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ISZ PIKTUMO POKERIUS 
LAUŽO, BET NE ANT 

GALVOS SAVO 
VYRO.

Cincinnati, Ohio.
Pratt, meldžia sudo idant jam 
perskirtu panezius moterystes 
nuo savo mylemos prisiegeles 
Grace, nes yra baimeja, kad ir 
jam kada sprandą sulaužys isz 
piktumo kaip yra papratus da
ryt su pokeriais. Kada Gracija 
užpyksta, tai gauna vclniszkas 
pajėgas: laužo pokerius, kaip 
zapalkas, videlcrus ir szauksz- 
tus sulenkė kaip rodos butu pa
daryti isz molio. Karta taip‘bu
vo užpykus, kad visa misingine 
lova sulenktu ant szmoteliu. Už 
tai Szimas gyvena nuolatinoja 
baimeja kad ir jam kokia diena 
nesulaužytu sprandą.

GREITAI APSIDŽIAUGĖ SU 
SAVO SALDŽE PACZIULE

Uniontown, Pa. — Mrs. 
Pearl Johnson, užvede (eismą 
ant persiskyrimo nuo Henry 
Arnold Johnson isz Southport, 
N. Y. kad jisai susipažino su 
jaja Nedėliojo, persistatė savo 
Panedelije paprasze kad už jo 
tekėtu. Utarninke, susižiedojo 
Seredoje, susiriszo mazgu mo
terystes Ketverge, perleido 
saldžia -kelLmo- .Potnyczioje o 
Subatojo nusiuntė jaja namo 
pas tėvus.

MOTERĖLES, DREBĖKITE 
ISZ BAIMES NUO SZITOS 

ORGANIZACIJOS.
New York. — Nesenei susi

tvėrė czionais draugavo nus
kriaust uju ir pantapliniu vyru, 
kurios tikslu yra: kovoti dra- 
sci už savo vyrisžkas tiesas, 
nubausti savo nepaklusnas mo
teres ir Lt. Sudže nežino ar 
duoti tai organizacijai czarteri 
ar ne, kuri vadinasi ‘‘Brolei po 
Skūra.”

Platformos tosios draugavęs 
yra: 1— Sutverti namini pared 
ka pagal vyro nuomonia, vaiku 
neneszioti, nemazgoti torielku, 
grindų sziuriuot ir tt. 2— Prie- 
szintis prieszais pagamintu* 
pietus isz dinerkiu, nepriiml- 
net giminiu ant piet be 
pavelinimo. 2
da kleganczias ir liežuvininkes 
moteris.
rimis pirkti jokiu dalyku ant 
bargo. 5— Nepriiminet hurdin- 
gieriu be užtvirtinimo vyru ir 
da tam panaszus prisakymus.

Ar moterėlės pasiduos? Gir
dėt, kad dabar tvers prieszinga 
organizacije kuria ketina už 
vardyt 
Kailio.

vyro •r
Bausti su laz-

Nepa vėlinė t mote-

*

14'

feW. I». SOCZKOWNRI, Pre*. A ■<.
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Lalazkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso!

4 4 Moteres ant Vyro

APJAKO ISZ 
DŽIAUGSMO

MOTINA APJAKO PAREGĖ
DAMA SUNU VALKATA 

KADA ATĖJO PRIE 
DURIU.

Chicago. — Penkiolika motu 
atgal Rolland Welch, turėda
mas tada dvyleka metu pabėgo 
nuo tėvu ir tik tomis dienomis 

Kuczios vakaru —- 
senei

sugryzo, 
— visi mano kad jisai 

i mirė.
Atejas Kuczios vakara pne 

duriu savo tetos, apdriskęs, ne
siprausė^ kaip tikras valkata, 
paprasze valgyt. Teta gerai i il
si teminus in jojo veidą užklau
sė ar jisai ne yra Rollana 
Welch. Valkata atsake, krid ne 
nes vadinasi Billy Preston, bet 
teta buvo 'tvirta, kad tai din
gusia vaikas ir prispyrė idant 
eitu pas josios seseria 
tos motina.” 
dingusi sūneli suklyko Rolland 
ir krito ant žemes bo valdžios 
apjakdama ant abieju akiu.

Rolland negalėjo suprasti 
kas czion atsitiko, bet dasiprn- 
io, kad tai gali būtie teisybe, 
kad tai buvo jojo motina 
apleisdamas namus, 
minties ir nežinojo kuom jisai 
yra ir kur gyvena. Daktarai 
mano padaj-ytj operacije ant 
jo galvos, o gal po tam atsimys 

Nors motina 
regėjimo, bet josiO's 

szirdis yra užganadyta kad po 
tiek metu dingusia sūnelis sn- 
gryžo pas jaja. — Nebūtu tai 
motiniszka szirdis!

“ valka-
Motina paregėjus

kuom jisai yra. 
neteko

J

, nes 
neteko

MIRE BET SZIRDIS PLAKE 
PER 38 MINUTAS.

Rahway, N. J. — Daraktor- 
ka augsztesnes mokslaines Glo
ria Kelley, staigai aps'lobo ir po 
keliu minutu mirė. Kada dak
tarai likos paszaukti, nusiste
bėjo nemažai, buk mergina 110- 
rints mirė, bet jos szirdis plako 
per 38 miliutas.
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MARIOS DAUŽO ANT SZMOTELIU SZITA LAIVA
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I
LIETUVE

NUSISZOVE
J

16 METU MERGAITE TURI 
DU VYRUS. , - < ' <

Kansas City. — Szesziolikos 
metu Verną Davis, randasi prie 
glaudoja del nepataisomu mer- 
gaiezius nes in laika keturiu 
menesiu apsivedė du kartus. 

. Pirmas jos vyras likos aresztar 
votas už vagysta, tuoja’us po 
szliubui ir ji in dvi savaites isz- 
tekejo už kito, manydama kad 
tame nieko blogo nedaro.
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Su gailesczia žuvininkai pi isižiunneju kaip mariu vilnis daužo szita laiva ku-
Visus laivorius isz-

'’i

ris užplaukė ant akmenų pakraszcziuosia Aberdeenshire, Szkot landi joj. 
tranko pasekmingai pakraszt iniai sargai.

Ii life-.

LIŪDNAS GALAS LIETU
VAITES — AUKA PROHI- 

BICIJOS; PALEIDO 4 
SZUVIUS IN KRUTINĘ

........ =: ■ =+=■ ==' ■ ■ ■: ■ r- - =» 

NUŽUDĖ LIETUVI KURIS 
RADOSI PRIE JO 

PACZIOS.
Lewiston, ‘Maine. — Charles 

Mains netikėtai atejas namo 
rado savo paezia glėbyje Fabi
jono Szlapelio, 55 metu, kuri 
nuszove ant smert. Mains po 
tam nuėjo ant policijos ir pasi
davė.

NUSZOVE MOTINA SESERE 
IR PATS SAVE.

Drumheller, Alberta, Kana
da. — Robertas Tollman, 1G 
metu, nuszove savo motina, G 
metu sesute po tam pats save.

už baisu 
savo paczios 

kurios lavonu surado
n r. t

UŽPLAKĖ SAVO PACZIA 
ANT SMERT.

Watertown, N. Y. — Mclvi- 
nas E. Walcott, 4G metu, likos 
uždarytas kalėjime 
suplakimu 
smert,
naujam iszkastam kape iižmies 
tije. Nelaimingos moteres kū
nas buvo visiszkai nuogas. Pa
gal daktaru isztyrinejimus, (ai 
motore likos baisei sumuszta 
nuo ko mirė.

u *l|fe| Ml lĮI-IIIIMlI ^r.u»Įi................ —-

SŪNELIS 7JUDOSZIUS” 
ISZDAVE SAVO MOTI

NA UŽ VAGYSTA.
Detroit, Mich. — Naszle Ro- 

zalijo Crossman negalėdama 
iszmaityti savo tris vaikus ir 

' neturėdama szmotelio duonos 
! namie buvo priversta pavogti 
kailinius savo turtingos kai- 
minkos, kurios pardavė ir pir
ko duonos ir mėsos del iszalkn- 
siu vaiku. Kaiminka netekus 

apgarsino buk duos

»

I

ATKERSZI- 
MAS BANDITU.

Rome, N. Y. — Du banditai 
suriszo ir užkimszo burna Izao
kui Lindell, zakristijonui jn'o-

vaiku.
kailiniu, 
deszimts doleriu tam, kuris da

• , r J knesz jai kas pavogė kaitiniu’s.
Josios 1G metu sūnelis, nuėjo 
pas kaiminka, pasakė buk tai 

i,,.:i:jojo motina pavogė kailinius. 
Atejas namo pasako apie tai

testoniszkos bažnyczios po tam motinai kad jaja rszdave kai-

— Motore 
tnuolatos jam

NUOGAS PARVAŽIAVO 
NAMO.

Redondo, Mich. 
Vinco Weston,
iszkalbedavo, kad vaikszczioje 
apiply'szias kaip kokis ubagas 
ir nekarta-ripirdayo ji idant va
žiuotu in miestą ir nusipirktu 
sau naujas drapanas ant Kalė
dų. Vincas surinkias rugepju- 
te, nuveže in artima miesteli, 
kur aplaike gerus pinigus už 
rugius. Pirko naujas drapa
nas, indejo in vežimą ir džiau- " J ■Y t r1 
gesi, kad palinksmys savo pa
ežiu. Kada
upes, nusirėdė senas drapanas, 
inmete in upe, o kada priėjo 
prie troko, idant parimti nau
jas drapanas, nulindo nemažai, 
nes drapanas kokis tai valkata 
pavogė, kada Vincas nusirėdė 
krūmuose. Ka cze daryt?

Juk namo reike važiuoti ir

privažiavo prie

Binghampton, N. Y. — Die
na 20 Decemberio, Nedėliojo, 
apie penkta valanda ryte, pa
rėjo namo apsvaiginta Jeva 
Pluciene, 42 motu, kuri gyveno 
ant 1G Lake avė., su kokiu tai 
vyru ir pasilinksmini a koki 
tai laika vyras iszejo, o mote
ro užmigo. Kada pabudo ant Tėvas sugryžes isz miesto rado 
rytojaus po piet, vaikai pra
dėjo iszmetinet motinai josios 
nedorybes ir jiems daro sarma
ta, motina isz sarmatos pasiė
mė revolveri kerszino nuszo- 
vimu. Vaikai isz baimes iszbc- 
giojo isz stubos ir neužilgio pa
sigirdo szuvei. Vaikai šukele 
riksmą ir subegia žmonis, isz- 
musze duris ir rado motina ne
gyva, paleisdama in save ke
turis szuvius in szirdi. Nelai
minga motere per deszimts me
tu negyveno su savo vyru ir 
tankei kalbėdavo kad jisai gy
vena Sk rant uosi a.

Per kokius szeszis menesius 
gyveno su kokiu tai C. Bucz- 
kausku, paskui supykus ant 
jojo sukapojo jam veidą su gc- 
ložia ir kerszino nuszovimu tai 
jisai iszdume nuo josios in pla
tu svietą, tai motere skundėsi finos tiktai szcbelbonais ir van- 
kumutemi's kad jisai suede jo
sios meile ir dabar visai nepai
so ant savo gyvenimo.

Pluciene dirbo czeveryku 
fabriko Endicott Johnson kas 
diena ir užaugino du vaikus ir 
viena mergaite isz kuriu jau- 
niauses turi penkiolika metu. 
Vaikai visi geri ir gaila kad 
motina per savo pasielgimą da
ro jiems sarmata. — Liūdnos 
buvo tu j u sierateliu Kalėdos!

Laidotuves atsibuvo 22 De
cemberio, treozia valanda po 
piet ir likos palaidota ant mies
to kapiniu. Graborius Lackaus- 
kas laidojo. Lai jiai Dievas at
leidžia josios kaltes. —K.

namie negyva paezia ir dukre
lių o ant stalo gulėjo rasztelis 
ant kurio buvo paraszyta: ” 
Kzoviau motina ir sesute, rodos 
kad tame laike pasiutam”
tina uždraudė vaikui eit ant 
Kalėdinio pasilinksminimo, ko
kis buvo laikytas mokslaineja.

Mo-

JESZKOJO MAISTO LIKOS 
MIRTINAI PERSZAUTAS.

Rochester, Pa. — Nuo kokio 
tai laiko Oliveriui Hopkins 
dingdavo visztelcs ir nutarė su
sekti vagi. Sėdėdamas arti 
visztinyczios pamate slankio
jant koki tai žmogn in kuri/pa- 
leido du szuvius isz karabino. 
Kada pribėgo prie vago, pažino 
jame savo kaimyną Jessie 
Wright, 24 metu. Ligonhuteja 
sužeirtknsis pripažino buk ne
dirbo apie metus laiko ir mai-

Sėdėdamas

UŽRAKINO PACZIA KAM- 
BARIJE NEDUODAMAS 

NIEKO VALGYT.
Pittman, Mass. — Silpna 

kaip kūdikis, negalėdama vos 
vaikszczioti bo pagelbos dvie
ju policijantu, Dora Hazeldell 
38 metu, atėjo in suda liudyti 
prieiszais savo vyra už nemila- 
szirdinga pasielgimą su jaja. 
Motero silpnu balsu apsakė 
kaip josios vyras jaja užraki
no kambarį kur perbuvo per 
tris dienas bo maisto. Treczia 
diena josios vyras inmete jai 
bleszino szcbelbonu, du szmo- 
tus duonos ir puoduką juodos 
kavos.

Priežastis tokio pasielgimo 
vyro buvo ta, nes geide priveik 
ti moteria idant sutiktu am 
persiskyrimo, nes vyras turėjo 
kita mylema su kuria geide ap- 
sipaeziuoti, bet motere boblsz- 
kai užsispyrė ir nesutiko.

Kaimynai girdėjo vaitojima 
moteres ir pranesze apie tai po
licijai, kuri iszgelbojo jaja isz 
josios kalėjimo.

padege palikdami ten suriszta 
žmogų.

Lindell in laika likos iszgel- 
betas per policijanta kada dra
panos ant jojo pradėjo degti. 
Žmogus pasakė, buk banditai 
norėjo gauti nuo jojo 2,000 do
leriu, kurios buvo isztraukei 
taja diena ant pirkimo namo, 
manydami kad jisai turi juos 
prie saves, o kada nenorėjo laz
duoti slaptos vietos kur juo
sius paslėpė, isz kerszto užde
gė bažnyczia, o ir ji butu sude
gino, jeigu policijantas nebūtu 
paregejas veržencziusiu's du
rnus per langus ir inbegia In 
viduri.

APGAVIKAI PAĖMĖ JO VI
SA TURTĄ.

Chicago. — Kone per visa 
savo gyvastį Stasys Mruka cze. 
dino pinigus ant nusipirkimo 
sau farmdles už $3,000. Ana 
diena atėjo pas ji kokio tai ne- 
pažinstami vyrai, kurie prikal
bino Stasi, kad gali lengvu bu- 
du padauginti savo pinigus 
jaigu juos aplaistys stebuklin
gu vandeniu ir prislėgs su dide
liu akmeniu. Mikas paklauso, 
o nepažinstami nuėjo prižadė
dami sugryžti ant , rytojaus 
kaip jam toji4‘operacija” pasi
sekė. Ant rytojaus "Stasys dir
stelėjo ant pinigu, bet vietoju 
bumaszk'u, radosi tiktai sukar
pytos popieros. Kada apgavi
kai aplaistinejo pinigus, grei
tai permaino bumaszkas ant po

minkai. Motina isz baimes, kad 
bus uždaryta kalėjimo pasislė
pė ir lyg 
suranda,

sziai dienai josios ne- 
o vaikai konezia da 

didesni bada ir buna dažiureti padaryti pacziitlei džiaugsma. 
per kaimynus. Policije kaili
nius surado, o kaiminka atsi
sako aresztavoti motere. 
žas “ judoszius”
szimtines už iszdavima moti
nos. Dabar palicije jeszko din
gusios motinos del verkeneziu 
vaiku.

Mil
lion pl a i'ko de

Szoko ant t roko Adomo paro
de, ir nupiszkejo namo. Kokis 
buvo jojo priėmimas, namie, tai 
telegramai apie tai nepranesza.

as

APMAINĖ PACZIA ANT 
AUTOMOBILIAUS.

Redville, Mich. — Albert 
Pixley ana diena apmainė savo
paezia ant Fordinio automobi- 
liaus su kokiu tai Louis Sher- 

f

man bet neilgai džiaugėsi su sa 
vo Forduku, nos valdžia 'jam 
atome už neužmokejima už lais 
nes. Pixley apleido moteria su 
vaikais ir badai apreiszko kad 
yra pasirengęs apmainyt savo 
nauja a’iitomo'biliu ant naujos 
moteres, bet policija ji turi ant 
akifcs ir ketiya uždaryti in ka
lėjimu, jaigu vela bandytu pa
daryti mainas.

UŽDARYTAS VAGONE PER 
TRIS DIENAS.

Syracuse, N. Y. — Jaigu Pra
nukas Leach, 14 metu isz Ne- 
warko, N. J. nebūtu mokėjas 
švilpt, tai šiądien luitu suras
tas negyvas tavoriniam vago
ne, kuriame radosi tris dienas I 
be maisto. Vąika uždare vago
ne koki tai du valkatos, kurie 
ėjo in czionais. Pranukas daužė 
duris ir rėk e bet niekas jo ne
girdėjo. Tada pradėjo szvil- 
paut, na ir jo szvilpima iszgir- 
do geležinkelio darbininkai ir 
paliuosavo vaika pusgyvi. Fra- 

pas 
n.

nu k a iszsiunte atgal 
tėvus, kurio mane buk ju sun 
lis turėjo kur pražūti.

iszsiunto

■

KUDįlKIS APSZUTYTAS 
BROGOJA.

Barryville, Pa. Mikutis 
Burke, keturiu mvtu, mire Ii- 
gonlbuteja nuo apszutinimu ko
kius ap’laiko inpuldamas in kar 
sztti broga, kuria tėvas paren
gė ant virimo munszaines. Ku-

NELYSK PRIE VAIDINAN- 
CZIOS POROS. 

. t

McKees Rocks, Pa. — Ka
zimieras Kvusiskyn, 44 metu 
susipeszo su savo broliu Niku

pioru ir dingo isz miesto jesz- diki atvežė mirštanti in ligou- 
koti kitu tamsunoliu, kurie gei- buto kur ii’ mirė. — Volą vie

na auka munszaines.džia greitu bodu pralobti.

|r

deniu, o (negailėdamas ilgiams 
kentėti bada, 
visztas.

vogė kaimyno

Paskutines Žinutes

Pennsyl-

AUTOMOBILEI UŽMUSZE 
IR SUŽEIDO DAUG 

ŽMONIŲ.
Harrisburg, Pa. •—

vanijoi menesi jo Novemberlo 
užmuszta net 205 ypatos per 
automobilius arba nuo 1 Sau
sio szimet žuvo arti 2,000. Pra
eita menesi Sužeista 4,094 ypa
tų arba in vienuolika mensius 
3G,942 ypatus, f

pas kaimynu Mikola Olesi, pas 
kuri Kazimieras gyveno. Kada 
gaspadorius Olesiis norėjo per- 
skirt muszanczius brolius, vie
nas isz juju duro jam su peiliu
in krutinę perpjaudamas plau- 
czius. Abudu brolei likos užda
ryti kalėjimo.

MIRTIS UŽ ‘ KIAUSZINIUS.

Kastman, Va.
Perkins, 20 metu, ‘likos nuszan- 
tas ant smert per savo tęva Mi
kola. Sūnūs paprasze tėvo ar 
gali iszvirti sau du kiąuszinius 
aut pusrycziu, tėvas pasiprie- 
szino, uždrausdamas jam pasi
imti kiauszinius. Tada sūnūs 
nuėjo in skiepą pasiimti ir ka
da 'buvo atsikėlęs eiti, tėvas 
taip inirszo, pagriebė stovinti 
karabiną, paleido szuvi sunui 
in krutinę užmuszdamas ji ant 
vietos. ■’

Williams

JI Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Isz priežasties uža'ugimo 18 
milijonu daugiau buszėliu ka
vos ir nėra kur jos parduot, 
fabrikantai pradėjo ja degint 
pecziuosia.

JI Bridgeport, Ohio. — Na
tional Miners unija garsina 
buk Kentucky nuo 1 Sausio 
iszeis 18,000 anglekasiu ant 
straiko. •

JI Byron, Ga. — Harry Hat
chett, 14 metut nuszove tęva 
ant smert apginime savo moti
nos kuria norėjo užmuszt. Su
das ji paliuosavo nuo atsako
mybes.

JI Batavia, N. Y.

• •

Trūkis 
t renk e in automobiliu kuriame 
važiavo Aleksa Clenclaw su sa-

* *

vo paezia ir trimi vaikais. Visi 
likos užmuszti artt vietos.

JI Springfield, Mass. — Ug
nis kilo naujam Court hotelyja 
kurioja žuvo asztuoni žmonys 
ir daug sužeista. Bledes pada
ryta ant $150,000.

U Altoona, Pa. ~ Ugnis ki
lo ir sunaikino; maszinszapi 
Pennsylvanijos geležkelio pa-
darydama bledes kone ant dvio 
milijonu doleriu. Ugnis kilo 
nuo eksplozijos. •

H Santiago, Chile. ~ Ko
munistai užklupo ant kareiviu 
kazarmiu per ka kilo museis 
per kuri užmnsdta 22 žmonys 
kaipo ir daugelis sužeista.

• JI London. — Ro visas dalis 
Europos nuo szallosių mirė 32 
ypatos, viesulos padare daug 
bledes ir daug gyvuliu suszalo*
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Kas Girdėt
Bdlszevikai apgadino svie

tui, 
giszka (‘kspedieija surado To
torijoj nepaprastus radimus, 
kur surado kaulus kokio tai 
preistoriszko žverio kuri užva- 
dino “ Ulemosaurus”. Tasai 
žvėris turėjo būti didumo kar
ves ir buvo panašus in paukszti 
k utis dėdavo kiauszinius ir tau
rojo tris akis.

Tie patys jeszkotojai surado 
prie upes Volgos, kaulus priesz 
patapinio žverio, kuris buvo di
džiausias ant svieto.
Įtaisus gyvūnai dingo nuo mu
su svieto tukstaneziai ir mili
jonai metu atgali.

buk Petrograd i no geolo.

Ųlemosaums”.

Visi tie

Turtingas advokatas Jessie 
Clare Penfield, isz Floridos, va 
žinodamas automobiliam ant 
pleciaus, kuri ketino loszt 
“golfą ” 
valanda automobiliu ja, o pas
kui ji loke palicijantas ant mo- 

Kada milijonierius 
pribuvo ant pflcciaus, policija li

gosi 
aresztavotas už pasiutiszka va
žiavimu.” 
atsake: ‘ 
now! I’m going to play golf 
with my father.” 
manes, dabar neturiu laiko, lo
siu golfą su mano tėvu) paliep
damas policijantui laukti pa
kol pabaigs loszima. Policijan- 
tas lauke tris valandas, po tam 
abudu nuvažiavo ant policijos 
kur likos nubaustas ant 58 do
leriu ir kasztus.

Tokios tai tiesos del tureziu. 
Akyvi esame, kaip tasai polici

jų 
sa-

kuri ketino 
pyszkino 70 myliu in

torcik'lio.

įas sulaikė ji su žodžiais:

Ant ko milijonierius 
:‘Oh, don’t bother me

(Ne ergehiok

jantas ir sūdąs pasielgtu 
žmogum, jaigu važiuotu su 
vo Forduku, kuris yra visas jo 
turtas, tik treczdali greitumo 
ka tasai milijonierius? O gal 
tasai policijautas paleistu pas
kui ji kulka, arba jaigu stota 
gyvas priesz audžia, aplaikyta 
koki mota bausmes ir kalėjimą.

Taip tai dalina teisingysta 
czionais musu laisvam Ameri- 
ke, slkype lygybes — vienais 
del tureziu, o kitaip del varg- 
szu.

Ar jus mieli skaitytojai pa- 
žinstate mizantropą ?!

Gal daugelis užklaus kas tai 
do žvėris ar gyvulis? Ne, mieli 
skaitytojai, • mizantropas yra 
vardas tokio žmogaus kuris 
szalinasi nuo žmonių ir neap- 
kenezia savo artymo, niekados 
neparegesi ant jo veido nusi- 
szypsojima, ne meiles jo szir- 
dyja. Jo sirdis yra atezalusi, o 
liūdnas gyvenimas priskubina 
jam mirti. Szalinasi nuo žmo
nų ir populariszkumo, laimin
gas, kada jisai randasi pats vie 
nas. Sztai apraszimas žmogaus 
mizantropo, kuris
laimingiausiu Sutvėrimu 
svieto.

Mizantropas szalinasi 
žmonių, svecziu ir nesijauezia

tarp susirinkusiu

jaueziasi 
ant

nuo

Sztai paveikslas < i Mizantropo*

Laikrnsztis kožnam žmogui 
neat būtinai reikalingas.

$

Žmonys skaito laikraszti ne isz 
loskos”

isz mandagumo bet
naudos idant dažinoti kas 

darosi.
stovi augsztai, taip,

yra

< < del iszdavysles, 
dėti savo

ant
Laikrasztyja

m*

svieto 
Ainerike 
augszcziau ne kaip kiti sklypai 
ant svieto, už lai Amerikonai 
greitai žino apie viską kas lik 
ant svieto dedasi.

Iszskiriant Amerikoniszkiis 
laikraszczius, randasi czionais 
daugels svetimtautiszku laik
raszcziu kuriuos spaudžia viso
kioms kalboms, o tarp tu yra ir 
Lietuviszki.

Kone del milijono Lietuviu 
czionais randasi keliolika laik
raszcziu kurio yra iszduodami 
ant naudos musu tautieczin, 
be kuriu musu visuomene butu 
mirus.

Gal daugelis pasakys, kad 
jisai skaito Angliszkus laikrasz 
ežius, nes josią randasi daugiau 
žinių. Gal ir teisybe, bet Lietu
viai tokiu laikraszcziu negalėtu 
užlaikyt, o iszduotojai turėtu 
eiti 'ubagauti.

Lietuviszki laikraszcziai tal
pina žinutes isz gyvenimo tau- 
tiecziu, isz Lietuvos, kaip žmo- 
nys gyvena ir kas tarp ju atsi
tinka, pajeszko dingusia ypa
tus ir apie mirti giminiu skaito 
ir 1.1. Angbszki laikraszcziai to 
netalpina, o jaigu talpina, tai 
negalima dasiprast ka ir apie 
ka raszo nes pravardes taip su- 
kraipytos, kad nežinia ar tai 
Turkas, Graikas ar Liotuvys. 
Tas, ka skaito Angliszkus laik- 
raszczi'us nieko nedažinos apie 
tėvynė arba apie savo tautie- 
czius czion Amerika, o žmogus 
kuris nieko nežino kas darosi 
tarp jo tautieczin, yra mirusiu.
Skaitykite Lietuviszkus laik

raszczius, ba jie jums duoda 
daugiausia informacijų, jie jus 
pamokins apie Lietuviszkus 
veikalus ir veikimus, lavinsites 
ne tik patys kalboja, 'bet ir vai
kai mokysis Lietuviszkos kal-

ISZ LIETUVOS
VĖL NUBAUDĖ KUNIGĄ, r

Rietavo taikos leiseajs Dar
bėnų vikaru kuru Jocu nubau
dė. Turi sumokėti 1000 litu ar
ba. atsidėti arcszte.

INLUŽO IN EŽERĄ IR PAS
KENDO DU ŽMONIS.

Oruodžio 3 <1. — Lidnikin 
ežere paskendo važiavusi per 
ežerą, arkliais Valaju szeima. 
ierns važiuojant ežero viduriu, 
ledas inhižo ir vežimas su žmo- 
nimis nugrimzdo in dugną. Va-1 
lajus ir jo žmona paskendo, o 
sūnūs buvo iszgelbetas.

f

UŽSITRUCINO GUZUTIA.
Lapkriczio 26 d. — Nuo go

rimo den tu rato m i re Jonas 
Bardauska^s 40 metu amžiaus, 
ir Jonas Czeika, 50 metu am
žiaus, abu isz Skapiszflcio miea'- 
telio. Del tos pat priežasties 
serga J anas Malinauskais.

laimingu 
žmonių. Yra uždarytas tiktai 
savyja, gyvena pats del saves, 
laimingai, kaip užpeczkyj dan
guje.

Paprastas žmogus geidžia 
draugavimo su žmogum, links
mintis ir verkti drauge su savo 
artymu, geidžia būti tarp susi
rinkusi uju ir mylėt visa gamta 
bet mizantropas arba geriau 
užvardinus toki žmogų “mize- 
rabilis” yra netinkamas niekur 
— ne prie tanciaus ne prie ro- 
žaneziaus. Tokie žmonys mirsz- 
ta be jokio pasigailėjimo ir 
greitai užmirszti nuo kitu. —

i
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Tas dėjosi Filadelfijoj.
Ateina in puikia restauraci

ja gana jaunas žmogus vesda
mas už rankos szcsziu metu* 
vaikiuku Matyt abudu buvo pa 
ilge nuo vaikszcziojimo po di-

Už-Įdėli miestą ir laba alkani.
kalbino gardus pietus,

■M

1 motinėle ant kapu nulydėjo.
4 Ten jau bažnyczioje aplinkui 

žvakes dega ir prie bromo 
szventoriaus, I
dideli morai stovėjo. Paskui KAZIUKO tariŲ ka gailodami, lyg verkte

LIŪDNOS
KALĖDOS

1 ifr ■! '

lyg ko laukdami,y

skurdžiaiveikia skurdžiai vargonai, 
graudingas balsas kunigo tar-*

STOVYLAS ANT GARBES 
PREZIDENTO FILLMORE. 
Laike szimtmetinio -apvaiksz- 

cziojimo Buffalo, N. Y., bins ati
dengtas szitas stovylas aut gar
bes buvusio Suv. Valst. prezi
dento Millard Fillmore. Ta pa
ežiu diena atidengs stovyla ir 
ant atminties prezidento Cleve- 
lando.

V

PEILININKAI ANT 
VESELKOS.

Lapkriczio men. 23 jd«> Ute
nos aps., Daugailiu vai., Deks- 
nio dvare i n vyko vestuves. In 
vestuves, kaip ir visuomet at
silankė daug apylinkes gyven
toju, kurie prisisure cukrines, 
susipesze. Pesztyniu pavartota 
ir peiliai. J. Mickevicziui pa-1 
daryta 13 žaizdų; be žado jis' 
guli Utenos ligoninėj. Vargu 
bepagys. M. Mickevicziui su
pjaustytos lupos ir subraižytas 
veidas. P. Ramoszka, kuris fi
gūravo musztyncse, irgi ligo
ninėj.

I

NUSISZOVE DAUKSORIU 
DVARININKAS.

1 d., 
dvarininkas, Vaiguvos valscz

Gruodžio Dauksorlu

isz revolverio nusiszove to dva
ro savininkas
maras
dymo priežastis nežinoma. Pa- 

rasz tely n u siž ud el l s 
praszo nieko įdel jo mirties ne
kaltinti.

Lenka's Valde-
Liutikas. — Nusi'szau-

, liktame

KAIP SMERTIS VIJOSI 
PASKUI MOTERE.

Musu kraszte ir dabar dar 
daug'kas tiki in visokius vaidi-! 
nimus. Nesenai ežia atsitiko 
sekantis invykis. Ryta anksti,

turn isz požemiu bažnyczioje 
skambėjo ir tenai augsztai ny
ko. .. Miszios pasibaigė;
grabu kunigas szventu vande
niu pakrapino, o paskui kody
lu aplinkui parūkė: ir mate 
Kaziukas, kaip kodylo dūmai 
augsztyn kilo, palikdami tiktai

Viduryje grinezios skurdžiai 
ir tarsi k a

> 
krizdami 

ant tamsiu sienų nyko, lyg la- 
szai vandenyje... Surukusios 
ir pajuodusios lubos,

valgė dvi žvakes žibėjo 
net žandai braszkejo, rodos kad gailėdamos neaiszkiai szviete 
ne buvo mate mėsos per mene- sjipni ju spinduliai
si.

— Valgyk sūneli, 
gol du nori ko ?

valgyt, —
kar lai butau daugiau valgęs.

— Atncszk tamsta, kelis po- 
maranezius, — paliepė stovin
ėji am tarnui, kuris tryne ran
kas isz džiaugsmo, jog aplaikys 
gera kiszi nuo sveczio.

Kada jau tėvelis pavalgu ir 
užsigėrė, atsitojo ir tare in sū
neli :

valgyk,
isz vi r-

Jau teveli nieko negaliu SZiIUS kyb(K]nnl0S> knip gl.nbo
atsiliepė vaikas, va- uždangalas, donge savo auka! 

Aplinkui ant suolu sudėjo žmo
nes ir liudnu rengimu giedojo 
< c
niekas anei verkia, anei gailia, 
nes szirdies balso nebuvo gir
dėti. Netoli gi nuo lango, ant 
stalo vietos, stovėjo didele len
ta ant. kėdžių padėta, balta pa
klode per ja parsvirusi, priseg
ti keli kaspiniukai ir žaliomis 

aplinkui vainikas 
(r viskas rodos 

dailiai buvo sutaisyta: plaukai 
suszukuoli ir in kasas nupinti, 
rankos kryžių sunertos, kasz- 

larnas priėjus prie vaikiuko pa/ miriniais rubais papuošta ir 
budino ir užklausė: ,

— Kur tavo ievas nuėjo ir teip gulėdama motinėle iszro- 
del ko nesugryžta?

— Asz neturiu tėvulio —at-’ biski 
sake malsziai vaikas, — tasai nors 
ponas ka iszejo, asz jo visai ne sučiauptos,

— Sudek i c czionais 
malsziai, asz tuojaus 
sziu! — ir iszcjo

Sūnelis laukdamas 
tanezio levo, truputi
prie stalo. Kada jau praėjo ge
ras laikas, o tėvas nepasirodo

sūneli 
sugry-

sugryz- 
užsuudo

tasai

Ir

' augsztyn kilo, palikdami tiktai 
viliu kvapa, ir rodėsi jam, kad 
panaszus in tuos durnus ir jo 
poterėliai už motinėlės duszla

Amžina atilsi.” Tur-but ten P'ie Dievulio sosto skrenda...

szakelemis 
iszpintas...

ant kojų juodi czeverykai . O

Tyku ir nimu buvo ant ka
pu; vejas, matyti, bijodamas 
ežia peržengti, ten toli szlamc- 
no, judindamas tiktai medžiu 
szakas... Praamžiniai topeliai 
tarsi muru apsupę turėjo kape
lius, o virszunes ju remias in 
(langu, nenorėdamas, matyti, ‘ 
žiūrėti ant aszaru — tėvu, vai
ku ir (draugu... Daugybe kry
žių ir sete primetu ir sąmonė
mis jau apaugusiu ir JitaromLs 
dar paauksintomis reiszkla, 
kad daug ežia atgulė amžius 
miegoti! Ten ant ramaus kal
nelio buvo jau gili duobe isz- 
kasta. Aplink jos giminiecziai 
stovėjo; kunigas jau paskutine 
malda atgiedojo ir uždavęs dar 
poterius už nabaszninke sukai-’ 
beti, juoda žeme ant grabo nu
mėtė; o paskui liepta buvo Ir 
Kaziukui su sauja užpilti ant 
savo motinėlės, ir girdėjo, kaip 
grabas nuo žemiu paslaptingu 
balsu skambėjo, kas karta ma
žinusi ir ant galo nutilo, tiktai 
ilgai, ilgai kokiu nesupranta
mu skausmu Kaziuko szirdyje 
atsiliepdamas. Szitai duobe fcsz 

ant jos vietos iszaugo 
kalnelis, giminičeziai kapus 
apleido ir lygiai.nieko nebūta, 
vėl ten ramu ir tyku pasidaro...

sparnuoti giesmininkai 
savo giesme giedojo, matyti, 
nesuprazdami anai aszaru žmo
nijos.

Buvo tai Kuczios
Vakarine rasa ant žemes jau 
krito. Atlikusi savo dienine 
kelione, saule už mi'szku lindo 
ir, tarsi su visais atsisveikin
dama, ilgus spindulius ant kal
nu bore. Czilbuneliai, lyg ka 
suprazdami, balsus savo per
mainė, matyti, taisėsi ant va
karines maldos. Nuvargę ir su- 
gryže isz lauko žmones rengu
si ant naktinio atilsio... Baigė 
jau ir Kaziukas kalbėti tuos 
poterėlius, kurios ji dar moki
no motinėlė, 
galo jau sake: Apieravoju Tau 
tuos poterėlius — Dieve duok 
sveikata ir mamai... Ka sakai 
vaikeli — altsiliepe teta — ma
mos tavo nebara; ir verke abu
du apsikabino, iki miegas Ka
ziuko nepergalejo. O paskui 
Kaziukas niekados negalėjo 
kitaip pasimelsti, kaip tik tai 
praszydamas sveikatos tetei ir 
maniai. Ir tie poterėliai jam 
paliko ant visados turtu bran
giausiu, nes juos mokino moti
nėlė. Valandose-gi siausmo Ir 
sunkaus nubudimo klausydavo 
ir kalbėdavo poterėlius mdUinc-
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palžystu.
Kaip tai, ar tas žmogus 

ne tavo tėvas?
— Ne!

O isz kur tu l
Ugi isz miesto

ant ('hestnut ulyczios.
— O del ko ji vadinai teve

liu? |

VENDŽIOGALOJ ŽIAURIOS 
MUSZTYNES.

Varpcnu km., Vandžiogalos 
v., insigere V. Biuneviczius, 
Simas Davalga ir Al. Rimdel- 
ka omo musztis. Buineviezius 
Rimdeikai kirto kirviu in gal
va, o Davalga musze Rimdeika 
kuolu. Rimdeika tuojhu mirė.

Kauno apyg. teismas Biunc- 
vieziu nubaudė 10, Davalga 5 
metus įsunk, darbu kalėjimo.

Kitos mu'sztynes buvo Uk
mergėj Szesztauskas Lajaus- 

kartu peiliu dure In 
krutinę ir perdurtasis tuojau 
mirė.

insi gere V.

1 gyvenu

ant *t.

du lyg butu miegojusi. Veidas 
iszblyszkes ir pabalęs, 

akys užmerktos ir lupos 
vis-gi dar mirties

ženklo nematyti. Ne! vienok 
miegas tas buvo sunkus, mie
gas jau amžinas. Užvakar dre- 
banezia ranka dar paskutini 
kryžių ant Kaziuko padėjo Ir 
szalancziomis lupomis palaimi
nusi savo namiszkius — užmi
go ramiai, kaip kūdikis
ranku savo motinos Kaziukui 
jau bėga devinti metai, 
viską supranta, jisai žino, kad 
ta. motinėlė, kuri ji nesziojo ir 
žegnojo, dauginus jau nebesu- 
grysz. O takai ir takeliai, min
džioti jos koja, užžels ir apaugs 
erszkecziais. Ir liūdna, liūdna 
liks ten namuose... Nutils ir 
tie balsai giesmių ir karunkos, 
kada būdavo, vakaro laike isz 
motinėlės krutinės skambeda- 

_  p vo ir kildavo in dangų, o aidas
ju atsiliope szirdyje Kaziuko ir 
sparnuotu lėkimu skrizdavo 
ten toli pas Dieva.. Teip! vis
ką supranta, mato ir žino Ka
ziukas! O vienok stovi, tarsi 
nejausdamas, anei verkia, anei 
gailia! ir szirdis jam nuo skaus 
mo neplyszta! Ar-gi teip mažai

— Ba tasai geras ponas su
tiko mano ant Broad ulyczios, 
sakydamas, jog man duos val
gyt, jaigu ji vadysiu “teveliu”

O tu valkata, apgavike !..
— Na juk, ponuli 

jau jam atsakyt, o ir nebuvau 
sziadien nieko nevalgęs — at
sake pro verksmą vaikas.

— Ka turėjo daryt tarnas? 
Paleido vaika, nuėjo prie duriu 
ir net nusijuokė, jog davėsi pri- 
sigaut. ■

9 negale-

jisai

nyko,

Ore
I dar apytamsoje viena moterėle

. ran
kas, pesezia ėjo in Szilutes tur
gų. Kada ji prisiartino Minei- 
kiu kapines — staiga pastebė
jo kad nuo Kapiniu jai prio- 
szais ateina “smertis” su dal- v
gin ant peties. Žmonele baisiai 

J persigando ir tuoj pasileido at-

bos per skaitymu Lietuviszku, kurbcli užsikabimM ant 
laikraszcziu ir greitai neisz-laikraszcziu ir greitai 
tautės.

Taip, czionais turime gal mi
lijoną Lietuviu,
virta dalis ju neskaito Lietu- 
viszku laikraszczi'u, todėl musu 
laikrasztija turi toki sunku gv-

o bet ne kur-

venima ir negali iszsilaikyti ar 
po kokiam laikui bankrutina.

Lai kožnas skaitytojas buna 
laikraszczio apasztalu lai kal
bina savo draugus prie užsira-1

i TI viena ūkininką
o tokiu budu pa- piauti. Prie kapiniu yra kryž- 

stosime ženklyvesniais tarp 'kelis. Vyras atėjo kitu keliu 
Amerikonu, turėsimo didesne ir ties kapinėmis pasuko in kl- 
paguodone politikoja ir 'biznyjal ta kelia, kuriuo atėjo moterėlė, 
ir iszkovosime ta, ka

ai bėgti.
“Smertis” buvo vyras apsi

siautęs pilka apsiausta ir užsi
dėjęs dalgi ant peties, kuris ėjo 

szymo ir skaitymo Lietuviszku į I)as viena ūkininką pievos
laikraszcziu

buk

I

kui du

SAMAGONKES FABRIKO 
INTAISAI BICZIU 

AVILY.
Szak'iu apskr. ir valscz. En- 

drikiu km. pas Juozą Mockaiti 
rasta bieziu aviliuose paslėpti 
inrankiai namu darbo degtinei 
varyti ir skardine, kurioje bu-1 
vo dar apie 1 litrą namu darbo 
degtines.

Mergina ir Čigone
Mergina norėjo labai iszoktl,' 

o kaip tyczia bernai jos no vie
nas nevedė. Tada ji nuėjo pas
čigono klausti kokio nors pa-Į blltl< mylojos ,savo motill(.lc?

vakaras.

parei- taip kad sziai pasirodė, 
kalausim, prieszingai busime pasirodžiu»is nuėjo nuo kapl-

, grot i a iszsitautysim 
ir dingsime kaip Airsziai su sa
vo kalba.

užmirszti

f '

I

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
-4$8’ MS Mt ItMIiMBRMMMOjh**

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

-Hi

FF. D. Boczkauskaa-Co.
Mahanoy City, Pa.

i
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TIKRIAU SĖS KABALAS
kad

niu. Kadangi dar buvo apy
tamsų, vyras pamatęs moterėle 
bėgant irgi iszsigando, many
damas, kad tai bėga irgi kaž
koks vaiduoklis. Bet veik jis 
savo drąsumą atgavo ir nutarė 
vaiduokli sekti.

Moto rele pastebėjusi,
“smertis” ja vejasi ir vis ar
tinasi, dar daugiau persigan
do, pamote net kurboli ir klyk
dama, kiek galėdama stengas 
iszsprusti. Tik iszgirdes rė
kiant, vyras viską suprato ir 
apsistojo. Jis beganeziai prl- 
szauko, bet ta neigi noatsish- 
ku'si nubėgo ir buvo laiminga 
pasiekusi viena kiek toliau gy
venanti ūkininką. Ir vyras nu
ėjo pas szi ūkininką ir moterc- 
bot vitfka iszaiszkino. Bet vis- 
tiek moterelo sako: yra baugi
nimu ir szpukavimu.

Arba Atidengimas Paslapčių Atei
ties. Su pageiba kazirom. Pagal 
Chaldekrku. Perslszku. Graikiszku 
Arabiszku ir Cigonlszku burtinlku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iazdeda isuogaus ateiti Bu 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA u 
sudėjo Cigonka isz Kglpto Kubine 
Bulve. Del vyru ir motoru.

VIRO® TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI UŽ......................

Prlslusktto Miuipio 15c. Gausite 
visas tris knygutes por paėsta. 
Pinigus galite plūsti stompoikis.

W. D. BOCZKOWSKI-CX). 
MAHANOY CITY PA.
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tarimo, kad jos bernai neveda 
szokti. Čigone sako:

— “Tu žinai ko^ki tau duo
siu paturima, tik tu man — sa
ko — duosi 3 deszimtis kiau- 

ir 3 kilogramus laszl-

v

i

imk tu

fiziniu 
niu. ’ ’

Mergina ant to sutiko, davė 
čigonei 'Idausziniu ir laszinhi. 
Čigone tada sake:

-— “Tu žinai ka,
iszsitrauk isz vežimo iszardesz- 
ninka ir prisiriszk po sijonu.

Kada mergina taip padare 
kaip buvo čigone sakiusi. Tada' 
čigone luomams pasakė: “Kaip! 
tik ateis tokia ir tokia mergi
na, tai jus ja veskite szokt,i 
nes ji turi prisiriszusi po sijo
nu szardefczninka. ” Kada atėjo 
ta mergina tai bernai nepasida
lina, tai vienas, tai kitas paszo-. 
kn, o ežia tas szardeszninkas 
baladoja per kojas.

Tuo tarpu čigone kaip tyczia 
dar dainuoja:

MTai laszinki r ki 1 i

Tąi kiauszinki 
SzaMefizninki 
Per pakinki. ’ ’

Ne, tiktai jisai nuprasti negali: 
kaip dar kojos ji neszioja ir 
kaip jam iszgaliu užtenka! nes 
sztai kelinta jau diena bėga, ji- 
sai be perstojo žiuri ant to bran 
gaus veido, galva nulenkęs, 
rankas suneręs,
pastumia, jisai nejaueze ir nie
ko negirdi... Nes greitai moti
nėlė namus apleis, o ten ant ka
piniu gili duobe jos laukia. 
Nors viską tada jisai jauezia 
ir mato, bet sutikti negali, kaa 

su tuo
ir tai jau

tas ir kits ji

reiks jam persiskirti 
brangiausiu turtp,
ant amžių! —Szitai grinezioje 1
pasidaro sumiszimas, motinėlė

i žada ant kapu vežti. Pasku’h-
! n i dar karta liepia Kaziukui

ir užbaigęs ant

kojas ir rankas pabueziuoti, ir 
tos rankos, kurios dar neseniai 
ji penėjo, glaudė ir glostė, pa
sirodo užszalusios ir baisios!

Teip indeta in graba didelis 
uždangalas ja prispaudė, atsi- v liepdamas tiktai paslaptingu 
balsu, kurio aidas lyg vinis Ka
ziuko szirdi perveria. Grinczio- 
je viskas nutilo: giesmininkai

les ir tuojaus atjauzdavo ra
muma, vilti ir šyla, matyti isz 
dangaus ji laimino motinėlė.

• Per vandenpuoli Niagara 
Falls nupuola 207;
pėdu vandens in viena sekun
da.
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Aukso Žiedas
Vaizdelis Isz Amerikos Lietu

viu Jaunimo.

rojo.
Rudeni, 1919 mete, kada Ame-

savo
mylima-

Pamenu gerai. Buvo tai priesz 
prasidesiant didžiajam karui, 
kada rodos ir gyvenimo vargai 
netaip sunkus atrodė ir pats gy 
\ ruimas saldesnais meilesniais 
bruožais jaunimo szirdyse at
spindėjo.

Tuomet teko pažinti du jau
nuoju ka tik suėjusius tarp sa
ves 
ir Jonukas. Isz karto juodu ri- 
szo vien draugingas ryszis. Te- 
czian laikui bėgant, jis persi- 
keitr in meie. Ir pamylėjo'Jo
nukas Rožyte, o Rožyte Jonuką 
kad rodos ir pats Augszeziau- \ 
siss juodvieju meile laimino. 
Abu nekaltu, yg pavasario žie
das, viens kita mylėti 
Bet gvvenime ne visuomet in- 

žmogaus 
t roszkiniai, nors 
szveneziausiais, 
mos

rikes Lenkai organizavo 
legijonus ir Rožytes “

— Lenkas prie ju instojo. 
Ir vėl prisieina lindoti, atsi
skyrimo Valandas pergyventi. 
Jonuko žodžius in ji atsisvi'i- 
Negana, kad ji ja mvlinczio

♦ >

mvlinczi v

in pažinti. Buvo tai Rožyte

r kindama kalbėjo, bet ir jai do
vanota Jonuko aukso žiedą ji 
Lenkui atidavė.

Karui pasibaigus, 
gryžo, kuomet antra; 
“mvlimasr i• s
Nežinojo,

Joyukns 
"Rožytes t

^yko Lenkijon, 
vargszas, kad toji 

Rožyte, kuri ji szi karta stotyje 
patiko, savo meile svetimam ir 

; tai j° prieszui buvo pažadėjus.
Džiaugėsi jisai ja iszvydes, tik 
kaž kodėl jos veidas 
akyse taip nespindėjo, nors jis 
tokia pat iszlikimybe savo lu
pomis ta veidą palytojo. Staiga

žadėjo.

sikunija
.ne
isz pat

>zirdies iszsiveržtu.

svajones, 
atrodytu

gilu-;

I

I

*

sveiki o Kuczia buvo kas metas 
del ju linksmiausia diena isz 
visu metu.

Viena diena priesz stolorin 
sustojo karieta, o isz jos iszsi*- 
do da jaunu motore a’psiri*džiiis 
juodai. Veidas jos buvo meilus, 
bet galima matyt jog kenktojo 
o ant veido pairode aszaros. Į

Paklausė apie parvarde sla-l 
loiiaus, inejo in stnba ir prasze 
jutos ant pasikalbėjimo.

— Kada radosi visi trys at
skiriem kambarį, nepažinsi a- 
ma atsidusus gilini pradėjo:

— Esmu motina Marokos, 
kuria deszimbs metu su atvira 
szirdžia priglaudėt prie suves.

Ta vakaru, laike Kuczios, bu
vau kanecz prispirta nuneszt 
savo kūdiki ai vyge namu prie- 
gaudos, iszgirduu jog kas tokis 
prisiartina prie namo, o neno
rėjau kad mane kas patemintu, 
pasislėpiau už muro ir buvau 
budintoja tavo szirdingo pasi
elgimo, geras žmogau, sziadien 
kada jau galiu priglaust savo 
dukterų prie motiniszkos szir- 
dies, pribuvau* jums szirdingai 
padekavot. — Ir isztraukps 
rankas prie staloriaus ir jo pa
ezios spaude szirdingai.

Po tai kalbai likos paszaukfa 
Maruka o nepažinstama paėmė 
ja in savo glebi ir szirdingai 
spaude prie szirdies. Antra die
na, atsisveikinus su gerais žmo 
nimis, paėmė mergaite su sa
vim. Po keliu menesiu sugryžo 
vela pas staloriu ir paėmė 
savim Jonuką, kaipo davada 
at si mokėjimo už iszauginima 
Marokos o kuri prižadėjo savo 
kasztu iszlavint ji moksle.

In keliolika metu po tam, už
važiavo priesz grinezia 
riaus vėla karieta, 
iszlipo jaunas vyras su motore, 
o skaitytojai gali patys dasi- 
prast kas tai buvo do pora.

Buvo tai Jonukas su savo pa
ežiu... Maruka.
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radosi pristovoja Seattle, Wadi., kilo jame ugnis isz nežino-“Alameda”
mos priežasties. 'Pasai laivas pi lūkinėjo tarp Alaskos iriSealtlo nuo 1908 meto ir buvo vertas 
000,000 doleriu. Kada, locnininkai persitikrino kad lignite negalima bus užgesyt, du laiveliai 

Jonuko' ji nutrauko ant mariu ir tonais ji paskandino.

Kada laivas Alameda
■

I

duota Rožytei ant nukautojo 
pirszto pažino. Jo gyslose krau 

jos szirdi skausmas suspaudė, jas sustingo, szirdis tarsi nus- 
*n | ji pravirko ir dideles aszaros tojo plakus. Valandėlė stovėjo 

pariedėjusios lyg butu sdabo isztiktas. Pius- 
’ nukrito ant Jonuko pecziu, kur lapti 

ne lenkui

Karui
jo kuodaugiausiai auku. Neuž
teko vieno Europos

Iijos skruostais
18

Rožyte atgailos paslapties 
suprato. Užklausta kame jo žie
das, ji nenorėjo užgauti jo szir- 

“netyezia pa-
pavartojo. Tai ir vėl

kaip tas žiedas patdko 
jam buvo

užsiliepsnojus, reike- (|je.s (a(| žodžius
mecziau »>

Aukotoju tiem dviem jaunuoliams szvie- 
skaieziun ir Amerika tapo in- le nauja gyvenimo viltis.
įraukia. Pastaroji pa brėžo net 
ir tikslą, kuriam tas gyvybes 
aukas ji rižospaszvosti. Draug 
s utim obalsio nudžiugo ir Li 
t uvos 
1M‘S

f s 
veidai Neprikausomy- 

gyveiiiman 'žengti jai sau
lute palėkėjo. Lietuvos sūnūs 
ir dukterys, pet is in pet i stojo 
darban.

Jonuko krutineja gyviau pla 
k e szirdis, karsztesnis kraujas 
jo gyslomis tekejo. Ne vien Ro
žyte jis mylėjo, 
buvo brangi.
szirdis nemažiau

Lietuva jam 
Jos meile dege jo , 

už Rožvtes •r 

meiet Tadgi rižosi pirmiau To
wne vaduoti kad tik kitus lai- 
m i ilgesniais padarius sau laime 
surast i.

Paszaukus Amerikai liuosn- 
narius,

Nekalbant apie sziaip žmo
nių nedalaikytus prižadus, ne 
visad ir valdovai savo prižadu 
laikosi, nors isz to kita tauta di 
džiausią skriauda turėtu. Szi 
karta Wilsimo obalsis nedavė 
Lietuvai ta ka žadėjo, 
buvo nutolus nuo savo prižado 
nuo kurio vieno asmens laime ’. 
priklausė. Vienok ji ta laime 
ve jam gražino. Jai kur 
lengviau atleisti. Bet ar lengva 
atleisti valdonui, kuris 
pildydamas prižado, leido Lie 
tavos sunu krauju lieti? Ar to-1 
kia laime gali tauta džiaugtis?l

Jonukas, karta aukojas save 
tėvynei, dabar dar labiau trosz- 
kef >ve jiasiszvesti. Apie tai jis

Staiga atsiminęs savo 
gas,
Rožyte, žingstiiavo skubiai pa
vyti savuosius, užpakaly pa- 
likdamas lenko lavonu ir duo
toji Rožytei žiedu.

Po keliu dienu, Jonukas ba
rny Ii majų i 

bet.

Vienok ji

Už Gera
Szirdi

nežinoma.
parei-1 j)una per vjwvs tautas žmonių

Buvo tai K u ežios diena, kuri
Na, tai

pilnas mineziu apie savo linksma'i sveikina. Jau pradėjo

vo beraszes savo 
laiszka apie žiedo likimą,

j

o norint buvo ganatamsuma, 
didelis szaltis laukia, bet žmo
nių rados ant ulycziu pilna, o 
visi bego szen ir ten rodos kož- 
nas turėjo svarini reikalu.

Kožnamc namo ar tai palo
vi uja vargingoja pastogėje, lau

pradėt u. tuo tarpu pertrauke jam darba ke valandos, kurioja 
paduodamas dalintis su plotkom.

Vienam namelyje Warszawe
Ii- drėgnoji ir neapszviestoja stu-

laiszkaneszys, 
jam laiszka isz Amerikos. Di
džiai nudžiugo ji gavės, nesRožyte * ( 
kejosi, kad jo mylima Rožyte beleja sėdėjo du vaikai. Vyras 
jau atvažiuoja eiti slauges pa
reigu,kas

neisz-

in ju buriu* Jonukas isz Pa^ke ir Rožytei. Isz karto ji 
Lietin iu stojo pirmas. Atėjus sutikti nenorėjo

Jonukui pri- vėliaus, supratus kilnu jo 
sza uk i ma, su t i ko.

paskirtai dienai, 
siejo skrtis su saviszkias ir my-

J

y

.10

ir tokiu badu pranesza 
savo atvykimo diena. Bet vos 
žvilgterėjo ant laiszko 
džiaugsmas virto didele baime.
Laiszkas nepaprastas — juo
dais krasztais. Tai mirti kono 
nors pranesza. Skubiai atple- 
szes ji skaito:

Mylimas drauge:—
Nenusimink.

ges szia nors skaudžia ir dl-

4 i

Buk pa siren-
bet
pa- džiai liūdna žinia priimlti. Ta-

Negana to vo mylima Rožyte mirties au-
Įima Rožyte. Nulindo namisz- Pati rižos mokintis kareiviu ka liko, priglaudę ja svetima

lauge'palikti ir vykt Lietuvon, žemele... Mirties valandoje 
* • • • •ve- visa szirdimi troszko tave ma- 

damas Jonukas iszvažiavo Lie- įyti
netrukus griszias savo prižada tuvon ginti savo tėvynė nuo už- BUvo besirengianti

kiai, gailiai apsiverkė Rožyte. 
Ramino ja Jonukas, davė žodi, 
kad ja visad mylosias ir

Prakilnaus laisves obalsio
Mirties

izpildyti. žodžiams pat puoliku, o Rožyte instojo mo-

ant tavo ranku būti...
Lietuvon

sužeistu broliu guosti, tik visi

J

virtim davė jai savo žiedą. Ro- kyklon rengesį tapti savo su- kįinus troszkimai ir siekiai Rė
žyti* isz .savo jniscs karszczian- žeistiems broliams sesute-slau-
šia meiles prižada sudėjo. At 
veikindamas

si
jonukas pabu-

<rp

Jonukas Lietuva pasiekė 
cziavo jos veidą, didees szvie- laimingai. Gi būdamas jau isz- 
sias kasa ir insedes traukinio lavintu kareiviu, greit turėjo 
draug su kitais kareiviais din-1 
go isz akiu.

Neilgai teko būti szios 
lies stovykloj. Už dvieju :

r>

insedes traukiniu lavintu kareiviu

i sza- 
mene-

p’eit turėjo 
vykti in parubeži, kame draug 
su kitais broliais Lietuviais sa-

savovo krutino stato priesz 
prieszus, pasikėsinusius Lietu

siu Jonukas jau buvo uk Atlan-' vos nepriklausomybe praryti.
su prieszais. Szi kova isztiko ties Giedrai- 

Czion pateko nelaisvėn, apie ka eziais įr Szii-vintais, 1920 m

kas amžinai neinkunyti... Ji 
mirė...

Asz ir tavo sesute dalyva
vom laidotuvėse.

Tavo draugas, Pranas.”
Skaudi tai žinia. Skaudesnes, 

valandos Jonuko

tiko ir grūmėsi

isz valdžios buvo pranoszta na- Lenkams 
miszkiams, o vėliaus isz jos pa- Lietuviai

___________

dama tokioj padėtyj

• 1 
puolant Lietuvius, 
savo narsumu už- 

; davė mirtina Lenkams smūgi. 
Szioje kovoju draug su kitais I •

* | 
bego tik sunkiai sužeistas. Bu-'

* • '

nepajėgė 
nei Rožytei paiaszyti laiszko, Lenku nuo Jonu-
nors isz pradžių ir labai dažnai 
juos laiszkais aplankydavo 
Kankino ji žaizdos ir nuolati-: 
nes mintys apie Rožyte. Nors ir 

te-

turėjo nuleista galva pasirėmęs 
ant ranku, motore prispaudinė
jo maža kūdikėli prie krutinės, 
kuris graudingai verke. Drebė
jo abudu. Drabužis ju vos už- 
denginejo nuo szalczio.

Norint motore ganu stengėsi 
auinalszint kūdikėli kuris taip 
gausiai apdovanoja savo vaike
lius butu užmirszos apie juos ir 
j u vaikelius.

Vyras pakilo,
su rankove aszaras 
užmovė ant galvos kepure.

— Kur eini, Jurgi — 
klausė motore, žiūrėdama 
savo vyro su gailesezia.

— . Re i k nors karta ta
baigt, Magde, — atsako vyras.

nuneszzu kūdiki, ga
unt tavo

o nuszĮuostos 
nuo akiu

pa- 
ant

už-

ir Jonukas

j liūdnesnes
iki sziol dar pergyve- man szirjis trūksta : Ar asz ma-

ko kulipkos krito ir tasai len
kas, kurs pirm metu jo myli
mos Rožytes meile ryžosi pa
vogti. Mat ir jis draug su ki
tais Lenkais buvo atidanginęs 
isz Lenkijos lietuviu kraujo at
sigerti..

Lietuviai, pergalėje lenkus, 
( ženge pirmyn koja kojon. Ju 

tarpe ir Jonukas.
isz sužeistųjų (prieszo puses) 
lyg ir ranka in Jonuką isztie- 

Jis sustojo, manydamas 
kad mirsztan'tis kokios pagei- 

Lanksti bos reikalauja. Tecziaus jo 
Rožytes szirdis prie jo prisi- krutino buvo nutilus. Jis pac- 
riszo. Nors jis sakėsi ja mylis, me jo ranka, bet akimirksny 
bet jo szirdyj visai ka kita tu- (ja paleido. Savo aukso žiedą,

I

tokioj padėtyj būdamas, 
cziaus jis jos neužmirszo, savo 
prižada aiszpildyti ilgėjos.

Kitaip buvq su Rožyte. Bo
dama toi nuo gyvenimo vargur 
visu kuom patenkinta, ji greit 
Jonuką užmirszo. Besilinks
mindama po invairius pasi
linksminimu vakarus, susipaži
no ten su kitu, kurio tautybe, 
poproeziai ir elgimosi liudijo, 
kad jis esąs Lenkas,.

Tik vienas

szirdis
nusi. Jos gailiai pravirko. Jo 
tyros aszarelos, tarsi, szi kar
ta jam buvo vienintele paguo
da. Jis troszko gyventi del jos. 
Pildo savo priesaikos žodžius, 
ja amžnai mylėti. Tik likimas 
nedavė juodviem eiles gyveni
mo laimetj dalintis.

Atkyveizdoje tu didžiu szir- 
dies skausmu ir liūdesio Jonu
kas savy prisiekė likti Lietu
vos gynėju oilesc kol jo kruti
nėjo plaks szirdis, kol paga
lia us nukeliaus ten, kur nuke
liavo ir jo mylema Rožyte.

Jonukas verke gailiai. Jo ty
ros aszarelos, tarsi buvo krik- 
sztu in nauja, pilna vilties ir

se.

vinezios žibintos. Vyras suspau 
do da karta savo kūdiki.

Bztai isz vyges davėsi girdot 
silpna balsas verkenezio kūdi
kio. Aszaros pradėjo byi'et 
ant veido geraduszio žmogaus.

turėsi dranga,
mažas mano sūneli. Ha! ka da
ryt, pasilik su Dievu, 
jog Jokia valia Jo.

įkištume truputi in szali 
svetima kūdiki, paguldo savd, 
peržegnojus patraukė už szniu- 
relio nuo dovanelio. Lauke va
landėlė, bet vyge ne pasikėlė. 
Užskambino antra ir treczia 
karta, ir ketvirta. Baime ji ap
ėmė. Lauke vejas pute kas kart 
didesnis, o szaltis kas kart didi 
uosi.

T'szomo savo kūdiki ir ketino 
jau trauktis, kad sztai atsimi
nė apie antra kūdiki gulinti vy- 
geja; gaiostis apėmė jo szirdi 
kad nepalikt antra kūdiki ant 
tokio szalczio. Iszeme ir antra, 

,o prispaudęs prie saves apsuko 
kaip galėjo iii sermėga, bego 
greitai tuom paežiu keliu namo.* 
Duris nuo šlubeles rado pusiau 
atidarvtas.

*

— Magduk — paszauke nuo 
slenksezio — eikio czion kuo- 
greieziausia. Norėjome atsi
kratyt nuo vieno, o sztai Die
vas davė ir antra.

Ir apsako laimingai moterei 
kuri atgavo savo kūdiki visa 
atsitikima. Kada aju varginga 
motina prisidžiaugė su savo 
aniuoleliu ir atidavė tėvui atsi
minė sau, jog ne pažiurėjo ant 
vargingo pamestinuko.

Kūdikis buvo suvyniotas in v•

plonas palutes ir szilkine kal- 
druke, ant kakluko turėjo auk
sini lenciugeli ant kuriuo kabo- 

l ...a 1 . r I .. . .1 X 1 . ... . 1 ". T^' |
da motoro iszrede 'kūdiki, kas 
tokio sunkaus iszpuoe isz pa-

matyt

in

su

stalo- 
nes isz jos

Norėjome

su

E

t

E 8

N

! K MIIHIIHIIIIIIIIHHHIIIHIIIIIIIHHIIHIIHIIIIIIIIIIIIiHII"

H 
Ė 3 
Ė : 
s :

X = 
h 
h 
3 i 
ii

S M= c s

II
3 2

I 3 
Į
I 
3 
|
I
□

3 •

BALTRUVIENEII 
s

! I
: 5

: S
- 2 
3 3

I i

H 
MI 

8

i 
ii

— Eisiu,
na man, jog žiurau
kontojimu... Žiūrėk, szaltis kas 
kartas didesnis o 
gal numirs naktį.

Isz kratines motinos davėsi 
girdėt riksmas galesties, ir da 
drueziau prispaudė kūdikėli; ja puikaus darbo kryželis. Ka
prio kriuties, 'bueziuodama be 
perstojimo silpna jo kūneli.

— Magduk, ne verk, ba lucziu ir nupuolė ant grindų.ne

ži'au keneziu už tave, ar mažiau 
myliu savo 'kūdikėli. Dievas

v •

yra. mano liūdni toju,', jog noro- 
eziau jums jusu gyvenimą pa
gerint, nes ligos, vargai, bedar
be... Jisai da nežino savo tėvu 
ir ne bodes prie ju. y

Kalbėdamas tai paėmė isz 
ranku1 kono apalpusios motores 
kūdiki ir iszejo isz namo. Ant 
ulycziu dabar buvo kono tusz- 
czia, didesne dalis gyventoju
sėdėjo prie stalo dalindamiesi bus atiduotais in 
plotkom. Langai namu žibėjo glaudos. Nekeiktos jau bado ir 
nuo szviesos o kaip kur davėsi 
matyt paredintas medelis.

V, ♦ < '

Buvo tai melinamasznele pri 
piktinta su auksu ir popierom. 
Prie jos buvo pridėtas rasztelis 
ant kurio buvo paraszyta: 
“Mergaite gimė diena.... Gruo
džio 189.... apkriksztyta vardu 
Marija. Del apekunu duodu no 
dideli skaitlį, nes tik tiek galiu 
paskirt —1,000 rubliu.”

Per ilga laika stovėjo varg- 
szai žiūrėdami ant ’pinigu.

Magduk, esame dabar labai 
turtingi, mpsu Jonukas jau ne 

narna prie-

Vyras nesidairo in szalis, 
greitai percitinojo ulyczias ant

idžiaugsmo gyvenimą. Jis 'trosz Pr{GiQ Pr*° didelio wno
ko gyventi vien del jos...

Broniu.

Nyksztukas

Prieaąt kurio buvo pamszas: 
glauda pamestininku ir siera- 
tuJ* Sustojo ant trumpos va- 

tvora irpasūdytas landoles perlipo per 
ton VYinrlinnci

\
i -* s
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Alo, alo mano rūteles, 
Brangios szirdėles, 

Kada namo isz Vestu važiavau, 
Su Forduku baloja užkluvau, 
Todėl ant Kalėdų negalėjau 

pribūti,
Kad jum szirdingai pavinezia- 

voti.
Linksminkitės szirdeles katros 

Kalėdų sulaukė, 
Ir nustokime jau nors karta 

gerus vyrus barti. 
Paklausykite mane nors senos 

kaip padainuosiu, .
Biednu vyru vargus jum . 

iszruokuosiu,
Tik pažiūrėkite atsigryže in 

tėvynė, 
Matydamos visus darbus sura- 

szyti teisybe,
szalczio.

— J urgute — susznabžde jo
tikum balsu motore —tai Viesz Kožnas vyras sunkiai dirba ko- 
pats Dievas susimylėjo ant mu
su ir Jonuko ir prisiuntė jam 
dovana ant Kalėdų.

PuqQo abudu ant keliu ir pa- 
dėkavojo Dievui už taip didele 
pagolba.

ki darba gavės, 
Ar butu jisai mainierium ar 

leberiu, 
Vieni lenda po žeme prie 

anglių, 
Kiti dirba prie karsztu fandriu

Q1
SZITA STIRNAITE LAIME- 

JO PIRMA DOVANA.
Eva Morales, kuri yra locni- 

ninke szitos baltos stirnaites 
laimėjo pirma dovana už ja ant 
gyvuliu parodos Su Francisco. 
Stirnaite atvožė Don Ubico, 
konsulis isz G ua t am ai i jos, kur 
tenaitiniai Indi jonai garbina ir 
miguodoja baltas stirnas.

sugryžta,
Taip pailso ir suszile net gaila 

žiūrėti,
Kaipgi mums moterėlėms! ju 

nemylėti,
Girdimi kartais kad per mie

gus dejuoja,
Ryta kėlėsi eina dirbti ir nebe- 

davoja,
Argi turim mos kūmutes nors 

dali kantrybes,
Kad greit szokam jiems in akis 

musu kvailybes.
Pamislykite gerai paezios kur 

pasidėtu,
Jaigu vyro per meta katra ne 

turėtu, 
Asz kaipo naszle szirdyja ta 

atjaueziu
Ir jums už piktumą draudžiu.
Nuo szios dienos mane klausy

kit,
Su savo gerais darbais vyrams 

pamaezykite,
Kaip nuo darbo pareina links

mai p rakai bėkit,
Pagaminkite gera valgi ant 

stalo dėkit,
Suraminkit ji kaip galima po 

sunkiam darbui,
Tai pamirsz savo varga ir bus 

skanu valgyt.
Jus papratę paezios pasigirti, 
Kad daug darbo turit, nebuvo 

kada virti.
Apsakot vyrui 'bodas kokias 

turėjot,
Ir ka nuo kaiminkos girdėjot.
Kad tu 'butai geras vyras, žio

tis uždarytai,
Ir ant manės taip kalbėti ne 

pavelytai,
Jos vaikai labai dyki, mano 

vaika musza,
Tegul jie nuo manes kur biesas 

nunesza.
Kaipgi vyras gali džiaugtis 

pareįas nuo darbo,
Kad jos kožna diena vyrui gal

va ardo,
Paezios kaltos būnat, kaltinai 

vyrus, 
Smarkiai nedirbdamos turit 

gerus czesus.
Bot ne vienos moterėles taip žo

džiai aplanko,
Tiktai taisės ka su vyru nesusi

taiko.
Teisingos moterėles linksmai

* pasijuokit,
O piktosios tai ant ilginus jam 

pykti nustokit,
Greit praėjo deszimts metu: Treti muru akmenis kilnoja, Ba jai vyru neklausysit, padai - 

_ P ria nuleidinejo ant enciugo že- Gyventojai vargingos grineze- Ir fabrikuosią tavoms neszioja
ant peties milžino, mato toliaus 8^°j° Prj° medines vyges, k u-
ne kaip milžinas.

•""■j1 ' .........  '«

SKAITYKITE “SAULE”
myn. Czionais buvo tamsu, vos' les, uždėjo staloriszka varsto- Sunkiai dirba ant kūno nuilsta, 

augo j Matot kaip vakare isz darbo jszviosa atsimuszinejo nuo sto
• i

ta. Jonukas . ir Maruka

nuogiu^
Ir su szluota skausmingai

suduosiu*

*

i-,
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ŽINIOS VIETINES
— Vž taj kad petnyczioje 

pripuola pirma diena naujo 
meto, tai 
jokio pasninko.

szia savaite ne bus

Labdaringa— įjuouariiigu drauguve 
iszdalino per Kalėdas del 500 
vaiku visokiu zoboveliu kuriai 
surinko nuo geru žmonių. |

— Visos anglines kompani
jos geisdamos užbėgti butlegv- 
rinvima anglių, suardė visus 
brustus ir szaptus dinamitu 
idant butlegerei negalėtu isz- 
kasti anglis.

— Kalėdinis Perstatymas, 
Szv. Juozapo Mdkslaines vai
ku, nedėlios vakara, buvo pa
sekmingas, ant kurio Wadosi 
daug žmonių. Estrada buvo 
puikiai iszredyta su naujoms 
scenoms.
isz dainų, szokiu 
deklamacijų.

*

SAULE
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Kaip Apsisaugot save 
Nuo Visokiu Nelaimiu

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Totoriszki Priežodžiai | > į
§ Lietus dabina žeme su ža- J 

him u o žmogų dailina malda. ?
§ Žmogus doras su dorais ? 

ir blogais draugauja o niekszas | ? 
. tiktai apie save rūpinasi.

§ Kas ne jauezia geradejiil
gumo, tas Dievo neiszpažysta.

§ Kas gerai daro'tas tiesu 
gyvenimo varo; bet tas, ka už 
pikta geru atlygina, tas yra gc-

— Neraezykie jokius mei
lingu gmina tu pas svetimas 
motėms, geriau naudokie tele
foną, ba tada neturės jokiu Pa
vadų prieszais tavo.

— Neplauki© per vnnden-I
puoli Niagra Falls baczkojef *
nes baczka gali prapulti,
nai kad sziadieil bacz'kos yra [resnin visada, 
brangios laike prohibicijos.

— No eiki© po kopecziomis
L

nes maloris gali ant tavos nu
mesti blokine su kyarba ant ta
vo naujos skrybėlės ar siuto.

— Nekviesk savo giminiu 
ant vakarienes pirma nepasi- 
klausiaš pa veli nimo. tavo sal
džios pri'siegeles.

— Nesziokie nuo Brookly- 
no tilto, nes tai jati per senas 
triksas. Geriau perszokie per 
ji. •

o ži-

* 1

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

§ Kas mažai Valgo, sveiku 
būna, kas daug valgo niekados 
sveiku nebus. (

§ Nuo kudo arklio tik skū
ra pasileka, isz kuda'us 
gaus da ir duszia lieka.

§ Doleris surastas ne tiek 
yra vertus, kiek deszimtiikus 
uždirbtas. į

§ Pacziuotas vyras nesirū
pina ka su pinigais padarys.

§ Kol tu viduri kiauszinio 
nepažiūrėsi, tai kas jame ran
dasi nežinosi.

§ Kas “Saule 
nepraleidžia ant niek auksinio 
laiko. — F

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.SĖSI 

t

SVETIMTAUTISZKI KARISZKI PASIUNTINIAI TURI SZALTA PRIĖMIMĄ.
Ant pakvietimo Japonu, 

ka padėjimą tarp Kinu ir Japonu. Siuntiniai randasi prie Mandžuriszko 
Mandžiurijos kada szallis buvo labai smarkus.

□ĮU

žino-,

nuvažiavo daugelis kariszku žinanti tyrinėt tenaitini karisz- 
geležinkelio arti

SHENANDOAH, PA. Jsz y;su SzallU
t

Programas susidėjo . 
marsziu ir

— Trvs vaikai: Karolina 
ir Jurgutis Smithai ir Vincu- 

sužeistais 
automobiliu nelaimėjo. *

vaikai:

kas Navickas likos ŽYDAS INTIKE JO

I iszbadcja kad atslenka in kai
mus visai nebijodami žmonių, 
joszkodami Sau maisto. Du ka
reiviai likos sudraskyti ant 
szmoteliu per vilkus ir du kai- 
muoczei per meszkas. Keli vai-

ŽYDAS ISZGYDYTAS PER kai teipgi dingo kaipo ir vi
sokį gyvulei.

Baisus szalczei vieszpatauje

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

— Kiek tai meldo 
aszaromis prasze viena motina 
czionais mieste savo dukreles, 
kad nuolatas trankosi nakti
mis ir pareina namo net ryte. \ 
Dukrele atkirto motinai, kad 
todėl laksto naktimis idant 
surasti motinai ženteli. Dukre
le jeszkojo žentelio ir ant galo , 
surado.
net apsirgo užklausdama duk
reles • kur tasai žentelis, bet 
dukrele atsake, kad vėliaus at-

ir SU

Motina isz rupesezio

sirąs, bet tuom lark motinai nc- 
užilgio padovanos anūkėli.. 
Kiek pa na szi u Cukreliu turime 
musu mieste, ‘kurios trankosi 
bambileis naktimis jeszkoda- 
mos anūkėliu del savo motinė
lių! Oj ant nelaimes daug.

— Nulindo visas miestas 
kada iszgirdo apie staiga mirti 
gerai žinomo Benjamino F. 

sekreto- 
kasdieninio laikraszczio 

Evening Herald,”
nuo szirdies ligos praėjusia Su- 
bata. Buvo tai tykaus budo 
žmogus, geras rasztininkas Ir 
mylėtas per visus su kureis tu
rėjo pažinti.
kelis suaugusius vaikus.

žinomo
Parrott, 
rium
4 4

kuris buvo

kuris mirė

KRISTUSO GALYBE, KAI- 
PO IR JOJO KŪDIKIS 

IR PATI.

Freistadt, Austrijo — Czio-

i Pietinioje Francijoi, Iszpanijoi 
ir Korsikoje.

I
, naitinei žydai šukele dideli gy- TURTINGAS BROLIS PA-

Paliko paezia ir

Frcokviila, Pa. f Mrs. Alber- 
22 metu, 

mir; Asl.lando Ijgonbutyja Ka
le lu diena.

• fa Ramanauskiene,

isz

— Nesakyki© savo paeziu- 
lei, kad szi vakara turėsi dirb
ti sztore arba ofise, o po tani 
eisi su kokia baltaplauke ant 
pikezeriu ar in kokia rodhau- 
ze. Tankei atsitinka, kad szale 
tavos sodos kokis pažinot amas 
arba szvogeris, kuris pranesz

Taip tai dabina teisingysta 
apie tai tavo prisiegelei. .

— Skaityki e ff

»> skaito, tas
Busite pilnai užga-

Velniszkas
JeMzkojo tarnaites

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

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

I

12 ISTORIJOS U2 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir Jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas | 
Dentistas Mahanojuje 

r*"Ant 2-tro Floro, Kline Sxtoro į
19 W. Centre St.,

LIKO VISA SAVO TURTĄ 
VARGSZUI.

Gorlica, Prusai. — Nemažai 
nudžiugo vargingas darbiniu-1 
kas Kazimieras Grucel, gyve-;

valt! isz priežasties naujo 
misijonicriau'S Izracliaus Strau 
blingo, kuris daugeli metu at
gal gyveno miesto Chicago,

n Amerike, o kuris .dabar važinc- 
vieno miesto in kita 

skelbdamas Kristuso mokslus 
ir apie savo stebuklinga iszgy- 
dima ir paliepimu idant skelb-' nulindo, 
tu svietui ta, k a jam Kristusa.*.
paliepė. I

! 1 Sako jisai:

ja isz

I

Saule, 
apsisaugosi mėlynos akies spy- 

i kyzejo ir apsaugos tave nuo

< < o

mintis miestelijc Ravicze, past- daugelio visokiu nelaimiu, -J-

•X

I*.
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PREKE 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

•*M**r^

M

Mahanoy City

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City
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likdama staigai turtingu žmo
gum, bet tuom paežiu laiku Ir

I

Kazimieras brolis, kuris tu
rėjo sztora St. Paul, Amerike 

Kada sėdėjau : mirė nepalikdamas jokios szei- 
suparaližavotas ant kėdes, isz-1 mynes, užrašydamas visa 
(r O 
besiu.: “ 
aszaras ir 
Puoliau kaip be žado, o kada buvo mires, ba nuo jo negirde- 
atsipeikejau maniau, kad ga
las jau artinasi, vėla išgirdau

4 4
/Ui'Jonas 

mirė 
Laido-

liiisiszkas popas 
Pakula isz Maizevilles

! Aslilan lo ligonbutyja.
atsitikimas tuves atsibuvo Panedelio ryta.
; Kalėdas, I

kada viena moterele iszkiszu.*!
galva per duris paszauke in su-:
vo kaiminka: Į Antanu Navicku,

‘f Ar girdėjai miliuke, kau (' ienas isz szeimynos likos

» ~--
— Juokingas ; 

buvo mieste priesz

b-

Wilko3- Barre, Pa. — Liūd
nas Kalėdas turėjo 

Navicku

sa- 
irdau baisa paeinanti isz de- vo turtą del brolio, bot Kazi

no s i sz Inos ty’k savo 
tikėk in manei*

I lt ■ f. I< II

mioras buvo tosios nuomones, 
kad brolis Antanas jau senei

■
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gavome nauja kaimyną kuris j 
atsikraustė Skersai kelio!“

Teip, girdėjau.
“Ar matei kokius forniezius 

atsivežė ?
“Ne, nemaeziau.“
“Dieve mano, ne duoeziau ne 

Joszimts doleriu už visa veži
mą. Kafpetos! Nedecziau ne m 
kuknia, o rakandus tai ant' 

dūmpo“ tik iszvežt. O jau ka 
vaikai, tai nepavelinezia mano 
idant su jeis siaustu. Toji mo
tore iszrodo kaip kokia kutva- 
la, kuda kaip vilkas o 
kreiva. Jo-sios vyras badai dir
ba npinszaine ir baisei gere. 
Sarmata- kad tokie žmonis at
sikraustytu ant musu stryto. 
Kasžin kas jie per vieni ?

Asz juos pažystu, — atsi
liepė kaiminka.

“Argi? Stebėtina! O kau jie 
per vieni!

“Toji kutvala, kaip tu ja pa
vadinai, tai yra mano sOsuo.

Nuo tosls dienos Liežuvinin- 
kaitiene ne turi pasilsiu nuo tų
jų moterių ir dabar pati jesz- 
ko stubu, new jai per “karszta 
gyventi ant tosios ulyczios.

mirsztas o du kiti 
mirezia. Antanas Navickas,

szeimyna
kuri uosiu

baisa idant mclscziausi pare-:
su gedamas Kristusa, kuris man

paliepė keltis nuo kėdės. Paju-
gyvasti ir pa-

kovoja

ii

i i

u z-

su-
nūs Kazimieras, 24 metu ir dūk tau savije nauja 

auto- jogas kaip jausmo žmogaus.
i

jo jokios žinios per 28 metus. 
Grucel dabar pasiliko turtingu 
žmogum, nes brolis paliko jam 
arti 50 tukstaneziu doleriu ka:- 
pasidaris dideliu suma ant 
Prusiszku pinigu.

suma

i
C‘•T
<
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nosis
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K. RĖKLAITIS
Li«tuviazkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

.516 W. Spruce St.,
• Bell Telefonas 149 
MAHANOY CITY, PA.

• 436 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

TAMAQUA, PA.
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te Ona 26 metu važiavo
niobi Ii uja nuo- laidotu vi u savo
gimines o 'kada pravažinėjo gi pasveiko nuo karsztu maldų 

o ir mano pati pasveiko, 
sirgo kelis metus. Dabar gel- 

apie 
>,

Alano mirsztantis kūdikis teip-
'kada

per Lehigh Valles
1 ianoveri,

geležinkeli
lokomotyvą t re n ko

nes

automobiliu sužeisdamas visus džiu
i tris. Kazimieras mirė ant ryto- svietui.

tai skelbti visam

jaus o duktė Ona ir tėvas mir-j St ra’ubli ilgas
tinai sužeisti. Name taipgi ser
ga pavojingai suims 
metu, kuriam automobilius su
laužė peczius kėlės dienas 
priesz tai.

iszrodo kaip
jaunikaitis kokios trisdeszimts

MOTERE 60 METU PAGIM
DĖ KETURIS ANT SYK.
Rosario, Argentina. — Dak

taras Estero, prezidentas dak- 
tariszko misijonierio apgarsi
na nepaprasta atsitikima buk 
tūla motore Villa Nuava mies- 
telije, turinti 60 metu, pagimdė

•Jonus, 18 m(jtu, norints jau turi urti co keturis vaikus ant syk in laika

kėlės

i

NAUJAS METAS”.i i

metu. Ateinanti meta ketina 
atplaukti in Amerika atvorti- 
net gojus ir gydyt “aklus.“ — 
Ar tik ne bus tai kokis žydisz- 
kas giszeftas pasipelnyt Ame- 
ri'k o n iszk u d ole r u ku.

tarai

Maži ulele Ona Roberts, per
statys “Nauja Meta“ ant rožių 
parodos, Pasadena, Kaliforni
joj, kuri bus laikyta per Nau
jus Metus.

NUŽUDĖ NEKENCZIAMA 
KŪDIKI SAVO MY- 

LEMOS.
Lodžius, Lenk. — Kada dak- 

peržiurinejo vidurius
dvieju menesiu kųdikio mergi
nos Pelagijos Golowskiutes, 
kuris nevos mirė nuo užtrucl- 
nimo spirito, persitikrino kad 
kudįkis mirė nuo kitpkios prie
žasties. Mikolas Vilekl, tėvas 
kūdikio, neturėdamas noro ves
ti merginos, nutarė praszalyt 
nekenkiamo kūdikio idant ne
mokėti už jojo užlaikymo.

VILKAI SUDRASKĖ DU 
KAREIVIUS SIBERIJOI.

London. — Žiema apėmė vi
sa Europa nuo kurios ‘labai 
kenezia daugelis sklypu. Smar
kus szalczei su sniegu apemo 
visa Siborije, vilkai yra teip

1.:
J

4
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Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas
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f^^Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
Įggy. reikalinga tai priskiriu tin-M

VANDUO UŽLIEJO DAUGELI VIETŲ KANSUOSIA.
•’H

užliedamos, ne tik kelius,
Po keliu dienu nepaliaujah?zio lietaus 

geliuosia vietuosia Kansuosia 
farmas ir miestelius.

įjos iszsiliejo dan-
bet

kainus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte.
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

Ar Žinot Kad...
Jessie Parker isz DeQueen

f
# 

I7VUQAU X UXlKVt X/V^UWU,
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Arkansas turi gaidi ant kurio 
galvos yra iszauge du maži ra- 
gucziai.

#

IK?

szesziti valanda. Motina yra ne 
paprasto ūgio, ba turi szeszes 
pėdas ir du colius augszczio ir 
dirbo ant lauko sunkei, dvi va- 73,732 daraiktorkos kurio moki 
landas priesz pagimdima vai-, na mokslainesia.

Viši vaikai mire in kėlės 1-----------------------------

pėdas ir du colius augszczio ir Su v. Valsti juosia randasi

+

k u. 
minutas.

I

Paskutines Žinutes
Milži-

Jeruzaleme kas nori duot 
šzveisti savo czeverykus tai sto 
vi o apezystytojas sėdi.* Ameri
ke prieszingai. •

Da'bar galima apdrausti 
motore prieszais dvynuku gim
dymą Amerike. Jaigu motore 
pagimdo dvynukus tai kompa
nija užmoka ant

*

1[ Hilo, Havaja. — 
nisžkos vulkanas Haleauman 
pradėjo atsigaivini per ka gy- 
ventojaį pragojo nerimaut ir ap(lraiMlimag. 
bėgti in saugesnes vietas. , Mažiausios karves, ran-

kiek iszimta

bėgti in saugesnes vietas.
V Springfjeld, 111. —- United (įftSį South Sea saluosia, kurios 

’turi tik ketures pėdas augsz- 
CZIO;

#

Mine Workers suszelpineja 21,-' 
000 bedarbius anglekasius isz1 
kuriu daugeflis nedirba not 7 
metus. Apie 40,000 anglekasiu 
vos uždirba ant pragyvenimo.

Kožna meta Amerike žū
va daugiau kaip 15,000 ypatų 
perugnL

* Praeita meta iškasta ant
SIENINIAI KALENDORIAI!

... ... . ................

Kas prlaiuna viena doleri, aplailcya
5 PUIKIUS 

SIENINIUS KALENDORIUS

svieto deimantu už 73 milijo
nus doleriu.

T

ANT 1932 METO
Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta 
szventuju . kalendęris su pasnykais.
Kalendoriai puikai bemarginti Ir !•«-
pjauti.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY C1TY, PA.

KVITU knygele Draugystėms del Isa- 
mokejlma pinigu ligoniams. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka» 
sioriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. 1IOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

KVITU knygele Draugystėm! del Ka-

Preke • • • lie
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Los Angeles, 
'suszelpiami

'■■'■■'■"tnirnrAr..  -------- ioao
MARKES ANT SUSZELPIMO FRANOUZISZKU 

ATLETIKŲ.
Francuziszki atletikai, kurie atvažiuos in 

Calif., galelis atletikiszkuosia žaidimuosia, bus
perpardavinėjimu szitu ženkleliu, kuriu jau atspaudyta keli 
milijonai.

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja geresius laikus ateityje. 
> ' ' . I> * * •

Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus

T

daugiaus verti.
T 
k

t




