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Isz Amerikos
PRIGELBEJO MOTINAI

NUŽUDYTI IR PA
SLĖPTI patėvi;

Daveport, Miss. — Vincent 
Rogers, 16 metu senumo vaikas 
prisipažino policijai, buk jisai 
prigolbejo motinai nužudyt sa
vo patėvi Mykolą Bonner, po 
tam su savo broliuku, 14 metu 
iszveže lavona su vežimuku ir 
paliko ant geležinkelio kuri 
Vėliau li*kos surastas per einan 
ežius darbininkus.

Vincas pabudo nakty ja, isz- 
girdes barni tarp motinos ir pa 
tevio. Paszoko isz lovos, pa
griebė kirvi ir kirto patėviui in 
galva, o motina damusze ji su 
pagaliu o jaunesnis brolis kirto 
su špatu. Kada policija aresz- 
tavojo motina, toji prisipažino 
prie kaltes ir užtvirtino apsaky 
ma vaiku. Patėvis tankiai ber
davosi su visais namie ir ker- 
szino užmuszimu visa szeimy
na. '

GYVENd SZALIA SAVO VY
RO METUS, BET JO NE 

PAŽINO.
Easton, Pa. — Dvyleka metu 

atgal Ferrino Rosino pribuvo 
in Amerika jcszkoti giliukio. 
Kas menesis suintinejo savo 
prisiegęliąi pipigu ant užlaiky-
mo ir viskas ėjo kanuogeriau- 
sia. Jo draugai parasze jam 
gromatM, praneszdami buk jo 
paeziule turėjo gerus laikus 
tėvynėje, su prisiųstais; pini
gais ir visai nesirūpino apie 
savo Ferri na Amerike. Juozas 
paliovė siunsti paežiai pinigus. 
Toji supratus kad gal Ferrino 
dažinojo apie jos pasielgimą, 
atvažiavo in Amerika jcszkoti 
dingusio vyro.

Ana diena patemino Ferrina 
savo prisiegelia iszeinant isz 
namo szalia kurio jisai radosi 
ant burdo. Ferrina isz, akyvu- 
mo pradėjo apie ja sznipineti 
ir dažinojo, buk jo moterėle 

* gyveno szaliu jo per visus me
tus.nepažindama jo. Dabar vy- 

. ras užvede skunda ant 
skyrimo, o kada motere 

, j nojo apie tai,

persi- 
daži- 

pasiprieszino ir 
apskundė ji už apleidima jos.
Sudžia perkkirimo nedaro ir 
paliepė Fetriniu gyventi drau
ge su moteria nes kitaip bus 
abudu nusiunsti atgal in Itali
ja.

PIRKO $600 UŽ PENKIS.
Madison, Va. — George Mott 

rengėsi 9u savo moteria iszke- 
liauti in Italija, isztrauke isz 

<’ bankos 600 doleriu o kad netu- 
: b re jo-juos kur paliepti, indejo 
h , in aisbaksi, nes ketino apleisti 

miestą kaip tik iszparduos sa
vo fomiezius. Užmirszdami 
apie paslėptus pinigus ai^bak- 
si ja, pardavė ja nigeriui Jimni 
KaSAe Ai ž pėn k iš dolerius už-

i
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ASILAS VYRAS
0

UŽ TAI JI BURDINGIERIS 
ISZMETE LAUKAN UŽ- 

IMDAMAS JO VIETA 
PRIE PAOZIULES.

Newark, N. J. — Ne tik pas 
Lietuviszkas gaspadines atsi
randa prielaidiniai ant burdo, 
bet ir pas Amerikonus atsiran
da tokie u ka užima

mazgojo toriel-

ponuliai ” 
namie vieta gaspadoriaus.

George Vine radosi ant bur
do pas Freda Collins ir kaip tai 
sako, buvo pilna burna 'bosu 
namo: Szukavo plaukus savo 
gaspadineliai,
kas, virė valgi ir abudu klojo 
lovas...

Žiurėjo ant to visko asilelis 
Fredas ir kentėjo, bet negalėjo 
iszsižiot ir pasiprieszint, nes jo 
paeziule jam tuojaus uždary
davo “suirki” su pagelba Geor 
gio. Bet ana diena, kada abudu 
iszejo ant 4‘pikczerin” tai jau 
buvo už daug Fredui ir priesz 

užprotestavo, 
, ba 

prielaidinis iszmete Freda lau
kan kaip koki sena czbata ir tu 
rejo pernakvot pas gerus kai
mynus. Ant rytojaus apskundė 
prielaidini ant 25 tukstaneziu 
doleriu už paveržima paezios 
meiles na ir stebuklui, aplaiko 
15 tukstanezius doleriu už in- 
tiekima motere*. Dabar priva
lo atsiklaupt ir prtdekavit Die
vui, kad atsikratęs nuo nelabos 
bobos ir dabar gyvena laimin
gai.

snuki

pikczerin

toki pasielgimą 
bet tas nieko nepagelbėjo

APDAUŽĖ AUSIS SAVO 
PACZIAI.

Buffalo, N. Y. — Jokūbas 
Weglin, nužiūrėdamas savo pa- 
czia buk toji užsidavė su kokiu 
tai Iloduku, taip ant jos inir- 
szo, kad sutikės ja ant ulyczios, 
apdaužė smarkiai ausis. Žmo- 
nys ant riksmo moteres subėgo 
in pagelba. Motere taip likos 
suplaktai, kad turėjo ja nuvežt 
in ligonbute. Viena ausis likos 
konia visai nutraukta. Po tam 
darbui vyras nuėjo ant polici
jos ir apsakė kaip pasielgė su 
paezia ir melde idant ji užda
rytu. Policija sutiko ant jo pra- 
szymo.
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VYRAS amerike, MOTE- 
RE TEVYNEJE GYVENA 

SU KITU; GAVO PER
SISKYRIMĄ.

— Boleslovas Do-Chicago.
manskis, užvede skunda priesz 
savo paezia Aniele ant persi
skyrimo. Jo liudininke buvo 
neseniai pribuvus isz Lenkijos 
Salomon Masiak’ieno, kuri liu
dijo prieszas Aniele, kuri gy
vena -sziame laike Lodžiuja.
i Alasiakiene liudijo, buk kada 
Boleslavas iszkeliavo in Ame
rika 1923 mete, jo pati tuojaus 
užmirszo apie savo vyra ir pra
dėjo gyvent “ant vieros” su ki
tu vyru. Nelaba motere iszgujo 
isz namo 14 metu dukrele, kuri 
turėjo jcszkoti prieglaudos pas 
kaimynus. Mete 1925 Bolesla
vas iszsiimte moteriai pinigus 
ant laivakortes, bet toji pini
gus praleido su savo prielaidi- 
niu ir juokėsi isz vyro.

Boleslavo pati kalbėjo Mas- 
iakienei, buk nenori 
savo Vyro matyti 
riau gyventi su
iszklauses iszpažiniano liudinin 
kės atskyrė vyra nuo tos mo
teres o dabar Boleslavas isz- 
siunte laivakorte del savo duk
reles idant pribūtu in Amerika.

Kiek tai pailasziu atsitikimu 
atsitinka,

I

daugiau 
nes jai ge« 

kitu. Sudžia
T

kad vyras iszkęlia- 
ves in Amerika, o jo pati szcl- 
sta su kitais. Panasziai ir su 
vyrais czionaiš.

UŽ GRĄŽINIMĄ $200,000 
VERTES DEIMANTU NE 

GAVO DOVANOS.
New York. — Sziomis dieno

mis tūlais New Yorko “ tekšin 
vežikas Frank Bružą, gal Lie
tuvis Buržas, rado savo “tek- 

$200,000 verties deimantu
rado silvo

t’H
1

v1i

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA )

■'I

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metams 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Laiszkus Ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso i
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PAMOKINTAS MOTINOS 
ISZGELBEJO VAIKAISZGELBEJO VAIKA 

NUO MIRTIES.
Elkhorn, Wis Mrs. Mar

tha Pier, skaitydama laikraszti 
apie sudegimą vaiko kuris siau 
te su zapalkoin^, paaiszkino sa
vo szcszi n m( t u šuneliui,

KITAS NUODIJIMO .
, SKANDALAS TARP <? 

BROOKLYNO LIETUVIU.
SziomisBrooklyn, N. Y. — 

dienomis Lietuvis Jonas Žilis, 
36 metu amžiaus, 
So. Fourth St., ;

'buk skunde savo uoszve Marijona 
vaikutis'galo, ojszsigolbeti nuo Kurzvietiene, 42 metu amžiaus,

, gyvenas 354 
policijai

sudegipio, jaigii tuojaus butu 
metes ant žepiės ristusi pa
kol užgesintu ant saves degan- 
czias drapaniis»

Mažas jos sūnelis Bobby, 
siausdamais ana diena prie pe- 
cziuko, užsidegė ant savos dra
panas, Neužmirszdamas moti
nos pamokinimo ir persergėji
mo, mėtėsi ant žemes ir norints 
likos skaudžiai apdegintas, bet 
liepsna ant saves užgesino ii

Geras tai po
vai-

pasiliko gyvas. -
mokinimas dęl motinu ir 
ku. T

PAGYVENO PENKES DIE-į 
NAS SU PACZIA, PERPIO- 

VE JAI GERKLE.
.'Lemont, Utah. — Pagyvenęs 

su savo jauna paezia tiktai pen 
kės dienas po szliubui, Asaph 
Dexter, perpiove jai gerkle su 
britva po tam pats sau patrau
kė kelis kartus per gerkle ir 
atliko ant vietos. Pati mire in 
kėlės valandas vėliaus.. Badai 
Dexteris staigai neteko proto, 
tiktai nežinia nr isz didelio 
džiaugsmo kad apsipaeziavo, 
ar isz rupesezio.

si” v........... v„,|
kuriuos gražino ju savininkam.'
Vežikas gavo keletą padėkos 
lais^ku ir pagyrimu už jo saži-j 
in'guma, bet pinigines dovanos 
ežiai apie tai pastebėdami ste- 
negav. New Yorko lai'krasz- 
bisi kad tu brangenybių savi
ninkai neinvertina žmogaus sa- 
žningumo.

LIŪDNAS PADĖJIMAS 
STRAIKIERIU.

Phillippi/W. Va. — Devinio- 
lika moterių straikuojaneziu 
anglekasiu drauge su 43 vai
kais atėjo isz artymų kaimeliu 
in czionaiš, apie 12 myliu, mels
dami miesto maisto del saves ir 
i'szbadejusiu vaiku.

, Szerifas visus sulaikė,

rf ,7

ap-

KŪDIKIS GIMĖ BE AKIU.
Milwaukee, Wis. — Mrs. Da- 

villa Fess, ana diena pagimdo 
sveika ir drūta kūdiki vyrisz- 
kos lyties, bet neturėjo akiu.

KaUe'\ii penkis doleri 
dėjo ant vežimėlio ir vežesi na
mo. Net ant rytojaus Mottai 
atsiminė apie pinigus, leidosi 
jeszkoti nigerio, kuri rado su 
pagelba policijos, bet pinigu ne Daktarai specialistai, peržiuri- 
atgavo norint nigeri apskundė.

/ Dabar Mottai pertrauke savo 
iszkeliavima pakol neatgaus ryt operacija ir nuplauti plevia

neja ta'ji nelaiminga kūdiki, nu 
sprendė buk galima bus pada-

savo pinigu ant pirkimo laiva- kur randasi akis ir gal kūdikis 
gales peržiureti.»■ korcriu. u

>, 4»

m 43 METASr. W. BO€KMUWSKI, Btltor.
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MERGAITE ISZPLESZE 
SAU ABI AKIS.

New York.
metu mergaite randasi Marri-| 
senia ligonbuteje sirgdama ne 
paprasta liga, kuri nemažai nu
stebino daugeli daktaru. Mer
gaite skundėsi ant skausmo 
akies, o kada norse atėjo ja at
lankyti, “baisiai nusistebėjo ka
da pamate kad mergaite netu- 

'])(q ri vienos akies. Ant užklausy- 
mo kas* atsitiko mergaite mal- 
sziai atsake kad akis iszpuole. 
Po keliu valandų norse iszgir- 
do kliksma mergaites kamba
ry ja ir atbėgus, rado kad ir ki
ta akis buvo iszlupta. Daktarai 
subėgo ir dažinojo, buk mergai 
te pati sau, su pirsztais isz'ba- 
dc abi akis. Praeita meta mer
gaite isztrauke sau tris dantis 
su pirsztais.

Szesziolikos Isz Visu Szaliu

pa-

ATKERSZINIMAS
MERGINOS '

gyvenanezia 12 Stagg St., kad 
ji mėginusi ji nntrueinli. Poli
cija Kurzvietiene sulaiko, 
paleido užstaezius $1,000 
stato; Byla i n vyko Rugpiuczio 
18 diena 
t nite.

SUDEGINO VISA KAIMA 
UŽ PANIEKINIMĄ IR PA
SIKORĖ KALĖJIME UŽ

SMAUGDAMA SAVO 
KŪDIKI.

u z-

Bridge Plaza magis-

Ziilis pasakojo policijai, kad 
po szeimyniszko 'barnio jo žmo
na Gegužio 1 diena ji apleido ir 

, nuėjo gyventi pas savo fnbtina.
Žilis lauke savo žmonos

o kad tarno laike buvo

i
UŽ SESERS AUKSO DAN

TIS NEGAVO NE 
PASĮGERT.PA3ĮGERT.

Meksikos Miestas^ — Toluka 
j + i

miestelyja gyveno tūla gražuo
le Conception Pineda, kuri tu
rėjo aukso danti ir visada kaip 
juokėsi ta drtnti rodcj

Jos pusbrolis Higinio Rojas, 
alkoholikas, i ’ ; v

kiekviena karta 
lyg katinas in 'deszra smalsiai 
žiūrėdavo in ta sesers gražuo
les dantį ir maustydavo ' kiek 
tas dantis butu vertas.

Syki Rojas atsinesze akmeni 
ir smogo gražuoliai Koncepci
jai n dantis ir kuogreicziauiai 
ingricbes in burna, iszsitrauke 
iszlaužta aukso danti ir risezia 
nu'bego in smukle. Aresztuotas 
Rojas, nusiskundė, kad dantis 
buvęs padėtas tik plona aukso 
pievele ir saluinininkas ne vie
no stikhrko už ji nedavęs.

kti ris

apie $6,000,000 
ir dabar mirda-

reiksždamas, kad del ju neturi 
duonos. • ., . i

Tam paežiam laike valdžia 
nežino ka daryti su javais pa
aukaudamas del Kincziku ir 
Vokiecziu o savo padonams ne 
turi duonos.

ii..... .. ■ »i N

VYNO PLYTAS GALIMA 
PARDUOTI.

su- 
gryžtant, bet negryžus, jis pats 
Gegužes 9 diena nuėjo pas ja. 
Jos 'motina jam pasak,e kad ji 
sugrysianti ir pasiūlė jam isz- 
gerti stikleli vyno. Kada jis isz
ejo lauk, jam tuoj pradėjo skau 
dėti vidurius ir jis krito ant 
ulyczios isz kur policija ji nu
gabeno in Kings County ligo
nine.

VISA SZEIMYNA SURASTA 
TUNELY J A. ,

Philadelphia. — Szeszi na
riai szeimynos kuri pribuvo isz 
Kansas City, Mo., dvi šanvai- 
tes atgal jcszkoti daYbo; likos 
surasti susiglaudo Baltimore 
and Ohio tunely ja. Szeimyna 
susidėjo isz tėvo James Penny, 
28, jo moteres Elsie, 26 metu ir 
keturi vaikair visi gulėjo 'ant 
žemes supzlapo. nuo dribantzio 
vandenio tunelyja. Penny pri
buvo automo'biliuja, o kada ne
teko pinigu, pardavė sena For- 
dnka idant pirkti maisto ir už
mokėti už randa,
gai iszsibai'ge likos iszmestį isz 
namo ir turėjo 
glauda tunelyja.

Miestas aprūpino visus mais
tu ir drapanaoms. Visi nutarė
sugryžti in Kansas City pek- vedamas 112 metu. Buvo ne ve- 
szti.

PRYCZERIS SUDEGINO 
SAVE ANT SMERT.

Lancaster, Pa. — Deszimts 
dienu atgal likos paleistas isz 
pavietavos ligonbutes Rev. 
Ephriam Hershy, kuris sirgo 
proto liga. Nuejas ant savo bro 
lio farmos apsilaiste save karu
si n u ir užsidegė , apdegdamas 
baisiai nuo ko mirė trumpam 
laike. Kunigas turėjo 56 metus. 
Buvo jisai patalpytas in ligon- 
buti už užsikeisejima ant savo 
paezios gyvasties.

Paskutines Žinutes
/ .

H Hoiigkong, Kinai. — De-
o

""C *

po žemo ejc, Portugalijoj
l, A ,’7 !i / r J / 'I

užmuš:

szimts toji# parako eksplodnv

38 žmonis, sužei- 
do daug Ir padare daug bledes.

' J" J // y 1

o kada pi at

jeszkot p rie

fl Traynor, Iowa. — Per su
lūžima grindų salėjo laike szo- 
kiu, 22 szokikai likos sužeisti 
isz kuriu keli mirs.

1[ Budapėszt, Vengrai. — 
Jonas Timar, bernas kuris dir
bo pas ūkininką Dubroczine 
per 101 mentus, mirė czionaiš tu

KATALIKAI |NORI ATIMT 
ISZ KARDINOLO $6,00,00.
Boston, Mass. — Szia vasara 

mire Airys, O’Sullivan,
iszrado ir dirbo gumines kur
kus czeverykams. Isz to biznio 
jis susikrovė 
vertes turto,
mas viską užrasze kardinolui 
O’Conncllui. Velionio gimines 
pakele priesztai triukszma. Jie 
sako,‘kad velionis no savo va
lia- tuos turtus kardinolui užra- 
szes, bet mirsztant buvęs prie 
to prikalbėtas. Taigi apie 20 
visokiu O’Sullivanu dabar 
traukia teisman kardinola ir 
nori palikta jam testamenta su-' 
laužyt. Mirusio žmogaus pini
gai priklauso jo 'giminėms, jie 
sako, o ne kardinolui. Bus įdo
mi byla.

Varszava,- Lenk. — Nakties 
laiko užsidegė kaimas Vydry- 
cziai, 
smarkus vejas, todėl 150 gas-
padoriszku grineziu nuėjo .su 
durnais in laika keliu valandų 
sudege teipgi ir daugeli gyvu
liu ir paukszcziu o keliolika 
kaimuoeziu skaudžiai likos ap
degintais.

Ant rytojaus policija pradė
jo daryti slieetva, 'kas buvo 
kaltas pradėjimo teip baisios 
ugnies. Už kaimo surasta gra
be,je gyventoja, Elzbieta Soro- 
kiute, o szale josios naujei gi
musi kūdiki. Mergina turėjo 
žaiduli ant krutinės. Labai su- 
simaisze kada pamato prie sa
ves policija,
klausta, ka daro grabeje,, pra
dėjo graudžei \jerkti, prisipa-

o kada josios UŽ-

žindama, kad tai j i ji buvo prle- 
žaste sudegimo kaimo. :

Ant policijos pasako, kad ji 
yra sierata, tarnaudama metus 
laiko pas “turtinga gaspadorhi 
Martininką. Patogi mergina 
ant galo pasiliko jojo atika. 
Kada pati gaspadoriaus karta 
užtiko juosios ant karszto. dar
bo, insiutes Martininkas iszva- 
re paezia isz grinczios ir gerai 
jaja apdaužęs, 
draugo su mylema.
pradėjo kalbėti, kad su mergi
na apsipaeziuos, bet neturėjo 
mažiausio noro tai padaryt, o 
kada kūdikis užgimė, norėjo 
ji užsmaugt. Mergina tame pa- 
siprieszino, tada jaja skaudžei 
sumusze ir iszmete laukan.

A Bv J

apsigyveno
Visiems

Nelaiminga nutarė jam už 
tai atkerszyt. Pavogė buteli 
karasino, priselino nakties lai
ke prie grinczios, aplaistė vi
sus kampus ir ūždege, po tam 
nubėgo už kaimo, dure sau in
krutinę peiliu tiksle nusižudi- 
nimo.

dės. ?
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ŽIOGU OŽIAI DARO FARMERIAM DAUG BLEDES.
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Mergina likos uždaryta ka
lėjime. Ant rytojaus, kada sar
gas atnesze jai maisto, rado ja 
kabanezia ant virves, kuria su
suko isž savo anetaroko, o szale 
josios gulėjo užmaugtas kūdi
kis. ’

Tasai atsitikimas ištvėrė d>- 
deli apgaileetavima del nelai
mingos merginos n didelė pa- 
nidkinima del Martininko;

9 - y.

MOTINA 27 VAIĘŲ;
Guayaquil, p Ekvidorius. — 

Senora Macabea Perat ’iene, 47 
metu motina 27 vaiku laimego 
nuo valdžios dovana už di
džiausia szeimyna. <

Asztuoniolika isz tuja vai
ku .— 11 yra dūk teres ir 7 vai
kai yra gyvi. Josios vyras yra 
žuvininkas, turi 43 metu ir da 
turi vilti susilaukti 3Q vaikiu

NUPLAKĖ PACZIA ANT 
SMERT.

Landenberg. Idaho. — Har
ty McArthur likos uždarytas 
kaldjime už nužudinima 
paezios, kuria badai 
ant "smert. MęArthuras prisipa 
žino policijai, buk plake pa

savo 
nuplakė

*

Įczia nuo dienos, kurioja jam 
Washington, D. C. — Naujai 

iszrastas vyno plytas, pagamin
prisipažino; buk turėjo meilin
gus susineszimus su tulu agen

tas isz vyuogiu sunkos leista 
pardavinėti ir prohibicijos 
agentai neturi teises konfis
kuoti, jei nėra matoma aisz- 
kaus tikslo pardavinėti del pa
sigėrimo.

prohibicijos

R

tu, kuris tankiai atvažiuodavo 
in miesteli. Plake ja kas diena. 
Visas kūnas moteres buvo pa- 
lynaves ir sužeistas. McArthu- 
rai buvo apsivedė tiktai szimet 
Vasario menesyja.

Bilijonai žiogucziu padaro milžiniszkas bledes ferme
riams North West, guosdami viską kas jiems papuola in kele. 
Valdžia jeszko būda ant isznaikinimo to amaro, bet lyg sziam i. 1» *
laikui jokios pagalbos furmorliuns neiuteike.
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Kas Gird et
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“Kas kaltas T”
Visaip ant szio margo sviete

lio dedasi,— sliesoris prasikal
to, o kalvi .pakorė. ; >

j Daug šiądien yra kalbama 
apie paleist u vyst a 
pirštais ■žmonys bado ant ju* 1 >1 ’ ‘
prasikaltimu, nuo 'nupuolusios 
merginos visos doros moteres 
atsikreipia, liet vyras, apie ku
ri gerai tokios moteres žino, « Ci **** ’
kad ana vakara praleido vaka
rėli su taja nupuolusia 
taip su juom pasielgia.

Del ko taip? Argi vyras ne
turi dorybes? — O gal inbrides 
in paleistnvysta pelkes kitas 
netrotina?

Ne karta apie tai dūmojau ir 
daejau prie to, kad žmonys la
bai turi mažai supratimo apie 
dorybe.

Vyras geidžia susijungti
moteria kuri yra dora, liet tam 
paežiam laike nenaudojo savo 
dorybes ir trokszta inklampyti 
in paleistuvystes pelkes kitas 
mptere-s. Savo drauge geidžia 
idant ji butu dora, bet kita 
moterių dorybe sutrauktu ant 
szmoteliu.

Vyrai kalba,

lai poni pajautimo nekaltybes 
ir sarmatos, o jaigu kas— tai 
vyras ja apipleėze isz tosios do
vanas ir instumia in prasikalti
mu. Juk vyras valde lyg sziol 
svietu, vyras .užvedė visuome- 
niszka tvarka, vyras užlaiko 
namus paleistuvystes ir 
per pirsztus
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ki-

su

nie-

buk moteres 
yra pagunda Jr Isztrauke vyrus 
isz doraus kelio.

O ‘kas paskurstmo t a ja
kybe moteryja? — Kas ja in- 
stume ant kelio paleistuvystes?

Tegul motere buna pasilei
dus, bet ji neprisileis žverisz- 
ko užklupimo ant jos kūno, 
kaip tai daro vyrai.

Bet nusvyriau truputi už 
daug isz kelio, nes ne apie pa- 
leistuvysta norėjau raszyti.

Norėjau pakalbėti apie jau
nikius, 
naifdojasi užsitikejimu mergi
nu ir ju teyu kurie tokiems jau-, 
nikiams užsitiki visame o duk
relė paaukauja del ju' visame.

Mergina turėdama pilna vil
ti ir užsitikejima tokiam jau
nukui, pasilieka nuskriausta do 
rybėje ant viso gyvenimo — 
pasilieka motina. O kad tai tik
tai ant to pasibaigtu !...Bet tan- 

girdime ir skaitome apie 
nužudima naujai gimusiu kū
dikiu konia kožna diena per 
tas nelaimingas mergaites. O 
kiek tai tokiu merginu mirszta 
nuo uždraustu operacijų, norė
damos atsikratyt nuo tosios ne 
laimes arba atima sau 
ties isz sarmatos?

O jisai — tėvas,

į

kiai

kūno

'kurie Oie nubaudimo

gyvas-

pri vai ti
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tojo kūdi
kio? Jisai, kuris atome panys- 
ta merginai ir nustūmė in pra
garu paniekinimo — ka jisai 
ant to? kur jo paguodone, vy- 
riszkumas, dorybe ir 
mas?

Dorybe jame gal ir atsiliepia 
szirdyja, bet ant trumpo laiko, 
bu apmalszinn savo savžinia 
stikleliu, nuspiove, paima nau
ja drąsu ir vėla yra goudotihiu 
nuo visu kaip priesz tai.

Jaigu mergina taip brangina 
savo nekaltybe, tai ta pati pri
valo daryti ir jaunikis. Tuom-į 
Jaik, vyrai pasinaudodami isz 
to, ka mums gamta davė ant 
prasplatinimo veisles, instume 
nekaltas aukas in pragaru pa
niekinimo....

Nekarta kalbame, kad vyras
I .

iszrodo kaip žvėris!... pasigėrė 
kaip žvėris!.,, ir t.t. o kad žvo- 
ris neturi tosios iszminties ka 
žmogus — nepasigere, neupsi- 
valgo ir nepervirszina gamtos 
tiesu, tiktai žmogus persemtas 
alkoholiu yra stumiamas ant 
panaikinimo dorybes ir kitu 
dieviszku prisakymu
( Motere turi aavyja dideli
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plūsti. Minėtas pilietis nei ne 
atsisveikinęs savo meilužiu, 
spruko tolyn ir dingo viename 
kieme;
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Buvo karta advokatas, kuris 
turėjo smarku liežuvi, koki už- 
vydetu ne kurios musu Lietu- 
viszkos moterėlės, sunkiausia 
prova jisai iszlaimedavo. Para
grafus male burnoja kaip duo
na pirsztuosia. Isz juodė pa
dirbdavo balta. Jaigu krida pri 
reikdavo tai padarydavo,
du ir du tai penki. Už tai bijo
jo jo sudžios o vagiai vadino ji 
ju patron ir karalium. /u

Kartas
kaip ir kiti žmonysjog ne pilu
les ne visoki maiszymai nieko 
jam negelbėjo ant niek prisida- 

t rucyznos 
su juom

VESTUVĖSE SZEIMININ - 
KAS SZAUDE NEKVIEŠ 

TUS SVEOZIUS. " D* 1
Liepos 15 d.

j f « 
apie 24 vai; 

ant kilpczystes. Nemaniūnų valsez. Siponhi ‘ 
k.% L, cJ irnei nirduo YA11 I i ivn (Jir ft

vyras
žiuri i

1<.,l
Imlto tavoro, Ima tasai tavoras' vestuvėse pas pil. Paezianska 

szctonisz-yra jau reikalingas
pasilikinsminimuosia

•Suduosiu vyrai

Juozą susirinko nekviestas to
košia
nakties laike.
sudina merginas — motina, ku
ri isz nusiminimo ir rupesezio 
da daugiau inpuola in paleistu
vystes smarve arba žadina sa- 

•r

vo kūdiki kuris isz vien drau
ge papilde vyras — jistii būna 

nesisanmatina volą 
__r._______ s, ba ta

me prasikalto — mergina.
Tokia tai valdžia ir tiesos vy 

ru. Didelis laikas
užeitu permaina, o gal ateis da
bar su gavimo moferiszku tie
sti.

liuesas ir 
dirstelėt svietui in akis

idant (ame

Amerikonisz-.'Pirmininkas
kos Dari) Federacijos apskaito, 
buk Suv. Valst., turime sziadic 
in deszimts milijonu žmonių be 
darbo.
tai kožnas isz tu-bedarbiu

Paimsime kad papras- 
nž- 

dirba tiktai po tris dolerius, 
tai per sanvaite uždarbiai be
darbiu isznesza ant 150 milijo
nu doleriu, arba ant meto dau
giau kaip bilijonas doleriu, 
gyduoles ant to da nesurado.

O

Visom pajėgom darbine drau
gavę Labors National Commit
tee ant permainymo prohibici- 
jos stengsis priverst ateinanti 
kongresą an permainymo tuju 
tiesu ant sugrąžinimo gero 
alaus. Valdžia suprato kad tas 
yra reikalinga Ir badai prisi
lenks ant to pareikalavimo.

Pilozopai ir kiti mokyti 
zopai” lyg sziai dienai ndgali“zopai” lyg sziai dienai ndgali 

isztyrinet moteriszko budo, yp
atingai, del ko mergina 'kalbė
dama su savo jaunikiu per tele- 
pona, i

I * „ 11

dos norėdama isžrodyti kanuo- 
nlajikus nuolatos

ta i p bezdžio n'ka u jas i, ro-

puikiausia — plaukus nuolatos 
taisos, miltuoja h'osolia ir taisė 
szlel)e — rodos, kad jos įnyle- 
mas ja mato per telepona kaip 
ji iszrodo. — Well tokis jau bū
das moterių nuo pradžios jos 
sutvėrimo lyg sziai dienai 
norints taji dalyka tyrinės ir 
tu'kstanczius metu, tai 
risz'kes budo nesuseks.

>
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mote-

Sziadien Lieuvis'Zkos knygos 
brangios ir tai negalima ju gau
ti, o ypatingai malda-knyges. 
.Jaigu.kas turite mylemą sena 
knyga ir geistu ja turėti apda
ryta, tegul prisiunezia in redy- 
ste, o bus apdaryta kaip nauja. 
Knyga yra žmogaus geru drau
gu ir primenu jam laikus isz« 
jaunystes, viezevones; gailerf-

’ ties ir kitus atsitikimus jo gy-1 v •/

venime. Paguodokitė sena kny-
, "k *

ga ir duokite jk apdalyti
s ' | ‘ X - 1 * '
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Asz, RožeBartftsziene, o po
pirmu Vyru Labanauskiene, pa- 
jeszkau savo kūmos Mykoliiios

X * . »

Kasilinuskiutes, po \ryhi pra
vardes nežinau; Bus kokia dvL 
deszimts keturi metai khip isz 
Anglijos atvažiavtis pas ' Msavo 
szvogeri in South Milwaukee, .. > .K.c . ,

M

Wisconsin. Girdėjau krid gyve
na apie Pittšbbrga tai tegul ji 
pati atsiszaukia ar kas kitas 
kur apie ja žino ant sžito adre
so :

Airs. Rože Bertasbunus 
54 Union St. »

Inkerman, Pittston, pa, 
'• 4 J “ • ” ■ * * h
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pat kaimo jaunimas. 8zėim 
ninlkns nekviestus papraszc 
iszeiti. Visi iszejo, tik pasiliko 
Grab<‘okas Vincas, kuris\»atsi- 
sake iszeiti, kaip artimiausias 
kaimynas. Tadu Pacziauslkas 
su savo dviem sūnumis Grabec- 
ka isz buto iszvarc. Tuo laiku 
esantieji bute du sziauliai Ma-

y 

in
jauskas Juozas ir Maslauskas 
gyv. Birsztone, per Įauga 
kiemą, iszszovc isz revolveriu. 
Kilus trukszmui 
Pacziuuskas, iszsitraukes me
džioklini szautuva, paleido tris 
szuViiTfl in paszidintn kieman 
jaunimu. Pirmu szuviu mirti
nai nuszove Jarusevicziu Jonu 
apie 20.metu amžiaus, ir ant
rasis dviem szuviai sužeidė du 
Jaroszeviczius ir artimiausio 
kaimyno aunu Kaeziauska Jo
nu.

, szeimininkas 
iszsit raukės

užplūdo žiurkes
Szinulenu (Sziiuiliu apskr.) 

ūkininkai skundžiasi, kad juos 
apipuole žiurkes, kuriosmasi- 

viszczi likus, ža
ki tu s

niai pjauna 
sinkus ir kitus smulkesnius 
naminius gyvulius. Visos prie
mones nuo žiurkių apsiginti 
nieko negelbstinczios.

IR GYVATES PRADĖJO 
KRAUSTYTIS KAUNAN.
Sziomis dienomis prie KaL 

niecziu gatves 18 num. einant 
gatvo žmones pastebėjo ant 
kelmo kaž ka susiraizgiusi. Isz 
pradžių mane; kad koks mar
gas virvagalis. Bet priėjo ar- 
cziau, pamate,‘kad saulėje szil- 
dosi gyva gyvate, matyt, at- 
szliaužusi iszprovincijos pasi
žiūrėti laikinosios sostines Ir 
jos saulutėje pasišildyti. Ne
radusi czia dideliu krūmu, pa
sirinko sau vieta ant kelmo. 
Vienas isz praeiviu priėjus su
davė lazda, bet, matyt, mies
tietis, nepratęs su szliužais tu
rėti reikalu, nepataiko užmuš
ti, ir gyvate pasiraizgiusi nu- 
szliauže in žolynus.

y

Vilniaus Ryto- 
kod nesenai

Kupiškio,*’ Škapiszk io 
moniu apylinkėse, Liepos men. 
16 d., prailže nepaprasta vėt
ra su griaustiniu ir lietumi, 
pridarydatnii daug nuostuoliu. 
Daitgelyo kaimu niineszo tro
besiu stogus, arba visai juos 
suginove: Ktipišzkio m. Vytau
to Didžiojo g-vje viesulas isz- 
verte su visomis szaknimis di-
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del i barža ir gerokai panosze- 
jus nubloszke in gatves vidurį. 
Naiviu km. griaustinis užde
gė, Povilo Macziulio nuomoja
mus isz Kazio Miefkio darži
ne ir tvartus, su kuriais drau
ge sudegė visas paszaras, pa
kinktai, visi žemes i n rankini, 
dvi telyczios ir 15 Msztu.

Liepos men. 18 d., Plundakn 
km., Kupiszkiu valsez., griaus
tinis trenkė in Jono Jurėno 
gyvenamu ruma, užmusze jo 14 
metu amžiaus sunu Antanu ir 
sudegino ruma 2,500 nuostuo
liu. a paezia diena griaustinis 
sudegino:

Tatkoniu km., Antano SzilI- 
Paeauka v i enk., 

Hkapiszkio valsez., pil. Spėti-' 
los klojima su visu ten buvusiu 
paszaru, 
moniu valsez., 
ko gyvenama narna ir
Ii u km. to pat valsez. pil. Kal
vio klojima.

Dar buvo matyti ir 
gaisru, 
sužinoti.

y

nio klojima/

N

Juodūpenu km., Šzi- 
pil. Kaniszaus- 

Gaigo-

toliau
apie kuriuos nepavyko

KAUNISZKES NELEIDŽIA 
SAVO VYRAMS TURĖTI 
REIKALUS SU KITOMS
Kaunas.

LENKAI VĖL METO LIE
TUVIU VAIKUS IN GATVE

Vilnius. — Nesenai Vilniaus 
Lenku laikraszcziuose buvo 
placziai raszyta apie netoliraszyta apie
Linkmenų nužudyta Lenku

uzmusze£ pabėgės 
su 

provincijoj

sznipa, tūla Vaitkevieziu, kuri 
Stasiūnas,

Nepr. Lietuvon. Saryszy 
tuo lenku policia
arefižtavo' keletą Lietuviu, ju 
tarpe žymu Lietuviu veikėja 
kaimo p. Kaži Gaigalą, p. Jonu 
Lipavicziu (abu isz Cilenu so
džiau??), Vytauto D. gimnazi
jos Vilniuje mokini 
Morkūną,
Gudoni, i atardama juos Vait- 
kevieziaus nužudymu.

Linkn,
Meiduna ir ' Kazį

KIEK LIETUVOS MISZ- 
KUOSE YRA BRIEDŽIU.
Oficialinėmis, žiniomis Lie

tuvos miszkuoso (Žaliojoje) 
yra. .30 briedžiu. Kitose rnisz- 
kuose dar esą 5 briedžiai.

Du jaunikiai, kalvis ir kriau
ezius, atsilankincjo pas viena 
mergina, nes viens kita priesz 
ta merga peikė.

— Viena karta nuėjus kal
vis pas- ja, o toji pradėjo girt 
kriaušiu, bet kalvis pertrau
kiąs jai tarė:

— Ar tu kvaili giri! 
jis turėtu protą, 
szinotus nekarpytu 
krūva, nešintu... Kad jis turė
tu protą, tai to nedarytu.

Ir jau kalvis turėjo pas mer
ga pirmybe. In antru diena at
silankė pas ta merga 
ežius, loji jam pri k isz k o 
kalvis kalbėjo; tas tuojaus pr; 
dėjo peikt kalvi tardamas:

— Oj tu neiszmanele! kibą 
tu to nežinai, kad. tavo myle- 
mas kalvis yra spaugas. Prisi
žiūrėk tu in ji kada jis kalvėje 
dirba tai pamatysi: vieno*kar
ta mu'szu in geleži, o du kartu 
in priekalo ir kad turėtu svei
kas akis, tai kožna karta musz- 
tu in geleži. O vela sumurias, 
jog in žmogų ne pannszus, tik
tai in velne. , b

Kad 
tai ceikio In 

ir ve]a in

k ri a ii- 
ka

i-

Vienas Arabas

jog

advokatas apsirgo

vev i si plei stelei ir 
isz aptiekos. Buvo 
kas kart arsziau net viena die
na inslinko smertis in pakaju ir 
paszauke:

— Eik szen broliuk!
mano

džiūk! Nori mane’ paimti o tai 
kokia prova?

Po 
knygas ir

Pa ma žo H szir-

tu žodžiu pagriebė
nagi pradėjo jais 

skaityt ir davadžioli visas pro- 
rafus ir jei davadžio-

savo

vas pa ra g
ne turi prie jo mažiausios

ke:

Apie 9 Vai. vaka
ro Auszros g., ties 61 Nr. teko 
matyti toki vaizdai

Susirinko* di<lo)js:.bruys mo-. 
lenų (buvo insiihaiszes ir vie
nas kitas vyriszkis) viena mo- 

pasake prakalbu,teris pasakė prakalba, kad '4
szinmo namo jos vyras sinve-

skriau-

negalinti.

VILNIAUS GYVENTOJAI 
SKUNDŽIASI.

Kaunas. — “ 
jus” pranesza,♦ I
Vilniaus kraszto atstovai in- 
teike Varszavos instaigoms pla 
tit memorandumą, kuriame isz- 
dosto nepaprastai sunkia Vil
niaus kraszto materialine pa
dėti ir prasze invairiu lengva
tikiu, ypacz mokesežiu srity. 
Memorandumo pažymima, kad
Vilniaus krasztė yra didžiaus? 
mokesezei, palygihus su priesz- 
kariniais laikais. Pav., 1’911garimais laiKais. rav., iDii m. 
Vilniaus gubernija, kuri turė
jo 39,800 ketvirt. kilometru Ir 
1,925,700 gyventoju, silmo>kejo 
mokesežiu 7,828,000, tuoi tarpu 
dabartine Vilniaus vaivadija, 
ttiredAma 29,000 ketVirt. kilo
metru ir 1,200,000 gyventoju, 
1980 mete turėjo sumokėti 18,-
898,000 zlotu.

, r
KIEK SZIMET JBUVO 

MISZKO GAISRU.
Nuo metu pradžios ligi šio

lei visuose Lietuvos miszkuoso 
yra buvo 29 miszku gaisrai ir 
jszdego miszko 70,8 ha.
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DU ARABAI
l< ♦

pustynioja, 
vardu Naubu, turėjo labai pui
ku arkli, kuri ne norėjo par
duoti už jokius pinigus. Daka
ras, kitas Arabas isz kito szta- 
mo, labai troszko taji arkli tu
reli, nes negalėjo atrasti ant to 
spasaba ; ant niek davė Naubu
savo verb!adus ir turtą už taip 
puiku arkli. Matydamas jog jo 
stengimai yra ant niek, pasta- 
navijo kitokiu spasabu ji gaut:

Isztepe veidą juodylu, apsi
rodė kaip ubagas ir sėdo prie 
kelio, kuriuom Na ubas ketino 
jotie. Kada parogejo ji artinan'J 
lysi, atsileje silpnu balsu:

— Esmių vargingu ubagu, 
nuo trijų dienu nieko no val
giau ir negaliu isz vietos pasi- 
judyt. Numirsiu ant szios^ vie
tos, gelbėk inane,
atlygins szimteriopai.
Nauba's prasze ji, idant nusi
duotu su juom namon, kur 
aplaikys maistu, nes apgavikas 
atsiliepė:

— Ne galiu pasijudyt isz 
vidtos, ne turiu pajėgu! t

Milaszirdingas Arabas, nu- 
szoko nuo arklio, atvedė.arkli 

prigelbejo

Dievas tau
jas Z. esą ja muszrts, 
džias, su jo nenoria gyventi ir 
dabar, .esu, turi parsivedė^ in 
butą svetima moterį. Del to ji 
nelaiminga, jau turinti. 3 vai- 
ir tylėti bei nereaguoti priesz 
toki vyro elgėsi
Czia pat tuojau stvėrėsi už ak
menų ir kitu padedama pradė
jo daužyti savo buto, kur buvo 
tuo momentu jos vyras su sve
tima moterimi, langus. Visos 
kitos moterys, kelo dideli er- 
myderi, grasinę siuvėjui Ž. už 
toki jo elgosi. Kadangi arti po
licijos nebuvo, tai pasižiūrėti 
triukszmo prisirinko nemažas 
paszaliniu būrys, kuris juo to
liau, juo labiau didėjo. Skriau
džiamos moteriszkes drauges 
visa invyki balsu pasakojo su
sirinkusiems žmonėms. Jos vis 
atakavo narna ir lauke kada 
pasirodys tas siuvėjas, 
ypacz ta svetima moteris.

Bet susirinkusieji nei vieno 
ir nei kito pamatyti negavo. 
Ta moteris, sako, pasprukusi 
per užpakalines duris ir per 
daržus pabėgusi. O jos vyras— 
siuvėjas neturėjus drąsos pasi
rodyti. Po to siuvėjo žmona 
apie invyki nubėgo praiiosztl L * 1 J. !
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Ukmergės plento dožuruojan- 
cziam polioininkui, bet sziš ja 
palaiko triukšmadare iri su
laiko. Moteriškei snrasze pro
tokolą.

Kitas kuriozas buvo Laisves 
Alėjoj npie 11 vai. Vienas In- 
toligentiszlkos iszvalzdos pilie
tis sėdėjo ant suolelio su dviem 
pimelom ar damon ir flirtavo, 
Staiga isz kažkur atsirado jo 
žmona ir, pradėjo ji balsiai
t" < ill'

Ir kriaueziukas kalvi hkyse 
merginos subjaurino 'ir pasa-

Tai jau mudu kilia pa- 
cziuosimes, ba ka asz su spau
gu kalviu veiksiu.

Davė ant užsakų ir in pora 
nedeliu važiavo pulkas svod- 
bos pro kalve in bažnyczia ant 
vinczcvone's, o kalvis tame lai
ke kalvoje dirbo. Kalvio gyslos 
isz piktumo sudrebėjo, o kad 
nebuvo toli nuo bažnyczios, in- 
kaitino szmoteli geležėles, nn- 
sincsze su rbplaitems po skver
nu iii bažnyczia ir siejo tam
siam biibincziuje. Kada pulkas 
Vė'selhiMtu‘‘‘Ihklvettc in tyaz- 
nyczia ir kimszosi prie akme
nio su szventintu vandeniu, 
kalvis nematant inleido in pla
tu aula jaunikiui ta karszta 
geleželia. Kunigas tuojaus isz- 
ejo isz zakristijos duoti szliu
ba, ba jau ir te'ip buvo
Vos kriauezius su merga prisi
artino pas altorių, pajuto aule 
Ikarszti ir pradėjo su koja trak- 
set, kaip priesz szuni avis ir 
kada pradėjo blauzda spirgėt 
leidosi
kaip katinas su pūsle, 
ninkai paskui ji. Kalvis, 
sz ve nt ori aus s to ved a mas, 
szonu 
szauke:

— O ka

vėlu.

ti Jog 
tiesos.

Smertis, kaip jau žinome, tu
ri eiti nuolatos pagal teisybe, 
pradėjo su juom bartis ir ntre- 
jo ant visu užinetinejimu atsa
kymus, o reikia pripažint jog 
turėjo taip-gi liežuvi kaip boba 
ant jomarko.

Ėdėsi su savim per 13 adynu, 
net smertis pėksitikrino, jog ne 
gales inveikti advokato, norėjo 
iszeiti laukan.

- Palauk truputi kumute!
uriko advokatas, o pagrie

bęs ja už drobules, pareikalavo 
idant jam ukmoketu kasztus 
už sagaiszyma 13 adynu.

Smertis. baisiai persigando, o 
buvo nuoga, kaip tredakloris 
prie pabaigos menesio, pradėjo 
melst advokato, jog pagal in
stat as dangaus ne vale jai turėt 
pas save Amerikoniszku dole
riu jog prisiege en tik ežy stata 
bet ir ubagysta lyg

y

o

*»

namon,-

viduri u

prio sedinezio ir 
jum užsėsti ant arklio. Kada 
Daheras pasijuto ant bidno, 
dūle su pentinais arkliui In 
szona ir leidosi šaukdamas:

— Tai asz, Daheris, pavo
giau tavo arkli, ir paymu ant 
visados.

Naubu vijosi paskui ji, duo
damas jam suprasti, jog geidŽe 
su juom pasikalbėti. Ant galo 
susilaiko i r iszklauso ka Nau
bu jam norėjo kalbėti.

— Pagriebei man arkli, Ja- 
go taip Dievui patiko, turėki 
giluki; bet meldžiu tavęs, nie
kam apie tai nekalbėk, kokiu

I
užklauso

spasabu ji gavai.
O tai dėt ko ? —

Daheris nusistebėjas..
. — Gal rastųsi kitas, kuris 

tikrai reikalautu pagalbos, o 
tu butum priožaste, jog niekas 
no iszpildytu milaszirdystos 
savo artimui, kad nepasiliktu 
apgautu toip kaip asz.

Daheris perimtas tais žo- 
džeis meile del savo ai^tymo, 
gilei nžsimislino, o nusodinę 
nuo arklio, atidavė atgalios 
Naubui, -spausdamas ji szirdin- 
gai, Du pasiliko su savimi per
koki Išlika, prižadėdami viens 
kitam prittelyste lyg smėrt.

y

bažnyczioD, 
vesel- 

ant 
u Z

nusitveriąs juokėsi ir
Ę ? . J

ar asz nesakiau, 
kad tas kriauezius ne pilno pro

y

to? Ar-gi jam paeziuotis!
Su ta paezia merga in tris 

nedeles tas pats szmutoriun 
kalvis eme su ta paezia merga 

,, nes nuo 
kaip krian- j ežius su spirgante blauzda.

' i I i

•bažnyczioje szliuba 
altoriaus nebego,

amžių — 
nes advokatas, senas sukezius, 
pasakė, jog tai jį nieko neap
eina ir kad pirmi aus isz paka- 
jaus jos ne iszlois, pakol neatsi- 
lygys su juom.

Matydamas ant galo, jog bo
bų vėtra ir kaulais duodasi at- 
sijaust, o ne pinigais atėmė nuo 
jos dalgi, pieskini laikrodi ir 
drobule o kad ir to da buvo per 
mažai, nutrauko nuo jos skūra 
o palikes jai tik kaulus iszmete 
laukan.

Nuo to laiko smertis dau
gini nenori eiti imti jokio advo
kato, 
juos palikti prie amžino gyvas- 
czio, per tai Szv. Petras surėdė, 
idant nuo to laiko tik velniai 
advokatus pagriebtu, 
iki sziai dienai atsitinka ir taip 
bus lyg pabagai svieto.

o nespabas buvo idant

kas ir

t*:

■■ -
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SZUNIUKAI GIMĖ EROPLANE IR MĖGSTA LEKIOTI.
Szitie szuni tikai gimė senam eroplanc ir dabar tankiai 

•geidžia pasivažinėti po orą. Ana diena gavo
ne Juozo Collins isz Roosevelt Field, N. Y., prie kurio sziunu- 
kai priguli. \ __ ____ ’ M

U raida” eroplft'

t"**
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jauna
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pasilinksminimus, .• pasakok 
apie smerti, paskutini suda. 
Reikia asztriais žodžius ža
dinti sumenes. Kas teisybe 
pasakojo toliau, atsisukdamas; 
in vietaini kleboną. — jusu pa-’ 
rapija tikrai yra prievelegi-j

I

riuota. Moterys ir vyrai kupi
nai pripildo bažnyczia, o mes 
jaueziamo tiesiog pagauti, ma
tydami susirinkusia tokia 
sflcaitlinga auditorija. Gal ir 
randasi tarp tos parapijos žino*} 
niu su vasaroszilczio duszio-

Į

mis, tai kibą jau nerastum.
Malonus klebonas užginan-1 

ežiai pajudino savo žila galva.
— Teisybe, beveik visi ma

li iszkiai atlieka velykine spa- 
viedni. Tiktai su vienu senu 
pabludeliu įturiu amžinas rū
pestis, nors, tikrai pasakius^ 
tai ne visas blogas žmogus. 
Kada ji sutinku man atiduoda 
garbe kareiviszkai,

I

damas. Už keliolikos minueziu 
turėjo atsiliepti varpelis szan- 
kiantis t ik i nežinos i us.

Urnai kaip tik suspėjau at
sipeikėti smarkus smūgis par* 
verte mane nuo kojų; iszsitie
siau kaip ilgas ant žemes. Bre-r 
vijorhrs iszkrito inan isz ran
ku o korteles su pamokslo Uiž- 
raszais iszlakete aplinkui po 
purvyną. Vienok tuojaws pa- 
szokau. Priesz mane stovėjo 
baisiai, pasipūtės terręneuve 
iszszicpes ilgus baltus dantis.

Padėjimas nelabai malonus: 
pasiryžau kokiu nors budu tai 
kinties.

— Ali! ąęni! — kalbėjau

41

jam jau isz mus dvieju tai ki
bą asz greieziau turiu pykti. 
Žiūrėk abitas purvinas pavers
tas in niekus o kas link korte-

♦ ■ ‘ » ■ I !

liu pasižiūrėk tiktai kaip jos 
iszrodo. Eli! tikras isz tavęs 
pusgalvis!

> *

4^0'7 BgIgPB
I I

rai daryti žmonoms ermyde- 
rius. . ‘ . Į

Isz naujo sulojo patvirtinant 
ežiai, 

h » . <

*

sveikas senasis vilke!
Pagloscziau ji ir persiskyre- 

me.
Pamažu praslinko mažiau 

daugiau keturios valandos iiį 
turėjau eiti namo ant vakario-

, ų į: I (i 1 .1 

nes kad tuo tarpu kas toksai 
......................................■ . . ..

I

>

A

I

.f r’in . . ■ ■ 1

Sztai ir esame! Pasilik,

i

macziati ka toji pekliszka bes-
4 *4• '»W

tija padare... kitas butu eus- 
pardes. J

'Suvarpnota...
Pamislijau; eisiu

prisižiūrėsiu am aroziau ir pa-

• Inejau baž-
nyczion...

klausymu ar taipgi kaip kitlį 
baido*pekla...

Klausau....
lt

in zakristijos duris subeldė.
■ Prisiartino vakaras, o necp 
dele lempute labai silpnai1

prie kliosztoriaus vartelių. Te
nai stovėjo vyras su dideliu 
szunhn, kuris ant manes szoko 
taip smalkiai, kad kaip tik ne
parvirtau nuo kojų. Tai buvo 
Marsas. ’ Į

Vyras padavė man Jaiszka.

E

ii/

■

1
-
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Po cielos dienos sunkiam 
darbui spavdednycziose laike

. velykines spaviednes keli ku
nigai, užpraszyti senelio kle
bono, susėdo klebonijoj prie 
Vakarienes.

Ant kiemo dideliais phiosz- 
Bztais snigo ir sniegas žeme 
donge minkszta, balta anarsz- 
kone. Retkareziais pakildavo 
viesulas ir staugė ne savu bal
su net girgždėjo langinyczios 
o <laižė javai lenke žemyn 
savo laibas virszunes.

Urnai du smarkus in duris 
pabeldimai pertrauke kalba.

— Nesibijokite — pertrau
ke klebonas — tai Marsas pra- 
pzo, kad ji inleisti in vidų. Ati
daryk jam duris, teve Jonai!— 
kreipėsi in seserena,
praneiszkona. — Ponai turbut 
malones padaryti vieta mano 
aenam draugui — atsiliepe 
juokomis in sveczius. — Czio- 
nai, Marsai, czion eik, 
Fenas szunelis!

Bet Marsas, puikus ir dide
lis terre — neuve, nei nemislijo 
klausyti savo pono. Kaip tik 
atidaryta durys, kudlotas mil
žinas inpuole in valgomąja ir 
t no jaus atsirado pas jauna zo- 
konininka; atrėmė pirtngalines 
lopas ant jo krutinės ir pradė
jo jam laižyti veidus. ___

— Gana, Marsai, gana! — — Bet susimylėk! kas tau
gynėsi tėvas Jonas — pasmang turėtu skūra lupti! O pagaliau 
si dar mane! Gana! gulėti! ba]turbut mažai gavai mokslo 
paimsiu tau botaga. nuo savo vyriausybes?

Matomai, tasai grasinimas — Na taip, Bet tie turėjo 
jam nepadare jokio inspudžio, galionus o priegtam armija tai 
J>a szuva neperstojo su savo kas kita tenai turi but paklus- 
jtuo džiaugsmu, o kada zoko- numos ir pagodone.
pinkas, pasiliuosaves ant galo Į ’—■
nuo tokio nemalonaus pasi- turi del Dievo tarnu? 
aveikinimo, atsisėdo prie stalo, — Na-gi kaip! juk asz e:- 
Fzuva nuslinko paskui ji ir pa- damas kloniuojuosi.
guldė savo dideli snuki su isz- — Bot nenori spaviedoties 
Įtikimom akim ant savo priete- atrandi tukstanezius priežas- 
lio keliu. ežiu giniesi, o -smerties tuotar-

— Teve Jonai! isz jusu tik- pu nelaukia: ateis netikėtai jos
ras Pranciszkus isz Asyžiaus— bijosies nors isz tavęs narsus 
ntsiliepe kvestorius isz arti- kareivis, ba nebusi prisirengęs. 
I I ' I
jn°je kliosztoriaus. Panaszus pasikalbėjimas bu-

— Tai teisybe, tasai senas vo atkartojamas kas metai nuo
Vilkas nieko daugiau nemato, nesuskaitomu metu ir pasek- 
3<aip tik tęva Joną — tarė kat- mes to visko visados būdavo 
ras tai isz kunigu. vienokios.

Klebono pasakojimas apie

atsiliepė

mano

tasai grasinimas

garbe kareiviszkai, žiūrėda
mas pabludusiom akim. Gyve-, ? Suurzgė garsiau, p kada 
na ramiai ir draugauja vien-;
tik su savo dideliu szunim, ku-j 
rio kiekvienas bijosi, nes nuo-* 
lutos urzgia, ir rodo savo dide-i „Į . H , t
liūs dantis. Tasai ■stebėtinas

* •

žmogus, retai Ikur iszeina, kaip 
kada užeina in bažnyczia, o to
mis dienomis ji maeziau net I 
ant tėvo pamokslo. Bet spa-' 
viednis!!!

— Ah, 
klebone r 

šiai tai jau niekados! Daleisti 
kad man turėtu skūra lupti 
sutonas, man, senam 'karei
viui.

I 
kas link to mano 

pasakė man kadai- f į
9

senam

1
l I

Pažinau raszta klebono isz X) 
“Mano Tevė! niszOt

Senas kareivis numirė andai, 
aprūpintas S.S. Sakramentais. 
Iki pat galui turėjo szviesu 
protu glaudo kryželi prie kru
tinės ir iki pabaigai meldėsi su

♦

| Kada paklausiau, ar neturi
smer-

‘Mano Teve!Vis labiau man 
darosi minkszcziau aplinkui 
Hzirdi.. Verkti turėsiu, ar kas 
ežia galas?... Aszata pasvka- 
reivi!k.
kada man tas atsitikdavo! Pri-
simino man Bonas piano tęva* (jnanim.
kareivis, kuris paguldo galva
garbes laukuose ir užRzalusiom | kokio prisakymo priesz

ran- t-i — atsake silpnu balsu:
tai vėl motina, kaip kas ■— Pinigu neturiu. Namu 

diena kertėjo kalbėjo ražau- rakandelius palieku biedniems. 
ežiu... brolis, misijonierius, Palaidosite mano kareiviszkai, 
nužudytas per tuos szunbrolius teisybe?
kinieczius... Po tam žiūrėdamas in numy-

Nakczin pasitraukė nuo ma- lėta szuni, kuris nuo jo lovos 
o vakar matau; niekur nepasitraukė ir rodo

Marsas iszbega! — Kur tu nori j savo liūdnumą tarė:
— O kaulink Marso, nusiųs

kite, tėvo, tėvui Jonui 
szau man tai prižadėti.

Bet-gi manasis seneli, 
tėvas Jgnas negales jo prie sa
vos laikyti? !

— Kažin, vienok vis-gi ji 
paims savo globon... Spakai-1 *
nas nors mirsiu... Prižadėk 
mantai, teve!

Prižadėjau. Netrukus senis 
jau negyveno.

Žinoma, Marisas negalėjo bū
ti pas mane — baigė savo pa
sakojimu zokoninkas. — Bet 
atėjo man ant mįslių dede, ku
ris taigi neseniai neteko savo 
tokio pat draugo.

Ir srtai Marsas buvo atsius
tas in klebonija, kur jis isz- 
kilmingai priimtas, taip kaip 
priimama visi kita auginamu 
geri szuneliai.

Dabar mano pasakojimas 
jau tikrai pabaigtas. ' ‘ ■

— Bet nelaime! — pridūrė 
klebonas M. su liūdna szypse- 
na — Marshs, nepaisant savo 
mitrunįti,' cUilgiau nei vieno at- 
vertimo nepadare.

'\*1 H'

AUKSO LAPELIAI
J v • -

t Teisybe ant ilgai užlai
kyk ir jaja prigulineziai gai-Į

Viena naszlele apsivyriavo.
Rinko, rinko ir bomeli gavo, 

Dabar jos akys atsidaro,
Suprato, kad negerai padare. 

O tiejei rūkaliai vyrai, 
Sako kad bobai gerai,

Tegul prapnlMu, jei
J

I

O /' įJĮ

' A
1

r .
<!< • t

»

szviete milžiniszjkos sales vidu
ry; tai-gi ’kada ąnt mano nžj

lĮlUpom bueziavo kunigo
vyras

auksztas ir jau ne jaunas.

praszymo: t
— , “.Praszau dneifi” 

koks tai pasirodo ant slenksz- 
czio, pastebe jau tiktai buvo;

i

— Ar tai tėvas glamonėja 
mano dranga? — paklauso Už
kimęs balsas. 1

I t

Tylėjau negalėdamas sau' 
greitai atsiminti, apie koki-

kas...

brolis

nes miegas y

|1 1 » I ! »■ » ' ;i

-— Pinigu neturiu.

BALTRUVUNB 
............ .........................................................I I I

Konetiko gubernijoj, 
Victoja vienoja, 

Vesėlka atsibuvo, 
Na ir batalija prasidėjo,

n

Tas vienam name atsitiko, 
Viską sudaužo, nieko nepasili

ko, 
Kaip musztis pradėjo, 
Tai viskas suteszkejo:

Ir krėslai,
Ir visi langai.

Net ir zerkolai suteszkejo, 
Kad net kruvinu terlu pamatyt 

negalėjo.
O kad jie surugtu, , 

• Ir nors karta sprandus npsi-
Suktu,

Tada su peiliais nesi badytu, 
Del geru žmonių sarmatos ne

darytu.
❖ ❖ ❖

Kaip žmonys apsiszvies,
Tai ir protą kitokį turės, 

Amerike kožnas žmogus pa- 
guodotas,

Ar jisai vargingas ar bagotas, 
Del kvailiu ir tamsunu,

Reikia daug bižunu,
Kožnas toki apsuka, 

Pinigus iszsuka.
Prigauna visi Lietuvius, 

Ir ar ilgai taip bus?
Su darbais ir ne kitaip darosi, 

Kožnas ant kito varosi.
Tuom vyrueziai nepasikeisite,

1 Beprocziais pasiliksite, * 
Gerai apsiruokokit,

Pinigu ant bile ko neduokit, 
Juk pinigas sunkiai pareina.

Už dyka neateina.
Juk Kristusas pasakė: gerai 

daryk,
Jaigu nori duszia iszganyt, 

Kad ir melsiesi lyg ausu spir
gėsi.

I >
J 1
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apie s koki; 
ežia asz katechizuotu vaiku; 
kalbama? ' ; * ' ‘

Neatsimenu sau kad ka ' 
nsz glumoneczinu atsiliepiatt 
ant galOb Kibai apsirinkate ma
no prietcliau!

Atsake dar labinu sziurkšz-. 
tesniu balsu:

— Matomai | apsirikau 
atsisveikinu.

Jau uždare duris, bet ji su-; 
laikiau.

— Pasakykite-jgi man nors 
kaip terodo tasai jusu drau
gas vaikiukas.

Pertrauke man.
— Ka ežia kalbėti apie vai

kiuką!’Juk oria kalbama apiej 
mano szuni Marša.

• Tuo paežiul]aiku atėjo man 
ant mislies senas kareivis. Kad 
tai butu jis? rKasžin o gal ir 
jis. v

- - Pa da v i nu* 'jam 'rank a :
Ah, tai Marsas tasai ku-

vakar miin taip puikiai lojo ir neąorcjo atsistoti 
pargriovė: terre-neuve tiesa? keliu.

— Taip.
— Kas do puikus žvėris 1 

Dabar mudu esame prieteliais.į
— Apie tai žinau — sn-

♦

Mano stebėti-1

eiti, galgone! -— suszaukiau.—.
Apleidi savo poną? — Žiure- 
jtitisi per langa. Gorus žvėris' * I

prio jo prisiartinau kad ji pa
glostyti sumojavo baisiai savo 
stora minkszta vuodega.

— Piktas esi ? Gal tave mu- 
sza... ? Aha!... lopą tau skau
da ir skundiesi.
žiūrėsiu. Gal ir galėsiu tau 
kaip nors pagelbėti, tu bied- 
nioke!

Ir ant vidurio pleeiaus atsi
buvo formaliszkoji konsultaci
ja. Dalykas nebuvo lengvas. 
Pirmiausia turėjau savo pact, 
jentui .su skepetaite nuo nosies 
užrisrti snuki idant nekasiu Ir 

■ l

tik tada ramiai atradau kentė
jimu priežastį. Szmotas stiklo 
buvo inlindes Inpon, Žaizda bu
vo paplukus kraujuose. Apri- 
szau pagalinus lopą su skepe
taite kuria ant laimes atradau 
viename szoniniame kiszentu- 
je.

— Ne dabar gali sau eit na-
—r įtariau 

pabaigęs apžiurejima.
Prisipažinsi u, k a<^.lauki a u 

nors prieteiiszko vuodega su- 
mojavimo už mano toki rūpes
tingumą. Bet kas tau! Tuojau 
paszoko ir pabėgo.

Netrukus isz sakyklos sa
kiau susirinkusiems pamokslą. | murmėjo. 
Regis mano klausytojai buvo
labai sujudinti nes maeziau | nas sveczias turėjo rankose ka 
kąip jie tankiai vartojo skepe- tai tokio kareiviszko ir taip 
taites nuo nosies. noriai žiurėjo ant duriu tary-

— Na, ir ka? — paklauso tuim is be jokio atsižiūrėjimo 
vėl pas mane tėvai ar nepa- norėjo per anas pabėgti.
baigta Dievo milaszirdyste at- ■ —- Ar ko sau norite priete- 
vede ant galo ant dorybes kelio liau? Gal asz kame nors bu- 
užkietejusi grieszninka? cziau jums pagalbon? paklau-;

— bežinau atsakiau reng- riau ant galo.
damasis iszeiti in bažnyczia, Padare žingsnius priesza- 
kur lauke manes pulkelis vai- kiu prio manes o tuokart gale- 
ku. jau prisižiūrėti kareivio ener-

Ir kaip tik gal deszimts giszkum veidui, susiraukszle- 
žingsniu i^užengiau kad vaka- justam, kas reiszke jo kitus 
rykszczias terre-neuve apsi-j kartus dideli narsumą. 1 
reiszke priesz mane. j — Sztai pradėjo su savo

Sziuo žygiu be užgimimo prigimtu sziurksztu gyvenimu 
jau buvome prieteliais. kaip laukinis, o panaszus taip

Didele vuodega linksmai gi neesu kas tas tai ne! Marsas

Palauk pa

Pagodone? O ar jos no-’ mo mrfno prieteliau!

— Klausyk mažuli! — atsi
suko klebonas in seserena. —Į sena kareivi netrukus man isz- 
fciekvienas mums isz svecziu ėjo isz galvos kadangi visas 
jca nors apsakė, papasakojo, mano mislis paėmė rekolekcijų 
iDabar tau akaleina. Apsakyk pasikalbėjimas, kuris man pir- 
jstorija savo prietelio Marso. | mu sykiu buvo paskirtas. Visa 
^Pavadintas “mažuliu” 
įleszimtu metu zokoninkas nu- prisirengimui prie rekolekcijų. » IBisžypsojo, o matydamas ant Nepaisant tėvu kurie man pa- 
fiiisirinkusiu veidu dideli žin-Įtarė “griaudėti ir metyti per- 
geiduma, pradėjo kalbėti:

— Buvau dar jaunu zoko- Į ta neapimta ir neiszsemima 
hinku, kada paimta mane ant Dievo milaszirdystę. Misliml 
misijų tolimesni miestą X. Bu- visados būdavau ant sakyklos. 
Vau tai-gi pirmu sykiu ant Stengiausi apie labiausiai per-

trijų savo liuosn laika paszvencziau

1 >

ris

Tylėjimas

____ K_________________________I

lauke... norėjo padeknvoti už 
vakatykszczia' pagelba... Sku 
binasi, tėvas misijonierius mls- 
liju sau —- vienok sustojo, Bzu- 
ni paglostė, pakalbėjo su juo.... 
Ir... tada pasakiau:— Tegul

Į

i

kunus,” iszrinkau sau už tema-
rykszczias terre-neuve apsi*| kartus dideli narsumą, 

t

•4 •

t.

i

kaip laukinis, o panaszus taip
• 1 _ _ 1 . n / j_____ ■ a___ ■ ir _____ l

judinusi akys iszreiszkia tikra tai mano visa draugija. Susi-

Pra-

t

ji galas! Juk tai turi but geras
žmogus t į

. Norite mane isz-t
žmogus!

Ir esu... _____________ ,
, I! |; jį jį ’ ' |

spaviedoti?...
Vieton atsakymo apsikabi

nau seneli. 
♦ * ♦

Ali! tos kareiviu noturos!
*

Kiek tai tenai szirdingos szih- 
mos po taja sziurkszczia, isz 
laukine marszkone! Kas per 
nuoszirdus iszpąžinimBęi, gy
vumas ir meile sugryžtanPprie 
I \ i ntf I įDievo!

— Ar užganėdintas? — pa
klausiau sąvp penitjento, kada 
po spaviednei ir iszriszimui ty-[ 

nuo

Pakele prie manes veidą, 
parkaitu aplietą ir drueziai l 
spauzdamns<mano ranka: “Die 
ve užmokėk,kteve!” — tarė. — 
“Savo kelių velyczia visa die-

„ ♦ ’■ f ’ k> J

na iszstoveti po neprieteliu 
kulku ugnim... Po szimts, tai 
ka asz sziandie nuveikiau, bu
vo sunkiau.’’

Ant rytojaus Jiaimiecziai su 1 . *
nuostebe pamate, kad senas 
kareivis sykiu -su anais artina
si prie Vieszpaties stalo. Ant 
jo krutinės blizgėjo kareivisz- Į

GALAS.

<• ♦

misiju, geriau pasafkius, buvau I tikrinanczius Dievo gerybių 
’dviem kitiem tėvam pagelbi- da vadus. Mieli jau sau kad tar- 
Wnku, kuriu pamoksiingumas po mano klausytoju randasi 
Imt misijų sutraukdavo dl- a tai biedna kenezianti du- 
'džiausias klausytoju miniai.!szia, kurios isz ken/tėjimu nar- 
Man pripuolė užsiėmimai ant- stf neisztrauke Sinajaus kal-

džiaugsma isz susitikimo lau- sznekamo pagal savo būdo.

sutraukdavo dl-1 kokia tai biedna kenezianti du-

meiliniai. Taigi mokinau vai- no perkūnai. Jėzus ir Samari- 
kus katechizacijos, maldų, ir tone /Magdalena nesupranta- 
anmenes rokundu, apart to ma Eucharistijos paslaptis tik 
daug.klausiau spaviednes. Bu- tas galėjo jojo atgaivinti ga:- 
yau gerokai užimtas. lesti ir nusižeipinima ir pastu-

• j j 7
kiamo isz teisybes: kada pra- Kada rukaū pypke ir matau 
dėjo man rankas laižyt tuokart priesz save žiūrinti in .... . . . . . , , . .

vyk, ba juom teisybe senesne
tuom geresne.

į Dievas del tuju nepadės,
katrie nuo darbo begs.

t Dvieju daigiu turime
sąugotis —♦

į Jeigu ka užrūstinai tai Į jjg Įaį fcaįp įn szliuba važiavo,
girtis ir peiktis.

kas medalis, o veidas buvo pil-lperpraszyk su nusižeminimu
nas linksmybes kokios Itai ne-Įtuomi užsipelnysi
žemiszkos. Vakaro palydėjo atlaidus, 
mane net iki karietai, kuri mus |

i o
nuo Dievo

Dovana puikia gavo,
Senus maininius,

Czebatus, •
Ar pantaplius.11 į Visokias skriaudas ir už

tūrėjo gabenti in kita vieta, rustinimus visa szirdžia dova- 
Marsas ėjo szalia; jo ilgos au- nok tiems, kurie tau pikta pa-Į • Kad naszlaudama buvo be 
sys kabojo aiit nulinkusio Že- dare, o ir Dievas dovanos tau 

« A « m A I "..lt • 4myn ir susirtipinusio snukio; | visus tavo nusidėjimus.
V fl ■----- ------ - . - .

Gaila moterėles biednos,

galvos, 
Lakstė po Amerika, 

Ir pasidarė sau nieką.t Tanikei peikiam svietą
nuo kurio datyrem apgavimus, Į O ka daryti, turi būti gerai, 
bot negreitai apleidžiam ji, ba

kalbėjo kareivis atsisveikinda- Į kumszki pageidimai stipriai 
mas mano gftl deszimtu sykių. | vieszpatauje mumysia.

t Rūpestingai jeszkokime Į O jaigu pinigu daug palipa, 
mane szauks tada jo senas paaficle- Į ir karsztal melskime mylestos Tai tada buna kaka.

ir vuodoga žemyn buvo nuka
binta.

-v Esu labai laimingas!—*

— Kada gerasis Dievas pa-

Taip pasidaro ne vienai, 
Kaip vyra palaidoja, 
Tankiausia kvailioja,

Tai tada buna kaka.
• W M* ♦ •

Netoli Sumberiu, 
Kaip vadinasi, pasakyti ne

I1 , * « ii

Kaip toji vieta vadinami,
Bet gerai apsigyventam.

SpykyZia užtikau, 
Ir spindeles dagirdata, 

Kad ten bobelka beUžmiu
I

> Ir Nedaliomis nenustoja, 
O kad biznis eina, tai eina, 
Daug sztopo kasdien iszeina.

ras gales drąsiai ir be baimes Dievo o linksminsimos per am- 
Dėkui Įžius karalystėje Jo.

t Tasai klaidžioje tamsybė
je ir nemato dangiszkos szvle- 

Tevas Jonas -susilaiko ant Į sos, kuris nesirūpina gesinti 
Jo akys su nėr- kuniszkus pageidimus.

I ■

tikrai supratau sanjausmo ne-1 szuni man tada rodosi kad ąsz 
menko isz jo puses. kalbu su kuriuo tai isz draugu

— Kaip laikaisi drauge?— apie senus prietikius. Žodžiu 
paklausiau glostydamas jo dl- sakant vienas kita suprantam 
delius minksztus plifukus. Va- myliu Marša ot ir viskas!
kar palaikiau tavo už node- Žmones su juo blogai apsl- 
kinga. Apsirikau. Pasveikai ir Į eina ton kas jam suduoda ten 
užmoki kuo gali. Geras narsuą kitas vėl ji paspiria. Sako; ta- 
sznnehs! " '' *

Dėkingas lojimas atsakę I szunes.'
I ■

KaT nori man draugauti Kaip kulkos pro ausis dūzgė

apio senus prietikius. Žodžiu
atsakyti: “Gatavas!” 
szimteriopai! Tegul Diovas 
sergsti ir laimina!... gali®,

Jtu žodžiu...
viszkuipu žiurėjo tn liepsna, t Kas slėpdamas sąvo pa-

N, •

l' ♦ ♦

I

mirganezia ant kamino, o ran-1 klydimus be malones kitus nie
ku maęhintdtekni glosto kud-Į kiną ir sudije, tas ant sudo Die 

, vo bus paniekintas ir be malo-
Bet pasakojimas dar ne- nes bus apsūdytas.

in bažnyčia? Eiksz geyas szu-Įtai juk reikėjo mislyti apie susirinkusieji, kada: pasako- Igu, o nedatirsi nuliūdima var-

Va^ar matau, misijonięriurf 
' -) r- — - <

i • • ą

Vau gerokai užimtas.
« <■

IĮ
* *

paanim pasikalbėdavo.
«

i!

kili

Į vo ponas bedievis! ir nemyli 
įjota Marša.

|, Bedfievis! Po szimto baczku!

1* 1 * •

Genesni tėvai prie progos su Į me ja prie Pono kojų. Meile ka 
dangi pagimdo meile. •

Prisiartino ant galo pasikal- ’ • UI

Plati lyguma apaugus me
džiais atidalino klebonija nuo 
bažnyczios. Ėjau iszleto paan
trindamas sau pamokslą Isz 
korteliu retkareziais susilaiky-

d ezinkuoja,
■

man; Taip! taip! *
— į

Teve Jonai — kalbėjo 
Vienas isz ju, — kol nepasiliksi | bejimu diena, 
dalininku bent kokio atsiverti
mo, niekas tau nepripažins mi
ni jonįeriaus vardo. Jei tau ka- 
|da iszpuls pasikalbėjimai,, 
užauk, teve, priesz zobovas,

♦

neli, eiksž, o potam sugryszi, Dieta 
prie savo pono ir nieko ne už- 
kabinsi, busi mandagus teisy- glamonėja! szuni 
be? Matai vakar kaip tai nege-|tai už szirdies nutvėrė ba

> b
d (f

pabaigtas ! — epszuko visi ten I t Pakelk szirdi tavo’ in dan-

; jantis suktojo.
Beveik jau

Mane kas trys menemi praslinko kadai nei apkalbos "nei niekinimai
• < ^1 > . ’ . Iv * i -rrt . t

I I .

t

• •

iguosia, nužeminime sveikusla 
• Kaip įtik e®vo, «o nesužeis szirdies tavo

IK

juk | vienu
■■r 1 1 ■■

diena pa&zaukta mane | žmonių. — F.
> <

/

Kas nori bizni gera daryt, 
Turi in tenais nusibastyt, 
Urvą kokia pasisam^
0 fain bizniuką darys.

:i , L ' i . <pi'*k -P™ ' wi iJh
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I
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. ĮgJ VlSU SZflFlU
" r I ’i

f Szimanas Dadovas, 
metu, likos surastas negyvas 

kietu anglių aplinkinosia užei- lovoja per savo szoimyna. Ve-
"B • • • •« 1 II -B-v B *

s *>44 f •

♦r*

i ■ I
JĮf

* ♦
Mi

— Najoi^kiniai ir Filadelfi- 
joe laikraszcziai skelbia buk

53

na geri laikai ir kasyklos prado pionis sirgo ilga laika. Prigulė
jo gerai diiQ)t, o tuom kart lai- j° prie Szv. Jurgio parapijos,
khivisai r ne pasigerino ir žmo- paliko pacza, tris sūnūs ir vie
nys via kenozia. Yra tai kapi- 
tfrliptu propoganda idant svio- 
tui negarsinti tikros teisybes 
kokis czionais randasi padeji- 
mas.
rpn Lietuviška Diena, Lake- 
wQ(>d. parke, o ir Lakeside bu
vo pilnas, praeita Snbata buvo 
is|lplminga o sveteliu pribuvo 
in kokia 20 tukstaneziai žmo- A < ’
nu ne tik isz visos szios aplinki
nes, bet New Yorko, Masaczin- 
žes, Illinojaus, Konetiko ir ki
tu Valstijų. Automdbiliu tiek 
privažiavo, 'kad ne buvo vietos 
kiir sustoti. Žmoneliai liksmino 
si prietelingai, suėjimas szoi- 
myuu ir giminiu buvo szridin- 
gds, kūmutes bueziavosi ir svei 
kinosi su trajankelia. Žodžiu, 
dįeria buvo laibai pasekminga, 
atsitikimu nelaimingu mažai 
ir kožnas iszvnžiavo namo link 
smas laukdami sveiki ateinan- 
czin metu Lietuviszkos Dienos.
Didele dėka priguli komitetui, 
kuris surtkiai darbavos ant su
rengimo taip milžiniszkos die
nok.

1

; Lietuviška Diena, Lake-

si prietelingai,

Lietuviu Dienoje atlan-
ke ^[ahanoju, Amerikos-Lietu- 
vitk-Citizens Kliubas isz Bliss- 
vil|e, N. Y., susidedantis isz 65 
nariu. Kelione atliko dideliu 
autopiobiliniu bosu.

t Uruzulo, pati Viktoriaus 
ir- 

kq| ulyczios, mirė namie po ii-
Jąkimavieziaus, 1310 E. Ma

gąi ligai.Vęlione paliko vyra, 3 
suqns ir dukteria Raginskiene, 

• mieste, kaipo ir Karaszauckie-
He, New Yorke, taipgi ir kelis
F • • * T

anūkėlius ir dvi seseris, kurios I
gyvena Ulinojui. Szoimyna Ja- 
kimavieziu septyni metai atgal 
gyveno Dubojui. Laidotuves 
atsibuvo fanedelio ryta su ap
eigoms Szv. Juozapo bažnyczio 
ja. Graborius Traskauckas lai
dojo.

. • J

* ' r 
ra apie 9 valanda, Ludvikas 
,Wasch (Yvaszkeviczia) likos 
sustabdytas per keturis vyrus 
ant Volkano kelio, kuri norė
jo apiplėšt i bet rado pas ji tik 
viena doleriu surišo jam ran- •v
kas irpatiko ji ant kelio. Poh- 
cijedar jes^ko plesziku.

I A

Artinasi rinkimai kan
didatu ant urėdu bus daug to
dėl* bus mums proga szimet isz- 
rifikt W. D. Boczkauska ant 
mosklainiu direktoriaus. Jau 

* s •

laikas idant turėtumėm savo 
direktorių kuris užstotu už Lie 
tuviszka tauta mieste.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

J .1 U

na dukteria.

Tamaqua. — Andrius Žalda-
ris, 55 metu, likos skaudžiai su
žeistas No. 14 kasyklosia ir nu
vežtas in Coaldale ligonbuti 
ant gydymo.

t

Gilberton, Pa. — Keliolika 
delegatu isz unijos buvo nuva- 
žave i n Filadlefija melsti Rea-* 
dingo kompanijos idant atida
rytu vietines kasyklas, nes 
žmonys pradėjo nerimaut isz 
priežasties Ijedadbes. Delegatai 
sugryžo su linksma žinia kad 
kompanija neužilgio atidalys 
kasyklas ir daugelis žmpniu 
pradės dirbti. . •

i

gimimo

St. Charles, III. — Rugpiu- 
czio 8 diena buvo iszkilmingos 
sukaktuves 65 metu, 
diena J. Radvinausko, neseniai
pribuvusio isz Skotlandijos, 
pas savo vaikelius kurie czion 
gyveha 3 sūnūs ir 1 duktė visi 
ženoti. Miela buvo pažiūrėti 
kaip prisiartinus paskirtam 
laikui visi skubinosi atvykti, 
drauge su anūkais ir savo tėve
liui tinkama pagarba atiduoti. 
Kiekvienas su dovanoms kurie 
ežia suminėti negalima. Prie 
puikiai užtaisytu stalu visiem 
susėdus pirmiausia prakalbė
jo jubilijantas iszreikszdamas 
savo džiaugsma, ir pagirdamas 
už toki malonumą, taipgi isz
reikszdamas kad savo gyveni
me to nesitikėjo, ir nežino ar 

'Ijuom pąbaLyra vertas to. -

Praeita Ketvergo Vaka

. Mare- Valiukoniute ir 
Petrus /Sudovsk is, isz Ginu mg 
ujyczios .likos,'sūriszti mazgu 
moterystes per kun. Kasakaiti, 
PHtstone. '
<< -rn Kazimieras Cibulskis, 17 
metu/itz PlainsO, likos aresz- 
Aavotas »ih sugrąžytas pas tė
vus už pabėgima isz namu. Jau 
tai nekarta Kazimieras padare 
apleisdamas tėvu pastogia no
rėdamas pamatyti svieto.

0OUWTY TREASURER-

Z

’ (Ant Parietamo Kasteriaus) 
. BALSUOKITE UŽ 

WILLIAM SEARER
• -isz TOWER CITY, PA.
Pruzo juso balso ir intekmes.

r m > p ( j j) J • * į

gus vaikeliai inteike dovanas 
kiekvienas, iszreikszdami savo 
džiaugsma, ir dideli prielanku
mu su džiaugsmo aszarom, ma
ži ir dideli abiejų lyoziu, anū
kai taipgi, sveikino ir szi-ta 
aukavo. Truko tas viskas bo

* * * * . * • r * « J įi

mažko visa nakti, bot laikui 
prisiėjus reikia viską apleisti 
nors butu ir 'geriausia viskas 
su laiku. — Isdkihjiese dalyva
vęs St. Charles Jonas.

Ar Žinote Kad...

Ar Žinot Kad...
Mete 1923 Suv. Valst.1M1AS APIE TA GILIUKĄ. . . ’/iz..7 ,. ■ pacztas perleido per savo ran-

Mtilhdorf, Vokietije, — Da- j 23,651,831,638 szmoteliuK

NETIKĖTAI PASIUKO 
TURTINGU NEŽINODA- 

t

BOLSZEVIKAI UŽVARDI
NO DIENAS PAGAL VI

SOKIU KOLORU.
, Moskva. —- Kaip, jau visiems eį0 

yra žinoma kad So vi a tu val- 
dže Rosijoi praszalino f vinas 
szvęntes ir NedehaSj * teipgi. 
permaino vardus dienu ant vi
sokiu koloru (Iwrvu). Kaįp 
tai, vietoję Panedelio, Uitu*-.

f

ninko, Seredos ir 1.1, dabar 
dienas ^vaidina raudona, mėly
nu, žalo, rausva, ir t.t. Yra tai 
tolimesnių kovojimas $oviatu

• •• K. RĖKLAITIS
LfotavbBlcas Graborlma

žiūrėtojas czionaitinio žverin- 
cziaus, Fredrikas Treisihg, už- 

in resfauracįje .iszgerti 
kausza alaus ir trujįriili pasfL 
s^t. Rėštauracijoi prie et alį) už-^

in resfauracije iszgerti

>■pacztas perleido per savo ran-

* Kinuosia nesiranda jokiu
senmergių — visos merginas 
.turi teketi. . - 1 .I f T .

• Bicziu karaliene padeda 
netnažiau kaip po 2,000 k i aiu' 
fizinius per diena.

' .......... .

turi teketi.
J "

Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moUrems. Priei
namos prekes.

1 *10 W. Spruce Sir., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY. PA. , 
300 Market Street n| 

Bell Telefonas 441-J JĮj^
TAMAQUA. - FA C£
6 6 6

GYDUOLE AR TABLETAI 
Praflzalina galvos skausmą in 80 mi* 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

600 Mestis del kūdikio ssalcaio.

W. TRASKAŪSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeU Phone 872>
831 W. Caatra SU, Sbamaadoah, Pa.

Nuliūdimą valandoje, ratai- i 
Irtam tertane! patarnarima. Pa. 
laidojima atliekam rupastinfal 
ir gratlaL Busiu pilnai uica- 
Dėdintl.

‘ les Mahanojaus Ir OlrardvUlM 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 1 
tarnarlma tai maldifa man Ul*- 
fonuotl o pribusiu in doasimte 
minntu. X B«U Tahfonaa 8T1

*
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tiko pulką jaunu vyruku lo- A i a •• it i • 1
I tai inojo policije. Akimirksni- 
jti pinigai ir kaži ros dingo nuo 
stalo ir nhjflras nematė kur jie 
pasidėjo ^policije jujū niekur 
nesurado.

‘ t ■■ ' ...
t “ .. |

Nuvedo visus in policije ir 
Fredrika, kuri tuo jaus palei
do, nos jisai lošime nedalyba- 
vo> 1

1

sziant isz pinigu, sztai netiko-

stalo ir niekas nematė kur jie

Kr
V

1

Reading 
. lines >

K 
f

T l r*
te

su tikėjimu ir dvnsiszlkais. So- 
viatai ne yra pirmutineis ka 
permaino menesius, dienas irj 
sanvaites. Jau tąs buvo, laike; 
Franouziszkofc revoliucijos, ka
da Francuzai permaino net-j 
vardus menesiu. Bet kaip ir, 
senoviszkuo.4ia jaikuosia teipj 
* Ui J * * m sMh •». 5 “

vardus menesiu.

ir dabar, tasai kvailas’papro-r 
tis no ilgai laikysis ir telp,; 
kaip Francuzai, teip ir Ro'sije, 
sugryž prie senoviszku papro-i 
ežiu, kuri naudoje visas svle-. 
tas. . . ’ •

i

bet ir kitus paleido, ba nie
ko pas juos nesurado .laike
kratos. įAnt rytojaus nemažai 
nusistebėjo Fredrikas,, kada 
kiszeniuosia,rad9» pepkis tuk«- 
t^nezius markius Pradėjo -žmo
gelis mislyt,"kokiu bn'du pini
gai gavosi in jojo kiszeniu ir 
ant galo dasiprato, Ikad kazlr- 
ninkai pamato ineinanezius 
palicijantus, inkrszo pinigus m

1

BAISUS UŽVYDUOLIS
ATKERSZINO PACZIAI:

Į

London. — Užvyduų nuo ko
kio tai laiko apie savo paezia,’ 
szoferis Adomsonas, užtikias 
jaja kalbant su kokiu tai vyru,, 
sumuszo baisei, supjaustė yeL; 
da su britva ir apdegino josios 
veidą su žibinte. Po tam pac- 
mias savo auka mirsztanczla‘* 
ant savo pecziu, nunesze in už-Į jr 
miešti ir inmeto in kanala. Po-! 
licije rado vėliaus moteres la
voną. Užvyduolis pasidavė ger 
valei in policijos rankas.

jojo kjszeniu žinodami, į|kftd 
pplicije ne krės dažiuretojU.

'Telegramai neprahosza, 
pinigus sugražino ar pats sali 
pasiliko.

ar

PENKI CENTAI UŽ STIKLĄ 
... ALAUS. •

I '^įr'^ r •1,

Tijuana, Meksikas.
Amerikoniško rubežiaus mies- 
tuosia Tijuana, Tecate, Juarez 
ir kitur, saliuninkai papigino 
gera alų po 5 centus už stiklą.; 
Stiklelis geros arielkos dabar 
kasztuoje 15 centu. Daug Amc- 

i rlkonu atlanko taisės vietas.

— Prie

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

23 AUG. IR 6 SEPT.
ARBA

In Atlantic City $3.75
.Isz Shenandoah $4.00 

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimaudykite maruose. Pasivaik- 
szcziokyto ant Boardwalk.

Speciali. Treina. Subato. Naktį 
Isz valanda
Shenandoah .........................  2.00
Mąhanoy City.. ............ .. 2:39
Tamaqua  3:04

’ EKSKURCIJA

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ, 30 AUG.

TAIPGI
PANEDELIEJ, 7 SEPT.' 

...IR...
NEDELIOJ, 13 SEPT.

Matykite plakatus apie daugiaus.

Pabaigos savaites ekskurcija

In Atlantic City $3.75 
SUBATOMIS 

2Sį AUG., IR 12 SEPT.
Matykite plakatus apie daugiaus.
■-... .„.-L-------—- .. ------------  ... -----------—.

ANT READING GELEŽINKELIO

o

Isz Shenandoah $3.50

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidoturfa, 
kriksztiniu, Teseliju, paalvažiniji- 
mo ir t.t -—'telefonas 606
003 W. Mahanoy Arei Mah. City 

-ra.-— "r;- n a -Ui

t

» 1 I > I « t I I

Dr. T. J. f acielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

• *'

Dentistas Mahanojuje 
Ant Antro Floro, Kline Sztoro

Dantistas Mahanojnje 
Ant Antro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Centra St., Mahaaoy City

*■

SURPLUS m UNDIVIDED 
PROFITS ie28.858.eS

CAPITAL STOCK 1126,000.00 >
« 
f
*

Mokame 8-czla procentą ant V 
■udėtu pinigu. Procentu pride- C 
dam prie jutu pinigu 1 Sausio ir > 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jub < 
turėtumėt reikalaus bu musu ban- k 

' ka nepaisant ar malas ar didelis. ?

O. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vlc*-Pre«.lrEaa

T

te

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAN0Y CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
-----------$----------- ' *’

I " 1

Mahanojaus prapertes bus daugiau verti kada naujas St. 
Nicholas brokeris bus užbaigtas.

Tada Mahanojus bus geriausias miestas Suv. Valstijose i 
ir prapertes bus daugiaus verti.

f■»

*

h

MERGAITE NUPLAKTA 
ANT SMERT PER SAVO 

GASPADORIUS.
Bern. — Pas kupeziu Haller- 

mana, tarnavo 14 metu mar
gaite su kuria baisoi pasielg- 

t davo,- nes konia kožna diena! 
mergaite plakdavo su tuoip, 
kas tik in rankas papuldavo. 
Kelįs kartus mergaite pabėgo, 
bet vis jaja sugrąžydavo pas 
gaspadorius in taja pekla. Ana 
diena Hallermonieno nutvėrė 
mergaite už plauku o gaspado
rius kiek insteige, sulaužė jai 
kelis szortkaulius. Mergaites' 

‘ kūnas buvo visas pamolinaves 
n i« * V' < * r • **

I

Azijoj randasi daugiau; 
kaip 900 visokiu kalbu.

* Svietas sunaudojo kas 
metas 8 milijonus tonu popięr 
ros.

*»

. • Tamoszius Edisonas, ku
ris iszrado daugeli eloktriki- 
niu iszradimu ėjo in mokslai- 
ne Port Huron, Mich.,
tris menesius — buvo tai jojo 
visas mokslas ir vos galėjo pa- 
siraszyt.

tiktai

Kada žmogus juokėsi tai 
13 muskelai veikia ant jojo 
veido, bet kada riaukesi tai 57 
muskulai veikika nuo ko žmo
gus gręitai pasensta ir gauna 
riaakszles.

* Seniauses medis ant svie
to randasi Santa Maria del Tu-

4 4 ’ k 1 I

la, Meksike. Turi jisai 6,00u 
metu pagal žinunu apskaitima.

.. ” ' ” " » Į
!

Jonas i — Del ko tu Onute 
niekad no eini ant piknikui

Ona: — Taip sau. "* > t
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ir apdengtas žaiduleis. Likos c 
nuvežta in ligonbuti kur po ke- J' 
liti valandų mirė. Žvėriški 
gaspadoriai likos uždaryti ka
lėjime. ■
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UOSZVIS NUŽUDĖ ŽENTĄ 
KAD NEDORAI PASIEDKAD NEDORAI PASIEL 
GINĖJO SU JO DUKTERS 

Augsburg, Vokietije —Mies
to virszinirikas, ana diena nu
žudė savo žentą buvusi polici- 
janta Landmara, kuris nosenei 
buvo padekavojas už tarnysta 
ir apsigyveno pas uoszvi. Pa-' 
gyvenimas. tosios, poreles isz 
pat pradžių buvo ^nelaimingas. 
Landmaras tankei mušzdavo 
savo paezia ir kerązino viso- 
keis budais savo 'ųoszviui. Kai
ta mete in savo paezia sunkia 
goležia ir permupzo galva. Mo
tore iszbego isz kambario 
šaukdama pagelbos, bet vy- ? 
ras kerszino jaja užmusztl. 
Uoszyis, girdėdamas «zauks-f 
ma ir kerszinima, nubėgo in
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kamino jaja užmusztt

9 savo kambari, pasiėmė revol-
Jonas: — Del ko! > v *

Ona: — Ba mama pasakė, jog 
asz esmių patogi ir didele paėo-
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veri ir (kęleis szuveis padėjo < 
žentą negyva. Norints uoszvi j

>4aresztavojo, bet veliau« palei
ga turiu, tai ir bo pikniko vyra do liuasa, kada sudže dagirdu 
gausiu. J apie nedorybe žento.apie nedorybe žento.

NUPIGINTI TIKIETAI
'I

• . ■ , f > ; ' * . * • ■ • . •

DABAR PARSIDUODĄ
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Szitus tikietus galima dar pirkti,
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ant paskirto laiko, po tris* 
doleri, todėl suezedinat 
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uz viena
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procentą. Tikietai parsiduoda
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kietuose:
Charles Parmley
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; Mahanoy City — Krebso Aptiekoje ir pas
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Shenandoah — Frank Twardzik

c ♦ • <

Ringtown — B. F. Zimmerman
e t „ 2.7 ■ —_ A e
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Tamaqua 
Girardville

y i

m —

Bond’s Aptiekoje. 
Charles H. Heine.
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