne moti
nos .’

Isztvirkimas tarpe moterisz- 
czionais Ameri- 
ejna pryszakin.

tūkstantines da-
senoves se-

kiu ypaeziai 
ko j smarkiai 
Nenoriu but slidžia tu musu le
lijėlių idant uenžsipelnyt ju 
kerszto kadangi kersztas jau 
ir musu moteriszkiu pradeda 
but labai vyram baisus bet tu
riu pasakyt, kad moteriszke, 
“kuri karezernose geria, teima 
juodžiai tiesiog in pragaru.“

Mergina guodojanti savo do
ry l>i a, kaip-gi
idant sektu pėdomis 
novos sesueziu, kurios palaike 
už didžiause nedorybe lai, ku
ri iszdryso szaudyt meilingom 
akimis in vyrus ir viliot anuos, 
o sziadien jau ne tik akutėm vi- 

žemina 
kiekviena moteriszke rasi ir 
musu lietuvaitcse — aplankyk 
tik salo szokiu.

malonu butu, 
savo sė

lioja; koketerija, kuri 
motoriszke

SKAITYKITE SAULE

apnuodintas 'su 
“arsenate of soda“ 
riausias isznaikintojas 
niu skruzdelių, 
vienytu Valstijų Žemdirbystes 
Departamentas. Reikia atsar
giai pagaminti ta sirupą, ir pa 

ir nc- 
pordaug, nes pavojnga prileis-

yra gc- 
naini- 

pranesza Su-

'I 'i

I'

turėjo iszpulit. Pagn.1 j gaminfį tį^ užtektinai i
laja rokunda tai iszpultn 800,-1

I teip vilai parejnu. Kada a toj- 000 doleriu
* *> • » \-r • . * • ‘V '*». •

I
1 nu treczia va landa

už visus dantis j kitus naminius gyvulius kur 
ini /Inner mnirrn i • n -iisz ryto, žiotijo. V aje i, tai daug pinigo tas 8įnipas randasi. Skruzdę-

i tai roko kaip velnei, jog atėjau už teip maža dalyku. Už tuos ]es paimdamos ta sirupą, parsi
; teip anksti. Teip negerai ir da pinigus galėjo ka toki pasam- 
arsziau. Tokiam tai fikse ran- dyt idant jiai kramtytu valgiI

ba nuo pat pradžios sako:
“Kuomet Vaiku Biuras bu 

vo pradėtas 1912 
nežinojo kiek
kas met ir kodėl mirė. Nebuvo

užregistravimas ir 
o f i c i a 1 i s z k u skaitly-

Kuomet Suvienytu Valstijų 
valdžia insteige Vaiku Biurą 
1912 metais, buvo 
kis biuras galime sakyti visa
me pasaulyje, 
daugelis tautu 
daugelis
Dodes Šamo pavyzdi.

Vaiku Biuras (dabar yra da 
lis Suvienytu Valstijų Darbo 
Departamento) atlieka, labai 
svarbu darba. Gerove beveik 
40,000,000 vaiku, ,dar neturint 
18 metu, tam biurui pavesta.

Lengva matyti, jog szis biu- 
darba.

Pirmoj vietoj turi isztyrineti kiekvieno 
padėjimus, kurie kenkia svei
kata kudikiu ir vaiku, ir žino
ma motinu, nes sveikos moti
nos reiszkia sveikus kūdikius. 
Surasdami geriausius sveika
tos budus 
pasidalinti tas informacijas su 

mokytojoms ir vieti- 
<rn .

ras turi milžiniszka

geriausius
Vaiku Biuras turi

tevais,
niems biurams, kad jie visi 
lėtu prisidėti prie vaiku svei
katos.

kuriuose kudi- 
tyrinejo apysto- 

jie gyvena ir

Vaiku Biuro agentai 
tanke namus, 
kiai ginu’ ir 
va s, kuriuose
mirszta. Biuro suradimai buvo 
atspauzdinti raportuose, kurie 
parodo, kad daugeli piežasz- 
eziu, kurios veda prie kūdikiu 
mirties, ar kurios 
jiems iszaugti kai]) 
in sveikus ir veiklus 
moteris, yra galima 
liuli ir kad didelis
skaiezius gali būti nuo mirties 
iszgelbeta, jei jie ir ju motinos 
butu tinkamai užlaikomi. Tas 
darbas paeina 
riu: Motinystes
tęs Skyrius ir Vaiku Hygienos 
Skyrius. Pirmas 
žiuri federaliszka 
ir kūdikystes akta.

Biuro kitas skyrius isztyri- 
neja ir p ra nesza 
kuriuose
kaip apsieinama su tais, kurie 
yra silpno proto „arba neran-

neleidžia 
jie turėtu 

vyrus ir 
prasza- 

kudikiu

po dvieju sky- 
ir Kudikvs-

skyrius pri
moti nystes

apystovas, 
kūdikiai dirba, ir

gaus pobūdžio. Siunczia isz- 
tyrinetojus in daugeli valsti
jų peržiureti visas iszdirbys- 
tes kad galėtu apsipažinti su 

ir kaip tasvisais padėjimas 
darbas atsiliepia ant vaiku.

Pramoniszkas skyrius teikia 
pagelba valstijoms kaipi gali 
apsaugoti dirbanezius vaikus 
parodydami jiems 
pagerinti vaiku 
tymus. Jeigu Suvienytu Valsti 
ju Kongresas priims 
darbo pataisyma, bus lengviau 
apsaugoti tuos 
niūkus nes tada tautiszka val
džia stengs juos prižiiireti.

Kita dalis vaiku Biuro tyri
nėja a py stovą s 
ku. Jie pagamina 
pasiunezia 
joms, kurios stengia pagelbeti 
apleistus vaikus.

kaip gali 
darbo insta-

vaiku

mažus jdarbi-

apleistu vai
rai >o r tu s ir 

toms organizaci-

Vienas isZ 
Vaiku Biuro yra

ni. niekas 
kūdikiu mirė

ma

gimimu 
nebuvo 
niu. Sziadien trisdeszimts val
stijų ir District of Columbia 
invede gimimo užregistravi- 

septy1!!iadeszimts antras
procentas visu gyventoju.

Kuomet gimimu užregistra
vimas buvo pradėtas 1915 mo
tais, szimtas isz kiekvieno 
tukstanezio kudikiu gimusiu 
per metus mirė 
dvylika menesiu. 1922 metais 
tik septyniasdoszimts szesi isz 

tukstanezio kudi
kiu mirė. Kitais žodžiais, G0,- 
000 kudikiu sziadien 
kurie, jeigu butu 
metais, butu numirė

1912 metais tik viena valsti
ja turėjo speciali biurą, kuris 
prižiūrėjo vaiku sveikata. Nei 
viena valstija neturėjo biurą 

ar- 
ir nie-

szi nitas

neiszgyvene

gyvena 
gimė 1915

kuris prižiūrėjo apleistus
ba. serganezius vaikus
kur nebuvo vaiku geroves ko
misija.

Sziadien keturias deszimts 
szeszios valstijos turi specia
lius biurus prižiūrėti vaikus 
sveikata. Dauginus kaip puse 
turi in vairius komitetus tyri- 

Da ugiau 
biurus, kurie

neti vaiku gOrove.
kaip puse turi 
prižiūri apleistus vaikus.

1912 m. tik dvi valstijos tu-
i n st a t v- 
vieszos

rejo motinu pensijų 
mus, kurie aprūpina 
pagelbos motinoms su vaikais. 
Sziadien keturiasdeszimts dvi 
valstijos turi tokius instaty- 
mus. Be tu nstatpmu 
butu atimti nuo motinu ir pa
dėti in vaiku namus.

1911 m. Suvienytu Valstijų 
valdžia nepaskyrė pinigu val
stijoms pagelbėti
vaiku sveikata. Sziadien Kon
gresas instatymu pavėlintas 
paskirti $1,240,000

vą ika i

motinu ir

kas met 
valstijoms, kurios prižiūri sa
vo motinas ir kūdikius.

Vaiku Biuras neima garbes 
del tu visu atliktu permainų. 
Bet daugeli atsitikimu padare 
♦ i • • • * • 1 ' z* -■ ’isztyrinejimus ir pristatė fak
tus, ant kuriu pasiremiant in- 
vairus instatyinąi priimti.

Vaiku Biuras veikia kaipo 
atstovas ir prižiūrėtojas vai
ku, kaip ir vaiku tėvu ir drau
gu patarėja. — F.L.I.S.

Keturi Zenkliviausi Vyra.

Amerike randasi keturi žen- 
klyviausi žmonis, pagal nuo* 
monia profesęriaus Burtono 
isz Michigaiio 1 universiteto, o 
tiejei yra ar buvo: Buvusįs 
prezidentas Rooseveltas, kuris- 
daugiaaše rūpinosi apie sklypo 
gerove, Fordas kuris praplati
no ir pagerino darbininkiszka 
būvi, Kdispnas kaipo iszrade-

profesęriaus Burtono

dusi ženotas vyras.
• • e

Daugelis smart žmonių tvir
tina, kad žmonis vaikszcziotu 
nuogi kaip juos 
szo. Isz vienos 
labai fain, ba nereikėtų neszio- 
ti drapanų. Isz kitos puses tai 
visi žmonis turelu sau pasini- 
pyt figos lapeli idant nors da
lele uždengt griezna dali kimo, 
ba tai neiszpultu vaikszcziot 
po atrytus be sziokio tokio už
dangalo. Jeigu daugiau atsi
ras tokiu smart žmoni u, tai ( 
gal žmonis ir vaikszezios kaip! 
Dievas juos sutvėrė. Jamerikc 
viskas galima.

'« * •
Sej mišių kės, ka dabar skai

tysit tai iszrodis jums dydelis 
džiokas. Badai lenkiszkas dni- 
tuolis Stasiukas Zbiszka tasai 

savo prie- 
siegelia ant divorso, ba jam už 
daug dakako. Argi no džiokas? 
Jojo prisiegele 
svaru ir

ir galėtu nuryt be jokio tro- 
belio. Kada apie tai pasakinu 
savo trendui Rykszliui, 
jisai man pasakė,

storkas atne-jSau iszmuszt 
puses butu tai plaktuku už szimta doleriu.

— Kvailys ir gana!
* ♦ «

Keturi mulai jau praėjo kaip 
szitie kontrai pastojo drai. Bet 
iicje ka turi sklepuosia pil
na visokiu vet guds ir norėtu 
k<i/l darbininkai gertu vande
ni, tai yra labai linksmi isz to 

Kokia 
bobiszka 

ir

tai 
jog duotu 

visus dantis su

kurios

medaus, kas

mėgsta visoki

žmonių, tai tem-

ręsti oris, skimįdža

probiszino. Kokia tai 
prencu bobiszka draugystez 
iszkepe keika ir uždėjo ant 
jojo ketures žvakutes ka ženk
lina, jog jau keturi metai kaip 
probiszion gyme.
szimtus žmonių kurie iszkeplu 
keika kaip cobcri ir ant jojo 
uždėtu kelis szimtus žvakucziu 
idant tik. probiszion greieziau 
pastiptu.

Asz žinau

svėre vos 120 
penkes pėdas 

augszczio. O ka tieje vyrai nu- 
keneze kuriu bobos svėre du 
kart tiek?

turi Kvaila žmogų pažysi ant jo
jo p a s i s z i a u szy m o, 
mas ir 
vaikszczioje porom. Pasisziau
szimas m vii laikvtis kvailumo 
kaip utele kailiniu.

ba k va i lu- 
pasisziauszimas vis

gabena in savo lizdus ir. tokiu 
budu tos skruzdeles, 
pasilieka namie, irgi apnuodin 
tos.

Patartina sekanezia paga
minti sirupą: Paimti viena 
švara cukraus ir sutirpinti iri 
kvorta vandens ir indeti 125 
grndus (grains) “arsenate of 
soda.“ Reikia viską iszvirti ir 
iszsunkti, kuomet atvesta var
toti su pintoms. Galima ir pri
dėti maža dali 
pagerins sirupą.

Skruzdeles
saldu maistu, ypatingai keksą, 
duona, cukru, sirupus, ir t. t. 
Keikia pirmiausia surinkti vi
sus maisto trupinėlius, nuva
lyti visas lentynos ir kampus, 
ir jeigu reikia laikyti maistu 
tai toki maistu indeti cininius 
ar stiklinius nd u s, arba in dni- 
cziai uždarvta vedytuva. Pa
tartina kasdien pirkti tik tiek 
maisto kiek in viena diena ga
lima suvartoti.

Departamento žinovai rado, 
jog paprasti budai, kaip kom- 
paras ir naphthaline lusteliai 
arba pudruotos kandžiu boles 
neturi vertes. Jeigu galima su 

skuzdeliu
lizdai, tai galima ant lizdo už
krėsti truputi disulphid of car
bon, kerosino, 
Negalimo juos vartot jeigu liz 
das arti ugnies.

Pintes imnerktos apsaldin- 
tn vandeniu sutrauks daugeli 
skruzdelių: Galinto pftitt^ stU 
rinkti kelis sykius ant dienos 
ir inmesti in karszta vendeni, 
bet turime atsiminti, jog dau
gelis tokiu saldžiu daugtu vie
ton isznaikinant
tik padidina ju skaiezius. To
dėl patartina vartoti apnuo- 
dinta sirupą.

rasti kur randasi

tu s o prie k tam

žmonis labai kiki- 
moketi nuo savo 

uždarbio inkom teks. Bet kiek 
tokiu žmonių ka su mie

lu noru mokėtu/ -iitkum toks

Ne kurie 
na jog turi

v ra Ik

UZSl-

jeigu turėtu 
Maj Gad, ar 
kai ?

nuo ko mokėti, 
tai ne bolszevi-

gicos iszmoko

Ne kurios merginos tai mėgs
ta. daug kalbėt kaip važiuoju 
strytkariu. Kada žmogus atsi
sėdi arti tokiu kreiziu, tai ga
li iszgirst kaip lakina, apie ki

na u do j e žo
džius ka reiszke fifti-fifti. Ir 
ženykis žmogau, jeigu gautum 
'oki maitina, tai tiiretum 
kimszt ausis vata, idant austi 
bubnelei nesutruktu. 

# e •
Musu jamerikoniszkos mer

kiai ty t szimi ir
kitus liula liula dencus, o kaip 
nekurios iszejna szokti tai sus- 

kampo su savo 
partneriu ir trinasi kaip szu- 
nes, jog net del fain pypeliu 
sarmata žiūrėti in tokia ruja. 
Isz tokio trynimo gali papulti 
in dydelia beda. Bai gali mer
gos luk aut da kada galite ko
ki dalika iszkrest,
nešit ir gailesites. — Sziur.

•jt!1 h*

Daugelis žmonių pirma iszsi- 
gere kokio sztopo po tam duo
da paragaut jojo savo artamo- 
biliui. Tada negalema stebe- 

po ulyczes
kaip kreizi. Jeigu butu geras 
sztopas tai nebūtu tiek nelai
miu, bet nuo munszaines, tai 
net ir kiaule netenka razumo, 
o ka cze kalbėt apie žmogų.

toje kokiam

o tada sto

tis, jog trankosi

Bet tame yra 
ba su savo

Kada žmogau apsizeniji, tai 
rodos ejni kaipo su savo part
neriu in bizni, 
dydelis misteik, 
partneriu bizni jo daliniesi pu
siau, o su boba no, ba boba ne
nori dalytis, tiktai payma vis
ką. — Da tara it!

* 4
Viena mergica isz Najorko 

davė tokiu rodu,
ženotus vyrus paženklyt ant 
feisQįteip, idant visos mergi-

♦

idant visus

cos pažytu, jog tai ženotas vy-
ras. Bet žehotom bobom ir tas 
labai prisiduotu, nes tada bu
tu mažiau divorsu ir niekas ne 
balamutytu kitu vyru bobel- 
kas.

m
Džermancs 

knyga apie
— Sziur Maik, kaip

i i
kaizeris iždą ve 

Matyti Daigtai.’’ 
negalėjo 

miegot naktimis ba ji persekio
davo visos duszios kurios nu
siuntė ant ano svieto, tai ir pa- 
rasze knyga apie daigtus ku
riuos mate.

Jurs truli
Džim Nirbir.

svarbiu darbu 
atsakinėji

mas szimtus laiszku isz visu 
pasaulio daliu nuo motinu. Vai 
ku tėvai ir motinos paraginti 
susineszti su Vaiku Biuru su 
visais ju nesupratimais.

Graco Abbott, Vaiku Biuro 
virszininke, peržiūrėdama dar I

jas elektrikiszku iszradimu ir 
Wright kuris iszrado lokioji- 
ma maszina sunkesniu už orą.

arba gazolino.

skruzdeles,

■i 4 '

Jogu bobų užsispirs, tai kad fJojo kailis
ir truktiim arba sutintum kaip 
siūlas, tai tau netikės, jog du 
ir du tai keturi. Vis sakys jog 
tai penki. Ar tai teisingysta

kasdiena penkesdeszimts ke- ser,2 nat mocz! _ 
paleliu duonos, ant ezystymo 
nekuriu daliu ziegoreliu.

Viename išz dydžiausiu
fabriku ziegoroliu, sunaudojo szitam pri kontri. Never, no

Kokia tai mergica PhiladčL 
phijpi apskundė dantų dakta-

Nuszove juoda briedi.
S. W. Oplinger isz Filadel

fijos nuszove aplinkinėje 
Tracy, N. B., szita juoda brie
di kuris svėrė tūkstanti svaini.

• yra labai retus 
nes juodi briedžiai yra labai 
rotus.

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabąka, tas tegul krei
piasi pas mus.

EUROPA BOOK CO. 
NEW YORK.57 DEY ST.

•J *

VI

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

CUNARD
AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt, prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuo jaus in ke- 

-iionc. Nčra reikalo lauktie tiems 
kurio turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia hz Europos kas 
•aanvaite. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laivvu AąuiUnia, 
Rerengaria ir Mauretania. Groi- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
nasaules. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso. v,

< LNAKIVLINE.
V .
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ROYAL MAIL t
IN IR ISZ LIETUVOS. J

‘ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir modor- 
ntezki visame. Goriausi del jutu 
keliones, žinomi del gero patar- 
nuvimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas
ant baltai uždengtu stalu. S<eh 
minios, motore* ir vaikai gauna 
speciali patamavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPAMY.j

O y 
r. •

Brv«i!w«y* Hew Twtfc.
arba pa* vietinius agentu*. .

I

*
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‘ Pagal Instatymus.
na?

— Ugi gyvena! — atsiliepė 
isz bobų —viena

k

i

(Verte Franas Siūlelis.)

Tuom tarpu kaliniai ėjo sku
biai pirmyn, nes buvo szalta ir 
vejas laukuose szvilpe, sukda
mas sausa, 
Bthkoriuto ir 
laikėsi krūvoj. Abidvi pamėly
navo, drebanezios, o ju drabu
žiai in krūva paimti, ne vienos 
nebutu galeje užtektinai nuo 
szalczio apsaugot.

— Onute, sesute! — snkuž- 
— Nedaturesiu! 
myliu, nedature- 

Spruksiu...

smulku sniegą.
Manka Czerkas

Nori su ma-

ir pecziais

In

linksmai 
smuklėj sėdi!

— O “stoiką ” ir sargas kur?
— Ir stoiką smukioj. Visa 

rasztyne tenai sėdi...
Bobos nusijuokė. Žemsargis! 

susi rupi nes galva kraipė.
Motiejuk— Nubegk, Motiejuk, in 

smukle ir pasakyk szaltysziui, 
kad greit eitu, — tarė viena 
isz bobų, sudavus in sprandą 

jos andaroko 
laikydamasis, žiurėjo in žem- 
sargi.

Motiejuks szoko

vaikeliui
sudavus 
kurs,

bėgti, bet 
daug dar laiko praėjo, kol jis 
sugryžo su szaltyszium ir stoi
ką. Vienam ir kitam liežuviai 

sza lt vsziausBetpainiojosi.
iszkalba buvo ant. tiek pertik
rinanti,
žemsargis, palikes prie kaliniu

du vaikinu, savano-

kad u z valandėlės

stoiką ir
ria i apsiėmusiu vagius dabot, 
nuėjo su szaltyszium in smukle 
sziek-tiek suszilt.

Stoikinvku buvo
žmogus, o kuomet pasigerdavo 

ant

minksztas

Mo-

tvledamos.

dėjo Munka. 
Kaip Dievą 
siu.
nim?...

— Nenoriu — paniurai atsa
ke Onute. — O tu jau gėdos 
nustojai, kad tave da po to
kiam paniekinimui in ta Sodo
ma traukia...

Munka užkaito 
truktelėjo.

— Ka turi mane traukt? 
kokia Sodoma? Dievaži, tik asz 
visiszkai ne pas Bambliene ? O 
kas man ta Bambliene? 
tina, ar kas ?

Ėjo valandėlė
Munka vėl pradėjo kuždėti.

— Pasipažinau, matai su vie
na ten kalėjimo, kuri puse mo
tu iszbuvo be paszporto...

Onutės akys sužibėjo.
— Kur perbuvo?
— Pas viena ten, ant Zakro- 

czimskos, staeziai priesz ka- 
zermes, pas nekuria Pajencza- 
kiene... Naszle, sako, ant galo 
kas ja ten žino, bet tai labai pa
togi moteriszke. Pirkliauja, tu
ri krautuvėlė ir vaiku ten pas 
ja visokiu, nes savo, turbut, ne
turi.

— Ir ji ten pas ja perbuvo ?
— Perbuvo! Buvo daugiau 

kaip puse metu. Ir jokios ten 
Sodomos nebuvo, tik ja in dar
bą siunsdavo...

Temo. Žemsargis kužino, bu
vo dar pusmylis

, kur buvo valscziaus
iki kaimui, 

rasztine.
Ten turėjo perduot partija, 
taigi skubinosi. Nustojo snigo, 
vejas aptilo, kelios žvaigždes 
ant dangaus sumirgsejo. Szu- 

, isztolo 
girdėjosi bubnas ir cypiantis 
smuikas. Vakar pas szaltysziu 
buvo kriksztynos, o. dabar 
smukioje pagirios. Kai kurie isz 

szvylpaut ir

nes jau pradėjo loti 
irdejosi bubnas

I

tai ji nors ant pirszto apvy
niok; taigi nėra nieko stebėti
no, kad kuomet tai viens tai 
kits isz kaliniu pradėjo skus- 

kad labai szalta,
sirado viena ir kita bonka deg
tines, paskui atėjo treczia ir 
ketvirta. Iszsiriszo mazgelius, 
kas turėjo koki skatiku — vai- 
szino save ir kitus. Tartum ne
doroms priėjo prie smukles, 
kad areziau butu nesziot, o kad 
ežia jau kaip reikia
muikas, tai viens tai

is

prie

urnai at-

girdėjosi 
tai viens tai kits 

skvernus raitojo ir veržėsi prie 
>zokiu.

Nuo smukles slenksczio in 
■ uos žingeidžiai žiurėjo vaiki
nai ir merginos.

Verda prislinko prie vienos.
Isztruko ir parode jau užpa

kali.
— Ka ten 

>zium...
Ji užkaito, tartum 

kitos juoku pasileido.
Tuom tarpu O n u-te - 

prie Mankos Czerkas, kuri jau 
buvo in paszones insiremus ir 
numetus nuo galvos skepeta 
rengusi szokti pritardama dai
na :

su tokiu... vagi-

vysznia

priėjo
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KUKLUKSU SVODBA.
.JulijosAna diena atsibuvo svodba Win Iro v su W. G.

Turner isz Dalins, Teksu, vietinėje Kluksu saloje. Visi svoczoiT.
buvo pasiredia in savo drapana 
žiaus

S 
turėjo kryžių padirbta isz rožių.

I
I

tiktai vietoje deganczio kry-

užkaborius palei Visla. - o kaip prie szirdies 
pabėgimas bu- j negalėjo

sau
Sziuomi žygiu 
vo galima sakyt, be jokio ap ' 
svarstymo, be apmanstymo. 
jeigu prie to neskaitysime bal . ki sziadien butu 
so, kuris mergelei sznabždejo j <obuvo už ka.grabo

be

*<*'■ I II I Z*>» ii     • «

skambutis
“ tankiai,

at si liepdavo teip 
kad buvo galima spė

ti, jog toj krautuvėj buvo vis
kas žmogui reikalinga.. kas,

•Bet viduryj ji visiszkai kitaip 
<! atrodė. Jos lentynos buvo veik 

į tnszczios ir apdulkėjo, tik ant 
žemesniu buvo su poporosnis 
dėžutės, iszdžiuve citrinos, pai- 
szeUaii

" (

szvaksas it

daejo, tai 
nabagėlė.pergalei, 

Jakar ja palaidojo... () kaipgi.
r tai, tai dar

nes
kad ne manasis, 

gulėjus, 
nupirkti.so, kuris mergelei sznabždejo 1 

į Jik mes paskui apsitrusorn, in 
ir rakan-

4 < gelbėkis, nes pražūsi!“ 
Ji pati gal butu nusistebėjus,

kad jai kas butu pasakos, kad į I
“G ei bejosi

— daugiau nieko.
jai prijautė. Ėjo

tai yra pabėgimas, 
tiktai,“

Likimas
ėjo, isz katro temydama in va j 

karine žvaigžde, paskui in ry 
vakaro, 

pamažinu,
“pagarbino“ ii 

negalėjo
>

Isztine.
žmonos, 
viens, 
ja; nieks
tai toji smulki

prasikaltėlė

ėjo
tai kits

H 
lūs

»licija davėm žinia 
pardavėm.

kaliniu pradėjo 
skubintis.

— Szvylptiuk, szvylpauk! — 
sumurmėjo vienas.— Paszvilp- 
si tu rytoj kalėjimo.

— Kokiam vėl kalėjime 1 Ar
ba tai asz in kalėjimu einu ? 
Juk manes ten neuždarys.

— Na, tavęs gal ir ne. Bet 
tas pabėgėlės, ka antru syk va
ro, pirmiausiai uždarys kalė
jimam

— Žinoma! — kiti patvirti
no. — Tokis Juziakas Verda, 
tokis Sobiecha, tokia Blako- 
riute...

Onute sustojo, tartum ja kas 
J truktelėjo. In kalėjima i Ja in 

kalėjimą? Ten, kur...
— Idi! — suriko ant jos žem- 

sargis.
Ji nuleido galva ir pradėjo 

greitai eiti. Jau priėjo pirmuti
nes grinezias; szunes iszszoko 
ant vieszkelio ir lojo, bubno ir 
smuku balsai kassyk girdėjosi 
areziau. Onute neramiai dai
rėsi j ji jeszkojo Mankos Czer
kas. Bet toji buvo kur tai in 
pryszaki nuėjus ir tik jos juo
kas girdėjosi. Ėjo gana greit. 
Vienus vare szaltis, kitus kai- 
miszkos muzikos atbalsiai. Jau 
buvo netoli valscziaus, kuomet 
su jais susitiko krūvele bobų, 
einaneziu nuo smukles, garsiai 
sznekaneziu, dainuojaneziu ir 
szukaujaneziu.

— Tegul bus pagarbintas! — 
užkalbino pirmutine.

Kaiminka ja truktelėjo už 
skepetos.

— O juk tai vagisziai! Mo- 
tiejieno! . '

— O tegul sau bundt yistibk 
nežydai!.*. !

' bobas. *
— Kur “szoltis”

degtines aki-

Per virvute, per pavadi, 
Ta nutruks kita bus...

— Munka! — sukuždėjo Bla- 
koriute, — Munka!

Mergina dėbtelėjo in ja pa
balusiomis nuo 
mis.

Pertrauke jai daina; ji pra
dėjo kita:

Szokie gerus, szok negeros, 
Szok mergyte nusitveręs...

Onute truktelėjo ja.
— Munka! Klausyk! Munka., 

eini?
Bet Manka jau trypseno tup- 

cziodama.
O ne purvai, a ne rasos!...
Mu ha! — skambėjo paskui 

bubna ir smuiką.
Onute vėl ja truktelėjo.
Klausyk, tu norėjai bėgt... 

turejova....
Kalbėjo greitai, tyliai.
Manka dirstelėjo in ja.
— Kas man ten pabėgimas! 

— suszuko garsiai. — Duokite 
dar degtines!

Onute su baime apsidairė, 
bet niekas negirdejo.

Ji pasitraukė in szėszeli, in 
užpakali triukszmingos minios.

Anksti ryta žemsargis, per
duodamas kalinius in rankas 
prasiblaivusio szaltysziaus, pa
sigedo vieno “numerio.”

Tris kart juos sustato, tris 
kart skaitliavo, ir vis jam sto- 

Isz pradžių labai
tuom susirūpino, paskui užpy
ko, ir keliems kaliniam sudavė 
per sprandu, pagalios, matyda
mas, kad ir tas nieko negelbės, 
mostelėjo ranka, užkeikė ir su 
valscziaus rasztininku, kurs su 
Manka papirosu rūkydamas, 
juokavo, nuėjo in smukle susi- 
szildyt. (J........

Kaliniai patyliai juokėsi. 
Jie gerai žinojo ko stokuoja.

Kruvina, be spindeliu sau
lė jau pakilo virsz žemes, kuo-

kavo vieno.
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LIETUVISZKAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Laiduju kulius Numirėliu pagal Nnu- 
lausia mada. Pigi proko. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

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

Pigi 
automobilius

. ii
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tiibakas, 
logtukai. Toliau szalo stovėjo 

patarnaujanezios merginos, ka- 
szute su duona ir pora dožucziu 

aptepliotais
vaikpms
io sukrauti prakuru ryszidiai, 
kitame druskos maiszas, gazas 
ir bulviu krūvele. Tai veik vis
kas, kas buv.o galima pamatyti 
pirmu akies užmetimu. Toliau 
akys apsistodavo ant perkeli
nio uždangalo, kurs, pakabin
tas tarp dvieju krautuvėlės 
spintų, donge vedanezius in to- 
lymesnius namolio kambarius 
tropus. Tas purvinas skuduras 
veik tolydžio drebėjo, tai nuo 
vėjo, lai nuo kokio tai prislėg
to judėjimo, kuri buvo galima 
atspėti. Tas 
krautuvėlėj nors valanda lai
ko, lengvai galėjo patemyti 
kad daugumas ežia aieinaneziu 
klijautu, atsinosza su savimi 
kokius tai pundelius, pakelius, 
ryszulius ir kad daugelis net

su

Bet k a ? Kai}) t

i

sal< fu myriais
Vienam kampe stove-

kurs pabuvo toj

aviniukas piadejo atskaitinei j.a nje}<0 su savimi neatsine-
ž nuoma, už viską, tai ir lai- 
tituvems nedaug pasiliko... O 
r prisikankino,
<‘t mes turėjome ja ant sziau- 
n ant žemes guldyti, teip sun-

prisikankino,

sutikdami;
Ta * u turėjo mirimą...

Paszaūke ja kas
• aršiai atsiduso ir nuėjo.

v ra 
aresztant ka.

Tik kuomet nieko

K
r r. *

Viena bobele daug bam ba
il i erių ant burdo turėjo, 
O tiejei szelmei užmokėti 

už burda nenorėjo,
Priek tam penketą vaikucziu 

turėjo,
Tai ir iszminsti negalėjo.

Jau kur bambadieriai pradeda 
lankytis,

Ten ir bosione negali laikytis.
Bobele su bambadicreis pro- 

va turėjo,
Bet nieko neiszlaimejo, 

Ant galo szeripas bobele isz 
st ubu isz v a re,

Ir nežinau ka bobele tada 
padare.

Llrior1«akap Nrabertae

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nantrellaa pagal 

aaojaaala mada Ir makale
Turi tagelbinlnke aratera 

PrIeliiajDoe prekea.

III We«t Byraae Street 
MARAROT (’ITT, PA.

Bell Toleyhoaae No. 1O

ATSHSh I Ih #I.W)
) gauni nallklo (r apyniu del 15 gor- 
zlu naminiu alau*
alp padaryti Ir prlshintfma apmokė*

GcrlaunlH stambi t ra Jan ka 60c 
Puplalazkal 

Truk-

r u pamokinimą

ne.
<rbn 6 pakolei už $3.30.
■5c arba G pakelei už $1.75.
o’.lu 30c arba 6 pakelei ui $1.40.

Dakiaraa Namuos©”
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isz st u bos.
spėti, kad 1

tamsi y pa t a
pabėgėlė i

ip stovėjo, pati apie save už- 
aplinkn lirszus.

Tuomet isz nžpeczkio iszlin-
1 katinas,

y

turi ka tai pasikuždėti su
1 mergina. Ir 
ji leizdavo už 

laikydama 
tai atsi- 

trys tropai, ve
danti in nedidele šluba, bot ga-

sza,
pardavinėja nezia 
vienus ir kitus , 
uždangalo, neilgai 
krautuvėj ir tuomet 

t i e|dengdavo

na padoriai iszpuoszta. Skrv- 
t

Na ir svaiguli m
Priežastis

Ne kita

M

I

H
JI.
į
I

snyga “Dakiartu* Namuose” $1.00. 
antiezkon $1.25 Garsai Dienos Sūdo 
o 50c ElementorluA valkams po 25c. 
•yvenlmafi Szvenluju $6.50.
'Itorlun Maldų Knygele,
• magus drukaa. pronto abdaro po 75c. 
vfinksztu abparu bu kabe $1.60. Celu- 
<>ido abdarais $1.50 Vainikėlis mažu- 
e prasto abdaru 65c Celuloldo $1.60, 
flnkaztu abdaru $1.25 
oopieros 30 gatunku. tuzinas ui 65c.

M J ŽUKAfTIS
151 fludnoD Ave Rochester. N Y.

Aukso 
senovei

Lalftzkams

'i

I

t1,1

Kelis metus boba su vyru 
pergyveno, 

galva gavo, 
buvo ta,

Kas tokis su kaziroms nubure, 
Jog persiskirs su vyru katra 

turi.
Na ir nesenei teip padare, 
Josios kvailumas jaja iszva- 

re.
Kitam meile prižadėjo, 
Savo vyro iszsižadejo.

Du vaikelius paėmė trijų, 
Dukrelia dvieju metu.

Tasai josios adjutantas 46 
metu, 

be tisu,

<>""!<■ iwal<'.i<> isz vielos pa- ul()8) spintoaf k(?raodcS) viskas 
ton buvo užrakinėta, o augsz- 
tai paklotos lovos palei siena, 

ur buvo pilna paimu ir 
tu paveikslu, suteikė visai tai 

rimt ūmo ir malonumo 
Mažai, vienok, kas 

czionai už- 
po kairei, 

per pust arusia kamarėlė,
I

st uba,

ijudyt. Kaip užlaužė rankas

aplinka ii 
nesimatė, ji ėjo skubina ir Iii 
vejas blaszke ir purtė jos men ;

logtu ir užkimusiu balsu. Szo- 
vis sku

I l 
... ' 'irksztvsvargsze szirdele • .. * • , • x,■rintis m merginos kojas. Mer- 

,ina pamne umus i 
j

I ziaudu

Pagalios 
bot mergina

veja:

neaprybo

K s z veil-
• Daktaras Juozas J. Austrą i

t

į

o kniaukdamas pri-

akvs žiban-ai buvo indube, <» 
tartum dvi geltonos ki- 

priejo ir
y

pradėjo

atėjusiu ilgai
Visi ėjo

LIETUVIS
Burtui!* daktara* karlumeneje 

Gydo rtRokla* Ilga©
• Priima ligoniu* Iki 10 valanda ryte.
| 12 Iki 2 popiet 6 Iki 9 vakare.
1210 N. Main St Shenandoah
| 12 Iki 2 popiet 6 Iki 9 vakare.

ka andaroka. 
aprimo, 
binosi pirmyn ir pirmyn.

Ej<> ir jos
dar jaute kokia tai 
ta vilti.

Inejus iu užkaborius 
ko, darydama 
kad pasiekt Valentiene, perbu
pasislėpus, diena, 
leistis toliau. Jai sekėsi; sarge 
nebuvo vartuose. Inszoko ii

raudojimas, i

st ubai 
iszvaizda. 
isz 
trukdavo,
kur, 
incidavo in žema 
bai plaez.ia 
biausia vieta užėmė didelis po- 
czius ir arti jo stovintis ilgas 
stalas. Kitam kampe buvo kas 
tai |)anaszans in szienika isz po 
kurio tarpais matėsi szviesios, 
tankios jaunesniu ir senesniu 
vaiku galvutes.
ežiu durnu kybojo po lubomis.

suodina, la- 
, kur svar- L

Ii
Nuskustas —
Ant senyvo iszrodo 

Ba jau žyli plaukai pasirodo.
Boba 27 metus turi,

Da gerai ant veido iszžiuri, 
Kas tame kaltas, tai nežinau

Tiktai tiek pasakau:
Jeigu vyras josios butu st ra

gus, 
bobai ragus,

ant 
pasi- 
visa

P a r j) u o 1 e k n i u p s z c z i a 
kulio.

.rupuziojimai 

.lenką kuna.
Pagalios nusiramino, sukai-

I "d'' 1...............  *------------- t 1............... ........................

Į ne, kuria mindžiojo sena skal- 
nusiste i ,eJa ir atistojo.

bėjo, kadangi ežia buvo dabai j

pasuy

didele alkūne į

o sutemtu

Kurt us
jostaše

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

va rtuose. j

kelnore užtroszkus. Inejus ir 
ilga, tamsia priemene

I
I
I >ejo poterius, pabueziavo že-

Ka tinas
Debesys kar-

J

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
lutomobilius del laidotuvių, kriksz- 
iniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
*20 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

szviesiau, negu paprastai. Pa ; 
toliau, i

ir
.niaukė
Juoniui mergina pasilenke, pa-

ėjus

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

bot kassyk silpniau. jn Įa s|u|)a diena vienok inei- 
davo atsargiai,

to. Tik tarpais ežia iszsi-
f*, t * & i* u \ . *11

iszvydo, kad toji me ji po skepeta n c ai <ailajbZ[yj;
szviesa iszeina per Valent ienos i Psl( aunis . f # . v • y v

Dar labiau nusistebeje ; 
ir ėjo toliau. Visur buvo tyku i 
Pagalios priėjo prie duriu ir 
a t szoko nuo ju, t artum atstum 
ta. Kambarys buvo visiszka’ į 
tuszczias; tik viduryj, ant as
los gulėjo sziaudu kūlys.

Dar Onute neatsigavo, kuo
met durys isz prieszais su
girgždėjo, o ant slenksczio su
stojo moteriszke su viedru ran
kose.

— O pas ka jus ? — užklausė
— Pas Valentiene, pas skal

bėja... kaip matau ji isz czionai 
jau iszsikrauste.

Žmona pradėjo galva lin
guoti.

— Iszsikrauste tamsta, iszsi
krauste! Tiek tik, kad ne ji pa
ti, o žmones ja iszkrauste...

Ji žiurėjo in kalbanczia, bur
na pravėrus,

— Motina szveneziausia! — 
susznabždejo už valandėlės už
springusiu balsu.

— Teip, teip mergužėlė! pa
simirė senute. Ka jus? Gal isz 
“ familijos?

duris. szejo.

i

O kaip

ir atsiėmė

” Mano Dieve!
Kai}) dabar, tai jie visi atsiran
da, pinigu vuostineja...
senutei nebuvo kam vandens 
lasza paduoti, tai nieko nebu
vo. Vat, apleista ant senu metu 
mirė ir tiek. Gerai, kad ponas 
Jėzus pasigailėjo 
pas savo...

Onute stovėjo tartum stul
pas, insmeigus akis in sziaudu 
kuli ant aslos. Kaiminka dūsa
vo ir kalbėjo toliau:

— Keturias dienas kūnas sto
vėjo.. tai ja iszptite, Dievo dvok 
jai dangaus karalyste,, kad 
net baime. Ir kaip'negalejo isz- 

Žemsargis sulaikė met Onute, akiu plotu begdn- pusti ? Jyk tai ir liga tokia bu- 
r ' 1 • --i-ii 1- 1—j _‘_f
riuora atėjo, paseko" žinomusItino, o paskui toliau ir toliau;gyvo*

tuszczioj 8

kalbėdavo joje

tūboj, • vadavo vaiku balsai, tartum 
žvirbliu

I greitai

7.
Pajenczakienes namas, no- 

•ints ir nuoszalyj buvo, bet ja
ne visuomet būdavo judėjimas 
žiūrint ant namuko nuo kazar- 
niu, pirmiausiai matėsi valgiu 
.rautuvele, kurios pusiau silk
ines durys, pajudintos, labai įteipgi

namas

ezirszkimas, 
virstanti in koki tai verkszloni- 
ma ir verksnia, 
ežia

Butu apdaužys
Ba ant josios darbeliu per 

pirsztus žiurėjo, 
Tai ir susilaukė ka norėjo.

v

BankieriusLietuviszkas
ir Lnivnkorczin Agentas

Užtai naktvs e 
triukszmingos, 

szviesios. Pecziuj
būdavo

aiszkios ir
virė puodai, ant stalo garavo 
bliudai*|»tsiloszc ant suolu atė
jūnai rtike, gere degtine. Tarp 
ju matosi maži vaikai, kurie 

gere,
Toliam* bus.*

.11

ruko ir valgė.
piegianeziai skambino. Tasai

fei!

ma tuom pat vicszkeliu, ku- vo, kad jai pirmiausia kojos

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
oalaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
-itatytams kainoms. Parūpinu Paaz* 
portus keliaujantiems tn Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
bite teisinga atšaki m a. A dresavo kito:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125.000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

f

Nužudytos Norses Gavelį Mylomas Szuniukas.
Sztai yra “Jack” mylemas szuniukas dažiuretojos ligo

niu Editos Cavell, kuria vokieožiai suszaude laike kares. Jo
sios kariszkas draugas “Jack” nesenei pastipo. Grofiene De

Jack” mylemas szuniukas dažiuretojos ligo-

“Jack”
■ Croy liepo szuniuka iszkimszt ir nusiuntė in mokykla dažiu- 

retoju ligoniu in Tompland, Nbrvegije.

Penkios szcent bezdes suėjo, 
Ir sziteip terp saves kalbėjo:

“Gerai kad mes czionais 
Penkios esame,

Tai nors pasikalbėsime.
Pirmiause papoteriausime, 

Kėlės maldeles nukalbėsime, 
Kaip pasakė, 
Teip padare.

Pirma pradėjo Pilvaitiene, 
Isz visu storiause dėdienė: 

Kas bus sesutes, ne iszmanau
Ir kaip bus nežinau,

Girdėjau kad Kuzabas mufis 
isz ežia,

Ir tai tikrai — ajbecze,
Ka mes tada darysime, 

Isz kur suraminima gausime. 
Per ji malones aplaikinejomc, 

Per ji szventa kvaitulį turė
jome.

Ir stebuklus moka daryti
Ir velnius iszvaryti,

\ Jau kas teisybe, tai teisybe, 
Tas tėvelis turi didelia galybe.

Nesenei nuo Hievo korteles, 
gavo,

Tai del daugelio iszdalino, 
Kad laike maldos skaitytu, 
Ir neprietelius jo keiktu.
Ehc, szunc balsai no ejna in 

dangų, 
Tegul kaip nori keikt bandų 

Ba žinome gerai
Jog ir szventbezdžiu keli 

tuzinai,
Malbnin neaplaikys, 

Kuzabo1 jau nesulaikys.
O kada in Kansus nusibalados, 

Įil ten pleszkes szventbezdes 
visos.

Vėlinu laimingos keliones 
’ del visu, 

Kreivu riebiu ir sausu.

1"

1 

■!<ž

Mokame 3-cziu procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusiu pinigu * 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

11. BALL, PrexidcnUis.
Geo W. BARLOW, Vico-Prez.
Joh. E. FERGUSON, Kelerius.

CHAS. S. P ARM LEY
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ąr parduoti savo 
•įtubaa, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius inaurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market Si. 
Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
— Ateinanczia Subata jau 

pirma diena Kovo-Morcziaus.
— Nesupratimas North Ma-

— Du ploszikai i nėjo in 
maža sztorcli kuri laiko Gilie- 
ne Lost Creek No. 2

i deszimta va- 
haigt’as, nes darbininkai nesu-; landa, atkiszia revolverius in
hanoy kasyklosia da nenž-1 Utaminka apie

i

Į

«
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J
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praej ta

gryž prie darbo pakol kumpa- motore paliepdami iszkelt rau
ni jo nesugražys mokesczio už kas in viražu. Banditai paome
propus ir kitoki darba.

— Praejta Sereda,
penkiolika doleriu pinigais

j0 ir perkrato visas szuplodos, po 
septinta valanda vakare, Jo-

Bondinskas i.........- f—, . ..... .
altoriaus Ona Moleskiutc, lie- kuriu pnlicije jeszko.

apie
tam tamsumoje nakties dingo.

naa Bondinskas nurodo prie Dadai Xra tai vietinei szpiclei

Lietuviszkoje bažnyczio 
('ar'mei'itz kur nuotaka paėjo'. likos surikti mazgu mote- 

rvstes Ludvikas Sekorskis su 
pana Katre Dangeliute.

— Apsivcdimo Ihisnus isz- 
cme Harry Shuklaviczi su Ro
sie Sholititis isz Shafto.

— Ona Tuniliene, 
Lehigh avė., kuri radosi Ash- 
lando ligonbuteje ant operaci
jos, sugryžo ana diena namo 
daug pasveikus.

— Pati Juozo Kupczinskio 
serga pavojingai namie, po 
prižiūra keliu daktaru ir nor- 
siu. Praejta Kctverga manyta, 
jog nepasveiks bet dabar liga 
persimainė ir kaip 
mano tai pasveiks.

— Ejdamas in darba gele
žinkeliu, trūkis nukirto abi ko
jas augszcziau keliu Jonui Ka- 
reviezini, 35 metu. Kada ji vė
žė in ligonbutia mirė ant kelio.

t uViszkoje bažnyczioje Mount

Pamerge buvo jaunavedžio se
klio Izabele ir H. Rynkeviczius 
isz Mahanojaus. Veselka atsi
buvo pas nuotakos tėvus. Jau
navedžiai apsigyvens mieste.

— Vvcziu vakarėlis Nedė
lios vakara nusiseko pasekmin
gai. Sveteliu buvo isz visu sza- 
liu pavieto kurie buvo užgana- 
dytais isz puikios 
ir pasilinksminimo.

rvstes Ludvikas Sekorskis su

vakarienes

M'
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Ka turi daryt isz nubodumo?
Amerike vra tik dvi moteres 

kurios varo hydroplanus, — 
greieziausius laivelius ant 
vandens. Viena isz ju yra Mrs. 
Kandell McFarlan isz Cincinn
ati, Ohio.

laivelius

Pirmutinis teatras Anrirmutims teatras Ang
lį joi likos pastatytas 1576 me
te. Priesz tai teatrai buvo losz- 
ti ant lauko — po žvaigždėms.

$4.00 Dubeltavas
Tikietas in

New Yorka
Nedelioj 2 Morcziaus

ANT

Readingo Geležinkelio
Specialia treiona Subatoa nnktL

Ryte 
. . . 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
. . . 12
. . . 12:35 

Vlahanoy City........... 1:16
... 1:45

prie

ISE 
phamokin..........
Ut. Carmel........
\shland............
Hrardville........
Shenandoah ....

55

Libert v St. 6:35.

famacĮua ....
In New Yorka pribus 

Prie W.
!3rd. St. 7:4() valanda ryte.

Grįžtant — Apleis New 
Vorka nuo W. 23rd St. 6:47 
✓ai. vakare, nuo Liberty St. 
*:00 vai. vakare ta paezia 
liena.

KAZUNO

GUMBO-KUBAt

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagolba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prišiuntimu 80c.

Betoviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 6c. extra ant baksuko. t
Toipgi imp'ortuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 

. aj^ft^paBzykito o aplnikysite
atsakima Ir prekes.
. L. M. KAZUNAS, 

38 S. Jardin St.
SHENANDOAH, PA.

SAULE

f. v '
J '

12 S.

daktarai

Collinsville, Ill. f Diena 28 
Sausio, Lomcikcs No. 2 kasik- 
losia per nupuolimą tapo likos 
užmusztas Jonas Mockaitis, 45 
metu amžiaus. Velionis paliko 
motina ir broli 
broli An ta na 
skaity tojum “Saules” per dau 
geli metu.

Lietuvoje ir 
czionais, buvo

IMAM*'

•/

Detroit, Mich, f Persisky
rė su sziuom 
Malažinskiene, 
dukaieziute, kuri per ilgus me 
tus gyveno Mahnnoy City, kur 
josios vyras laike

Malažinskas
pringfield, III.,

svietu Urszule 
po .tėvais Ai-

ITALIJE STATO NAUJA AMBASADA WASHINGTONE.
Sztai paveikslas naujos italiszkos ambasados kuri yra sta

toma Washingtono del Italijos sklypo. Ambasada stovės ant 
“Embassy Hill” 
siu svotimtąutiszku ambasadų visam mieste.

ant 16tos ulyczios ir bus viena isz puikiau-

PADĖKAVONES NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

Nuoszirdžei dekavoju už ka
lendorių ir teisinga iszleidima 
laikraszczio “Saules” ir ne
manom pasilikti 
isz tos mielos drauguves skai
tytoju pakol pajegsim skaity
ti. Velinam visiems idant už- 
siraszytu ta smagu laikraszti, 
nes yra tai bepartiviszkas ir 
teisingiauses lietuviszkas laik- 
rasztis isz visu kitu. Su pagar
ba.
No. 34 r 3 •— Ona L.

Amsterdam, N. Y.

Saules” 
iszbraukti

PAJESZKOJIMAI.
r1

Pajeszkau Joną Savicką pa
eina isz Yuosodžio, 
Apskr.

0JllHflHIIIHlnilHllllllHllHlllirurbHI|IIIIHIIfllll|lltllltll|l[^
TF ................... .aį rpM'Y ■< ” -

— ’I ■ * ~ < ■ •»

Vyrai Klausanti | I
I Savo Moterėliu. į
c . I

Buvo tai jau vėlybas laikas 
nakti. Kambarije vieno salimo 
didesniame mieste, sėdėjome 
mes seytyni abivatelei o visi' 
prigulėjome prie alines bro3t-i
vos, drūti nemosi 
dienos karszcziui, o jau buvo
me insivertia po kolos blauzdy 
nes in bedugni pilvą. Tame vie 
nam isz mus atėjo 
tokia niislis.

— Ar žinotei vyrai, mes 
czion linksminomės, rodos kad 
daug pinigu iszlaimejome, nes 
ka musu bobos veikė namieje ? 
Ka jos mums 
HUgryžszime 
džiu?!

Pradėjome- galvot ir rodą
vot, ant pagalės ta nusprendė
me, jog kožnas sugryžias na
mon, viską padarys ka boba

rytojaus volei 
ketinome sueit ir teisingai pa
sakyt, kaip buvo namieje. Jei 
gu katras ne iszpilde noru pa- 
czios, tasai turės del visu pas 
tatyti alaus. Visi ant to tiko.

Ant rytojaus isz anksto su
ėjome visi ant kampo ulyczios 
ir k a paregėjome, 
isz musu draugu miega tusz- 
ezioje baczkoje, o knarkė teip 
garsei, kaip triuba 
dienoje sūdo.

— Ka tu cze Juozai darai?
— pasza ukemc.

Pabudins ant szauksmo, isz- 
siniurke isz baczkos.

— Tai, ve, ka darau? — Nu
gi iszpildžiau prisakyma ma
no paezios. Vos in stuba invež- 
linau, tuojaus mano boba pas
veikino žodžeis, jog jeigu ga
lėjau isz pilnos baczkos per 
ciela diena traukt, tai dabar 
galiu nakti 
Kaip matote mano paezios no
rą iszpildžiau, 
kvkito. v

— Kaip asz i nejau iii stuba
— pradėjo sakyt.
rėžiau su kakta in adverije ir 
padariau dydeli triukszma. O 
pati atsiliepė.

— Teip, teip, pabadyk vi
sus vaikus, tegul 
girtuokli tęva turi.

Asz tuojaus pabudinau visus 
vaikus, ticjei verkė ir klykė 
kaip isz kailio lupami, o asz 
turėjau per nakti juos bovyt. 
Na ir savo iszpildžiau, o da
bar tegul kitas pasakoje:

— Asz — pradėjo Vladas — 
eidamas per kukne, pabadžiau 
spinta (szepa), jog net toriel
kos ir kitoki sudolei su tersz- 
kejo.

— O

i□

alucziu po

in guoge

pagiedos, kada 
namon po gai-
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VILNIS ISZMETE ANT KRANTO DIDŽUVE3.
Scptynesdeszimts szeszios didžuves likos iszmestos per 

vilnis ant pakraszczio mariu Pnblo, Floridoje, 
buvo nepaprastai iszkilusios.

kada marios

lll»

i? 1

i

Telsziu
Turiu labai svarbia 

žinia isz Lietuvos. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso.

Petras Normantas 
115 Hawthorne Ave.

New Haven, Conn.

re i kalaus. Ant

po kvarabu tai ir isz jus nei vienas nepa- 
grinvau kniupszczes ant aslos, darytu.

Cze pati paszauke kaip pa-' mon, mano bobele meilei ma
sintus:

na ir kaip ten
Kada sugryžiau na

no pasveikino saldžei pradėjo
— Voliokis girtuoklau, vo- szposuot.

lokis! — Na ir sau bjaurei no.si
sumusziau,’
kaip slyva. jo; sunki tavo galvele ir gerk-

— Teip! teip! visi geri, visi j 
iszsisukinejote o ar teisybe ar 
no ka pasakojote. Man suvis t 
kitaip ėjosi — ir teip Antanas į 
pradėjo:

— O ka, ar

žiūrėkite rnolvna
— O ka teveli — kalbėjo — 

sziadien turi pusėtinai galvo-

. .1 loleje troszku. Asz kaip žino*
11 dama pampinau tau pora vied 

vaidenio; dabar 
gerk, gerk, gerk, kol isz gal
vos ne ižgamos.

Teip kalbėjo gera paeziule; 
nes kaip czc ant kart ižgert du 
viedrus vandenio? Na galėjau, 
ba truktau!

— Tai vaikino praloszei — 
paszaukc visi — ir turi dabar 
visus pavieszint alum!

Na ir Antanas pralosze.

im szviežio
ugi vienasPajeszkau Aleksandros Bi- 

kausko, trys metai atgal gyve
no Cleveland, Ohio dabar neži
nau kur. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

Joseph Sąvokines
Box 27 Bulger, Pa.

__
Pajeszkau Jurgi Yodzukina, 

jeigu kas apie ji žino, meldžiu 
prancszt. (t.17)

Kaz.

arkaniolo ture jei kokius 
ergelius? Kalbėk! — paszaukc 
visi svkiu.

— Ergeliu

i

ne turėjau, ba 
mano bobelka yra gera ir visa
dos apie mane rūpestinga.

Nes ka nuo manos reikalavo
Acziu jums szirdingai už 

puiku kalendori isz kurio tu
rėjome daug linksmo pasiskai- 
timo. Teipgi ir už laikraszti 
“Saule”. Mes sirgom per peli
kes savaites, niekas mus ncat- 
lanke ir nesu ramino musu bė
dojo tiktai atsilankydavo mu
su geriauses prietelis “Saule” 
kuri mus palinksmino ir sura
mino musu nuliudiinuosia. Ne
paliausiu butu skaitytojais nes 
tai yra geriauses laikrasztis 
už visus.
No. 13401 — J. C. Luther Mich.

Metrulaviczius
328 Bead St., 

Plymouth, Pa.
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Kazimieras Stacziokas 
pajeszkau Antanu Steponaiti, 
isz Suvalkų Red., Marijampo- 

Gudeliu Valscz.
Para.,

Kaimo, 25 metai anierikoj. G ir
ta rma ten kur už 

Meldžiu at si-

baczkoje gulėt.

kriaueziu 
nusidavė 

kur užsidėjo 
nusiuntė

szapa.
S 
bizni ir nusiuntė idant pa- 
cziule, pas ji • atvažiuotu, bet 
gavo žine buk jojo pati randa
si Detroite, Mich., kur susine- 
sze su kokiu tai vvru kuris tu- 

po pirmai pa
ežiai, gyveno su juom be baž
nytiniu apeiga tai yra ant 
“ v i eros.”
su tuom vyru, turėjo ejti dirbti 

I kad ir nesijautė sveika, todėl 
! likos parvežta namo, mirdama 
po keliu dienu. Velione pali- 

Juoza Mala- 
žinska ir antra vyra Juoz Mit- 
ku. Tris vaikus nuo pirmuti
nio vyro: Juozą, Aleksanplra ir 
Vitauta ir senus tėvelius Ai- 
dukaiezius, tris seseris Petro
nėlė, Magdalena ir Helena ir 
du broliu Joną ir Antana.

• rojo du vaiku

apeign lai yra 
Velione gyvendama

, ko pirma vyra

Girardville, Pa. — Apie ap
vogimą pono J. Armanavi- 
czaus narna angliszki laikrasz- 
czei skelbe buk tai buvo nasz- 
le. Idant taja klaida pataisyt, 
tai primenam, 
navieziene no vra naszle ir 
džiaugėsi isz savo Juozuko jog 
jisai yra gyvas ir abudu lai
mingai gyvena. Žine aprasze- 
mo kaip skaitome angliszkam 
laikrasztije ir todėl pataisome.

— Redaktoris.

jog poni Arma- 
vra

Akron, Ohio. — Perejta sa
vaite nelaime patiko dvi Lietu
vaites Dirkiutes. Jos su savo 
mylimu svetimtaueziu vaikinu 
važinėjos; važiuodamos vidur
naktyje automobiliu užbėgo po 
beganeziu trukiu ir likosi už- 
musztos. Viena buvo 24 metu 
amžiaus, antra 18 metu. Perei
ta meta mirė j u motina. Dabar 
liko tėvas, dar dvi seserys ir 
du broliai.

ANT PARDAVIMO.
Szesziu ruimu namas prie 

grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai Už
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant' adreso.

Z. F. Bynykewicz 
Advokatą,

Shenandoah, Pa.(t. f.)

szirdingaiDekavoju jums 
už teip puiku kalendori ir 
laikraszti “Saule”. Asz esmių 
jusu 
metai todėl, kad man 
yra geria use, 
kaip maloniausio sveczio. Asz 

“Saule” pasilikau laimin
gu žmogum, 
damas “

“Saule”
skaityt o jum jau szesz;

“Saule“
kurios laukiu

per
Pirma neskaity- 

pragei’idavau 
bet dabar 

Saulei

Saules” 
visa savo uždarbi, 
dėkui Dievui ir “Saulei” ki
taip stoviu ant kojų, užsimoku 
už viską grąžei ir da keli dole
riai pasilieka ant “juodos va
landos. ’ ’ Skaitydamas ‘ ‘Sau
le” radau joje daug 
mokinimu, dabar esmių blaivu 
žmogum apie ka visi lietuvei 
czionais gali pripažyt jog tai 
teisybe. Troksztu labai, idant 
ir kiti sektu mano pėdoms ir 
užsiraszytu ‘ ‘ Saule’’ 
nesza žmogui naudos už szim- 
ta doleriu per meta. Su pagar
ba.
No. 4460 — W. G.

Springvalley, Ill.
VOX POPULI, VOX DEO! 
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PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS"

4 <

Skaitydamas
geru pa

4 4

kuri at

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta fninksztais 

skurlhais apdarais, auksuoti krasxtai. 
Preke su prišiuntimu tiktai $1.SO.

ir 1.1.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
M Ali ANGY CITY. PA.

los Apskr., 
Skriaudžiu Pentupiu

dėjau turi 
Boston, Mass, 
szaukt art adreso.

Iv. z. S ta ežio kas 
1022 N. Summer avė.

Seranton, Pa.

* Kada mieste New Yorke
yra pietus, tai San Franciske 
vra 9 valanda isz rvto. • •
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Vejadaris Coolidgo.
T. G. Thomas isz Houston, 

Teksu, iszdalins visiems dele
gatams kurio pribus in Clevc- 
landa ant republikoniszkos 
konvencijos iszrinkti preziden- 

’ L—t !___
“Koop Cool — id- 

go (užlaikykite Coolidgiu),.
------------------ - „ ---------- Į-------------------------- ----------- ------ ----r

ta, nauja vejadari 
paraszytii

ant kurio

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. 
4 4—<—- 

Ta Banka nori jumis patarnauti. 
Moka 3-czia procentą ant padčtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-.

dCtu taupyti pinigus ir turCti bapkava knygute szitam 
w“Morcbants Banking Trust Co. Banke. •Iff ■ *

'MU ,

o dabar jus sa-

Pranas —

žino, koki

o

tu girtuokly! — pa- 
szauke miegstubejo boba, — 
tuojaus viską sudaužykie.

— Paklusnus josios valei 
iszvercziau szopa tuojaus,
bjudai, pleczkos, torielkos ir 
puodai iszpuole su tarszkeji- 
mu ant aslos ir pasidaro pil
na asla szukiu.

Atėjo kaleina ant Andriaus.
— Asz in stuba incinu — 

kalbėjo — tasai —
vau savo paprasta dainele, nes 
mano boba puikei pasveikino.

tu da per mažai su 
pristaugei. Dai- 

kick tavo

uždaina-

— Ar 
girtuoklei s 
nuok girtuoklau 
gerkle isznesza.

Ir paėmiau dainų knyga, pa
dainavau be pailsio penkiolc- 
ka dainų, net gerkle pradėjo 
skaudet ir užkimau; ka,‘da pra 
dėjo dienytis, tada užmigau.

— O kaip man atsitaikc, — 
pradėjo Jonelis. — Sztąi mano

............. ..... ...... ..... e
Szlta Banka prigolbsli savo dopozitoriama pirkti savo 

locntis namus. .’
Szita Banka prigolsbti jumis suozodinti pinigus.

<Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

X

A U • ,

•iszmaisze isz vakaro taszla del 
pyragaieziu, na 
ežiu pastate su gelda ant as
los kur man reikėjo eiti ir asz 
eidamas per siūba su koja pa
taikiau in gelda.

— Girtuoklau prakeiktas, 
geriaus padarysi, kaip insilip- 
si in maiszyma.

Ir inszokau in’gelda, jog net 
maiszymas pulpstelejo in lu-

ir ant paty

t

bas ir net gel<3Įa perskilo.
Gaila taszlos — paszau- 

ko Baltrus, — nes gaila ir ma
no nosies, Inejas in stuba, no
rėjau pamaželi eit ant pirsztu,

pp

i 
i
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ANT ATMINTIES MIRUSIU TĖVU LINCOLNO.
Sztai paminklas tėvu buvusio prezidento Lincolno kurio 

gimimo diena apvaiksztinejom Utarninke. Paminklas stovi 
ant kapiniu Janesville, Ill., kur silsisi motina ir tėvas tojo did
vyrio. Paminklą pastate Louis Kliubas isz Illinojaus. Pirmuti
nis paminklas buvo labai sudaužytas, nes keleiviai atmuszda- 
vo szmotelius ant atminties. 1 4/

NATURALIZACIJOS PRA
NEŠIMAS 

VIAMS.
EX-KAREI-

laiszkas gautas(Sekantis 
nuo Natūralizacijos isztyrine- 
tojo New Yorko.)

“Gerbiamieji:
Specialia Kongreso Aktas 

užgirtas Liepos 19, 1919, ku- 
naturalizacija cx-

karoiviu, kurio dar yra nepi- 
liecziais, užsibaigia Kovo 3.
1924?

ris lieczia

■’lt
1

limi.

paveczio gy-

James A. Donegan, 
Now Yorko Pavieczio Auksz- 
cziausio Teismo rasztininkas, 
priims Juaturalizacijosi petici
jas New Yorko
ventoju por sekanezias dienas: 

Vasario 15-25-26-27-28-29 ir 
Kovd 3, 1924.

Ateiviai, kurie tarnavo prie 
Suvienytu armijos ar laivyno 
per pasaulini kara ir kurie gar
bingai paliuosuoti, gali praszy 
ti natūralizacijos sulyg to ak
to aprupinįmu. Jie turi nueiti 

Hall of Records”, Kam-in ii

baris 304, ant bile virszminetu 
dienu, devinta, valanda ryte, 
ir su savim atsivesti dviejus 
liudininkus, Suvienytu Valsti
jų pilieczius, kurie ji gerai pa
žysta ir taipgi atsineszti gar- • 
bnga paliuosavima.”

Tas tik lieczia New Yorko 
gyventojus.
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Akyvais.

Daktaras: — Del ko ponas
nori, idant po smert pėdaryt 
sekeije (pjaustis)-kuna!

Ligonis: — Mat asz norė
ta u žinot, kokis voluos mano 
viduriuose sėdėjo.




