
4

X

t

lp

%

I
J •, 
v

f

¥

%

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

* ■ I *

YEARLY SUBSCRIPTION 18.00ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application.

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STR.,

No. 76 ft KNXCRKD AT THE MAH ANOT CITY, PA/ ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA„ \ Ipost.office AN SECOND CLANS MAIL matterJ

Isz Amerikos 
t ■■■ 

UŽDRAUSTOJI 
MEILE

PRIEŽASTE TRIJŲ MIR-
CZIU 

NUŽUDĖ MOTERE, 
VYRA IR PATS 

SAVE.

PRIELAIDINIS

Port Ben, N. J. — Ben Barn
sley susinesze su Aniele Frodi- 
ma kuri yra vedusi motore ir 
motina trijų vaiku. Jos vyras 
supratęs ta nelcgaliszka meile, 
užtikęs Bena prie moteres, isz- 
mete ji laukan, tas nubėgės na
mo apsiginklavo ir sugryžes, 
szove in Frodima pataikinda
mas jam in plauczius nuo ko 
mire in kėlės valandas. Mare 
iszgirdus szuvius norėjo atimti 
revolveri nuo mylemo ir tame 
szuvis pataikė Anielei in szir- 
di,kuri mirė ant vietos. Benas 
nuejas in užpakali namo, palei
do sau kulka in smegenis ir at
liko ant vietos.

Motina Barnsley kalbėjo po
licijai, buk melde savo sūnaus 
idant su Aniele neužsidavinetu, 
ba tas jam ant gero neiszeis, 
bet Aniele su savo meilingoms 
gromatoms pritraukinėje josgromatoms prit raukine jo 
HUUiiAcut* kurt daugiau taip, 
kad jisai negalėjo nuo jos atsi
kratyt.

Vyras moteres žinojo apie ta 
uždrausta susineszima ir il- 
giaus nenitkente atsilankymu 
prielidinio kas užsibaigė su žu- 

• dinsta kaip panasziai ir visi to- 
' 1 kie atsitikimai.

Idaho. —

TRYS KIAUSZINEI 
VIENAM.

Mountain Home,
B. F. Ta te sumuszes dideli
kiauszuii persitikrino del fco 
jisai buvo teip didelis. Vidun- 
je radosi antras kiauszinis, o 
kada ir ta suhiuszo, rado tre- 
czia klauszini, visi turėjo luk- 
sztus. f x
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ERODAS BOBA
SUMUSZE SAVO VYRA IR 

ISZMETE NUOGA 
LAUKAN. 

TIKRAS KANKYTOJAS.

Alason City, Iowa"’. — Alverd 
Holstein, užvedė skunda 
persiskyrimo nuo savo moteres 
Blanche, kad jam duotu liuosy-

> 
ar-

ant

be nuo tosios Erodiszkos bobos 
kuri su juom pasilegdavo 
sziau ne kaip su szunim.Alverd 
pripažino, buk jo prisiegele tan 
kiai jam teszkino per žandus, 
keikdama visaip, o kelis kartus 
net grindis su juom iszszlove. 
Mat jo mylema Blanche 
už ji 162

svero
osvarus' daugiau, 

priek tam kerszino, kad ji- nu- 
szaus kaip szuni.

Subatoja kada nuėjo
maudyt ir buvo nuogas Blan- 
chele inejo in maudinyczia, 
musze ji baisiai ir nuoga

1SZS1-

I

kuri

su- 
isz- 

mete laukan, net kaimynai tu
rėjo paszaukt policija idant ji 
paimt po savo apgloba,
aprėdo ir nuveže ant policijos. 
In dvi dienas po (am jo prisie
gele sutiko ji einanti isz darbo. 
Kaip pasiutus kate vela užklu
po ant jo ir net turėjo vela pa
sislėpt ant policijos nuo pasiu- 
teles.

Tas nelaimingas asilelis da
bar jesz ko persiskyrimo, o sli
džia prižadėjo taji nelaiminga 
motcriszka ryszi irtriszt ir pa- 
liiiosuat ji nuo tos pasiutiszkos 
moteres;

Stoveda-

vaikais 
bet nežinojo, 

suims

NEŽINOJO KAD TAI JO 
SŪNŪS SKĖSTA.

.Ambridge, Pa. — 
mus prie fabriko American
Bridge Works, kuriame dirbo 
Juozas Brukąs, mate kaip apsi
verto luotele su trimi 
ant Ohio lipęs,
kad vienas isz j u yra jo 
Edvardas.

Edvardas su savo draugais 
plaukinėje po upe ir luotele ap
siverto. Juozas Blinki, 17 metu 
ir Edvardas Urban, 
iszplauke ant kranto,
nas Brukąs nuskendo.
f

nieko apie tai nežinojo, pakol 
policija •neatnesze lavonu 
naus namo ir tik tada dasipra- 
to kad tai jo sūnūs.

1 ' ------------------
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NEUŽGANĖDINTI
VYRAI

---------  agentai
SUSITARĖ NUSZAUT VIE- idant 

NAS KITO PACZIA BET 
VISKAS ISZSIDAVE 

IN LAIKA.

’ll

ISZ LIETUVOSIsz Visu Szaliu TŪKSTANTIS LAVONU
SUDEGINTA ANT LAUŽO.

Belize. — Valdžia pradėjo rū
pintis atstatymo sunaikinto 
miesto per vėtra, ir tvanu pra
eita sanvaite.

Pagal naujausia apskaitymu 
tai žmonių tennis žuvo in 2,000 
Lyg szioliai sudeginta ant lau
žo tūkstantis negyvėliu nes pa
laidoti nebuvo kur o ir neturė
jo tiek grabu.

DVYNUKAI PERSIMAINĖ 
ANT MUNSZAINES.

Pearson, 111. — Prohibicijos 
srtstpjo prie parko 

p r i s i ž i u re t d v y 11 u k e m s, 
kurios vežp korietaiteje Mrs. 

. Vienas isz 
prisiartino prie dvyh- 

pagloste 
i josios geletona galvele ir pra- 
. sze jiems
I kurios novos radosi karietaite- 
j je. Motina nenorėjo sutikt ant 

b 
01

I

Appleton.

GERA MOTERE

Milwaukee, Wis. — Klemeii- 
. . 1 sas Burkot ir jo draugas Povy- 

las Kida likos uždarytais kalė
jimo už sutarti nužudinimo sa
vo paežiu ant atsikratymo nuo! 
ju. Klemensas turi dvi paežius 
kuriam labai nubodo, taipgi ir 
Povylui nubodo Jo motore 
susitarė abudu jais nuganubyt 
baisiu budu, lai yra Klemensas 
sutiko niiszauti paczia 
draugo, o tasai vela sutiko pa
nasziai padaryti su paczia savo 
draugo. Pasiėmė in pagelba da 
treczia, koki tai Stepą Hardzi- 
ka. Atvažiavo automobilium 
pas Klemo paczia ir kada norė
jo iszlipti, poiicijantas 
kad tai kokie gengrteriai Ir 
aresztavojas visus nugabeno 
ant policijos kur viskas iszsi
dave.

Antra pacziule dagirdus 
apie a ros tavoj ima savo vyruko, 
nuvažiavo ant policijos ir mel
de kad ji paleistu ir jam dova
notu, 
pu savo Klemuko, buk jisai tu
ri kita paczia ir du vaikus, su 

tegul ji 
velniai paima, negana, kad ma
no norėjo nužudyti bet kita bo
ba turi ir mano apgahdinejo, 
tas perdaug ir nenoriu su tokiu 
velnu gyvent, darykit ka norit ............

Mare 
agentu 
kos metu mergaites

parodyt dvynukes

bet tuom daugiau 
py rosi pažiūrėt dvy-

ir

savo

mane

pacziule

bet kada dagi rd o isz hi-

piktuiriu paszauke:

su tuom rakaliu!

PASISZVENTE DEL SAVO 
VYRO EIDAMA TRIS MY

LES IN BAŽNYCZIA.

i praszimo 
agentai 
nu.

Ant galo vienas isz agentu 
atidengė karietaito, almėto už
dangalu ir vietoje dvynueziu 
paregėjo galvutes dvieju galo- 
niniu bonku. su munsząine. 
Motore, dukrele ir “dvynu'tes” 
likos nuvežtos ant policijos sto
ties, kur 
darytos skiepe, o motina užsi
mokėjo bausmių nuėjo nurno 
nuliudus.neteikus savo mylemn 
“(Ivynucziil.”

UŽDRAUSTA VAIKAMS
MOKYTIS TIKĖJIMO.

Meksiko Miestas, * Mex. — 
Valstija Yukatan, inejo naujbs 
tiesos, kurios uždraudžia vai
kams neturineziams da trylcka 
metu, lankytis in parapines 
mokslaines, bažnyczias ir mo-

Isztikruju

< i dvynu tes” likos už-

kytis tikejitiio.
Meksikas dA arszesnis už 
sze v i k isz ka Rosrja.

Bol-

RADO KAŽKOKIA
KIRMĖLĖ SU KOJOMIS.
Rokiszkis. Rugpiuczio 15 d., 

Natkuszkiu szile jaunimas už- 
musze reta šliužą. Kirmėlės il
gis — 1 arszinas, drūtis — žmo* 
gaus rieszo rankos, ant galvos 
turi skiautere kojas,
panaszios in anties kojas; spal
va — kanapėtu. Jaunimas ma
nės, kad tai žaltys buvęs.

Lizbonas, Portugalija. — Ana 
diena gyventojai szio miesto ne 
mažai nusistebėjo paregeja Al
dona Mandona, paczia darbi
ninko klupcziuodama ant keliu 
in bažnyczia, iszpildydama 
don ta savo pri žadėjimą 
ligos savo vyro, jaigu ,j!s 
sveiks, tai 
bažnyczia ant. keliu, 
nuo jos namo in bažnyczia yra 
trys mylios. Vos atlikdama pu
se savo keliones, vargszes kelei 
buvo kruvini su skūra nulupta 
nuo akmenų.

Aldonos vyras apsirgo labai 
pavojingai, o daktarai apreisz- 
ke moteriai, kad vyras turės 
mirti, 
las jau nieko nepagelbes. 
isztikima pati nepražudė vil
ties,, dažiurinejo vyra viso
kiais budais, o kada mate, kad 
vyras turės mirti atsiklaupus 
ant keliu melde Motinos Dievo 
pagelbos idant jos vyras pa
sveiktu, o jaigu jos malda bu- «
tu iszklausyta, tai ant keliu at
liks kelione in baižnycžia sudėti 
Jai padekavone. • j{
Vyras pasveiko, o mylinti pa

ti iszpilde savo prižadejima. — 
Kiek tai moterių panasziai pa- 
siszvenstu atlikti tokia kelio
ne del savp serganezio vyro?— 
Oj, labai mažai tokiu randasi 
sziadien ant svieto!

bažnyczia,
laike 

pa- 
atliks kelione in 

Tolumas

nes daktariszkas moks-
Jo

kurios

JAPONAI BOMBARDAVO 
MUKDANA, KURI PAE-

UŽMUSZTA
Peiping, Kinai. — Japonai 

bombardavo Mukdana, M au
džiu rojo, kuri paėmė po keliu 
valandų užmuszdami apie 
szimta Kinczilku ir daug sužci-

Kinczikai po tam .budėjo 
ginklus ir malszei pasidavė. 
Mieste padaryta daug bledes 
pci7 bombardavimu.

do.

užmuszdami

Ar Žinote Kad...

*

konsulas

LIETUVOJE NUSIKALTĘ 
’ NEGALES PASISLĖPT 

BRAZILIJOJE.
Lyg sziolei daugelis Lietu

vos nusikaltėliu pabėgdavo In 
Brazilija ir isz ten ju negalima 
buvo pargabenti.

Dabar Lietuvos
Brazilijoje per užsieniu reika
lu ministerija prancūze musu 
krim. policijai tvarka,Jkaip nu
sikaltėlius isz Brazilijos isz- 
gauti. Praneszime nurodyta, 
kad reikalavimas iszduoti nu
sikaltėli turi būti paremtas 
teismo sprendimu, o galutini 
nusikaltėlio iszdavimo klausi
ma sprendžia Brazilijos teis
mas: Brazilijos teismo nutari
mas turi būti invykdytas per 
21 d. Visas pervežimo iszlaidas 
apmoka ta valstybe, kuri rei
kalauja kzduotl nnsakalteli. 
Brazilijos policija iszduodama- 
ji asmenį palydi iki Europos 
uosto.

ANT AUGINIMO.
1S.Z-

r - iii *"R'i' '•>

KAUNE ANT LAIPTU PA
SIKORĖ PRIEGLAUDOS 

SENELIS.
Ro'tuszes aiksztes 11 nr. ant 

laiptu rastas pasikoręs antros 
miesto savivaldybes seneliu 
prieglaudos 68 metu senelis 
Juozas Visztakas.

Prie laiptu, kurie vingiuo
dami kyla in viražu, pniriszta 
gabalas vielos, prie vielos —■ 
gabalas virves, ir pasikarta.

Palikta rasztelis, kuriame 
sakoma, kad jis piekąm nieko 
blogo nepadares, o gyvent ne-

SUMUSZE MIRTINAI PA
CZIA PO TAM UŽSMAU

GĖ ANT SMERT.
Halls burgh, Nev. — Už žve- 

riszka pasielgimu su savo mo
terių likos uždarytas kalėjime 
Roy Stillman, kuris nužudė sa
vo paczia, pirma ja baisiai su- M
musze, taip, kad mažai joja pa
siliko gyvasties o matydamas 
kad da kibirksztelė kvapo ran
dasi, užsmaugė ant smert, nu^ 
plosze nuo jos marszkinius, ap- 
riszo galva ir paguldė prie tre
pu, rodos kad pati užsimusze. 
Žmonys ir policija isz pradžių

■ i. i ■ .

kuri

ATIDUOS SAVO 
NEUŽGIMUSI KŪDIKI 
i • • '♦

t ' J .. I

Kansas City, Mo. — Ligom 
būtojo ' randasi motina,
norints lauke garnio su kudi- 
kiu, bet žino kad tasai kūdikis 
kada ateis ant svieto ne bus 
josios. Vienam laikrasztije til
po sekantis apgarsinimas:

“Pajeszkau bevaikes poros 
kuri paimtu mano kūdiki ant 
auginimo, ba asz negaliu jojo 
išzmaityt ir užaugyt.”

Vyras su i 
menesius svarsto, ka padarys 

kuris neužilgio 
ant svieto

y ŽMOGŽUDIS NUŽUDĘS 964 
ŽMONES.

Belynas, — Koelno knygyne 
rastas geltonas laikrasztis isz 
1581 metu, kur apraszoma kaip 
buvo sugautas ir nubaustas tu 
laiku baisus žmogžudys, Geni
uos pakeliui pi Koelna ir prisi-

*

* Mete 1929 Suv. Valstijuo- 
sia buvo net 134,899 girriniu 
ugniu, kurios padare bledes ant 
103 milijonu doleriu.

Alaskojo randasi 971,- 
628 mariniu szuriu (seals) isz 
kuriu užmuszta 40,068 idant 
apredyt moterėles.

Ugnės, szturmai ir viso
kio vabalai sunaikino septynis 
bilijonus pėdu medžiu.

* Mete 1929 Suv. Valst. isz- 
kasta aulkso už 42,514,300 do
leriu.

*. Ajit svieto . likos
kasta 1929 mete, 7,348,000 ka
ratu deimantu, kuriu verte bu
vo 55,955,232 doleriu. ’

Pirmutinei elektrikinei
strytkarei buvo naudoti mieste 
Appleton, Wis^ 1886 mete.

Pagal apskaitymu New 
Yorita automobiliu drauguve, 
tai lyg 31 Decemberio, 1930 me 
te Suvienytuosia Valstijuosia 
radosi 23,042,892 automobiliu o 
telefonu buvo 20,098,658.

* Robert L.
Springfield, Mass.,, padirbo 
puikia skripka isz 10 tukstan- 
ėziu zapalku. Pardavė ja už 
2,000 doleriu.

* In Amerikoniszkas pub- 
licznas mokslaines szi rudeni 
pradėjo lankytis in mokslą net 
25 milijonai vaiku. In kolegijas 
ir universitetus apie trys mili
jonai.

moteto per kelis ppertįinga.-Jis žudydavęs žmo- Rattle 
ass.

isz18 metu 
betįau- 

Tovas
t

su-

kūdikiu
metes ju vardu 
v o j u turtą.

iszkolektuoda-
Syki jis pagavo

> •su
ateis ant svieto,, nes- 
daug vargo nuo pribuvimo isz 
Anglijos per asztuonis metus. 
Tėvas dirbo fabriko, apsiryda
mas ant džiovos ir negali (lan
giau dirbti, o priek tam negali 
išzmaityt penkis vaikus ir pa
czia. Todėl nutarė abudu ati-

J >

kuris neužilgio

4 t' v v a

turėjo įĮeĮc gražia moterį, kad pasigai- gali.
loja žudyti ir nusigabeno in sa
vo urvą už mistrese. Ta mote-

■ 1

ris vėliau žmokžudi ir iszdave.
Jis tapo nuteistas kankintis 
ant kryžiaus, ant kurio iszbuvo 
gyvas 9 dienas.

te

KIEK LIETUVOJ NESUMO- • 
KETU SKOLŲ IR KIEK

BUVO VARŽYTINIŲ.
Sziemet iki Birželio men. Lie

tuvoj buvo 33,087,131 nesumo
kėtu invairiu skolų. Toms sko
loms iszmoketi padaryta 300 
jodomo turto varžytinių, per 
kurias parduota turto už 165,- 
344 t. ir 456 nojudomo turto /

ISZEME DU SZAUKSZTUS 
ISZ JOSIOS PILVO.

Jersey City, N. J. — Ana 
sanvaite daktaras padare ope- 
racije ant moteres, kurios pil
ve surado du szauksztus ir da- 

i sveiksta.
Juokiu budu moterų

VISAS MIESTELIS 
PERIMTAS BAIME.

Rodkville, N. J. — Prie New 
York Central geležinkelio ran
dasi angline szapa, kurioje ne

visus
miestelis persiėmė baime. Tū
las reporteris atvažiavo isz 
New Yorko isztyrineti slapty
be tosios naktines dvasios, pa
sislėpė szopoje, o aplinkui sus
tojo daug žmonių laukdami ka* 
ežia atsitiks. Kada vidurnak- bar motere greitai
tije suszvilpė szvilpyne, visi 
nusztilo.X Tame davėsi girdėt 
verksmas ir pasirodo didele
balta kate, kuri pradėjo augt 
ir persimainė ant žmogiszko 
pavidalo. Nekurios moterėlės 
suklytko jsz baimes, bet dvase 
pa|tovejus malszei keliolika

, / minutu, irt tiese rankas, sude
javo ir isznyko visiems isz 
akiu.

Senesni gyventojai, apsaki
nėja, buk keliolika metu atgal 
likos ant tosios vietos nužu
dytas kokis tai Itall jonas, ku
ris ėjo isz darbo ir likos nužu
dytas per du pleszikus. Neku- 

, rie mano, buk dvase nori pa- 
f. sakyt kas ji nužudė.

ba jo

mane ,kad taip ir buvo ir Roy 
gyveho koki tai laika be jokios 
baimes.

Bet viskas iszsidave,
sūnūs -6 metu iszdave ieva. Pa
sako jisai, buk tėvas liepe jam 
palaikyti kūdiki ant ranku, 
kada jis papildinejo žudinsta, 

♦ •

duot kūdiki, 
ketina užgimt.

o jisai buvo priverstas ant to KALINEI PABĖGO ISZ
4visko žiūrėt. Po žudinstai Still- 

monas liepe jam surinkti’ k runurijo 
szauksztus, tai daktaras da ne- 
dažinojo nuo moteres.

I . ----- ------------ iszvažiavo in Springdale, o ka-
TSZMETE , DUKRELE PER

L ANGA.
New York.’ — Mrs. Robiną

jMarren, 40. metu, perimta tike-

vinas drapanas, kurias 'žadin
tojas sudegino. Po tarii abudu

KALĖJIMO.
Wilmington, Del.

♦ 1

{i

da sugryžo, novos 
paczia užsimuszusia 
apie tai kaimynams.

rado savo
pranesze

•jimiszku svaiguliu, iszmete sa- 
ivo devynių metu dukrele per 
langu isz ketvirto laipsnio. Mer 
gaite užsimuąze ant vietos.
i Policija atėjus in moteres 
kambari rado ja klupuojant o 
kada jos užklausė del ko taip 
padare, atsake, kad aplaike pa
liepimu isz dangaus idant taip 
paklarytu. Motere uždaryta pa- 
miszeliu name.

MEKSIKAS UŽDĖJO
I . . 'PADOTKA ANT , 

SVETIMTAUOZIU.
Meksiko Miestas. — Vaklže y <

uždėjo padotka ant visu sve- 
timtaueziu kurie apsigyveno 
Meksike ir turės dabar mokėti 
p6*$7.50 padotko ant meto. 
Tieje visi,
Meksika nolegaliszku budu 
būft praszalinti lauk..

kurio pribuvo in

Trylikai 
kaliniku pabėgo isz New Cast
le kalėjimo, iszdaužydafni du
ris su dinamitu. Vicpas sargas 
likos * pavojingai sužeistas. 
Lyg sziolei tiktai du kaliniai 
likos suimtais o kitu da nesu
randa.

fl Washington, Di C. — Val
džia mano iszduoti ir jau iszda
ve pusantro bilijono doleriu 
ant suszelpimo bedarbiu lyg at- 
eirianeziam Juniaus menesi.

II Cincinnati, Ohio. — Gana 
smarkus drebojimas davėsi 
jaust dalyja Ohajo ir Indianoj 
per kėlės sekundas. Namai taip 
gi ir sudrebėjo. |

pavojingai

*■ T ' ’ ’ L- ■'

MILŽINISZKAS KRISTUSO 
ST0VYLAS PAŠVENTYTAS

Susą, Franco-Italu Rubežius. 
—Ana diena atsibuvo paszven- 
tinimas milžiniszko Kristaus 
stovylo, kuris yra 30 pėdu dy
džio ir stovi ant kalnd Monce- 

’ nisįo, ant rubežiaus Francijos 
ir Italios. Stęvylas likos pasta
tytas kaipo ženklas sutikimo 
tarp dvieju vioszpatysCžiu. h

- ...... ........................ ..................... 1

DIDŽIAUSIA BACZKA ANT
' O\kCiLV. ' t

Muiiich, Bavarija. — 
džiausią baczka ant svieto li
kos padaryta ana diena*per du 
žmonis del tūlo vyno dirbėju. 
Baczka gali sutalpyti 120,000 
bonku vyno. Antra didžiausia 
baczka randasi Heidelburge, 
kuri gali sutilpti 56,100 galonu 
vyno.' t

SVIETO.
Di-

I

* Mete 1865 Suv. Valstijuo- 
sia buvo tiktai 294,574 Indijo- 
nu bet nuo to laiko priaugo 340 
tukstanežiai.

/»i « » 

4
* t

varžytines, per kurias* parduo-

Kad Amerikonai ant me
to i szduodą $2,000,000,000 ant 
restauracija, $1,900,000,000 ant 
gazolino, $1,600,000,000 apt le
kuosią, $177,000,000 ant žiedu, 
$27)000,000 ant stopo isz kurio 
dirba elu, $19’000,000 tikeji- 
miszku dalyku, $17,000,000 ant 
biuti szapu ir barberiu ir t.t.

*

lt.,

fl. Delano, Calif. — Visa 
szeimyna William Young susi
dedanti isz paczios ir keturiu 
vaiku likos užmuszti per loko
motyvą, kada visi važiavo nuo 
szokio.

ta turto už 2,108,288. Viso per 
sziuos motus iki Birželio men. 
padaryta 756 vkržytines, per 
kurias parduota't turto už 2,- 
273,631 lt. 

. , ■» •*

Pernai per taki pat laika ne
sumokėtu skolų buvo 2,149,925 

kurioms iszieszkoti buvo
padaryta 205 judomo turto 
varžytines per kurias parduo
ta turto už 110,790 lt. ir 284 ne- 
judomo turto varžytines, be 
Klaipėdos kraszto, per kurias 
parduota turto už 1,333,729 lt. 
Viso per 1930 m., buvo padary
tos 489 varžytines per kurias 
parduota turto už 1,444,529 1U
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Kas Girdėt
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gazoliną automobiliuosia Ir 
laužyti sau sprandus po plen
tus.

Neužilgio Amerika ateiviu 
puikios bąžnyczięs bus apįval- 
dytos per svetimtauezius in ku
rias vyskupai patalpins savo 
tautos kunigus. Jau tasai pra
deda iszsipildinet kaip “San
dara” ąpie tai raszo szitąįp:

“’Chicago Lietuviu centre — 
Bridgeporte insteige Airiu Ka
taliku bažnyczia, kurioj viskąs 
vedama Apglu kalboj. Didžiu
ma choristu ir lankytoju yra 
musu tautos žmones. Parapijos 
mokykloj randasi keli szimtai 
Lituviu vąįku.

Ar bereikia aiszkesąio pa
vyzdžio kaip su pagelba bažny- 
czios mus isztautina?

Neužilgio p. Kardinolo insa- 
kymu visos musu parapijos 
ims vartoti svetima kalba.”

Panasziai jau prasidėjo ir su 
Lenku parpijoms ant • Westu 
kur vyskupai paskyrė Airi- 
szinius kunigus ią Lonkiszkas 
parapijas o Lenjcu kunigai bu
na pas juos už vikarus. Ateis 
laikas kad visur taip bys.

Gerai žipomas bjzirierisv isz 
^ehpylkpl pavieto, ana diena 
tųrpjo ąemalonu atsitikima 
nuo kada pirko autOpiobiliu. 
Važiuodamas in Pottsville su 
reikalu sutiko einant jauna 
mergina, kuri jojo meldo idant 
jaja pąimtu in automobiĮiu, nes 
skubina eiti in darbą. Nuva- 
žiavps kolis skverus, mergina 1 
jam atpsireiszke kad nori isz- 
lipt. Kada sustojo, mergina pa
reikalavo deszim’ts doleriu, ker 
szindama, jeigu jai pinigu ne 
duos, tai pradės klyk t ir pasa
kys policijai, buk jąja privers
tinai paėmė in automobiliu.

Žmogelis neturėjo tiek pini
gu prie saves, suteikdamas jai 
penkis dolerius,
turėti jokio skandalo, 
vo vedes ir 
vaiku. Mergina pasiėmus pi
nigus dingo tenp žmonių, o 

kad

nenorėdamas 
nes 'bu- 

turejo keliolika

Važiuodamas in Hazletona 
ana diena bosu, iszgirdau sę- 
kanezia kalba tarp dvieju Lio- 
tuviszku moterių: 44Mano Pi
teris yra tikrai good boy. Dirbo 
per visas vakari jas, of course 
tik tai couple of hours a day, 
bet visa uždarbi man atiduoda
vo, o likusi laika praleisdavo 
studying ir reading books. 
Mergos ji visai neapeina, ba sa
ko, kad he wants to make good 
pakol pamislys apie marriage. 
Next spring gaus savo
ploma daktaro, ir žinau kad jis 
sziur make good!”

Mai God, mai God ir tai buvo 
Lietuves motinos!

dingo tenp žmonių 
žmogelis prisiege sau, 
daugiau ne yms merginu in 
automobiliu kad ir 
pusgyviu ant kelio.

Tai tau dekipgumas žmoniui 
Bet tokiu ir panasz'iu atsitiki
mu būną daug.

surastu

di-

Isz Lietuvos.
ŽALIAKALNY UŽPLUKO 

ČIGONAI.
Paskutiniu laiku Kaune at- 

sirado nepaprastai daug čigo
nu. Ypacz daug ju Žaliakalny. 
Čigones vaikszcziodamos po 
namus neva 44varžyti” nera
dusios szeimlninku kartais ne
žymiai mitriais 'savo pirszltais 
pagriebė viena kita smulkesni 
daikta.

— • Viduklės valscz. Ardisz- 
kiu >km. neseniai nuskendp ne- 
giliopo baloje senas žipogelią. 
Jis turėjo mįrsztąma ligą (prie 
puoli). Kidama® 'kranltų invir- 
to kniąpsc^ias in bąlą. Viduk
lės valscz. Apuzinu malūne 
vanduo pereita pavasari buvo 

I iszneszes pylima, kuris veĮ su
piltas, bet kelias dabai siaurai. 
Pasibaidė arkliai gali szokti

1 in ęzia pat riogsiapezia kiaury
me. Tada mirtis ir žmonoms ir 

i gyvuliais.

SKĮįBB

Kdi feątf, yy^į ,iy mo-
ietingo-

mis dienomįH| pąąitaikąnezibsc
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kęjp įt^in^pdyH Pri lietingo
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sziltose dienose dar ir pąriszil 
do žmones priesz saule; Bot ap-

‘ 1 J

■ . ■ !1
Sic .transit gloriii

skritąi jtpu noras prisiipinti 
obalsi: 4 4 
mundfi.” i

Automoilnliai,

♦

* — Ukmerge. Rytoj 21 rugp. 
autobusui truko rato padanga 
ir taip poksztelejo, jog visas 
miestas nustebo, daugelis ma
ne, kad patranka nusicziaądo- 
jo. Juk ežią pat žygiavo karei- 
viai.

— Pajurelis (Kvėdarnos vi) 
Visa ązio miestelio apylinke 
apgaubė liūdnas szeszelis.
. Rugp. 14 Kazimieras ėjo dvi*- 
rati vežinas. Greitai priesz ji 
važiavo dviraeziu L. K. Abiem 
pasisukus in viena kelio puse, 
dviraeziais abu smarkiai susi
trenkė ir jau sękanczią diena 
21 vąl, musu Kazimieras mirė.

Velionis buvo visur pirmas, 
visu mylimas if mpgiąmas. Jis 
vadovavo vietos “Pavasario” 
kuopelei. Oi gaila, gaila tokiu 
vyru! »
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Gyveno karta biednas ber
niukas vardu Jonukas. Gyveno 

Vakarais,

’

isavežiodami ji? «u savo motina.
» „ . » t. 5 ..

svecziu's (nors k«i ka dar ir ai- kada ugnis degdavo ant priža- 
veža), cnlnbai skaitosi su ke- doH» ° puodas su kosze viro ant 
leiviais.-Pavyzdživii, Krjžpvs- pasakodavo Jonukui invairias

{. , * n t ' ' ‘fY J i r5

veža), enlabai skaitosi su

ki siįvp automobiliu norėdamas 
ąuvąžįtyoti in Kretinga sųKretįnga
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Szerifas Al. Benson isz Mil
waukee, Wis., apreiszke kad 
neiszmetines žmonių isz. namu 
ant ulycziu; jaigu negales už
mokėt randas. Žmogus kuris 
negali iržmoketi raudos isz 
priežasties neturėjimo darbo, 
tai randa privalo 
miestas.

Tame tiksle privalo būti už
dėti didesni padotkai ant tu, 
kuriu ineiga daeina ant szimto 
tukstaneziu ir milijonu.

Mokyti profesoriai 
knisa po visokias knygas ir ki
tokius senoyiszkus rasztus, da
bar svarsto, ar aąiuoląi tijęrąi 
yra merginom ar vyrais? Vje-; 
na s isz tuju mokytu sako, kad 
moteres isztikruju yra anįąo- 
lais, ba neturi barzdos ne usu, 
o artistai mylisi labai in mote
res, lodei jais pmJavoja kaipo 
aninolajs. Kiti vela tvirtina, 
kad aniuolai ne yra ne vyrisz- 
kos ne bobiszkos lyties, ir ant 
to ta filizopija užsibaigė.

užilvytjniais 
rasta nuo kryžių nu- 

“smutuke- 
Vieniemfi nudaužytos ko-

darbo 
užmokėti

kurie

Stebėtina, kada jaigu jauni
kiai visi myli mergina, tai fun
di na joms aiskryma ir pirkinė
ją visokias dovanas. Kada po 
tam apsiveda su joms, tai

■ keliu metu boba ima szluota
už

ISZDAUŽE STOVYLELES. 
’ • ’’ p 1 4 * << •* ’

Joniszkelip kataliku kapinė
se, vadinamomis 
kapais”
pleszyta keliolika 
liu.” 
jęs ir rankos, kitiepis galvos, 
Be to, iszmuszta stiklai ir ke
lios stovyleles sudaužytos 
iszmetytos, Intaria vaikus.

:1 ■|| 1 r..

NELAIMES IR PAVOJAI. I 
į * • I

— Balninkų vai., Ukmer
gės aps. Rugp, 1G d., prigėrė a 
metu vaikas. Užbėgės ant so- 
džialkoj skalbti padėtos lentos 
nustojo pysiausvyros ir ihkri- 
<to. Tėvas, nors greit sūnaus pa
sigedo ir isjf vandens iszenie su 
gyvybes ženklu, bet nežinoda
mas kaip gelbėti ir iszsigand.ę® 
gaivint nemėgino. M S.

— A. Panemune. Rugpiu- 
ožio 20 d., V forto apsaugos ka
nale piemenys inžiurejo kru
vina lavona ir pranesze poli
cijai. Policija nustato, kad tai 
ukin. Kalėda isz Dubravu k., 
ir tuoj suėmė jo žmona ir ras
ta pas ja jos meiluži, kurie nu
žudė vyra 7 vai. vakaro ir nak
tį nuvožė už 10 klm. inmete In 
ta 10—15 mtr. gilu muro grio
vį. iko 5 vaikucziai, kuriu vy
resnioji jau galėjo pasakyti

Ir

ant Jonuko, kad jai neatidnoja policijai, kad tėti musze mama 
vjsos pedes. Džem rait, vyru?
cziąi! * .'

Žmona priversta

.............   —■■■T
Kokis tai žmogelis jsz Nash

ville, TeypL, užmorgeczjąvo sa
vo lota ant kapiniu idąat galė
tu nusipirkti sau automebilip. 
Pažinstame (Jaug Lietuviu, ku
rie instym© 8*V0 pamuš in 
skola idant nusipirlkt F.orduka., 
Tokiu kvąiliu ąziadien turime 
daug, kario u^norgąę^įuoje sa-, 
yo namus idant galėtu deginti

su 44de.de.” 
pyie vyto lavono nusigręžus ir 
tylejys.

Sziame valscziujo per savai
te jau treczja nelaiminga mir- 
tią. Szuln'iakasys Gerve szuli-

BERNIUKO SAPNAS
- . ..... - 
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' I į r
kambari, tuojau ji apsupo ilgo
mis žiloms barzdoms ir raudo
nais Kalpokais sįipęąjp
daugybę.

— Praszome pas mus, pra- 
szom gražusis kunigaikszti,— 

I tarė jie,:—mes seniai norėjome 1 
kad tu ateitum ir apsivestuml 
su tyiiw.ii ma-^ąja kunigaikszte.

-— Acziii, labai acziū, ~ at- 
spke Jop|)k»». -r na ar ji )abai

A * I 4" ** * ' " « H

’PamįsJĮąp jis vienas sau kad 
jaiąą .ji gl'ąži įr patinka szitiem 
žmoijem tąį geraiisia jam yra 
apsivesti sų ja.

—Tąįp, jį taip pąįlp if skais
ti, Jcąįp dįępoą szvięsa, — at
sake mązįej žmones.

— O ąjr ji geru tąip-pat?
vęl pakląusę Jonukas.

tos ugnies, motina paprastai 
pasakas jau tai apie tolimas

žmonėmis nekarta, prižada to- kąiiilijas, jau tai apie milžinus 
kip jr tokin valanda paimli bu- žtnones, jap tai apie mažiuosius 
reli, suside(|nnti isz susirupinn- didėlėmis barzdomis žmones iy
kia j r takia valanda paimli bn-

prenumeratorių.”

siu motoru ir serganezio vaiko, 
bet atyažiuoją pervelai ir pa- 
vėžines juos in Kretinga, turi 
gryžti atgal, nes traukinys jau 
iszejas. Tas pats vežėjas jau ir 
anksęziau yra taip padąręs.

Kariu orkestras persikėlę 
griežti in kurhauso pastogėlė 
ir klausytis susirenka dar pą- 
kankamai “
Gal daugiau eina žmones jau Įr 
in kina. ,

I

Vargaw žmonoms su vadina
moms plaękartemis. Nevisumot 
ju gauna, nes ir kurhause Ir 
paęzte j u rjbopis skaiezius. To
dėl kai kas geriau važiuoja per 
Klaipeda. Sęzono metą gal bu
tu galimą paleisti viena Vago
ną <

KAIP SZIAULIU JAUNIKEI jr nevisuoinet butu pilnas, tai 
butu žmonėms patogumas, 
del to žmonėms y va svarbiau
sias rūpesti'^.

Bendrame pliaže, nors

dąągiąu; jęk jeigu antrasis

MEGJNO SAVO LAIME 
PAS BRAZILIJOS 

JUODUKES.
Isz Kauno in Sziaulius nuva

žiavo garsioji Brazi lieęziu tru
pe ir turėjo gera pasisekimu. 
Bet dar didesnio pasisekimo 
turėjo viena Brazi liete arii'3,te. 
Atsirado mėgėju egzotiniu sve- 
czin. Tie jaunikei-buvo iri.^itl- 
kine, kad pasisekimas pos Bra
zil iete užtikrintas ir juoduke 
pradėjo atakuoti. Sziauliu jau
nikei nutarė, kad jei juodi,eji 
vyrai taip myli baltąsias mo
teris, tai juodukus turi mylėti

, susipa
žinę su juoduke, ,su ja insigera, 
o paskui užėjo su juoduke lą 
vieszbuti. Vėliaus juoduke, ma
tydama ko isz jos norima, bū
dama gerą szokike, taip smar
kiai sportui spyrė, kad frantas 
kulvirkszcziais' isz vieszbuczlp 

c .1 J ’J
iszleke. Isz vieszbuczio iszvy-1 
tas kavalierius sąvo laime pa
mėgino pas 'kitą juoduke, be,t 
szi, būdama baili, taip prajejo 
szaukti, kad szauksma iszgir- 
do arti apsigyveno jos draugai, 
ir subėgę, .eme smarkiai musyti 
Sziaplju -sportą.

Ją triuksznm B’ skandalo vie
tą atvyko ir policiją. Pasirodė,Įvelti imrinczjus ąeroplanais 

<11 __

nes

f t

baltuosius vyrus.
Sziauliu sporteliai

l U ■ t

kąd esama vieno banko tarnau
tojo. Apkultajam suteikta me
dicinos apgelba, p be to, polici
ja sustatė jam protokolą.

ISZTUSZTEJUSIOJE
PAUWOJE.

Injeti kapitalai Palangoje 
pebenesza naudos. Nebeatgau- 
nl 20 centu (nei bilietėlio) in- 
metes Jn aujtomatiszkas svars
tykles pakeliui įn bendrąs mau 
dykles, tuo labiau nebeapsi-l 
moka ■ ‘ sėdėti prie juros ir 
Jaukti gražaus oro,” 'brangi

f

žmones, jaą tai apie mažiuosius

daug kitu. Tie mažieji žmones 
anot motinos pasakojimu, 
kenezia ir baudžia piktus ir ne
'r J 't M ’ 't «

4 4 ke
lios pūsleles apikreives like,” 
bet jiems prie progos nesigaili

I ■ 'I1

kioskininkas muzikos per gar- 
sikalbi. Tautines vėliavos ant 
vasarotoju “ingulos nąmo” 
krante ir gale juros tilto liudi
ja, kad oficialiai sezonas nėra 
baigtas. I

Szeiminiąkai; dęjuoją, kad 
kad dabar sezonas taip trum
pai besi tęsia. Girdi, priesz kara 
žmones važiuodavo isz Liepo- 
jaus arkliais arba laivu iki ju- 
ros tilto ir sezonas būdavo apie 
kėturiiis menesius.

Dąr didelis.trukumą*3 yra li- 
terąturą apie PąJangu. Dabar 
nįękąs gera) nęžiąo? kąn toks 
Narglio JęąJnąs,* Birutes 'kal
nas ię Lt. Ęęjikia, kąd žinovai 
patyrinėjo iszlęistu paveiks
luotą męngrąfijelę, kurią juk 
kiękviępas ątvykeą pirmiau
siai pirkįtu. > '

Parke gąljma padidinti suo
lu skąicziu, nes gęiežįąnt dudu 
orkęstrui .trūksta dąug vidtu. 
Tąi, žinomą, kitam ąezonui 
dąębąs, kaip ir tas, kad vertėtu 1 
jn'kuęytr- sumanymą isz Kauno

kaip s^ia y ašara buvo projek
tuotą. Mofcflht po kokia 50 litu, 
kąip ^nineta, noriucziu ^jkrysltt 
atsirastu. Butjnąi reikia gaub-

4

zipomą,

Jaukti gražaus oro, 
mękąnt už panąijoną. Tacziau
tokiu sedjncziįu dar yra. Dau
ginusiai žydu tautybes pilie- 
cziai. f • , Į

Tebevąikszczioja 
redaktorius, pasilik.es ‘(be ,dir- 
yos po jfcojv, ’f <tai yra be iikro-

” Pliažo”
,. % i.

nio dugne nu^emes duju apal
po ir. iszkelus su bejuostan-, 
ežiom ausimi ir privežtis prie, 
ligonines mirė. Be to„ agurku 
atatipej paskendo 4 men., kudi-' dos spaustuvėje ir nebeįszima- 
kis, kuria teyam^ nepastebėjus 
ežįa inkrjto gejdos. <

po ‘kojy, ’f -tai yra be tikro
jo pliažo, fąskiytinis “Pliažo” 
yymorjs surinktas guli Klaipc-

mas.
O besimaudaneziu dar yra.

»

no
* 

paklusnius žmones, ypacz vai
kus, bet darbsztiems ir goriems 
daug gero daro. Motina dar pa
sakojo, kad jie taippat padeda 
visiems kurio in kokia-nors ne ’ * L '
laime patenka net mažus pakĮy 
dusiils girrioja vaikus nusives
davo ip savo ruma ir apredyja- 
vo juos gražiais rūbais ir duo
davę gardžius valgius valgytį.

Jonukas placziai 
akis klausydavo motinos pasą- 

1^ 11

icojimu. Kosze tuomet jam ro
dydavosi labai negardi, ir per 
vakariene visai nenorėdavęs 
jos valgyti. Jam labai norėjo 
patekti pas mažuosius žmones, 
kur galėtu iki soeziai‘privalgyt 
visokju gardžiu valgiu.

Kartą vakare, kąda’ lauke 
stąąge žiemos vejas, ir krito 
sniegas dideliais gabalais, mo
tina ve) pasakojo apie puikia 
mažųjų žmonių karalija. Kaip 
tik pasąka‘buvo pabaigta ir 
kosze suvalgyta, Jonukas 
motiną tuojąu nuėjo gulti. Bet 
Įierniukas ilgai negalėjo užmig 
ti: jisai svajojo apie tai, kaip 
yra nuobodu gyventi biernoja 
pirkele ja ir kasdien pusry- 
cziams, pietums ir vakarienei 
l.etu gautis pas mažuosius žmo- 
vis valgyti kosze. O kad jis ga; 
nes, tai butu kas kita! Sztai 
kas tai in langą subildino: kas f
tai stovėjo už lango ir žiurėjo 
in pirkia.

— Mąąiul — susząko bernio
kas — : 
lango?

Aje, tą kyajluk; tai pus- 
tosnioga in langa, —atsake rpo- 
tiną, apsiverto ąnt J^itp szęąo, 
užsitrankę ant galvos pątajus 
ir vęl ąžipigo.

Vjs tamsiau ir tamsiąą darę-

iszpątes

su

mama, kas ten stovi už

•— Acziu, labai nežili, -
> *e I «* M • t » /

i
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kunigai ksztcs praszymas, kad 
jĮpnpkas( negalėdavo jos nepa-
k,ausyti if vol valgydavo. La- 
bąi jis bijodavusi kuo — norshors 
užrūstinti sįko gerąją mąžyto 
kunigflikszte. Czią tik jis sau 
rpJpĮindnvo, kad ji daug geriau 
padarytu,’ jei ji paliktu ramy
bėje, jo nekliudytu ir mąžian 
jno rupintp0i.‘‘

— Taip, gera kąip angelas.
“Na, tas gera”, 

Jonukas.
— Tu gyvjbsi ąą kUIpKa*k" I 

ęzte szitame rūme, sedesį ant 
sosto S74i)e jos: bet tu to visą 
nustosi jaigu nors karta pame
luosi.

— Nemislipkite, kad asz 
inpfates meląoti — pąsįszanke 
užgąptas Jonukas. —Mama vi
sada man kalbėdavo kad meluo 
ti ląbąi negražu ir geda. Bet 
pirmą ąsz noriu žinoti, ar man 

į reikės czją kosze valgylį?
— Tp galima ežia lengvai 

ąpsįsąugoti. Mąžięji žmones 
yajgo tįk plonus blynelius ?r 
keptus žvirblius, o isz ryto vai-! 
go visokius saljumynns. •

Kada jau apie .viską buvo 
susitarta, aprengė Jonuką pui
kiais rūbais irn uvede ji in ku- 
nigaiksztes kambarius. Ant gal 
vos kurfigaikszte turėjo auksi
ne karūna ir ilga nuometą ku
rio galai net 'žeme sieke. Kada 
Jonukas atsisėdo szalia ,kjmi- 
gaiksztes ant sosto, raudonu 

|maszastą iszm.u8z.to, prisiarti- 
nu- 

lenke galvas sveikino juodu su 
vestuvėmis ir linkėjo laimingo 
gyvenimo ir vieszpatavimo. Vi 

Įsas tas iszrode Jonukui gana 
juokingu. O kunigaiksztei Jo
nukas patiko, net pasirodė jis 
jai gana malonus. Uzia gyventi

— pamislino
> ■

I

apsisaugoti.

no fą(įla mažieji žmones li

si pirkioją. Ant prįžadojs ir ąng 
Jis nustojo žėravo; tik vienas

tos os.tfados orkestrui (ne ka- 
W) Jauk,e. ‘

i

Viena karta, kada kunigaik- 
szte eme raginti, Jonukas su
pyko ant kąnigąiksZtes. Ji tuo-t 
jau pradėjo verkti. Taip jam 
dabar buvo nesmagu kad jis 
užvis geriau norėtu persiskirti 
su visais savo brangumynais ir 

S3 » • •-

vėl sugryžtu prie savo motinos, 
bet apie tai neiszdryso pasaky
ti mažiem žmonėm.
žmones pamate, kad Jonukas 
supyko o kunigaiksztc Verkia, 
prisiartino visi prie ju ir nulen
kė galvas priesz‘berniuką, szyp 
sodamiesi, paklauso, ar tik ne 
apie savo motinos kosze kuni- 
gaiksztis svajoja? Jonukui bu
vo sarmata prisipažinti, nes ku
nigai kszcziuodamas jatt suspė
jo in puikybe pasikelti, ir su 
panokinimu atsake “ne”!

I Isz karto vsi pražuvo: ir rū
mai ir kunigaikszte, ir mažieji 
žmones; aplinkui pasidarė tam 
su, kap maisze. “Tu melagi.— 
pasigirdo koksai balsas. — Na 
ir sudįey. Tu nebranginai mo
tinos koszes, tai dabar ateis 
milžinai, kurie žmones rija, ir 
tavęs sues.”
Geriau iszsižiurejus, Joąukas 

dabar pamate, kad jisai yra di-

Mažieji

deliam miszke. Menulis iszlin- 
des isz — užu medžiu aiszkiai 
apszviete aplinkinius medžius 
ir vietas. Greitai Jonukas pa-ir vietas. Greitai Jonukas 
mate milžiną su baisiai didele 
lazda rankoja. Milžinas ėjo sta- 
czai prie Jonuko ir žingsnis 
po žingsnio vis ėjo artyp ir ar
tyn. Jonukas; isz baimes vos

M • 1 •>

ant kojų stovėdamas, norėjo 
pasisjepti už krąmu. Staiga jis 
pajuto, kad koksai tai svetimas 
žmogus stipriai ji sueziupo sa
vo gąiipgpmis rankomis.
bar, 
jau man paskutinioji valanda.

Tyopat kartą didžiai nusi-

44 Da-
- mane Jonukas, — atėjo

Jonukui rodėsi geriau, negu 
valgyti' kiekviena diena kosze 
nuskurusioje motinos pirkelėje.

Perejo kiek laiko ir viskas 
buvo puiku jr gerai. Cukrainiai 
ir keptieji žvirbliai, o tąippat

,(jlžiaug(es iszgipdo Jęppkąs sa
vo motįnos b.ą|są* Tpippti pra
vedęs ąkis jis papiate, kati guli 
savo Įovoją giliai in sziaudus 
insikases.

— Ka sapnavai vaikeli t — 
paklausė motina. Taip verkiai 
per sapnus ir nenorėjai pabus
ti. Asz visa valanda stoviu ežia 
ir negalią tavęs prižędinti.

Girdetįąąia swaps žodžius, 
Joąąjkas pasiryžo y i sąi atida
ryti ajeis. Tuojąu persitikrino 
kad arjti visai nėra nei paažuju 
žmonių ąei jpilžiną įkąrie ji 
taip pergązdiąo ir pasidarė 
jam apt szifdies leągvę įr 
m-

“Q js^JJcjrąju alioję pjrkelo- 
ja labai gera”, 
sąą Jonukais.

j, n..-, r< 
ug;ps. Ąut ugnteą vure puodas

■ ’ 1. ’ii ■'! . ' • ■

spingsąątis taszkas spindėjo 
pelenuose. Joąukas negalejb 
’ * I ■ ■ -II

atitraukti akiu nuo tą spinsan- 
ęzio ta^zko. Ąąt gąjo jaią pasi
rodė, kąd jis jau toli nuo sąyo 
pifkięs, vigai vienas tamsiam 
miszke ir jtik toli — toli tarp 
medžiu buvo matyti spingsan- 
tis taszkelis: matyt, jtaj miszko •<

. buvo žiburęlis kokioj noęs pi r-. 
Jcę)ej. Nępejo Jonukas eiti prie 
to žiburėlio, Į?et mjszkas buvę 
tąip taupąs, kad negalima bu-

rvo nei žingsnio ąužengtj. Jisai 
ątsisedo ant smego gabalo.
d^ugę są tuo ąnięką, o vęjąs kiąs, Į^tlkryją heblo- 
Stjūga pęjtjjo jisai #,ugsz.fyn' 
tuojaąs ėmę neszti ji ią spin- 
daĮtczio žiburėlio szali.

Bęsiąr;tinant prie žiburėlio, 
jis vjs dąręsi ąiszkcsąią ir di
desne. Ąn(t gąjlę Jonuką^ paąia- 
te kad toji szviesa > krito jez 
szviesiai apszviosto, puikauą

A. Vįf kanskąs.
- * » i k ' 'I   '• > 1 t . I-

Naujas Didelis 
Sapnorius ja^

Gatavus
Jau u^baigen daryt 

Nauja Dideli Sapnoria. 
160 piialapiu, su d«n- 
gybo nauju paveiiilu, 
Mizaiezkina visokius ;sa- 
pnus kokius jhgąęgiis 
gali sapnuot. '

Gatavas
t * . •

Knyga
puikiai drucziai apda-
ryta kietaią audeklinei^ 

tiktai SAM
Apdarais, Preke su nu- 

tįstai ĮOk.-.

wr fipęzIfaUBkas-Cp,
i ‘

“ f "Trr" < r

I
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Matuiwy City, Pa
u tl'.l>wįĮlli.if.iĮi.mi- 1 Ai. 11.
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jr kiti valgiai, taip buvo gar
dus, kad Jęnpkas valgo ir vąj- 
ge. •; ' ■ . '.

. Mažoji kunigaikszto laippat 
jam patiko, nes buvo linksma 
ir graži mergaite.

Bet sztai — laikas begp, ir 
Jonukui pradėjo visa tas nusi
bosti; kę taj eipe ijgeties, o ko 
— jis ir pats nežjpojo. Prisimi
nė syu Jonyk^s |i&otp?a? jos fce- 
<pny pįykple į? puiku ji puodeli 

koęzę. 44,ĘQ8»e, ^syke pąsu-

sau - bąlą viw tyepręąza-

ra-

- — r- bytŲ viam uePr9«za“:
Ii kaytuį? J°s aocziaJ'Puyąl-i

*• - " «L

— papai si i no

Doge suarta . ^pžados

su ko.s^e. Kos^eą kvapas, da- 
bay jam užvis Įąalonęsąįs, tuo
ju us pasiete ji . Joyoją. Labai 
noęeję Jonukas dabar koszes.

“Gerą svecziuose; bet namie 
<laug geriau;
pirkele malonesne ir geresne

gyti.” Ęe.t jam buvo geda tai^e 
prisipažipti mažesiems" 1 ^9- 
nems iy visados stengėsi 119- 
Jųojti linksmu veidą. (Kaip tai 
pavątnu .dptyr jam Jjiej 
JtfypelifcU i^ei keptąjį 
nqi kiti saldainiai pyądejo ne, 
p^ti, yr būdavo telkiu dienu,

Myjielįw>t nei keptieji žvjrbjįui
šiuose, be 
mamytė! ■ ir. jos

> no 
kuriigaikskzte ir jos ąuksinis 
___ « « • 1 • f -k C

rūmo lango. Prie tumu

J ’ ’
Jonuk’iiB dfasiąi iu,toj<? ijti ru- lo pric valgiu, ęte gabalėlio iu 

ne? ji? gir^eidayąjj " -

ti?> jyi y*? /rPM,- PA'iixzy t, Jcąd Jo^ujkas Jūejsj Skaitykite “SajuJe”

sniegas su Jonuku nusileido 
ąut žemes. į kąd Jonukas, ąedę^ąmtm nž

buj^m nepaimdavo. Tuomet fcą-
ni^o ^otįnpfi, kąd ęejęBcja bijo- nigąBcs^te jmdąvo rąginti ?r

>

> >

nukas
t* •

— pamislino sau Jo-
* • <

j

♦ ♦ ♦

Ijiflęi jnojo in . piriyaji yymo užkastu. Toks b.udavo paąloyn^
I ik * .. i <
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Baime per
tris naktis

— ’ Mano ponios ir ponai — 
pratarė praszau jus, idant isz 
vietų nesijudintumet ir ramiai 
manės iszklausytumet. Czedi- 
jau jusu gyvastis, turtą ir duk
terį, o da labiaus guodojau. 
Vienok praszyma mano neisz- 
pildet. Mislijau, pagal prižadė
jimą jusu, jog Ix)lo yra mano.

A
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Tame biauriąi mus prigavotet 
,Už mano puikia szirdi, užsiun- 
tete ant mus polcija ir jeszko 
mus su szunimis. Atkeliavau, 
kad padėka vol jums už tai ir 
drauge paimti mano merga.

Bmisiai nusigando moterys 
Pulkauninkieno sėdėjo prie- 
BZaį baisų sveczįa. Visi buvo 
nuo kurinanezios po kaminėlių 
ugnies apszvieati. Teta negalė
jo žodžio prakalbėt, ne isz vie
tos pasijudint, ir apkurto ir 
apjakoj norejo pakilus (bėgt.

♦

bet ant tuszczio; norėjo szaukt 
pa^elbospapeįbos — negalėjo; buvo 
panaszį aut akmenio pavidalo.

—• Teip yra — trauko to
linus Juan polius: — atkelevan 
kad paimtie ne tiktai savo mer
gų, bet ir jos kraRi!

Lole drebėjo, kaip lapelis; 
pradėjo verkt. Dabar suprato 
kas tai yra razbaininkas — 
kad tai yra vagis ir piktas 
žmogus! Baįmo aperųe ja, ka ir 
'Juan Polius patemijo.

Da valandelia sėdėjo neti
kins latras ir gėrėjosi baime 
nelaimingu moterų; paskui at
sistojo, prisiartino prie lango, 
atidarė ir szove isz revolverio.

Tuojaus prigarmejo pilni pa- 
kajei razbaininku.

Kas tik pakajuose buvo, pa
sislėpė kaip kurapkos. Prisi- 
artinias Polius prie Loles, kuri 
apalpus gulėjo, paėmė kaip 
kūdiki ant ranku ir isznesze 
in soda. Tonais lauke i nd i jo
nas su pabalnotu arkliu, sėdo 
Polius ant arklio paemes drau
ge Lole ir nunesze savo laime. 
Nepoilgam paskubino ir jo 
draugai paskui ji, iszpleszia 
pirma dvaruka; negana dar to 
kad iszplesze, bet ir uždegė. 
Kas tik dvarukije buvo, gelbe- 
josi su gyvasezia; per liepsnas 
isznesze kuna senos tetos, kuri 
isz baimes jau buvo numirus. 
Bet kas darėsi su pulkaunin- 
kiene, to negalima apraszyt.

Juan Polius su savo laimu
M * f« * | ; ’ * 11 * 'IT . * » r ,

jojo per ketures adynas, net 
ant galo gavosi in seno kapu
cino kloszioriaus griuvėsius. 
Laike tos keliones Lolo buvo 
kaip numirus. Razbaininkas 
nuszoko nuo arklio, ome mer
gina in glebi ir nunesze per

1 *

žole apaugusį kiemą, o prisf- 
t artimas prie griuvėsiu susilai

kė.
Muria buvo mažos geležines 

dureles ir ant lenciū
gą sunkus geležinis kūjis. Po
lius paėmė kuji ir kelis kartus 
ipusze in ^uris. kurtos su girg-
ž^ejijįnu atajdarfe. Seua, baisi 
boba, pasirodė duryse ir pa-

r ;
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Vargjngoja dalyja miesto Filadelfijoj, vargingi vaikai parengė savo
darni visokius paukszczius, kates, szunis ir t.t. pareikalaudami viena centą inžangos pamatyt 
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1ta perstatymu.

atsigaivelevo,Kada Lolo 
matėsi kokioj tai kelnorej, ku
rioj nek uric radosi rakandai, 
yietoje lovos, gulėjo ant žemes 
krūva trakniu. Plaukai buvo 
merginos sutarszyti. 'Visa bu
vo szlapia, ba su vandenin gai
vino.

Maža lempuke spinksejo ant 
akmeninio stalo. Prie Loles sc- 
dėjo susirietus boba, neva 
vaktavo, ir savo iszvertus žli
bins akyvai in mergina žiurė
jo.

Akys kaip pelėdos,
perdėm mergina pęrverinejo. 
I^ole ątsikreipe nuo jos, ba ne
galėjo žiūrėt.

. Ragana pasilenkė prie jos ir 
pamate, kad merginą atsikvo- 
tejo. Paszoko, suplojo ranko
mis išz džiaugsmo ir linksmai 
paszauke: '

— 6 tai gerai, kad jauna 
poni atsiknotojo: Tąi-gi dabarL Vi-....V,¥,... ' “

tėvas pulkauninku. Visus jis 
sujudins, kad mane sujeszkot. 
Prašiau tavęs, iszleisk mane! 
Tėvas mano turtingas, gausiai 
tave apdovanos!

— Ka asz veiksiu są pini
gais? Polius man sprąnda nu
suktu, jeigu su tąvim pabeg- 
czia, surastu mane norint po 
žeme! Lelnk i a, apsimalszyk; 
asz turiu eitie prie rtelevimo 
valgio — ir tai pasakius, 
tranko paskui save duris.

Lolia apėmė baime. Atskirta 
nuo svieto ir prieteliu randasi 
rankosia latru, kurie ant vis
ko linkia. Neturėjo kitokios 
vilties, kaip tik paežiam Die
vu je. Meldėsi be paliovos, o 
meldėsi karsZtai.

Jau praėjo dvi baisios die
nos ir naktis, 'kada sena raga
na atnesze, kaip visada, prasta 
valgi ir nedorai nusijuokus, ta
ro in mergina:

uz-

rodos

džiaugsis1. Polius, kada savo 
paeziulia ras sveika ir gyva I

Lole i nsi d ra si nūs sėdo ir ta
re: . .

Polius,

— Kas tu esi? ka reika
lauji? (|el ko ežia mane ntne- 
szet? , .

— Kam tau, mano leliukia, 
ant syk viską žinot! —ir nusi
juokė ragana. — Asz esmių ta
vo vyro — Poliaus teta. Noriu, 
kad butu sveika. Czia tave at-

■ * 4 a ' . c f t • f , *

gabeno Juan Polius, o kam? 
cha-cha-cha! — ir vela nusl-

.T. . J

juoke — kam? kad butai jo pa- 
czia; juk jau bus metai, ,kai 
judu prisižadejot vienas ki
tam! • /

. —* Prakeiktas pleszikas!— 
paszauke ir užsiėmė delnais 
akis. — Ir tu prakeikta raga
na! Jeigu ketinu numirtie, tai 
neduokit ilgai laukt!

—< Nesibijok, nemirsi, pm- 
no kvietkutia; kokia tu paikai 
Juk tu dabar priguli prie musu 
gimines. Nuo to laiko, kaip ta
ve pažino, tankiai tave mina-

atneszu
I

C

Gražiai Atsilygino
Paryžiuj, Prancūzijos sosti

nėj, priesz kata in viena krau
tuve užėjo jaunas vyrukas, be
veik vaikas, ir szypsodamasis 
papraszo krautuves szeiminin- 
ka paskolinti jam du doleriu. 
Krautuvninkas vaiko nepažino 
ir pirma karta ji mate, bet jam 
pasiroilc, kad vaikas yra doras 
žmogusjr davę jam praszo- 
m uosi up du doleriu, net nepa
klausęs, kodu atiduos. Vaikas, 
gavės pinigus, padėkojo ir isz- 
ejo. Krautuvninkas jo daugiau 
nemato. •

Praslinko penkiolika metu. 
Pasibaigė pasaulinis
Viena diena prie tos pat krau
tuves sustojo dideliį gražus 
automobilis, isz kurio iszlipo 
apyjaunis ponas ir, inejes krau
tuvei!, paklausė ar galis matyt 
szeimininka. Szis, jau pasenės 
žmogus, atsiliepė, kad jis esąs 
ežia pat. Tada sveczias jam at

buvo

karas.

TEISINGAS VIROKAS
Buvo tai 1519 mete, Pozna-

1 < ~ Į - - '
ųepąprastąs fyuvo k0^8

4

niuj. Ant Poznanskos ulyczios 
tai 

žmonių bruzdėjimas. Spaudėsi
— Tas jaunuolis esą asz,— fpų dąųgyĮąj visokios lyties 

i
ąsz iszyykau už jutų if man Įą-
bai gerai’sekėsi. Sztai ėzią kny-

tąre svecziųs. — Greitai pp to žmonių, o ypatingai Žydu. Bu- 
ketino

1 fgos kuriose surdszytds mano

džia ketino iszduot ant 
žmogaus viroką, kuris dengdą-
mas stogą nuo jų nupuolė ir pul 
damas praeinanti pro ta namų 
Žy<)a užmąsze, o pats maziau-

, . , ■■ . . , / » * ' ’ • * H , I » • * ‘ *

— Eiikie, mano lclukia, nu
vesiu tave in tavo pakaju.

Vcdo vargdieniu per ilga 
akmenini karidoriu, kuris bu
vo plytgaleis užverstas.

Prie vienu duriu susilaiko
atidarė, instumo Lolia in vidų 
ir duris užtrenkus užrakino.

Dienos szviesa pirma karta 
tuosia muruosia paregėjo.

Kambaris, in kuri tapo mer
gina inrtumta, buvo tai vienas 
isz tu, ka kitados zokoninką*. 
talpinosi. Per du langus iąei- 
tinejo dienos szviesa. Buvo ta;

»4 ■ 11 ■ . *

labai storas mūras. Langai bu
vo su geležinėms sztangoms. 
Vienas lapgas buvo augsz- 
cziaus, kįtas žeminus, jaer ku-
riuos nieką dauginus nebuvo 
matyt, kaip tik griuvėsiai Ir 
visokios kuosztąis žoles. Grin
dy^ tam kąmbarije buvo isz 
plytų, o kaip Įcur iszardyton. 
Sienoj apipelija. Lova ant vir- 
vu'kiu su s^iaudynu, stalas ir 
dvi kėdės, tai buvo ir viskas, o 
buvo viskas nauja, kad rodos*

• » ' 'į T • 11 *' '* • » [ f ■'

mųc^ius razbainiąka su gražia 
mergina globije, žemai pasl- 
klonioję. Dų di^i gzunias at- 
begia t-eip-gi nulojo.

— Imflcie ta mergina ir gar- 
Iviiikio - -— tare in Bena boba;

už trijų dienu eugrysZiu., 
i Jeigu pabėgtu, tada tau isz- 

muaztu paskutine valanda.
— Nesibijok, nepabelsi — 

ir nusijuokė aena rągana, eme 
Lole už pažastų ir nuvilko in 
jtamsia kelnoria.

vojo ir ant manės teip nepludo. dabar įnųeązti. 
Jam pevisada gulima;,'intikt, 
bet tu, mano lclukia, jam iųtik- 
si ir su tavim dorai apsiejs. O 
tų mano lelukja, saldąs bus 
jųdviejų buvimas! Intaisys 
puikius pakąjus ir jis pats pa- 
si taisys.

Butu kalbėjus da dauginąs, 
bet pamate, kąd mergina pra- 
dejO'&lpt. Paregėjus tai, kalba 
ąiyede kitaip: .

Ar tai- verta rūpintas 
apiė toki mažmoži! Turėk pro
tai Jo> pataite turi but, nieką 
nųgelbes. Polius sztar^us vy
ras ir drąsus.

Nustok! pasigailėk! —•

I

uždarbis per visa Įaika. Dabųr 
asz tamstai gražinsiu skola. Vi
so tamstai priklauso 400,000 do 
lėti n, nes esi mano bendroves 
pusininkas. 
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Krautuyųinkąs siūlomus pi
nigus atsisaką priimti, nurody
damas, kad tuoą du doleriu jis 
dovanojas, o pe ųkoĮines, ir to
dėl jokio ątlyginimų už tai ne 
reikalaujas. Matydamas, kad 
senas krautuvninkas nesiduo- . p „ p
du įnkalbamas, sveczias iszejo. ’■ a

Po keliu dienu krautuvinin
kas gavo siuątini, kuriam bū
vą daug gražiu jr bfangių do
vanu. Czia pat buvo pridėtas ir 
ląiszkąs, kuriam anas vaikinas, 
o dabar turtųplių, dėkoję už 
sena paskola ir prasze paiimti 
siuneziamąą daiktus, kąipo at
minimą ir jnenka atlyginimą 
už tuos du dolerju. t
_ __ L__ :__ ' ___________  Žydai. Jam smertis neatbuti- u
Airisziai su Lietuviais pradė

jo- . *
Ir vieni kitiems kumszcziu ne

pavydėjo.
Vienas pats sau koja perdure, sųdžia in Žydus — taį ąeiųzsi- 

. In dįczių atsigulė,
Per ąakti diezeja gulėjo 

Net ant rytojaus namo nąejo. 
Ant musztynes dvi bobos isz 

mirties bątalijono pribuvo, 
Bet Lietuviams kaka jau buvo, 
Airiszems terlus gerai sumusze 

Ir savo asilelius atmusze. 
Isz to pasidarė niekai, 

Iszeme ant bobų varantus Ang-

• ■ f z.

sjo susižeidimo neųplaikę. Žy
dai rpikąlųvo del to žnųogąųs 
bausmes ir tąi nekįtokios, kad 
kaip smerezia nukorotu ij* vjsi 
vienų balsu roke*

— Sipercze! smereze Krik- 
szęzioni, juk ir pats karalius 
paskyrė tam smertj, kąs UŽ- 
musz Žydą. .
Slidžios susėdo su uvoga kož- 

jiųs in savo vieta, priesz juos 
stojo daugybes Žydų apsiaub
tas kaltininkas — su akyvumu 
lauke visi viroko smerties ant

f ’ > ■ 1 < T (( u’

apkaltinto. Tada seniauses isz
IV . 11 v • i

I i , f ' r

i, juk ir pats karalius

— Lclukia mano, 
tau gera naujiena. Szia naktį 
surgyž taviszkis, per tai nesi
rūpink, ba jeigu ji užpykinsi, 
tai pradės linksmint su rimbn. 
Jeigu jam pasiduosi ir klausy
si, tai turėsimo veseilja — cha- 
cha-cha! ’ •• * *

Tai pasakius iszejo ragana.
— Dievo mielaszirdingas! 

Dievo teisingas! — paszauke 
puldama ant keliu mergele. —• 
Ar tai panaszu, kad teip sto
tųsi! Szvencziausia 
Dievo gelbėk mane!

Pakilus pribėgo prio lango 
ir pradėjo krutini geležiniai 
sztangas — ach Dieve! sztanga 
viena liuosa. c

Drūtas vyrus butu galėjas 
iszlupt bet jįji to negalėjo pa
daryt.

Bet kas tai ! girdot dundėji
mas arkliu. Tai gal Jųan Pol
ius parjoja. Drėbedama isz bal
iuos laikosi už sztangos.

— Ne, ežia kokis svetimais 
prisiartina. ‘

Prijojės prie muru pepa- 
žįnstamas nulipo lino arklio Ir 
pririszo arklį prio kelmo; pas
kui sėdo prio muro pavesi jo 
prieszai Įauga, isZsioiųo Lz 
krepszio duonos ir inesęs ir 
pradėjo valgyt. Galima buvo 
pažint, jog tai ne buvo pleszi
kas.

Lole drebėjo, sieke in kice
ni, kuriame turėjo knygele Ir 
alaveli. Iszplesze lapuku isz 
knygeles ir parasze greitai ke
letą žodžiu. Paskui ome nuo 
glindų szmbteli plytos ir meto 
ant sedinezio, bet tas nepate- 
mijo ir valgo ‘tolinus savo pie
tus. ' ’ ’ ’ ’

Szauktie bijojo, kad senoji 
neiszgirstu. Tada mete kitų 
szmotoli plytos ir gerai patųi- 
ke — raitelis dirstelėjo augsz- 
tyių

Mergina sudėjo meldžianczei 
rankas ir parodo popierelia; 
invyniojo in popierelia akme
nėli ir iszmeto per langų. Rai
telis paėmė popierelia, pejrs-

mine jaunuoli, kuris
priesz 15‘metu atsilankęs pasi
skolinti,pinigu ir gavės du do
leriu.
>..4 ...,i t Ji *   » i ' / i"

audžiu, iszklauses užmuszejo ir 
liudnipku, paszauke:

— Tas žinogus suvis yra ne 
kaltas — paleist nąmo ji.

— Kaip tai nekaltas, jaigu 
užmusze viena isz mus — reke

•«
f

Motina

> ».«>

Ir asz atlikau vibarąs, I

na i turi but padaryta, ba pats 
karalius tokia paskyrė prova.

— Jaigu jau taip trokszUt
Krikszczionio smerties -— tarė

r

’ 1 " if q

Ripkąu vyrus gerus, < j 
Mislinau kad koki džiabą 

gausiu,
Pas gubernatorių nukeljausiu.

Bet kitaip stojosi,
• Negu žmogui dabojusi, 

Turėsiu vėlu po svietą lapsėti 
Naujienas rinkti.

Tas džjabas'del manės geriau-

J

, sias
Ir smagiausias, 
Nieko nenoriu.

Ba jau po vibaru. 
Musiszkiai kaip visados nelai- 

mojo, 
Norints daug balsu turėjo,

Ęet apgavo, 
Todėl negavo, 

Ka gali daryti, 
Reikia kit^s progos laukjti. 

Kflip gerai susiorganizuosime,
. T^i sziur savo virszininkus 

gausime,
Q kad da mes sziadien žali, 
Tai savųjų iszrinkti negali.

r.--. — k likai,
Bobeles in koza pasodino, 
Be jokio iszsiteisinimo.

<•
❖

Sej jus bobeles, kaip tik vyra 
iszyežszite ant kapiniu, 

Tųojaus imkitės prie amatu,
Pųts maeziau kaip viena bobele

❖
*

*

padare, 
Kaip vyra užkąse, tuojau muu- 

szaineą privarė,
1 ’■ * 1

Pradėjo szinkuoti, 
Vyrus pas save vilioti 

O ka, visko pas savę turi, 
Kąs del biznio priguji.

»

Naminio byro, munszaines in 
valęs.

O ir kokias ten pasileideles,
’ • ’ ' 4# % 1 4 1,1

Ka ne turi geros paveizdos,
■ ♦ ' ■ ‘ * į * 1 D j < '• i “ <1 '' 4 i; ’ | ’

Taip tai buna visados.

suks nuo smerties, bet tokios, 
kokia uždavė jus pusbroliui. 
Pastatyk!t ji ant tos paezios 
vietos, kur likos užmusztas Žy
das, o vienas isz jus Žydu tegul 
užlipa ant stogo ir puola jam 
tiesioga ant galvos taip,• kad ji 
užmuszti. Ir stosis taip, kaip 
norit.

Žydai iszklause viroko, isz- 
siskirste, kaip tai sako, noses 

i,....

nu'leide ir išreikalavo daugiau 
smerties, ba ne vienas isz Žydu 
nenorejo lipt ant stogo ir pult 
ant apkaltinto.

$ ‘
J t f JUOKAI
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DAUG NORL
Vienas aplaike isz redakcijos

Saule?’f nauja kalendori ir4 ( 
peržiūrinėja. Neseniai pribu
vus grinorka klausia:

— Kas ežia yra, Jonuti!
— Tai kalendoris. - • 11 I
— O ka ežia raszof
— U-gi apie viską, ka^a 

bus lietus ar pagada, kada bus 
užtemimas saules ir t.t.

— Pažiūrėk Jonuti ar asz 
gausiu vyra ir ar daug turės 
pinigu....

O mergaite 5 metu paklausė: 
Pape, pažiūrėk, ar mum atnesz 
garnys beibuke f

T*aip buvo ir bus ant svieto
* ‘V1

mada, 
Tarp moterių bus visada szuni-

ja,
Nepaiso ant niejeo, *

L,

Asz mislinu, kaip musu vaikai
Ant pamatos ir ant grieko,suųųgs.

į Tai goresnius laikus sulauks, 
Ęaip mokslo daugiau turės, 
Tai ant yirszininku runytj 

, gale?.

* Bus viskas gerai, 
Jaigu moterėlės pasitaisys 

ūmai.
SPĄSABAS.

Del ko tu Jurgi ubus barz- 
duoji, juk tai daug del barbe
no turi užmokėti. >
— Tai ve, kas priguli in dan- 

ceskule, tai vis ant balberio už-
i ■

•< i

Jokiu budu negalima isz te
nai# buvo pabėgt.

Isz pradžių mergaite džiau
gėsi sziokia-tokia vilczia, ba 
girdėjo barszkejima vežimu ir 
tarszkejima botago. Kaip ro
dos ,buvo netoli, bet ka jai ga
lėjo gelbėt, norint buvo ir ne
toli nuo žmonių, vienok nega
lėjo ju pagalbos prisiszaukt. 
Neturėjo tioje pajiegu, ba bu
vo labai susirūpinus. Užmigt 
bijojo, tiktai sėdėjo ant kėdės 
ir kaip galėdama Jaikegj.

Ant galo pasirėmus in siena 
užmigo ir kojei tai laika buvo 
r~v^i ■ ■< -i- v- r j

v*

kaitė, tuojaus sodo ant arklio
ir kaip žaibas leidosi, ka tik 

ra i 4 ' 1,1I I 
i *

v b . 1

Lole puolė aht keliu ir kam-
* a. mm f M A m a m

arklys iškabina.

tai iheldesi; paskui pakilo, avy-
"I 41 * • • • 1 "1 "ruodama nuėjo prie lovos, gu 

lo ir tuojaus užmigo.

'A i i

Toliau btu
■................................................... 1 ■'

t •

TAI IR .GERAI, 
t .*

Asz girtis su vaikui^ ^ęgajiu,
Ba ju neturiu, 
,0 (kad tu^ęcjsia, 

Kitaip kalbeczia. .
NEUŽMIRSZK.

4T

— Kad ne gražu be usu!
— Tai ve, bet be usu tai no 

panaszus ant Lietuvio, — kaip 
l* -

Tai taye vaikine reik®-

dirba.Pų vyrui atėjo motereT.ųiųą yįsiems nąsjleiųti, 
Rupi žemyn nuleistą, 4 

0 kaip bpbelka sujesžkosių 
Tai P9 s^imts knypkių ųpsipa- 

cziąųsiu.

Kad mųno negundytu, 
Prje žeąybu ąepriverstu, 

Nežinau kaip ilgai gyvensiu, 
Kaip da ilgai dėl “Saules” j __ • K

J \ ,(f

Meskime vi^ka in kampa 
Tegul kipszas pastimpą

r

I i

, ir da paskui ji eina.
— Paslydumas ant ledo gal 

tau koja iszl^užt, bot paslyda- 
pnas liežuvio gali sulaužint

■" f

Anglikas

tu pakart jaigu tu biauriniesi

' '"M”
, <> .a ■

1

da su
ii, kaip

szloye del dageliu.
Neku^e žmonys yru to- 

k,ię tipgi^ei, jog ju kepens ne
! *

...»

— Iszsimokink juoktis, (fa-1 
ras nusijuokimas yra geresnis 
ne kąip yįpęp gyduoles.

— Visus rupesezius užsilai-

1
- • •

Wfi <jUrbti.

** * 'SU ■ savo tautos!
O" . I»

PATS IN SAV®. f I I . - I
Po perkūnu, kaip asz < 

savo pączia szparkinajisi,
i
t

— Jau dabar tikrai dažino- ' v/n. inir mano vvrns nnsinn-1 
cziavo su mųnijn tiltui del pi-.

i

Mano .brangi, tąi t,urj jao

jau, jQKflaano vyrap apsipa-
4

užmirszus ųpje Jbųisu savų bu- nigu.
Juan Polius tam laik nujojo ųzauko mergina ir puolė ant vima’.

■f .f

I

O T
tarnausiu,

Qal kur ąnt Wes tu trauksiu
+ * • kyk del saves, nes svietas netu-

I

, jgroit in girria, knr dalis jo 
flraugunu lauke.

keliu prjosz ragana. — Asz es-
,1Sena ragana i^ejo ir pabu-(

►miu prie tėvu vienturte. Manųjdino 3aia tardama;
rint ta džiaugsmu, jog no yra1 Per rinkimus atsibuvo Vaina,

1 ^-S4 • « <1 • 1 • • •

taip kvailas, kaip iszrędai.
• .

i

Gusibade su peiliais ir gana,
" r. f . * * ' '!•'

ri laiko rūpintis apie tavo erge- 
liuę ir vargus.

S t

da buvo merga, tai man 
szirdi skaudėjo, o kųjp ųu ia 
apsipaeziavau, tai dabar kas 

|diena po valgiui pilvą sIcaudA,
■*

szirdi skaudėjo, 
apsipacziavau, tai ųąbar

M * a a * «

4I
f
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ŽINIOS VIETINES
Seredoj pirma diena ru-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

NAUJIENOS ISZ
KANADOS

dens.
— Darbininkams isz Kolso 

kasikloa buvo paliepta iszsi- 
neszti tulszes nes kaįp girdėt 
tai yiąai ketina szia kasikiu ar 
brokeri uždaryti. Ne kas per 
nadjięną, ,. .

— Sekanti Mahanojaus vy
rukai Thomas, Kelley, Vargo 
Collins, °
ir Paullikoa aresztavoti už per 
laužymu probibicijos' tiesos.

— Burmistras 
vaikams cziužineti ant said vo
ku ir bovintis ant ulycziu, nes 
tai yra pavojinga del praeigiu 
ir vaiku.policija įsuradus to- 
A A A 4 «

ith, Finley,. Smith

uždraudo

kius vaikus aresztavos. Todėl 
tegul tėvai apie tai neužmirsz- 
ta ir vai tens nuo to nud raudžiu.

PtiAedely’ja prasidėjo 
Lietuviszkas parapijos bazaras 
prie bftžnyczios ant 
Atsilankykite ir 
bazara kur rasite puikiu daly
ku, ifžkaridahų gerymu ir gale
nite pasilinksmyti. *

‘— Subatos vakaru atsibu
vo Kriksztas Szventas sūnelio 
poųstvos Juozo ir Katrės Osz- 
mąnskiu/ kuris gimė 17 Sep- 
terriberio. Kriksztu tėvais buvo 
Albinas Lapinskas su pana 
Tepfile Žaliute.

ulyczios. 
suszelpkite

SHENANDOAH, PA.
/ - -. r

— Kun. Arlauckas suriszo
t ” t ♦ - e

mazgu moterystes pana Adeli
na KaValiauckinte isz miesto

— Praeita Sereda ugnis 
kilo Wanatnes kasyklosia, ku
rios priguli prie Glen Alden

" * ‘ * J.kompanijos. Pq keliu valandų 
sunkaus kovojimo liepsna bu- 
vo užgesinta.

1

Toronto, Ont. — Sziu melu 
Rugsėjo 6 diena užėmė vado
vauti Toronto Lietuviu Katali
ku' parpaija naujas klebonas 
kun. P. Garmus. Isz pasirody
mo patiko žmoniems, Kun. P. 
Garmus tiek pamaldose, tiek 
asmeniniam pasikalbėjimo. Jai 
gu žmonose bus vienybe, ir ku-

■ , į 4 *

Garmus tiek patrinldose,
■ '

t

— Poni Sileckieno ir sūnūs 
klierikas Augunas, kuris kita 
meta jau bus inszventintas in n i gas stengeis* taikytis tarp 
kunigus, ttukte Mrs. Oak isz Lietuviu gyvenimo tai* 
Texas ir poni Ona Moliusziene, 
Susivienymo iždiniko žmona, 
iszvažiavo in Cambridge, K. Barimas iszvyks vakacijoni 
Mass., aplankyti ponios Silec- 
kienos dukrele, kuri ten yra se
sele mokytoja. Iszvažiavo po
nios Oak automobiliu.

— Rugsėjo 13, 2 vai. po 
pietų, liet. Szv. Marijos para
pijos bažnyczioje, Kingstone, 
in vyko vestuves p.
Uteri ules su p. Jonu Juszkevi- 
czium. Klebonai J. Incziura Su
riszo ta jauna porele moterys
tes mazgu.

iždiniko žmona
M m

augs 
r parapija ir visi darbai Kata- 
iku oilese. Senas klebonas kun.

trim savaitėm.

I
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NAUJAS PARKAS ANT ATMINTIES
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Albinos

Kaip ir visoja Kanadoja 
didžiausia bedarbe taip ir To
ronte randasi apie 50,000 bedar 
biu, nemažai ir Lietuviu jau 
parbldkszai gyvenimo sąlygų. 
Nevedusieji eina valdiszkos 
sriubos valgyti vedusios szei- 
moms atveža in namus maisto, 
ir taip gyvena. Lauke diena po 
dienai permainos darbininku

Juozas Geraseviczius isz cilefie- Vasaros laiku dauguma
Pittston prigėrė upeje arti Mc- 
hoopany, iszpuldamas isz luo- 
teles laikko žuvavimo.

Kulpmont, Pa. — Daktaras 
S. J. Ancereviczius isz Shena- 
dorio, bet dabar gyventojas 
czionaitinio miesto, aplaike no- 
minacije ant pavietavo Koro
nerio ant demokratiszkos par
tijos.-

Penkių metu mergaite , 
tįu Vįncu Griszu isz Fraokvil- Gendikevicziute, nurijo dvieju
tęs. Veselka atsibuvo pas nuo
takos motina ant W. Coal uli.

— Praeita Sereda Szv. Jur- i \ . . .gip bąŽnyczioja likos suriszti 
mazgu moterystes pana Helena 
Giedraiczįute siį Stanislovu 
Letkeviozįu. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos motina 
Heights, kur ir apsigyveno.
n ‘t

Praeita Sereda Szv. Jur-

“1

ant

Saint Clair, Pa. — Prohibi- 
čijos agentai aresztavojo Fra- 
ną Ryan ir Frana Kubilių už 
peržengima tiesu ir abudu li
kos pastatytais po belą lyg teis 
mui. T < 1* r •

f •

Gilberton, Pa. — Szv. Ludvi- 
ko bažnyczioja likos 
mazgu moterystes pana Mar-

e. •

suriszti

garieta Lapaczinskiute su Jo- 
‘ nuo Klemu. Jaunavedžiai turė
jo puikia veseile pas nuotakoj 
• ♦ 

tėvus? ’'
r . ‘ ■ fr ■ > ... ............. ■■ ’

Port Carbon, Pa. — Kaip ,’r 
visur taip,ir pas mus bedarbe 

Uir jokio darbo negalima surast.
• Isz priežasties tos bedarbes at

sitinka tarp žmonių ir daug vi-
• sokiti ."nesutikimu: szemynos
• provojesi, kerszina vieni su ki
tais skirtis kiti pameta szeimy- 
nas iszvažiuodami nežinia kur. 
Sztai vienai isz rupesezio kad 
jo pati norėjo gauti divorsa ir 
kad ji motore norejo uždaryti 
pataisos name, pats save nusi-

.1- szove. :Buvo tai Izidorius An- 
t druszkevicaius.. Dieve susimilk

■ ’ t »

i dcas czionais darosi ne tik tarp 
u jaunu, b^t ir senu. ,

j Kewanee, III. — Musu mies- 
ieljje/randasi dvi dirbtuves:

* ' * ■ 11 *4 * *

XXUWcWvvj ■“ 1 LVJLU'ou IIllvH*
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rr v jena .vįsa^ uždaryta jau du 
r4, inetąir o, kitą, dirba tiktai po 
» r dyi dienas ant sanvaites. Dau

gelis .žmonių randasi be darbo 
terp kuriu randasi ir daugelis 
Lietuivu.. ’

— Szv. • Antano parapine 
gęisd^ma apmokėti savo sko-

Ml

lae leidže ant losu puiku Dodge 
aqtomobiliu paskutinių diena 
Decemberio ir tikietai jau par
duodami.

GENEROLO JACKSONO, e
Dalis Virginijos, 15 myliu ilgio ir 10 myliu ploczio, likos paskirta kaipo vaistinis par

kas. Szi vieta yra kur generolas Stonewall Jackson mire nuo žaiduliu kokius aplaike nuo sa
vo kareiviu isz netycziu. Czionais atsibuvo kruvini musziai Fredricksburgo, Spottsylv^nios 
ir Charicellorsville.

/

ežiu jaunimo vilose lyste.

PRISIRISZIMAS
VAIKU PRIE TĖVU

Augustas, II karalius Lenku 
jojo viena karta per lauka, ra
do viena žmoguti arenti ir link 
smai giedanti. Pradėjo su juom 
kalbėti ir po valandėlė dažino- 
jo, kad. tas laukas ne jo buvo, 
tiktai darbavosi kaipo s ■ Hlit

t

coliu ilgio špilka. Mergaite 
likos tuojaus nuvežta in Ash- 
lando ligonbute kur daktaras 
Spenceris.su pagelbav instru
mento bronkoskopo ipztrauke 
szpilka isz plaucziu.

>

Scranton, Pa. — Laike rinki 
• a

mu praeita Utaminka kilo gin

darbininku buvo iszšikrausto 
už miesto. Susidavė szimtus bū
du ir ten gyveno, 
kaip Europoja czigonai.
nuvykęs jautiesi žmogus kaip 
naujam mieste atsidūręs. Bu
dos paeiliui subudavotos sumie 
ruotos tautoms suskirstytos, 
tu žmonelių darbas juda. Vieni 
peczitikus lipdo, antri drapa
nas lopesi, kiti bulves skuta, ki 

(ti maudosi, skalbėsi, būdas tai
so,1 naujas budavojai, kad isz da

f

lies idomu irdiudna ten pa
žvelgt) kaip žmonelei parblok- 
szti gyvenimo slaygu turi gy
venti tokiu gyvenimu. Teko 
sužinoti 2,0Q0 žmonių dviejose 
vietele už .Toronto... Jau orui 
atszrilus, valdžia liepc krausty
tis isz ten griauti būdas. O kur 
dėtis, nlykai niekas in ’'namus

Panasziai
Ten

visai kitaip elgėsi

4-—  -   ewe.. Ml>.. ■■■■■■■ e  ■

DRĄSI MOTERE

j »" *

* ■ '■ •» I

ninkas ir eme už tai ant dienos 
penkiolika skatiku. Karalius 
papratęs ant Visokiu dideliu * 
iszdavimu pinigu ir linksmy
bių, negalėjo paimt kaip fano- į• * ” * gus su tokiu mažu uždarbiu ga
li gyvent, ir pnek tam da links
mas ir klausė žmogelio, kuris 
taip atsake:

— Butu da gerai, kad ka 
asz uždirbu, butu tai viskas . 
del manes — asz dalinu ant tri
jų daliu: viena del saves, kita * 
ant užmokėjimo skolų, - b tre 
ežia pasidedu, idant senatveje .

7

v
i

1

T

galeczian itfz paluku gyvent, y

ati- 
visąm 

kad savi

Tūlas sudžia isz West u apsa
kinėja man sekanti atsitikima: 

“Laike teismo kokio tai isz- 
paniszko latro, kuris nužudė 
vyra patogios ir jaunos Meksi- 
konkos, buvo diena labai karsz 

I ta, liudiiitojai iszpažinejo savo 
HIĮ re konia snaude ant

t

Dabar'buvo karaliui naujas ‘ 
sukimas galvos; prasze del . to

nepriima.-Valdžia suregistravo 
ežiai, kurio pasibaigė nuž.udi-\ 
nimu policijanto Vinco Novo-, 
czevskio isz Dickson City, per 
Frana Gutnechta direktorių 
mokslainiu. budintojas užda
rytas kalėjime.

žadėjo vesti in provincijas dar
bininkus, bet nei girdėtis no 

. matytis vežant ant tu žadamu' 
darbu. Oi pasieko lįudpa vaįz- 
da gyvenime ir Kanadoja dar
bininkai. Ir kas bus sunku nu
matyt.-

AUKSO LAPELIAI
t Dvasiszka-s džiaugsmas 

yra brangesniu ir malonesniu 
už visas svietiszlkas brangeny
bes ir kunisZkus meilumus.

' 't / , , * I V** „į

t Jeigu sziam sviete . yra 
koks džiaugsmas, tai ant ano 
svieto tik tieji turės ramia sav- 
žine, kuriu szirdrs yra gryna 
czystos ir ramios.

t Ne valandėlės ne dykauk 
tinginystėje, dirbk koki nau
dinga darba, skaityk, klausyk 
skaitaneziu arba dumok apie 
gerus darbus.

Dievobaimingas gyveni
mas gimdo szirdinga džiaugs
mą, o nedoras užveis nuliudl- 
mus ir graužimą savžines.

t Tas turi tikra pakaju 
kas dievobaimingai gyvenda
mas nežvalgnos ant gėrimu ne 
paikimo, tokia savumas nie- 
kuom nedrumstas.

t Didžiausiu ir -naudingiau-
. ♦ f 1

— Draugijų veikimas 
įniręs. Viena sunkus laikai, la
bai daugel in ta atsiliepė, o an
tra pas Lietuvius uždusis dar
bas kultūrinis, idealinis. Kad 
kartais ka ir pradėtai, supla
nuotai tai sunku Ji ko prisį- 
szaukti pagėlbon. Vieni kitu ne 
gerbia ir darbo vieni kito nein- 
vortina“ kad kas ka ir vadovau
ja. Veikimas kaip Kataliku

4 > * M

ap-

taip ir Bolszeviku apsnūdęs. 
Jaunimas visoja kolonijoja pa
skirstos tik “boy f rent” turėti 
tik kur pavieniai dalybauti. O 
kad raugi jos reikalams reikia 
valanda1 kita sudilti sunku pri- 
sirenkti ir atvykti. Laikas bu
tu atbusti. •

’ * 1 

’’■f11

— Kuomet laikai pablogėjo 
daugumas ir isz* Kanados Lie-

xa . 4 i ' MI* L I* * • ‘ t / 4tuviu iszvažiavo Lietuvon ąp
* * * ' J M »

sigyventi kuris tik turėjo vie
rią kita doleri susitaupęs isz ge

i * r ■siu yra mokslu vaisoj tikrybei 
pižintie save ir ncapkenstie ųa-

ives o kitus myletie.
t Nežiūrėk kas su tavim at’* J-'

ba prie-ez tave kelias, vis dalyk 
del jo gerai.

ŽODI DALAIKO.

Kam tu Juozai užsamer- 
i

— Mat, asz prisiekiau ma
no paežiai, jog niekad nedirs- 
telsiu in stikleli.

ki, kaip geri arielka Y

•

reipniu liiiku. Vien tik isz Toron 
to kolonijos szia vasara iszvy-
ko\Lietuvon apie 26 asmenys 
kurine' jįAu tevyheje gyvenimą 
nraai

1 ,

pradėjo ir aukso Ameriku ne
svajoja jeszkoti daugiaus.

Bet 
vaikinau

I Jeszko sau merginu tai Fran- 
euzaieziu, Arisziukiu, Lenku- 
cziu. Merginos Liotuvišzkos 
nors su Lietuviai taukiaus mai-

I * 1
szosi tėvai Lietuvid’u Bet k it r 
tik proga pagavo tai su visa 
meile svetimtaueziams ir 
duoda. Butu negrabu, 
Lietuviu jaunimui,
nuo savu bėga ir margus .szci- 
myninius gyvenimus kuria.

— Moterių draugija sujudo 
sziu metu 13 diena Rugsėjo To
ronto Parapijos Lietuviu alto- 
riasu draugija turėjo savo susi
rinkimą. Dalyvavo naujas kle
bonas Kun. P. Garmus. Daugel 
apsvarstė dalyku nutarė su

trenkti klebonui pare su auko
mis. Kas atvyksta paroje tas 
atnesza dovana klebonui. Kai
po naujai atvykilsiam reikalifi- 
ga dangei daikt J in gyvenimą. 
Boto Kanadoja gimė dvi Lietu- 

Ivaitos E. Bclickaito ir Ed. 
VaszkeHiute apsiėmė puoszti 
visus metus altorių gėlėmis, 
tai visgi gražina dalykus tenka 
matyti isz LietuvaiCziu neku
riu. Toliaus 'p. Belickione ir Z. 
Yurcziene apsiėmė bažnytėlė 
valyt. Vėl matyti gražius ūpas 
prie darbo. Bendrai visos drau
gijos nares pasiryžo daugel

Tik 
gaila ne visos atsilanko in susi
rinkimus/kur iszgirstu vis nau 
ju darbu planus. Katalkai ren
gėsi paminėti 9 diena Spalio. 
Vietos klebonas reformuos pa
skaita tam t ik roja temoją Pra
no Motejuno. Choras rengės ke
letą dainų sudainuoti ir dau
giaus teko programos pamatyt.

— A. Pauliaus, krautuvėje 
randasi Liėtuviszku* saldaini!, h ,ĮĮl .
Biruta, daugelis Lietuviu iszsi- 
ilge pefka ir džiaugėsi pietn- 
viszka preke.

Girnos Volungelis.
\ ' 1 ' , 1/ . n -
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Stonm? 
DANCE FOLIO. 
I PIANO'^OLO
■ Qontainh^ a choice | 
H collection of the mqet •
■ popular Lithuanian
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TIK IltĘISTA.
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ir

pasiryžę
dirbti del laibo parapijoj.
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Lietuviai vedasi su sve
timtautėmis. Kiek paževlgus in 
kolonijos Lietuviu jaunimą, tai 
rodos tiems kurie nori sukurti 
szėimynini gyvenimą tai ne
traktu dar vaikinam merginu 
Liėtuviszku, ar merginoms vai
kinu ir nereikėtų svetimtau-

IN LIETUVA
SU DIDELE RUDENINE 
EKSKURSIJA POPULERE

Skandinavu Amerikos Linija
Greitu ir Patogiu Susisekimu per 

KOPENHAGA in
Isz New Yorko 15 Spalio (Oct.)

Laivu Frederik VIII
I <

Visi kurie rengiatės ar manote ke
liauti dabar ip LIETUVA ir norite 
turėti smagia ir nebrangia kelione
VAŽIUOKITE 15 OKTOBERIO

SU RUDENINE EKSKURSIJA

Toji Aleksikonka myle- nes treczios klases abipuses keliones 
I iav-aVac aha 1 f. Qnnllz. Kilu nolziiltnu

KLAIPEDA

kėdžių, 
nuomones apie 'žudinsta o džiu- 
Daugiausia a'tkreipe ant savos 
akis patogi naszle nužudinto. 
Žinai, kaip tosios moteres myli 
ir kaip jos neužkenezia y puta 
priesz kuria turi kokia neapy
kanta.
jo savo vyra pasiutiszkai, nes 
dabar jos akys žybei kaip ko- ISZ NEW yorko IN KLAIPEDA: 
kio žalczio prieszais Iszpana in viena puse 
kuris nužudė jos mylema vyra 
net man 
ežiais. Nusiėmiau surdutą ir 

l|k , i' , k i <i „ ' ■ f

uždegiau cigara ta pati padare 
ir advokatai ir budintojai.

Teismas mažai atkreipė aty- 
dos ant susirinkusiu. Žinomu 

« ■' -•* f '

buvo, jog džiuro paliuosuos ža
dintoju, nes panasziai tikisi, 
jog ir juos paliuosuotu jaigm 
kada butu pastatyti priesz sū
dą, norints gana gerai žinojo, 
jog Iszpanas buvo kaltas. Bet 
toji motore doge neapykanta v 
priesz ji ir ede ji savo akimi, 
žiurėjo ant manes mielaszjrdin- 
gai ir teinino akyvai ant veidu 
dži ures.

Kada ant galo džiures sutiko 
ant viroko ir apreisjįke jog Isz
pana yra nekaltu, 
pasakiau idant sau nesztusi po 
velniu* Meksikonka paszoko 
staigai nuo suolo, tardama in 
mane.

— • Ponas sudžiaut tai tasai 
1. I į

žmogus, kuris mano akysia nu
žudė mano vyra be jokios prio- 
■žnsfifiR. likos nnlinnsuoias ir ar

IN KLAIPEDA

prekes nuo 15 Spalio bus pakeltos. 
Nupigintos 3-czios Klases Laivakortes

szirpuliai bego po- sfcirai

$ 94.50
In abi pusi.....................  $150.00
Revenue ir Pagalves mokeszcziai at-

Del informacijų kreipkitės 
pas savo agentu arba tiesog in 

_ .. %. ■- •. ..
* «•«

Scandinavian - American Line
27 Whitehall St. New York, N. Y..

f

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentintas Mahanojuje 

ž^’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

▼

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 7

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512)

«

o asz jam

I
I

žasties, likos paliuosuotas ir ar 
ant to pavėlina tiesoj. 6*

— Taip — atsakiau.
ant to pavėlina tiesoj A

Atmink ka tada toji Aato 
padare? Szoko kaiphlevas ant t

Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nčdinti.

I4ž Mahanojaus ir Giratdvilles 
jeigu kas .pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

K. RĖKLAITIS
- Lietuviazkat Graboriua .

Iszpano ir nuszove ji prie mu
su akiu. Narsi motore, ka? " 
tarė gėrėdamasis audžia in ma
ne. .

’r «* ' . J • 4 4 i •
— Ir kas po tam atsitiko!

v v ' ' K ■ . -

T~

Užbaigom tolimesan tyrinėji
mą, užsidejoiri sUrdotus ir su
dėjome pinigu del Meksikon-

4 k lf . i. ’• i A iiif

sa

žmogelio, kad iszdetu ta misi L * 
Linksmas žmogelis tarė:

— Asz dalinuosi pirmiause 
su tėvais, kurie jau negali dlrb- 1 
tie ,tai yra: moku skolai, ku
rias jaunas būdamas nuo 
ėmiau; toliaus dalinuosi
vaikais, kuriuosia padedu vilti 
kad mane taipgi senatvėje ne
apleis, tai yra mano pasideji- 
mas. • /

Stebėjosi karalius isz žmo
gelio iszminties, o labiausia isz 
jo prie tėvu prisiriszimo. Del 
to apdovanojo ji gausiai už ta
del tėvu meilia; pheme po lam 
visus jo vaikus po savo apglau- 
ba, o jam davė szmota ant loc- 
nasties žemes.

Taip tai Dievas užmokėjo 
jam už guodojima senatvės tė
vu.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI*

Prapzulina galvos skausmą in 30 tol. 
nutu, sustabdo szaltl pirma d/ena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas* ' 

666 Moatis del kūdikio esalczio. ,

sustabdo szaltl pirma d/ena,

Wm. Traskauskas 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasams
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahapojr Avej Mah. City

"t

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

Szi Albumą Liėtuviszku Szokiu1 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas j ■

W, D. Boezkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

■
------------------------------------------------------------------ ---------------------- ------------------------------------ > ■1 1 *

KVITU Inygeie Draugyium* del les* 
mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 25e 
KVITU knygele Drdugyoteme del Ka- 
oleriaue nog atidėta pinigu ant 
•uairinkimn. Preke - - - tie.

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

narna pas

►
i

kos idant galėtu keliaut ndmo.
— Narsi Iboba, ka?

' - • j ■ . ■- '
--

■ ... .  .11 h ..........  » . .
12 ISTORIJOS M 250

ir

h

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei< 
namob prekes.

SI6 W. Spruce St., 
BeU Telefonas H?

MAHANOY CITY, PA
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. •

Vi ''

■—W*1

Mokame 3-czia procentą ant 
suddtu pinigu. Procentą pride-4 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus sumusuban
ka nepaisant ar mažaa ar dideli*.

G. W. BARLOW, Preš. ' ‘ 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKat.

* I . Į

SAUGIAUSIA VIETA JUSO PINIGAMS
4

i •1 i

Preke ... BU

12 ISTORIJOS UZ 250 '
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

milibkia visus ligai. Velniokas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kucžia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Velniukas
I
I

I
I

I

onis kurie turi pinigu žino kad saugiausia vietaTie
pinigams yra bankuoąt.^a
Kada laikote pinigus namie, vagis gal juos pavngti ar

411

ugnis gal juos sudeginti.
« , . * i >

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE 8Y8TI 
patara jumis laikyti pinigus bankuose o ne namie.

1

Spenceris.su



