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1,300 MIRĖ NUO 
KARSZCZIU
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NELAIMINGI ATSITIKI- VAGE IDANT ‘PARĖDYTI 
MAI AMERIKE.

1930

J

4

X

. . J A

I

DU-KART SANVAITIN1S LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB BETNYCZIA

Prenumerata Kaeztuoja: Suvienytose Valitljoie |8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metams

.' Laiszkua ir Pinigus visada siuskite ant salo adreso: <

F»x

Mrs. Edna 
kuriai

t1........ " , ----------------- r-

Isz Amerikos
■ i ■ e ....

KATE ATGIJO PO DVIEJU 
SANVAIOZIU.

Warren, Pa.
Birkman, turėjo kate, 
nusibodo laikyti aplink narna 
ir paliepė savo tarnui kate nu- 
szauti. Tarnas iszpilde paliepi
ma savo ponios, pririszo kate 
prie medžio, nuszaudamas ja 
ant smert, kaip sau mane, už
kasė darželyja ir daugiau apie 
tai nemislino. Kad sztai ana 
diena kada sodauninkas paren- 
ginejo žeme ant sodinimo, neži
nodamas nieko apie užkasta 
kate, atkaso ja ir nusistebėjo 
labai, kada kate iszszoko isz 
dėžės ir nubėgo tiesiog pas ku- 
korka, kuri uet ant stalo pa- 
szoko išk baimes paregėjus gy
va kate. Kate buvo užkasta per 

. dvi sanvaites.

DVI SESUTES UŽ-
TRO3ZKINO JAUNESNE.
Chicago. — Trys dukterys 

Mrs. Vincent Brdbowsky mie
gojo vienoj lovoj. Kaip szilta 
nakti, jos miegojo neramiai ir 
visa nakti vartėsi. Panedelio 
rytmeti motina inejo pažiūrėti, 
kaip dukters jaueziasi. Ji rado 
mažofiiiiaja, 6 menesiu kūdiki, 
negyva. Manomą, kad kitos dvi
mergaites, viena 2 metu, o an-
trojis, vartydamos nuspau- 

kuridžiusios jaunesniajn 
užtroszko.
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KARSZOZIAI TRUPUTI AP- 
SIMALSZINO; DAUG BLE- 

DES PADARE, JAVAI 
SUDEGE ANT LAUKU 

— DAUG GYVULIU 
PASTIPO.

VAIKAI išzsižadejo ;
.? SAVO MOTINOS.

Valverde, Pa. — Elzbieta Me- 
nanliene, pripratinsi girtuokle, 
neturėjo jokios paguodones 
nuo savo* vaiku, i_____ ___ _

PUIKEI SAVO MYLEMA.
— laou Philadelphia. — Patogi, 

mete, net 99,000 žmonių neteko szviesplauke .Ievute Karpaus-
Washington, D. C.

gyvaseziu nelaimingais atsiti-J kiūto pro verksmus 'kalbėjo sn- 
: “Jisai man vertas dau- ' • 1 • •••• • t •

noi’ints buvo kimais, sako raportas kak tik džiui:
ju tikra motina. Ana diena sto- Natonal Safety Council paga- giau kaip visi pinigai ant svie-
jo ketvirtu kartu sudo aut minias. to 9 9

9 kada ja ja pal ici juntas ūž« «

Isz Visu Szaliu

Jį, Į...JI! „ ■- 2i" ; ''t' .-1^..

42 METAS
*—■■■■ ,l?  , IMW ,■ , ■, ..... .. ............................

DARBININRISZKOS 
ŽINUTES

m

1SUDEGINO
KLIOSZTORIU

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstija^ karszcziai 
paėmė gal daugiau kaip T,300 
ypatų. Kožna diena ateina ra- 
partai apie nelaimes po
dalis Ameriko. Ant giliukio 
nupuolė lietus, kuris apmalszi- 
no truputi karszczius ir 
lengvino žmoniems.

Paežiam miesto Chicago 
mire nuo karszcziu apie 50 ypa 
tu. Westuosia javai ir 
sudegė ant lauku nuo
spinduliu. Szimtai galviju pa- 
stipo ant lauku. Farmeriai ap- 
laike milžinisžkas hledes ir yra 
pavojus kad sausa 
visus mukus.

visas

pa

avižai 
saules

isznaikins

nas

DVI DIENAS SĖDĖJO PRIE 
LANGO NEGYVA.

Philadelphia. — Per dvi dio- 
Mrs. Emilija Legeler, 79

metu, sėdėjo prie lango negyva 
savo name ant 622 North 16-tos 
ulyczios.

Dvi kaiminkos ate ja ja, at- 
lankyti negalėjo ineiti in vidų 
nors ja mate sedinezia prie lan
go. Dasiprate kad ne viskas ge
rai; paszauke policijan'ta, kuris 
iszvere duris ir visi nuėjo pa-

SUDEGINO 3,500 DOLERIU ^įuręį ko taip malsziai se-
SU KITOMS POPIEROMS.

Granito City, III . — Mrs. 
Goldą Thornburg, girdėdama 
tankei apie bankrutinima ban
ku, isztrauke visus savo sueze- 
dytus pinigus 3,500 doleriu 
paslėpė terp senu popieru. Ka
da czystino narna, surinko po- 
pieras, inmete iii pecziu ir už
degė. In deszimts minutu 
tam ątsimine 'ka padare ir v

nuke sėdi prie lango. Persitik
rino vėliaus, kad senuke mirė 
dvi dienas priesz tai. Senuko 
turėjo papratima sėdėti prie 
lango žiūrėdama ant siauezian- 
cziu vaiku ant ulyczios.

t-
%

Po 
vos 

*T' 14 *

isz gaileszczio nepapaiko. Su- 
‘ rinkus pelenus, nuvažiavo su 
vyru in Washingtona ir apsakė 
virszininkams kas atsitiko, o 
kad nebuvo no szmotolio sude
gusiu pinigu ant davado kad 
sudege, virszininkai labai gai- 

... s r\ * *| ir

lejosi kad negali jiems atiduot
Ui * * ą r? — * A *

gerais pinigais. Nubudimas po 
ros yra kanuodidžiausias.

DETROITE PASZOVE 
LIETUVI.

Detroit, Mich. — Kokie tat 
vaikezai paszoVe Lietuvi J. 
Zajankauska, gyvenanti po nu-
meritt 8746 W(ti st., kuomet 
jis triūse savo kieme apie ba- 

4 1 i : • « 'v* ,

landžius. Kulipka insmigo in 
. sėdynė. Pagulėjęs miesto ligo- 

dtenas, paszauta- 
amo, bet kulipkos

jam neiszeme. Intarimas buvo

ninejė apie 5 
sis sugryžo m

u kritei4 ant Lietuvio bedarbio
/ ■ • į ‘‘ 7 "1 « ’ i/r * ii . *

vaiko Vo bet sakoma, kad szrs 
vaikas savo szautuveli senai 
jau pardavės, todėl kaltininkas 
da nesurastas.

Surgyžua Z j
goninea namo

vaikas savo szautuveli senai

Surgyžua Ejankauskui isz li
goninėn namo, jo moteris ap
sirgo appendixu ir reikėjo ope
racija daryti. Prie to da For
das paleido ji isz darbo, tai-gi

4 l

Senas
Kaip vyras

SENAS BREKERIS 
SUSTOJO.

Plymouth, Pa. — Lance No.
prigulintis prie11 brokeris, prigulintis prie 

Glen Alden Cb. kuriame dirbo 
1100 anglekasįti sustpjo ant ne
žinomo laiko. Badai sena mc- 
dini krekeri apgriaus o ant joje 
vietos pastatys nauja plienini 
krekeri, kuriame bus naujinu
si intaisymni. . .

RADO DAUG ANGLIŲ 
ŽIEMIUOSIA.

Moskva. — Soviatu inžinie
riai, 
mins in 
surado tenais didelius ploczius 
kietųjų anglių. Nėužilgio pra
dės anglis iszkasinet.

MINIA ŽlrfONIU UŽKLUPO 
ANT KLIOSZTORIAUS; 
POLICIJA ATSPIRTA; 

ZOKONINKAI 
PABĖGO.

‘' f - -L y _______ . _ l \ a ' <« . • « « • • « <

33,000 žmonių, net 5 procentą ' gjos mylemu Jozu McDonough, 
21 metu.

Jovute likos aresztavota už 
pavogimą. 80 doleriu isz namo

skundo savo vaiku ir vyro už ’ Automobiliu j.. ujunuszė net darinėjo kalėjime drauge su jo-
. ■■ .A P* ’ *____ _ k^ f o « "* «< « » «

girtukolysta ir sumuszima ko- Q<
I

liu puoduku ant jo pakauszio, padidėjimas už 1929 metu.
30 Apart tu niirbziu dar 1,000,000, 

žmonių sužeista automobiliais.
buvo Williamo Grancell, Penfilde,

i pas kuri radosi ant tarnystes,

skvajeris nubaudė ja ant 
dienu in kalėjimą.
Po nubaudimui motinos skva-

jeriui pagailo moteres ir

I
Pergreitas važiavimas 1 
priežastim net 19 procento su- 

klauise vaiku ar nesigaili savo j žeidimu ir 29 procento mireziu, Įįr prisipažino prie kaltes kad 
motinos, 
kad gali gyvent ir be motinos 
nes ir taip 
kios motiniszkos pagelbos 
meilc«s nuo jos, o būdama kai 
jime neturės ka gerti.

uz- I 
l‘

Coruna, Iszpanija. —

ant ko vaikai atsake 9

neaplaikydavo jo
no
O*

AIRISZIAI SUMUSZE SAVO 
KUNIGĄ.

Wardsboro, Vt. —

likos nomielaszirdingai

kad praszalino

Re v. Ja
mes Rosetti, prabaszczius Ka- 
talikiszkos parapijos Szv. An
tano,
sumusztas per parapijomis ant 
parapinio susirinkimo. Parapi- 
jonai labai, inirszo ant prahasz- 
cziaus už tai,
savo vikaru k u n. Mykolu Noo
nan. Toji parapija susideda isz 
1,000 dusziu isz kuriu didesne 
dalis yra Airisziu o tik vos t re- 
czia dalis Italu. Vikaras, Airi- 
szis, radosi pits prabaszcziu per 

. •• ♦ A'** ■ 1 L .

PLAKE SAVO PACZIULE 
KAS S AN VAITE.

Cleveland, Ohio, 
priežodis sako:
bobai kailio nelupa tai jai ke
penys pūva, ’ ’ 
laikėsi kokis tai Juozas Tur- 
koavkis isz Salem, Mass., ir ka 
sanvaite, Sulbatomi gerai isz- 
dirbdavo jai kaili — nuo’die
nos jo apsipaeziavimo lyg sziai 
diena. Turkovski neseniai pri-

ir tojo priežodžio

asztuois menesius ir buvo labai
• ■' f'* » *

numylėtu. Prabaszcziui tas ne
patiko ir praszo vyskupo idant 
ji perkaltu kitur. Kada apie tai 
pranesze ant susirinkimo, Airi- 
sziai 'taip ant jo inirszo kad už
klupo ant jo ir gerai apdaužo.

MOTERE TIKI IN RAGA- 
NYSTA O VYRAS IN 

TEISIN6YSTA.
Hamburg. Pa. — Už tai, kad 

jo pati buvo laibai lengvatikę ir 
tikėjo in visokius burtus ir ra- 
ganystas, Ivon St rutbmayerui,, 
kuris gyvena ant farmos arti

» F « i I , * 111

czionais, nubodo gyvenimas su 
ja ir padavė praszyma ant per
siskyrimo ir ipaliuosuotu ji nuo 
vedusio gyvenimo. •

Vyras užmeti ne ja savo mote
riai : buk motore tikėjo, kad 
kokis tai raganius atlankydavo

MAVlHAt XLAArKVVam A1VOV11ACIL Į/J. I • 1 T *

buvo in czionais ant apsigyve- kas nakt- staiSai «*»*««»-
nimo.
“pakutaM kiek galėjo, bot ant 
galo dingo jos kantrybe ir Juo
zuką apskundė ant persiskyri
mo.

Motore kaisdavo savo

30 procento visu vežiuotoju. 
uolai mi nguose 
dar nesulaukė 25 metu. Mote
rys atsargiau važiuoja negu vy 
nai, net 94 procentas vežiuotoju 
nelaiminguose 
buvo vyrai. 

IĮ «* v

Naminiai nelaimingi atsiti
kimai — nupuolimai, nusiszu- 
tinimai, ideginimai, nusinuodi- 
jimai ir panasziai u'žtnusze net 
30,000 žmonių, ir beveik 4,000,- 
000 sužeista. 

* . H* 14't,.f IV-" 'lUį ■ ' " ,i' i'1 J

Industrialiszkos insteigos pa
rodo sumažejima nelaimingu 
atsitikimu pėr 1930 metus, bet w j. 'i r X' A ’ •'« ų m

vistiekk 19,00 žmonių mirė, ir 
beveik 2,500,000 nemirtingai su 
žeista.

Matyt, kad dideles insteigos 
dėjo visas pastangas isznaikint 
nelaimingus atsitikįmu ir sziek 
tiek pasiseko;

Bevok 20,000 žmoni d mirę ir 
2,500,000 sužeista viesZosc ne
laiminguose atsitikimuose kaip 
prigėrimu, ir nuo ugnia szauja- 
inu ginklu. Apie 8,000 žmonių 
kasmet prigeria. 
« Gelžkeliai sumažino nelai
mingus atsitikimus net 9 pro
centą per metus bet aeroplanu 
nelaimingus atsitikimai direja. 143 darbininkai neteko gyvas-

Tie nelaimingi atsitikimai 
kasztuoja Suv. Valstijoms net 
tris bilijonus doleriu in metus.

alsi I i ki niuose

ntai tikimuose

pavoge pinigus idant josios 
Juozukas galėtu puikei pasirc- 
dinet ir būti tikru sportu. Juo
zas laike teismo nenorėjo ne 
žiūrėt ant savo Jevutes bet ir 
jisai likos uždarytas kąlejime.

r 4

A;
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vo nakties laiko, pagriebdavo 
peili kuri laike po padusZka ir

KUNIGAS PALIKO
GASPADINEI $340,000.

New York. — ‘‘New Times” 
pranesza, kad Romos kataliku 
kunigas Cassidy, kuris iszbuvo 
New Brigbtone szv. Petro pa
rapijos klebonu 28 metus, su
rinko $340,000 ir mirdamas vi- M * *
sus paliko savo gaspadinet. 
Dabar parapija skundžia bu
vusia jo gaspadine ir nori tuos 

, nes žino, kad
tai parapijom! pinigai. Kuni
gas sakydavęs, kad gaspadine 
yra jo “sesuo,” bet dabar pa- 
niszkejo, kad ji vadinasi Anna 
Neuman, žydiszka pavarde, o 
jis turėjo airiszka pavarde, 
Cassidy.

Keli 
tukstaneziai žmonių klausyda
mi prakalbu prieszininku tikė
jimu dideliam darže kur atsi- 
buna bulu galėjimai, taip užsi- 
karszcziavo kalbomis agitato
rių, kad nuėjo prie didelio klio
sztoriaus Kapucinu, kuris stovi 
San Jose, pridėjo žibintos isz vi 
su pusiu ir uždege kliosztori. 
Subėgus policija negalėjo ap- 
malszyti inirszusios minios 
žmoni u, 
polcijos,

X

kurio iszkeliavo in Žie- 
Franz Joseph Land,

pinigus atimti

MILIJONAS MOTERIŲ KO
VOJA PRIESZ PROHI- 

BIOIJA.
Wasihigton, D. C. — Moterių 

unija “Women’s Federation” 
skelbia, kad jos surinks milijo
ną.praszu, tiktai paežiu mote
rių ir inteiks prezidentui TIoo- 
vetiui ir kongresui, melsdamos 
idant palengvint probibiejos 
tiesas irkluoti žmoniems geres
ni alų.

k

Paskutines Žinutes

1f IlarriĮsburg, Pa. — Pcmi- 
sylavnijoi per Gegužio menesi

pramonesi a. 
del likusiu

ežiu visOkluošiu 
Kompenseiszion 
szeimynu Užmokėta daugiau 
kaip 1,000,000 doleriu. -

Bukaresztas, Rumanije.— 
— M. Popescu, prezidentas 
Banko, Oharuiosia ir pirminin
kas žydiszkos politiszkos par
tijos, likos nudurtas ant smert 
per maskuotus nežinomus du 
vyrus.

1[ Ludlow, Mass,
vardu Lesevicziene, likos, mir- 
tinai subadyta per pasiutusia 
karve. Karve pasiuto nuo kar- 
szczio ir likos nuszauta.

1[. Detroit, Mich. — Baugeli 
fabriku ir Fordo automobiliu

Motore

inirszusios
'bet pribuvus daugiau 

ant galo. iszvaikc 
maisztininkus, sužeisdami apie 
30 žmonių o kelis mirtinai.

Ugniagesiai negalėjo nžge- 
syt degaczio kliosztoriaus, to
dėl sudoge lyg pamatu. Zokon- 
įi/kai matydami pavoju, da 
priesz uždegimą kliostoriaus 
pabėgo in saugia vieta.

PASAMDE NUŽUDYTI 
SAVO MOTERĮA ;

NUŽUDĖ VISAI KITA.
i i J '*■

Vienas Bydgoszczo apylin
kes (Lenkijoj) gyventojas, no-

<

rodamas nusikratyti savo žmo
nos, pasamdė kaimyną, 
szis ja nužudytu. Už ta 
ba”
1,000 zlotu. Pasamdytasis savo 
žiauru darba atliko, bet, nepa
žines kaimyno žmonos, nužudė 
visai kita moteri.

Kruvinas nie'kszu darbai 
greit iszejo aikszten ir abu bu
vo nuteisti kalėti po 15 metu

MANO GREITAI UŽBAIGTI 
MINKSZTU ANGLIŲ 

8TRAIKA. 
||H> H *.

Pittsburgh. — Tomis dieno
mis terp United Mine Workers 
ir Sprigler Coal Co., isz Canon- 
sburgo eina tardimai apie už
baigimą minksztu anglių ka
syklų strai'ka. Badai ir. Pitts
burgh Terminal Coal Co., dvi 
kasyklos kuriuosia dirba 2,400 
anglekasiu . ketina neužilglo 
susitaikyt su unije. i 
t Szoip vi«k»s Tzudezn

f

į i*. 
H

kad
11 dar- 

boszirdis vyras pažadėjo

ant 
straikinio frunto iszkirent pa
dėjimą bombos po namu Mid- 
lande, kuriame radosi keli ske- 
bsai ant burdo.

STRAIKIERIAI .
SUGRYŽTA PRIE DARBO.
Pittsburgh. —. Visosia vie

tosią malszu kur tęsęsi straika 
norints National Miners Union

• ■ J L ’ i 4 J 'M. » '

vis piketuoja visais kasyklas 
aplirtkineja. United Mine Wor
kers turėjo dideli mitinga Prim 

i rose ant kurio pribuvo vice
NEPAPRASTAS P ASIRO- ™

DYMAS ANT DANGAUS.
London. — Apie vienuolikta 

valanda naktije, Panedelije, 
žmonis paregėjo ant dangaus 
raudona szviesa, 
apie deszimts sekundii. Szviesa 
buvo matyti kone ant viso dan
gaus. Daugelis žmonių sako 
buk szviesa buvo pavidale di
delio kryžiaus, 
dideli inspudi ant žmonių.

kuri tęsęsi

prezidentas Murray.
Virszininkai Veila Coal Co., 

apreieszke, buk straikas, likos 
perlaužtas j u kasyklosia ir visi 
darbiinkai sugrąžo prie darbo 
in No. 4 kasyklas. ,;

I

PADIRBS 1,850 KARU.
- American

Car Co., pradėjo dirbt 350 pile- i 
ninius tavoribiua karus del 
Bessemer & La^b Etiė geležke- 
lio ir 900 maininiU.karuku del 
Delaware & Hibson*Coal kom-

Berwick, Pa.

kuris padare
1 *1 " wtavonbius karus del

LalębErirgeležke.

2 insmeigdavo in szioniką, vien- 
laikiu melsdama idant 
nius butu nebaustas, 
buk jo motęre apibarstydavo 
lova su kokiais ten miltais, per 
ka negalėdavo miegoti per vi-

Jo motere užsiimdavo gydi
mu žmonių su pagelia maldos 
ir apsileisdavo, naminiam , gas-

YHQQ,-

Toliaus,

ISZSKERDE PUSE 
MILIJONO KINCZIKU.

Shanghai, Kinai. — Kinisz- 
kh valdžo apskaitė, buk per 
paskutinius penkis metus, tik 
vienoje gubernijoj Hunan ban-

paniios. j
----------——

pasakė’Teisybe.
* f f * * ■' 4

Kazukas sėdintis prie stalo 
paszauke in guvernante:

B ' ' H ' ' ! ' i 1 •' I ’’ I .f ■

dirbtuve, likos uždarytos isz 
priežasties dideliu karszcziu, 
nes 43 darbininkai apsirgo ir 
turėjo būti nuvežti in ligonbu- 

vežti isz Ameriko praeita meta. les.. 1 ;
— Ploc- 

ke kilo dvasiniai maiiazilcziai'. 
Szeszi žmonys likos užmuszti, 
daug sužeista. Daugeli krofrni 
apipleszta.

11 Cleveland, Ohio

r

_ ■
150,000 SVETEMSZALIU ISZ- 

- GUITA ISZ AMERIKO

Washington, D. C. —Imi
gracijos virszininkai apskelbė 
buk apie 150 tukstaneziai no 
geistinu svetimszaliu likos isz-

.1 t

Mano aniuolele, Atneszk man,
Jįjjjį* k,« H - . ■ >•

I

PATĖVIS KIRTO POSŪNIUI 
IN VEIDĄ SU KIRVIU. sa nakti.

* a ' rMilwaukee, Wis. — Antanas 
Gorchkovskis, 58 metu susipe- 
sze su savo posūniu apie užmo
kėjimą raudos. Patėvis spyrėsi 
užmokėjimo rąndos nuo posū
nio Miko Czerneckio o jaigu no 
užmokės, taj ji palieps iszmest 
ant ulyczios. Sūnus pradėjo isz 
metine t motinai kad apsivedė 
su beszirdžiu žmogum, kuris no 
ri jos sunu iszmest ant uly
czios. Tas labai užpykino patė
vi kuris pagriebė kirvi ir už
klupo ant posūnio, užduodamas 
jam ypa per veidą. Policija už- nuo ko labai apsirgo. Kaimy-

padoriavime. •, Forde gyveno 
su savim per 22 metus. ;

•—y ——r—r—r— ?

NELABAS NUBAUDIMAS
i J > ... b J 4 * < i. < i 1 " c " '■ ;• |
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• New York. — Joas Conella 
14 metu amžiaus vaikas, pasi
skundė kaimynams, kad ji tė
vas pririszo su lenciūgu už ka
klo ir laike ji ant didelio karsz- 
czid per asztuones valandas,

1

VAIKO.

Kone,visi pribuvo in Amerikai 
apgavingu badu. 

,4 '< '' • |

20 ŽMONIŲ UŽMUSZTA 
UKISZKAM NESUPRA

TIME.
Moeclia, Meksikas.

11 Warszava, Lenk

Schmo-
ty V r , M . * * . , t ’ ’ ■1 7

lingo ir Striblihgo kumeztynes 
neturėjo pasisekimo noj’ints 
Schmelingas laimėjo.
30,000 žmonių prisižiurinejo 
kumsztynems. «pi/v,vw
promotoriai turėjo isz^uoti isz 
savo kiszeniu. \

1[ Washington, D. O; •— Ne: 
kai likos užimuszti o prioszinin- laimiu per Džiulaju buvo dau-

S 
, r *' $ 

Vais-
kas nusiunstas in Penjamilio 

9 aplinkine padaryti paredka, 
kur buvo smmiszimas tarp ūki-

f I 2 L

ninku ir * užmuszimas dvido- 
szinits žmonių. Priežastis musz 
tynęs tarp ūkininku buvo nesu
pratimas apie žeme. Keli vai-

Apie

i ,i ■ i |i i ,i.

ditai su komunistais Uzskerdo
.’»• .p * ■■■.. j L ‘ .

• W -d . Y , * ■

apie puse milijono žmonių ne
kaltai

, I 4 . f ' t,

ku ir apiplesze in tris’ szimtus 
kaimu ir miesteliu.

* : ■ > ’ 1 > .. < i

vyru moterių ir vai-

L

" ’ f ’ * ■ II1 ■ ’ J t " ■'
4' ** . I y * ■ ■

NESUPRATO KAS TAI 
ŽENKLINO.

ant syk sugriuvo ant žmogaus dare patėvi kalėjimo o posūni 
Visokios nelaimes. * ‘ nnvata iti liornrihnt.L t **visokios nelaimes.

I. > * ”

-U* Ii ■
4

nuvežė iii ligoiibuti.
(

nai apie tai pranesze policijai 
kuri nelaba tęva aresztavoįjo.

ivcei aaavyo uoiuuouvi v/ a a ucuuu ii a- | almama H

kai apipleszia kaima prasisza- gelis po visa Amerika. Pennsyl- 
liho. ■ ‘ vanijoj mirė 12 o 30 suŽeh(ta.

I

Jr
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Viena motere skaitydama 
Apie $50,000 ■ laikraszti, rado nesuparntama 

i žodi vadinama ‘ ‘ apmauda. ’ ’ 
Klause savo paties kas tai do 
žodis?

•——•A. Tai yra mano szirdele 
tas, jeigu vyras sako in akis 
savo paezei jog ja myli.. j

J

ki paliepima, užsitustinus pi- 
0 tu bambi i, ar tat 

gražu paliopinet seAesnlii yp<-

stiklą vandens
Motina girdi VAiko tO-

1 r*

szauke:
" If h. 1

tai kad atnesztu tau vandens ir 
tau tarnautu sarmatinkik i

Kaziukas pro verksmus: 
Kaip mama nebuvo namie, Ui 
tėtulis teip pat atsiliepe in pa
nele < 
tetei tuojaus atnesze* vahdehs

Ona kai jį ir asą dabar ir 

už ka tėtulis ja ja pabueziavo ♦ . * 
. ma

nes dabar barasi aat i? butą u 
pabueziavias už pntarnayima 
man... <

in lupas. Ko

' .7
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bet kožas pamislys ir pasakys: 
kad tai kokia “leidę”. Lietu* 
vartės sziadien iszžiuri ant An- 
gilki u, Žydelkucziu ar Vokie- 
tukiu, pamėgdžioja drabužius j 
turtingos svetimtautes, gadina 
savo iszžiųrrt ir užsitraukia pa
juoka ir nepritinkanti vardu 
per tas begalines madas ir pui
kius drabužius. •

Eina Lietuvaite ulyczia, gal
va iszkelus dairosi, kur varnos 
laksto, o ne taip ’varnu < žiuri, 
kaip kokiu szpicoliu su bambi- 
lium kur prie kampo; pastur
gali atkiszus, andarokas augsr^ 
cziau keliu, arba kaip dabar 
pradėjo nesziot i lyg žemei eina 
kaip aitvaras mielindama keno 
atyda atkreips ant saves.

Tėvai kurie augina kokias 
tris ar dauginus mergeliu, nu
vargsta beredydami savo duk
reles. Jaigu tėvas neduoda ant 
paredu, tai dukrele atranda bū
da ingijimo sau paredu...

Oj mergeles Lietuvaites, mes
kit taji ‘beždžionkavima, o pa- 
sirupykit veluk apie apszvieti- 
raa savo proto, apie skaitymu 
geru laikraszcziu ir knygų, o 
tos, ka supranta savo priede- 
rystes mokinkit savo tamses
nes sesutes. Kas gyvena tamsy
bei, 
les nup kitu, nors jos ir in pui
kiausius parėdus inlystu.

Aklas sekimas nauju madų

tea

tum kad tai Lietuvos mergaite,
_ te

Kas Gird et
I II . ....................

Sutikus szladien Liotnvlszka
* mergele ant ulyczios, nesaky-

OTTOHiutf, I
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LAIMINGAI NULĖKĖ IN SAVO TEVISZKE.

y

I!

Szta Holger Morris ir Otto Uillig, kurie praeita sanvaite 
iszloke isz Barron Island, N. Y’., perteko pasekmingai Atlanti-
ko mares ir nulėko in Kopenhaga.

tos vis bus vergu ir prigu-

tai yra vergyste. Tarp tu madų 
yra daug blogo ir tik apszvie- 
timas gali mus iszgelbeti nuo 
blogu pasekmių nauju madų.

f1* ’•*»*« i* te + - -o *- Jaigu paszelpines draugys
tes turi konstitucijas, tai yra 
labai puiki Ir avarlbi užduotis. 
Bet rėkia dažiuret, idant toji 
konstitucija butu iszpildoma ir 
laikytis jos tiesu. To daugiau
sia reikia musu .Lietuviszkuo
sia draugystesia

Turime tiesas, kuriu draugai 
visai nepildo. Iszrenkame vir- 
szininkus, kuriu neklausome ir 
noguodojame, o tai didžiausias 
privalumąs ir pamatas drau
gystes; sutaikęs, 
meile artymo.

Jaigų guodosime tiesas drau
gystes, tai guodosime ir savo 
vlrszininkus in kuriu rankas 
pavedam valdymą draugystes. 
Jaigu paguodosime savo vir- 
szininkus tai ir mus guodos, gy 
vensime draugiszkai, kaip tai 
privalo būti del gero visos 
draugystes..

’ Bet ar draugyste pildo tai? 
Kur tau! Ant susirinkimu tik
ras Žydiszkas jomarkas, prasi- 
vardži avimai,

Apteiki! ja mažom ir nau
dingom dovanėlėms nes už tai 
bus jum dėkinga ir supras, kad 
apie ja noiržmirsžtat.

Raszyk tankiai pas ja ir at
lankyk kada galima, ba moti
nos szirdis visados lindi paskui 
savo kūdiki.

Stenkis užlaikyti josios jau- 
nysta, prigelbek jai pavėduosią 
ir rūpinkis apie jos sveikata Ir 
būvi.

Jaigu jau yra netinkąma ant 
apėmimo gaspaddrystes namuo 
se, lai neduokie jai (a suprasti, 
ba motina yra tosios nuomo
nes — norints ir sena — kad be 
jos nieko negalima padaryti. 
Jaigu j'ai duosi suprast, tai jau
sis, kad jau daugiau yra nerei
kalinga ant svieto.

Duokie jai pinigu ant mažu 
pareikalavimu, neduokie jai 
praszyt keliu centu kaipo uba
gui. Pats dasipraskio apie tai.

Prie s’balo sodyk motina ant 
pirmos vietos, o ne prie pe- 
cziaus kaip tai tankiai duodasi 
matyt.

Guodok motina lyg smart, o 
po wmert melskis už josios du- 
szia, nes ji tau gyvastį davė ir 
už tave kentėjo.

Nelaukite tiktai
Dienos”, tegul toji diena buna 
kas diena, sziadien, Tyloj ir vi
sados.

< c Motinos

vienybes ir 
v

re-

užmetinejimai 
vieni kitiems, apvogimas virszi 
ninku ir t.t.

Jau laikas idąnt užvesti
forma Lietuviszkuosia drau- 
gystesia ir investi paredka to
ki, kgip, #nt susirinkimu . sve
tima tauczi u draugyseziu, nes ki- 

. taip isznjrks visos nors ju ir da-

draugystes įszpyks, tai dings 
ir musu brpliszkumas vienu del 
kitu.

bar mažai randasi, o jaigu

Atsrmrnkhę jas Ameriko-

iiy.oMi tei. H*   ‘

TEISINGAS f i'i
’ .' <• !|DRAUGAS■—ui. ■ .

Viena, diena jaunas karalai
tis. Mjrlifloras rengėsi in toli-

SESERYS
** 4. , > **■

Buvo jos tyrg. pvį doros tre- 
czia-gi no; Geros vadinosi 

nedoros buvo
no;

Emma ir Ona
ina kelione net in Mėlyna Viesz Irena. Jos gyveno Bū

ba laikrasztis tokiu nesu
pratimu negali apsudyt, o vi
suomenini gyvenančiai .kur ki
tur, tokie ergelei nerupi visai.

Isz tu Skundu galime suprast 
kad kas tokis ne visisžkam pa- 
rodke Lietuviszkuosia parapl- 
juosia kad žmonis teip skun
diesi ant savo dvasiškųjų.

pas,

melagystes, apjuodini-

* #

U’žvydejimas — teisyhia pa
sakius — yra tai motina visu 
kitu grieku ir prasižengimu. 
Užvydėjimas iszaukleja liežu
vius,
mus, paniekinimus ir užpuoli
mus ant artymu, kurie tai grie- 
kai labai prasiplatino tarpe 
musu Lietuviu. Užvydus žmo
gus negali būti mandagu ne 
Beskalbi n, norint s ir geistu juo 
pasilikti, nes szetonas užvyde- 
jimo jam nepavelina juom but. 
Norint atsikratyt nuo to pikto 
papratimo, reikia nuolatos su
valdyti savo ir‘tankiai atsimin
ti ant priežodžio: “laikyk lie
žuvi už dantų yra tai didžiau
sia cnata ant cnatu.”

New Yorko sveikatos depar
tamentas, pagarsino neseno! 
prilyginimo tabelije, kaip il
gai gyvenimo gali laukti nau- • 
jai užgimia aplinkinėje New 
Yorko. Skaitlis parodo buk 
naujei gimusieje kūdikiai vy- 
riszkos lyties gali tikėtis su
laukti 45 metu, o moteriszkos 
lyties ka dabar užgema, gali 
tikėtis gyventi iki 48 ,metu. 
Jeigu sulauktu deszimto meto, 
tai vaikai gyventu lyg 56 metu, 
o mergaites lyg 60 metu. Tas 
parodo, kad pirmi deszimti 
metai žmogaus gyvenimo, yra 
metais pavojaus jo gyvaseziui.

praneszantes

komiszka czyszcziu

Teisingos Teisybes
I o kur§ Kur du, ten rėdą 

trys, ten iszduoda.
§ Jeigu savo kalcziu neži

nai, tai susivaidyk su kaimynu 
gerai, tas tau viską pasakys ir 
tavo klaidas in akis iszdrebs- 
tys. ‘ '

§ Ir zuikis vilką ingales 
jeigu jam vilkas prigelbes.

§ Jeigu tau dakako tavo 
tėvai, atkops del tavęs tavo 
vaikai. >

§ Jeigu ka darai o nepasi
seko, no verk ir nonusimykie.

§ Kas ne turi Ameriko savu 
butines, i 
nori aus’1

§ Daug toji geliuoja, jaigu 
kalba ir nemeluoje, • > •

§ Žmogelis prigulinezei dar- 
bszus, didžiausius akmenis per
mušė.

§ Tinginys, tai kaip medis 
laukinis, 
duos.

§ Darbszus, tai kaip mpdls 
puikus ir ganius vaisius isz- 
duos.

§ Jeigu nori pereiti nesu- 
tersztu per žemiszka gyvenimą 
klausyk Dievo, pildydamas 
Jojo prisuki mus. — F.

tasai vis vardą ”gri- 
' turės.

tik ant ’kurio prisl-

patysto, kelione buvo tolimu ir dapcrffcte. Irena nebuvo net ak- 
a a . l 9 I * MMii jEHnDt * J

o. Buvo statiste ir kaipo to
kia vodo gyvenimą nedora. 'Dn- 
rejo taipgi turtinga prieteliu, 
kuris ja užlaiko; sutaiso jei na-1 
mus, suteikdavo ja! 'pinigus ir 
kitus brangina daiktus, apre-i

I M

Emma ir Ona gyveno prie 
Irenos. Nuo jos gaudavo suk
nias, graznas, skrybėlės ir pi
nigus, kadangi Irena buvo ge
ra sesuo ir nugsztai kainavo 
savo seserų dorybes. Emma ir 
Ona isz to buvo iszdidžios, jog 
yra tokios doros ir kad jos ne- 
turinezios visai jokio reikalo 
užmokėti už gyvenimą, \szijki- 
nes panezokas ir Žibanczius 
eževorykus. Emma turėjo per 
daug dideli titulą prie iszdidu* 
mo. Iszsimdkino ant mokyto
jos, patentą turėjo jau kisze- 
niuje. 
mo.
nesiartino, nežiūrint to, kad 
baronas — Irenos baronas — • i ••ten •>« • • .

pavojinga;
Karaliene

per giros ir knlniis.i l(>r
♦ t • ' te < 'Mirlįflora motina,

Movėjo ant laiptu palodliua Ir 
vorke teip gailei, kad rodos Jos 
R/jlrdis pi y hz i'šz guilosezio, 
ji bijojo kad jos sūnūs nėaiL 
gryKz isz tos tolimos kelionės.

“Mielai mano sunau imk 
szituos tris obuolius, ir kada 
sutiksi jauna vyra kuris tai pa
sidabos, pasidalyk su juomt 
viena obuolį. Jeigu jis bus tei
singas jis ims nuo tavos dali# o 
jei jis yra neteisingas jis vė
lins sau didesne dali.”

Su sziuomi Karalaitis pabu- 
cziavo savo motina ir leidos In 
kelione. Keliaudamas Karalai
tis per girros ir kalnus prijojo 
prie karezemos,
no nakti praleisti. Vaikszczio- 
damas po kareziama jis iszvy- 
do jauna vyra, kuris buvo no- 
senei sugryžes isz kcl/ones. Ka
ralaitis perpjovė obuoli ir siū
le nepažystamam, bot labai nu- • 
simine kad paregėjo, kad atei
vis iszsirinko sau didesne dali.

Dienai iszauszus Karalaitis 
keliavo tolinus 
vieno

de nuo galvps iki kaju.

kur pamisll-

y

k

kelione prie 
sZulinio jis vėl sutiko 

jaunikaiti, kuriam ir davė per
pjovęs obuoli. Ant karalaiczlo 
nelaimei 'ir tas pasirinko 
desno dali.

Vienu diena kada Karalaitis 
prijojo kaima, jo arklis suklu
po ir puolė. Fadesas senas ka
reivis, puolės prie jo pagelbė
jo prikelti arkli. Karalaitis 
Mirti floras mislino kad jo drau 
gas sziurksztns žmogus, bet jis 
turėjo meiles ūkis ir jis pasiute 
jam dali paskutinio savo obuo
lio. • >

Fadesas tuojaus ima ir iszsi-
, isz

nudžiugo
renka sau mažiausia dali 
ko Karalajtm labai
ir melde kareivio kad but j jam 
už dranga kelione.

Nopoilgam Karalaitis su Fa- 
desu pribuvo iii Mėlyna Kara
lyste, kur bosisvecziuodamas 
pasipažino su labai patogia ka
ralaite kuria jis norėjo paimti 
ja už moterį, bet Karalaites ie
vas netiko ant ju noro, bet ka
ralaitis su pagolba savo tarno 
Fadeso iszvoge nakezia kara
laite ir parsigabeno in savo 
karalyste kur nopoilgam apsi- 
;vedo ir laimingai gyveno. Far 
desa padaro savo pirmutiniu

• ministoriu. . . I

J

l

wTIKRIAUSES KABALAS 
Arba AUdeagteM Fazlapozitf Ąt«i- 
Ute. 3u PMPlb* kazlrooa. Fated 
Chaldalazku. PerslMzku, dralklUku, 
Arablezku ir Olgontozku bųrtialkA 
lezguldlnelimate te kabalo yra 100 
loDfTM ir klekTiateua gali būti ■»- 
praatiBR,

Lauke tiktai paskyrL

koronu. ♦

tai visikas, ka gale.-

Ml 

I

— Esi geriausia sesuo, ko 
kia tik svietas galėjo matyti 
pripažinsta Emma.

— Taip! -"'atHiliope Irena 
— nepaisant to, ka apie mane 
kalbate — osu gera mergina. 
Tie dvidoszimts' tukstaneziu 
koronu r~
jau suezedyti, tai visas mano 
turtas, bot atiduodu ji su noru.

Kol dar prasidėjo teatralisz- 
kas perstatymas, sngtyžo Em
ma nuo pono, nuo kurio prigu
lėjo nominacija. ’ '

Buvo labai nuliūdus.
— »‘Kas tau yra? — klausia 

szirdingai Irena.*-— Kas tokio 
tau atsitiko f •
• — Smulkmena..- Viskas 
butu tvarkoje;'buezian tuojaus 
paskirta..; bet tasai

Smulkmena.. •

ponas 
pabrieže, kad to nepadarys už 
dyka.

— Pinigu reikalanja?
— Ne, mo pinigu; bet ro

dosi, kad asz jam patinku ir....
—> Aa!
Irena užsimislijo. Emma ty

li.
Tai ka-gi jam atsakei?

Bct nominacija kaip tai klausia po valandėlei.
nežiūrint to

teikėsi jau kreiptis prie intek- 
mingu ypatių prie bulmistro 
net ir 
ninku.

Ona tuo tarpu tiktai

, o
prie keliu miesto rodi-

— Ka-gi turėjau atsakyti? 
— surenka užgauta klausima 
Emma; — Nedaleidi kibą, kad 
dap sii tokiu žmogum tnre- 
cziau kalbėti. Juk žinai mane 
ir...

vieno Bet-gi praszau tavos! —
troszko; iszeiti už vyro. Tezei- teisinasi pabūgus Irena. No

paezifli val-

Ii už vyro, gražiai, vertai, kaip 
kitos visos doros merginos, tu
rėti namus, susidedanezius isz 
trijų kambariu,
gins virti, barti už bile nieką 
tarnaite-o! Tai-buvo jos di
džiausias troszkimas, tai buvo 
svajone kuri a ja gyveno, lauk
dama nekantriai 'konkurento.

, Lukojo visos trys. 
Emma nominacijos,

<> te —* i.Įj*'■ M. > Į ofUte

nas įr dėl manes nieko fiepfi-
JĮ . .. J , Ml a i r ji f jdarys Už dyka? — sakė kdrezei

t

Bromą ir Ona viena in kita 
pasižiurėjo ir nusiszypsojo abi
dvi, Po tam tarė sutikmiai:

—■ Bet eik-gi, Irenai, ■>
♦ ♦ t

Emmos nominacija rodos tu
rėjo pranaszauti ir Onai laime. 
Bostapiles mokytojas* Emmos 
draugas, tankiai lankydavo se
seris ir insimylejp Emma. Ona 
taipgi buvo n u lanki jauni kat
eriui, 
smarkiai augti su valanda, ka
da isžgirdo, kad jo numylėti
nė turi dvidcftzimts tukstan- 
cziu koronu pasagos.

Emma jaunikaiti-vis dar la
biau prie to gundo.

— Tegul ponds papraszo 
Irenos apie mano jaunesnes se- 
series rankos gavima.

— Kaip tai? Delko asz?
Taip! Ji kadangi yra vl- 

Nuo jos

Irena. F

kurio • meile pradėjo

sa szeimynos galva.
taigi Ona ganna tuos 'dvide- 
szimts tukstaneziu korontf.

Toji žinia mokytoja surūpi
no. * 1

rok mano suprasti! Žinau, kad 
esi dora mergaite... bet... 
kaip-gi pasibaigė kalba ?

— Atsitraukiau nuo jo. Pa
sakiau jam, kad jei: nenori ma
nės paskirti, tai nereikia. Ver- 
eziau * tegul numireziau, no 
kaip iszkrypti isz doros kelio.

— Labai gerai pagiria Ona.
—* Puiku! — patvirtina 

Irena. — O ka jis pasako?
Atsako kad tai yra juokinga 

kad asz dar mislycziau apie 
nominaciją ir savo ateiti, jei 
pas ji dar rytoj nenueisiu. At
sakiau kad nosugrysziu Ir 
verkdama iszojau. Eidama vie-

— Tas nesmagu... tegul 
ponia mane gotai supranta... 
paguodoju gerbiama ponios se
serį ponia Irefia... bot..'. bet 
esu labai nerviszkas tuose 
daiktuose...

Emma pasižiurėjo placziat 
in mokytoja Muela.

— Juokingas pasakymas 1 
Ona yra dora mergina, ponas 
esi doras žmogus: busite abu
du laimingi... Kiti daiktai 
ežia neineina rokundon ir gaila 
laukti nors valandėle ir laimes 
diena suvėluoti.

Mokytojas ka taį sumurmė
jo, po tam vienok pripažino, 
kad turtas yrp laimes funda- 

Apsivilko taigi savo
gražlabsiū svarkb 'ir'nuėjo pas 
Irena praszyti Onos rankos.

Irena kotik neapsiverke Ir 
su meile tikrai motiniszka pa
laimino jaunai porai. Stižiedo- 
tiniai buvo labai laimingi. Po
nas ihokytojas ’kasdiena lanky
davosi pas savo sužiedotine. 
Suvalgydavo kasdiena gerus 
pavakarius ir rūkydavo bran
gius cigarus ir papierosns po
no barono. Vienok buvo, kaip 
pats tvirtino, žmogum neku- 
riuose daiktuose labai nervisz- 
ku.

mentas.
Lauke.

Antai Emma nominacijos
Ona konkurento, Irena-gi ant 
iszsipildymo seserų noro, noM 
tos dvi seserys už ja buvo jau
nesnes.

Viena d jena gryžta Emma 
inkaitus namo. : •

— Mano miela — sako Trc- [noik namo mislijan apie ta vis
liai — rodosi man, kad dabar p<n ^a jn)k gaila yru, idant to-
mane paskirs mokytoja. Žmo-r^^0'8 v*°tos negalecziau gauti.
gus nuo, kurio priguli toji' no-1 “ I1* kaip tai gaila ? — sa- 
minacija/-liepe man pasakyti, ko Ona.
idant nueieziau sziandienaipasI Žinoma! — atsiliepė Tre
ji po pietų.

—• Na, pagalinus — atsako 
Irena.

< . ...... h į

na. - •
Taigi atėjo man ant misliu, 

kad gal butu ežia koksai iszc- 
—r- Tavo laime yra nors ant I jimas,

kelio prio tavos — insimaiszo —’
Bet na.Ona it tuojaus priduria: 

mano laime? Kiek tai dar man 
jos prisieis laukti?

Po tam visos trys menkai n n 
lindo.. * ' * •

Matau — sako Irena
1

Koksai? — klausia Iro-
1

* f' "■»’ f k

— Jeigu kas nueitu pas ta
■f

žmogų ir paaiszkintu jgm,-kad 
ko nors panaszaus reikalaut?' 
nuo manos ne valia... Joi kas 
mdketu ir galėtu r pertikrintiIVJLULUtl --------- MIKU .LFCim *—«.• I MJV41VVU A* Į/Vfc MIVA 411VAJ

kad priversta ta reikalą pati kad jisai turi • elgties :kaipo 
imti in savo rankas. Nemokėsi karžygių, kad negalima pn- 
iszeiti už vyro. Esi per daug lo- į versti, •..
ta. Taigi asz tave iszieisiu! —*

— Neapkencziu tokiu daik
tu kalbėdavo tankiai Onai ir 
kad žinoeziau isz kur paeina 
tie pinigai btieziau ta pasoga 
atmetės.

Pasiutimas! <—
Ona atmesti tokius pinigus?!

— ’Taip taip, žinai tavo se
suo yra kilna moteriszko' bet 
dorylbe..'tąi 
daiktas. •

—«
Ona.

Kaip apsivosime?
Kas tada?

— Neturėk man nž bloga 
mieloji bet tada su ja nieko

;bendro neturėsime ir nesusiei
simo.

— Kaip sau nori atsako pa-

atsiliepė

svarbiausias

Žinoma? — patvirtina
• ♦ ♦
Na taip! Bet kas-gi eis?

— O, kad tr. norėtum,, tau Į klausia Ona* 
szaukia — Irena, Irena moka kai-.

< boti, moka tarties, ji drąsi — 
susi -1 aiszkina Emma.

Irona'iszbalo.
Asz turiu eiti ?
Delko-gi no kalba Em-

Nėra tai jau

Viskas pasiseks!
linksmai Ona.

Irena žiuri in Ona s u

szaukia

judinimu ir sako: ‘’i
— Tai paikyste buvo, kad 

mes ligsziolei apie tai nopa- 
mislijomo.‘ Biednos mergaitos 
kaip tu, lankia sau kokio tai 
pasakiszko karalalėžio if lau
kia dykai. Sziandiena ant svie
to geriausias daiktas yra, tik 
pinigai ir pinigais Jaunikiai 
bijosi prio tavos prisiartinti, 
kadangi daloidžia, j'og esi nuo
ga kaip bažnycziojo pelinke*. 
Bot jaunikiai tau atsiras. Daj 
bar tik ka nutariau tau duoti 
pasoga 20 tukstaneziu koronu.

Ona isz džiaugsmo negali 
kalbėti. Antrina tik nuolatos:

Dvideszimts tnkstanczfu 
.. ... j

ė ■

•mms < -

siduodama Ona; ir eu skais- 
eziom nuo taimen akim žiuri in 

įsrvo numylėtini.
t « • liO '** - J

I f

ma jau drąsiau.
jis toksai didelis ponas! Gale- 

[ turn delei sėsėries su juom pa- 
vsikalbotL .. Eieziau irt laižy
tas kad tau nereikėtų jo ir mal
dauti,- 0* tufeoziatf vieta.

t Irėna žiuri ant Onos, tary
tum isz tos aigi puses lauktu 
kokio tai pasipriešinimo. Bet 
Ona sako: k

—• Tokia esi gera, Irena! 
Man gyvenimą jatf užtikrinai! 
Turėtum taigi ka nors padary-

jeri tasai po-

Arablszka ir Cigontoiku bųrpaik*. 

longyM ir klekilotete «aU buU ■«-

MORALISZKA KABALA
Katra lasdeda Bmonua ateiti.! 0«
Salamono Note®. ‘

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudalo Oifoalte iaa Egipto

t............ .. II llli~il !■ X—

vises tris

*

Nepereitu toji sanvaite kad 
neaplaikytumėm keliolika ko- 
respondenciju, 
apie paTapinius nesupratimus
ir ergelius su prabaszczeis.

Devynesdeszimts- devintas 
procetas tuju grebozipniu no^ 
paraszyta aiszkei, eina in drų- 

i— gurbą. '
Yra tai veikalai grynai ypa- 
tiszki, Was kiszasi prabaseziaus 
ir kitu žmonių, o apio kurios 
laikrasztis kzdavinetas del vi
suomenes, neprivalo talpyti ir 
užsidavinet tuszczia polemika 

Praneszame visiems tokiems 
korespondentams, kad saugo
tus! nuo tekiu daneszimu, nes 
jeigu turi kokius ergelius flu 
prabaszczium, tai tinkamiausia 
vieta; an skundais yra vysku-

4

♦ <
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Buvo kaip jau pasakyta 
trys seserys. Dvi isz jo buvo 
doros o treczioji ne. *

12 ISTORIJOS UŽ 26c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

Velniokus 
kažiriavirtiaa. Jeszkojo tarnaites 
o rado* pączia. Stebuklinga kuczia.
— - ----- - - J • •

vienturtė dukters. Nelabas vyras.

‘ Atsiminkito jus Ameriko- 
rTriszki vaikai ,kad jusu motina 
da vis turi panystes jausta szir- 
dija ir te reikalauja nuo savo 
Kimaus. 1' '

Laikas nuo laiko apdovano
kite skvb motina bukietu žiedu 
ir nelauk strtoum pakol numirs 
nea ant gfabo tuju žiedu nema
tys. ' . .. i

millekia visus ligai. 
1 , 
o rado pączia. Stebuklinga kuczia, 
Krėslu. Nelaiipinga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras., 
Frakelkimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
, FA.
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Gimnazisto
Meile

t *

— Ha, ka darysi!

<W 5

JX4
<*

. •« Nea- 
peliuoja ir tuojaue pradedi!. 
Ponai eudžioe tik pastatysite 
savo alinis! **

— Pirmiausia turiu jums 
pasakyti,'kad bnadmia^ periklo- 
likos mėtft vailru, furejdtf bu
dri gana melaircholisžkri ir

ragi-

.................- . A

O kiek buvo juoku ant toe pro- 
*į •

Tai vanda Lieluvimpastate ant *■ , * ivisados.
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PARDAVĖ VERSZI IDANT GALĖTU PABAIGTI MOKSLĄ. i 4'1 -4kt

Paulina Roberts, 15 metu, isz Brady, Teksu, pardavė szita 'Hereford verszi už $1,909.
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Badai kokiam Lalėvamporte,
Strite OhAjuja,čia gana meiarrcnoiiszKa ir nu 

grieszi jau dfasumu ftpsriyaiksa- 
czibjfrhd.'< I* 
sikfankkite Boikos.

Ne kas do naujuos,
Geros nėra ne Vi&nos.

Randasi czionais visokiu 
ažtsmu, 

Geru ir suvis niekszū, 
Apie dvi moterėles girdėjau,
Bot ar teisylbe iki nežinau.

Sako, kad vienta kita sukudla- 
czinoi 

Suplūdo ir visaip iszvadino, 
Laike pedes dienos, 

Viena užklupo ant kitos.
Na, na, jus bobeles nelabos, 

Ar bus taip visados! 
Kaip kada gerai pakocziųosiu,

nefiltiW; pn- 
r r ih <

Teisybė • patvirtino 
BolėsloVas isz tos taigi prie- 
Žasrfios kartais draugai isz ta
vęs juokėsi... Atsimenu, tave 
vadino trapistu. /.'• .

•’r*— O ta vardu aplaikian 
priesz paskutinėj klesoj.

. — Už ka tai tas atsitiko T 
i-— Už tai, kad kada jaw 

datfgybo draugu sirgo pasilikti 
moterų 'szirdžiu pergalėtojais, 
o asz būdamas tu karžygiu ei
lėse neturėjo nei tiesos vadin- 
ties ju menkiausiu tarnu.

Atsimenu, kaip sugryžus po 
vakaciju, pradėjo jie priesz 
mane girties isz savo triumfu. 
Ir pagal j u nuomone buvo 
džiaugsmas no mažas. Henri
kas, tiktai supraskite, du sy
kiu pasivaikszcziojo su slidžios 
paezia... Adolfas kaidaisiai ne 
szes por dvi valandas poniai 
pisorienei parašėliu; o Lizio... 
Zizio stuktelėjo su alkūne savo 
motinos kucharka, už ka nuo 
tėvo gerai gavo už atfsu pakra
tyti. .. nors prie to savo “ne
doro” darbo visai neprisipaži
no.

Kaipgi asz buvau nepana
šaus in tuos visus pergalėto
jus!. .. Taigi kaip jie viską ap
sakė, kas jiems kur atsitiko ir 
kas ne, ant galo paklausė pas 
mane, ka asz gero per vakacl- 
jas laimėjau. Paraudės isz sar
matos turėjau pasakyti, kad 
nieko, o nieko. .’Tada jie visi 
pradėjo isz manes juoktiės Ir 
prunkszti.

Taip tęsęsi per visus mokslo 
metus; jau man net nusibode- 
jo ju tuos jonkds klausyti. Ant 
galo pasiryžau jiems darodyti, 
kad tasai •“luszas” kaip jie 
mano vadino, galės taipgi ka 
nors gero, kaip ir jie patys 
padaryti, o jeigu kaip, tai da 
ir pati Zizia savo karžygiszku- 
mu uždengs. Ir mislydaipas 
apie draugu džiaugsmus, pra
dėjau raszineti meiliszkus 
laiškus...

-r- Pas ka! paklausė Felici
jonas.

-r— Pas nieką, 
bent kokiam atsitikimui.

Ant galo prisiartino mokslo 
motu:baiga.. • Pradėjome isz 
Varszavos keliauti in provin
cijai, pas savo gimdytoju®, 

tai buvo pirma mano Į Priesz iszvažirtvima tutejau da 
pasiklausyti draligu pasity-

— Gana, ponai! — suszuko 
jaunas vyrukas, atsistodamas 
prie žalio staliuko prie kurio 
sėdėjo jo trys prieteliai.

L. ‘ Bet-gi dar syki —
no kitas — Felok, kaipo gas- 
padorius, pasirengęs tikrai pa
sakyti, kad prie tokio kaziria- 
vimo neverta deginti žvakių.

— O tu, turėdamas szian- 
die gyfda, nori laikyties priežo
džio: ° laikas tai pinigas.” Do
kui tau už tokia propozicija. 
Felok man dovanos, bot žalio 
stalelio jau man pakaktinai.

Tu! Kaip tai! tu, turė
damas szirdi karp automobiliu, 
atsižadi žalio staliuko... jok 
ant jo tiek “szirdžin guli, o 
net patys staliuko rtuknia mei
lėje turi didele svarba.

Vis-gi daug mažesne ne
gu tavo galvoj...

— Del Dievo meiles! — in- 
simaisze Felicijonas — nebūk 
toksai inžoidžiamas, Juozuli, 
ne* isztikro neturi už ka rus- 
tinties; imkis sau pavyzdi isz 
Zigmanto, kuriam atsakanezei 
atkirtai... kas-gi lytisi pralo
simo, tai jisai dn ne taip daug 
didelis, kad jau tuojaus atsino- 
retum preferanso malonumu.

— Taip, — atkirto Juozas-* 
tikrai sziandie ne daug pralo- 
szian... bet jeigu prie to da 
pridėsiu pereitu laiku iszlai- 
das ir da tai, ka galėsiu iszleis- 
ti, tai po porai metu galiu pa
silikti kaip turku szventasis.

— Ir malonumo tuokart, 
kad kožnas mislys, koki ture- 
jrii dideli pasisekimą pas mote- 
ns«.

szirdžin guli,

‘"Mill

— Na, tas teisybe — tarė 
biski suramintas Jupzas. kiek 

, visadatik sykiu sukinėjausi
buvo laimingai...

— Tai delko iki sziam laikui 
neapsivedei!

— Ba tikrai sukinėjausi, o 
mylėti nemylėjau...
i

BolėsloVns
I

t

60 ir da gavo $238 dovanu ant foro Fort Worth, Tex. Mergaite tuos pinigus sunaudos ant už
baigimo mokslo.

Szalia vi’so

Ir sakai — atsiliepe iki 
sziam laikui tylintis Boleslo
vas — kad tavo visa meile kar
jera susidėjo isz vieno džiaugs
mo.. / sakai, kad tavęs jokis 
nepasisekimas nepatiko pana- 
sziuose reikaluose...

— Isztikro, nieko tokio ne
atsimenu ...

O tada, kada buvome 
dar gimnazijoje... neatmeni? 
juk pats apie tai kadaisia man 
pasakojai... ponia rejentiene.. 
atmeni f...

Aa, teisybe... bet tai 
jau seni laikai/ tai man ir isz 
galvom iszgarava.., 
tai, 
meile ir labai nepasekminga.;..
d! net ir juokingai nepasek-1 eziojimu isz manes ir taip ma- 
mrngrtJ.. ‘ ’ * ne atsisveikino. Priek tam juo-

— Tai kas atsitiko T — pa- kaudami pridūrė, kad jeigu asž
klausė Felicijonas. por vakacijas-nieku neatsižy-

— E, tai gana ilga istorija. Į mesiu, tai man jie padovanos, 
—• Nieko nekenkia..
— Turi mums ana papasa-

raszineti

taip sau.

M

taip...

czepczuka ir pri jnostaite...
— Palaukite pamislinau 

sau vienas

dcszimts metu. 
mano naviszkumo, tuojaus nuo 
to atszalau ir pasirengiau sa
vo atkaka pasukti visai prfo- 
szingon pusėn.

Nebuvau gaszlus iszsirinki- 
me; blondine ar juodbruve, 
man buvo vis tas pats... bile 
tik buvo nors bisJkuti gražesne 
už ponia Tvardauckiene, tai 
man pakaks, kalbėjau pats sau. 
Kas lytisi amžiaus ateinan- 
czios mano mieliausios, lei- 
džiau turėti gana placzius ru- 
bežius: nuo metu keturiolikos 
iki keturias deszimts penki n.

Tu svajonių iszpildyma?, 
man rodėsi gana lengvas. O 
vienok!... ne’ ai me! nežinojau 
kpr tuos laiszkus padėti... gc- 
riaus nedrysau jie‘zkoii tiems 
laiszkcms vieto', ba visos mo
terėlės taip mano baugino, kad 
tik ant vienos rai.ske.< atiduoti 
bile katrai isz savo visi: laisz- 
viena, pasisz:,uizdnvo man 
ant gaivos pRukri.

O tuotarpu vakaci'jos greitu 
žingsniu slinko prid pabaigos. 
Kaip-gi pasirodysiu savo drau
gams — be jokio pergalėjimo, 
be jokios, nors kaip žirnis mrf- 
žos meiles? Ir gal jau bueziau 
isztikro 
jaigu no viena diena, kada man 
atėjo mislis galvon, kreipties 
su tuo dalyku pas ponia Bub- 

nei labai stebėjausi, 
kad pirmiau apie tai negalėjau 
pamislyti. Bet kol pradėsiu pa
sakoti tos savo pirmosios mei
les* istorija, pirmiau pridera 
jums papasakoti, kas buVo toji 
ponia Bubniene.

Ponia Bubniene lankydavosi 
pas mano gimdytojus kas neda
lia keturis sykius, o mano mp- 
tįna-gi likusius tris nedėlios va 
karus taipogi koža nedelia pas 
ja būdavo. Ji Ibuvo rejento pati, : 
tame paeziame mieste, kur gy- J a *

pasisz:,aizd'ivo

iu puolės abejojiman,

• •

nieneu

matysime, kas
f J J’ “ '
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Kokioj ton apygatdoja buvo 
i||1 i ' 1 ferfti,

Tiek to, tax labai gerai, 
Per kėlės dienas žmonių prisi

rink i ne jo, 
Bosas foru gera bizni turėjo. 
Lietuvaites su cziutabakiais 

draugavo, J1Ba toki prikaza nuo troso gavo, 
Kad pritraukt ir žaliablekius, 

Noriais itpsiseiĮėjusius. 
Musu biedni vaikinelei, 

Isztolo žiurėjo kaip avinėliai, 
() mergicos kaip azarkos ant 

kuolo, 
Glaudėsi prie (uju balvonu.

Pribuvo ir daugiau bosu, 
Ir isz aplinkines szaliu, 
Kožnas prakalba turėjo, 
Tauszke kaip tik galėjo. 

Vienas vai ki nelis kalbėti no- 
bk 

Balso paprasze ir taip pradėjo 
Kad Lieluvoja musu broliai 

varga turi.
Ant tuszcziu lauku žiuri, 

Tai vienas isz pribuvusiu bosu, 
Paszanke didžiu balsu:

Tylėk tu nckatalike, 
Tu pasiutęs paszlemeke,

Vyrai neklausykite, 
Laukan bedievi iazvykite! 
Žinoma atsirado ir tokiu.

Bosiszku pasekėju, 
Kurie jiems pritarė, 

Tr vaikineli kaip ir iszvarc. 
Taip tai czionais Amerike, 

Liuosybe nekitokia, 
Tamsybe gyvena, 

Niekina pasikelima. 
Kj, tas vis niekas,, 

Jau virto laikas kitas, 
Apszvieta galop užsirietejo, 

Visi apsiszviete, katras norėjo.
Jau laikas atėjo, 
Visi apsižiūrėjo, 

Kad žmogus be apszvietos 
Negali būti tamsu visados.

4

'Fa i ir viską užgiedosiu.
/ ‘ >.l»

Ant vienos Veselkos pinigu su
dėjo, ;

Bet isz to gero’ neturėjo, 
0 kad ir pinigu daug sudėjo, 

Tai ir brangiai UŽ viską užmo
kėjo.

szimts. Del manos ji buvo po
nia Bubnieno beveik naminiu 
rakandu, kuri pripratau maty
ti vis ant tos paezios vietos.

Insitemykito sau moteri 
aukszto ūgio, pasirėdžiusia ap
tempta juoda szilkine. Ji pas 
mus viename stalcziuj turėjo 
pasidėjus mėgsta ezopeziuka, 
kuri tuojaus Užsimaudavo ant 
galvos po skrybėlės nusiomi- 
mui. Pancziaka in darba atsi- 
neszdavo su savimi maiszelyj, 
iszsiutame poterėliais, kuri ei
dama pasikabindavo ant peties 
su žaliu szniuroliu. Užsidėjus 
czepoziiT ir atsisėdus proisz ma
no motina, ponia Bubnieno vi
sada maiszeli, pasikabindavo 
užpakaly, pnt nugaros.

Tokioja vietoja maiszclis pa
kabintas buvo niekeno nemato
mas.

Toji aplinkybe labai svarbi. 
Buvo ji kadangi visu mano ne
pasisekimo priežastimi, nodio- 
jos lopsziu laimes grabu.

Ponia Bubnieno in mano ne
paprastos atydos neatkreipda
vo, vienok in mane žiūrėdavo 
visada labai maloniai ir tan
kiai mano motinai sakydavo 
žovaudama:

• Tavo Juozukas nebus no 
gražesnis už kitus. ,

. Ant to motina taip-gi žiovau
dama atsakydavo:

— Rodosi, ba juk nei szliu- 
bas nei kupris, dokui Dievui.

Ypatingas daiktas, kad po
nia Bubnieno ir mano motina 
visada žiovaudavo, 
drauge jos su panezekom sėdė
davo. Tai, matomai, ju buvo 
prasimanksztpmas po dienos 
daibni.

Pagal mano metus asz tada 
buvau žemo ūgio.

Ponia Bubnieno už mane bu- 
vo auksztesno visa galva. Ka
da eidavo in musu namus/ jau 
isztolo buvo girdimi jos sunkus 
ir platus žingsniai ant trepu. 
Neszio kailio minksztus czeve- 
rykaiczlus, puikiai ži(bai|czius,

< p

kada tik

klausymą:
— Tai ponia Bubnieno yra 

moterimi T
Toji mislis iszpradžios man 

pasirodo labai neteisinga ir no 
galinti.

Vienok isz paskaliu pasižiu
rėjau in ponia Bnbnione.

Pirmiausia mano* regėjimas 
atsispyrė ant baltos kaip snie
gas panozokaitos, matomos nuo 
pasikėlusios vienoj pusėj suk
nios. '

Polam regėjimas persikėle 
toliau.

Rankute, mechinaliszkai ju- 
dedamos aplinkui pnncziaka, 

su 
muskulais, bet labai

pancziaka 
buvo biskuti per dideles, 
storais
baltos ir dailios: akys apsiasz- 

j arėjusios triVpulti apsiniauku
sios turėjo stebėtina iszveizda; 
pagaliais isz po ežepeziuko bu
vo matomi szviesus ir gana 
dailus plaukai.

O prie to visko, kaip man ro
dosi, negalėjo daugiau turėti 

Į kaip tik trisdeszimts penkis 
metus.

Man in ja žiūrint, ji pradėjo 
žiovauti, matomai, norėdama 
man parodyti dantukus baltus 
kaip perlus jeszkomrt tikslą.

Dabar tik supratau, kaip tu
riu ant svieto gyventi.

—: Toliam bm >—

l

1 • ’ dėsi, negalėjo daugiau

—

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,858.62 '

Mokame' 8-czla procentą ant 
eudčtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus bu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

y

Tiek to,
Kitu kartu ne bus to, 

Ant tos Veselkos badai motere- 
su vyrais faitavosi, 

O ir tarp saves rovėsi, 
Tai ne dyvai, ba ten visos 

bobos, 
Dideliai nelabos.

BEZDŽIONKAVIMAS
—

Žmones labai dažnai pana- 
szus in bazdžiones, kurios rūpi
nasi tai padaryt ka padaro

I

9

Kur ten Pennsylvanijoj, 
S'kulkino paviete vadinamoj, • 
Kokiu ten upeluku vadina, 
Vargiai rasi dora vaikina. 
Neseniai linksmybe turėjo, 

Kada in artyma miestą nuėjo, 
Su akmenais ir peiliais pjovine 

Pakele musztyne.
Žinoma, be sūdo neapsiejo, 

Visi pesztukai brangiai užmo
kėjo,

M

<

žmogus, ndrs anas kartais pri- 

suomene labai dažnai rūpinasi
gauna anas; teip lygiai ir vi- 

W V . < V 1 t W __
sekti koki garsu žmogų, nors

ime Ir
szia, kad kada 1825 kompozl-

kartais apjuokia save. Terp 
daugybes paveizdžiu, turime ir

torius Meyerbeer’as pirmu kar
tu isi etate savo opera “D Oro- * " ’ 1 < J

’ nors ana neužsipelrie a Iciato”
ant dideles pagirbs kompozito
rius gėrėjosi garbia.

Apie geruma muzykes pat
sai Meyerbeer’as labai abejo- 
jes ir buvo susirupines, nežino- 
damas kaip publika pasveikins 
jo opera.. < u , ___ tSusitikęs su garjo opera
siu kompozitorium Rossinū, 
apsakė jam savo rūpesti, bet
Rossinis, nors žinojo gerai kad
opera Meyerbeero bloga, isž- 
juoke ji už peikimą šatro VeĮ-
kalo, užtikrindamas kad pub-
lika bus visiškai užganėdinta, 
kad drąsiai gali stafyx didele 
suma pinigu.

f"' Kiek, tamisttf st 
gu neiszjuoki tnanes f

I
I
I

I’

M
• ■.

itAL jej.
_ _______ __r_. *“ ritsv 

i’Lpe Meyertoj* as žinodamas 
fiz’kt ztuol;stė Roh*irio.' *

**• Man vis tiek. Tunisia 
patai paskirk

J

Taigi statau srimta luj-

Gerai! \ '
Vakarui atėjus kuriame ke

tino teatrinėj s Alėj Meyerbeė- 
r’as pastatyt puHiktf <

kiuosiu laimėsiu laižybas.

dru.iįĮ^iĮĮįĮį^

■veno mano gimdytojai.
Mano motina ir ji praleisda

vo paprastai, pasznekose pb 
sZesžės, septynes valandas, sė
dint viena priesz kita su pan- 
czekom rankose ir labai retai 
viena kitai isžtandavo žodi, kai 
po koki darodyma, kad nepa- 
riurfcžo tarp saves kalbėti. Kas-

J<oti. | stlu v milus
-h Tegu tas bus tau baus- i«z ko po vakaciju gales pas!-

i

Po tam tuojaus nukeliavau 
pas gimdytojas, paemes su sri-

Na, jeigu jau taip labai Įvirai, žinomas datykas, visa at-
I • I • <

Norime. (
’— Isztarmo patvirtinta.
— PapARAkoky papasakok 1Į galima aprieti ir be lai'szku. O
— Apgavike — atsilieps | jeigu fąjp padarysiu kaip Žr-

Fehci jonas -r- sėskis apskustu- ria irtsfmylesfti in motinos ku-
ju auolan, taryrasikotf k^eeeh, Į °harka! Tasai pienas man Iri- .nuolatos pildomas, 
prisiartino tavo bausmes vA-
1 Anda.

L

■IĮ I

me už tai, kad mums pagadi- [juokti. • 
nai preferansą p ridu re Zig-

norite

1

senala meilisrikft laiszku.
Teisybe, keliaujant 

man užėjo mislis, kad gal bus
namo

G. W. BARLOW, Prei. 
J J. FERGtJSON, Vice-Pree.lrK*«.

• \

Ii

kuriu padai turėjo1 viena coli 
storumo. pžiaugesi, ^u savo žy-

M

i
i
♦
i

i

SS-'

r’as 1* * ' * n J L 1 ' 1’ muzyke, atėjo ir BoBsmiĄ u

r

Juozas turi baisa
Tegul pradeda

- ><Mne 1 .

. * <

_  _ _   ► • • •

* t -*-< klau-
JkJ

dinezia svoikata'taip daUg, kad 
jai einant ulycziu visi kūdikiai 
isztiosdavo in ja savo ranku- 

dierta kalbėjosi apie ta pati ir tos,.. <• f
Tokia buvo ponia Bubnieno.

** < • . I Xta paezia valanda. Žodžiu sa
kant, apsilankymai atsiprovi- 

kuris 
viena syki buto patvirtintas ir
nėjo pagal rogul’amina,

F

bai patiko. Taigi parvažiavęs . Nemokecziau' atsakyti ant 
namo ir szirdingai pabucziavds 
gimdytojos/ tuojaus pažVairiA- 
vatf kuėhatkos. . r

Ji turėjo su virssum perikee-
« I • ♦ * > I* • »’ ’• *** *• ' •

klausymo, ar ponia* Bubniene 
buvo graži ar biauri. Net nemisbuvo graži ar biauri/Net nemis 
lijait apie tai, ar ji trui tris de-

k

H

Viena diena, 6 tas buvo prie
pat vakaciju pabaigos/ mano
/ ' . ?’ - J.

motina tarė poniai Bubnienei.
— Paulina mano bfaugi par 

duok man žirkl^ile^. .
Paulina! Tasai vardas maųy-

ja! pAgimde didele inspudi. La-
mis j si eibe jau miįsly damasbai : 

szimts irietu,* ar penkias de-l^pibtoki savo galvoja sudėt A

Ant J. Sakalauskas 
LIRTUV1SZKAS GRABOR1US 

(Ball Phone 87S) I

331W. Centre St., Shenandoah,
Nuliudlitto valandoje, eutei- 

klam geriausi patarnavfaia. Pa
laidojime atliekam rupeetintat 
ir graliai. Bosite pilnai 
Aidinti.
Im Mahanojaus ir Oirardvilloe 

jeigu kas pareikalaus mano Rh".< 
tarnavime tai meldžiu man žala- 
fonuoti 0 pribusiu in doarimta 
mlnutu. 1

i
i

i

NAUJAS MINISTERIS ISZ

tikru entuziazmu plojo 
komis, girdėdamas tuonri 
zike, kas apkVaiHno piį 
ir ta matydamas, kad ^oks j

* • L. • U / h

pozitopus, kaip fiossinis

5
a

L
I’

> pribusiu in arnimw 
•r b«U TMefriat Ml

KANADOS.
William Duncan Herridge, 

naujas ministeris isz Kanadčs 
in Suv. Valst. kuris ana diena 
atvažiavo in Washingtona ap-

■

gyria muszyke, kaip~g| ji iš
gali gyrf.

— Teip plojo delnais kad
apkurtinėjo vieni kitus, o visi 
sekdami gudru kompoziton 
pasveikino visu garhjngiAusM
opera Meybeero, tik dėlto, krid 

a m.1 a"

i imti savo pasiuntinysta.
w-

Rossinis nenorėjo pr^loeqt ėa- 
r m. 4* wlAuvo iszimto luidnu 4
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ŽINIOS VIETINES
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Po Džiulajui, buvo daug 
apsideginimu ir nelaimiu.

— IjamvV paliko drūta ir 
sveika tuneli B. Wiszinskams 
aid

su
Fi

V. Center ulyczios praeita 

įi Praed Ui Ketvergą Ifkoe 
ijfti. mazgu moterystes 
gUBzka Busznauckinto, 433

Spruče uly., su John Miller, 
uly., Sž.v. Juozapo

BH

bfžny«Moj& k

-----Kokia tai motoro pasi
duodama kaipo Mrs. Viola Bax 
ter isz Newkirk likos surasta 
sužeista gulinti prie plento 
Ixikesidc ir nuvežta iri Ashlan- 
do ligonbute. Manoma kad bu
vo iszvbrsta isz auaomobiliaus.

Szv. Juozapo 
baž^ęjipH czystomas per 
kontraktyrius isz Pottsville*. 
Ity atliktam darbui vidurys 
hažnyczios iszrodys kaip nau- 
jps. 
t

Kokia tai motoro pusi

— Vidurys

Franoiszkus Sklaris su 
szeimyna isz Wilkes-Barre pra 
leido Džiulaju lankydamiesi * r % a h * * h <
pas seseria Bružinskiene ir bro
lius Vlada ir Bernarda ant E. 
Pine uli. >

— B. J. Sklaris, kuris ati
darė nauja ’Cnt Rato buezerne 
ir groserszetori ant 601 E. I*iine 
uli. visiems szirdingai dekavo- 
ja kurie atlankė jo nauja bizni. 
Tie kurie da nemato naujo 
sztoro yra szirdingai kvieczia- 
mi atsilarfkyti ir pamatyti taji 
puiku sztora.

t

te

/-•
t

l
I

I
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— Teodoras Lapinskas, 326 
S. Main uly., likos baisei ap- 
ezutytas ant abieju kojų por 
trūkimą verdanezio vandens 
boilerio namie. Gydosi namie.

• — Poni S. Gudiene su'su- I
num Petru isz Jamaica,'Long 
Island, N. Y., lankosi pas. gi
mines ir pažystamus W. Mar- 
cinkovskius, 230 W. M t. Ver
non uly. ■ . . (

— Terp daugelio studentu 
isz 

iszplauke i?Hsz 
gerai žinomi Klemen- 

Antanas Koz
lovskis ir Dovidns Cole ant lai
vo “Annapolis” kuris plauks 
in Londoną, Azorų Salų, Ilara

ISZ LIETUVOS
NUSIŽUDĖ NESZ0ZIA GIM

NAZISTE.
* J

Jurbarkas. Nemuno szlaltė 
krumpose, netoli Jurbarko ras- 
ta negyva 19-20 metu amžiąpA 
mergaite, prie jos rastas Loši
ku įkalba romanas. Isz kepu-
raitąs galima spiesti, kad jį nc-

a1 Reading 
L> nes

►

Giara prega atlankyti gimi
nės ar draugus

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75 

Isz Shenandoah 25c. virsziaus 
NEDELIOJ 12 LIEPOS

Specialia -Trainas Subatoa Naktį 
Isz
Shenapdoah .........
Mahanoy City ____
Tamaqua .'.............

Czia smagi ekskurcija laivu 
ant Hudson upes 

UP-THE-HUDSON $5.00 
iki • Newburg 

SEREDOJ 15 LIEPOS
Szita ekakurcija teipgi suteikia 
prora matyt Riverside Drive A- 
p&rtament namus,. Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.
T I
Ąnt regulariszko rytmetinio treino 
Jsz 
Mahanoy City .... 
Tamaqua .....

In. New Yorka $4.00
NEDELIOJ, 19 LIEPOS

pabaigos savaites ekskurcija 

In Atlantic City $3.75 
list Shenandoah 25c virsziaus 
' SUBATOJ 18 LIEPOS 
Matykite plakatus apie dauginus, 
f ■-■■L"-' "UI. — Į------’.J____ 1-*

ANT READING GELEŽINKELIO

.. ..................................... O......................... .

Mthuanian]
L»

f

valanda
. . . 2.00
. .. 2:39
. .. 3:04

valanda 
. . . 1:43 
.. 2:15

NGE FOLIO
ĮANO 30L0 ■ 

&ntaifwą a choice H 
)lltcfcn of the majf ■ 
ybular Lithuanian

i

• TIKIILEISTA.
' Kataa 75c. .

f S
Lietuviszku Szokiu

I

Szi Albu. ^ __ ,r . .
Qaidtf a^ Notų ant Piana gau-
1

f

m:

narna pas
W. 1>. Boczkauskas-Co.

Mahanoy Oity, Pa.

Nantiical Mokslai nes 
Filadelfijos, 
miesto

Kažiunas,

isz

sas

Annapolis

ir kitas pristovas. ^Motina p. 
Kaziunieno aptiekoriene su sū
num Leonu iszvažiavo in Fila- 
delfijo ant atsisveikinimo.

Mount Caremel, Pa. — Juze- 
fina Andnilevicziuto likos su- 
riszta mazgu moterystes su 
Aloizu Dudzirisku.

Boston, Mass. — Pereita sa
vaite prie Blue Hill avė., sužei
dė Joną Bratena, kuris placziai 
žinomas So. Bostono Lietu
viams ir gyvena j)o num. 61 
Thomas Park. Jam važiuojant 
Woodcliff e ulyezia atvažiavo 
automobiliu nekuris Whalen 
isz Waltham ir smarkiai užga
vo Brateno vežimą. Iszsigande 
arkliai szoko visu smarkumu 
bėgt ir Bratenas nupuolė nuo 
vežimo. Jo arklius sulaikė pą- 
licmanas, o pati Bratena nuve
žė in ligonine. Isz patikimu 
szaltiniu girdėjome, kad trate
nąs pasveiks. 1 •

— Juozas Ramanaviczius, 
18 motu amžinus vnikozns isz* 
Everett o, pereita savaite bu
vo nuteistas nuo 77 iki 120 me
tu kalėjimo už banditizmą. Ji
sai buvo kaltinamas visa eile 
pleszimu. Jisai užpuldavo žmo
nes ginkluotas ir atimdavo pi
nigus. Prokuroras pasako, kad 
jisai da nematęs tokio pavojin
go žmogaus, kaip Ramanavi-< 
ežius. Nuteistas ir vedamas- 
kalejiinan Ramanaviczius pa
sakė, kad ilgai jis nesėdėsiąs. 
Sako, asz pabėgsiu isz ežia prie 
pirmos progos. — K.

t 1 * "i v

T'S’A'IIDE ■'............
-r--------- ------------------- į............ • i -................... ...

UŽPUOLĖ ŪKININKĄ.
H * « «(ta*. Mknią. ,Mt Į : k

Apie 23 yal. Simanui ir Onąi I
1 « i. I
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v
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' G eras Pamokinimas
I » . , -I > « • ’ ■' ' ■■ ■' ■ ■ ... 1 ’

Lopgyinairis Tauragės apskifi-
M %• '' 4 • • i-! . 4 • )

laukiu kaline daF hemiegairt
prie uždarytu duru priėjo ne
žinomas ajimuo ir perkreiptu
bnlso pnprnsze• nH.b. vli <h.riH „ is vyrM ,.,lk(, „u,|szni
ir p»Wdyti kelia, nes OMvpn- ^rįknt0. . B1,V6 tW Martina.
klydęs. Lengvinas duru peritl

1 ♦’ F ' ,

, ’■ ;11 * ■ 1 *w

A

‘d *

ty Naum’iąsczio valscfciuj ,UŽ \ v • « . v V Y f ' 1f 1 • k

i Buvo vakaras ant Rusiszko
1 1 I t '

stepo slinko vežimėlis. Ant ar
kliu ir vežimo tuojaus galėjai 
dasiprast jog tai Lietuviszkas

ir parodyti kelia,

k</lonistas. Arkliai bego greitai
I 

i ■ ?«

-u .i., m B Ki
—........ . - ■ ".A -.-T* - I ■ -FW T|

prieszais Dieva. Už tai, kad bi
jausi grieko ir sūdo, pasiliksi

‘ i. • jį
Kupczius žiurėjo atsiklaupęs 

ant jo su iszvetętom akimi.
Kruopkutis kalbėjo tčdiaus 

in iszbalusi prūseli:
Juokeisi isz to, jog mes , 

prasti mužikai tikime in grie- », 
ka ir savžinia ir tolinus Jt^ibe- ‘

t

m. m

i
i* i

NAUJAS VIRSZININKAS,
NAUJAM DINSTE.

Ir'

prie gyvasties
||

t ■no. oMi-PR- ^rįknt0

dare, bęt paprąsze nuo kiW, .įjupozin nll< sincijoHl ta- tasai' 
kiiėzius atėjo" pavakarį in kai* 
-ta-ta^ 
isz koloni'stiY ji nuvežtu ant go- 
ibžkeiio' Atabijofc idaht galėtu 
Jotl nnt trukib.’ Davinėjo rubli 
daugiau idant ji pristatytu ant 
stacijos ant devintos valandos.

Kruopkutei mažai apeitinejo 
taisai uždarbis, o kad kolos bu
vo slidus, jisai tik vienas turė
jo kaimo pakaustintus arklius.

Kada taip važiavo dviosia, o 
tamsuma juosius apsiaubinejo, 
pradėjo ‘ kalbėtis tarp saves 
ppio szi ta. Kupečius buvo už- 
sikietejusiu Prusu, no's kalbėjo

Kruopkute, veŽe jisai įnirtingai *.■•
j

jai, jog negalėsiu tave perti- * 
k ryt jog tikėjimas yra žmogui j 
reikalingas/ Tas-gi mimo tikėji ■ 
mas tave iszgelbsti nuo mrino ! 
peilio. Pasakyk man dabar ar i 
yra griekas iravažiąia^ar ge 
ra i tikėti in tuosius dalykus !

Iszbales ir drebantis Prūselis 
pakilo nuo žemes ateiliepe: .

— Taip, pripažinsiu jog yra
* '■'--ta • . • • w • • v

» j ' Ir'

pasiszalinti. Tada už durti pa- 

i jma
• Y Vi T • 1 • t * I 1- —— -1 — --A — JI—-I I —L -a  — ta.. . Bta ._.ta ’ 

7 ‘ i

ir langas su rėmais iszverstas 
. ‘ J * ‘ 4

žinomos gimnazijos nioktyą^ giginlo szuvis^Lsz virtuvėj tty- 
į
tadieni, Birželio 7 d., atvažją
į Žmones pasakoja, kad penk
tadieni, Birželio 7 d., atvažją- 
vus| garlaiviu in Jurbarką, ten 
pas viena pilieti pernakvojusi,

vo iszdaužtos dvi ląpgO szibos
i ' ' 4 '

lauko puen. Vienas nežinomas 
vyriszkis pradėjo per ta isz-

ryta išėjusi pnncmunen, kurĮlftUįtn langa lipti in vi{lu. Ixi.
szlaituose ir rasta. Rankos su- . 
kandžiotos, veidas sudrasky
tas, drabužiai apipleszyti, žo
džiu, atrodo, kad ji ilgai kan
kinosi. Padalytas skrodimas, 
kurio rezultatai: rasta, kad nu- 

I ,»•
sinuodijusi actu, kuri 'kaip 
žmones pasakoja pirkusi vie-, 
noj Jurbarko krautuvėj ir kuri 
atkimszt padejes piemenukas

ngvinas lendancziam iri vidų 
vyriszlciui sudavė su špatu in 
galva smūgi ir pradėjo szaukt: 
“plesziki, vyrai gldbekite! ’ ’ 
Pleszikarf tada nuszo-ko nuo lan 
go ir pagebo. Policija, nuvy
kusi yieton, isz atrastu pedsa:i
L M 1 _ta -ta*

praszydamas idant WtiW’’»I

f, r * ’ J ■ ■■ ; «, M

kiu nustatė, kad plesziku butu ’i ' 1 " • • 1 *■
trijų, bet Lengvinas mate tik 
viena ir jo iszvaizdos. def tam- gerai Lietuviszkai.

■ « . • . « A *"»_____ _ tasavo peiluku, už tai gavės nuo ^Os.nakties nepastebejo^-,,^ , 

' PERKŪNIJĘ NUTRENKĖ 
TRIS MOTERIS.

Užėjus vasaros;/ kaitroms

jos dovanu. Gimnaziste buvusi 
neszczia.

TT5T7

>
i

S. II. McCrory likos paženk- Dievas, taip-gi randasi grie»kas
‘1 Intas kaipo ukiszkas inžinie
rius apimdamas savo niauja 
dinsta nuo 1 .Tulajaus.
..... ......................... .... ■- - ■
siganes, nes nieko nekalbėjo.

A

rj i i *

Bet greitai nusiminto kada pa
regėjo rustu ir persimainusi

ir savžine. ‘‘ - ■ •
— Na tai gerai, dabar gali 

atsisėst, ba, tūriam greitai vn-, 
žiuOt idant spėti ant trukioj ba 
ir taip sugaiszifinmdaūg laiko./

Važiavo greitai. Ncprakalbc- 
jo ne žodelio tarp saves. Po ko-į

- • - * *► te.6 ^“*4 i nu*- r* r *

m4

* , i i •- r-'

kiam tai laikui .ilavažidvo prie 
stacijos. Nusėdo abudu nuo ve
žimo o Kruopkute nunesze pa- 
kelevingo kupareli. Prūselis in- 
spaude Kruopkutei dVideszirnę 
penkine in delną, bet jisai isz- 
sikalbejo pinigas priimt kal
bėdamas: *'>

« V . M' »

— Sutikome ant trijų r u b-

4 I M * t t f J *

Veidą Kruopkutes. Tame veži
mėlis susilaikė Lietuvis nuszo- 
ko, pagriebė už kalnieriaus 
drebanti Prūseli ir nutraukė 
nuo vežimėlio.

— Žmogau, kas tau pasida- 
re! Ko pori nuo manės? Ar pa
siutai!— paszauke su baime 
pakelevingas.

— No turėki man už pikta 
•u juokėsi kupczius —nes jus Lie

tuviai exalte avatna tauta, dir
bate sunkiai ari t j ąsų ūki u o ki
ti isz to turi naudą.-,

— ‘ atsiliepc

i

U'

NUSIŽUDĖ 70 METU 
SENELIS.

Pagirys, Ukmergės apskr,— valscziu aplanko, perkūnija'su
A

Birželio 11 diena buvo rastas 
savo klojime pasikoręs Pagirio 
miestelio ūkininkas Sakavi- 
cziu's, 70 metu amžiaus. Sako- v 
ma, kad nusižudymo priežastis 
esanti liga ir amžina nesantai
ka szoimoje.

Pažymėtina, kad nusižudėlis 
pasikorė po tokiu žemu balkiu, 
kad b\ivo rastas bestovys kojo
mis’ant žemes ir tik virves pri
laikomas nuo pargriuvimo. - 

» į ~ ~

GAUS ATSAKYTI UŽ ŽVE- 
RISZKA PIEMENUKO 

KANKINIMA.
'•iJ •* F* * ‘i*- *►’* L ■ ♦

Khumiicstis, Tauragės apskr.
—' Vienas Szeputaicziu kaimo 
ūkininkas, pasisamdė maža 
berniuką gyvuliams ganyti. 
Karta, parginęs gyyplįys,
niukas. pasakė a&eimįriĮiųį, lęad

didesniais už žirnius ledais. <
Yra vietų, kur ledai tiesiog isz- 
guldo ar net iszmusza rugius.

—Gnli būti * 
Kruopkute.

— Del ko neuižsiimat kup- 
Juk viszta . i neisz-

Taip Gegužes 31 <1., praėjusi ,krftz(« griKleliu del kitu.
pro valscziu perkūnija Erbisz- 
kiu kaime trenkė in gyvenamą
jį narna ir užtrenkė tris mote
ris — dvi seseris Szaulytes ir 
ju tarnaite, Viena isz j u —> 
Daubariene —vietoj, smarkiai 
nudeginta, žuvo, o dvi inkasus 
in žeme, pasiseko atgaivinti. 
Narna taip pat laiku užgesino.

—U------- (

» m* ’

ir

czysta!

— Ne esame visztoms — at
siliepė sausai Krppkute. Priek 
tamm, andeli ir kupežystoja no 
apsieina be melagyseziu ir ap-

Noriu tave nužudyt! — <>u 0 daugiau nepriimsiu.
pašzaukė Krupokuto užsirūsti
nęs.
ir laike priesz akis drebanezio

— Tai aeziu ba u už gera pa-
Iszeme isz aulo ilga peili mokinimą. Buvo geras, bet isz

tavos rustus daraktoris. Ne už-
Prūselio. — Atsiklaupk ir su- mirsziu josios niekad, ba per ja 

• A • 1 • ♦ T\ •
gaiudineji'mu o mes turimo sav
žinia. . • Li„ 1 " y ■' ' ',l* * 11 ‘ ‘

— Savžinia! Kas tai yra ‘sav
žinia!— juokdamasis szauke ~7 » a mAi i 

Tai jusu kvailas ti
kėjimas jum inkvepe >savžinia.

— Neturiu asz tiek mokslo 
idant tau iszręikszt |<as tai

kalbėk norints kokia maldele! persitikrinau,
Po tam su szituom peiliu per- tikėjimas ir saužinia.

jog yru Dievas
ri

Prūsas.

— (Ne pykie ant manės, jog
b ■ e * •M

truputi uždaviau tau baimes, 
bet kitaip neintikotum*. Atsi-

piausiu tau gerkle!
- Del meiles Dievo, ar tu 

pašiutai — reke kupczius isz 
visu pajėgu ginamasis. Nes mu 

’ su Kruopkutis buvo vyras kaip

i sav .

mink kaip kada apie pamokini
mą kuri aplaikei nuo Lietuvio 
už dyka. Laimingos keliones. •i ■ ■ V.. t ir

NEPAPRASTAS
TEISINGUMAS

, 7"+ "
Tūloj parapijoj gyveno yąr- kas prioszais Dievą?' 

ginga nasfcle. Stubele jos men
kutėje jau visai beveik griuvo; 
sienos buvo ipzlkrype, stogas
beveik suvis nuplyszcs, languo- vįs nesiranda! Itamusžk sau ta

ginga naszlę. Stubele jos men-

žiniri. Nes man nuoduoda*. jog 
savžinia, tai ta'sai balsas ka vi- 
dūri kalba, kas yra gfjjyu o griė-

Grieku! Taį vela jusp

aržuolas ir iuojaus padėjo silp
na Prūseli ant žemes. Dabar pa
žino jog pražuvo szauke

—- Paimki mano pinigus 
palik man gwvasti! — roke Vo- 
kiszkai ir Lietuviszkai.

— Pinigus paimsiu ir be 
tavęs, kada tave užmusziu.

•r— .Ka tau padariau jog tu 
mano nori užmuszt! Susimilk 
ant mano paezios ir vaikeliu! 
Plrismgru tau, jog niekas apie 
tai nedažinos, paimki pinigus

o K. RĖKLAITIS
IJataTi»xkae Graboriwa

*
tatatatatata<

Lietuviszkas iszradįmąs! Klail- \___
syki geras žmogeli, grieko su-

Laldoja numirėlius P<- 
fcal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Strn
Bell Telefonas 149 '

MAHANOY CITY,PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

H

vienas .ėriukas apraįszo. (tylė
jusi karve užminti to ortykp 
koja, ar kas kita atsitikai. To 
berniukas nepastebejes. Tuo- 

sunus, 
sųriszo piemenęliui rankas,. >ji 
pajii pririszo prie medžio ar 
smarkiai musze, Tiktai tada, 
kai vaikas buvo sukruvintas, 
kankintojai ji paleido. Berniu
ko |evas dabar traukia ūkinin
ką ir jo sūnūs teisman ir jiem» 
be abejo teks skaudi bausme^ 
už toki nežmonisžka ei gosi.

KO KAS EINA 
IN BAŽNYOZIA

Vieni (in bažnyczia

. met>s^eimininkąs ir jo

ant tavo

se vieton stiklu buvo užlipin- nuomone isz galvos, o bus tau
'■ tos popieros, arba balanobais-

1 h 1 •* ■ < * * ,

tai kalbėk

• lengviau ant svieto gyvent.
užtverta, idant bent nelytu fn . į 

' “ ' į 4 > • • '>•'

arklius greieziau ir užsimitali-vidų, arba nesnigtu žiemos lai-

I

Kruopkute užpyko. Palęidb
* • • ____ *

ke. Varginga naszle, jau sena no giliai. Po valandeliai prade 
•t kalbėti - " '

ranku darbo ir maitinosi szeip: 
a ‘ ■ 1 " “7- JL UI <114 V VXIVLUJU uvpuau’

— taip. Bot ant galo liga par- , . . . -r . i i j da grieko ne savžines no pas-

moteriszke gyvena isz savo
k

bet palik man gyvastį! Susi
milk ant manes, — reke žegno- 

Idamasis tankiai.
Tai ant tikrųjų nesiran-

■M

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETA1 . 

Praszalina galvps skausmą in 30 <nL 
nutu, sustabdo szalti pinna diena, 
ir sustabdo Malaria Įq tris dienas. - 

666 Moatia del kūdiki* esalfsio.

W. TRASKAUSKASj

Paleido Kruopkūtis savo au
ka tardamas:

, — Esi mano rankosia, nio- 
i; na tavo 

pinigai 'revolveris ne tavo isz- 
mintis. Jaigu tave užmusziu 
czionais, niekas apie tai neda* 
žinos. Kas apie tave rupiusis ar 
tu pribuvai ant stacijos aryne!

< 4 • v • 4 • e M * •

— — *■’

bloszko ja ant patalo,: kančių,- kutinio sudo po smert, 
žmonos j

’ dr“u«« fiu tik žmonių pasaka.
te tarriysta a/psirgus motinai,
/idant ana priiiuret^ Ragai no^ griekas ir savžinia ir gerai 

j ra ligones parga;benta.kunigą/
A 1

; idant parengtu, ja ant keliones .
in Į

; senele liepe sąvo dukteriai nu

zilikoj priesz pora dienu Jmyo

tada nąielaszįrdįpgi.^ žmones
f — Žinoma kad ne, tai yra kas tave (neiszgelbes na tavo

r .■

eina

Jonas in Agota:— Agotėlė, 
ir man nemeluok jau tu turi 
kelis jaunikius, asz 
kalbos numanau...

Agota: — U-gi ka tu Jonuti 
kalbi! Dievaži tu esi pirmuti
nis.

Jonas: — Tai, 
sveika asz netikiu.

Agota inpykus: — Jau tieje melstis, kiti — vogti. Taip Ba- 
vyrai tai visi nužirus! Ana Bal
trus dreiveris andai ta pati 
kaliojo, o ir kriaueziukas užva
kar inlindes in alkis ta pati zau
nijo, o sziandien vel tu!

;sulaikyta Al. Stankunyte,’kuri

f

te tarnysta apsirgus motinai — O asz tau darodysiu, jog
r ' 4 e (i ■ ii

ra ligones* parga;benta< kuniga^
. . . . . , .

amžinyste^. Po iszpąžintiąlį

eiti ant augszto ir pašakytoj

Naujas Didelis
Sapnorius jau*

■ Gatavas
. .........................................
m t) įC ! '

jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu.

* A • r

F

f •

160 puslapiu, su dau-‘
gybe nauju • paveikslu, -; 
isiaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

4 O.................................. i

W. D. Boczkauakas^Co, 
Mahanoy City, Pa.

4

in tai intiket.
Ne manojwe mano žmogeli, to 

man nedavriši. Skaicziau apie 
tai daiigeluosia knygosia, nes

■ I VV** w V*-** < **•*-'•* v

vietoj pajiesžkot puodo. Duktė Kaip ta man davosi) ;tjog yra

Kniopkuti pažinsta visi kaipo 
gera vyra. Bet jaigu butau to-

ton apie tai nieko, neradau, kiu tai praldbczuiu ant tavo

norėjo pavbgti nuo Trijų Ka- -U.atneszo m stubm Koks įr geraį fai tikėti! <
raliu altoriaus užtiesalu 
buvo< sugauta.

bet

VĖLIAUSIU DIENU 
GAISRAI LIETUVOJ.

Vabalninke suįKaunas. —
. U . ~ ;

dego žydu liaudies bankas.
Nuostuoliu 30,000 litu. Kybar- 

» * > į

tu kaime del girtu asmenų prie
* • » I

LIETUVISZKAS GRABORIUS
• ' • • - f

buvo visu nusistebėjimas, ka-: 
da senele atriszo ji, o jaine vi-.

pinigu; Padaryt igiszefta kaip 
tu kalbi. Bet asz bijau Dievo 
kuris mato viską. Savžine man 
kalba, jog to neprivalau daryti 
ba tai grieku ir prasižengimas

■ ir i ^ii 1.1

1 I
Laidoja kūnas numirėliu. Pasam- į 

do automobilius del laidotuvių, ' 
kriksztiniu, voaeliju, paąlvažintjl- 
mo Ir Lt —Telefonai 506
603 W. Mahaaoy Avaj MaK City | *

—«****—i 6i»ii ■ i

— Pažiūrėsimo — atsiliepė 
Krupokuto ir užtilo. ' •

— Kaip toli lyg stacijos -f
• * » t « A

si iszvydo sidabrinius pinigus. . .
- - .f atsiliepc po valandeliai 'Prūsas,

a * * a A

Kunigas tad paklausė stebeda^ 
masis kodėl ji j i. gyvendama 
yąrgo ąęnąudojo tu pinigu, apt* 
ko senele atsriko r , , > . h 
— Netyanosa vast i kaipgi

/ i *• % jį. • į •• A "■ * J įį

gąlejau. riąudoti! — Sztai
kalbėjo toliais senele — priesz

- Apie asztuonu veistai, ap-
16 ■ A f P L, 4 , , .

linkui nesiranda gyvos dvasios
— atsiliepė Krubpkuto. Tonais 
raridasi gili upe/kurio ja rado

4 i

*
Produlroija kietųjų augliu 1930 mete buvo 61,000,000

K i™ i|įWį r r *

tonu, ^todukoija genuose laikuose ne dasieke 80,000,000

smerti du kupeziai, po apiple- į
keliolika mėtų kokis tai ponas

* f f '

.keliaudamas apsinakvojo musu!
Vidoje Lietuvoje paskutinėm^ grijicaejejel Iszkeliaudamae

r ' » i

žasties sudegė Ed. Jonyne 
kluonas ir tvartas su, pądar- ' • .
gaiš, JNuostuoliu 11,000 litu./

dvejomis aavaitomįp buvo
daug gaisru nuo perkūno iri-
tręnkimo, kurie padare apie 
puae milijono litu nuostiioliu. 
Kuktiszkes vals., Raseinių ‘k., 
gaisras del neatsargumo sunai
kinto 27 trobesius. Nuostuoliu
73,000 litu. J,

Raseiniuose sudege 5 namai 
Nuostuoliu 100/000 litu. 4

paliko tuos pinigus sakyda- 
mas, jog 'kada — nors pribus 
paimtu juda. Paslėpiau ir lau-

— k _ e I*. »t. — .

mas, jog 'kada
1 '
kiau lygįfcirilaik, bet veltui nes

szimui per piktadarius. Toriais,
< t i.' l . . . .i. * * • J . r ,

Irin* Pi
tonu. ?Tas parodo kad produkcija sumažėjo tik ant 25%, 

i ' u 1
Plieno, automobiliu, austiniu ir kitokios industrijos su-’

mažojo suvirsz 50% produkcijose. Todėl kietųjų anglių
* • -

I 1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

BER OF THS FEDERAL RESERVE SYSTEM "

i.

industriją pasirodė geriausia.kur toji krūvi; įikmenu, tai 
vieta, kur keturi motai atgalios 
likos nužridintas turtingas kiip u v 1 ..; 2 * j. ■ ■ • f i » . k-eznis.

Pakelevingui not sziuĄrtiHai 
perejo per peczius. Iszeme re
volveri isz kiszėniaus/ Staigai 
Kruopkute atsigryžo ir isž ne-

f

i U’ 
t
(

i-1 "v :

M
? , i.

a
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X—RAY DR. C. A. ŽERDECKAS
t. LIETUVISZKAS DENTISTAS. f.

GAS
- N I'. 'f T r T f K .

matomei jau/jo. nėra ant ęzio
DIIUVV, VVAMVA

atiduodu hlos piiiigufljo 
duszia, ririt’ Wiitalu baŽnyczios.

Tlkrąi teimnga ? motėriszko
kokiu mAtyi yra ant pasaulės..

svięto, ...indei’ dabar mirdama 
’ 1 H* ‘ - "^1 u i ji;- I w n . .» r . w . IM A’ <

atiduodu IMos pinų
duszja, ririt' rėikalu

’ J

kokiu mAž^i yra ant pasaulės
'•*«»’ ’ ' ’ J' . 1 iii

Kruopkute atsigryžo ir isz no- 
tycziu isztrėnke revolveri isz 
kupeziaus rankos. Kruopkute 
greitai. pafeilenke, pagriebė rę- 
velveiri įr injsidejo ip kiszetnju.

Kupczius žiurėjo hnt jo isz-

• 6

Tamaqua ofisas, randasi People's Tfrust Co., Banko narna Ir adaraa kai
dlen, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Sarodomla. 

. Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St, adąraa kas vakaras 7 flri 9 valan* 

dpi. ' Parodomis visa diena būna adaraa.
Telefonas, Tamaqua 688 Pottsville 9-R-8

. Vakarais pagal pareikalavimo. 
I

dpi. 1 Šaradomis visa diena būna adaraa.
♦

t




