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MOtERE iszmete vagi 
PER LANGA.

Erie, Pa. — Pati Mikolo Gra
co, nakties laike užtiko mieg- 
kambari vagi, kuris jai atkiszo 
po nosia revolveri szaukdamas: 
“Atiduokie pinigus nes tau pa
leisiu kulka i nszirdi.” Motere 
visai neiszsigando ne neapalpo, 
kai ptai paprastai moteres my- 
lli daryti laike* nelaimes. Stai
gai szoko prie vagies/, pagriebė 
už sprando, trenkė ant grindų 
su galva, pagriebe už klyno ir 
szmukszt per langa su ponu va
giu. Vagies nesurasta, matyt jo 
draugas nusivilko ji in saugia 
vieta.

GILUKMINGAS 
SURADIMAS.

Shattuck, Oklahoma. — No- 
gy-

neseniai Mrs. 
su rasdama

paprasta atsitikima savo 
venime turėjo 
Fernanda Arnett, 
per pągelba sapno, savo dukre
le, kurios ne buvo matos per 
daugeli metu ir dabar nuvažia
vo in Ardmore, Arkansas, kad 
pasimatyt su mylema dingusia 
dukrelia.

Pagal apsakymu motinos, tai 
jos vyras mirė Aiklmore. Duk
rele tik ka gimusi likos atiduo-

* ta kaimynam, pakol motina ga
lėtu Roki bizneli

Shattucke. Kada motina po ko
kiam tai laikui sugryžo atsiimt 
savo kūdiki, dažinojo, būk jos 
kaimynai iszvažiavo in nežino
ma miestą. Per daugeli metu 
nelaiminga motina jeszkbjo vi? 
sur dingusios mergaites ir ant 
galo dingo jos viltis ir paliovė 
jeszkoti.

Kėlės savaites
Arnett, turėjo sapna, kuriame 
pasirodo jai dingusi duktė, ku
ri sugryžo atgal in Ardmore. 
Ant rytojaus nusiuntė in ten 
telegrama pas pažinstamus, 
klausdama apie savo dingusia 
dukterį. Už keliu dienu aplai-, 
ke telegrama atgal, kuris jai 
danesze, buk jos duktė, kuri ne 
seniai isztekejo sugryžo su vy
ru in ta miestą, neprijausdama 

’* buk jbs motina randasi da gy
va. Dukters it1 motinos pasi
sveikinimas buvo szirdingas ir

• graudingas ir dabar 
skirs viena nuo kitos.

X,— , , ,

atgal Mrs.

nepersi-

BULVE JI APSAUGOJO 
NUO RUMATIZMO.

Sunbury, Pa. — Jokūbas 
Becker, turi sudžiuvusia bulve 
kuria nėsžioja kiszeniuja per 
32 metus ir kuri ji apsaugojo 
nuo riimatizmo. Jokūbas labai 
'sirgo ant i riinlatizmo. Vienas 
j 
nesziujukįsuenluja bulve

JI

isz jo pneteliu darode jam kad 
neszi^kįSKenluja bulve o ru- 
matizmas pereis. Paklausė ro- 

? ’ dos slavo j)ri#telio ir nuo to lai
ko daugiau nesirgo ant ruma-
tizmo. Sfcladien toji bulve yra 
sudžiuvus iki riiefczirto didumo.,* v

PAINI GIMINYSTA
DUKTE PASILIKO MOTI- 
NOS SESUO PER PAĖMI
MĄ VAIKU ANT ISZAU- 

GINIMO.

ko

vai

43 METASRilter. 
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■■ ■ , V 4 • £4■ .

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU NEPAPRASTAS
jį v>f ji' į į.- A'T'OT'TIIZ

IMH

* jt

. i

i

I :■

>K

3—T. S. Walsley majoras New

“Boy Scout Draugyja 
I 
žmona buvo apsistoja tris dienas. Jie dar lekia su eroplanu aplinke pnsaulo.

•>y‘r:r

ATSITIKIMAS
ARKLIAI NENORĖJO VEŽT 

NEBASZNINKO IN BAŽ- 
NYCZIA IR ANT 

KAPINIU.

Litzenburg, Mich. — Ana die 
na mirė ąrtimam mažam mies- 
telyja Tabor Lis’burn, senas 
jaunikis, pusėtinas girtuoklis, 
kuris in bažnyczia nesilanky
davo, norints szalia bažnytėlės 
gyveo ir tankiai

K

Isz Visu Szaliu
—*"" "■■■ 

.u . f

KUNIGAS PERLEKE
PRO VULKANĄ

1 •——4

VOS NEINKRITO SU ERO
PLANU IN VIDURĮ VER- 

DANCZIO PRAGARO.

Chignik, Alaska. — Pirma 
karta ant svieto, žmogus ana 
diena perlėkė pro virszune gy* 

kalbėdavo, vo vulkano Aniakcždk',, Alas- 
kad tai nickyste įbažnyczia ir kineje i niunkoje ir vos neirikn- 
jam tas visąi nereikalinga. Ka- to in taji verdanti .t pragara,
da pavojingai susirgo, sena Smalos ir sieros, kuris turi dvi- .
gaspadine, pradėjo jam inkai- deszimts mylės didumo aplin-

r

Detroit, Mich. — Nepapras
tas susigiminiavimas kilo tarp 
szeimynos czionais. Kada Ele- ▼
na Misiak Ornvo da maža mer
gaite, likos priglausta ir užau
ginta pOr Aleksa Kotlevski ir 
jo paezia, lyg savo apsivedimui 
szeszi metai atgal. Masink.’ie- 
nei gimė du vaikai Janina ir 
Zenonas. Neseniai vyrnas Mi-• * * ' 
siakiees dingo nežinia kur ir 
llyg sziam laikui nieko apie ji 
szeimyna negirdejo.

Motore neturėdama isz
maitytis ir kuom iszaugyt vai- 
kuczius, nusidavė vela pas sa
vo priimtus tėvus ir vaikus. Te- 

iszaiszkino Masiakienei,
kad geidžia jos vaikus priimti 
už savo ir juos angy t, 
motina noringai sutiko. Praei
ta Subata visi nuvažiavo in so
da idant padaryti rasztus ant 
atidavimo vaiku. Advokatas 
iszaiszkino kad Kotlevskis yra 
tėvukas vaiku, kuriuos geidžia 
primti ant užauginimo, o moti
na yra isz to užganadyta. Su
džia sutiko ant to ir pasirasze 
ant popieru.

Isz to visko iszejo akyvas 
sysigiminiąvįmas. Motiną vai
ku Misiakiene yra dabar sesuo 
savo tikru vaiku, o vaikai turi 
tuos paežius tėvus ka ir ju mo
tina. ’ ‘ *

ant ko
MIRE GRAJINDAMAS 

PASKUTINI SZMOTELI.
Rochester, Ky. — Namie 

Henrikio Healey apvaiksztine- 
jo auksine sVodba. Sveteliai 
gražiai ir linskmai linskminosi. 
Kada jau viskas užsibaigė, Tu! 
man Buckman 68 metu 
kas, paemes skripka

.1 'L-.

yiNIS GALVOJA 22 METAI.
Dinsmore, N. J. — Vieno co

lio didumo vinis, radosi galvoj 
Lem Gaehring, per 22 metus ir 
tik tomis dienomis iszejo jam 
per bura. Būdamas jaunu vai
ku, aplaike sužeidimą in galva 
per nupuolimą lentos nuo stogo 
kuri insemige jam vini in gal
va nežinant ir nuo to laiko tan
kiai kentėjo ant .skausmo gal
vos. Dabar yra sveiku ir nejau- 
czia jokio skausmo. .■ ' -

KETURI BANKAI 
UŽSIDARĖ.

Toledo, Ohio. — Keturi dide
li 'bankai sziame mesto užsida-

kui. , • .„
Tais narsunais-buvo varyto

jais eroplano Harry Blunt, Al. 
Monsen ir kunigas Bernardas 
R. Hubbard isz Santa Clara, 
Cal i foru i jos, kurie iszleke isz 
Chignik Bay.

Kada radosi ties žioties vul
kano, szaltas oras pradėjo in- 
traukinet iii vidurį vordahczio 
vulkano ir tik szaltas kraujes

boti, kad tai susitaikytu su 
Dievu, bet jisai apie tai neno
rėjo ne klausyt, kalbėdamas: 
“asz per savo gyvrtste apsiėjau 
be bažnyczios, tai apsieisiu ir 
dabar*’. Bet kada jau mirtis 
pažiurėjo jam in akis, davėsi 
gaspadinei prisikalbyt ir suti
ko priimt kunigą.

Kada jau viskas buvo pa
rengt aant laidotuvių, indejo
lavona in karavona, bet tame ir greitas nusileidimas eropla

no iszgelbejo visus nuo bai
sios mirties.

Lėkdami ore likos užpultais 
per kelis didelius erelius> ku
rie manydami kad tai didelis 
pauksztis norėjo juos sudras
kyti, bet propeliiiis eroplano 
juos sudraskė ant ^zmotpUu.

Kunigas Hubbard, nutrauko

■M

suteikia Prezidentą Hooveri dovana puikia meszkera. Ta diena pripuolė Prezi
dento gimimo diena sujaukdamas 57 metu amžiaus. 2—-Misija Point Harrow Alaskojc, kur Lindber^as su 

I 1
Orleans miesto buvo paszauktas in teismą už neteisinga vartojlma miesto pinigu.
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NEGALI ATMEST MOTERE 
KAIP SENA SKUDURĄ —

PAEMEI, TAI LAIKYK.
Reading, Pa. — Sudžia pa- 

viotavo sūdo, nusprendė, buk 
tas vyras, kuris gyvendamas 
su savo paezia per asztuonis 
metus arba daugiau, perstatin- 
damas žmonieins moterių kaipo

PASLEPE GUZUTE po
ANDAROKU.

I

Huntington, W. Va. — Pora 
but tegeri u Szimas Nordy su sa
vo mot ori a isz CcharlostonO, li
kos aresztavotais už butlegc- 
riavima guzutes. Kada policija 
sulaiko automobiliu ir padaro 
krata, rado pas ^Koryjenia de- 
sziints bonkucziu guzutes ka- 
banezias po andaroku. Kožna 
bonkute buvo pakabinta už 
szniurelio ir kabojo ant gorse- 
to.

Policija nebotu susekus 
zute, bet kada motore pradėjo

senu- 
, rado ir 

užgrajino numylėta Ameriko- 
isžka dainele 
Home” 
vsi klausyami giliai pagrimzdo 
užsimastyme.

'Melodija graudžios daineles 
rodos užkerėjo klausytojus, 
jau balsas meliodijos nutilo, o vaikszcziot, iszgirdo skain’ban- 
klausytojai stovėjo tylėdami.— ežias bonkutes ir tuojaus dasi- 
ir net tada atsipeikėjo kada|pi*ato apie paslėpta guzuto. *

*1 Home Sweet 
Grajino puikiai, kad

užkerojo

ir net tada atsipeikėjo kada’ 
skripka iszpuolo isz senuko 
ranku; senelis nukorę galva, o 
kada prie jo priszoko svecziai 
jau senukas buvo negyvas.

)

MERGAITES SAPNAS ISZ- 
SIPILDE; MOTINA 

MIRĖ.

gu

MUNSZAINE LOVOJA;
NETEKO PACZIOS.

u žme t i no ji-

jo pati ir maitindamas, nožiu- 
rint ant to kokiu budu jie suėjo 
in pora ir koki prįesz, tai.
gyvonia, ne turi tiesos ja at
mest kaip koki skuduri, kada 
ji jam nubosta, norints su ja ne 
paėmė szli^bo.

Toki tai pamokslu iszrežc

1 • 1 * i • * Ane turi tiesos ja at-

sudžia del Bernardo Wasser
man ir paliepė jam mokėti savo 
paežiai po $15 doleriu ant sa
vaites ant iszmaitinimo ir už
laikymo savo buvusios paezios 
Kamilijos Ma>Mrsh, su kurą su
sipažino Atlantic City ir gyve
no su ja pęr asztuonis metus 
kaipo vyras su tikra paezia.

arkliai pradėjo 'baidytis ir ne
norėjo pasijudint isz vietos — 
nenorėdami važiuot prie Baž- 
•nyczios. Pakinkyta kitus ark
lius, bot ir tei nesijudino isz 
vietos, q kada nieko negalėjo 
padaryt, turėjo nuneszt kuna

-"j i ■ 1 w '1 1 ’ W 4 • •
in baŽnyczia, bot kiinigak jati 
buvo atkalbėjas miszias, nes 
mane kad nebaszninko ncat- 
vež. Kunigas tik pakrapino ku
na ir pradėjo vežti ant kapiniu. 
Ūžia vela arkliai susinaravljo 
o.kada pasuko ant kelio vedan- 
czio ant kapiniu ir tik su dide
liu beda daveže prie vartų ka
piniu.

Tie žmonys, kurie cine daly
bas laidotuvėse, dideliai tuom 
atsitikimu nusistebėjo,

- n— i ■ i ■■

VOGĖ IDANT PAGELBĖT 
MOTINAI.

1

t

juos sudra«<e ant szmotpliu.

«ti , ** i * , j ’ »

kelis gerus paveikslus^ įr, davė 
orinius tyrinęjimna de|. pioks- 
liszRos naudos, kurioj ,«<usiun-

* * 18 *■   > , / * •

tą. ią Kalifornijos .uųiyci;siteta.
•_______ —__ tLini

DESZIMTS METU VAIKAS 
SKUTASI BARZDA,

— ■ Pa-Gilgad, Irlandije^ 
szauktas in teismą už nesiunti- 
ma 10 metu vaiko in mokyla, 
tėvas nusiskundė, kad vaikui 
kasdien reikia skusti barzda ir 

Allentown, Pa. — Geisdama kad mokyklos vaikai Jam ne-PAVOGĖ PINIGUS ISZ 
BAŽNYCZIOS — NE
TURĖJO KA VALGYT. . ’ I | 7 *' *'f- |

Chicago.—r Mrs. Jermina La
vai, likos pastatyta priesz sli
džia už įnsigavima in bažny^ 
ežia. Szv. Mykolo ir pavogimu 
pinigu. Vargsze sake, kad. prie
žasties szyentvagystes buvo ta: 
“Buvau alkana, o vyras mane 
apleido, per ka neturėjau ka 
a Įgyt. Nuėjau in bažnyczia, su- 
musziau dežukia ir iszemiau 
$4.18. Už tuos pinigus pirkau 
duonos ir mėsos. Dievas nesi-' " • 1 
rūstins ant manos už taį, juk 
žino kokiam varge buvau ir 
mano vaikai ,o kunigai turi ka 
valgyt.” 
4

Marsh wood, N. Y. — Regi
na Stitter, užvedė skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
girtuoklyste. Savo
me motere paduoda, buk jos 
vyras kas nakt eidamas gulti, 
paimdavo su savim kvorta 
inunszaincs kuria 
per nakti. 
teisingumą moteries, nuspren
dimą savo sulaikė ant kokio tai 
laiko, turėdamas vilti gal vy
ras permainys savo biauru pa-

Philadelphia. — Staigai pa
budus isz miego 6 metu mer
gaite .Grace,' pradėjo szaukti: 
“Mamyte! mamyte, sapnavau 
kad tu numiriai. Pabusk ma
myte!” Bet mamyte nepabudo 
ant meldimo dukreles, o kada 

, buvo at
skalos. Su kliksmu mergaite 
paszoko isz lovos ir nubėgo in 
kambarį savo dėdes szaukda- 
ma:11 
kalbėti.

re praeita Panedeli. 'Ule kettiri dalypstojo jos veidą,r..
American Bank
Savings Bank

bankai yra UU1.JLVCML JL>C4AAALj 

Commercial Savings Bank, 
Ohio Savings Bank ir Commer
cial Guardian Trust and Sav
ings Bank. Tuose bankuose 
radosi 80 milijonu doleriu žmo
nių pinigu.

Sakoma kad bankai neužil- 
gio vėl atsidarys ir kad žmo
nėms bus atiduoti visi pinigai 
jejgu kas ju pareikalaus.

DEGINO VAIKA ANT 
PEOZIAUS.

Cannonsburg^ Md. — Užpy
kęs kad jam vaikai nedavinėjo 
ramybes kada rasze gromata, 
Leonas Graveton, burdingięris, 
gyvendamas pas Magdalena 
Lansing, pagriebė viena isz 
vaiku, padėjo ant pecziaus ir 
baisiai apdegino. Kaimynai 
dažinoja apie toki pasielgimą 
nedoraus žmogaus, inskunde

v

BANDITAI PAVOGĖ $50,000.
St. Iiotiis; Mo. — Tris ban

ditai atplesze <banka Kingsway 
hotelyja paimdami $50,000. policijai ir lwvo nubaustas ant

1 A* • 1 1 1 • 1 A * i • j * « • •« • yNaktinis klerkas ir du< tarnai

Mamyte nenori su manim
Dede nuejas in kam

barį sesers, persitikrino del ko 
mamyte nenorėjo kalbeli nes 
buvo... negyva.

pratimu^.

savim
iszgcrdavo

Sudžia i s z t y r i n o j a s

/

INMETE DINAMITĄ IN PE- 
OZIU MANYDAMA KAD 

TAI DESZRA. Dievas? nesi-

intikti visame savo serganeziai duoda ramybes. Vaikas,' jbi ne- 
nesitikejo ilgai skustas viena diena’/atrodo 'kai 
juciia Gattes, Ii- 30 metu amžiaus, ; :*;1

motinai kuri ]
gyvfent, Miss Lucija Gattes, li
kos a?esžtavota už vagysta ne 
kuriu dalyku isz namo kuriame 
radosi’ kaipo tarnaite. Laike 
teihmo/ mergina iszsikalbinejo, 
buk jos motina sirgo džiovi! iv 
geisdama jai palengvinti pas
kutines dienas ir visame intik- 
ti, vogė idant galėtu už aplai-

t

. f

KINIJOJ VĖL. 2,000,000 
ŽMONIŲ GRESIA 

GYVYBEL.
Shanghai, Kinija. Vanduo 

Yangtze upėje tebekila, nesz- 
danTas pavoju dvieju milijonu

.J !

i kytus pinigus motinai pirkti ^nioiu gyvybei, kuriu tarpe yra 
vaisiu ir geresnio maisto. Su- *r 228 Amerikiecziai. ■

penkju metu kalėjimo ir už- 
buvo snrisztl per banditus. Po- mokėjimą 500 doleriu del vai

ku. , .licija dar jeszko vagiu. <.
l ■ I I r ' u

GALĖJIMAS VYRO IR 
PACZIOS SU PEILIAIS. 
Gary, Ind. — Viktorija Bii- 

kovskione geisdama eiti • ant 
krutamu j u paveikslu, likos už
drausta per savo vyra idant no 
eitu.'Isz to kilo barnis tarp po
ros. Vyras, geisdamas prispirti 
paežiu pasilikti namie, pagrie
be peili sn kuyiupm piauste duo 
na ir kerszino nudurimu. Mote-> 
re perpykus pagriebe mėsini 
peili dure kelis kartus in kru
tinę. Paszaūktas policijautas 
nuveže baudu iii ligonbute, kur 
pasirodė, buk vyras likos nu
durtas septynis kartus ir badai 
mbrs nuo žaiduliu o motere. pa
sveiks. > ;

t 
e

—... < 4

pradėjo valyti
t

Leisenring, Mo. — Pcrsi- 
krausezius in nauja narna, Mrs. 
E. J. Ashton, 
stalczius ir lentynas su rasda
ma tenai popierini kropszi su 
npepelejusiadeszra. Motore su- 
kiszo tai su kitom szukszlem iii 
pecziu ir uždegę. Isz pecziaus 
ėmėsi verstis tirszti, juodi du
rnai. Mrs. Ashton paszauke sa
vo vyra^ kuris pažiurėjas in 
pecziu ir pagriebęs motėria, 
greitai abudu durno per duris 
laukan. Vos tai padare, kad 
sztai visas namas sudrėbėjo 
nuo eksplozijos. Peczius likos
supleszytas ant szmotoliu o lu
bose ir sionosia iszrautos dide
les skyles.
buvo, ne desara, tiktai szmotas 
dinamito.

Pasirodė, kad tai

-4' • ll

Slidžią pasigailėjo moteres 
ir paleido ant liuosybes, nes ir 
kunigas dovanojo jai.kaitoj

džia paliepė merginai to dau- 
7" gan nedaryt ir eiti nhmo.

A «■ .U.,.,

RADO VIKADE
2,000 DOLERIU AUKSE.

Altoonu, Pu.
6us, gyvonilantas artimam kui-.

■h

Bonas Mar-

DOLERIS ISZGELBEJO
JAM GYVASTĮ.

AronAmbridge, 111.
mans šusikivirezines tiž ‘toki 
tai dalyka su Konradu Butlo- . s .. . ..tai dalyka su Konradu Boile
riu, aplaike rcvolveriiio kulka 
kuri jam gyvasties- neateme 
isz,priežasties pataikimo in si
dabrini doleri kuri tųfojo kam- 
zoleje. Konradas mihiyfįamas, 
kad savo priesza nusžove, į)ats

UMo Ra

* ' U L

sau paleido szuvi in galva, ii'
•i / J J ’ }Pk'4 ii ?

Z* > i "
ant vietos atliko.

* ■ ♦ • ‘ ■ m «

I

Vanduo pakilo ant 52 pėdu ir 
kaikuriu miestu gatves yra pa
skendę i>o 25 pėdu vandens 
sluoksniu. Ilankdw mieste griu
vęs vieszbutis nuskandjqo\kelis 
szimtus žmonių. Kokiey^aisus 
tvanai galima speti isz kad 
gatvėms laisvai plaukia 100 to- 

I nu InivnlrnL . NimAtnlin imi d«- 
; bar apskaitoma in. $50,500,000.

!■ 'It
Will

.te

molyja Ferndale, valgydamas gatvėms laisvai plaukia 100 to- 
ant kietiio Vikada, isztrauke su! nu laivukai. Nuostoliu jau da- 
griebliit molini puodą, kuriame ko” nr.cVnWr.mn m.a&ftsnnfMn. 
raijosi du tukstancalai doleriu 
inifesinirtiB pinigais. ‘

Nesenai mirė tam name, ku
riame apsigyveno Marcus, se
nas jaunikis George Dormaly 
ir nerimavo isz priežasties ban
kines panikos praeita meta, isz 
trauko visus savo pinigus

gripbliu molini puodą, kuriame

4

*-r
*

BEDARBE, MOTINA 
NUNUODIJO DU VAIKUS.
Vancouver, Kanada. — Ne

tekusi dargo ir pragyvenimo, 
vyrui patekus in kalėjimą už 

isz vagyste, MKs. Margaret Pur-
banko paslėpdamas vikade. Po den atsuko gaza ir sugulė su 
jo mireziai pinigu negalėjo su- trim vaikai ant grindų.' Rasta 2 
rasti. Pinigai pasiliko del Don- vaikai nebegyvi,trecziafc vaL 
nety»1 ’ . Jkas ir pati ūrtį mirties.

d I U
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Kas Girdėti
■ ■*■■■ II II I ■ ■■■» ■■ ■ ■■ ■■ I

Žili plaukai nevisada yra da- 
vadu protingumo ir patyrimo 
— Juk ir asilai 
plaukus.

turi

I

prikisza žodžius psalmistu, ku
rio, kalba, kad amžįis žmogaus 
skaitysis ant 70 metu,k ir tiek 
isztikruju gyveno dide$ne dalis - a • « a • I « i a «
žmonių įsz bibliszku laiku.
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Kelios geros rodos ir i
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į Franui atsiliepę piktai: #
— Nę iszmoku jau, nes už». 

daromo kasa. ' > ‘
Tylėdamas, iszejo Franas isz 

baiikos. • •
— Juk galėjo man laja gc-

Į— —■ i,. ——— ■ —■ ■ —1 -• *** »**M>i* m iM> *** i. —•
• - .

— Del ko geidei apgauti 
kasimi u aut tūkstanti doleriu?

j— atsa-
—- Kasie-

------------------------------------------------------------- _ . ------- ------------------------ - ---------------------------------------------------

Teisingumas
■r 11 ^1 ■

yra geriausiu
' A A A

*

i

I.. ♦
<

TAS ŽYDISZKA1 AR NE?
‘top *. z/il? i

!■

-r To nopadariau 
ke malsziai Franas. ■ 
pus padavė man pakeli bu-/’v *0 W **■'' •uzmokescziuKarczem'oju Hhseja. du Lietu-; 

viai Cimbajs ir Bimbalą kalba-
I 11 . . < X ., . 1 „f ,

• n. ' < ■ • , ' * . 1
• ’ ’ < 1

Gimbals:-
vot tavęs klausi ir apie dalyką• • 1
— ar gali Krlkszczionis yaįka

P « ' * > | I 0

maszku, pasakiau jam, buk tie 
pinigai nepriguli prie menes. 
Augi jisai kalbėjo — paszauke 
garsiai buk asz ji norėjau ap 
gauti? Tuojaus paskui mane, 
inejo kokis tai jaunas žmogus, 

4 f

labai in mane panaszus...
— Taip panaszus, kaip pats 

dabar matau, jog kasierius 1m- 
vq tosios ■ nuomonėj*, buk Jai jis! 
Bet del ko nepaėmei pinigus? 
— užklauso ponas 11

— Ba butu tai vagysta, o 
da vagystes nepapiluŽiau, 

atsake Franas! - >
— Ar turi tamista koki už

siėmimu? — Kur ir per ka?
— Ne turiu tamista, turė

jau bet buvau praszalintu!
— Kokia buvo priežasties 

tavo praszalinimo?
— Ba reikalavo nuo manos 

to, ko' negalėjau iszpildyti; ’ 
• —r Del ko? paantrino po
nas II. •

— Ba... tai., ne buvo teisin
gumas!

— Gerai. J Ar nori priimt 
užsiėmimą pas mane? Ant kvi
to buvo tamistos pravarde pa- 
raszyta, galėjau per tai leng
vai apie tave dažinot. Žinau 
viską ir turiu szirdingai pripa
žint, jog retai, labai retai, atsi
tinka sutikti taip teisinga žmo
gų. Nori priimt pas mane din- 
sta? Duosiu tau ant mto tūks
tanti doleriu algos, toliaus, ži
noma, du kart tiek. Ar sutinki?

Ir padavė jam ranka.
Franas

■ * '».!r T*
■; Frunap Dirvailk buvo Hzian- ^Myste padaryti ir atsimok.)-.Nepaprastu dalyku yra, kaip 

vyrai insigavo ant 
augsztesniu urėdu arba politi- 
kiszku 9džiabuM; greitai už- 
mirszta apie savo szeimyrieles, 
jas apleidžia ir gyvena paleis
tuvi ngai, vietoja rastis namie 
su savo szeimyos.- Nespasabas 
yra, kad tokie sportai galėtu 
užlaikyti savo szeimynas isz 
algos ir maityt da kitas mote
res. Kaip tai tankiai persiskyrė; 
ir iszsisklaisto visa szeimyna, 
per toki pasielgimą tėvo, kurisj 
prižadėjo savo moteriai vier-j! 
nasti? Padekime tokio vyro 
motore in jo vieta, jaigu tokia i 
dora motore užeitinetu vaka-i 
rais ir trankytus! bambliais 
su svetimais vyrais (ir tas at-; 
sitinka tankiai), neateitinetuj 
namo vėlybu laiku, ka jisai tą-į 
da darytu? Fitumem isz ląižy-j 
bu, kad tuoj jeszkoti nuo jos; 
persiskyrimo arba papildytą 
Žudinsta, bet del ko tokis vyras 
užmirszta apįe prisiega duota 
savo paežiai?

Vyrai kurie turi gerus dins- 
tus ir biznius, gerai lavinti 
moksle, pavrsta in valkatos ir 
butlegerius per savo sportini 
gyvenimą. Tokie vyrai nepri
valo pa ožiuotis, nes per toki 
gyvenimą jo motore turi tikra 
pekla ant szio svieto, o kuri ti
kėjosi turėt dangų su savo my- 
lemu spofteliu.

priežodis

žilus nekuria

Žmogelis turintis , 80 metu 
amžiaus, kuris kaip rodos turė
tu turėt protą, ana diena pabė
go isz 0gg Harbor su moteria 
kuri turėjo 75 metus ir susivin- 
cziavojo Bostone. — Ka norėt 
nuo vaiku kurie pabėga?

--------- -  1 7
Amerika baisiai prasiplatino 

žudinstos ant jaunu merginu 
ir moterių, kurios pirma buna 
snžagetos -po tam nužudytos. 
Baisybes darosi, bet tam visam 
kalta yra prohibicija.

Daugelis isz moterių ir mer
geliu aplaiko savo patogu vei
deli isz bonku; bet vyrai taipgi 
aplaiko patogius veidelius isz 
bonku, ba vietoja teptis, tai la- 
szus pila in vidurį.

svietą velnes 
tiek pagelbininku tąrp 

žmonių ant iszpįrkimo jo palie
pimu, kad patą nereikalauja no 
rankos pridėt prie, nieko, jo 
agentai ir prohibicija iszpildi- 
neja visus paliepimus.

Šiandien po 
turi

isz Wirgini-Tūlas priezeris
jos sake ant pamokslo, kad 
danguja neužsiiminęs politika. 
— Ir mes tai pripažinstame, ba 
danguja nesiranda Demokra
tu...

Ana diena tūla moterėlė at
ėjo in musu redakcija ir melde 
koąe su aszaromis idant pa- 
jeszkotį jos vyra, kuris iszdu-r 
me in platu Amerika; klausda
ma, kiek kasztuos apgarsini
mas. Kada jai apreiszkeme kad 
50 centu už kožna coli tai neba- 
gcle pasiėmus už galvos pa
szauke: 4-4Dievulėliau mano, ne 
turiu tiek pinigu užmokėti už 
apgarsinima,
turėjo suvirszum szeszes pėdas 
augszczio.” — Nesuprato varg 
szo kad kalbėjome apie colius 
apgarsinimo o ne apie vyro JL 
durna.

nes mano vyras

Kiek iue|u gyveno Maluzelis 
apie kuri skaitome Szventam 
Kaszte užklausineja nekarta 
žmones. Atsakymas aut to yya, 
kad jis gyveno 78 metus ir 9 
ipenesius, kaip tvirtina moky- 
tas Žydu rabinas isz New Yor- 
ko. Tvirtina jisai, pagal savo 
tyrinėjimą, kad pirmutiniaį 
žmonys skaitei savo metus pa 
gal permaina/menulio, o vienas 
menesis buvo pas juos vienas 
metas. Vėliaus, tasai skaitlius 
nudavė žmoniems per trumpas 
ir pradėjo tverti metus ant pen 
kiu menesi, tai yra tiek,., kiek 
Bnt kožnos rankos turime pirsn
iu. Po, tam da pridėjo penkis 
menesius, isz viso deszimts, ar
ba tiek, kiek ant abieju ranku 
turime pirsztu. Bet Egipcijo
nai pridėjo da du menesius iv 
padarę, isz tu dvylekos mene
siu meta.

Pagal taji skaitliu, tėvas Ma- 
tuzelis, kada da skaitė mene- 
siai^ metus, gyveno jis 939 me
tus arba tiek menesiu, per ka 
gyveno jis tiktai 78 metus, ir 9 
menėsius. . Abrohomas gyven
damas tada, kada skaitė pen
kis monesiąs metus; pagal Bib
lijos apraszymę, gyveno 175 
metus arba 72- melus, suside-: 
danoziu ięz penki u menesiu. Iz
aokas turėjo 7.4 metus o ne 280.

Ant užtvirtinimo savo is^ty- 
tinejimu, tąs xąękytas rabinas, I

I

neateiti netu'

Gerai
“Kas tau ne miela 
darykiel”

skelbia: 
kitam ne-

užsimoket už 
Saule”.

tai už dyka
’ 4

, ' —r—

Nekiszk nagu terp du

Jeigu nori ant saįdvokoį
neparpulti, tai viduriu u!>ežios: 
turi oi’bi.

—; Ant medžiu
N ' » ! lt* -

— ■ Ant medžiu niekus m> 
meto, kaip jokiu vaisiu ant Jo 
• emato.' - • ’

Už dyka niekai nieko; 
neduoda, ir gaspadinef. su vie
na ranka grūdas visztoms pila, 
«u kita ranka isz po visžtos

’ ■# * : x ’ .m, 4iį

Į

H

k auszimus guifl
-- Kas puszlapt kojii epe 

y orį tasai žuvies valgyt: negu- 
I *

ii. M*
t
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1

(■

GersĮm po stiklą dien labai nulindęs ir nusimi- 
nes, ėjo ulyczia su nuleista gal
va nesidarydamas tie iti kaire

įti už teisingystą išmokėdamas 
pinigus, apsaugodamas ji nuo 
dideles Modes 1 Direktorių ban-

Hnv,> žydukui kri^tytU 11^ Jfa szųli ' ulyczios. k” ««' pradžiugti, jaign tlaži

Jau laikas 
laikraszti ” 
gana ilgai, bet kantrybe iszsi- 
seme ir 'busime priversti sulai
kyt.

Laukeme

■ h. --------- . -- r

ATŠALIMAI
F. K., Detroit, Mich. —: Bir

želio menesi 22-ta dienu būną 
ilgiausia diena nes saule užte
ka 4:29 valanda ryte o nusilei
džia 7:34 vakare.

Ą.S., Shenandoąh, Pą. — Jus. 
mieste day- randasi 21,716: gy
ventojai. Pagal paskutinees at
skaitas parodo kad 1920 mete 
rados 24,726 gyventojai, todėl 
in 10 metu laiko skaitlis gyven-Į 
toju jusu mieste nupuolė 
3,010.

aut

Kinder hike,J
Vaitkiene, pajesz-

PAJESZKOJIMAS.
m .'Jr.’

Ąs? Veronika 
pię. vyru
kau savo seserį Aįeną 
rinke, po vyru Gailiene. Apie 
25 metai gyveno Pittsburgh, 
Pa. Pajeszkau Ona ir Veronika 
Vaįtkiutęą. Kadaise gyveno 
Pittsburgh. Ęas ka apie ja» 
žino arba paezios teguj atsi- 
szaukia sziuo adresu:

Mrs. Veronica Waitkus 
Moręa, Pa.

95

%

Lehigh Valley
■ EKSKURCUA 
in New Yorka 
NWWQJ 23 ĄŲ0USTO

$4.09
Specialiszkąi tręinas apleis Maha-, 
noy City 4,:2® ryt«- Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta.

’ 7:30 valanda vakare.
ĘA3EfcAVb

Giants su. Chicago

TlUataa.

New Yoęke 23 Augusto'
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I

notų koki turi nebaugu kasier
m i11

vStnigai suptojo nusistebėjas 
— szalia jo praėjo jaunas žmo-! 
gus, pannszuH in ji, kaip du la-

Praeitu Nedęlią likds pr'asza-<uBimbals: — Niekados, ka 
pzionajs kaip girtas klausinc- 
ji?!

, Gimbals: Asz nę kaip gir
tas sapalioju bet žinau kad Lie
tuvis turi maža vaiku Žydisz-: 
kai ankriksztvta. . '.b

I 
o riti!

t

,*

t’ r, J'.-- i
Gi Ink i y /darni,, per gilu- *

ki permokome, ir tolinus bėga-

kai apkriksztyta.
Bimbals: — Tai kaįp ar api-j 

piaustes nes Žydu krikszto nę-!
h*“1 ■ i

Taip, taip jo vai-i
ra?.? ?-
> Gimbals: 
kas apipjaustytas.

r ■ » ■

* f ’ Imc. * v ; ■ H i
* r «. t •

—i. Juom moteres• kojalę|f 
mažesne, tuopi mokestis pas! 
sziaucziu didesne, , ,
---Vieni žmonis per isz- 

minti nemoka mylėt- Yra ir įo- 
kiu ka pro'ta prarandą jeigu,\ 
negali mylėt. . . >; ; taip but jis galėjo sirgt ir dak-1 matos.

—Tankei laimes jeszkomeĮ < 
panašziui kaip akuloriu kurios! 
turime ant nosies# r -

V
K J

Bimbals:-7-Gerk po ;vęhuul{
alų greieziaus, ir sakau.kad lą auginimo. Aplaike dinsta lau- 
kvailas kaip, malku suodinusį 
pagalys, vaikiukus ?;jaigu api-';

lintas nuo daibo Ir bovajainguį 
jeszkojo kilo. Vasaros laike la
bai sunku surasti ko*ki n^siemi- 
nm o ypacz New Yorke, pbri tai 
Frann» hu nuliūdima mislinol ^U,vandenS konių pųldiųnas 
hpie savo ateiti. Navalna kad 
(Franari būdamas teisingu vyru 
likos atstatytas, negalėdamas 
duoti iszaiszkinimo priežastes 
praszalinimo. > . < !

Franas buvo sunum doru le
vu, aplaiko kanuogoriuuma isz-

* f<V

išpuola in bąnka.

ke, nes karta kada < jam liope 
paraszyti gromata kurioja tal- 

piaustytps tai . isz - priežaatioai pinosi vienos melagystes—: at- 
paliepimt) daktip’iszko galėjo sisake nuo raszymo tokios gro-

Žinojo, jog 'kupezius 
pas kuri liepe jam bankas ra-

— Jeigu būdams jaunu n©-1 
plovosi, tai žmonis malone tu
rėsi. <

—• Jeigu kas kn blogo daro,' 
to nepasisekime, tiktai erelio, 
akimi ant savo klaidu žiūrė
kime.

Jeigu kas ka daro- tu 
teipgi ta daryk, bot ant jojo 
klaidu nežiūrėk. — F.

....”T*T
Teisingos Teisybes

i I ’

— Kreivi keliai yra iszdeti 
žemes, bet veda j n prapulti.

-— Lengvu yra pasilikti tur
tingu jaigu turi pirmutini mili
joną. ’• • ‘ -

— Žmogus turi- turėti pa
skirta dali iszminties, idant su
prasti kokiu kvailu yra. >

— Vyrai tiktai tada pamota
bjaurus papratimus, kada tie 
jiems nubosta. ’

— Filozofija prigelbsti dau-
* > ■ .f 1

gėliems del kantro panehzimo 
paneziu moterystes.

— Didžiausiu reikalu gyve-
nime moteres, yra meile.
- — Del vyro didžiausiu pa
reikalavimu sziam gyvenime 
yra pinigai. ».

— Vyrai nuduoda, 
gerai pažysta moteres

' * M •!

taras apiplauste operacija pa- 
o ne szyti gromata, patrotintu puse

■■ , 

- i

dare yien del sveikatos,
Žydiszko krikszto;’, ’
Gimbals;^ Ka tu?! asz kvai 

las kaip malku pagalys, 
manu alu lakdamas mane už yrą ųždrauusta iszduoti prie-

o tu

savo turto. Ir del to tai likos 
praszalintu.

Buvo persitikrinęs, kad jam
U 4 » ♦> ' 4

— Aha, tai tas, kuriam, pi-, 
nigai teisingai priguli Į l)^bnr 
dasipyantu del ko kasievįu^ tu
rėjo klaida. Kaip ji>u|Ln pami- 
szus in mane!

Kada apsako, namie apig sa
vo atsitikima, motina tarę in ji

— Acziu Dievui, jog. tąsai 
kaselius nę pamėtė tiek, pini
gų4 Direktores isztikruju butu 
ji pra^zalines.

— Kaipgi galėjo pinigai 
dingti 1 — paszauke F varias.—
Kibą tik tada, jaigu butau juos

asz

paemes!
-j— Nę, apie tai nemislinau,

■ bu žinau, kad tu pinigu 
imtumei!

Tris dienas po tam, 
visu dieniniu vaikszcziojimir 
po ulyczus, joszkodamas vietos 
-7-rgryžo namo. Motina padavė 
jam kokia tai gromata.

Franas atpleszes koperta 
is^eme sekaneziai raškyta gro
mata:

4< Ateikie tamista rytoj de- 
szimta valančia in biurą Petro

Niekas negalėjo dasįprast ka

teisybe vadini kvailu, tai už tai žąsie savo praszaliipmo, jaigu 
geidžia užlaikyti gera nuomo
ne apie savo pirmutini duonda- 
vi, Jaigu ji kur ųžklausduvo, 

nuo '' 
dinsto, atsakinėjo, buk už daug 
nuo. jo reikalavo, Tas jam ma
žai prigeįbinejo ir del to nega
lėjo rasti kito užsiėmimo, o kad ' 1 * j J 5
ir tėvai radosi vargingam pa- . , x
- *- • - -- - H., ant No.., West ulyozios.

gal kad pundiju: kaip drosząn 
tau per placzia mordu tai busiu 
kvailas. Asz iu siena galva ne 
daužau pe esiu kvailas o apie del ko likos praszalintu 
Žydiszka lęrikszta tempone-die 
teisybę.

Bimbals: —7. Perkūnas tave 
žino kokia tu, teisybe dar sapa
lioji, irgi sakyk kame toji tei-

kriksz

ir tėvai radosi vargingam. pa-

iie-

pailsės

sybe, nes kaip tu sakei 
teisybe nesimato kad
czįonio vaikas butu 
Gerk po velniu asz pundysiu 
bet pasakyk tįęisybę kurie

jokia dėjimo, per tai galima suprasti
;; >

Žyduku.
kokiame nuliūdime buvo Fra^ y? i !| r * 1 * . , ■ i
nas.

ro
f

Vot yra taip —-
kuoji už tikrąją.

Gimbals: — ~~
• • I " . I ’ • •"vaikutis buvo du negimęs, o tę-

tai galėtu ženkli n t, nes ant ry- 
’! tojaus ant paž<ęnklihts valau- 

Isz viso da turėjo prie saves
’• 5 dolerius ,tai yra kvitą ant tos, 

sumoę ir dabar nutarė eiti in

va.s sake kad Žydiszkai kriksz7 
tys, taip ir padare, vaiką api* 
piuuste. > ' (

Ar tu žjnąį kąd

kad jie 
, tada, 

kada jąis pažinsta mažiausia. ,

Bimbals:
tas vaikas visai nckriksztytas?

Gimbals: —- — Ar žinai klau
si, asz nežinau ant kriksztynu 
ne buvau bet man taip rodosi.

Bimbals: — Kad nežinai tai 
nesapaliok, tylėk ir Dievą myr 
lėk bus geriau.

Gimbals:'—Nau tai tu kaip 
krepszelninkas dabar man pa
sakei, 44tylėk ir Dieva mylėk”. 
Asz Mare galiu kaip pamatau

pirmutini banka iszmainyt kvi-

priėmė dinsta su 
džiaugsmu, ne jis no ponas H. 
nesigailėjo tos valandos nieka
dos. Po keliu metą Franas pa- - 
siliko vyriausiu kasierium . to 
banko ’su alga penkių tukstan- 
cziu doleriu ant meto, per ka 
galėjo užtvirtint bute savo my- 
lemams tėveliams lyg paskuti
niu dienu ju gyvenimo.

Taip tai teisingunuęs geriau
sia užsimoka visame.

dos, nusidavė Franas ant pa
duoto adrėso? kur ji priėmė 
jiats virszininkus, senas ir pa- 
guodotas žmogus,

— Tamista buvai vakar 
banke P...? —- užklaUse.

— Taip.

ta ant pinigu. I
O kad tai buvo pietų laikas, 

viena isz didesniu
i 
i 

sędiuefliu už geležines tvoros. 
Vienas isz ju skaito pinigus o 
kitas ras^e, pailgėja Frana vie 
nas isz ju atsikėlęs tarė:

— Kasierius tuojaus pri-

Franas lauke kantriai, neuž- 
ilgio inejo in banka treęzias 
viirszįpinkas. 'Nekalbėdamas ne 
žodžio, atsibarė geležiniu sze? 
pa, kočioja gulę jo daugybe auk 
sįniu iv popieriniu pinigu,

inejas ią
. banku, ne rado tonais nieko 

iszskiriant dvieju vįrszininku

Pacziuoti vyiai yra .tos my|e( |)C( Dievą liepi mylėt, <i. 
kur ji rasiu apsikabyt ir mylėt. 
Dievas yra Visogali dvasia ji 
galiu tiktai kaipo Visogali guo 
dot, O tu liepsi mylėt. Tu Bim
bale kvailas h.. - >

d " * f ‘

'Bimbals: — Eik tu po perku- 
nu nuo mano '
szalin su savo dimnais kriksz-

i -»• » > -

Gimbals; Aha, tu.man liepsi
♦ 1 -

nuomones, kad dangus, tai yra 
tokia vieta, kur neezystiną kas 
metas grineziu. —•. F#

l. f ; 1 :..........  — — • ........ ■

Darbininko Nelaimes
I ’ •*
Dąibiuinko sunkus, būvis, 
Dąug kenęzią, vąrgsta drovis, 
Visur isznąudotas ir užgautas, 
Velką jisai nąsztus nępaląutus. 

Tanke! jo szirdis krauju vęrda, 
Skausta lyg insmaigus kadą,

• ' Y

Aszaros isz akiu jam plusta,

bus!

—r Vieną dalelę to — 
paipislino Franas — o turėtu*, 
uicm visi užtektinai.

Virszininkas tuom,kar.t par

bi^dnos galvos

tais, iy Ma rojus.!

I

APIE KUPCZIU IR JO
PRIETELI

Pasakaite
t 7*. y • /

į - - _ _

ir

|

o

JU!

I

i * 1 • įį
dusi, Kupczius kląuse prįežas- 
tięs jo nuliudįmo, upript# gana 
gerai uprato kas jam guli ant 
szirdięs. . - -m

— Ach! manę -prietcliau!
— paszauke — meldžiu tavęs 
idant man atleistum, jog pri
imu tave sziandien, su nubudu
siu veidu; dingo ipankūdikis, 
morints visa miestą is;&jeszko- 
jau ’bęt jo neradau# -

— Vakar, vakare, -!- atsi- : 
liępc kupezius — eidamas na
mon, regėjau kaip sziknocpar- 
njs loke su kūdikiu; o gal tai 
buvo tavo?

tu kvaili! 
aprūpinęs tęvas 
[taip kalbėti? Ar-gi kas girdė
jo, ka sziksznęcpąrnis, Uįp ma 
žos pauksztolis galėtu pakelti 
kūdiki sverenti 50 svaru?

i * y T T * *

• \ *1 • ■ i

Vienas kupezius iszgirengdą.- 
mąs in tolima kelione, pastąna- 
vijo palikti dali tavoro rinbste* 
pąs viena savo prjetęli, kuriuo 
prasze idant sergėtu.prikbl su- 
gryž atgalios. Buvo tai daugy
bę geležies, kuriuos sri' savim 
negalėjo paimti- — Sugryžes 
isz keliones tao nusidavė pus 
savo priętęli su praszymu, kad 
jam sųgj’ažiniu geleži, — ąęą 
ipriętolįs. pardavę geleži idant, 
užmokėti savo skolas, taip atuį- 
liępa, ių kupoziu:

X r- ' r f

— 'Paslėpiau tavo tavora 
tam kambarį ir mislinau, kad 
gulės lenais saugiai, 
kės insigavo ir i
Kupezius ne parode ant save,

jau ’bet jo neradau#

na on, regėjau kaip sziknocpar-

■i

te sų nenori44 vįęn>. dų trys lyg
* > ' J. t ■ * ' 1

dvieju tukstunczįu, padėjo 
prięsz langeli įn rankas, Fyano..
— Tukstąntj <JolQi’į\V

Fruuąy, s.tojo nutirpęs. Ka tai 
galėtu?ženklyt ? Tasai žmogus 
davinėjo jam. tūkstantį doleriu

* 11 4 • • • j
— galėjo juos paimt ir iązeitt
Pwkyl dąsiprus, jog pelavę'jog ji pietelis apgavo, tarė;

ę?nę pakeli bumu.szku, pęrskai

1 I "

eit po, perkūnu nuo tavo galvos, [■. 
o asz ant tavo galvos nestoviu,

lt

» asz esiu ant grindų; su Marėms

Jo sveikata kensmuos žustą.
Nyksta neturto gabumas, 
Dingsta dora ir tvirtumas, 
Tik nelaimes darbininko, l 4
Lyg sziol nepražuvo,neisznyko.

k i

o kad ju czionai nėra. Kur po-
i

; Syki sakiau eik 
szalin ir gana.- .

Aha poneli! Tu

nuli dingos?
‘Bimbalą:

t

I

bet ‘žiur-

klaida, jau bus toli, jau niekas
ji nesuras! Niekas ji ne iszduos

lt___  . * .4 4 k — > . *

GERAI ISZAISZKINO
4 t

» . t

Marįute> ir Petrukas sugijyžo ,

Gimbals r 
neliepk niekam bėgt jeszkot 
Dieva mylėt nes tai taip, kal
bant tik apjuoka darosi, o kad 
asz sakiau tai teisybe.

. — . , - . . 1 • J !

i suriko su- 
’kaip, gali

Nėr ko -stebėtis, — tano

isz. miesto, ir 'kalbą:
,į; Mąxiate:
; m,ęt (jlu tokius mąžus. asilėnus 
isz. kurįu vįenas buvo- taip Iną

^lamyto:! Mąter b 

n 
, žąs kajp osz» 9- kitos, tekis <įidę4 
lįi katD tęvas. j

Petrukas:Ka tu? kalbi?’ 
Tokiu .^idoliQ WlQx kąip tėvas į ' 

, aęsira#^a^| yiąo syięt.o, *-

>

t

• . ■.< «• •

•(Ęa tu- kalbi

nįgmi? — 
.

Bimbals: — Asz tavo teisy-
I * ■ •" ’ 1 4i • I

• Ibe nesuprantu
r 1 ' N

r H1’
į

■w
V

'S
J

.1*1 ‘I' I ’* "WM', '■ , i'
i

1 «ij j.- į 'r~

" -t -r - - - . mprįjji:
dasižinoaite savo ateiti

■
pYl^Ai—§ųvis dykai

ii’' 11į ir kokia laime tuksite 

ito tuojaiią Tndcdą- 
keįias stempąs! del 

persiuntimo. Adresavo- 
avtl-Alvx • - 4**

jfryvanbne, para^
ęaįyąitę, tuojąus indedą- 
ml keliąs stempąs, del

kitę s^telp:
. . * * ' '. I '.

Practical Sales Company, Desk S.
Jį Irving Ave. Chicągę, tyk

.. i

Bet nę yra. tai pugundįnimas ių, 
kuri ąęiupuįsl ’ . :

— Del ko tamiata nę imi pin 
‘-užklauso kasierius ' 

pox laągęlk — k,°-
« . ‘I-Ja ■ il F - * r i

•••■ ‘

. Tięjloį pinigai prie may

— O gal but, jog tai teisy^ 
be, 'badai Žiurkes labai myli gę- 
leži. .
Apgavikus nudžiugęs, jog kup 
ežius taipJengvai jamjntikeję, 
bet idajlt numesti ęuo saves nu- 
žiurejima, pąprasze ant ryto-
jauę kupeziu pas savo ant pieh 
Knpęzius priėmė užpraszyma 
ir apsisveikino su prietelium 

asz tik geidžiau išmainyt szirdingai. ;

Ria kląidą t.,.
„I

,nes; ncpjriguU — atsakę Franks

kvitą ani pęnlfįu dolęrim,.. !
-r- 'Koki k v it a J... “ 

pąrodyL
Ęiianus padaye jam, popierą., 

j Vįrsziuinkaą apžiurėjo po 
pifiręU gerui i

suede viską knpcziu, ąesjokiosia
mietuosia, kur žiurkes suėda 
geleži, sziksznocparniai gali

...
Priętelis pažino, jpg kupezius 

nebuvo tokiu kvailu kaip apie 
ji mįslįno, iszpafeinę sąvo<kalte 
sugrąžnę pinigus kuriuos aplai 
ke U’žčeežh Kupęziug apjaikes 
kąs prigulėjo prie* ję, pasako 
log jo. kūdikis randami pąs ji ir

mietuosia, kur žiurkes suėda
• ' < >S |||

nunjeszt ir. kūdikius.

liepę ji tuojąus. atvostv « » k i ,K* 4* ,i.(

Prašiau;

y utiUuydamfts

f.’

t *

Eidamas namon, sutiko ku? 
diki savo prięteliąus aht uly-, 
ežios, o nuvedęs namop, uždarę 
kambarį. Ant rytojauę, nęuž: 
įpirszo nueit? pas prietoli ant

« i 1 ’i «• i n •ęįęt — l^ųr rudo ji labai, nulių-

Pralęiakite vakacija prie mariu,, 
Wildwood N. J. ir apsistokite 

lYMDKUBar HOtraUJK
C«i.. *«. WU#w^4. N. J 

(Viena gatve nuo Bo.nlK.lk) 
<1 įinm < k

(Viena gatve nuo Boardwalk) 1
* 11    J'

-Valgią ir n ak vii) e 317.5ąigi $21.50
ant savaites. W. J. Kailunel, Prop.

Keystone Phone
unw, I 
•»dr.
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Miltais
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ISZ NORVEGISZKO

Antti Aletsantihista guli ant 
pecziaus savo surūkusioj pir
kioj ir visokios jam per galva 
slenka mislys-ųt, kaip tokios

A

>
t •n /'.

to to . 1K4 ba n b b
koksai sapnas, kuris gal kadų 
nors įs^tesęs, . antroj pakabi
nio j, gal už szimts motu, ar 
daugiau.

» I « <

Tarno atvejyj isztekliaus 
trūksta tiktai vieno, 
duonos. Dėlto tai ir bovijasl 
vaikai, pagaliukais ir tuszęziu 
uzbonu ir Jelto pats gaąpado- 
rius snaudžia ant pecziam*. 
Staiga vaikai pertraukia savo 
zobova ir klausosi. Ant kiemo 
gtrdjma žingsųiu girždejinjas, 
minksztos, , kojos; nusikrato

, B— ■ ------------ ----------- - ------------------- ,
k

sako kad man sziandie nieko
J 5 • : ' < i • ' - to' ♦< ' ', • ‘ ’1 ’ 1 T'

negali duoti. Ir satai tik duvo
« i* « r.

tuos trupinius duonos del vai-
l ... ;. . v.

Tai pasakius įszsitraulke
ku. i .

HU- 
isz 

medžio Vieviu o vaikai tuojaus 
motina aplinkui'apsupo.

— Ąr jau pabaigei

tai yra .džiuvusi -šamotu duonos i
■j ; * i *' ■' ' * K \‘

savo 
litanijų? paklauso Ąntti, kada 
pati atsiduso ir jiradcjo niit-t- 

drabu-

f —Fk A
% j

J

I

I •*
I V
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I

užkimsztos violos gyventojui; \spl^b kokia tairanka nutvc-
ąpie dabarji ir apie rytdiena
N u kenkia jam tame nei vaikai 
kurie ant aslos bovijosi ir gra- 
jina “valgyme” — bot vieton 
duonos jie vartoja szmotellus 
medžio, o geria isz tuszczio uz- 
bono. . j , ♦ ' .

Guli jis taip nuo pat anks
taus rytmeczįo, kada jo pati 
iszsirenge 'kelionėn, bus pus- 
mylis skęrsai miszka. Jau lig- 
szioliai turėjo sugryžti ir kad 
sau ta laukimą sutrumpinti, 
Antti nulipo uuo pccziaus, pri
siartino prie krosnies, užmo
tos pagali atnaujino ugni ir už
sidegė isz naujo savo užgesti- 
sla pypke. , r J

Vaiku zobova ant valandq- 
les buvo patraukta, bet 'kada 
kauline ypatų pilkuose storuo
se marszkinuose vėl už po- 
cziaus szeszelio pasislėpė, vai
kai vėl sujudo ir vėl prasidėjo 
ju linksma zobova. Jie mato 
ant pecziaus ka tęki gulinti ir 
girdėjo, fcaip pypk oje kas tai 
treszkejo besibaigiant degti 
tabakui. Netrukus vaikams bų-į I 

.vo girdimas tik retas atsidii'k-i 
sėjimas ir kaip kada garsesnis 
snkri.sk imas. I

Pirkia upszvieczia lengva irį 
liūdna ir žiemos dienos szvie- 
sa, kuri su sunkenybe dasiga-į 
vo in vidų per storai rapszalu-Į

* to JI t I I

sius langus. Priegtam pirkioj' 
no mažai szviesos daro liepsnok 
pantis ant krosnies pagalys^ 
^uris tikėjaus pavirs in pelęj 
,nus ir užges. Szviesa pastoliai 
nuo aslos ant kokiu trijų pėdu 
.aukszczio, po tam aukszcziaW 
prasideda ant sienų sodžiai 

• * su-, mažais baltais pletmais. An 
liukui sienas platus suolai, ant 
.Vieno suolo sienoj szepa, kiek; 
tai nibu nauji balti kailiniai] 
lapine kepure ir szautuvas. Su I 

v Vjena treęzia dali pirkioj 
Užėmė peczius, pabaltintas isz- 
pp^szakio,-toliau baltas dažas 
nyko suodžiuose. Antra dalis 
buvo pripildyta tuszcziu stalų 
prie Uųgo. Yra tai vienatinių . . « I

*

ria už duriti, atidaro anas ir 
szriltb oro debesyj atsistoja pi r 
kioje, kaip koksai apsireiszki- 
maU; Itiotoriszkc visa galva ap- 
siraisziojns. Greitai paskui sa
vo Uždaro duris, miglos pra- 
sisklaisto, vaikai ja apsupa, o 
mažiausias, kuris dar nemo
ka vhikszczioti, pasilenkia ir 
iszpuola isz lopszio ant aslos 
ir pradeda ne savo balsu rėkti. 
Paprastu judėjimu motina ji 
pakelia ir, ramindama, . glau-J 
džia prie savo szaltos krutinės 
nepajudindama net tuo, kad
kūdikis dar labiau baubia. Po 
tam greitai prisiartina prie 
pecziaus, jieszkų vyro, 
maezius ten tamsumoj, jo pil-

o .pa-

kus niarszkinius, sako.sausai:
— Klausyk-gi Antti nelie

ka nieko daugiau daryti kaip 
tik turi nuo pecziaus nulipti ir 
iszsjrengti in parapija.

— Na, na — atsiliepę bal
sas nuo pecziaus-kiba dar ežia 
nėra gaisro! Kas tai, ar kibą 
dega! Juk neeisiu ant nakties. 

• — Ugnis? Tai kibą ne ge
resnis ir badas už ugni. Ar tas

• t

ar anoji aplankys, tai visviena 
iszeis. Parneszu naujiena isz

• t

Pusuli. Visi tenaįliųiai nuėjo 
in parapija ba tenai pats kara
lius suteiks miltu ant Kalėdų ■ to* « » '
reikalaujantiems,, Eisi ,ir tu 
kaip ir visi kiti Antti taigi no
rints per szventQs turėsimo 
duonos.

Antti apsivertė ant pecziaus 
ir iszkiszo isz tamsos, pasipu
tusiu asztrų veidą. Rodos jis 
turėjo klausyti kitokio kokio
balsų,’ nes pakratė galva ir su 
ranka pabrauko sau galvos 
plaukui

— Taip, taip, ubagauti ne
atbūtinai mane siunti.

—^^Jieko nepadarysi kitaip. 
Ail * negyvename jau ketvirta 
dieijn.su,tuo pieno laszeliu, ku
ri karve m u jas įduoda? Ar vai
kai dųpųoų neprasto,, ar tu u'

. m A *asz. jiQ alkaiuI Ar-gi ilgai taip 
dar.iszlaikysųęao!,.

—r< k Ne jau-gi taip yra praa- 
baltai J ta, kaip saikai...
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i mesti pavirszutini us 
Ji 

prie lopszio, 
niausiąs vaikas ir rengėsi 
pavalgydinti. , ;

T&da vyras .nulipo nuo pe^ 
cziaus, pasiraivė tarytum tik 
dabar butu iszbudes, nužengė 
kelis ' žingsnius prie paezios, 
kuriai norėjo ka toki pasaky
ti be pamislijo, apsisuko ir isa- 
ejo susirietos laukan. Szaltas 
oras pripildo pirkios visa apa- 
czia kokiomis tai miglomis, ba 
vyrui norupejo uždaryti duris 
taigi pati jam iszejus suszuko.

— Ar mus gal dar ir suszal-
dytinori? ; , Į

•Toje valandoje durys užsi
darė. Anna užsiėmė vaikais; 
mažiausiam davė krūties, po 
tam isz szepos iszeme puodeli 
su pienu indejo ten sausa duo
na kad pieno1 snminksztetu ir 
apsupta aplinkui vaikais, ku
rie, visa para nieko nevalgo 
pradėjo daryti jiems valgi. 
Tuo paežiu laiku inejo pirkion 
Ąntti, tempdamas paskui savo 
rogeles. Negalėjo jis susilaikyt, 
kad nepažiurejus in valgi tai 
soma vaikams, bet biednas tik 
eile nurijo ir apsiszluoste lu
pus, Paskui uždegė balana* ir 
atsisėdo prie jus ■ pasirengda
mas pataisyti rogeles. Pati žiu
rėjo tylėdama įn jų d arba vei
das jos pasidarę jau szvelnęs- 
nįs ir pusiau prię jo atsisukus 
nuolankiai .tarė: . .

-r— Ar negalėtum isz Pusu
li keliauti?.Visgi, kas nors at-’ 
siras kas iszsirengs su kokiais 
reikalais imt szveneziu.

— Ka asz ten klausinosUi ėjo iii parapijos Kunsami kai-1 
jei dar galiu su savo kojom ma. Szeszias mylias Ąntti. pa-?

.I

žius. Neklauso jo, , bet nuėjo I
'kur gulėjo-jau- 

j!

jei dar galiu su savo 
nukeliauti.
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LAIVAS PENNSYLVANIA PLAUKS IN PACIFIKO MARES.

KR
z.

■je-

A'-, '

B

’. r»;:

/

y-

■K

!> ' . i *

i ms
k:?

O

■A

Pažinau vienus girtuoklius, 
Lietuviszkus Anglikus, 
Ogi grinezioja neszvaru, 
Pilni kampai vermal u. 
Mat kokie gaspadoriai, 
Tokie ir burdingieriai, 

Gere visi neprapal, 
-Svetimas net ineiti negal, 

Tuojaus apspinta girtuokliai 
Kaip kokie padūkeliai, 
Ne ka žmogus padarys, 

Turi bėgti per duris.
Badai vienas yra labai moky

tas,
Ant szehnysczių iszlavintas, 

Daugeli klasu iszojo, 
Bot mokslo užbaigt negalėjo.

Norints mokytas bet kiaulisz- 
kai pasielgė,

Ba griebia įneša su sauja ir 
godžiai valgo, 

O kad tuom susibiaurino kiti, 
Pradėjo mdkslincziu barti.

Jis pradėjo po stuba skereczio- 
ti, 

Norėjo kožnani su kuloku 
duoti,

Vėliaus atsibuvo musztynes, 
Ir pas vai ta tasynes.

Ne sziaip ne taip nusibaigė, 
Ir ant kasztu užsibaigė.

• e ♦
till* i,4 f ų '' "1 t 'Imhl

Susirinko keli vyrai, 
Gere labai gerai, 

į Ant galo vaikine, 
Pakele didele musztyne.

Pasidarė riksmas, 
D.ideli^ kliksmas.

I Tuojaus keli dėdes pribuvo,
l

'iK
H
.M. t. '■ a.
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Suv. Valsta, kariszkas laivas Ponsylvania, kuris buvo pertaisomas ir pagerintas per
du metus, iszplauke ant iszbandymo in Kuba ir Panamos kanalu susijungti su kitais laivais.

1 
rodosi kad miega. — Nuo nedėlios beveik nie

ko nevalgus.
K

kailinius ir galėjai
pereit i szeszias mylios T

—• Ir ka-gi turėjau padary-

O vienok turi
per diena

naujus

Girtuoklio
Testamentas

>

miszko

gulėjo ir
Bet jis jos nei neapsikabino. • 

Ant rytojaus, taip anksti, to
kad dar auszrino nebuvo užte
kėjus, leidosi Antti szalta, ra
mia žvaigždėta nakezia paty
lomis, kaip szošzelis,
takelių, !kuris vodo in kloni ir 
toliau in artima kaima. Iszbu- 
do ir prisigahivino sau viską 
ant kelio, nepertraukdamas 
miego savo szeimynai, nors jo 

garsiai -- - — •
_ _ . .. .. i, a®
tuo bildu paezibs nėiszbudins. 
užsimėtė trumpus naujus bal
tus kailinius, drueziai su diržu 
apsijuosę, susipjauste visa ta
boka užsidegė pypke ir iszojo 
isz pirkios. Priotobncjė dar Isz- 
slriiiko didžiausia su geležla 
apkaustyta lazda prie rogelių 
kadangi tuose Thettiose' priesz 
Kalėdas pfftdejė’Visur Vilkai 
rody ties. "

Ta paczid rfiohįt'va’karc, 
temstant vieszkehu slinko su- 
silenkus ir sniegu ąpkritus’ 
ypata, su tuszcziu maiszu dar ' .. ' . '*11 4 ii ■ *

tuszczias pilvas thip 
gurguliavo, kad bijojosi

I 1 ’ Bypata, su tuszcziu maiszu dar 
ant pecziu ir pypke dimtyse; ' ; L ' ' i ’ i1 -

i*1
kojom inu. Szeszias mylias Ąnltį pa-?

darė per dvyliką valandų be
■j A . J ’ ' *. . ‘1 * j

— Bet juk in parapija ole-1 jokio aisilsio, skersai miszkus 
artinosi prie tos taip

I daug sau pageidaujamos vie- 
gana tos. v k 1

sylos, kad nukeliauti su rogc-l Pribuvus jam kaiman, ne- 
lemįs kelias mylias.

los szeszios mylios o juk kelin- Į ir jau 
ta diena esi nevalgus...

— Vis-gi dar turiu
Pribuvus jam kaiman, 

drąsini jis aplinkui apsidairo,!
— Kelias nelygus o juk isz I ant galo susilaiko prie krautu- 

tenai grysžtant turėsi dar Ir ves, kur stovėjodaug vežimui 
rųaisza sų miltais vilkti. I ir žmonių,. * * i

, Ar ežio na i karalius dall-i 
net nieko ųęi nesumuvmejo. | ja įpiltus kųlędoms ? , 
Anna midi jo, kad savo atliko,
duodama vyrui rodą ir perse r-1 tus dalija, bet ne karalius. > j 
gejima indejo vaika lopszin, . : i..... . >
iszsitrauke rateli ir pradėjo tuveu ir lauke gera laika, kol 
verpti savo anąžina si uja, k u- .atėjo jam proga

Ant to. jau negavo atsakymo

i—- Na, ezionai, teisybe, mil-
■1 'I' 1

piųkioj daiktas visas baHųslĮta, kaip saikai... Juk turime 
taigi net puse piėkios jo vlrJ dar lųįkęj r . -
szus, su smiltimis iszszjuruota>t —i -tyfaiių tu Jėzau 1 ir* tų .tau
ąpszvieczia. Paskutine dali ųž-il perdaug! O kagi tu darysi, 
emo keturi besibovinanti vai- Į idant mos bado nekentotumj 
kai; mažiausias, kas teisybe, Gulėjai nuolatos ant pecziaiųs 
guli lopszinej„ bet ir jis links-Į per visa rudejii ir įpema, ir. laįi
ma i ir noriai su kitais zobovo- kei, idant mus ponai, kuriu t'lje [Ona iszmctineja savo dyasioje.Į su savo pagclbininku buvo už- 
je dalyvauja. mis^kaj, mus maitintu. Bot J

Pirkia kalbu, apie jos pasis- jie nepasirodo ir ju jau szię- rųi ba tikrai pasakius no jis Imu in maiszus tiems, kurio ju 
Jaikyma;. suodžiai tenai juodi, met nepamatysi. Per mažai 
bet ne purvini, taip kaip tai sniego medžiu nekirs ir novo-

? t

ti?
Pi ik lys pasižiurėjo, in ji be 

užsilikęjimo o po tam nusisu-l 
ko in ponia ir tarė:

— Tasai žmogus num iszro- 
do labai stiprus ant kojų ir ge
rai net apsirengęs.

Ir vėl atsisuko prie laukian- 
czio.

Nesenoj likos nugirstus Bu- 
disziene, Saksonijoj, žadinto
jas Ilohe o diena, priesz smerte 
parasze savo tcstameųta, isz
kurio pad uodam seikanezius 
isztraukimus: “Kada-dirsteli u 
in savo szirdi, imi tau,, jog žu- 
dintojum padare mane ariel
kai”

Pirmiausia gavau paveizda 
nuo savo tėvo, kuris buvo gir-

Ar turi ant to liudiniii-j tuokliu ir girtai suszalo snie-
ka kad reikalauji miltu?

Antti aplinkui apsidairė 
nepamato nei vieno sau pažins- [ tuoklois, aUimykite, 
tarno veido. Isz godos; ir piĮktu-

go. >
Jus tėvai, kurie esate 

jog per 
savo ♦ pa pratimą užtrucinate 

netikru Srauja, o per pikta pasielgimą 
užtrucinate gyvasti savo vai- 

u7dkams! ■ - f
Kada daejau in metus pasi- 

tamų. Neturime progos tankiai Į likau muloram ir kaip visi mu- 
lankyti bažnyczia ir sueiti .pa-h oriai geriau ‘arielka. Isz pra- 
--------- ——_—4 Tol. bus. džiu buvau geru žmogum Ir

• . T uždirbau gana gerai. Bet kuom
| daugiau uždirbai! tuom dau
giau geriau, o kuom daugiau 
geriau tuom daugiau pralei
dau laiko ir norą prie darbo. 
Daugelis kartu sėdėjau kalėji
me ir namo pataisos.
mane iszleido pradėjau girta
vimą isz naujo.

Ant

4 O r>iiir-
mo iszbalo ir isztare
balsu:

— Ba asz esu isz toli
į ■

Pusnli ir turiu mažai pažinsi

žiu t i su žmonomis. Tol. bus., tižiu buvau

AUKSO LAPELIAI■ »

į Ka, žmonys apie tave gir- « B «
(Ii gero tu to $au in galva ne 
dek, o ka girdi apie save pikto 
tai to neužmirszk ilgus metus.

j

§ Kada esi/laimingu 
kelk iii pasisziauszima.

,a

uosi-

Kada

galo nustojau suvis 
dirbti, ba per arielka dingo

§ Kada nelaimėje esi, turėk mano pajėgos ir nveikata o pa-
vilti isz nelaimes iszeit. įį turėjo mane ūžia ik i ne t ir da-

§ Paskolinti pinigai greitai) vinet pinigus ant gorimo, o ka- 
iszeiua, o vėla mekas luip. grei
tai n.oužsjmoka kaip skola.

į. Į da nenorėjo duoti tada prade- 
Ijau jaja muszti. Mano vaikai

§ Nepertrauk siūlelio tarp atneszdavo man gėrimą kas* 
prietelystes, ba kad ir vėl maz- rytas, pakol nusiduodavo in

I * r

geliu suriszi tai taip drueziai mokslaine, o ant piet ir vakare
„ arielka buvo mano pirmutine

verpti savo amžina siųja, ku- .atėjo jam proga prisiartiųtl 
rio negalėjų pabaigti < per visa prie vienos lady, o kada; ant •

Visviena. Ąntti inejo krau- ne|an<yiS>
§ Prasiszalyk nuo muszly-l mislis. r 

' . 11 • ' y •*! 1 t . .1 ? ♦ ' • 1 1 ‘’1 • I v •

rudeni. ĘatelH barszku, kanu- galo atėjo jam kaleina, nusP, 
ne tręszka balnuos ir gesta. [ trauke nuo tpeczių maiųza iygesta, trauke nuo tpeoziu maisza

liiu ir barniu o*miegosi saldžiu 
miegu.

§ 'Daugiau prigersi kaip 
privalgys!, bet nuo gerymo pa-

Nopasikalbeta jau nei žųdįželiu. tylėdamas padavė piikliui. JioĮ j R ]ictlirosi,
§ Pusę ergeliu gyvendami 

kad buvus per asztri savo vy-1 imtas, miltu sėmimų ir pilsty- ant svieto, galėtumėm apsisau-
§ Pusę ergeliu gyvendami

kaltas jų tokiam, skardui. Sfen- reikalavo visa-gi procejura 
giasi pratarti kelis, nuolankest kontroliavo kokia tai pasire-

butu naturaliszkas juodas da- žios ir turėsime kentėti bada. mus žoJęRus, bet negali pra- Ldžiusi daijiui poniu; Pirklys
* I to < i 9 "II l t in • • i ’’I’-Ij-'Ti'' £

žus; bliudoi ir puodai czydi, o Juk pats žinai Jei bueziau pęr
. Vaikai ineperdaug apdriskę, paskutines nedalias neskolinus
< (hdę pirkių# pribudavotas pą: pas kaimynus, kas tik yra re|-

> &ziuris, kur pamaži baubia kar- kalingiaųsiajaiĮ butumem ant
ji• h Į svieto nebuvę. Tu nei, nepasi-

Pcr deszimts myliu aplinkui judini nors Ikauvute papjautum •'ll* % 1 1

. m; bliudui ir puodai czysli, oi Juk pats žinai Jei bueziau pęr , su pagolbinink u buvo labai 
Antti aut galo pabaigė Up- I miltuoti. Prasidėjo dabar klaiv

yęrti, burnos. I v

goti, kad mės nesiskubintu-
, J f1

mem isztart žodžio “taifi” ir
nesivolintum isztart žodžio

ItaĮ toh - • ‘ «*
’ v I ' ,

§ , Viw,ia aszura, (kuria ųu

c
. vote, i
-
.Jino tos piikios guli Kunsama I nors szieno del jos pakakt:- 
pirmutine sodyba biednioke, nai, Bet ka darysi ji dar. tuo 
besfrnaįtinanczra duona, • tarpu mus užlaiko su savo ple-

• t **

syti rogeles isznoęzę jus prie-Išimai: • 
monen po tam sugryžę ir tiųiių- — 
pai paprasze paezios idant pa- — . i - : • 1 _ I*

i žievei*-randasi tenai daugiau no laszelių ir jai už tai turime 
Įloki u t nobeli u be kaminu^ ne- padėka voik Bet kaimynai jau 
lurincziu net pribudayotu pa-1 nioko iumori skolinti. Jie pa- 
bziuiųu; kprve, avis ir paųksz- tys nuėjo iu parapija sau pą. 
ožiai gyvena drauge su žmo- szalpos . .jeszk°ti— .Kokis 
hemis. Arklys tiems tai gyvep- tai ežia ubagavimus jei puts 
Įojams visai nežinoinas, kaipo Į karalius dalija! Net dvare pų-

.jeszkoti .Kokis
to

t i

Ogi vyruti baimes buvo.
Isz to didelio strioko, 

Nuo Antro floro penki nuszoko 
Vienas baisiai prisimusze, 
Badai ji kiti nusinesze. <

* Tasai turi krajui vaikus ir 
paezia,

O ežia puola galva staezia, 
Kad butu nors sprandą nusisu

kęs,
Ne in tokia vieta atsisukęs,• •Varginga toji motere su vai

kais,
Keliais-mažiukais,

i

O tas bestija girtuokliauja ežia
- kasdiena, • 

Ne nenusiunte paežiai ne litą 
viena. < 

Tokiu Aimeriko daug labai tu
rime, 

No suskaityt j u negalime, 
Tie yra niekiausi, 
Ir pasiueziausi.No priminsiu czionais apie 

| visokius prasikaltimus mano: 
arielka padare mane žverimu 
mano paskutine žudinsta pa
pildžiau ant mano paezios.

Ryto aplaikysiu užsitarnau
ta bausme smorties isz ranku 
budelio. Mirszta su gaileste ir 
yiltije, jog Vieszpats Dięvas 
susimylės ant mano vargingosI to-

, | duszios.
Bot pakol atsidlcirsin su la

ja aszaru pakalnią, primenu 
tik tie'^ dęl viso svietu; Sztai

t

Girtuokliai, 
Paleistuviai, 
Bedieviai, 
Ir vagiai, 

t a ♦
Da daug naujienų turiu

►
*toto

to

•*

1 toto* *
! f*'
i

i

B
>

Kuriu sutalpyti negaliu, 
Ba in Westus ant vakačiju isz- 

keliausiu, 
Gal gurbą naujienų ten surink. , .. ' , į

I

ne

szluostąi ^ayo artimųi^daugiaų

4 4

* *iA>

siu.
Dieve duok, ka-d norints' karta 

pasibaigtu,
Žmonoliai kitoki protą gautu.
O tada man nereikėtų taip tan

kiai po svietą laksiyt,
* Ir savo sveikata patrotyt

.. ISZ DIDELES MEILES. ..

— Jau kad mano vyras mi
rė, tai asz nenoriu daugiau gy-

I
Bijokie tu Dievo! Duok

— norints
f’ito

. , »* ■ į
Kaip vadiniesi ?
Antti Metsantausta.

t

syere, ne įkaip deszimts :aszaru
» j iszverktu per tave ant tos arty-

- Į — Isz kur paeini ? 
cziausių maisza del miltu. Tai Į — 
ųtlikes, užsilipo ant pecziaus. ir už pusįuli kaimo.

, ' | — Norimiltu1: *
— Taip. Pasakyta man ežio-

■ '■ ■ i

rengtu ji jam didžiausia ir bal
V J

V V *4

t 1

į mo.n©lajws-t
rhano baskfitinis It^Iainontas.

‘ Atsivers-- 
kiteįbįz JęeJio, gįrtųokjystes! ’’ 

'■ ė' IlSBHiM kur nuėjau. Pakol da laikas^ 
'atsikratykite nuo arielkos^

Szaukiu in visus.•t, W .) 11

Į I
< lt M

-

11

Nuo kalno Motsuntaka

Nori miltu1.
I

kiteįbįz JęeJio, gįrtųokjystes! ’’ 
l\|ano gyvenimas jums parodoj

I

v 
f'

§ Pi’isiląižymas žmonių yra 
tai kaip kvopentis vanduo .gali 
ji uostyt, bet nę reik ji ryji.

r Serbai kalba kad: namas 
stovį ne ant žemes tiktai ant 
gerus, ipoteros. ; c

Ar įsztikro reikalauji? § Raszykio tiesa, mylekie 
^tųos, kuriuos tau iszpuoĮa

§ Savo nevidoną, apteik 
druska ir d uona. —F.

i ’atsigulė^
— Kada-gi rengiesi eiti ?
— No tavo rūpestis I Tu tik I nai už dyka galima $įįuti.
. ... . L < k \ ♦ Jtu. i • i „ ____1J j

■

Kieį paskiau Aamu stbngeąij gaujai ip nę dęl, zpbovps kėlia-

Trūksta jutos įifonos T 
\ ’ .. ...

• I į! -į' '
-n’jbi, -H. Bin '■ )• U, . 1 ■ •

tai žiūrėk idant tau miltus gori 
rai namo parneseziau. į

,, I V A » » , ’ t . .

Juk ne del zobovos ubą

savo vyra prakalbinti dedama į vau sziandie ^szeszias lųylias 
jam ranka ant peties, kada jis |

I a.
1

gęrps, jųotoi'os.

k
5

plūst.

atsikratykite nuo arielkos
z *

idant vetoes, žiūrėdamas, isri 
arielkos ne nuvestu jus ten^ 
kur mane nuvedė. M

t

•i

•r

veut Eisiu pankui ji.
■ ■" 'MM

jam truputi atsilset 
kapuosia. *

t-

*

* C'
Ii t '1

Skaitykite “Saule”
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ŽINIOS VIETINES
— Ant susirinkimo Tunnel 

Ridge kasyklos lokalo, buvo 
praneszta kad ta kasykla dar

I

I * • Ui «iF"» 1* • • 4, »' HIH f ’ * ‘ ,
anglį nuo “dort-Įiąnkiu”. To-

t ‘ "
jau ir teip konia stimpa, luk 
aut!” Ir nusztilo, kada iszejau 
isz užpakalinio ruimo, kur sc-

ditiba kaipo “vaszeris” ir varo 
anglį nuo “ęjort-bankiu”. To- 
dpj Joka^s paliepė nekuriamą 
vyrais kurie ten dirbo, ypacz 
fąjg^moiiapis, kad sustotu dir- 
bją, ibet-Ątif kito susirinkimo 
laikyto utarninko vakara loka- r ' ' ■ - ■ - ' - * t - ■ - ' J

dą pasįliktu, prie darbo

isz-pirmo vordo dar 
Pottsvilles kalėjimą už biauriu 
pasielgimą ir užpuolimą ant 
14 metu senumo mergaites duk
ters Miko Jokacziuno isz Gil- 
bertono. įtaiko perklausymo 

,pas skvajeri jie prisipažino 
- prie kalties, sakydami kad jie 
ĄŽkvete mergaite imt pasivaži
nėjimo su automobiliu ir ant 
kelio tarpe Frackvilles ir Mo- 
rea pecztis atliko savo biauru 
darba. ■

1 I * 4' '■ • f . < t į • ‘

- Praeita Utarninko vaka-
I »*" I ’' »

a^)ie 5 valanda, Mikolas 
."Valakonis 52 metu sėmimo isz 
Park Place, apleido namus ir 
nuėjės prie artimo mažo prūdo “ t
inszoko in vandeni ir pasiskan
dino. Priežastis patžudystes 
yra. jog nelaimingas vyras il
ga laika buvo be darbo ir kito
kios rupestes. Vieni sako kad 
jisai buvo vedes ir kad jo mo
tore ir trys vaikai gyvena Lie
tuvoje, kiti vėl pasakoja kad 
buvo nevedes ir turi broli Illi- 
hojaus steite. Kūnas randasi

• i

vyrais Jcurie ten dirbo, ypacz

bj . bet\jint kito susirinkimo

las^UUtare kad tię darbininkai
Ml L. Ii J. t . F’ ■ 1 ’ ' !l ' į * f ’

Keturi jauni Lenkucziai 
randasi

»1 <

. f • • 
£

, apie

’»(J
1/ <

; h

W ’ «■ 1 J ’■ , * Ui’’ , *

□as graboriu Traskausfka kuris 
1 ' 1 / . . . V . .

filį apie jo palaidojima. 
r i *x* i ■ i i» * *4**1> . j-* |

/— “Saules” redaktorius Į !
Franas.Baczkauškas su žmona 
p* “> . L 4 ’ * , . 4- ■ . •t

antijiubata iszvažiavo ant va- 
taęijos iti Indianos valstija kur 
aplankys Savo gimines.

" » ; i lb J

, Nedelioj bu* ekskurcija

aukią kokiu žinių nuo gimi-.
',>}■'i* . .

“Saules

įinti, jjubata iszvažiavo ant va-

t

p v<
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Isz Visu Szaliu
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RAGANISZKA
SZAKUTE 
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OJ TIE VAIKAU
.1 < ,

Mažas Juozukas yra labai 
nuliūdęs, ba ji neleidžia pažiū
rėti serganezios motinėlės, o* 
bet tėvas ir kokia tai moterisz- 
ke tankiai ineina in kambarį. 
Todėl pradeda verkti ir sžaukti 
mpmos... Tėvas ima ji už ran- 
kos ir sztikjo kalbėdamas: ■ ■'

•v ■ w v ’.T-aari-

KAIMELIU
•’H*'' .V' v .r/ 4

Minersville, Pa f Mykolą 
senas <__ ___ ___

gyventojas mirė praeita Panti

’ F
»u >

MinerRVillos1 !'| Juodkntnys sc 
r----  1 * - •

dėjau malszei jukindamas ci-,1 ^gduwa jĮgtt Mka. ,Jjs 
frnrn ir klnnavdnmns nasiknl-1 L . _ -m r Jt . .<
bejimo tujų senu isztvirkeljų pftra^jp^
gara ir klausydamas pasikaL' biivo har

pažeminanezius musų gražės 
Lietuvaites, kuriu* veųlelei at- 
simusza kaip roželes, pakol 
tiojei szetonai jais neiszcziuk 
pę. Oj spaudžia žmogaus szirdi 
girdėdamas tokius paniekini
mus. Argi ne butu gerinu, Jei
gu musu Lietuvaites apsimal- 
szytu! Juk randasi terp musu 
gražiu bijūnėliu — vaikinelin, 
su katrais ne butu sarmata,už- 
ridiiot. Bet 'kas nori paymti 
sena ir isznesziota czeveryka. 
Kožnas atmeta. Mergaites ap
svarstykite taji dalyka gerai;’ 
senatve užeis, mirtis atejs o m

\ I f j 

?) r/

*$

dangų tokios ne ineis!
ui *f.

— Daugelis atsitikime ran 
'dasi musu miestelije kpie ku
riuos turime užtylėti. Bet už 
tai neaplaikome ne gero žode
lio nu($ tiiju, apie kuriuos Už
tylime, o khda Visokie ponėkai 
galimi pirmutine proga, tai pA- ' ii ' t * «
niekina iszdavysta visaip ir 

... Sztai ant paveizdos 
primysiu kelis tokius atsitiki
mus apie kurios užtylėjome. (

Nieko nepriminem apie tuo- 
sius “dzentelmonus’/ka per vh 
sa nakti persėdėjo prie kazl- 
ru ir praleido visa uždarbi o 
szltoriiinkui neūžmokejo. 'r>

UŽtjdejomo apie ’ tti'bsrua 
spoi-'toiitts kA ėidaniP mio szo- « ♦ ■ •
kiu kūle bonkutės nuo pieno, 
stovinčzitiš prie d u riti ant Mą- 
hanoy ulyėzios?

Teipgi nerliszem nieko apie 
Laja mergina kuri pasiskolino 
nuo stivb drauges'šzilkinė Szle'- 
be tint szokio ir neatidavė per 
in kelis menesius supurvihta. 
kelis nienesius, ‘ sugrąžydama

Apleidome apie t uosius “ge
rus žmonis” ka vogė nuo ‘durirt 
laikraszti “Saule”

iszloja

in New Yorka ant Lehigh Va- ,gaĮctu užmokėt.
lley geležinkelio. Matykite ap
garsini ma apie tai ant antro 

f 

puslapio.
I • I

Miesto atsirado kokis 
tai amaras, kuri daktarai už
vardino ‘‘namini pleperis” ar-(<

b<t - ‘ ‘ liežuvininkybus. ’ ’
namini pleperis

Doros
bijo ir(notares tos ligos ne

• * • ’ l

bjaurinami josios išz tolo, o prie 
bjauriu kabinasi kaip kolera.

t 4 ’

(1 X'___  _ ______

l'.įj-- ............... i

,u^a^!v isz priežasties strai- 

įlrąiĮca. uŽ tai kad keturi koiti- 
paniozni yyrai dirbo tik po dvi 
dienas apt savaites. Ant speci
alų susirinkimo -.lokalo buvo 
nutarta straikuoti pakol kom
panija n^ pristos ant ju reika-
lavįmu. . *• 1 ’

. ♦ ' "O *■ f 'H*. . ‘ .! -

• . A /» •<**’" ,!^' * i “'k

Amerikonai • laikais
kalbėti, apie musu Lietuvaitfe», 
9f labiausią, jeigu atsilankai -n 

^cįg^s^orį ąr pulruimi ir isz- 
tgirati spoĮrtę|ius ir vedusiu vy- 
įtijt pasakojime- Sztai ant pa-

Maple Hill kasykla stovi 

ko aąglekasiu, kurie iszszauke 
si raiĮca. už tai kad keturi kom- 
paniozni yyrai dirbo tik po dvi

1-/

Graudu klausyti kaip
,r ... - T_____i pradeda

9t labinusią, jeigu atsilankai

o už kuria

Nieko neraszeme apie pasiel
gimą nekuriu musu ‘‘fain”> 
moterėliu, kurios važinėja barni 
bileis ir girtos parvažiuojo na-! 
mo; jeigu dažinotu apie joises 
juju vyrai, tai pasidarytu tik-j 
ra pekla.

O apie nekuriu dukreles do
ru tėvu, kiek tai kartu liŽtylO 
jome apie ka patys tėvai nėži 
nojo? ‘
' Žodžiu ta rent, daug žinome 
visokiu atsitikimu apie kurios! 
žmonis nežino, nes tylimo/baį 
per tai nužemintumem vardaį 
Lietuviu Mahanojui, bet gina-j

I

r>

r ♦

i

\ i

’i-.x žinome

Lietuviu Mahanojui, bet gina-j 
me jus prieszais svetimtau- 
czius, o už ka aplaikome szpi - 
ga ir- paniekinimą nuo neku
riu. Bet musu užduotis yra pa- 
davinot teisingas ir akyvas ži- « *<•.!> *
niutes, o ne judint lizdą szlr- ■» w b į «
sziu. Oj žinomo daug apie ka 
kiti nedasiprastu, o tie jei ką Ir 
žino, paniekina mus, nežinpda^ 
mi pdtysį kad'juosius tas patą 
gali patiki ryto.

iW&fe. ,Batalpy»ime girdėta . 
ktiįba terp dvieju angliku, jąd 

/^otiją.jupuyusiu nuo paleįstui 
kupė kalbėjosi: “ Sen,

kalbų terp dvjeju angliku, jail

ąr,’tu patinsti taja jauna Lie- 
tuvaite ką vadinasi X... gra
ži mergaite ar ne! Turėsiu su 
ja ja sueiti dr pažinti, o turėsi
me gerus, laikus. Automobilius 
ir /kelLdoleroi - padarys viską 
O.&” jam atsako: “No- 
thing doing boy, jaja visi mies
te žino kaipo naktine valkata,

mi pdtys, kad juosius tas pats 
. .............. '
................ ■ i

GERESNIS UŽ VERBLUDA.
' *r< . ' . - ••7- • '• • ■ • ■

~ kalba vjQnut 
papas.daj;ąktoritj ppinąs 

_ _ i i * ii.' I f ii *

r ’ Wv^Ci. palaidotas

dukt.ąio, 4„ r', .
i'l 

_ _ I

v.
riedąs Sagaftiti, -511Ę., 
|St’ Buvo1 pZ metu amžiąus 
i.." ' “ , “
dybos, Vintautu kaimo. Velto- 
nis pergyveno Tamaqua 12 mq- 
tti,. o “ Saules ’ ’ skaitytojom 
buvo per 15 metu. !
džiausiam nuliudimo paezia 
Morta, vedusia dukteri -Mrs. 
Al.; Pažėra, kaipo ir broli Kazį, 
jdvi seseris' Mrs. N. Filipoyicz 
Iii* Mrs. C. Schultz isz Newark, 
N. J. Laidotuvės Htslbtivo1 So-' 
^odoj 0 v., isz ryto su tipėigom 

iSzv. Peti'O ir Povylo Lieti, baž- 
nyczibj. ■ • '

i ■ — ■ ■ fl
Frackville, Pa. — Edvardą^ 

: Pus'keyiozja, 18 metu senumo,

f<^vwąo,>f

KARSZTA MOTINOS MAL- 
: DA ISZGELBEJO VAIKUS

|4V •;
♦ t '

0 su JOSIOS PAGELBA 
i INSPĖTOJA SURADO BE- 

.K- NOVISZKA SKARBA 
>wwyt

SįųtCUL

nHiLts- ;ii- dasekimai

1
*■ * ’ « J

NUO PRI0ERIMO.

Lublinas.— ”
j. jg ' 1 ■ i »» I f v, 'i"! iij * j i y *■ ( ,

hdti 'kokie apėmė kaima Ptost m . ...

__ A.r 
1, . * >■ " .

?/ ■ ■ ■ MVIE
ii YarM,;’F^Wi
įįaimd’ nesirarfb “t)0 _

! «' * > . . < • t • i ‘

r ?

nu ir vį^m <lųkt,Q:

»«;‘Į»į;5yTsiig^įS|
jV> * 'J
Jriofaitiš Sagrtftiti; *'51lloE^
KJV* yvyižL’hU U14*<4AC>UO A* V .

paėjo isz Lietuvos, Kauno Re- ‘fhhllu, nuo ko'apsirgo tik* gule-* 
jo ilga laika“ bo valdžios. Vy- , 4 * 1 i *. i
rui lo^is gydiitias nelabai patri 
ko,<

i *

it

^OMpEJOI-n J

• Miesto.Pompe joi

1 mi^w?cjo
su ragamszka sza-

ra in-

IM ' Per barams tva-

J^Įviu,vp’diF iiižkiliejUnft FJUpe* 
pligo, vienatineiivieta kurios 
ytindu6 bfeiiždnlė* Jbuvb bftįny- 
JeJe kuri stovėjo titit kably tu-
■ J.G.
J 1 *senum

nt
įjLgike tvano; trys maži vai-

kienes sumano valkelėje
J *'"

plaukti in bažnyczia kur galė
tu saugiau praleidi ^avojln-

griebta per smarkų vandeni li
kos stumta ant vidurio upes.

<

vi

i todtęre^ Spashilienes, teip yn- spįtdjt^ tnotėfe Mttttiloni, kuri 
rglot dirihttin'“maiidra ’bebaiv. kuri. įnVtiiittKld’ 'MlftSfseihoviszkad 
įjt, jatbjiis- pirmiAusia davoi:<lig<o4i griautas''Vietas'1 (^linkinėje; 
J “ It hitt Kzhiota įjučdosduonos:tulL j HįffHl‘niia diėhn’sthiirai' to

jo ilga laika" bo valdžios. Vy~
i * ’. ' i <,

kalbėdamas serganoziai
• w ^7 w v a J — . ♦ < > ♦ •

Paliko di- kad “.mandrale” apraganavo

likos aresztavotas už vogimą 
daigiu nuo automobiliu. Kada 
buvo pasodytas in 1 
pasienio savo diržą ir bando*

» » * I

kalėjimą,'

su jubm pasikart bet likos iif 
laika patemytas per policijai

• • » - ♦ »

ir tim iiiz josios iszvaryti. vel
nią. Tahiti tiksle nusiunto pad 
boba idant-pribūtu ant • laiko 
vidurriaktTjti* iT 'regatų, ktiip 

;jisai įszvariiitis' velnią isz 'soi-u 
gahcztos' fetivb )pAiSziok,‘vbhi,‘b©'i 
bh ,’neatėjo !atit'‘lpuŽenklintob‘ 
ivaltindos/1’
‘ TadaiVjį^ažJVidurriaktije |fizf 
i trauko sergaht^Wiottire! isz* lo- 
ivbs ir kone linvi’tkorti.ntdauko/- 
’kur pradėjo >v ittihiilaėzl rd ingai 
plakti idant iszvaryti isz jos 
pikta dyasia.i Buvo isz 
darbo labftie; -užgąndytas, 
velnes sjv,didejjp riksmu iszbe- 
gįnejo iy.ąiotore yijjai apsimal- 
szino. Žiiiomą.’kad teip nusilp-

Y

vidurnaktijė*. iT TOgatiij
♦ “4" ■' *■

gahczlos ’ stivo .paėziok,’’bht'ibo- 
t 
hĄ6|ULa

savo 
ba

i Gilberton, Pa.

kurie nupjovė diržą ir iszgel 
bėjo jo gyvasti. ' ,

' I
Praeita f

Utarninka. sugryžo isz Francu 
josMrs. Maro Bacvinkienc, kur 
perbuvo 3 savaites. Fra nei jo ja 
atlankė kapa savo brolių Jui;- 
gio Klimavicziaus kuris , žuvo’ 
laike avietines kares, p. Bacvin

,i

kieno labai buvo užganėdinta 
su kelięnc kurios kaszt.us, ap-j 
dongo Aiperikos valdžia. * >

— KitaPauedelio vakapiį 
24 Augusto, su MiaipąrtM8 P£u; 
sides Szv. Ludviko 
atlaidai ir tesi^igĮ. PtOTtyfa? 
vakarui. Panedoru) vi^kgr^ per 
Miszparus ęi>|cysr ‘ pamok
Kun. M. Mikaitis asisjeptus Jsz 
Mahanojaus. Utarninko per

f t

suma sakys pamokslu Kun. J. 
Mockus isz Coąldale o vakaro 
per Mišzparus sakys pamoksta 
kun. K. Klevinskas isz Tama
qua. Miszparai baigsis su pro
cesija. ' ’ -

ĘAS BUS RYTOJ? , 
." J ’ “ ? I / -.-u* ? 1 «

■» t

ięzaiszkyt, ka tai ženklina pra- 
naszas ?

— '/Mano vaikė, pi-anaszas, 
tai "yra' tokis’žmogus; kuris žino 
kas ketinti' btiti rytoj . arba . ;ttz 
saiivmtes Itiikd. v ’ !<4•
:. -r-' Supraiitu, tai tokis žmo-j

' . . ’ ' i

i . • > ♦ ‘ K • ” •'

dongo Amerikos valdžia.
* ■< 1 v! .»

skies Szv. Ludvifco f

1

Tgo, 
ąndub

1 
I

! BiffHb nriA di etin'sth i gar ’pii^ 
i • .

1 y į> <■* * y'Tr%*| a*
rink daugiau* kaip ^OOhthctu

____ i<y, ’ o f ! *Jl*
įsa aplinkine .įnz^tehĮukllu

■ W W M JJMF $pr V|^T ^"*** y v w

kuri phįaiseJo t>0

I* * '■ ** r’- * ■ rniik. ;l A'1 'i > 

kds ir sztikjo kalbėdamas

garnys ir atnesz tau jviu
’Z3 I . ii-. i r Z'

liuką ar sesute

• /Neverka Juozuk, matai 
tniiiiųiUj aerg^ pae ja fltlpks

Pasivyk ka t
zF

H r<
yįP

Juozukas klauso atydžiai, gL į

ne jo. nuo, tokios operacijos, kaci 
in dvi dienai po :tam įpire, o 
nelabas ^yrųs^iko^j jUŽdaijy

jTFnr^ r’-.?<4ioii 

ų:ty>

l’CV .".i

in dvi dienai po: tam įpire,

k alo j im^juž >ži|4ips^
įf > l/’ ’J|

1 A 1V1 □ UA- v q 
KA1MOCZIAI

ŽMOGAU

| patiniil Knl-
piti Orline, nuo kokio tai laiko 
no lijo. Pagal nutaiipia senos

1CV‘O
-------------------------------

v

V
I* 4i

AMI

klydo žino po Neapoli, 1<ad Ma
taičiu surado senoviška kkar- 
ba miesto Pompejoi, kuri uX-» 
griovė vulkanas :8enoviszku<>^ 
šia laikuosia. Skarba surado 
kuriam namo fymisžįo gyven-J 
tojaus Narcišussd; Motore paJ 
rode vieta dkarbo su pagelba! 
Hganiszkos sžakūtefe.' "Dąrbi-i

kai naszles Marijos ZTStkovs-
—nu-

gas dienas. Mala pa-
i. k > f . j • _ . J A F L i

i/.

lįai u^imi'sliijol Ir^nt*gą|o<pa- į

AuI>M 11 lt O * '■♦‘4 *"♦• ‘ **»* ■*'• *• «* ^mw»e J t. «n 4J
— Tėtuli, asz norecziau ar 

kliuka! • ** f c >

0SS ==MggS ==SS g

Lietuviszki Bonai'

hirtkai įiMdbjd 'kUsir ir ’^ritimu 
Jl6 pėdu'/’ sbriisfa triažą^pitkia 
vririne4 vtoai.iFfttrys r aiikslnes 
plytUkeir didtibld B '.(idlTti. ' 'i :
• /I)arl)i'tiiiikAi; j&iakd i ^oliau^ 
Ha didė^iifttrtl:kilrbu’dVčg1J! iat6-i 
yiszikas titi 'Nnrci-
isussnš buvo ttiYtitigų zmogtiHi^
I • a < .. . * » » « A I

-J . , V » M ,

plytų ko K-didtibld -B .ėdlfti
* r

kaip szitindieniriiv : Amorikb- 
niszk: jrpilijdniermL;* SukųTtin,! 
ktld sklepv tojo namo- randasi 
voga pilna brangiu žemeziugu.

Darbas b.i na po prižhira'
* A. A M A A A

I 
i 

. I
i 

F 
i 
|

- I

valdišku žiunnti ir mnzejaiis 
valdytoju Neapoliujė.’ '

-  ■ ■■■»»■■
J $*♦ d L / v •J

GYDO PLAUCZIU s
Į ii 

.■ >!< |

r.<v7''- Ja Ik)

bz mv ■

ligaJ <’ ■ '" ■

mvi i T*u' <) » . *

ZIEGORNINKAS GYDO PA- 
SEKMĮINGĄI ; ?LAUCZIU j 
LIGAS SŲ .BiAKtfW. !

’ ' * I
T

4

Nelaiminga moUntiJBmtyda- 
ma kokįjvm . pavojui ą randasi

Motinob
vaikai,v ątBiUąujio antj. Jcėllu 

7;, 
Dievo, Užtraukdama rankas in

i

jo teipgi melstis.
I k -r • 1 V z

ai__
jįalii bažAyczios* Vilkai pama-
.r . u-L' . . ............T>.V" Į,
t.^ motina mėldžianczia,' prade- 

1^1 -JV-5 CZa‘Jtl . - A

► kada jau vjrca viltis 
buvo

įjaike, 
uvo*I

I i V > a L L'i ! « 1 V1' * I'

SszgelbetT vaiku, valtelea
SUSI-VUAJVIAa VU11V1L QUr><“ 

n , i j 5 ■. ’
'Jailke prie szaknū "plaukenczio 
medžio. Kareiviai paskubino* V
-in pagelba vaikams ir giluk- 
ningai iszgialbejo juosius nuo 
paskendimo.

Aplinkui gyventojai mate 
tame atsitikime Dievo apveiz- 
da. Po apsimalszinimui van-

i ?■*!< 7 ;• .... • < -
, dėtis, szitaitai žmonių nusidavė 

tPwW Mok 
U.VJ ■■ ■• ■ ...........

ISZ LIETUVOS
I ’ ' 1 " I

* ' u .
Aplinkui gyventojai mate

iifĮrI)iey^ ",
u j h h '

'J*

I!

;’J<

ur^of/

( Norintieji parduot gaunate -
l aukščiausia markėto preke.f 
Del informacijos rašykite in/ 
Dept. 4. • • . J

Kurt H. Schurig & Co*
i 4 ■

1

Del informacijos rašykite in _r i . h

4

*A 50 BROADWAY 
NEW YORK 
=-a„ ... ±S

Ant. J. Sakalauskai
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centra St; ShenandoahJPa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

<

iJL

1

*

Nuliudimo. valandoje, sutei- 

laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. ■ Busite pilnai užga
nėdinti.

* 1 .

1 

jeigu .pareikalaus, jftano pa-

kiam geriausi patam avima. Pa-

z ,w i J * * t 1 ‘
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

r

t

tarnavjipa Ui -n)eldžj^ /mwA tc|c~
tonuoti ,q pribusju in <kwĮmU
minutu. Bell Phone, Dial 2-1.512

T

t •

4 *
CAPITAL STOCK f 125,000
SURPLUS n IR., UNDIVIDED 1

Į

Į

■
i

PROFITS 1623,353.61? Z,
"— . , j...

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prade
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetTėikalaurtąu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis. .

PERKŪNIJOS AUKOS. 
Pluhdakiu'km.

trenko m Jono Jurėno gyvena- gr- • '■ • |MĮ i * >" * x j, tWT *
m/ijŲmą, užmuszo jo 14 metu 
^|mįl Atitanu ir. sudegiiĮo ruma.

1 * % I
MJ VIV<|i Ii UBxV^J O K ' P » ’

j ,i’K-r"*' ‘-M-''*/*'•U«’ ** pagelba szaknu ir žolių. Likos; Liepos 16. — N’. Radvilisz-,*

*•*1

Pluridak iuTan.
Oi W 1 • i ' Mil L1

^i^c6Kwn"::yiT ctx^o *

> ?a-;
\ *

jcttUBiuKz/rir azuo m*
Rymas. -^-Amato Zoppich 

ziegortiirikajs visg - tl'n< 
garsėjo ‘ po \isa' aplir

i

n

(
: (Triesto, 
aplinkine is^ A

^patinhtktiSr Jca$-!^kis užmėto’ sd^^ttfino jjg^f
ragą Įlysta aut J ikairiųų. Tame'

Praszaų .kunigėlio mauj go

gus kaip asz...
Kvailys esi

h4 ‘A *

pribuko in kaimu f mažas , . cir- 
kusas.itorp darbininku radęs! 
ir- nigeris. Juodulis .nieko pi'k- 
to neprijau^damas, iszejo in 
kaimu pašivaikszczioti isž ko 
kilo didelis sumiszimas ir riks
mas buk “ velnias” 
kaime.. .

; b* Vienas' hz kAihlOcziU’ inYbe- 
gb in vurpinyoziA^zAtikdamti^

i vis'tis gyVėntoju^/įkuriti 'atįtrc-j 
go. sii dalgeihitJlf spragilais «ii^ 
užklupo ant velnio. ’Pradėjo 
Vytis' pti,skuif'murinu ikpHs’pa; 
sislepė1 in' ’sz (ill iri/ Okaiintiozla i 
Apstojo ^zulini isz tO10v v idani

pasirodo
JHJJ

'su
1

jisai paszaukftas in Ryma ant kio valscz. Suosto bažnytkai-
iszaiszkinimo ‘savo gydimo del my griaustinis užmusze toį^baž-

joė ir kokiu budu jisai gydo ttf- 
t ♦ r • • j

daktaru isz Ziriystos Akademi- nytkaimio gyventoja, Zimku
k * f 4W.lt •»* ’i*■ k ' 4 r ' /

Juliu apie 26 metu amžiaus.

—‘ /Matai kunigėli, asz žinau, 
kad rytoj bus Panedelis, 
suvaitos Utarninkas. * . 

f <

vėltiias ’ll^pabegltlv Kięk kart ii 
nigeris issSklazo galva isz szu-

«• K , f ' 1 »'* • * 1h f

• ap-

t » ’"r »

ja liga. Ziogorriinkas už’gydi-. 
ma nepriima pinigu tiktai au-

• 1 • , *

kas kokias žmonis jam šudeda.;
1 Lyg sziolei iszgydo jisai pti- 

^tikritingai ‘ snVirtetiiti ■ sžiftita 
^mbdiii. iv(iydiriiati užima’ ritio 
mėnesio* laik’d If^aniėttii. Ke-į 
Ii6ji;lig6nbtitės jau' iszbande jo* 
jė g/diiriti^liėbkmiTiga?, tikta?

........................................... . ii ■ .
Budas jtijb^gydiriio1 yba ? ih* 

cŽfrlęsitnriHk in^ligėiri siiitPl^ž-

li6k’Rgv6nbbtės jau' iszbande jo-t

rdu fez tbjd škaitliauš ifaln?

t

4 r * 4

* *

i

j!.
t

!4 -ii

*

’4^
I <■

If »

''t ' I-

T—

1 I I

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, yice-Pres. ir Kas.

I

O UŽ

linio idaht persitikryt ar 
gultojai da; no tonais,1 kaimo-* 
ežiai bėįfo su kiidelia baime.

Užtruko MOt kėlės valandas, 
pribuvo Oirkilso direktoris, kil

ežiai bėgosu kiidelia baime.

Read i n 
. lines

n <» M)Į f (J

r1 .5 r
SMAGI NEDELlNEf < 

*’ J EKSKUROlJAV’u4

♦’ }• 4
. .A

K. RĖKLAITIS;
^^Lio|uvl»dj|. ^aį»oriuj4'

‘ . ---X-—. - . • . m

y Laidoja numirėlius paz ( 
p gal naujausia .mada ir 

mojcsla. Turiu pągelbi- 
r. ninke'-moterems. Priei- 
r ri'amoi prekek r*, f A

1 M6 W. Syreeo (J 
Bell''Telefonas 149 ' 

MAHANOY CITY, PA.
*•’ i 306 - Market Street \ 

Bell Telefonas 441-J 
3' TAMAQUA, - PA. 1

&

*

u.’'

In Philadelphia $3.25
UKtnl” . Shenandoah $3.50 ,

23 AUG. IR 6 SEPT.
ARBA

In Atlantic City $3.75
Isę .Shenandoah $4.00 

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimalidjrkite maruose. Pasivatk- 
szcziokyte ant Boardwalk.

Specialia Treinas Subatoa Natai 
Isz • > ■ <........... valanda
Shenandoah .............  2.00
Mahanoy City . ................2:39
Tamacjtin .«.•••••••••••• 3.04 ’

J 
j

In New Yorka $4.00
NKDELIOJ, 30 AUGi't 

1 Taipgi į
PANEDELIEJ, 7 SEPT. ’ 

?t'' ' -...IR... '-'"i
■''! NEDEDIOJ, 13 SEPT!, j 

J Matykite plakatus apie) daugiaus.

Pabaigos savaites ekskureija

t v

i A| i
»

ikpdi6fct¥išž jhW'žiftomu žoliti ir 
sžakhu tris kartus ant dietibs. 
Tula ligoni isžgydc nuo\ plau- 
cziu ligbš, kuris sirgo per '21 
motus. :

» \ . r ‘

Direktoriai ligonbutes Pav- 
nello- ir Modetia Ūniversitėto 
iszbande jojo gydima’knt 30 li
goniu. Pasekirie ;btivo tižgatia-

! TAMAQUA,

6 6 6
• . • * t *

•M

X

e . . ' * » * (

• - GYDUOLE AR TABLETAI . 
Praszalina galvos skausme In 30 mi
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mos tie del kūdikio eaalcalo.
, "į lehightfalley .

EXCURSION TO

OR BUFFALO
NEDELIQJ 30 AŲGŲSTp 

"n-’i'ffieS'. __ In ten ir 
■i ,.imW

riam pasisek© pertikrint žmo- 
t .e 1*** 4 ♦ • • r , t

K . L « • ' ♦

nis,* ’ kad’ tai * ne vėluos, tikta i

4T % T »* ’

•^fninyte

sziatįio^ jodei paveikslu yorbįu-

, '■ . fį /'4. Hf ./■ • ■ r,------- .
.— Kastai db žvėris ’ tašąi Matykite aaujaa American Ęalle. ku^
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Specialia treinas apleis Mahanoy City 
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ir pribus ,in Buffalo Nedelloj 5:06

Nedėlios ryta. Grįžtant treinas apleis
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Pabaigos savaites ekskureija

In Atlantic City $3.75
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