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Isz Amerikos
Kareivei, ataiimkite savo 

citizens popieras.
Washington, D. C. — Aplai- 

valdžios idant 
kareiviams

kome žino nuo 
praneszti visiems 
kurie tarnavo paskutinėje ka
rėje, kurie padare aplikacijos 
ant citizens popieru kada bu
vo abazuosia (kemps) idant 
atsiimtu savo popieras, nes val- 
dže visiems jau iszdave — del 
apie 18,000 kareiviu. Popieras 
gali aplaikyti jeigu raszis in 
Bureau of Naturalization, De
partment of Labor, Washing
ton, D. C., paduodami savo 
pravardes, adresa, kempe ko
kioj radosi ir prie kokio pulko, 
o valdže popieras prisiims.
Pigus klauszinei, farmerei ne 

nori rinkti.
Maysville, Ky. — 

czionaitineje aplinkinėje 
atpigo, jog farmerei juju visai 
nesurinkineja, nes tuzinas 
kasztuoje deszimts centu. Ne
kurto farmerei pradėjo ntida- 
vinet nekuriem.s trokmonams 
dykai kiauszinius jeigu juos Į 
rinktu ir iszvežtu in miestu.

Milžiniszkas iszdirbimas 
Forduku.

Detroit, Mieli. — Da niekad

Kianszinei
teip

ft

Kokia jiji buvo, ir kaipi

y
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sziandien artrodo.
Ant sejnio “Amerikos Plau- 

atsibuvo nepa- 
Toji drau

gove norėdama pa rodyt mote
rims kaip ir kokiu budu gali- 

plaukus

k n Rodytoju” 
prastas Vn nd imas.

savom a parėdyti
idant motore iszrodytu jaunes-

:np’ 
Craven kuri
sev.

I motore Mollv
New Jer-

sujeszkojo 
gy\cua

turinti 70 metu amžiaus, 
pradėjo jaja perdirbti isz senos 

teip biznis ne ėjo Fordo dirb- i ant jaunos. Paveikslas parodo • 1 • 1 • 1* • 1 * , • ••tuveje automobiliu kaip 
met. Tukstanczei užkalbinimu 
atejna isz visu daliu svieto, jog 
net sunku pristatyti užkalbi
nimus. Vienajn menesi jo Mor-

SZ1-

ezi aus pad f or d «i -
ku. Ant dienos parduoda po 
10,800 tuju automobiliu.

Sužiedotuves užsibaigė už 
groteliu.

Philadelphia. — Marije Tur- 
kauckiene 62 metu, likos ap- 
skunsta per kaimynus už laiky
mą paleistuviu urvos. Drauge 
su jaja likos aresztavotos ke
lios merginos ir vyrai už nepa
doru pasielgimą ir girt nek
lysta. Vienas isz svecziu ap- 
reiszke palieijantui buk tai 
buvo jojo sužiedotuves ir keti
no vesti po Velykų, bet paliei- 

, link tokie 
susirinkdavo 

pas Turkauckienia laikydami 
girtuokliszkas orgijos, kurios 

už keliu 
skveru. Visus uždaryta kale- 
• • • 

, t

jantas pripažino, 
sveczei tankei i

buvo girdėtos net

jime o ir senuke.
Eksplozije bažnyczioje, daug 
žmonių apsisaugojo baisios 

nelaimes.
Mount Carmel, Pa. 

geli žmonių apsisaugojo nuo 
dideles nelaimes kada Me
todistu bažnyczioje Wilburto- 
ne, kilo eksplozije acetelino 
gazo kuris apszvietinejo baž
nytėlių. Bažnycze likos suar
dyta. Bledes panesze ant $10, 
000. Tame laike atsibuvinejo 
praktikas giesmininku kurie 
pasirenginejo aut Velykiniu 
ceremonijų. Priezeris su keleis 
vaikais sėdėjo lonkošia kada 
eksplozije kilo; vaikai ir pri
ezeris likos iszmestais in vir
ažu ir vela nugriuvo in ta pa
ežiu vieta, bot ant gilukio nie
ką pavojingai nesužeidė iszski- 
rent mažu žaiduliu nuo stiklo.
Pasiėmė nupjauta ausi, nuėjo 

pas daktara ir tasai vela 
prisiuvo.

South Bend, Ind. 
sivertimui jojo automobiliaus 
du kartu nuo kalnelio, Willia- 
mas Booker isz Miskawaka, 
atėjo pas czionaitini daktara 
neszdamas rankoje savo kairia 
ausi kuri likos jam nutraukta 
tojo nelaimėje. Daktaras tuo- 
japs prisiuvo ausi kur reikėjo, 
užtvirtindamas Booker buk 
ausis priaugs isz nąujęv:

Dan
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Isz Lietuvos.
Biskupas uždaro Szv. Traices 

bažnyczia.
Kaunas, Lietuvoj (nuo Ame

rikos Liet u vys koresponden
to). Nesiliaujant szventos Tre
jybes ir Karmelitu bažnyczio- 
so riauszems tarp lietuviu ir 
lenku už paminklas, ir ant galo 
szv. Trejybes bažnyczioj paei- 
liu per tris nedeldienius einant 
trukszmams, vyskupi paliepus 

Trejybes bažny-
visos pamaldos, kaipl 

lietuviu taip ir lenku kalbo
mis likviduotos, ir tokiu budu 
szi bažnyczia likosi uždaryta, 
kol visas dalykas del pamaldų 
kalbos nesutikimu bus iszrisz- 
tas. Nors kaip lietuviai taip ir 
lenkai kalti už tuos riausziu 
kėlimus, vienok lenkai kaltes- 

pradžia, su
tikslu suloszt provokacija, kad 
paskui skustis 
Varszavoj.

“Doleminku“ Byla.
Vilnius, 

dienomis ėjo Szimavieziaus, 
Matusevieziaus (kuris dar Ya-'|H1V

u pinigu

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Czia orai 
da ne szilti, žiemos nebuvo ir 
pavasario da nematyti vis da 
szalta, kitais metais szemia lai
ke buvo gerai szilta.

— Svietas labai serga o ir 
\ isose 4-kc parapijų- - H i • .

Philadelphia, Pa.

Stūmė Milžiniszka Bole isz Chicagos net inf
New Yorka.

TEISINGI ŽOD2EI.

liukosi Szv. 
ežioje

mirszta, 
se beveik kas diena yra lietu- 
viszkos szermenys.

— R. K. Moterų 10-ta Kuopa 
10 d. Balandžio Szv. Kazimie 
ro parapijos Svetaine buvo sta
tyta Scenoje 2 veikalai, pirmas 
trijų veiksmu dptma 
Žano Mergele

“ Desen-
kuri apleidusi

ui, nes jie padare

ant lietuviu

Sz. m. 10 ir 11
e,jo

11 
pa loci us nuėjo szelptie varg
dienius. Buvo su maldomis ir 
giesmėmis kas labai pritiko ga
vėnios laike.

— Antras buvo perstatymas 
scenoje szesziu veiksniu drama 

Saule Aptemo.’’ Szis veikalas 
rodomas kaip Lietuvoje 
augino isztvilkusi savo

i i

buvo 
levai

! vaikeli, kuris paaugės pradėjo
vogti ir tėvams pridarė daugeli 
visokiu nesmagu dalyku, o kad 
Lietuvoje vietos del jo jau ne-
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yra seplynes pėdas augszczio

‘ Iszmintingas žmogus ne 
nori būti jaunu.

Tuk, kuris mėgsta apjuo- 
dyt, daro pakilta per vėlai.

Kožnas yra iszmintingu
po laikui ir gailesį už nusideji 
ma.

• Nekaityk kitu pirma ne 
isztyrinejas juju prasikalti
mą.

*

*

Gyvenimas yra brangus 
ir del tuju, katrie turi visokes 
sunkenybes.

Mokykis teip, jog gyve n-

Geras gyvenimas prasza-

si ant visados; gy^enkie teip, 
jog atejna pabaiga tavo gyve
nimo.

#

liną ant veido riaukszles.
Tegul laivas buna ge- 

riauses, bet jeigu jame randa
si mažiause skylute tai ji pas 
kandys. — Rex.

Lietuvos Valdžia Cenzūruoja 
Amerikos Laikraszczius

’W>

L

II
l'll

ii

*

«

kaip jiji iszrodc priesz tai, ir 
kaip jiji iszrode kada jaja 
“iszpiksino. ” 
reles ka ženklina
plauku ii' kaip jus permaino.
Sudegino gyvulinė idant gauti 

už juos asekuracije.
Bridgeport, Conn. — Char

les Disnour. fermeris, likos su- 
ymtas pe policije Pitsburghe 
už padegimu tvarto kuriame 
sudegė 248 galvos gyvuliu ku
rios suvarė in tvaria ir uždegė. 
Po tam aplaikes 12 tukstan- 
czius doleriu asekuraciios din- 

t J

go isz miesto. Negana to, tasai 
rakalis apvogė narna moteres, 
prie kurios farma prigulėjo, 
pasiymdamas visokiu brange- 
nvbiu ant keliolikos tukstan
eziu doleriu. Pirko automobi
liu už kuri užmokėjo su netik
ru bankiniu czekiu ir su juom 
iždu me in Pittsburg!, a kur ji 
palicije suome.

Viszcžiukas su bozdžionkos 
veidu.

New Rochelle, N. A . — Czio- 
naitinis farmoris Maksas Rebb 
iszsiunte in zoologiszka darža 

nejiaprasta visz- 
stuobrvs iszrodo

— Matote mote- 
szukavimas

New Yorke, 
ežiuką kurio 
kaip viszta su plunksnomis, bet 
vietoje visztos galvos su sna
pu, lai turi bozdžionkos veidą. 
Viszeziukas gere vandeni kaip 
žvėris, o ne kaip pauksztis.

Uždare tris bravorus.
Pittston, Pa. — Prohibici- 

czionaitini 
bravoru Allen Glennon, Scran
tone Robinsons Sons bravoru 
ir Lion bravoru Wilkes-Barre 
kuriuos agentai 
ir nakti idant 
gero aluczio, bet sznipai ji ko- 
fiskavo.
Sūnelis apdaužė visa szeimyna.

Williamsport, Pa.
rus Sponhaltz, likos nuvežtas 
in palicije už nepadoru pasiel
gimu ir sumuszima visos szei- 
mynos. Pirmiause summsze sa
vo 66 metu tęva, po tam motina 
ir savo jaunesni broli, po tam 
atsigulė. Kada sūnelis pradėjo

>a.
jos agentai uždari

y 

sergsti diena 
neiszlaidinetu

Artini--

kriokt, tėvas nusidavė in pali- 
cije, kuri pribuvo su vežimu ir 
nuvožė mieganti in kalėjimą. 
Žinoma, priežfisto buvo mun- 
szpine. Sūneli.uždare in kalėji
mą ant 90 dienu idant pasitai
sytu.

Kaunas, la — III. — Gauna
mieji isz Amerikos 
laikraszcziai paskutinėmis die 
nomis ateina su pažymėjimais 
atspaustais ant voku (juosto 
liu) sztampu “Cenzūruota.

Ligi sziol tokiu cenzūros pa
žymėjimu nebūdavo, turbut 
cenzūra kaikuriu numeriu vi 
sai nepraleidžia.

Szita milžiniszka bole kuri
yra stumemia isz Chicagos in Kalifornia ir adgal pęr žmonis 
isz vieno miesto in kita tiksle apgarsinimo ukesu lavinimosi 
kareiviszkos (arnvstos. Bole svėrė 209 svaru.

lietuviu

tai melde tėvu kad duo-
, nes nori bėgti inMatuszaitis ir von <lerj(u pinigu, nes nori Degti m 

I .eise Į Amerika. Atvažiavęs in Aineri- 1 i • '
prie katalike 
ir ėzia Imdamas 

pasigyrė szeimininkei, kad su-

d i naši
Ropp) ir Lopatos byla.
iszimtinasis teismas. Kaltina- į;{a papuolė 
mi už užpuolimą ant p. Blaže- ( szeimininkes 
viezienes pleszimo tikslu, apie

papuolė s

ka paskutiniu laiku daug buvo si|)Užino su gerais vyrais kurie
‘S,Vilniaus

Teisme paaiszkejo, 
du szios szaikos nariu rudeni i

raszvta t
‘isme

pandoje. ža,|n |,e,|nl-|„, rojų ant žemi
ilgais persergeji-

s]
kad li.ent !Szeimininke

[mais kad su fokais nedraugai!-
reikalavo isz kai-kuriu Vii-
niaus lietuviu dolBi-iiL Teisino ! ka'talikiHzku laikraszcziu ir lie- 

o pati iszeina in

lt ii, ir prideda ant stalo visokiu

Matuseviczius - 
~~ miestą.

Bayonne, N. J. 
isz bal. ;

, — “ Bavonne 
Times’’ isz bal. 5 sziaip apra- 
szo pagarsėjusia Plungio by
la:

4 A

ir dėlto sugriebė

nuta rimas: 
suszaudyt i, 
sunkusis kalėjimas ligi gyvos lįstai Silvestras ir Antanas, tie 
galvos, o Lopata - 
rasta jam teisme.
Pasiutėlis suteszkino galvas 

savo motinai ir seserei ir 
ižbade akis.

Szakei. — Sziu metu Kovo 4 
diena, Szakiu apylinkes gyven
tojai buvo sujudinti baisaus 
kruvino atsitikimo.
K. Szpangelas, 
nas namie su motina ir seseria, 
isz sivijes, jas ižo pirkios iu 
kiemą žiauriai nužudė, sutriu 
szkines joms su koezelu galvas 
iszbade peiliu akis ir suraižė 
galvas. Patsai gi, sziektiek tur 
but atsipeikėjos nuo savo kru
vino darbo, kluone pasikorė.

Jau senokai Sz. užklupdavo 
beprotybes priepuoliai, bet at- 
sigaudamas rodės tiek norma
lus, kad net nebuvo priimtas. 
Tauragės psichatrinen ligoni
nėn. Todėl brolis, sesuo ir mil
tina, kad ir kentėdami nuo jo 
keistenybių, laike ji namie be 

kol be
protis, užėjus smarkiam prie- 

seseri ir me
na. Mat semesniojo brolio, ku
rio beprotis privengdavo, 
buvo tuomet namie.

Tamsus kaimas.
Debeikiai, Utenos apskr. —

- Parapija

Szimavicziui
i! pe skaityt i,

Dabar ateina Soeija-

JuleBistrajiene, 
žiaus, 
St.,

teisti pap-1 į

1 laikraszczius ir prikalba Joną 
neskaityti tu szlamsztu, o skai- 
tvti darbininkiszkus laikrasz- 
czius. Szeimininke parojusi 
randa beskaitant durbininkisz- 
kns ir socialistiszkiis laikrasz
czius, tada
ežius ir meta laukan, Jonas ne
leidžia, szeimininke iszvaro ir 
Joną. .Jonas nueina pas Socia- 

Tada 
ir begerdami 

sugalvoja nužudyti kunigą, 
traukia 
sas. Isztrankia Jonas losa

numeta szeimininkes paliktus

Szeimininke

griebia laikrasz-
Beprotis 

pasilikęs vie-

ypatingos priežiūros,

puoliui, nužudė

(“Vien.

ne-

žemes ne-

įn,i iv seni ?

’’ k o r.) 
nedidele, miestukas taipgi ma
žas; bet žmones, ūkininkai pu
sėtinai gyvena, nes 
blogos. Tik jau apszviet tai la
bai žemam laipsny, nes laik- 
raszeziu mažai kas teskaito, tai 
sakysime kagi veikia visi jau- 

Nagi, szveiitaidie- 
niais smuklėj tusztina bonku-
tes, o sziokiais vakarais korto
mis loszia ir žinoma susirinko 

“aploja’’ kožna Viena, 
o szlykszcziausiom kalbom tai 
norą galo; bot taip ir leidžia 
veltui taip brhngu laika, — 
nors, žinoma, no visi; bet daug 
o daug yra tokiu. Laikas butu 
jau susiprasti ir mesti ta bjau
ria gįrtankJyste' 4r bjai^iaa 
kalbas, o tvoti s knygos ir laik- 
raszcziu.

būriais

listus ir pristoja prie ju. 
labai visi geria

kunigą 
losus kam iszeis le

su 
raudona raide X. ir Jomis nu
eina in klebonija nuszauna ku
nigą, ir paskui papuola ir lieka 
nužudymas.

Szis paskutinis teatras nebu
vo niekur losztas pirma karta 
paraszytas ir atlosztas.

Teatras buvo atlosztas gerai, 
tik beda kad rengėjai nepadaro 
geros tvarkos del suvaldymo 
triuksma-dariu, szaukia, dai
nuoja, szvilpe toks didelis ler- 

ir ten pat sto- 
girdeti k a

Elizabetho policijos teisme 
džiuri rado, kad Jonas Plun
gis, 32 metu amžiaus, gyvenas 
Bayonneje, yra tėvas 7 metu 
mergaites, kurios motina yra 

24 metu am-
gyvenanti 234 Second 

Elizabeth, N. J. Nuospren
di isznesze džiuri isz devynių 
vyru. Buvo paszaukta dvylika, 
bet trijų advokatai nepriėmė.

“ Bvla buvo svarstoma virsz 
penkių valandų ir liudininkai 
i n rode, kad Plungis buvęs in- 
namiu pas Bistrąjiene. Buvo 
kaltinama, kad slapta meile 
tarp ju užsidegė ir liepsnojosi, 
vis Bistrajui nebūnant namuo
se. Žmonos vyras dabar gyve
na Brook lyne ir pradėjo diver
se byla. Taip sako Bistrąjiene.

“Per dvi valandas Plungis 
ir jo advokatas bando intrauk- 
ti in liudymus lietuviszkai pa- 
raszyta laiszka, bet Jonas J. 
Griffin, kaltintojas miesto var 
de, prieszinosi, sakydamas, 
kad laiszkas nesvarbus. Gynė
jas advokatas stengėsi ir galu 

pavelijo

gu ir neito sugriebė viena ar 
du isz tu “agentil”, kurie jau 
buvo norėjo su automobiliu pa 

Tuos suėmus, kiti du 
pasileido bėgti in gatvekari, o 
Kalvaiczio žmones pradėjo 
juos vytis ir jau gatve kary in- 
sedus, juos taipgi i 
kiu budu suimta viso labo ke
turi. Juos suėmus, pasirodė c- 
sant paprastus pleszikus, ku
rie buvo patys save pasidarė 
“prohibicijos agentais’’ ir pa
sidarė falszyvus 
Taip pauksztukai 
policijos ląstom

bėgti.

Chicago. —

f

prieszinosi,

sueuie. To-' VIENAI MERGINAI.

“bėdžius“, 
ir papuolė

Ja tik viena pamylėjau 
Asz isz daugelio kitu 
Ir ikszioliai negalėjau 
Jai sudėti prižadu.

Automobiliuje 
užmuszta Magdalena Karpavi- 
cziene, motina Marga retos Kar 
pavieziutes Mulksienes, advo
kato H. O. Mulkso žmonos.

Automobilius tapo sutriusz- 
kintas prie California ir Ar
cher gatvių, kada in ji invažia- 
vo visu smarkumu gatvekaris.

Visa Karpavicziu szeimyna 
paliko dideliame nuliudime.

Nabaszninke Karpavicziene 
buvo 50 motu amžiaus ir buvo 
dar pilna stiprumo.

Ja tik viena lyg žvaigždute 
Neiszleidžiu isz akiu, 
Jai tik sava ja godone 
Vien kartoju visada.

Ja tik viena pamylėjau 
Kaip ikszioliai niekada, 
Jai dainele szia sudėjau 
Jai dainuosiu visada.

Visztu nuo lapių apsaugojimas.
*
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mas saloje kad 
vint negali nieko 
aktorei kalba. Jaunas vaikinas 
eilavo eiles, tai kad butu ei la
vos isz trimitos tai nebutu galė
jo girdėti per triukszma-darius 
— sarmata.

— Darbai Philadelphijoj la
bai sumažėjo, daug darbininku 
darbo neturi visai, ir nežino 
kur ji surasti.

New Philadelphia, Pa.
Vladas Maražas, 
kos ant vietos užmusztas pra
eita Sereda Silver Creek ka- 
syklosia, kada stato propus 
*No. 6 szafte

visai >

29 metu, Ii-

- -............ 4/____

McKees Rocks, Pa. - Praejta 
sanvaito sudega plieno dirbtu
ve Lockhart, paneszdama ble- 
des ant 125 tukstanezių dole
riu. Penkiolika ugnagesiu vos 
iszsigialbejo nuo mirties kada 
sugriuvo stogas. Daug žmonių 
^pasiliko be darbo, terp kuriu V- 1 • 1 I * Jyra nemažas skaitlis musu tau 
tiecziu.

gale teisėjas Brown 
laiszka pridėti.

“Kada džiuri atėjo su nuo
sprendžiu, tai tapo suprastu, 
kad PI nugis tapo tastas tęvu 
minėtos mergaites, pasire
miant kaip tik tuo laiszku, už 
kurio invedima Plungis ir jo 
advokatas taip sunkiai kovo
jo. ’ ’

Kaip žinoma Plungis priva
lės mokėti kas savaite po $5 
tos mergaites užlaikymui. Jis.

po $500 belą.

nie rgaites,

tapo pastatytas 
kad ta pildys.

Forest Grov®, Montana.
Czion nupuolė daug 
jog negalema buvo ne isz stu
lgis iszejti, kone per visa žie
ma turėjome raiti nusiduot in

Ant
ir dabar 

pėdos sniego, 
mažai,

Stanislovo
Laukucziu isz Kauno guber.

sniego,

miesteli su pirkineis.
Snow Mountain da 
randasi dvi 
Czion lietuviu 
viena szeimyna

tikta i

Balan
džio 7 d. in Gūsio Kalvaiczio 
saliuna ant Grand St., Maspo- 
the, inpnolo prohibicijos agen
tai, kurie neva pradėjo krėsti, 
bet pradėjo visu piilmtt jcBzko-

' I 1 • • • • » i i.'' . «

Brooklyn, N. Y. —

ti pinigu. Szita matant, buvu
sioms saliuno pasidaro nuožyal

Sheppton; Pa. f Apriliaus 11 
atsibuvo czionais laidotuves 
Juozo Milukevicziaus 42 metu 
kuris likos baise i 
per gaza 25 Kovo. Likos palai
dotas ant WilkesBarriu kapi
niu su bažnytinėms apeigomis. 
Velionis paliko Lietuvoje pa- 
czia, broli Joną ir seseria Mari
jona. Amerike paliko viena 
broli Vinca, Utica, N. Y. SheJ)- 
ptone paliko brolius Aaoma ir 
Vlada ir seseria Antanina She- 
nadorijo. Paėjo isz Suvalkų 
Guber., Leipo nu parapijos, Dul 
gininku kaimo.

czionais

sudegintas

Nepaprasta būda apsaugoji 
mui visztu nuo lapių iszsimane 
vienas dvarponis Vokietijoje. 
Jisai gaidžiui ant kaklo priri 
szo varpeli, su kuriuom gaidys 
po kiemą vaikszcziodamas be 
paliovos skambino. Tas budas 
buvo naudingas. Nei vienos la 
pe nenutvėrė, nes girdėdama 
skambalu bijojo prie visztu ei 
ti. Tas būdas geras ir kitiems 
visztu naikintojams.

Kelionėj in miestą.

dediene. ta
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Jis prisiege.
Tas atsitiko Lenkijoj.
Kariaunos skyrius daro su 

orlaiviu bandavones. Kapito
nas liepia rekrutui Pavliukui 
hykiu su juom sėstis balionan, 
bet rekrutas purtosi.

— Seskies tuojnus 
riojon pusėn sterva ’.

— Asz noRosiu nei deszinen 
atsako

— In kur jus, 
gaidi neszatel

— Matai ponyteli, pirmiau 
jisai lygiai pusiaunakti giedo
jo, o dabar kaskartas valanda 
velinasi. Tat neszu pas laikro 
dininka, kad bestija pataisytu.

Mokykloje.

ežia k at

Asz nesėsiu 
nei kairėn pusėn 
Pavliukas.

— Liepiu tau

Mokytojas rodo katino szkie- 
leta ir apie ji apsakęs, klausia 
pas viena mokini:

— Sztai yra szkieletas žve 
rūkęs, o dabar tu man Szvilpa 
pasakyk, kokios žverukesf

— Nugaiszusios, pons moki 
tojau! •

— suszuko ka
pitonas —*• tuo jaus sėstis, turi 
manos klausyti!

— Kaip tai klausyti? — 
klausia Pavliukas — asz pri
siekiau paklusnumu tik ant 
srtusžemio ir vandens, bet no 
ore.

asz pri-

Amerikc randasi euvir-t-

szum 200 visokiu tikejimiszku 
šoktu kurios turi daugiau 43 
milijonus sąnariu, ka parodo, 
jog konia puse gyventojuje-
priguli prie jokios bažbycztos 
ar tikėjimo, ,

’"t f.
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KAS GIRDĖT
Praojta Ketverga Vokietijoj 

mirė turtingiauses žmogus Hu
go St innes, paejnantis isz žy- 
diszko gimimo, kuris paliko 
apie tris szimtus milijonu do
leriu. Tasai žydelis turėjo savo 
rankosia, konia visa pramone 
Vokiotijoi, didžiausius kotelius 
Berline,
kitur, valde 
laivyną ir geležinkelius,

Hamburgo, Brome ir 
anglinkasyklas, 

nese- 
nei pirko apie 50 laikraszcziu, 
ir fabrikus popieros. 
jisai tiktai 54 metus 
ir buvo prietelium darbinin- 
kiszkos partijos.

Turėjo 
amžiaus

lekio-Musu Amerikoniszki 
tojai, kurie pradėjo kelione su 
areoplanais aplink svietą, at-

Neteko savo sosto kaip ir 
kiti karalei.'

leke in Sitka, Alaska. Dabar aza lytas

Paveikslas parodo Graikijos 
karalių Jurgi, kuris likos pra- 

nuo sosto didžiumų

* 1 .f ' H" J -Id >, ./ . ■ ‘ I* I 15 
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PILOZOPIJE 
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iszleks in Cordova*isz tenais
Alaska, tolumo 475 mylės.

Ryme randasi žmogelis, ku
ris pergyveno penkis popiežius. 
Juom yra Rinalda Jaccini, 80 
metu amžiaus, popiežinis fur- 
monas, kuris vežioja popiežius 
po puiku daržu. Aplaike jisai 
dinsta furmono po popiežių 
Piusu IX. Senukas pažinojo 
gerai būda tujų popiežių saky
damas kad Piusas IX buvo la
bai gero budo nes tankei nulin
dęs. Leonas XIII buvo szaltas, 
be jauslus ir pasisziauszes. Piu
sas X ir Benediktas XV greitai 
užpykdavo tankei už mažiausia 
priežaste o tebyris popiežius, 
yra mielaszirdingo budo žmo
gus ir turi gera žodeli del var
gingiausio žmogaus.

mireMadride, Iszpanijoi, 
ana diena nepaprastas Cezaras 
Beltrau, 80 metu senukas, ku
ri perkūnas buvo trenkęs pen
kis kartus, nieko jam nekenk
damas. Pirma karta perkūnas 
ji trenkė 56 metus adgal, turė
damas tada 24 metus, o norint s 
visos drapanos ant jojo sudege, 
bet jam nieko neužkenke. In 
kėlės sanvaites po tam, vela in 
ji trenke nuo ko apjako ant 
vienos akies. Negalėdamas už
siiminėt toliaus sziauczysta, 
aplaike dinsta varpininko baž- 
nyežioje. Kada radosi bokszte, 
staigai kilo baisi viesulą. Bel
trau greitai lipo trepais žemyn 
su savo draugu, tame perkūnas 
trenke užmuszdarnas jojo dran
ga, o jam tik supleszc surdota. 
Keli metai po tam viesulą ji 
pagavo ant lauko. Sustojas po 
medžiu, tame perkūnas trenke 
in medi suteszkindamas ji ant 
szmoteliu ir užmusze jojo su- 
nu, bet tęva nedalipstejo. Ana 
meta perkūnas trenke in jojo 
grinezia, kuri visa sudege, bet 
jam nieko neatsitiko. Iszpanai 
tvirezei tiki, jog ka karta per
kūnas pataiko, tai po tam jam 
nieko nekenkia. — Kaip matyt, 
tai teisybe.

Suvienyti Valstijei gali pa
sigirt su septynois kardinolais 
kuriu pravardes yra: McClos
key pasiliko kardinolu 1875 
m., Gibbons 1886 m., Murphy 
1911m., O’Connell 1911m., 
Daugherty 1921 m., Mundelein 
ir Hayes 1924 mete, — ir tai 
kone visi ajriszines tautos.

jog mote-Visur rugojimai, 
res yra piktos o vyrai girti, bet 
tankei atsitinka, jog motore 
pikta ir vyras piktas ir motore 
girta ir vyras girtas. Priežas
tis to yra, jog pinigu yra, visi 
turi gerbūvi bet žmonis proto 
neturi.

Ana diena jaunas vyrukas 
Robertas Hamilton isz Wilkes 
Barre, Pa., 
szviežius kiauszinius, kaip jam 
sztorninkas užtvirtino, buk 
juosius ka tik aplaike nuo far- 
merio. Robertas norėjo kiau
szinius iszvirti ant pusryoziu.

Kada pribuvo in savo kam
barį, užtemino ant vieno k mu
štinio ka toki paraszyta ir pra
dėjo skaįtyt: ‘ *
te turtingo farmerio 
tiejoi kiauszinei paejna, turiu 
17-metu, patogi.*- Jeigu jaunas

pirko sztore du

Asz esmių duk- 
isz kur

ką Įsu.

szivyras užtiktu szi raszta ir 
geistu su manim apsivesti, te
gul paraszo pas mane ant szi- 
to adreso.”

Jaunikaitis perskaitęs tuos 
Žodžius labni nudžiugo, tuojaus 
nusiuntė merginai telegrama, 
buk sutinka ant josios propo
zicijos. Ant rytojaus Robertas 
aplaike sekanti atsakymu:

“Tamistos telegramas atojo 
užvelai.
szi metai ir turiu 
kus.”

Robertas dabar suprato ko
kius szviežius kiauszinius su
valgė kurio tureji 
tus senumo.

Esmių vedus jau sze- 
penkis vni-

) szeszis me-

Daugeli musu atejviu czio- 
nais Amerike v ra 
kiu apgaviku ir tankei buna 
apgautais visokeis budais, o 
norints laikraszczei persergsti 
juos, bet vis neklauso ir duoda
si apsigaut ant milijonu dole
riu kas metas. Kožna diena at
siranda tokie “sokerei” kurie 
perka maszinukes del dirbimo 
oinigu tiksle greito pralobimo, 
eiti gydosi pas visokius burti
ninkus, szun-daktarus ir čigo
nus, idant užezedyt kelis dole
rius kad nemokėti daktarams 
už gera patarimu ir gyduoles.

Nauja auka savo kvailybes 
yra Andrius Božnk isz New 
Britain, Conn., kuris neteko 
650 dolerius ir daug iszmintin- 
gesniu ne kaip buvo priesz tai, 
o reike žinot, jog už mokslą 
reike kaip kada gerai užmokė
ti. Andrius turėjo labai skau- 
danezia ausi ir girdėjo, buk 
čigonai tokes ligas pasekmin
gai gydo. Už keliu dienu už- 
miestije sustojo banda čigonu. 
Andrius žinodamas da tėvynė
je buk čigonai yra gerais bur
tininkais ir užžadėtojais, atsi- 
prasze taja diena nuo darbo ir 
nuėjo pas čigonus ant rodos. 
Nežiūrėjo kiek jam gydymas 
kasztuos, bile butu iszgydintu.

Turėdamas su savim 107 do
leriu, padavė cigonkai su už
klausimui ar užteks, bet cigon 
ka matydama priesz save kvai
li, pasakė, jog da turės atnesz- 
ti penkis szimtus. Andrius pri
žadėjo jiai atneszti pinigus 
vakare. Isztraukos 500 isz ban
ko del cigonkos, o 50 doleriu 
del saves, 
gonka.

Čigonai no tik iszvilijojo isz 
kvailio viską, bet ir tuos pon- 
kesdeszimts doleriu, o padary
dami visokius užžadėjimus ant 
jojo ausies, paliepė jam atejti 
ant rytojaus ta paezia valanda, 
o, tikrai bus iszgydytas ant vi
sados.

Nudžiugęs Andrius atėjo va 
kare in taja vieta, bet ant ne
laimes nieko nerado — ne či
gonu ne pinigu, 
kaip skaudėjo ir skauda.

Suprato kvailys, jog likos ap 
gautas, dave'žine paličijei ku
ri pradėjo jeszkoti čigonu, bet 
tiejei jau buvo prasiszaline už 
septynių kalnu.

ANT GAVĖNIOS.
Kožnam yra reikalinga 

“Graudus Verksmai” ir uSta- 
cijos” ant Gavėnios. Knygutes 
kasztuoje po 10 centu kožna.

mes ni

aukos viso-

sokerei

paskubino pas ci-

yra

PAJESZKOJIMAI.
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Meiks no diprenc kur tu dir
bi i)* ka dirbi. Bukie visados troczda’li daugiau kai]) visi vi- 
geru saVo bosui, o niekad to ne- duYoi o ir pilvas. Tai jisai yra 

tosios nuomones, 
yra goriausiu paramų, 
velnei su tokiu daktaru! Mano 
kaimynas turi pilvą kaip bub- 
nas, o vaikszcziojc be paramo 
ir d a jam nesutruko. Asz mie
linu kad taji dalyka palikt mo
terėlėms, josios geriause žino 
ar joms reikalingi gorsetai ar 
no. Josios vis temina ant to 
ka vyrai myli. Jeigu matys kad 
vyrai jaises mylės su gorsetais, 
tai tuos geležinius lankus užsi
dės, o kada matys kad j u vyrai 
nemyli tai tuojaus juos numes 
in kampa ir be daktaru, 
daktaras privalo 
užsiimti ne kaip motoriszkoms 
kepenimis.

dirbi*

sigailosi. Nomislyk, jog riez pi- 
pelei no turi szirdios. Jeigu tu 
imtumei juju kailijo, tai ta pa
ti darytum.

0 # M

"Antanas Spirgutis baisei sir
go ant rumatikso, 
sigydyt nuvažiavo pas sžpici-
lista, kuris ji iszgyde po keliu 
sanvaieziu. Kada atvažiavo na
mo, 
savo sehia
sziur, 
dus:

o idant, iftz-

paszauko su džiaugsnfli in

ant ko
‘‘Szkada kad jau neturi

rumatikso 
kada lis. 
baP'

jog iszgydytas
ji atsako nuliu

o cze ausis

Prisinntimo kasztus 
mokam. , . 

... . «U "• «• r ■ * « *•
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Seniausi Plakintojiai Aukso Amerike.
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» William ir Herbert Ross, kurie dirba szale viens kito 
ploniausios 

prie
55 metus, gali iszplakti szmoteli aukso plonumo 

darbininkupopieros. Yra tai vieni isz geriausiu
amato visam Amerike.

per

tojo

J 
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dabar nežinosime
— Ar ne kreizi bo- Tasai 

kuom kitu

Asz Morta Gilįene pajesz- 
kau savo brolio Antano Barsz- 
ezo, pirmiau gyveno Ernest, 
Pa., isz ten iszvažiavo nežinau 
kur. Meldžiu atsiszaukti arba 
žinantieji malonėkit praneszt 
ant adreso.

Peter Gilis
Ernest, Pa.

dabar nežinau

Asz An tose Tamulavicziutc 
po vyru Adamoniene pajesz- 
kau savo dėdės Aleksandra 
Kniszauska, pirmiau gyvėno 
Philadelphia,
kur. Paeina isz Varienes mies
telio, Vilniaus Red., 18 metu 
kaip Amerike. 
szaukt arba žinantieji apie ji 
meldžiu praneszt.

An tose Adamoniene 
Marlin, Pa.

Meldžiu atsi-

# *

Apricz butlegenu tai Randa
si ir kiti žmonis, kurie džiaugė
si isz tos pribicijos: yra tai 
agentai pribicijos, kurie turi 
gerus- džiabus, gera užmokesti 
ir Važinėja jantamabileis.

* # *

Ana diena užklausiau savo 
kaimvno Rabliacko del ko Ma- «r
h anoju i nesiranda' . tiek žvirb
liu kaip lai buvo už laiku kada 
žmonis važinėjo arkleis. 
man atsake: “

mail v si s 
gazolinu k a isz 
iszvarva?” 
turėjo teisybe ir daugiau apie 
tai nemislinau. « % #

Maikui Piszkaicziui užgimė 
dvinukai ir teip tuom užpyko 
ant savo misis, kad ji supulino, 
jog permaino daktaru, many
damas, jog to daugiau ne bus. 
Laik fon! Ant kito moto kada 
paėmė kita daktaru 
trinukai. Teip užpyko ant dak
taro, jog tuojaus iszkikino lau
kan.

Jisai
Ar tu manai, jog

žvirblis

Sziur!

lis kada

Szi rd ingai

NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS

Asz Vincas Laurinaitis pa- 
| jeszkau savo dvieju dėdžių, vie

Padekavones nuo
Musu Skaitytoju.

dekavoju t aini s-
toms už teip puiku kalendori 
ir vėlinamo tamistoms kanuo- 
geriausios laimes ir sveikatos 
tolinus darbuoti ir linksminti 
vargdienius žrnonelius su teip 
maloniais skaitymais.
žmogus buna nulindęs nusimi- 
nias ir susirupiniais tai

szirdi suramina malonei ir

Už keliu dienu bus pabaigtas. 
Bus drueziai apdarytas kietais 
audeklineis apdarais. Daugybe 

visokiu nauju paveikslu.

PREKE su Nusiuntimu $1.50

Kada
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 

MAHANOY CITY, PA.
b k Sau-

uo vardas Izadorius kito var
do nežinau, pavarde Urbonai. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

,Wm. Laurinaitis
123 Morris Ct 

Scranton, Pa..(t.31)
i ................... ..

Asz Ona Skrickiene pajesz- 
kau savo sesers Veronikos 
Skrickaites po vyru Jansonic- 
ne, 
cago,

i

5 metai atgal gyveno Chl- 
III., po No. 4510 Paulina 

dabar nežinau kur. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso. 
Kauno Redybos, Raseinu Ap 
Simkaicziu Valscziaus, 
Skrickiu Kaimo

ONA SKRICKfENE 
EUROPE — LITHUANIA

St.,CUNARD
Atlankykite Lietuva!

TRECZIOJI VASARINE
Ekskurcije in Lietuva
Szia Ekskurcija Vadovauja 

C. G. LUKSIS
I’lacziai žinomas lietuvis 
Kalbėtojas ir Keliautojas.

Iszplaukimas isz New Yorko
28 MOJAUS

Pagarsėjusiu Visame Sviete
EKSPRESINIU LAIVU
AQUITANIA

(45,64^ tonu) •
IN LIETUVA DESZIMTS 

DIENU LAIKU.
(1 *er Southamptona)

6 MALONIOS DIENOS 
KELIONES JURESE.

ėniipiclavo kozol- 
Kuni- •V ir 

sut upe
“Asz jum paro- 

Kozelnyczia sugriuvo,

M

Vienas Liotuviszkas kunigo- 
užlipo ant kozelny- 

czios ir pradėdavo pamokslu, 
tai turėjo toki papratimu, jog 
t rėpdavo su koja szankdumas: 
“Asz jum parodysiu!” Tokia 
pradėjimas pamokslo labai ne
patiko Džiosui Cimbolui kuris 
vii'Tia Subatos vakaru nuėjo in 
bažnvezia ir
nyczia. Atėjo Nodelia.

i kozolnyczia 
P9gal savo pa pratimą 
szaukdamas: 
d y si u! ’ ’ 
o kad tai buvo karszta diena 
ir kunigėlis buvo tiktai su to
noje ir priek tam po kozelny- 
czia buvo inkaltas didelis vi
nis, tai ant jojo užsikabino pul
damas, 
in 
viena in kita 
mums prižadėjo tai ir parodo.

0BF"

aliejum ir Kf,s insilipo in
jantamabiliu

— Sziur maik, kad

Kūmutes pakele akis 
virszu ir dievobaimingai 

kalbėjo: 4 i

u žėrimo
C. .7

‘ K a
’ )

vargus, 
žetniszkam ro- 

Asz esmių skaitytoju m

“Sau 
skirtis lyg paskntinios die- 

Szirdin-

le”
gerais skaitymais, jog žmogus 
užmirszta. visus savo 
rodos gy\'ena.
juje.
geru knx'gu ir laikraszcziu per 
30rtnotu, bot nemanau su 
le”
uos mano gyvenimo.
gai da karta dekavoju už t am i s 
tu dovana, liekame su pagarba. 
No. 7609— Magdalena ir J. K.

Nashua, N. 11.
ik........I* ..............

Sztai ka raszo rodaktoris tu- 
Klaipedos 

Dar Tilžėje

l

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

Atsimenate kaip tai praojta 
meta žmonis pasidaro kreizes 
kada teip szoko be paliovos. 
Sztai vienas žmogus, kuris ne
turėjo ka veikt, apskaitė, buk 
merginos tada isznosziojo 10,- 
642 poras czeveryku ir pailsino 
1,213 savo partneriu. Visokios 
poros laimėjo botus ant $35,000 
o daktarai ant jp uždirbo 75,- 
000 doleriu. Kas daugiaaše isz 
to papclnijo?• • • v

Asz manau, jog gerai butu 
kad žmonis, kurie perkasi jan- 
tamobilius,
toblycziuke su tokiu paraszu:

Szis jantamobilius yra užmo- 
Tas daug suezedytu 

žmonim daug džiovinimo sme
genų, ar ju kaimynas užmokėjo 
už ji ar ne. Szitas dalykas butu 
fain, jog žinotumėm kiek žmo
nių pirko sau jantamobiliu už 

Tada mažai matvtumem
musu mieste tokiu toblvczoliu. v

turėtu užpakalije
4 4 

kotas. 9 9

kesz

Baltrus tuojau^
“ Ir vėl

Ana diena Baltrus SU’umdži- 
kis valgo zupe, kuria iszvire jo
jo jauna pacziule, surasdamas 
joje plauku.
subaubė kaip jautis:
zupeje radau plaukai” Bet jiji 
jam tuojaus atkirto: “Dets no
ting, kitados, kaip buvai Binge
liu, tai būtumei mane visa nu
rijus isz meiles, o dabar tau net 
vienas mano plaukelis nepatin
ka.” — Geriau szerap ir gaua.• e •

Czion Jamerike kaip žmogus 
nori būti riez, tai užtenka du 
kart padegt savo auzus ar biz
nius,-keturis kartus subankru- 
tyt ir tris kartus apsiženyt su 
boboms kurios^ turi gerus in- 
sziurenc arba gavo po vyru 
komponsoiszion kelis tukstan- 
czius doleriu. — Gud ting!

Daug mokytu daktaru dabar 
apmislineja ar moteres neszios 
gorsetuš ar ne. Vienas dakta
ras isz Nujorko sako sziteip: 
“Daugolis^noteriu noturi>atoa-> 
kanezia paramą sveikatoje.-del

4 4

sulaukiau ilgus 
laikraszti, 

mioliausis isz visu

yra

KAZUNO
GUMBO-KŪRA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 

pagelba nuo Gumbo,
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Por paczta 5c. extra ant baksuko. 
Teipgi importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykito o ap laikysi te 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.

lo laikraszczio isz 
apie “Saule”: 
(vardas laikraszczio) būdamas 
rod a k toriu n.
metus Jusu gerb. 
kurs man 
lietuvtezku Amerikos laikrasz- 
eziu buvo. Dabar senatvėje del 
gyvenimo sanlvgu in Klaipeda 
persi traukt i turėdamas, nore- 
cziau vėl mielai Jusu laikrasz- 
ti sulaukti ir praszau ji su ma
no redaguojamu (vardas laik
raszczio) mainais su imtino t i ir 
tikiu, kad Tamista savo gerb. 
laikraszti siunstinesit. — Su 
te vynai niszku sveik in imu 
No. 9121 — Klaipeda —

Memelis.

iszejo isz 
| spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano.

Ak Likie Sveika 
Myliu Lietuva.
Pas Motinėlė”
Butu Darželi”

Galima gauti pas leidėju
J. A. Žemaitis

315 S. West St., 
Shenandoah, Pa.

runomis dienomis

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szy, Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Puiki knygolo.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

-- ----------- ...... ~

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

I 1'1
I

*

SZTAI KA ILASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

I,

!
4 4

< 4

4 4

4 4

11

9 9
50c. 
50c. 
50c. 
50c.

* 1

lakstantis Naktų
I

4

1^

m
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PARSIDUODA FARMA

Gcrbeinasls Tamlstal:—-
Sulaukiau nuo Jusu aluncziamoB 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
už kuria tariu

vurdu knyga 
Noktu ir Viena” 
Bzlrdlnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvontal ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį ruposczial nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS.
18 d. Gegužio 1921m.

D v. I’alazduonys, 
Czekiszkes vai.
Katino apsk.
LITHUANIA.

“Tuketantifl

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
, Teipgi galima 

, Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.

< '.lt ■ . • « II • ,1 ♦ ,. ■ I ' ... . I' '■ I 'į' y j II,

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva. 7 ‘ _

W. D. BOOZKAimKAS ^O. MAHANOY CITYpPA. I

Klasoje:) 
.... $109.60

PREKE LAIVAKORTES 
(Treczioji

IN KAUNA
IN PILIAVA......... $106.50
IN KLAIPEDA .. $107.00 
Apricz to $5 muito (kares) 
Pilietis Luksis lydės ekskur
santus staeziai in Lietuva ir 
aprūpins visns ir pasilink
sminimus visoj kelionėj.
Kiti išplaukimai kas Sereda 
cunIrd ldte. |< 
25 Broadway.
<ew Yort. m

c ' «« ■ III. »■■■>■»■»■ I— X .

J
I
I Gera farina prie pat Scott- 
villes miesto. Parduosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti meldžiu 
atsiszaukti ant adreso.

P. O. Box 142 
Scottville, Mich.(A.18)

r
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'I i

SKAITYKITE SAULE

‘ - .....- ----------- -........... - . - - -Į---- ii- -r

ROYAL MAUL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA’*
"OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir modos 
niszki visame. Geriamd del jura 
keliones, Žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavime.

BOTAI MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

St Broadway, Mew Totft.
arba pas vietinius agentus. .• i

i

DYKAI 30 SIDABRINIU 
DAIGTU DYKAI Vt-

Specialiszka Pasilinimas del Skaitytoju szio Laikrasczio-
szitos progON 

ingyti viena isz szitu stebctiiHU' 
30 daigtu

Ne praleiskite

sidabriniu setu isz
be užmokėjimą nei vieno cento.

pasini i n imas gal dau- 
nebebus todėl nauduo- 

kites dar isz progos jeigu norit
K 
motoro ar vaikas 
viena seta dykai jeigu jirisius 
tuojaus savo vardu ir adresu.

Szi tas 
gi a us

auti viena setą. Kožnas vyras, 
gal gauti

Mes iszdalinom tukstaneziu tu ! 
setu dykai ir norim kad ir jus 
gautumei setą. Nelaukite ilgai 
nes gal but per veliu ir szita 
ofortą gal. (langiaus

' j. L J a - L
nebebus.

v

Iszpildykite kuponą ir mumis prisiuskite sziandion.
t e w w -nr itn jit w m w »<■>

GUARANTEE SALES CO. Dept. 225.
26 Washington Pl. New York, N. Y.

Asz ji oriu viena seta 
Vardas. .. 
Adresas"'.... 
Miestas ....

H*

Sidabriniu Daigi u.
• •
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LOTERIJOS LAIME
Iszbandvk savo laime!v

Taip buvo iszspausdinta sto
romis raidėmis žaliame lapely, 
kuris buvo indotas in laikrasz- 
ti ir tokiu bud u 
patekti veik in 
miestelio namus.

Tokiais keliais ir

surado kelia
kiekvienus

kepe j a

neiszloszeš. Žuvo numeris, nors 
jis ir neporinis buvo. Apsivylė 
savo hikescziais Vaizgiriene, o 
vyras tik bare ir murmėjo del 
be naudos iszmestu pinigu.,

Loterijos instaiga nekreipė 
domes in savo klientu piktus 
nepasitenkinimo rugojimus,

Vaizgira szis lapelis buvo ap-1 bet skelbe vol antrus loszimus.
lankės. Kuomet kopėjas bepus- 
rycziaujant vartė tik ka gauta 
laikraszti, žalio popiero kąs
niukas iszpuole ties jo kojomis, 
kuri jo žmona skubiai pakele. 
Visu moteriszku smalsumu, la
bai atydžiai ji perskaitė szi la
peli. Tai buvo skelbimas (rek
lama) labdaringos Raudonojo 
Kryžiaus loterojos isz Kauno. 
Kelis kartus perskaiezius ir su
žinojus dalyku, Vaizgiros žmo
na padavė lapuką savo vyrui 
lygiai taip kaip Jieva rojuj pa
sielgė su obuoliu.

— Dirstelk, Motiej, kas
pasakiszki iszloszimai: 500,000, 

30,000, 
o be to dar daugelis mažesniu 
nuo 20,(KM) iki 5,000. Na kažin 
taip mums pamėginus 
karta paimti bilietą?

— Žiūrėk kas galvon užėjo 
senei; ar dar ko neprasimany
tum ? murmėjo kepėjas bekrap- 
sztydamas pypke. Su taip iszlo- 
szimais tai yra tik monijimas 
pinigo ir suktybe daugiau nie
ko. Jie tik ežia ant popiero sto
vi, bet in kiszenin niekad nepa-

do

100,000, 75,000, 50,000,

nors

Kiekvięnas pirma ėmusis, ga
lėjo vėl dalyvauti loterijos lo- 
szimuose antros klases saVo se
nu bilieto numeriu, tik reikėjo 
isznaujo nusiunsti pinigai. Szi 
karta bilietu kainos buvo kiek 
didesnes, bet iszloszimu sumos 
irgi nemažos.

Vaizgira ne žinoti apie tai 
nenorėjo, jis norėjo tik tuojau 
gražinti jiems prisiunsta bilie
tą, kad apsisaugojus nuo berei
kalingu iszlaidu, bet jo antroji 
mylimoji puse tuo buvo labai 
nepatenkinta.

— Kas jau karta 
iv turi ir “ 
privaleium szi karta atsisaky
ti. Juo toliau loszimai eina, tuo 
didesni iszloszimai seka. Butu 
visai kvaila jeigu mes dabar 

ir atsisakvtum toliau 
O jeigu kartais kliu t u, 

taip ji sau galvojo.
Vaizgira nusileido savo žmo

nai ir sumokėjo dar karta. An
tru kart vos tik be trupueziu- 
ko liko neiszlosze. Tik kaip ant 
plauko visa laime kabojo. Nu
meris 179354 iszlosze, o ju bu-

imtum 
loszt i.

kliūva. Popiera kantri, ji visa vo 179355.
prisiima; galima joje spauz- 
dinti ka nori ir kas nori.

— Na, jau jei ne tiesa butu 
i nebūtu laikraszty pa- 

sziaip
Va i zg i ros žmona.

Susiraukė vyras žvilgterėjo 
in savo žmona ir aiszkino.

— Laikrasztyje ir buna dau
gelis apgaudingu dalyku, be to 
ežia yra visai ne laikrasztyje 
tik ant žalio popieraus skurliu
ko. Tai yra žydu prasimany
mas, kad piliecziu pinigai su- 

J plauktu žydams in kiszenin.

tai tik g 
raszyta, samprotavo

— Bet-gi galima vienok ir 
iszloszti.

— Kas iszlosze ? Tik tie pa
tys žydai, kurie visa dalyka sa
vo rankose turi, o sziaip žmo
nes labai retas kuris iszloszia.

— O gi nesenei naszle Ahram- 
ezikiene iszlosze.

— Daug ji ten iszlosze.
— Deszimts tukstaneziu litu.
— Tai negalimas daiktas.
— Taip tikrai deszimts tuks

taneziu. Asz pati maeziau tuos 
pinigus. Tuomet asz pamaniau 
sau: toki priedą butu gera ir 
mums sunaudoti.

— Suprantama asz neniekin- 
■ cziau taip dalyko jei butu tik

rai žinoma 
sziama.

— Kad niekad nemėgina tai 
ir neiszloszia nieko;
šiem pasaulis priklauso, 
man vežiau mums 
bandyti.

— Ir pinigus pro langa isz- 
, mesti.

— Visai ne, ka mes bilietui 
tai ne-

jog szis tas iszlo-

tik dra-
Asz

ro ike t u pa

♦
jog mes iszlo-

ri

i

1
i

iszta-“A”
B” isztarti. Mes ne-

Į — Žiūrėk tik tu, kaip arti 

riene. Kitu traukimu jau tikrai 
mes iszlosztume.

Dar karta ryžosi kepėjas ir 
isz gilumos savo pinigines isz- 
traukes pinigą sumokėjo tre- 
cziam kartui.

Bet szi karta laime nuėjo vi
sai kitais keliais. Nei ju, nei 
szalia kiti artimi numeriai ne- t
iszlosze. Laime skyrė net tnks- 
taneziai. Isztverminga žmona 
tais nenusisekimais nenusimi
nė.

— Dar mes

laimes įneš esame, sake Vaizgi-

privalome ket
virtiems ioszimams paimti, sa
ke ji. Tik isztverme pasiekia
ma tikslo.

Bet iszloszimo ji nepasieke. 
Nors ketvirtu kart laime buvo 
vėl arti priėjus, bet ir dabar 
nusisukę pro tiek vilcziu padė
jusi vargsza kopėja. Numeris 
179356 iszlosze, bet ne 179355 
kur buvo sukrauta visa Vaiz
giru viltis. Nusiminęs kepėjas

iszkalbumui isz-
Jau Adomas rojuj to

ir

nusipirkti iszleisime, 
reszkia dar pro Įauga iszmesti; 
asz nujaueziu, 
szim.

Ir kas gali moteriszkes užsi
spyrimui 
tverti.
negalėjo; dėlto nemeskim ak
meniu in mus garbinga kepeja 
Vaizgira, jei jis savo moteries 
užgaidoms netvere prieszintis. 
Kad jis ir pasiliko prie savo 
nuomones, jog su visom loteri
jom aiszki suktybe, bet szvento 
ramumo ir meiles delei atsisa
kė nuo savo senu pažiūra ir da
vė reikalinga pinigu suma bi
lietui nusipirkti.

Po keletos dienu pilnas vil- 
cziu lapelis jau buvo ju ranko
se. Buvo tai labai didelis nume
ris ir prie to dar neporinis, ku
ris sulyg tos srities žinovu vi
suomet laimingesnis yra negu 
kad porinis.

Atėjo ir loszimu diena. Vie
nok szi karta ju bilietas liko

SACTLE

Ant Atminties Mielaszirdingu Miniszku kurios Prižiurinėjo
Serganczius ir Mirstanczius
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katalikiszkos miniszkos pasiaukavo dažiurineti
mirsztancziiįs kareivius atsižymodamos dideliu pasiszvontiinu. Ant juju garbes skulptūras
Jeronimas Connor, padirbo bronzini' toblvcze kuria, užvardino 

kuria, pastategos miniszkoc, J 1 Washingtone Septemberio 15 j
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lauko mielaszirdin-
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Naszlaitis
Raszo A. Czerszkus.
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— Hm, tas žinoma butu ma
lonu, bet geriau jau mes laiky- 
kim savo pinigus 
palikim kitiems kvailiams to
liau loszti. Mes nieko neiszlo- 
szim.

— Okas žino? Asz dabar 
tvirtai insitikinus, jog szi kart 
iszloszimai mums priklauso.

— O asz matau jau isz ank
sto, jog mes ir szi karta praki- 
szini. Liaukis su tuo, sene. Tai 
yra per kvaila. Geriau susilai
kyti nuo nuostoliu negu kad to
liau mus garbingai 
skatiką niekais leisti.
- Ne, 

Taip arti 
praleisti 
met, asz imu bilietą ir penktai 
loszimu klasei.

— O asz tau sakau, motin, t u 
to nedarvk.

— Asz gi darysiu ir tiek!
Ginczas buvo gana smarkus. 

Pirmu kart, 
maus ju dvieju 
ko kova.
žinojo,

kiszenej ir

r | m

žino: Asz

uždirbta

nenoriu liautis, 
ar asz turiu 

Niekuo-

asz 
t ikslo 

iszloszima ?

Ki t a 
j<»g

žeide kriaueziaus Paliulio rau
donos nosies, ir puolė in glebi 
smukles
mas lyg girtas:
loszta
mas.

i

savininkui kartoda- 
iszloszta, isz- 

iszloszi-didžiausias
, *

Iszt ikro? paklauso abu 
kaimynu vienu ypu ir stvėrėsi 
žiūrei i su ypatingu domesiu in 
laikraszti paraszyto pranoszi- 
mo.

— Ar tikrai Tamsta turi ta 
numeri nusipirkęs, ponas Vaiz
di ra ? r ii. • j • j j j— 'Taip, taip, tai yra tas pats 
numeris, asz ji jau atmintinai 
dnau. Insitikininmi asz dar tu
riu ta numeri nuo ketvirtos lo
szimu klases, žiūrėkite sztai.

— Tikrai tai yra tas pats nu
meris, kuris
Numeris 179355, ir tuo yra isz- 
loszta 500,000 litu!

pasakyti

laikrasztyj stovi.

kuris mums tiek daug pinigo 
kainova.

— Mes neturime jokio bilie
to dabar. Asz...

— Ka? Asz gi tau pinigu da 
viau jam nusipirkti.

— Tas taip, bet tuomet asz 
maeziau, kaip nenoriai tu ta 
darei tai ir pamaniau sau: pa
galiau bus daug iszmintingiau 
jei už tos pinigus nupirksiu 
savo vyrui nauja žiemai palta. 
Sztai jis.

Storas kepėjas insiutes pyk- 
eziu pradėjo taip szelsti, kolio- 
tis ir keikti jog ji atlydėjo ir 
daug tikėjo pasipelnyti kaimy
nai spruko kas sau pro duris. 
Vargszei žmonai už savo no- 

iszkesti 
y

Reikia

Gegužio malonioji saule jau 
pasislėpė už augsztu kalnu ir 
rniszku, ir tamsa pradėjo viesz- 
patauti 
danguje sužibo vakarine 
žvaigždute ir tyliu mirksėjimu 
viliojo nuvargusi sodžių pasi
grožėti medžiu tamsiu žaliu- 
mu, pasiklausyti tylaus ju szla- 
mejimo. Bet visas sodžius inie-
h 
vo.

pasaulyj. Augsztame 
sužibo

Kur ten Virdžinijoje, 
Peczeje nedydelioje, 

Kokis tai bizūnas užsitraukė 
Ir vienai moterei už nosies 

patraukė.
Nuo to labai susirupeziavo, 

Vienas kita ant veido ap 
kumszcziavo,

Moterele pas vaita sporteli 
nugabeno,

Vaitas už tai ji ant 28 doleriu 
nusztriopavo,

Taigi negero, ne valgė ir už
mokėjo, 

pinigu neturėjo, 
e •

].n Harrisona nusibeldžiau, 
Ten rots puikiu bobelių pa- 

maeziau,
Kaip tik vyrai in darba iszcj- 

na,
Bobos vienu pas kita nuejna. 

Triukszma ant gero pradeda 
Gere, klykia ir gieda,

O tas giedalas?
Kaip szunu staugalas!

Kožna saviszkai, 
Kapsiszkai ir dzukiszkai.
Pasigėrus riaukezioje,

Už gaivu laikosi, dejuoje,
O kada namon parsivelka, 

Da payma inunszaine butelk 
Pripilta ant žolių, 

Ant visokiu szaknu.
Jau ka tiejei vyrai biedni 

prikeneze,
Tai szirdeles ajbecze,
Ramybes visai neturi, 

Pasmelia iszžiuri.
Valgis ne kam tikins, 

Nuo visu valgiu atlikias,
Lovos taipgi nepaklotos, 

Blakes neiszvaikytos,
O net ir paduszkosia szvirp- 

lei czirpina,
Gulinti nebaga suramina.
Nekurios mamules galvas 

dabina,
Trumpus plaukus su pokeru 

sukina.
Bet kada pasigėrė, 
Iszrodo kaip nigere.

Sunku tokias bobas pataisyt, 
Ir gero szvarumo iszmokyt;
Ka daryt, lauka gimė, lauka 

stips,
Nevala lyg smert pastips.

O badai ir

nusibeldžiau

»

J

a 1

«sj>

pirkutes atdara

mokines
prieblandoje. Tai

ojo ir-saldžius sapnus sapna-
Rodos, visur insigales tyla 

— žvaigždutes nustos mirgeje, 
medžiu žiedai nuvys ir tyli, ra
mi naktis apdengs sodžių savo 
sparnais.

P11) mažos
Įauga staiga iszsiverže skaudus 
graudus smuiko balsai ir, gai
liai virpėdami, skrido in augsz- 
ti, plito apylinkėse ir stingo ir 
nyko nakties

Krankliu Pranukas 
liejo savo szirdies skausmus. 
Per dien isz.vargęs, rado nors 
vakare maža valandėlė pa
šinu i k not i ir savo darbo smui
ko vargelius rokuoti.

Motute jo buvo jau mirus, 
bet tėvelis.labai ji mylėjo: už
augino ir dabar, nors neturtin
gas būdamas, 
mis leido in mokslą. Pranukas 
isz pat mažens pasižymėjo ne
paprastais gabumais; ka užgir
do, ta mokėjo, k a pamate ta pa
dare. Jo darbo smuikas verke, 
kaip isz magazino imtas. Bega
lo buvo jausmingas ir meilus: 
jo akys tik meile žėrėjo.

Nors senei ,ks palydėjo savo 
gerąją motinėlė in szaltus ka
pus, nors daug metu vargsta 
pamotes naguose, nors senei 
nebemato motutes glostaneziu 
rankelių, nebegirdi jos meiliu 
žodeliu, bet neužmirszo jos ir 
sziandien, prisiminės, imu 
smuiką ir verkia abu kartu. Ir 
szi-vakar, nutrukęs valandėlė, 
griežia ir gerejasi smuiko bal
sais, nes ežia jo visu vargu pa
guoda. Dabar Pranukas links
mas, jo žydrios akutes džiaugs
mu žėri.

— A, tu, bjaurybe! — pasi
girdo, lyg griausmas, rustus 
pamotes balsas, — ar neisi ark
liu ganyti, visa nakti tu man 
ežia cirlinsi, kad duosiu, tuoj 
visas smuikas subyrės! Grei- 
cziau!... ‘— barėsi, reke piktą 
Pranuko pamote.

Nenusigando Pranukas, bet, 
padejes smuiką, tik viena žodi 
liūdnai pasakė:

— Tuojau... — ir sunkiai, gi
liai atsiduso.

Tamsioji naktis praslinko, 
vos saulute vėl pabudino žy- 
dineziu medžiu pavėsy miegan
ti sodžių ir Pranukas su ark
liais gryžo namo. Sustojęs kie
me glostė savo bėriuką, glaudė 
jo snuki prie savo veido, o bė
riukas, lyg suprasdamas, tik 
ausimis karpe. Iszbegusi pa
mote ir vėl pradėjo bartis:

— Atsiradai jau, miegalit 
Kurgi lygsziol buvai?!... Nega
lėjai ankseziau atsivesti?... 
Sztai dar ir arklys perkaręs, 
iszdribsojai visa nakti, o ark
lys nereikia ganyti, — bambė
dama nuėjo per kiemą in tvar
tu Pranukas norėjo dar teisin- 
118 •

■HHIRIIMI >11

maža

visomis jego-

naguose

laiku taupumu teko 
visa vyro pykezio perkūnija 
kurios žaibai ir griausmai sze- 
lo kuo ne visa nakti. O kiek 
aszaru buvo iszlieta. J u upeliai 
tekėjo per veidą vargszes žmo
nos.

Bet po audrai buvo giedra.
Kita ryta Vaizgirene atnesze 

savo vyrui nauja laikraszczio 
numeri ir džiaugsmingai rode 
stambiomis raidėmis paraižy
ta skelbimą. rTen buvo paraszy 
ta:

Ati.taisvmns: v

prisiminės,

, y-Tamsta 
Vaizgira, esi laimes pauksztis. 
Turėti taip gera užsiėmimą, 
prie to dar
Tamsta viimu kartu staiga tur- 

Vaizgirai Į uoliu tapai. Sveikiname.
Ir abu misi lenko 

priesz naujai pakepta turtuoli

o
toki iszloszima.

plaukus buvo

laimingo ir ra
gy venini o iszti- 
ryta kaimvnai 

• t-

ramus
viens kitam in 
sukibė.

Keletą dienu, 
minose namuose, 
audra. Žmona pasiputusi triū
se virtuvėje, 
isz pecziaus 
in kaimvne smukle.

Vaizgira negalėjo pakensti

garbingai
y 

tuo norėdami iszreikti ar iriki sziol ra-
vieszpatavo | jiems netektu nors maža dale

le didelio iszloszimo.
— Jums beabejo 

tiek teks, prabilo linksmam li
pe Vaizgira. ’Mano sene nieko 
dar nežino apie tai. Ka ji da
rys kai sužinos musu didele lai

“ Vakaryksz- 
ežiam musu laikraszczio nume
ry pateko spaudos klaida. Rau 
donojo Kryžiaus loterijos lo- 
szimuose reikia skaityti iszlo- 
szusi 500,000 numeri 
r 

me. Ji turi dar sziadien sureng | 
tai-gi nutarė visam tam pada- Į iszkilminga vakariene, o asz

šio vyno. Tūkstantis litu man 
sziadien nieko nereiszkia.
' Kaimjmai sužavėti pažadais 

lydėjo poną Vaizgira namo. 
Smukles savininkas džiaugės Į kTip TaFyrmPir-
pazadetu vynu, o knauezius | ma tenkn pyktis ,Iel daug isz. 

leisto pinigo, kuri loterijos bi
lietas kainuoja, paskiau luku- 
riuok, nekantrauk savaitėms, 
toliaus džiaugiesi

o vvras iszemes 
bulkaites eidavo irgi szičk

suglamžė savo laimes lukeseziu l^io jo namuose yieszpatavu-
lapeli ir užkeikė pirmu kart sa
vo gyvenime.

— Turbut užkeiktas koks 
mus tas numeris, kalbėjo žmo
na, nes paprastai negalimas 
daiktas tiek kartu neiszlos'zti.

— Žinoma juo slepias vel
nias, smarkiai reke Vaizgira, 
ir mus kvailus sugaudo, kad 
mes savo karėžiai uždirbta ska-

ne 179,-
šio ūpo. Jis negalėjo kas vaka
ras klausyti žmonos pamokslu,'

ryti gala — susitaikinti. Susi-1 sĮa^au deszimts bonku geriau- 
taikinimo sąlygą buvo pinigu 
suma suteikta penkta karta lo
terijos bilietui nusipirkti. Pri
slegia szirdimi, kopėjas sumo
kėjo gana daug pinigu in ran
kas savo žmonos, kuri prižadė
jo daugiau niekad

355, bet 77355.
— Žiūrėk, mielas, Motiej 

mes neiszlosze esame, prabilo 
karezia szypsena veide Vaiz- 
girdieue. Džiaukis, kad už tai 
nors palta turi žiemai.

— Velnias ir tas klaidas da
ro,

? i

o kriauezius

piktai bumptelejo kepe-

• * #

Mahanojui ant East Market 
ulyezios,

Negalėjau žiūrėti ant jos, 
Kaip su bonka po pažaste 

munszaines bėga, 
Džievaž neį geda.

f

pažadėtu vynu 
tik seile rijo.

— Kas ežia do laiąno patikę, 
ir ramybe Vaizgiru namuose. I klausė Vaizgiriene, pamaeziu- 
Vyras kepe ramiai savo bul- 81 v^n*' 
kaitės ir szvilpe sau priprasta 
daina, o žmona triūse virtuvėj sene ir, linksminkis su manim,

su tokiu uolu- Į Vaizgirai jau paskutine bul- [bilieto
kaitė sziadien iszkepe. Mes da- __ () galop reikia džiaugtis 
bar esame turtingi žmones ir jOg klaidos butą ir už tuos pi- 
nereikalinga bus dirbti. Mes|nįgns nupirkta gražus paltas?

Ar ne tiesa, mano mielasi džiu 
gino ji žmona

1

jau nebė
tika žydui in inaszna supiltum. įnllį. jr vol vieszpalavo taika

sakau, reikiaDabar asz tau 
liautis. Ne skatiko neduosiu to
kiems ulonams, kuris ir taip 
jau mums daug pinigu kaina
vo. Asz negaliu leisti sau visai 
nuo koto nusmukti vien kad 
patenkinti tavo moteriszkas 
užgeidas. Sakau tau dar karta 
jau penktu kart nemėginsime 
savo laimes.

Bet jo žmona, nežiūrint skau
daus patyrimo, buvo kitos nuo
mones.

— Penktus, paskutinius ir di
džiausius loszimus mes pralei
sime!! Jeigu mes dabar iszlosz- 

savo iszlaidas 
Penkis szimtus 

tukstaneziu iszloszti, klausyk 
Motiej.

— Nekalbėk man daugiau 
apie tai; užtenka man jau to; 
asz nieko bendra nenoriu turė
ti su tuo. '

— Kaip? Tu nori penktus 
traukimus, svarbiausius isz vi
su praleisti ir taip lengvai mu
su laime niekais paversti. O jei
gu mus bilieto numeris iszlo- 
szia svarbiausia loszimu suma, 
ka tada?

savaitėms
isz proto,

nusmukti 
tavo

tume tai visas 
padengtume.

man

Vaikai paskui ja bėga, bliau- 
jo kaip erukai,

ir gamino visa
mu, kaip ji tai darydavo per 15 
metu. Apie loterija ir laimėji
mus daugiau nekalbėta.

Atėjo ir penktos klases loto- Į iszloszem. 
rėjos loszimai. I — Mes.

Buvo vakariop.
Motiejus Vaizgira sėdėjo sza- 

lia savo kaimyno smukios savi-

savo bul-1 8i v-vra-
—• K“* d° laime! Džiuugkis I nes manai iszloszes ir pagaliau 

• Į vėl siunti pykeziu, kad jokio
nesą.

jog klaidos butą ir už tuos pi-

inz...
kopėjo žmona ir|įriduro

isz.. loszem, ir juokdamosi 
vos isztare kepejo žmona ir | pridūrė užmirszkime mes ta 
nustebus žiurėjo in savo vyra. Į visa kvaila istorija ir bukime 

Jei gera už-Taip mes iszloszem, pa- vej pasitenkino.— xuip uiub pu- vėl pasi 1011X1110- J oi gera uz-
ninko. Prie j u dar prisidėjo ir Į kartojo jis ir tuo tarpu isz- baiga tai visa gerai!

— Na del manes, sumurmėjo 
Tegul ji skradžiais!

kriauezius Andrius Paliiiuas. | traukės isz kiszenio laikraszti
Szis trijų būrelis ramiai sau j isztiese jai po nosia. Į kopėjas,
prie stiklelio sznekucziavos. Į *
Tuo kart staiga inejo laiszka- da ant balto: numeris 179355Įmes daugiau nelamtytum savo

— Žiūrėk sze, ežia stovi juo- Bot asz tau sakau, motin, kati

neszys ir padavė tik ka iszejusi iszlosze penkis szimtus tuks- laimes loterejoj.
’’J —Daugiau jau asz neim- 

jonas! Mes turtingi, sene; mes ozįaa kad ir visa Kaunu Ur ku- 
turtingi! Eik atneszk tuoj szeU baliaus ramus už kelis skati- 
loterejo bilietą. I

Vaizgirienes veidas iszbalo 
kai drobe. .

— Bilietą,prabjlo ji, koki

dar yyt dienai laikraszczio nu- taneziu litu tai yra veik rnili- 
meri. Paskutiniam laikraszczio 
puslapyj buvo . praneszimas: 
“Penktos klases loszimuoso 
500,000 iszloszimas teko nume
riui 179355.”

Vaizgirai-sumirgėjo akyse; I 
jis vos nesukniubo beskaityda
mas. Atsigavęs isz to džiaugs
mo, jis paszoko nuo kėdės, me
te savo stikleli in siena tokiu

bilietn manai tu ? .
— Kaip? Kaip gali tu taip 

kvailai dai’ klausti. {Labdarin
gos Raudonojo Kryžiaus lote-1 

smarkumu,‘jog A^tilcę vos nesu-1 rėjos bilietą. Numeris 179355,:

— Daugiau jau asz

kus butu galima iszloszti.
—:GALAS

I

r ■

gfkas nori rūkyti
I P' ,'1' L' t 'i

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK 00^1 
57 DEY ST.

Bieldni tiejei beibokai, 
O ir murzini ir pusnuogei, 
Kaip indijonukai laukinei. 
Szirdeles, kad spasaba ant 

to tureeze,
Tai tuosius kudykelius pa- 

rodycze,
Ba szirdis žiūrint plyszto, 

Kaip toji bobele teip drysta.
Juk pati kaip ragana, 

Susivėlus galva,
Veidas iszpustas, nosis kaip 

• slyva, 
Neszdama munszaine net

svyra.
V yra savo už niek laiko, 

Valgi suvis netaiko,
• Pilnos lovos blakių,

‘ Ir vabalu visokiu,
O y*’pati visa suniurus,

* Purvina it apskurus.
Priek tąm iszrodo kaip čigo

nu veisle,
Net begu isz burnos seile, 
Priek tom butu iioszlekta 

misiuke

*

NEW YORK
0

, UUQAUnV,

Kad nebotu tokia klaniuke. 
Da tenais randasi panaszi 

vįęna, 
Apie kuria-padainuosiu kita 

diena.

Asz beveik visa nakti ne
buvau užsnūdęs, o rytoj, kai 
vigi vedėsi, ir asz atsivedžiau.

— Nemuimek parszeli! — at- 
sigryžus subiuro pamote.

Nutilo Pranukas ir pasikin
kęs iszejo akėti. Akojo, akėjo, 
skubo, skubo, berinka smagiai 
varo, ir, dideli plota priakejes. 
gryžo namo. Pavalgęs vėl pasi
ėmė smuiką ir pravirkdė ji de
vyniais balsais. Pamote, eida
ma pro szali vėl piktai bambe 
jo:

kantas, ar girdi. Geriau bota
gą tėvui nuvytum.

Pranukas nieko nesako, tik 
prisiminus motute, 

smuikas dar graudžiau sudeja
vo, bet kartu ir jo aszaros kri
to.., ■

Cirlink, cirlink, — inuzi-

staiga,

*
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J. G. BOGDEN
4 B. Main St. Du Bois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorczin Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA. PA. TEIPOI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETU VISIKAS 
ORABOR1US MAHAN O Y CITY.

i

ŽINIOS VIETINES.

— Didele ir szventoji san- 
vaite. Privalomo prideroneziai 
apvaiksztinet ir užlaikyt.

Nesnei BUgryžes isz pa- 
miszeliu priglaudos slavokas 
Jonas Pivarik, gyvenantis po 
No. 222 C. ulyczios norėjo ątim

Laidoja kunus numirusia. Pasamdo 
attfotooblHus dal laidotuvių, krikas- 
tfaiu, vbmUJo, pati važinėjimo ir Lt 
S9O W. St. Mahanoy City Pa

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
radfttu pinigu. Procentą pridodam 
prie jubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mm norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez.
Joe, B. FERGUSON, Kasierius. 

■**»•—* ■ -■
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; Ant J. Sakalauskas 
UBTUV1SZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJA3

* /

9

JLaldoja kuaus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduoda visokius paminklus, dide
lius ir mažius ui pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
krelpldtes pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-988 W. Centre St., Mahanoy City

automobilius

t i sau gyvastį per pasipjoyiiua 
su peiliu. Pribuvęs ■ palici ja li
tas, isztrauko antra peili isz 
jojo rankos ir nuveže sužeistą
jį pas daktara kuris 
jam žaiduli. Po tam vela likos 
nuvežtas in prieglauda.

— Stays Kilkauckas, 
veliantis ant 10-tos ulyczios li
kos nubaustas ant asztuoniu 
doleriu už iszmetima szaszlavu 
mieste. Palicije temina ir ant 
kitu prasižengejiu kuriuos ke
tina gerai nubausti.

Ant Main ulyczios Pren 
skio t rokas pei^ažiavo per 
Aleka Minkevicziuka, 7 metu 
vaika isz Park Place, sužeis
damas vaikui pavojingai vi
durius. Vaika nuvožė namo.

susiuvo

gy-

— Nedeloje laike sumos li
kos paszventyta nauja puikia 
nnrmorinia pamokslinycze, ku 
ri likos partraukta isz Chica- 
gos. Taja pamokslinyczia likos 
nupirkta per surinktas aukas 
nuo geru žmonių ir d raugu ve s. 
Labai puikai atrodo o darbas 
vra tikrai artistiszkas.

Politika pradėjo ant ge- 
verti Schuylkill paviete. 

Kandidatai ant urėdu prižadi
nėjo aukso kalnus, bet po rin
kimu padovanoję szpiga kaip 
jau nekarta paMare, o ypatin
gai musu lietuviams. Argi ne
laikąs susivionyt visiems atei
viams in viena drūta mazga ir 
parodyti 
sams,

ro
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TĖVAS” NKBZIOJA SAVO ?
SŪNELI GURBELIJE.
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Nuostabus Burtininkes 
Atsivertimas.
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MYLIU.
Kai pirma karta tavo lupos 
Saldžiai man isztare “myliu!” 
Buvau pasaulyj laimingiausis, 
Užmirazt to žodžio negaliu. 
Ka tik veikiu, kur tik keliaunu, 
Kad ir mažycziu takeliu, 
Girdžiu, kad tykiai lyg kas 

sznabžda 
Saldžiai kalbėdamas “myliu!” 
Einu nekarta pasivaikszcziot 
Terp žydineziu laukuos geliu. 
Klausau sznabždejimo gėlėliu, 
Girdžiu jas kalbant man “my

liu!” 
Klausau beeziulbaneziu pauk- 

szteliu 
Dainų žavejaneziu meiliu, 
Jaucziu giliai savo krūtinėj, 
Kad jos man primena ‘ ‘ my

liu!
Žiuriu in skaiseziaja saulele
Beskestanczia tarp spinduliu, 
Man rodos, saule linksmiau 

szvicczia, 
myliu!”

»t

i

Netoli Pelikano ežero, Sar- 
kaczevano apięlinkeje, Sziau- 
rineje Amerikoje, merdėjo ma
žoje trobelėje szimto metu am
žiaus indi jone,
gyventoju pragarsėjusi burti- 

į įlinkę. Ji buvo nesenai priomu- 
| si methodistu tikėjimą, bet sa- 
i vo amato nepametė.
I Jos seseriete, katalike, suži- 
į nojusi apie savo giminaites 

sunkia liga, atėjo jos aplan-
I I kyti.

Pamaczinsi, kad teta baigia 
jau savo dienas, prasze gimi
niu kuogreieziausiai paszaukti 
kataliku kunigą, idant prireng 
tu senele prie geros mirties. 
Gimines kreipėsi in artima mi
sija, kur gyveno teVai inisionic
riai Obliatai. “Kaip tiktai su
žinojau, — raszo tėvas Ronal
das, — pasisknbinąu tuszcziu 

J laiveliu perplaukti užtaka ir 
nuėjau in trioba kurioje buvo 

. ligone. Koks reginys! Pavyda- 
las maž ka in žmogų panaszus, 
gulėjo ant žemes skudurais pri 

Į dengtas. Balti supinti plaukai 
kybojo ant veido; 
užmerktos; senele 
Vaikai, anūkai ir 
visi protestonai stovėjo ap-

kojelių.
Klara Tambour, 

cuziszka aktorka, 
patogumo parodos 
siu kojų,” 
dovana už patogiauses

szviežio 
sūneli

4 (

gurbe Ii jo laukia ant 
indoda. savo “

in gurbeli ir su dideliu pasisziauszimu eina po gatves.

neszioja savo
Szuo teip priprato prie to, jog pats

< < sūneli oro.
J)

KLUBO susirinkimas. | lsz Shenandoah, Pa.
Pirmas Liet. Citizens Klubas ) 

isz Mahanoy City laikys dideli 
susirinkimą Ketverge 17 Mo
jaus, 7 vai. vakare, ant Aidu- 
kaiezio sales 1139 E. Mahanoy 
St. Visi sanariai o ir visi kiti 
ukesiai užpraszomi ka skaitlin
giausia atsilankyti nes bus ap- 
svarstomi dalykai kas-link 
ateinaneziu nominacijų.

DIDELIS BALIUS

dalykai *>
(33

Rengia (h'demino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa., antra die
na Velykų, Panedelyje, 21 Ba
landžio 1924, Szv. Juozapo baž.

— Ant galo susilaukėm 
priėmimą per valdže musu li- 
gonbutes, kurios senei lau
kėm. 21na diena valdže davė ži
no senatoriui Keaton ir Jian- 
kui, buk ligonbute priėmė val
dže ir jaja nžlaikines. Toji li- 
gonbutl! kasztavo žmonim su- 
virszum 350 tukstanezius do
leriu. Dabar lankoma dienos 
atidarymo ir kada valdže pas
kirs taja diena, 
gas atidarymas
ligoniu. Ligonbute buvo labai 
reikalinga musu aplinkinėje 
SLenadorio-Mahanojaus, 
visi ligoniai buvo 
Ashlando ligonbntia ir nekar
ta sužeistasis mirdavo kelionė
je*

bus iszkilmin-
del priėmimo

kojas

Patvirtina dvasioj
Žiuriu nakezia in augszta 

dangų.
Kur daug yr’ žvaigždelių 

dailiu,

i l

akvs buvo *

buvo akla.
p manu kai

žymi fran- 
kuri laike 
“Puikiau-

laimejo pirmutine

visoje Francijoi. Tai nieko, nes
musu lietuvaites turi patoges- Kurios, man regis, nori tarti 
i
meti dovanas bile kada.
ncH kojas ir galėtu lengvai lai- Kna yr- brangiausia — tai

“ myliu!”.
Visa gamta lyg susitariąs 
Balsu veiksmingu ir giliu

link. Atsiklaupiau piie to ku- Į (jįenis. Laiveliui pilni indi jonu Patvirtina syki girdėta
no, kursai labinus in lavonu bu 
vo panaszus; “Nokkomu” bo
bute — sakau — (kad sužadi
nus Indi jonu prielankumą, bal 
tieji turi kalbėti in juos, kaip 
in gimines); Nokkomu, tai asz 
žmogus, kuris 
meldžiuosi, sužinojau, kad

Nokkomu

saloje. Prasidės 7 vai. vakare.
L

politikiszkiems bo- 
jog mes susivienija, ga

limo iszrinkti saviszkius o jie- 
je be musu pagialbos nieko ne
padarys. Tame fyksle ryto (U- 
tarninke) vakara, pusiau asz
tuoniu, ant Norkevicziaus sa
les atsibus politikinis 
kimas. Pasakys jums labai 
svarbu iszreiszkima politikisz- 
ka musu padėjimą kandidatas 
in legislatura musu tautietis 
Pijusas Birsztona isz Shenan- 
dorio o ir kiti kalbėtojai ajsz- 
kys jums, kokiu budu turime 
stoti in szita kova idant paro
dyt politikos bosams, jog ne 
esame kudikeis ir negali mus 
ilgiaus valdyti už uosiu. Atsi
lankykite visi kurie geidžete 
idant lietuviu vardas skambė
tu po visa pavietą kaipo dru- 
cziausi veikėjai politikoje, be 
kuriu kiti negali apsiejt, o ta
da galėsime padaryti ka nori
me su tais politikiszkais bose- 
leis.

Orkestras bus isz Kauno, 
žanga Moterimis ir Merginoms 

5c. Vvrams 50c. 
sus Komitetas.

PRANESZIMAS.

111-

nes
gabenti in

0 Vžpraszo vi- 
(33.

susi r in-

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Btvuala daktaras karlameaeje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
U Iki S popiet • Iki 0 vakare.
210 N. Main St Shenandoah I

I’nuodeli 14 Mojaus bus už
dėta nauja spyna ant dideli 

kapines

spyna
Juozapo kapiniuvartų Szv.

nes vasaros laike in 
ineina karves ir 1.1, ir pridaro 
daug bledes kada vartas lieka 
atydarytos. Raktas bus duoda
mas kiekvienam kuris parei
kalaus nuo komiteto.

Wm. Kriczina. Prez.
ANT PARDAVIMO. ~

Biznavas namas su groscriu 
sztoru, skerdinyczia ir gara- 
džius del 4 automobiliu. Parsi
duos už prieinama 
Kreipkitės ant adreso.

400 Willing St. 
(a.25) Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO

— Aleksa Kutinauckas ir 
Petras Spmulis, likos balsei 
apdegintais Maple Hill kasik- 
losia. Abudu likos nuvežti in 
Ashlando ligonbuti.

Kasi klos 
gerai dirba, bet pribuvusiams 
isz kitur sunku gera darbu 
gauti.

preke.

Didelis biznavas 14 rumu, 
su salunu. Visos vigados, gara- 
džius del 2 automobiliu

C. Grabauskas
436 E. Elm St.

(a.25) Tamaqua, Pa.
ANT PARDAVIMO

Gilberton, Pa. —

sunku

Pirkite mesa pas buczc- 
ri Juozą Miluti. Jisai dar gau
na mesa isz Allentowno ir par
duoda už pigesnes prekes ne
gu kiti. Mesa buna visada 
szviežia.

Mesa buna

Saint Clair, Pa. — Svietelis 
pradeda truputi susiprast ir 
apsimalszinet, nes suprato sa
vo kvailybia ir kad isz to nie
ko gero nebūna.

— Parapįje aplaike nauja 
vargonininką J. A. Rakicti, ku 
ris smarkei darbuojesi su or- 
ganizavojimu choro.

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgta per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
justi sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. Mos žolių 

nuo
kiu specialiu gydytoju, 
sutaisyinue turime pritaikytus 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai liotu- 
viszku Žolių vaistinyczia. Musu Žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta llctuviszkai ir angetskai 
nuo ko jos yra ir kaip Jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą/ - Reikalaujamo agentu vihoho 
lietuviu kolionijoae. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklinei^ apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
^iuntimu.’ tik $1.75. Teipgi turiu sa- 

'xWfto’ ir apyniu del 15 gorczlu naminio

padaryti. Preke su priaiuntlmu $1.80.
alaus JUL.pamoklnlmū .kaip. ..telkia 
padaryti. Preke su priaiuntlmu $1.80.

M. ŽUKAITIS,
161 Hndson A ve. Rochester, N. Y.

DUB ELT K V AS 
TIKIETAS

In Atlantic City
Velykų Nedelia 20 Aprilaui

Bpecialis trclnas Bubatos naktį.

Isz Ryte
Shamokin .  ........................ 1:30
Mt. Carmel .•..............................1:29
Ashland ..................................  2:21
Girardville ... 
Shenandoah ...

•M •

... 2:28 
... 2:00 

MahanoyCity (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .

3:16 
6:00

Grižtant specialia treinas. apleii) 
Philadelphia 7:30 vakarė tir ’pA- 
czia vakaru In virsz-mindtas sta
cijas.

Ant Readingo Geležinkelio

1 J(

Grižtant specialia treinuaapleis

; PANEDELIJE 9 JUNIAUS 
Ypatiszka su Palydovu 
4 Dienine Ekskurcije in 

Washingtona, D. C. >
i viul ekapcMai apmoksti. Aplo dau- 
' glaus Jnformacijao jaszykUg . W..

’ G. O: Ropor, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

Didelis namas po No. 332 
Washington St. Tamaqua, Pa. 
su dideliu lotu. Namas yra la
bai didelis ir galima ji pertai
syti ant dvieju familiju. Preke 
$7,000. Kreipkitės pas Jos. 
Bartnicka saliuninka, Mauch 
Chunk St. arba pas M. V. 
Wolfe (Vilkaiti) 336 Arlington 
St. Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO

— Diena 26 Apriliaus, at
sibus parapinėje saloje balius 
su koncertu, kokio da czionais 
nebuvo ir negirdėta. Badai isz 
visos aplinkines 
būti.

rengėsi pri-

Maža farina, namas asztuo
niu kambariu ir sztoras; taipgi 
tvartas, arklys, karve ir ma- 
szinerijos. Vieta yra tinkama 
tam kuris nori laikyti bizni. 
Atsiszaukit po sziuom adresu.

A. Kellish
R. E. D. No. 318

Windsor, Conn.
CHAS. S. PARMLEY 

Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mano, asz jumis 
ta Toikala atliksiu, Rundavoju namus 
ir koloktavoju randas.
K’^fiTlrToi^Tčzhuf^fitit^bhnhlM't.t

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

t Jonas Kokis biznieris, mirė 
staigai nuo paraližaus Subatos 
vakara. Velionis turėjo apie 60 
metu, gimė Lietuvoje, in Ame
rika pribuvo 40 metu adgal. 
Velionis paliko dideliam nuliu 
dimia paezia, viena dukteria ir 
du*sudus kurio laiko biznius 
Gilbertope ir Middloporte. Pri 
gulėjo prie Citiziniu Kliubo 
Gilbėrtone ir kitu draugyseziu. 
Laidotuves atsibus So redos ry-
ta su bažnyt-iuems pamaldom 
czionais. j~------------

ANT PARDAVIMO.

namas prie. Szcsziu ruimu namas prie 
grižkeli^ atfti Brandonville, 
Pa. .Geras . tvartas 28 per 38

— * 1 *pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz-

Insziurinlu

dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso. .

tt. f.)

katalikiszkai
1 ser

gi, t(xlel ateinu tave aplankyti, 
paguosti, nes tavęs gailiuosi. 
Norecziau taip pat prirengti 
tavo prie pasimatymo su Ga
linga Dvasia, kuri tavo, Nok
komu, neužilga paszauks pas 
save.”

“Duok 
sau!”

“Bet tu greitai mirsi, o jei 
asz nesimelsiu už tave, eisi in 
ugni, in pragaru.

“Asz tavo maldų 
lauju. Anglikas mane apkrik- 
sztijo ir to 
kur atėjai.”

Tuomet atsiliepe vyresnysis 
protestonas:

man ramybes, eik

»,

nereika-

gana 'cik sau, isz

sūnūs, protestonas: “Mano 
mama, pati gerai žinai, kad ne
pildai tikėjimo, kaip reikiant, 
o tas, kuris dabar atėjo, turi 
geresni tikėjimą, kaip musu; 
jo malda apvalys tave nuo nuo
dėmių.”

“Tylėk ir palik mane ramy
bėje ! ”

Padėjau savo paszvesta 
žaneziu ant jos galvos, 
indijonka, kaip pasiutusi, nu
tvėrė ji nerviniu judėjimu ir 
mete ant žemes toli nuo savos. 
“Palikite ja,” — tariau, tuo 
tarpu velnias vieszpatauja jos 
szirdyje, bet pasitikėkime Die
vo gailestingumu.

ra-
Sena

> y

Jėzus vra v
Visagalis. Sztai Szvencz. Szir- 
dies paveikslėlis, padekite ji 
aut jos galvos gal iki rytojaus 
atmainys savo intužima. Vie
nas Dievas tegali ja atversti. 
Jei manes reikalaut pranesz- 

....... >>
- r r* v t

Kuomej. artinaus!
kite man.

Iszejau.
prie laivelio, girdžiu užpaka-

szaukiant:
> >

lyje szaukiant: “Gryszk, 
gryszk” rėkia seneles sūnūs. 
Motina dabar nori tave maty
ti.”

Sugryžau. “Ar mane szaukl 
Nokkomu?” — tariau.

“O taip, taip; asz esu pikta; 
asz daug blogo padariau, nu
plauk mano nuodėmės, asz ne- 
apkeneziu piktos dvasios, pa
statyk mane ant kelio, kuris 
veda prie Jėzaus.

Garbinkime

■ ’<

rėkia seneles

>>
begaliift Jė

zaus Szirdies gorumdį k!iiRįpa- 
žadejima duota Szvencz. Szir
dies garbintojams, iszpilde szi 
vakaru tame mažame pasaulio 
kampely, pasigailėdama tos ne 
laimingosios ir labai apleistos 
žmogystes. ’ ’
sąlygą krikszta, Paskutini Pa
tepimą, užklojau szkaplieri ant

Suteikiau jai su

Z.- F?! Ryllykė^zJžicU 
: . /Advokatu,

Shenandoah, Pa.
1 '

kaklo, o SzvęjiCK. Jėzaus Szir- 
iesL_p4kv.<ūJ^Lu)ąflejaii ant

A *

krutinės.
Ant rytojaus buvo sek ma

protestonu plauko ežeru in pro 
testonu kirkužc kurioje pri- 
ezeris atlieka savo pamaldas. 
Vienas laiveliu būrys pasuko 
prie musu kranto ir apsistojo. 
Tai senos Indijonkos szeimyna 
gabeno dar gyva senele laive
lyje, kaip grabe. Dori tie žmo
nes iszsižadejo savo priezerio 
pamaldų, norėdami patenkinti 
savo mirsztanczios bobutes 
troszkima, nes ji dar panorėjo 
su manimi pasimatyti. Atneszc 
senute laivelyje prie musu na
mu, padėjo ant žolinelio, indi- 
jonu būrys ja apsupo. Paszauk 
tas tuojaus nuėjau. Semde 
buvo gyva.

“Nossisim, ’’ 
tarė, pasimelsk
kol mirsiu, ir persižegnojo dre- 
banezia ranka. Sukalbėjau

Teve musu” ir “Sveika

Man žodi brangiausi —“my
liu! * J

MUŽIKO PROTAS.

Petrogrado
Riecz”
prigimties paveikslėli.
Vakar kalbėjausi su savinin

ku karietų ir szesziu arkliu. 
Jis yra gana turtingas mužikas 
(būras). Kulbejova apie rin
kimus:

— Ka rinkai?
— Žinai ka: “
— Kokias mūsos?
— Žinai kokias: revoliucijo- 

nierius.
— Dyvu dyvai... Juk esi sa-

i t 

t *

I 
vos

mano anūke, 
dar už mane,

dienrasztis 
pabriežia sekanti 11

muses. • ♦

v* J V < * ■ • • • f # * * J

vininku žemes ir arkliu. Ka tau 
duos tie reMoliucijonioriaif

— Nieko neduos. Bet valdžia 
gali duoti.

— Na tai delko rinkai revo- 
liucijonicrius.’

— Ba jaigu

SU <
” ir 

jos kalboje.
“Acziu! Dabar jau eisiu pas 

V. Jezu,”
Rytojaus diena 

ramiai atsiskyrė 
šauliu.

ja u 
Marija

— tarė senele.
i Nokkomu
su sziuo pa-

1

Luo budu savo 
valdžios nesuerzysi, ji vėl už
migs. Tat-gi jai reikia pa- 
siunsti muses, kad negalėtu už
migti...

For State Senator4

R. D. HEATON
Padekite kryželi szale jo 

iszrinkite gera žmogų.
varda ir

Ant Legislatoriaus 
(Pirmo Distrikto) 

Balsuokite už

JOS. J. ZEIGLER
Isz Frackvilles. Republikonu Partijos

■ <> »

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. ---- $---- - i
Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padStu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turSti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozi toriams pirkti savo 
locnus namus. •locnus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus^
Nori kad jus butumet fo Banko aepozitonds. ’ "




