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Ameri-

BUS 7,500,000 BEDARBIU 
SZIMET KURIUOS VAL- 
DŽE TURES SUSZELPT. 
Washington, I). C.

can Federation of l^abor, atvi
rai pasistato pareikalaut pa- 
szelpos del bedarbiu, kurtu szi
met ketina būti net pusasztun- 
to milijono.

Kongresmonai La Folettc isz 
Wisconsin© ir Cortigan isz C<>- 
lorados perstatys kongresui 
bila idant valdžia paaukautu 
375 milijonus doleriu del tu be
darbiu.

Daugelis valstijų ir miestu 
atv’irai sako, kad negali su- 
szelpti bedarbiu kuriu randasi 
kožnam mieste daugelis ir ti
kimės kad vadžia neduos jiems 
kimes kad valdžia neduos jiem 
ma,” 
na i.

perstatys

4 4

— kalba tie kongresmo-

kurio

MERGINA VOGĖ DEL 
LAUKIAMO KŪDIKIO.

Philadelphia. — Kada Alici
ja Miller, klūpojo bažnyczioja 
Szv. Mykolo, melsdama Dievo 
kantrybes ir kad duotu jai svei 
kata pagimdyti kūdiki,
lauke, likos aresztavota už va
gyste. Mergina prisipažino prie 
kaltes, iszsikalbedama, buk jos 
mylemas ja apleido be cento, o 
ncturc<rftr**4*ūž ka pirkti reika
lingu daigtu del laukiamo kū
dikio, buvo priversta vogti. 
Sudžia ja paleido ant liuosybes 

nes 
nenorėjo idant kūdikis užgimtu 
kalėjimo.

pakol kūdikis neužgims,

n

KŪDIKIS MIRĖ NUO
CZIULBEJIMO PYPKES.

Reading, Pa. — Tėvo pypke 
buvo priežastis mirties devy
nių menesiu senumo Jonuko 
Stauffer, kuris apsirgo i\uo 
cziulbejimo tėvo pypkes. Tame

200 KUNIGU IR KELI
VYSKUPAI KALE- 

JIMUOSIA ROSIJOJ.
Minneapolis, Minn. — Kuni

gas Dr. Edmundas A.
vice pirmininkas Georgetown darba ir praeinant pro

Washington, D.C1.' ant Dixon fulyczios,

Walsh,
I

PIRMA PAPJOVĖ PACZIA TĖVAS • NUŽUDĖ DUKTE- 
PO TAM PRADĖJO 

SKUSTIS V I'
Westt)o,rt, Minu. — Kada isz 

ryto darbininkai skubinosi m
namu

pasirodo 
desziints metu vaikutis vienais 
ma rsz k i n ūkais v d r k cnt i

Kada
klausinėti ko jisai
atisako kad “tėvas mama 
britva pjaustė ir užklojąs lovo-

.nuejo galandyt

LIETUVOS PILIETIS LAT
VIJOJ KIRVIU SUKAPOJO 

VYRA, MOTERĮ IR 
MERGAITE.

Lietuvos pilietis Kazys Dei- y
montas, iles isz Žagarės mieste
lio, tarnavo szimet bernu pas 
Latvijos ūkininką Jani Spy r: t 
Mintaujos apskrjezio, Reikules

1SZ LIETUVOSRE; VAIKAS NUŽUDĖ TE- 
VA; TĖVAS SUDAUŽĖ 

SUNUI GALVA.
Norfolk, Va. — Mru. Gladys 

Fox, 29 metu, kuri szoko gel
bėt motina nuo inirszusio tėvo, 
kuris norėjo jaja nuszaut, bet 
kulka pataikė duktė re i in kru
tinę vietoja motinai. Foxas pa
sidavė policijai
buk per deszimts metu su savu 
motore gyveno tikrai pekiisz- 
kai.

Philadelphia.
metu

Ml

VAIKINAS IR MERGINA 
PUSNUOGI APSIKABINĘ 
UŽBAIGĖ GYVENIMĄ.
Klaipeda. “ — 

liaus”* vieszbuty, 
ana diena szuviai vienam kam
bary.

Iszlaužius duris, 
pusnuogiu apsikabinę

jaunuoliu,
na. Ji buvo jau negyva 
da kvėpavo. Viena ranka jis 
laike apsikabinės mergina, o 
kitoj buvo revolveris. Paaisz-

Universiteto, 
rustai paniekino Soviatu 
džia kuri prispaudineja Kata
likiszka bažnyczia Rosijoj. Ant 
susirinkimo American Catho- 

kuri I
kunigas Walsh !

daraktorka 
nuo tada 
o tai isz 

jos
ir dabar Al-

val-

VYRAS NENORĖJO ISZPIL- 
DYT “47” PRISAKYMUS 

SAVO PACZIOS IR PA
SILIKT JOS NE- 

VALNINKE.
Camden, N. J. — Nuo kada 

Albertas K. Boss susiriszo maz
gu moterystes su
Rebeka, savo paezia, 
negavo jokio buczkio, 

neiszpildymo
47 prisakymus 

bertas geidžia 
isz tos hobiszkos nelaisvės. Re- 

| beka yra duktė priezerio ir isz- 
, tekėjo už Ross ant liizniaviszko 
( pliano. Tarp tu “47 prisaky- 

randasi sekanti:
Neturėti vaiku per du metus, 

mokėti jai alga už namini dar
ba, nesispaviedoti viens kitam 

, eiti 
ne-

priežast ies 
4 4

mu

! y 
i

iszsikivinklioti

kur praleidžia savo laika 
in bažnyczia regulariszkai, 
paniekinet jos szemynos ir nie
ko apie ja nekalbėti, duoti dali 
mokosites isz uždarbio ir ne
klausti kur pinigus iszleido, 
viena nakti ant savaites gales 
eiti ir daryt kas jai patinka, ne 
jeszkoti persiskyrimo nuo jos 
be jos pavelinimo ir 1.1, ir 1.1.”

Vyras nesutiko’ ant tokiu 
‘ ‘ Bobiszku Prisakymu 
bar meldžia sūdo ant sulaužv- * • 
mo to moteriszko rvsziaus.

pinigus

ir da-

sudegė 
name.

MOTINA ISZEJO, VAIKAI 
SUDEGE.

Newton, Iowa. — Dvi ■dukre
les JaYnesb ObOrmanO, 
ant smert deganeziam
Motina tam laike iszvažiavo in 
miešta, o tėvas radosi ant 
farmos. Medėjai užtiko deganti 
narna, bet jau buvo užvelu gel- 
byt mergaites isz liepsnos. Ka- 
da motina sugryžo vos'nepapai- 
ko isz gailesezio.

lie Historical draugavęs,

grau- 
žmonis pradėjo 

verkia, jis 
su

4 4 

vieszbuty.
Deutsches 
pasigirdo

laike czionais 
kalbėjo:

Niro pradžios Rusiszkos re
voliucijos Rosijoj 1917 mote, 
valdžia konfiskavo visa bažny
tini turtą, inmete in kalėjimus 
vyskupus ir kunigus. Tame me
te Katalikiszka Bažnyczia Ko- 
sijoj turėjo 614 bažnycziu, 581 

810 kunigu,

4 4

1917 met

britva. J >v- J

i Praejviai neturėdami laiĮcb pa-
0. 1 . ........................ v . ... .....

koplycziu,
seminarija ir asztuonis 
pus.
tai naznyczios, nėra semi
narijos ne koplycziu, 100 kuni
gu yra ant liuosybes o 200 kale- 
jimuosia, du vyskupai ant liuo- 
svbos o 
isz tu kimi

kalbedamass

viena
vysk u-

Dabar tonais randasi tik-
182 bažnyežios,

trys kalėjime. Daugelis 
gu likos įjukankyti. 

mirė kalejimuosia nuo bado 
daug iszsiunsta 
suszaudyt i. ”

nuo
in Si berija Ir

j

kvs eiti prižiūrėti kas atsitiko 
pranesze apie tai pąlicijantiti. 
Tasai nuejas in pa rodyta vie
ta iszt ikru ju rado Mikola Wir- 
zmana skutanti barzda, 
klaustas ko vaikas verke ir kur
jojo motina, Mikas greitai at
sake: “Aįjz sziadien kėliau 
priesz penkta valanda kad pa- 
pjaut savo paezia ir tejp pada
riau.”

Pasakęs tai, 
jauta in miegkambari kur 
Įėjo devynis' karius britva su
pjaustyta kraujuose paplūdus 
Miko pati. Likos uždarytas ka
lėjimo lyg

Už
o

nuvede polici
jų-n

teismo.

gyveno

PALIKO KUKARKAI TIEK 
KIEK IR PACZIAI.

S. I’nul, Minu. — 
rn ?

eina namo
I 4

'kalbėjo mer-

pasiėmęs kelis 
nuėjo iii namu

Antanukas 
13 metu, sūnelis Antano Do
mante, 519 W. Rising Sun. avė. . t I C M
kuris kerszindamaš nuszovimu 
savo paezios ii’ kada norėjo isz- 
pildyt savo kerszta, vaikas pa
griebė kita revolveri niiszau- 
damas tęva imt smert.

Shamokin, Pa. — Inszeles 
nuo munszaines Jonas Heitz- 
man, 50 metu, sudaužo kirviu 

sūnui Jonui kuris 
kovoje su mirezia ligonbuteje. 
Tėvas pabėgo, bet vėliaus pasi
davė palicijai.

sūnelis

1 

galva savo

PAAUKAVO 50 CENTU ANT 
BAŽNYCZIOS, VYRAS JA 

PERSZOVE.

lovoj gulė
ti u 

vaikinas ir mergl- 
, o jis

valscziaus, Keteriu vienkiemy j. 
Užsigeidęs savo szeimininkn 
turto K. Deimontas nusprendė 
ji nužudyt ir paipleszti. Naktį 
isz 22* i n 23 Lapkriczio jis insi- 
brove iri troba, kurioj miegojo 
Spyras, jo 6 metu amžiaus duk
rele Vilma ir sena, GO metu am
žiaus szeimininkc Darata Kti’’- 
zinieks ir visus tris nužudė,tris 

kejo, kad tai Domininkas I osz- žįaurįaį sukapodamas kirviu.
kas ir jo mylimoji Margarita 
Pa u lai te 23 metu mergina. 
Poszkus buvo pasisamdęs kam
barį jau keletas dienu atgal Ir 
užsiregistravo savo mylimąją 
M. Paula i te 
Kambary buvo viskas suvers
ta. Terp iszmetytu rubu, apde
gintu popiergaliu 
galiuku, 
bonkos— viena vyno, kita kon
jako. Ar iedu jas buvo iszgere 
priesz pat invyki, ar gal jau isz 
vakaro, nežinoma.

Vienam atsisveikinimo laisz- 
ko Poszkas iszdesto ir pagrin
dini busimo invvkio motyvą: 
jo mylimoji mergaite buvo bu
vusi ankseziau 
žuole.” Susipažino su ja Posz- 
kas ir ja karsztai pamilo. Gi
mė ame girtinas sumanymas 
simpatiszkaja mergaite isz- 
traukti isz gatves ir iszgelbeti 
a isz to žiauraus likimo, 
mergaite iszneszo 
purvo ir po tos nasztos patsai 
sugriuvo.

kaipo žmona.

papirosu
rasta kelios tuszczios

i

darini,Atlikęs savo baisu 
Deimontas, pasistvėrės Spyro 
pinigus ir auksini laikrodi, ta 
paezia nakti parbėgo in Lietu
va ir apsistojo savo gimtinėj 
Žagarėj.

Lapkriczio 24 diena in Žaga
re atvyko penki Latvijos poli
cijos valdininkai, kurie drauge 
su Lietuvos policija mėgino 
Deimonta suimti, bet žmogžu
džiui pavyko pasprukti — jis 
iszszoko pro Įauga isz antro 
aukszto ir, paleistu in ji, bet ne 
pataikiusiu revolverio kulk u 
palydėtas, iszdume... atgal in 
Latvija. Ten besislapstydamas 
Lapkriczio 25 diena susidūrė 
su Latvijos pasienio policija, 
kur, ji A’dJmasi, įerszove ir 
mirtinai sužeista nugabeno iii 
Mintaujos ligonine.

Finesville, Ky. —t Szoves ke
turis kartus in savo paezia, su
žeisdamas jaja du kartu, Fre
das Lloyd, 50 metu, paleido sau 
kulka in smegenių.ir tuo mirė. 
Motore paaiszkinO policijai li- 
gonbuteje, buk josios vyras ko
riui, pasiuto, kada dažinojo, buk 
jiji paaukavo 50 centu ant vie
tines bažpj'czios.

r ....... —

Erman 
Trout kuris mirė kėlės dienas 
atgal paliko savo paežiai $Wr 
000, bet neužmiršzo gausei ap
dovanoti ir savo kukarka Kai- 
re Shermann kuriai teipgi pa
liko $10,000 už gera pagamini
mu jam valgio, kuris sirgo ant 
viduriu ir jam prailgino gyvas
tį per keliolika metu. Pati no
rėjo sulaužyti testamentą mi
rusio vyro, bet advokatai jaja 
nuo to atkalbino, nes iszaiszki- 
iio, kad testamente aiszkei už- 
raszyta jeigu velionio pati pa- 
sipriešzytu priesz tai, tai josios 
dalis turto pasiliktu teipgi tar

naitei. Motęre apsimalszino 
ne 'kaip netekti visai turto.

.‘‘gatves gra-

mergaite

Jis
isz gatves

iauliu
LIŪDNOS KALĖDOS SZITO 

ŽMOGAUS. 
Tonu.

KADA ŽMOGUS PASILIEKA 
KALAKUTU.

Vingirdu kaime, 
valscziui ūkininkas St. Petraiu
kas atsivežė inSziauliu turgų 
tris kalakutus. Viena ju parda
vė ir už gautus pinigus nuėjo 
traktieriun iszsigerti. Iszgeres 
nutarė važiuoti namo, 
keliui dar nusprendė
Smulevicziaus krautuven kai 
ko nusipirkti. Iszejas isz krau
tuves, žiuri — vežime tik du 
kalakutai, o gerai ----- ”
vyras — atsivežęs in r
tris kalakutus.

Kur-gi treczias!

MERGAITE ISZDAVE ŽU- 
DINSTA SAVO MOTINOS. 
Royerford, Tenn. — Vietinis 

policijantas (suradęs septynių 
metu mergaite verkenezia ant 
ulyczios pasiėmė jaja namo. 
Ant užklupsimo del ko jiji ne 

mergaite atsakei:
Mano tevelia indejo mama lu 

dideli kupara,” 
gaito pro verksmus.

Policija ntas 
savo draugus,
ir ten rado dideli kupara. Ka
da ji atmusze, rado sukruvinta 
lavonu mergaites motinos. In 
kėlės valandas po tam, polici- 
jo aresztavojo tęva, kuris ne
prisipažino prie žudinstos, bet 
mergaite staezei tvirtina, buk 
tėvas papjovė motinėlė ir nu
vilko in kupara.

Nashville, Tenn. — Namie 
Tylero Strichler, sziadien stovi 
eglele, zoboveles ant grindų del 
vaiku ir paezios, bet nėra kam 
džiaugtis isz zoboveliu ir dova
neliu ant Kalėdų. Kada Strich
ler iszejo in darba, davė pinigu 
paezei ant pirkimo visokiu do
vaneliu del keturiu metu duk
reles, bet kada sugryžo namo, 
rado savo paezia ir dukrella 
negy vus lovoje. Gazas isz gazi- 
nio pecziaus užtroszkino nelai
mingas kada buvo atsigulė pa
silsėt po darbui.

JUODA VISZTA NUGAISZO, 
BET VYRAS NEPASVEIKO

Pittsburgh, Ibi. — Andrius 
Bukovski, nuo kokio tai laiko 

paeziulo•sunkei 'sirgo ir jojo
laike tėvas dirbo ant farmos.1 Paulina vietoje paszaukti dak- 
Vaikiukas pasiėmė tėvo pypke tara, nuėjo pas cigonka. Cigon-

I
y

isz kurios iszcziulpe nikotinos ka pasakė Paulinai tikindama
siultis, nuo ko pavojingai ap
sirgo ir mirė ant rytojaus.

ISZSIPILDE JOS SAPNAS.
Brooklyn, N.Y. — Sapnuoda

ma buk vagis insigavo in jos 
narna ir pradėjo numauti nuo 
pirszto deimantini žiedą, Mrs^ 
Rose Prescott, persitikrino, 
buk jos sapnas isztikruju buvo 
teisingas. Laike sapno pajuto, 
buk kas tokis trauke jos pirsz- 
ta, o kada pabudo, nerado žiedo 
ant pirszto, liet paregėjo sto
vinti vagi prie jos lovos. Isz
szoko isz lovos, bet vagis taipgi 
ir szoko per langu su žiedu.

persi tikri no

MERGAITE ISZGELBEJO 
SZEIMYNA NUO 

SMERT.
Radford, Mich. — Dvylekos ■ •*

metu Elute Walk, užsitarnavo 
rint Karneczio medalio, iszgel- 
bedama visa szeimyna isz de- 
ganezio najno. Liepsna jau bu
vo užėmus konia visa narna, 
kada Eliute, pabudo, iszneszda- 
ma isz deganezio namo -savo 
tris jaunesnes sesutes ir broliu
ką po tam pabudino tėvus. Ug
nis padare bledes ant 5,000 do
leriu.

kad ji ji turi 
josios

galybe iszgydyti 
vyra ir liepe atneszti 

viszta. Motore atneszo viszta, 
kuri tuojaus nugaiszo, kaip tik 
tai cigonka jaja paežiu pi nėjo. 
Paskui prasze da 50 doleriu, 
tai ant tikrųjų josios Andriu
ką iszgydins. Paulina pasisko
lino nuo kaiminkos pinigus pa
davė cigoirkai. O kad vyrui vi
sai nepalengvino ligoje,
Ona nuvožė Andriu pas cigon
ka ir da 25 dolerius. Bet And
rius vis 'sirgo. Ant galo cigon
ka pareikalavo daugiau pini
gu, bet Onai atidaro akis ir lie- 
pe arosztavoti cigonka už ap
gavyste, bet pinigu neatgavo.

N. Y. — Sudže

tai

» West

100,000 KŪDIKIU BADU 
MIRSZTA.

Charleston, W. Va
Virginia minksztos anglies ka
syklose darbininkai dirba tik 
po diena ar dvi savaitėje. Gy
venimas pasidarė nepajeenezia- 
mas ir apskaitliuojama, jog toj 
aplinkinėj, neskaitant suaugu
siu žmonių, vien tik mažu kūdi
kiu 100,000 tuoju iszmirs badu, 
jai isz niekur nesulauks reika
lingos pagelbos, _

buvo

, kurrs 
norėdama

bet keturi

JESZKOJO PENKTUKO, 
SUDEGINO 400 DOLERIU.

Erie, Pa. — Del nekuriu žmo
nių Kalėdos buvo linksmos, bei 
del Onos Cermakienos,
tai labai liūdnos szventes ku
riu neužmirsz pakol gyva bus.

Ona pamote pentuka 
nusirito po lova,
penktukasurasti, uždegė zapal- 
ka, pa'kiszo po lova uždegdama 
sziaudini szienika. Ant mote- 
res riksmo atbėgo kaimynai Ir 
užgesino liepsna,
szimtai doleriu, kuriuos Ona 
buvo paslėpus szieriike sude
gė ant pelenu. — Gal esate aky 
vi žinoti ar neiszmintinga Ona 
rado savo penktuką? Žinoma, 
kad surado.

SUDŽE ŽINOJO KAIP PA- 
GUODOTI MOTINA.

Plattsburg, 
nubaudė Charles Barr, 20 me
tu, ant meto kalėjimo ir užmo
kėjimo 500 doleriu už muszima 
savo motinos. Sudže jojo už
klausė: “Ar pripažysti,'kad su- 
muszei savo sena motinėlė?” 
Ant ko kaltininkas atsake: 
“Pripližystu, bet turėjau tame 
gera priežaste, ba man nedavė 
pinigu ant szventes.”

“Jeigu tik už tai, tai neturė
jai jokios priežasties ir ant 
ateities atsimyk guodot savo 
gimdytoja, o dabar turėsi ga
na laiko apsvarstyt, kiek už 
tavo iszkęntejo tavo motina su 
kuria tęip nedorai pasielgei! , y

JAUNAS BURMISTRAS 
MIESTO.

Phillipsburg, N. J. — Jau- 
niauses szio miesto burmistras 
kokis kada czionais laiko taji 
dinsta, likos prisiegdytas Leo
nas A. Sokolovskis, 23 metu, 
Leonas yra sunum Antano So- 
kolovskiu, užbaigė augsztos- 
niūs mokslus ir yra geru fut
bolui nku. »

MAINE MAISTA ANT 
MUNSZAINES.

Phillipsburg, N. J. —- Julius 
Burinškas ant skundo kaimynu 
likos aresztavotas ir uždarytas 
kalėjimo. Julius aplaikydamas

1

maistu nuo Raudono Kryžiaus
■ J

Draugu ves, permainydavo ap- 
laikyta paszelpa ant munszai-

KAIP ŽMOGUS BE KOJŲ 
PASTOJO ANT KOJŲ.

Hollywood, Calif. — Gilbert 
Waymouth, krutamuju paveik
slu žmogus neturintis * abieju 
kojų, 'stojo ana diena priesz šū
dą apskustas už nedavimą pi
nigu savo paežiai ant pragyve
nimo.

Su nusiszypsojimu pasa'ke 
jisai kokiu budu 
ant kojų, P 

S- 

kojų ‘geležinkelio nelaimėjo. 
Sake jisai, buk penkięĮika me
tu atgal, kada jam nupjovė ko
jos, apleido ligonbtife tureaa- 
mas kiszeneje tiktai 80 centu.
Po tam aplaike darba prie kru
tamuju paveikslu ir in assstuo- 
nis metua vela u stojo ant ko- 

SudžO ji paleido nž. toki

“vėla stojo 
po netekimui abieju

V

apleido ligoiibufe tureaa-

ju.”
iszaiszkinima, o Waymouth tu

nes, o jojo pati su vaikaiš ken- ri mokėti po 50 doleriu ant mc-
to bhda. nėšio ant josios užlaikymo.

.r,*

TROCKIS, LITVINOVAS IR 
JOFFE LIETUVOJE.

Kam szios pavardes nėra pa
žins t a mos? Visi žino, kad Lit
vinovas yra SSSR užsieniu rei
kalu komisaras, Trockis buvęs 
vienas isz SSSR diktatorių, o 
Joffe žymus Lenino bendru- 
darbis. Tik pastarasis jau yra 
mires; Litvinovas Leningrade, 
o Trockis isztremtas isz Rusi
jos, kažkur Turkijoj baldosi.

Pasirodo, kad tokiom pat pa
vardėm yra žmonių ir pas mus, 
Lietuvoje. Telsziuose gyVena 
pirklys Joffe ir siuvėjas Litvi
novas, o Marijampolėje laikro
dininkas Trockis.

I . ——— •
MŪSZTYNES VIRBALIO 

BAŽNYCZIOJE.

Nelabai seniai prie užkaltos 
vietos evangaliku bažnyczios 
atėjo evangaliku kunigas v p. 
Vyineris su vienu mokytoju. 
Jie atplosze bažnyczios duris 
ir paėmė kai kuriuos bažny- 
ežios daiktus norėjo atlikti vie
nos poros sutuoktuviu apeigas.

Tuoj susirinkime daug 
tos evangeliku vokietininku, 
buvo ir Lietuvininku. Susirin- i> ■ n
ke‘savo tarpe trukszmave, vė
liau pradėjo musztis. Mokyto- 
jui, kuris buvo atejas su kun. 
Vymeriu, iszmuszti 5 dantys, 
kelios moterys buvusios tefp 
smarkiai apstumdytos, kad net 
apalpo. 

I * •

vie-

- M*
4

bet pa
uzei t i

i i atsimena 
miestą

Sztai, kaž
koks berniukas eina gatve ka
lakutu neszinas. Stok! Policija 
ir Petrauskas atsiima “savo” 
kalakutu, o'bernuikui — pil.

— surasz^- 
mas protokolus. Bet seknnczios 
dienos rytu pas Zillxyrmana at
eina ūkininko Petrausko moti
na iratnosza kalakutu Mat, na
mie, už savo, o be to, ir sūnūs 
atsiminė treczia kalakutu par
davės, ir dar neužmirszo, kaip 
jo vieton insigijo nauja.

Dalykas vėl atsidūrė polici
joj, kuri surasze nauja proto
kolą, liet jau ūkininkui Pei- 
rauskui už nepamatuota apva
gini ma Zilbermano tarno.

Zilbermano tarnui

4 4 savo

LIETUVOJE GILIA ŽIEMA.
London. — Anglijoj gili ir 

szalta žiema pridengė žeme ir 
gyventojai turi gera žiemos 
sportą. Kitok Pabaltijo szalys, 
Skandinavija, Suomija, Estija, 
Latvija, ir Lietuva kenezia gi
lias pūgas ir daug sniego. Pas 
Karaliaucziu ka tik rasta Bal
tijos juroj sudužęs Estijos lai
vas su buriu žmonių, j

*
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Kas Girdėt
Rodos akimirksny ja praėjo 

Kalėdos ir sztai Naujas Motas
— linksmai ar nuliūdime, kaip 
kas savo gyVenime jais pralei
do. Beveik visiems buvo links
ma, kitus prislėgė -sunkenybe 
vargo, rupesezio, ir nepasiseki
mas gyvenime.

Perspėjimai, kad ateis ant 
svieto Dieviszkas Kūdikėlis, du 
tukstancziai metu atgal, bus go 
resni laikai ant svieto del visu
— lyg sziam laikui tasai per
spėjimas noiszsipildo. Kaip ta
da, taip ir sziadien, szalia turto 
ir papuoszu, turimo bada ir 
varga, szalia puikiu maldna- 
miu, prieglaudos seneliu ir isz- 
badejusiu.

Matome kaip
Krikszczioniu krauna godžiai 
kas kart didesnius turtus, kaip 
auga j u milijonai szalia vargo 
ir bado savo artymo.

tukstancziai

dova-

kuris jau

Nepaprasta Kalėdinė 
na užkalbino sau Juozas Sula 
isz Winonah, Minu., 
praleido 80 Kalėdų savo gyve
nime o dabar malsziai pasiren
gi neja apleisti szia aszarn pa
kalne, užkalbindamas sau Ka
lėdinė dovana puiku graba. Da
bar laukia dienos in kuri tikisi 
atsigulti malsziai. Bet laikas 
gali kitaip permainyt jo pagei
dimą.

sitikime ta szuni ir persitikrin
kime kaip jisai yra galingas” 
tai szuo daugiau nebegiotu pas
kui avis.

Nekurie žmonys tiki, kad su
kūlimas zerkolo yra nelaime 
per septynis metus, kad dvido- 
lerine bnmaszka yra negiliuk- 
minga, jaigu atsisėda prie .sta
lo tryleka žmonių tai vienas isz 
to skaitliaus mirs in metus lai
ko ir t.t. • |

Žinoma, tame nesiranda ne 
žodelis teisybes, ha apie tai tik 
“girdėjo” ir ka kiti “sake“.

Netikėkite ka jum kiti 
ko” ar “girdėjote 
tyrinėkite teisybe del savos, o 
jaigu nežinote, tai nesisarmaty- 
kites atsakyt “kad nežinot.

“nežinote” ko 
del savos, ne 

neplatinkite žo- 
girdejau nuo kitu“ ar- 

man taip sako.“

ir ka kiti

> >
sa-

, patys išž
< 4

, i

Jaigu patys 
neisztyrinejotc 

skelbkite ir 
džius ” 
bft
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susiorganizavo
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motor iii 
Moteres 

kuriu tik- 
paleistn-
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UŽzECZETINA KORNUS UŽ PASKOLA FARMERIAMS.
Valstijos inspektoris wžpeezetinil fllrmorin komiu už pa

skola nuo valdžios ant suszclpi|nu farmerin niinojaus valsti- 
iai, pakol farmeriai neuž-ja. Komai bus užpeczetyto-s lyg (0|j 

mokos skolos valdžiai.

Drąsi Apga vysta
Laikraszczci parižiniai skel

bė apie sekanti 
Kokis tai

KATALOGAS KNYGŲ

No. 100 Tūkstantis
Viena" puiki didele knyga.

irNaktų 
27 Arą-

Y ra tai ketvirtabiszkos istorijos.
ipauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 

jdidelu puslapiu, 150 paveikslu, gera
Iruta popiera. Druczini ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintait 
/Iranis. Didumas knygos 9’4 per 6%

Pirkite o nesigailesite. $2.00
No. 101

audoklinais

colius.

u z pa-

15c

35«

Nuo kokio tai laiko Tekšno
sią 
drauguve po vardu 
Nematomos Akies
siu yra' nubaudimas •r
vingu moterių kurios negyvena 
dorai su savo vyrais ir už kito
kius prasikaltimus.

Ana diena szeszios moteres 
tos draugavęs iszveže isz namo 
Mrs. Fay Reese, 35 metu in gi-

atsitikima: M J
ž m o go 1 j s, apdrisk e s 

su senu cilindreiu ir suplyszu- 
seis czebatais priejas prie fur- 
mono automobiliaus tarė:

— In hoteli de la P’aix!
(/

Szauferis (tas ka automobi
liu varo) dirstelėjo ant n tižiu-
reto svcczio su misiszypsojimn. u

‘ I— O ka tu veiksi hotelije 
de la P’aix — užklausė links- 

, ria kur gerai suplakė botagu už mai.
, [tai, kad kankino savo dukrele.

Vertėtu panaszes draugavęs 
sutverti po visus miestus, o 
ypatingai Lietuviszka szaktiw.

— Noriu suvalgyt pietus.
— Szauferis nusijuokė ant 

visos gerkles:
— Iszsirinkai

i'sztikruju

Tas tuojaus susiprato ir pa- 
prasze idant sveczias tuojaus 
užmokėtu, 
suvis ne lemino ir norėjo isz- 
eiti. Tarnas da daugiau paėmė 
drąsos ir sulaikė grafa. Isz to 
pakilo barnis ir paszaukc po- 
licijanta, 'kuriam apsako visa 
historije grafo su laižybom« 
grafo Lauzun bet policijautas 
tam ne intikejo ir poneli inga- 
bono ant policijos. Czionais ka- 
misorius policijos pažino savo 
sveczia, kaipo sena k|iltininka.

_m 
kio

sveczias 
bet grafas ant to

mano

■Ii ilgi I I* i Mk *0' |F" b

kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .26*

No. 165 Asztuonios istorijos qpie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczfuą di 
....................  * “ ‘ '1 

122 
.  |5*

deli reikalai, Senelis, Dienos ken|eji 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu.

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus. ....................  15c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie D a sekta nekaltybe, Va> 
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkel 
pavogė naktini sarga, Atidengta |u-

■■■■ ■!»
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi 

mieras Ir apie Bedali. 44 pus........
' No. 129 Keturios istorijos apie

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žemą, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu.......... 16<

No. 131 Puiki istorija apie Joną 
sza Korczaka. 262 puslapiu. ...

No. 132 Trys istorijos apie An 
glprius isz Valonczijos, Kožnhz> dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20<

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu.................................. 15«

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie (Jrlika razbaininks 
43 puslapiu .................................. 15« i

No. 136 Keturios Istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapio.................. 25«

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir ŽiOma, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amorike praleidžia azvente Užgyml- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlua, 
Sau)*- geriausia vedintoji..........1B«

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Valdui ii, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15*

No. 141

Kapitonas Velnias. Pui« I 
^us npraszymns, didele knyga, 404 
punlapiu. popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
ninaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidclota, apisnka isz 
pirmutines puses szimtmeczlo, Įsi
imta isz Lietuviszku užlleku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos, apio Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25*

No. 105 12 istorijų: Nedaryki* 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai. Vclniszkas kazlravimns; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka..................................... ...,25c

įH

No. 106 Penkios Istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................. .20*

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu 
tis, apie kupeziu kuris n o te j o pigiau* 
iarbininko. 182 puslapiu............35*

No. io« Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25*

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias

dinata, Žmogus be szirdies, Užipirao, 
Iszgelbcta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.................. ...25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeukok aukso 
szirdyje, Laps ir vynuoges.. *.. .15«

No. 170 Asztuonios'istorijos apie 
Barbėk, Mokytoja, Velnfszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganczfo ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu.

No. 171

121
...««••• •«•••••.,••« 25* 

Vieniolika puiku istorijų 
■u paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

Dvi istorijos .apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 

puslapiu......................................
No. 173 Penkios istorijos 

Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Menka, Pakaruo
klis. 220 puslapiu......... .............. 35«

No. 175 Pasiskaitymo Knygela: 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenėlis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 

i mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
' apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 

Keletą juoku ir paveikslu. ......... 15c

Nusimimas seno jaunikio.
25eKeturios istorijos ajis 

M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczloje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kcrninuu, Bo- 
Icsztns ant salos Dago. 64 pus. .. .20* 

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu* 
ižo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15« 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o mnluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... .15c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudina* 

Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninks i 

Rernadina. 61 puslapiu...........15c |
No. 145 Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
dalis) Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
Ha isi apisakelo, Mocziutes Pasakojimas 15c 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszkh lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 62 pus..........15«

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszfsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposolei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposeloi. .. . 20c

No. 113

No. 172

.15*
apie

Turėsiu priimti ant ko
lai ko pono 

kami soriau
1 a i žy bas isz la i moja u
savim, jog szendien
su automobilium ir suvalgysiu

I

Bet ponas

I

svetingumą, 
savo 
pats

važinėsiu
su

Girnos sargas, 
25«

gerai, 
galima to

nais pavalgyt gerus pietus 
bet kaip man yra žinoma, pir- 

tureti

J

ežios istorijos: Dievo sureda, Velninsmielasy

pavalgyt gerus pietus hotelijc do. la Pnix. Pie- inam°je» Kandidatas ant apsipnezia- 
tus

Iszrasdami kalte kitu žmonių, 
ncužmirszkime apie savo kal- 

Jaigu jau turėsimo panie- 
kinet kitus ir iszrasti ju kaltes, 

> savo 
pastogių. Kasgi sziadien.randa
si be grieko f —£ 
Geriausia perkratyt 
žinia,
Priesz szmeižima kitu, apmąs
tykime kiek tai blogo gali 
neszt žmogui, moterei, ar mer
ginai. Geriausia apie kitus no 
kalbėti ir nešmeižti ju, pakol 
patys ”

ta,Kiek tai žmonių naudoja žo- 
»> arba 

vela
džius:

taip man sake”.
ugi girdėjau

Kiti 
kalba: girdėjau kad jisai gere,! uj' ^ti ’po
< 4

(tęs.

girdėjau kad jisai praleidžia 
daugiau kaip uždirba, girdėjau 
kad jo gyvenimas yra paleistu- Į 
vingas, 
dėjau buk jisai draugauja su 
svetimom moterim, kad yra ap
gavikas ir Lt.“

Ir taip tie 
jau” ir “sako 
svietą be poilsio, 
kalt uja vyru ir moterių ar mer
ginu likos “iržmusztos“ tais žo 
žiais, kiek tai neteisingystes 
padare ir užtnicino mirti žmo
nių žodžiai “girdėjau” ir “sa
ke“!

Žmogus turintis sveika protą 
nemestu akmenis ant kito, jai
gu jam kas palieptu taip pada
ryti. Pirmiausia iaztyrinetum 
priežaste metimo akmens, bet 
milijonai žmonių daro arsziau 
ne kaip meto akmenis ant savo 
artymo. Girdime, kad taip 
ko“ ar “girdėjome” 
giau padaro bledes ne kaip in- 
žeidimas su akmeniu.

Argi neimtu geriau del žmo
nių kalbėti: “ 
k a asz žinau, 
ka a“

rn

kad jisai bedievis, gir-1*:

žodžiai
sklaidžioja po

Kiek tai ne
»i

4 4 girde-

girdėjau” ir

y y

sa-
. o tas dau-

4 4

kalbesiu tik ta, 
o ne paantrinet 

girdėjau
Curime ausis idant

y y

girdet, 
akis kad matyt, smegenis kad 
suprasti, bet devinta dalis žmo
nių kitiems duoda matyti, gir
dėti ir suprasti už save.

Paimkime kaimene aviu ku
rios eina paskui savo vada su 

Tos avys

£11’-

varpeliu ant kaklo, 
perstato žmonis, kurie “girdi 
ir “-sako’’. Matome szimta aviu 
kurios iszsibaide bėga aplinkui 
ir aplinkui pakol nesukrinta ne 
gyvos ant 'žemes. Gal tos avys 
persigando mažo szunyczip ant 
žemos, kuri drūta avis galėtu 
sumindžioti su savo kanopa. 
Bet tarp aviu yra numone“kad 
Bile szUo gali uŽmuszti avi °, 
todėl bėga nuo jo persigandę ir 
stimpa netekia pajėgu. Jaigu 
avis vietoja klausytu “ka sa
ko” ir susitarė pasakytu viena 
in kita “stovėkim malsziai, pa

> vimo, Dzūkas iszvndavp savo paeziabuvo gardus ir 
smagus. O dabar ponas kaml- 

» geras .paskirti 
man mano pakaju o pasiliksiu 
tavo sveczium per koki laika.

gėrimai tgį.Tabakierka, Kaip žydas moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka^-ku-minuso reike turėti riebia

, v . • i .4* ... soriau buki toipantras turi Imti gerai . n 1
! pasiredes o
i reike Imti džentelmonu.

t

maszna,
f

treczes

Seni ir jauni 
savo sav- 

po tam kratykime kitu.

neapsiezystisime.

at-

Rūgo ja nekurie musu skaity-

daigias 
Trys 

daigiai kurie tau neatbūtinai 
yra reikalingi.

— Turi teisybe — atsiliepė 
nepažins t amas.
* — Nes žmonis lankei bius
tą. Asz esmu
zun o ėjau isz laižybu su savo 
prieleleis, jog szitam pareda- 
le važiuosu automobilium po 
miestą Paryžių ir suvalgysiu

£ ra fa s tie Lan-

Pa ryžiu ir
<tojai kad szimet negavo Kalen- pietus hotelijc de la Paix. Del, 

dorinus. Labai mums nemalonu tavęs atsiras szimtas franku.
praneszti -del mielu skaitytoju
kad ir iszdavysto panesze daug

Paskutines Žinutes

1[ Mount Carmel, Pa. — Ge- 
neraliszkas vikaras isz llarris- 

monsignoris 
'būdamas 

per 47, mo-

bvirgo diecezijos,
Albizns Menwese, 
ežia prabaszczium 
t us, mirė, turėdamas 72 metus.

Marysville, Mich. — Sze-Sz 
szi vaikai užlrosžko ant smert 
kada 4 metu Phillis McClure 
norėjo iszvirli pietus ant

pruka teipgi keletą juoku, geru rodu.
ir t., t. 48 .puslapiu........ .............. 15c

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai:

(8 Dvasiszkos ir kitokios knygos
No. 176 A-Be-Ccla arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku...........................•'.................. 15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra 
iszdęda žmogaus ateiti.................10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites su

Pavojinga klaida. 45 pagialba kazirom.......................... 10c
No. 179 Tikriausia Burykla, su

dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų. .

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokėjimo pinigu ligo
niams .............................................25c

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nog sudėtu pini 
gu ant susirinkmu. .

No. 146 Dvi Istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 147 Trys Istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas b 

Stebuklas. .74 puslapiu............... 2O«
No. 148 Dvi istorijos apie Jone 

Alena,
puslapiu ........................................15c

No. 149 Asztuonios i s t o r ij o r 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 

Penkios istorijos, apie Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 

' Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
Užliekos isz senovos padavimu, Peary so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito- 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 115 Puikios istorijos apie Kan- i 
tra Alena, Motynk eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku- puslapiu

na,

Ir

* 'O f

.. .io«

t
gilzi
nio pecziaus del savo lolukcs. 
Gazas visus užtroszkino.

Atlanta, G a. — 
pa d a i'C czionais daug 
Žuvo asztuonios ypatos ir 
žeido 90 žmonių.

11 Melbourne, Australija. — 
Po visa sklypą užėjo toki karsz 
ežiai kad žmonys tk1 
lauke. Daugel į s g 
po o 20,000 aviu žuvo nuo ugnių 
kada žole užsidegė ant lauku.

11 Jackson, Miss.— Vėtros 
ir lietus buvo 'priežaste mirties 
asztuoniu ypatų ir sužeidė,dau-

Vanduo pac|are milžigisz- 
kas bledes.

11 Philadelphia. Laike 
Naujo Meto parodos, apie szim
tas žmonių likos sužeista per 
susigrūdimą ir apalpimu dau
gelio moterių.

1[ Glendora, Miss. — Upe 
Tellahatęhįe iszsilicjo isz lovio 
užliedama visa aplinkine ir na
mus. Tukstancziai žinonip lau
ko iszgelbejimo per luoteles.

1[ Springfield, Mo. — Ketu
ri polici jautai 
kada stengėsi 
Young, 25 metu, 
marszala Mart Noe du metai 62 puslapiu 
atgal.

U Mukdana8. — .
niszkaH konsulb Cnlvor B mybe- Valingo imog.u. .unu., Try. 

Chamberlain likos skaudžiai kuris buvo protingesnis už savo poną.
apdaužytas kada iszlipinejo isz 
savo automobiliaus per tris 

IpuNvyiiiiip jruwniui«U| uu urui1

tis ir Skuputis. 60 puslapiu
■ t

....25c No. 150 Keturios, istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis,

• •••*•••••• .25c
No. 183 Naujas Didelis Sapnorius 

arbaiszguldimas sapnu, 160 puslapiu 
su 283 naujaispaveikslais, drueziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 

........Si.50 
Klausymai ir atsekimai 

Angelskoj ir Lietuviu kalboje, del tu 
kurie nori 
popieras .................................. 25c

No. 189 Gromata arba Muka musu 
Iszganytojaus Jezuso Kristuso, per- 
raszyta isz gromatos rastos gra-* 
be musu iszganytojaus . Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikus, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo nkapleri.

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauakio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz,, Jezuso Kristuso.................10*

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ežios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. ...... 

No. 195 Maldele 
Szvencziauslo Veido Viesz. Masu 
Jėzaus Kristaus..........................

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MARANOY CITY. PA 
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Nepažinstamas 'kalbėjo tai 
atvirai rodos prie to buvo pa- 

. Szoferus 
automobiliaus tuojaus persi
maino su savo -nuomone. Užsi- 
smaugo kepure ant akiu, por- 
praszinejo tukstaneziris kartu 
kalbėdamas, 
prato ant jo, 
augszto gimimo 
su g_„. 
mas 
jo prie

tra Alena, Motynk'eiles, Gudri Merga

nesmagumu per tuos blogus lai-! jau nuo senei
kus o laikraszti reikėjo leisti ar 
žmonys mokėjo ar nemokėjo o 
kas metas keliolika tukstaneziu 
doleriu buvo vįs trumpa 
skaitytojai visai 
del “Saules“ 
gelis nauju. Seni skaitytojai 
pasiliko skoloja, nes nedirbo il
ga laika ir melde 
lairkaszczio.

Sztai, nekurie skaitytojai ra- 
szo mums, kad kalendorių isz- 
leisti mums nieko nekasztuoja. 

t

tokia ju nuomone, bet 
del tu, kurie apie drukoniszka 
darba mažai iszmano, truputi 
pauškinsime kiek iszdavimas

nors 
nesumažėjo 

nes pribuvo dan-| 
Seni

jog 'tuojaus su- 
jog paeina isz 

po tam sėdo 
Įrafii in automobiliu. Veži- 
nuleko kaip vėtra ir susto- 

liotcliaus de- la Paix. 
Szoferis nubėgo tuojaus'in lie
teli ir apsakė locniniiikui buk 
jojo pasažieVius grafas Lauzun, 
isz priežasties laižybu, pasiro
dys kaipo valkata ir suvalgys 
czionais pietus. Geras juokas.- 

kalendoriaus mums kasztuoja Tuojaus pasirodė ir palis gra- 
Sau-! fas. Inejo su pakelta 

o rt ' i I >1 .i c» <1 o i ii r/i

nesulaikyti
y

0 e ra i y

ir iszleidimas itž dyka, 
les“

4 4

iszduvystai atpsaudimas, pilmis pasiszauszimo, 
iszsiuntinejams per paczta, ko-' sakydamas ant

galva, 
vos al- 

pasiklonijimo
U XI 7 | * ,

pertos, parengimas kalendo- tarnu. Grafas atsiseko ir už- 
riaus in spauda ir t.t. kasztuoja kalbino 
daugiau kaip tris tukstancziai Turėjo gera apetitu o gere 
doleriu. Todėl mieli skaitytojai ( kaip žuvis.

«au puikius pietai*.

, Grafas atsisėdo 
gali suprasti kad iszleidimas „tu dideles kėdes, iszgere 

cziorka juodos kavos su nrukn 
ir truputi užsnūdo. Niekas ne

kalendoriaus už -dyka panosza 
didelius kasztus.

Meldžiam guodotinių skaity- turoj() draHOS jį pnbudyt. Telp
toju nerugot, ir turėti truputi prflslinko. kelios (ldynos, nnt 

galo aisidrasino vienas isz vy
riausiu tarnu, provindamasls 
užmokesezio.

Nusiunskito ji pas ma
no bankieru! — atsake grafas 
ir atsikėlė.

kantrybe^ jaigu laikai s^imet 
norą kiek pasigerins, tai ant at- 
einaneziu Kalėdų gal iszleisime 
pui(cu kalendorių.

Skaitykite “Saule

I

M .

■ <1—■! 4 4

i

geli.

Viešnios 
bledęs. 

su-

iūri miegoti 
yvuliu pasti-

likos nžmuszti 
suimti Harry 

kuris nužudė

nigo istorija isz kares, Vargszo pa- 
itkutinis nkaitikus. Juokiu

No. 116 Istoriją
puikus apraszymns. 119 pus.

No. 117 Septynios istorijos apie
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs,

No. 151

Ant kiek užlaiko moteres pa- 
t15< 

Penkios istorijos apie
25* Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios preke 

apie Sierata, akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka- 
15c ralium. 61 puslapiu.... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, .Drūtas Petras, Nuogalis.

. . 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gal* 

62 
15c i

No. 184

62
iszimti Amerikoniszkas

Karalius gontelmonas, Karczema nuo puslapiu. . ..
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. '__
puslapiu .,

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu ............................  .15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemuuo. 58 
puslapiu ...i............................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 68 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apio 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu... .............15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingaą zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu . ..................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apio Baisi istorija. 61 
ouslapiu .........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa-

181 luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ..........................

No. 154 Trys Istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........25«

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu...

157 Juokingas apraszymas 
apio Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu................................... I

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va- 

’.. 15«

35c

15c

No.

15c

15c

46 
15«

gis. 60 puslapiu
No. 160 Keturiolika istorijų aplo 

Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpata Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, M*- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Ęudyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus...’.... .......... 25*

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras Ir Kre

• ••eeeeeeeeeees CRI 
Katekizmas,

................ 10c
Arcibrostvos

4

DABAR!

.10«
t

ekutinis noras, Septynis brolius, Var- 
\ i glnga žmogaus sunu ir razbalninka

No. 126 Penkios istorijos apit
A metiko- Dot®8 gyvenimas, Priversta links*

Culver B
-y. * užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas

61 puslapiu......... ............................IBs
No. 127 Trys istorijos apie Dūkto 

pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu- 
l,..»• 15o

pesziusj Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.25c

No. 162 Trys Istorijos apie Baisi 
naktis, Psuko pasaka, Protas apti ^siuitų aut

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.......... ...10c

fcfo. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Niufi T^ęrfirina, Ulvydus vy- 
ras. 137'puslapiu...

.10«

No. 164 Sefctynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mot*

4

bytu geras laikas užraszyti 
laifcraszyti “SAULE“ ir del 
Gaminiu in Lietuva, isz kurios 
turėtu daug džiaugsmo ir link
smumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gy
venimą po sunkiam darbui.

, \ l'r * ■ 1 \ l 1 ‘ i ; f lk r' "

Prenumerata kasztuoja in 
Lietuva tiktai $4.00 ant meto. 
W. D. BOCZKAUSKAS * CO 

MAHANOY CFTY. PA.■

“SAULE“

♦>



* PAS1AUKAV1MAS 
DUKTERS

Ibz Gyvenimo Varganu Darbi
ninkių Sriam Laike.
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SAULE
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— pritarė) Hu, jaigu tiefc temokus už dar- le.
firiHIHHIHIIimHHIIIIIIIIIIIHmimmmttHIIHIHMIrtrtmill PASAKĖLĖS ISZ ’ 

GYVENIMO 
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Tėvas kalba in vaika:— .Nu- 
neszkio szita buteli in aptieka 
ir pasakyk ponui aptiekoriul, • 
jog jojo budos «ant isznaikim
ino blusa yra niekai — jisai 
tau sugrąžys pinigus, nes jisai 
gvarantino taji maiszima.

Į i Vaikas* nuejo in aptieka lt

Mano tėvelis nori idant 
11 ponas sugrąžytu pinigus nes 

.jusu maiszymas prieszais blu- 
; sas yra netinkamas.
I Aptiekorius:— O ar tavo te-
I velis gerai perskaito ant boh- 
kos kaip naudoti taji maiszy
ma'?

Vaikas:—

M

. *. keikdama balsu..
— . Olę atovejo galva su- 

krautuvejo skolai atliks rublis taip greitai, da berti vii lando le, spaudus; mttina nusiminusi ,
I I.______ _ ____ •_______ __ 1

— Kas to nežino, 
Oue, da su didesne paskuba va r ha gale menesio vėl gausiu tris, * — Karaliene mano; kodėl
tvdama karolėlius.

Aut rytojaus Ole darbavosi, o ten jau yra apie deszimtis! 
dirbtuvėje lyg karszczio apim- p' 1 T ’ 1. ' ' ;
ta; veidas doge, rankos drebo- ir tartum liepsnose sustojo pas nerami, 
jo, lygu kas duris pravėrė, szir-.duris namu savininko. Valan- — ~
dis jai plakėsi

dirbtuvėje lyg knrszezio apim- Ole nutarė: Inbego ant trepu

4 '

maldavo savininkas. . ' kure primusą ant kurio stovėjo
— Darbas laukia, motina brts skardinis drivmulys su 

, ’-L paaiszkino Ole.
— Spjauk tamsta ant to

i niu.' .
Ole a tsi kvostojo s

vande- 
r 

atsisėdo
smarkiai lauke deld pastovėjus atsigaivino ir darbo! nejau užsimoka tokios prie stalo, pasiskleidė savo dar- 
. iI.......Iakutes varginti darbu! — roko ba irome varstyti bHzgucrim.

Kas?— pasigirdo isz vi-1 savininkas, nie, no, tokis aniuo- Asznros smaugė ja, blizgjieziai
ponios ineinant ir bijojo kad no; paspaudo duriu skambut.
atsisakytu jos praazymo. Inejo 
galu galo kaip visada szilkais dau^ 
sznabždanti, didi, neprieinama 
su reikszme savo nervingame

Anksztoja pastogeja prasi
dėjo dirbtuvių gyvenimas, apie 
kurio baisumu negali turėti su
pratimu tas kuris jo neprityrę

Gy vertimas
sveikata,* pavergiantis dvasia,į nutildavo poniai inejus ir da

bar nutilo visos, vien girdėtis

veide kuris nepridave drąsos ja I*

— ■

Iakutes varginti darbu! — roko ba irome varstyti Mizguczius.
• . a. • • i t« žifera t .. •

lelis <no del darbo, tamsta visai per itsznras atrodo dvilyĮiiąi. 
nuo Ole nukratė aszara ir vol vars- 

szios dienos asz tamštos... dede, te

iszc3iulpantis| prakalbinti. Paneles paprastai' ke rankoja iszsikiszo sena m

darantis isz žmogaus maszina.
Ir da ne, kažinkn žemesni už buvo tamburku paksznojimas, 

maszina! nes maszina, perdaug ir barszkojimas stikliam ant 
neapsunkina isz baimes kad ne 
sulužtu kokia dalis, nes reikės 
ta dali nupirkti ir mž ja užmo
kėti, masina tepa kaadien kad 
nenudiltu, žmogumi gerankpel- 
niu nesirūpina niekas ar jis pa
valgęs ar ne, niekas jo dariio ne 
aprubėžiuoja, nes žmogus kad 

nu- v uz-

siūlo traukiamu.
Pone per visas 

perejo, peržiurėjo durim,

7 »
SSttviszkc, gyventoja tre- nemokėsi man už narna 

cziojo aukszto.
Durys atsidaro ir su žva- karaliene mano!

— Bot tuo tarpu asz visgi, statydama priesz ja stiklino su 
arbata, — ka asz tau duosiu? 

atkartojo Ole, sudiovu ir aeziu no duonos, no cukraus
— Asz visai užmirszau, — 

tarė Ole ir iszemus isz kiszenos 
Meldžiu nesirūpinti, na savo uždari)! aut stalo padėjo,

10- 
tcriszke ir piktai u'žkla*use:prie' turiu atisisveikintf su jrtmis, 
ko ?

Norėjau matyt poną Surbcle-'.jums, už poros savąicziu gausia 
vieži u — tarė Ole.

— Užimtas, arbata geria—
savo

lll» II Ole, •" r—’ prabilo motina.

Jį t

BALTRUVIENE
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I kalba in aptidkori:

I
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i I
'Hii jau szirdeles senas metelis į

*

uždarbi tai atsilyginsiu.

Hveikata padejes žūsta in 
vieta nejeszkomas ateis ir 
virtusio darbininko vieta < * 
ims.

Taigi ir Jokubieno su jos Ol
ga niekas nesirūpino, darbavo
si jos negaiszindamos laiko už 
geros arlwitos su szmoteliu duo
nos, paimtos krautu vėlojo ant 
bargo, dirbo dienas ir naktis.

Ole biski prisnudus apsi 
szaltu vandeniu

nedrąsiai pra-

vienai negaliu 
kyrium, mokėsiu vi-mokėsiu

darbininkių 
pa

gyre, verčiau gerai radus visai 
peike, patemijimus darė, retai 
tylėjo.

(Jalu gale susilaikė prie Oles 
ir tyliai žiurėjo darbo.

— Poniute,
bio mergina, ar negaleeziau asz 
gauti, kiek už darbu, man bai
siai pinigai reikalingi...

Pone pažvelgė in ja susirau
kus nelemtai, — kas do laikas! 
asz gi tamsiai 
mokėti s

tai ir tamsta gausi!
Poniute susimylėkit! — 

tarė mergina su aszaromis aky
se, isz buto mumis varo, ka asz 
padarysiu!

— Tas man nerupi! — su- 
szuko pone, —antras dalykas, 
nekiek uždirbai per tas kelias 
dienas, tas tavęs neiszganys, ta 
syki atiduosiu kiek tau priguli, 
bet daugiau kad man to nebū
tu! • *

Atidarė stalcziu iszeme kny
ga ir eme skaityti.

Tamstai iszeina trys ru-
ir

soins

?

atsake susiraukusi boba, kodėl ka-gl kad jau taip skubi tai su
ko czia na k-! diev!

Ole linktelėjo galva ir noro 
jo iszeiti, bet senis nuo kėdes 
paszoko ir tragiszkai.praskleis- Į smaugiauezioms aszaroms. 
damas rankas suriko: — Nejau

diena neatėjote, 
ežia baidytis, jųdaukit paklau
siu!

i n vesta in 
sėdėjo

—paimk mamyte pas Žydą ežia 
žemai, pas ja neik daugiau.

Motina iszbego. Ole palenkė 
galva an tranku ir davė valia ?

To asz nežinau, 
tik tiek žinau, jog tėvelis isz- 

visa jusu maiszyma, o 
blusos kaip kando teip ir kan
da ji!

Aptiekorius apalpo iszgirdes 
tuos žodžius.

, praėjo,
Naitjas galvatrnkcziais atėjo

Asz manau, kad naujas bus 
geresnis,

Del visu linksmesnis, 
Ir del mane bus triūso daugiau
Ba skaitytoju pribuna tai bus Kcro 

geriau,
gal goresni a gausiu

Tai ir pajėgas daugiau atgau
siu,

Kas diena isz visu szaliu raszo, ‘
Ir prisiunezia pinigus,

Tai szirdeles geriau bus,
Dieve duok idant visiems gerai le jam parasze meilinga gro

bu t u,
Darbai gerai visur eitu, 

Tai jaig

Gero arbata ir lygiai su mo- 
taip su dėde atsisveikina! — iiy tina klojo plianus szviesios at- 
pakol Ole susiprato kas darosi, 
senio sulužes veidas buvo jau 
visai prie jos veido o nuseilio- 
tos lupos szliužinejo po jos akis 
skruostus, kakla.

Ole isztrukus isz jo ranku, 
žodžio negalėjo pratarti, senis 
szniokszdamas kaip dumples 
kartojo: — nepyk, asz gi dėde., 
(ledo...

Ji atsisuko ir lie dvasios isz
bego pro duris.

Diqve mano! — isztare 'bai
gi rdejosi baisi

I
I

I •I t
rities kada užsimokės visas sko 
las ir ramiai be paskubos dar
buosis.
. Svajojo vargszes o j
mas savo vėžėmis ėjo.

Ant rytojaus vakare
Ole parojo, rado motina 
susirūpinusia.

Nenorėjo sakyti kas jai ant 
1‘alu gale Ole iszgavo

gyveni- Saliunirikas M. vyras iszva- 
žiavo in Atlantic City. Paežiu-

— Ta pasakius boba užtron 
ke duris ir Ole paliko už duriu 
tamsoje.

.Jau ketino augszcziau lipti 
in savo lindyne, kada durys at
sidarė ir ta pati bo’ba iszkiszus 
galva tarė: praszau inciti!

Ola inejo, ir tapo
kambarį, kuri už stalo 
ponas ir gere arbata.

Buvo tai senokas vyras isz- 
purpes, sulužes, apvalu jo vei
dą su dviem pagurkliais dalu 
no didele mėsinga mėlyna nose 
su dviem karpomis apaugusio
mis juodais plaukais, po barz
dos seniai jau maeziusios brit 
va buvo paviszta balta serveta. 
Vienoja rankoja laike szakute, 
ant roja peili. Olei inejus pri
merkė ir taip jau siauras akis, 
apžiūrėdamas ja 
iki kojų.

Ji linktelėjo galva ir • uedra
ini pratarė:

Atsipraszau kad taip vė
lu.. diena asz dirbt u veja, 
jau praszyti tamstos palaukti 
kiek su nuoma.

— Tamsta pas mane gyve
nate? — užklausė savininkas ir 
tuoj pridėjo: — tamsta pra
szau sesytis ,arbata sykiu isz- 
gersiino, praszau— atkartojo 
ir pasikėlęs pristūmė jai kede 
o pats užsiėmė pripylimu arba
tos.

I
biski 

prausdavo su 
ir isz ryto ėjo in dirbtuve, nu- 
neszdama daryta namie darbu, 
vakare pareidama su nauja me
džiaga.

Užmokėsi m visas skolas, 
tada lengviau padirbėsime! — 
džiugino save vargszes, tuo vil
ties žodžiu pragindamos miega 
kuris merke suvargusias akis.

Viena syki,, juodvieju viltis 
da sus tirpė jo:

Atėjo isz siuvyklos kurioja 
Ole pirma. <larbavosi , viena 

• darbininke tarė: Na tik dabhr 
drauge ir žiūrėdama in juodvie 
pralobsite!; tai baisiai brangus 
darbas, musu pone vakar pirko 
isz krautuves tokiu kutu ketu
ris arszinus, užmokėjo po pen- 
kiasdeszimts rubliai.

— Negali būti! — suszuko 
nustebusi Ole ir jos motina žiu
rėjo in siuvėja lyg in žvaigžde.

—• Tai trejetą szimtu uždir
bote lengvai skaitant! paszne? 
kejo drauge ir isze,jo, pralinks
minus szirdis vargdieniu.

— Da nuo skolų atliks! — 
džiugino save duktė ir motina, 
d a su didesne paskuba varsty
damos karolėlius.

Taip jom vakare besidarbuo
jant ,durys ju lindynes atsidarė 
ir inejo kiemo sargas.

Nesibeldė in duris inejus ke
pures nenusiėmė, kaip tai pa
prastai daro sargai ineidami su 
kokiu reikalu, namu savininko 
siuneziami 'prie biodnu 
toju augsztybiu ir drėgnu 
t remi.

Taigi ir szitas inejo, ir tuoj 
priimdamas valdininko tona ta 
re: kodėl nemokate nuomo, ka< 
taip daro? ponas liepe kuogroi- 
cziau pasirūpinti, nes kitaip isz 
mes! Kas kaltas o kam prisiei
na metavot, ir sukinėk tu žmo
gus sau kojas po visus 
tfu!

Nusispiove ir iszejo užtrenk
damas duris.

Motina ir duktė pažvelgė in 
savo nusiminusios: — kas bus? 
•— ture motina tykiai.

— Rytoj nuėjus papraszy- 
siu, — tarė Ole jau nemažai už
dirbome, užsimokėsimo ir da at 
liks. a

Reikia praszyti, 
kaip nors 'bene isz 1

‘t uekolu, skola blogiau kaip Ii-[menesio galo. . \ l
— Butui reikia joenkiu rub- batu iszgedus nuo kėdės atsike- ' kus atdaras

nuo galvos vo,

gyven-
8’1-

r>.’

urvus,

rasit

S

rankn kada 
labai

siai, kuriame
skunda ir eme bėgti augsztyn.

Tnbego in savo pastoge, nu
mėto skrybėlė ir suspaudė ran
komis galva,

dunzgojo.
Baisiai

uže joja verpeta-

bliai ir asztuoniasdeszimtys ' * •
kapeikų, tare visu drebėdama.

— Mes gi su motina nakti
mis dirbome; poniute apsirikot 
ar ka, jog tokiu kutu ar szimts 
rubliu! Mes gi’padarome apie 
dvideszimts arszinu!

Kiek kainuoja tau nerupi! 
asz ne krautuves kaina moku 
be dirbtuves, netinka galite 
daugiau neimti, — kalbėjo po
ne iszemus isz sidabrinio radi
kaliu tris rublius ir aszl,nonos 
deszimtš kapeikų, — kogi nori
te jog pirmoja savaite niekur 
nemokama, tai ant iszmegini- 
mo.

Ole pritruko žp-do, tas smū
gis perejo jos jogas.

— Susimylėkit pone, duok 
man darbą kuris duotu uždar
bi !

nerupi!

— Norėtumei! — eme juok
tis pone, geriau mokama darbu 
dirba vyresnes paneles tai ne- 
invairus darbas, nes kiekvienas 
gali padirbti, pagal darbo ir 
kaina!

Ta tarus pone atsisuko ir isz- 
ejo isz dirbtuves, paneles 
bruzdd ruosztis eiti ir Ole 

uždari)!

su
pa- 

ir taipogi

ate-

susi-

eme savo 
iszejo.

— Ka asz mamai pasaky
siu? tokia rodos pažiūrėti po
ne nesi šarma t i jo, jog tai vagys
te, ne,zbogiau da kaip vagyste! 
vagis 'vien turtą pavage o to
kios pęnios isz vargdieniu svei
kata iszcziulpia! siurbėlės!

Ole verkti negalėjo, akys do
ge, veidas dege, galvoj uže, da
bar jaute baisu nuvargima, va
landomis stojo negalėdama pa
eiti.

Inejus in kiemą atkistojo pas

buvau nerami, 
tarė motina, — tavęs nesulauk
dama iki sziol, jau devinta!

— Pas namu sąvininką bu
vau — pertrauke Ole.

— Nefolktfjd, J-ė-b'JrtJfz* lul- 
cziau pati vereziau....
— Vistiek! — pertrauke ma

tomai suerzinta.
Motina pažvelgė in ja ir už

klauso: užsimokėjai?
— Užsimokėjau, — tarė 

Ole slopiai, neužsimokejau, 'bet 
prižadėjo palaukti dirbtuvėje 
negavau sziadien, už dvieju sa
vaieziu... dabar tik tris rublius 
ir asztuones-deszimts kapeikų 
davė, kalbėjo Oue iszvynioda- 
ma 'medžiaga kutams varstyti.

Kaipgi su manimi bus?
— pasigirdo staiga klausymas, 
isztartas balsu panasziu in pin
kles girgždėjimą.

Į

Iki sziol Ole to ja pus'breksz- 
moja mažos lemputes nepate- 
mijo už szepes pas Įauga sediii- 
czios moteriszkes, buvo tai 
krautuvininke isz prieszais.

— Kas-gi su manimi bus? — 
atkartojo ji, asz ilgiau, laukti 
negaliu, isz kur norite imkit o 
man kas mano atiduokit, 
saVo kruvino skatiko jeszkau,

’širdies, galu gale Ole iszgavo 
kad vėl skolininkas buvo apsi
lankęs. Nuo jo buvo paimta lai
dotuvėms deszimts rubliu.

— Užsimokėsimo tarė Ole, 
ir atsisėdo prie darbo.

Led pradėjo varstyti nelem
tus blizgueziiis kada staiga du
rys atsidaro ir narasargis jose 
atsistojo.

— Ponas prasze kad panele 
tuoj ateitu, — (are jis kaip tai 
y i) a t inga i szypsodamas.

Ole nuraudonavo ir 
pasilenke ant savo darbo.

— Reikia eiti, tarė motina 
o rasit asz, — pridėjo.

— Ne, ne — tarė Ole 
ga lyg pasiryžusi, 
siu, — tarė atsigręžusi in 
ga, matomai norėdama nusibo
dot i nepageidaujamo svoezio.
Sargas iszojo, — Ole užsimas- 

cziu.si stovėjo prie stalo, paskui 
austumus blizguozius iszejo.
Už poros savaieziu, visos sko

los buvo užmokėtos, vakare Jo- 
kubiene uesidatbavo jan.

Oles praszoma gulo an 
užmigdavo ramiai szypsodama 
iszsipildžius jos svajonėms?

Nebijoję jau ne krautuvinin
kes ne kaimyno ^eradejaus, isz

žemiau

, stai-
— tuoj atoi- 

sar-

asz

mata, kuria užbaigė sėkanczel: 
“Visur jaueziu, jog tavos nc- 

u paezeduma užlaiky-; siranda artimoje, ar tai vaiksz- 
sime,

Daug pinigėliu sudesime.
Taip, Nauja Meta volei prade- kabantes kelnes ant vinies, pir- 

jome,
Rodos ant naujo užgimime

czioju, ar sėdžiu, laike miego, 
o kada pabundu ir matau tavo

mutini mano žodžei ir atsidusi
mas yra: o kad tai butu mano

Kaip girdėt, blogu laiku jau ne vyras czionais kabojas”...
r bus,

Ne vienas isz vargo nepražus 
•Jau daugelis buvo iszbaidyti 

nuo blogu laiku,

? Malianojui tūla mergaite va
re karve namon nuo artimo kai 
no, giedodama sau linksma

Mislino, kad neiszmaitys pa- dainele. Tame eina kokis tai 
sportelis užklausdamas mergi
nos: “Gal tavęs kas pabuezia- 
vo jog teip lin'ksma?”

“Argi bucziavimaa priduo
da žmogui linksmumą?”

tai mistereli, pabu-

ežios ir vaiku. *Nebijokite, bus geri meteliai 
Bus iszmaityta pati ir vaikeliai 
Tegul mums ne buna galvoją.

Ba tai Dievo rankoja.
Gyvuosime, 
Dainuosime,

Ir nedejuosime
Czia Amerike nepražūsime, 
Iszsimaitysime, gyvi busime, 

Sveikatele Dievas duos
Ne vienas, nedejuos,

Juk czionais Amerikas, 
Czion džiaugėsi kožnas.

Taigi ant szio Naujo Meto, 
Tegul nuo girtavimo visi atsi

krato,
Tegul dorai visi gyvena,

3

y

4 ‘ Žinoma.
“Na, 

cziuok mano karvute, nes jiji 
sziadien labai nuliudus.”

Ejdama ant krutamu j u pa
veikslu ana diena stovėjau ka- 
lejnoje pirkti tikieta.

Priesz mane stovėjo kokia 
tai moterėlė, o už josios gana 
storas jegamastis kuris buvo 

' nekantrus ir pastūmė moterių
Olos pias/zoma įęulo -anksti n • v ? • • >• erana smarkei Toii ansidairc. i . . . Tegul susirenka pinigėliu gana &ana smarxei. xuji upsiuuire,nu-trdnvn rnmini av.vnanr amn O v o o _ a

ryto ir vakare meldėsi už dirb
tuves savininke, parszydama

*

del jos geros kloties.
— Kad ne dirbtuve, kitaip

— kalbėjo už-pas. mus butu
migdama.

Ole žiūrėdama in ramiai mie-
ganezia motina maste tankiai:

O motule, motule, kad 
galetiimei taip amžinai užmigti

?

Tegul nelaiminga szelpia
Lietuva

Kiek gali tegul duoda,
Ten kožnas konia dejuoja, 
Tukstancziai bedayoja.

Ant galo vėlinu kožnam viso
gero, k

Tegul dorai gyvenimą varo,
Tegul kožnas “Saule” sakito, miu žydelka ir Ikiauliu neval-

Po užkabarius nesitranko. |
Taigi ąena meta palydėsime,

Szita Nauja pradėjome,
Visiems bus gerai.

o isz akiu galima buvo suprast 
jog galėtu ji sudraskyt.

Storulis tuom nesusimaiszc 
visai tiktai atsiliepė: uVel, ne- 
suesk manės.”

X %

Ant to moterėle saldžei pa- 
szauke:

Nesibijok tamista, asz es-<<

gau. ?>

■M
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kaip taip galima imti neturintį ir nipkada nesužinoti teisybes! 
isz knr atiduot! O, kiek asz nuo nes asz parsidaviau su kunti ir 

gera duszia del savininko szio 
moL...

1 ♦ * *

na-

Žmogus buvo arosztuotaa ir 
apskustas, jogei pavogė nuo 
kito laikrodėli ir lenciūge)!.. 
Buvo sakyta, kad jis užmėto 
maisza savo aukai ant galvos

I
Czia 

nutrypė
surasiu!

szirdi!
Nagi duokit ka nors del tik

rumo, ka asz 'žinau iszmes isz 
buto tada szvilpk, kur asz jus 

rėkė boba kas kart
didžiau intužusi.

— Ka mes duosime ?! — su
dejavo Jpkubiene, vyro liga 
viską paėmė, sušimylekit, palū
kėkit dvi sanvaites uždirbfu 
daug yra, kagi daryti kad ne- 
iszduoda?! |

— O, kad jumis velniai, la-

Atspraszau, — atkartojo 
Ole, asz labai laiko neturiu, nu
mano vakarui dariio parsine- 
sziau, asz vien norėjau praszyti 
kiek palaukti... •

— Afiie ta nėr ka kalbėti — 
pertrauke savininkas szaipyda- 
mosi meiliai in Ole ir paemes 
ja už rankos verte szalip saves 
atsisėsti....

Ole atsisėdo ant krasztelio 
kėdės, buvo nusiminusi,
maiszįusi, taip jai tos vaiszos 
prie szirdies neejo.

— Tamsta pas mane gyveni 
ir dar nepasižinome, tarė savi
ninkas vis su kede traukdamo- 
si a rėžiau. Tokios gražios pane
les visai neprivalo mokėti, — 
susijuokė smulkiu juoku ir pa
ėmė Ole už rankos, gniaužė ja. stoliu turiu per ta savo 
savo ratikoja in akis žiurėjo 
marksztydamosi savo 'užtinu
siomis akimis.

— Meldžu gerti, — a, suste
nėjo staiga, — koks asz!
pasikėlė nuo kėdės ir
prie kredensu, isz ton atnesze 
bonka su vynu ir skrynute sal
dainiu, du stiklus pripylė, vie
na indejo in ranka Olei su ant
ra meiliai laižydamas prie mer
ginos pristojo.

— Susidaužkim! — tarė ant 
pirmosios pažinties karaliene 

vartus ir sviravo ka daryti: ar mano! koks asz laimingas kad' iszvilioti, o dailinsią, o laižysis
- — . * A a I * a v • • 1
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BUVO TAI JO SUNKIAUSIA
SUNKENYBE

 ........................... - 111 J1 
t ,........................... , ■ »

Ant mariu siaute baisi vie- Kad ne kojų pavilkt negalia,
Tai tau boba Krismus,

» Žiūrėsiu ar ilgai taip bus/ 
Mano visoki nuopuoliai ėda, 

O man via beda ir lieda. .

Kumute, pribuk kožnas szau- prismaugo ir apvogė. Tacziaus
kia

Kad pribueziau laukia,
1

■

O nežino kad vargu turiu,

I

sula, kuri kerszipo paskandi
nimu laivo. Pasažierini ir lai
voriai pradėjo iszmetinet viso- 
kes sunkenybes isz laivo, tiktai 
vienas f
paežiu, nesistengdami iszmesti I

prirodymu labai mažai buvo 
todėl teisėjas veikiai pasakė:

“Iszteisintas!”
Aresztuotasis via dar stovė

jo, nustebintas taip netikėtu 
savo paliuosavimu.

“Tu iszteisintas,” atkartojo 
teisėjas.
liuosas.”

l» I • I- S

pasažieris stovėjo su j£aįp tik mano kojos pasveiks

<< Gali sau ©it Esi

savo bagažo, Kada- laivoriai
kudralkos jus nelaimingos, bile prispyridojo idant ir jisai im-

eiti irp asakyti motinai teisybe tolus žiedas pražydo po mano prisilaižys,
* ' 1 • ... _ — _ * _ _ _

ar eiti prie namu savininko at- pastoge. Ole numano kad netu- juokiasi!
lipsime isz Hj praszyti kad palauktu iki rodama kuo mokėti nuomos ji 
n i« Ip n t 1 a ’  . ____ I I Ir it/, i nnr i n it/uiwn I i i a t b» ■ rwn w/a H 1*

ga, — patemijo motina.

tusi prie darbo ir iszmestu sa- *
iszvilios, paskui vo sunkenybes, .tasai pagrie-

I be paezia ir inmete in mares, Ii be paezia ir inmete in mares
• 1 * *1 t ♦ 11 • L

I

• trauksiu toliau,
Ba sziadien nieko nežinau 

Visas bueziuojui 
Su koezelu koezioju, 

Dovanokite jaigu katrai in- 
skaudinau,

I Bet kalinys vis dar nesijudi
no, tiktai spoksojo in teisojh.

“Ar nesupranti? Tu isztei- 
sintas. Neszkis lauk!” 
ko teisėjas.

“ Gerai,”
“bet/kaip bus su laikrodė

liu ir lenciugeliu? Ar asz turiu 
jam sugražinti ?

suszu-

vamtelejo žmoge-
Boba pripuolė prie duriu ati- aiszkindamas, jog tai buvo jo- Bet nepraVirkdžiau tai žinau, lis,

| kreisztis negali, taigi gore ar-. dare jas triukszmjngai1 ir pali jo .didžiause sunkenybe ir di- 
klapnojo žemyn dosnes gyvenime neturi!
'* * ‘ 11 ' k

»>
O dabar gudbai visi, 
Bukite visi linksmi; ■

(k

I
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ISZ WILKES-BARRE NEDĖLIOS
IR APLINKINES RYTAS

68— Mare Sronovskiute, 
Summit uli., likos aresztavota 
už vogimą maszneliu su pini-1 

• A • 1 V • •gaiš nuo moterių bažnycziosia/
Lietuviszkos Labdariu-

Tikras atsitikimas vyro, kuris 
sugryžo namo anksti ryta.

S A ULE ._______________

. . Nepame.ni kas toli™ nt- SAULES UŽTEMIMAS
F -J.. .

Viena gražia diena apysenis 
dzūkelis, sėdėdamas ties savo 
”piiJkcios” durimis, isz visu

— Seredoj Trys Karaliai.
— Ketverge bus msna'ku 

Kalėdos o gaujas Metas bus 
apvaikszcziojamas pagal Grai
ku papratimą 14 diena.

• — Publikines ir parapines *__
mokslaincs prasidėjo Panede- j gos Moteres isz Wyoming ap
lijo po trumpu Kalėdiniu vaka- linkines atlanko sieratuku prie

glauda Elmhurste, kuriems isz- 
dalino daug visokiu dovaneliu, 
paneziaku, czeveryku ir 
kiu reikalingu dalyku.

— Nuszokes nuo K. South 
uli. tilto, Jonas Krogelskis, 21 
metu taip susižeidė kad mirė Ii- 
gonbutyja trumpam laike. Jau
nas vyrukas buvo nusiminęs, 

darbo. Gyveno

C1JU.

a — Vela užsidegė szante ant
West End, Nedelioj po piet,

I *

kuria užgesino greitai ugnage- 
siai.

kito-

— Boba, sakau tau teisin
gai,* pąstatyk szluota kiunpe ir 
nedaryk sziadien velnovos, ai 
žinai kelinta jau valanda!! jau 
antra po pnsiaunakt... kaip 
mano gyva matai... Kaip tai 
greitai laikas bėgą; rodos, kad 

' tik iszejau isz namu...
— Sakai, kad asz

zo. <
sitiko...
riksmus, rodos vanduo, rodos 
ka toki inmete ‘m kriko ir kaip 
pasijutau visas szlapes, trupu
ti atsimenu, rodos rėžiau kam 

jin galva su akmeniu, po tanr

tik tiek, jog girdėjau

■

v— Mikas Abramaviczia ap- 
laike žinia isz Westville, Ill., 
apie mirti jo szvogerio Juozo 
Szmito kuris mirė praeita Ket- 
verga o bitvo palaidotas Nedė
lioja.

— Edvardas Navakas su 
paezia ir Aldona Navakaito 
kuri lavinasi ant norses, visi 
isz Jersey City praleido Szven- 
tes pas savo lovelius p. J. Na
vakus, 512 E. Pine St.

IszVisu Szaliu
SOVIETU MINISTERIS

RASTAS GIRTAS, IR 
BEGULĮS PURVUOSE.

Berlynas, Vokietije — Mask
vos policija suaresztavo girta 
ubagą,, kuri rado gulinti gat
ves grabeje. Nuvedus ji in po
licijos stoti, rasta, kad ubagas 
btivo ne kas'kitas, kaip tik bu
vęs užsieniu reikalu komisaras 
Jurgis Cziezerinas. Isztarnaves 
sovietu valdžia kelius metus ir 
persidirbęs Cziezerinas susirgo 
ir buvo priverstas pasitraukti.
•Bet jo sutaupytiem pinigam 

iszejus, Cziezerinas turėjo jiesz

kad neturėjo
ant 21 Maxwell uli., Ashley.

— Sekanczios ypatos 
musu aplinkineja:

Antanas Kazaczunas, mi-
Velionis ilgai'

mire

senas
; girtuoklis... Boba! užsistana- 

vyjk ka sakai, nes meluoji du 
kart... kaip tave myliu. Ne cs- 

’ miu seniu, ba turiu tik... lai 
j velnei paima.. . kiek turiu, tai 

nie-turiu... tai mano metai, 
kam nepavogiau — o girtuok
liu teipgi ne esmių, tik truputi 

draugais iszgeriau.
t

re 22 Gruodžio.
sirgo. Buvo vienas isz pirmųjų žmogus ne szventas... ba jel- 
Lietuvui apsigyvenusiu Ilazle- gu butau szventas, tai nesede-
ton sekcijoj.

Marga v i ežiu s, 
Kingston. Mire

Mirė Gruo-

juk

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY OITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoRzia pagal naujausia mada už 
pričnoma preke. Parsumdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

durimis, 
pajėgu stengėsi užrūkyti pyp- 
ko. Užsižieba degtuką, prikisza 

; prie savo liullkos, traukia, trau
kia kol degtukas nesudega,

pajutau kaip mane kas sodino 
in bambiliu, atvežė prie namo 
kalbėdamas: ” 
gali i neiti, nes asz ne eisiu in 
vidų, ba tavo boba mane papik-

” — Matai szirdžiuk, ji
sai tavęs bijosi, norints vyras 
kaip aržuolas!

— Onuk, szirdžiuk, tu ant 
manos ne keik, pastatyk szluo
ta in kampa... Sugrieszinau, 
muszuosi in krutinę: mano kal
te! ‘ moakulpa! grieszninkas 
esmių! Kas isz mus teisingas? 

*Dievc mano kas yra be nusidė
jimo?! Prislegiu tau mylema 
Onuk, 
ims mane pagunda, tai ejsime 
abudu...
Juozas, 
ir mes abudu.

— Szirdžiuk 
B u rbon o m u n sza i nes. 
gardi po pa rali u, duok ir man 
gurkszneli! F. W. S. B.

syta.

kol degtukas
Dabar Jan pup. |laskui ži(,l>ia ki(a h. vel tnia.

kia ir tail) be perstojiino, su 
did žiu usi a ka n t ry be, 
galo, apie ji visa žeme nebuvo 
apklota galais sudegintu deg
tuku.

Aikszy, Mocie, veczarijos.
A’ nemosi tu brudu? Jau visus 
sierezikus supliaszkinai ce per 
(Izionu ‘kap ultojus bimbsoda- 
mas,”

ko'l ant,,

Mokame 8-czia procentą ant 
J sudėtu pinigu. Procentą pride

dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Me® norim kad ir j u® 

, turėtu met reikalaus ®u musu ban- 
1 ka nepaisant ar mažas ar dideli®.

< t
G. W. BARLOW, Pres.

jog jeigu da karta pa

Ton bus Vladas 
Jonas Antanas — na

— Tūkstantis prieteliu tai Z j. FERGUSON, Vice-Pre®.irKa*. 
per mažai —- vienas nepriete-
Iius tai už daug. a--------- 1----------------—Llt== 1

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent/stas Mahanojuje 

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

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W.CentreSt) Shenandoah, P*. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

r ilgojo jo pati ant slenk- 
szczio sėdėdama. ’ ’

f •
Pakvctk bis'ki, muce,” jis 

man anudzie Barcz- 
kauckucis sake, 'kad jeigu asz 
parukytau seikiu, tai Yegetau 
šauly tymstano. Neiiiaczei ži
no, ar jis isz many cyciojos, ai 
asz ne

< i 

teisinosi
rnuce

4 4

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. -—Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Av«| Mab. City

tiktaiprie kurpaliai!s 
danguje...

— Onuk, paliauki;., pas
tatyk szluota, juk asz no tokls. 
Va, ka tau atnosziau... Gerti, 
geriau »— neužginezinu, bet Ir 
apie tavo neužmirsztu... Aliai 
esi akyva? Palauk... duosiu,i 
nebijok. — Nedele... Isz ryto 
nuėjau pas barberi idant mane 
apezystytu, o roike žinot, kaa 
pas geriausi, ba pas musu Juo
zą Unkerevicziu, po tam nuė
jau in bažnyczia, juk Nedele; 
po misziu nuėjau ant stiklelio,

ežia u

I

da užtrauk
O kad

« ; liuflka prizgrudau.
riktik 'tokio sciklo iii

M Busite pilnai užga-

i

f
lt

SKAITYKITE 4<SAULEM
■>ie..may..w........ .................................................. .. .......

t

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytdjas

K. RĖKLAITIS

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnnvima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu Vnan tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minvtu. Bell Phone, Dial 2-1612

Lietuviazka* Graboriua T Ui

Liudesyj paliko 
žmona ir keturis vaikus.

t Mykolas
98Centre Ct.,
Gruodžio 23-czia. Paliko žmo
na, tris vaikus, 4 anūkus, viena 
seseri ir du brolius.

j- Pranas Vaszkelis, 34 Penu 
Ave., Exeter, Pa.
džio 22. Gruodžio 26-ta po go
dulio pamaldų Szv. Kazimiero 
bažnyczioj palaidotas parpijos 
kapuose.

t Juozas Dapkus, 58 metu 
216 Vine St., Plymouth,
Gruodžio 25-ta General ligoni- tcn buvo Vladas, Juozas,' Jo-

mirė
i “

gj^^Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

X ■

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

16 N. JARDIN ST, 
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

i
i

I
I
I

ir.

nej. Laidotuves invyko Gruo- nas, Antanas ir kiti... Viens

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J 
TAMAQUA. PA.

džio 28-ta su godulio pamaldo- užf„ndino, kits užfundino, visi 
mis atlaikytomis Szv. Kazimio- kalbėjome apie parapijos vėl-

4

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS IN VESTMEN TAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY PA

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja geresius laikus ateityje.

Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus 
daugiaus verti.

r^až’iyrzioj. Palaidotas para- 
s p o e, M u le įburg.Pa- 

iko žmona, sunns Petra, Anta
nu. Vinea. Adoma; dukteris AI- 

AI en a. d 
Rože; broli Petra; seseri — Ra
manauskiene.

koti darbo. Niekas nedryso jam 11 e e. M' ko ai ieie,
užsiėmimą parūpinti. Despera
cijos paimtas, ir apsivylimo 
kankinamas Cziezerinas pradė
jo smarkiai gerti. Sovietu val
džia Cziczerina nugabeno in li
gonine ir už pasidarbavima da
bar “žada”
Krymo pusiausalyje.

Girardvi’le, Pa. — Jonas Si- 
gerai 1 is, 
jos vadas likos surisztas mazgu

kalus, kares ir kaip uždirbu 
pinigu idant intikti niusu*mo- 
terelems. Teip szirdole, buvo 
ten Vladas, Juozas, Jonas, An- 

’ tanas ir kiti, na ir asz. Tas už- 
fundino, kits užfundino ir asz 
iundinau.

Szirdžiuk! sakau tau
Mount Carmu polici-Alekoik’ pastatyk szluota. Ma- J • 1 1 1 • v • ftai ka tau atnešiau... žiūrėk

*
41

suteikti jam vieta

Paskutines Žinutes
Tokio, Japonija. — Rusai 

su Kinczikais turėjo maiszati 
už nužudinima mažo vaiko nuo 
ko kilo musziai ir 18 maskolių 
likos užmuszta.

— Skvajeras Juozas J. Drn- 
metu mirė Tt. Car- 

szirdiLs liga.
piev.skis 5 
me,.
ežia ir asztuonis vaikus.

Paliko pa-

SAUSIS - 1932 - JANUARY
•1 p NAUJI METAI
2 ® Fulgencijus

1----

3 N Genovaitės
4 p Tituso
5 u Telesforo

.6 s TRYS KARALIAI
7 k Lucijono

‘ 8 p Apolinaro
<9 s Julijono

10 N Vilijaus
11 p Hyginijaus
12 u Arkaudijaus
13 • Veronikos
14 k HUaro ir Felikso
15 p Povylas Tyruolis
16 ® Marceliaus

17 N Antano Abbas
18 p Priska i>anos
19 u Marius, Mortos
20 ® Fabino Sebas.
21 k Agnleszko®
22 p Vincento, Anast.
23 s Raimundo

24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 ® Joną Aukaaburn.
28 k Valerijau®
29 p Franclszkaus de S.
30 * Martino

31 N Petro Nolasjco

>* 
<rw<

moterystes su pana Mare Zars- puikiausios munszaines ka isz- 
*» . _ _ • i > r i •kiute isz czionais per kun. Kan- varė Burbonas, Matai, asz no- 

prigelboį’o to'kis. .. Kur tįk asz einu, apie 
tavo neužmirsztu. 0 ka matai, 
tai fain namine?! Da karta pa- 

Freeland, Pa. — Wilkes-Bar-’ trauk szirdole, matai kaip gar
di... ka karta anioleli!

—* Nori žinot kaip ‘tai bu
vo... Graudu kad ir tu tenai 
nebuvai... Buvo Vladas, Juo
zas, Jonas ir Antanas na ir asz. 
Kada iszgerem pp.kalejna nu- 
va/iavom su bambiliu in Leik- 
saida.

kuriam
prabaszczi i;s Valaneziimas.

y

i
eevicziu,

iszdave paliepima 
prieszais kunigą Martina F. 
StankevicziiT, prabaszcz-iu Szv. 
Kazimierio bažnyczios, idant 
atiduotu komitetui visus rasz- 
tus 
kias rokundas nuo
1931 metui. Komitetas užmeti- 
neja kun Stankeviežiui buk jis 
užsispyrė neduoti naujam ko
mitetui jokiu rokundu per tuos 
metus ir da valde parapija pa
gal savo norą, 
buvo iszrinkus nauja komitetą 
Augusto 2, 1931 mete 
buvo prezidentu, L.._ 
sekretorium. Sudžia Valentine 
paliepė kun. Stankevicziui sto-

ros sūdąs I
; I&

♦1 »ht

i z - :

ii

kunigas, czekiuw ir viso- 
rokundas nuo 1925 lyg

nors parapija

ir pats
kasierium ir1

— Kaij) tavo myliu neme
luoju! Buvo Vladas, Juozas, 
Jonas, Antanas ir asz... Tas 
užfundino, aus užfundino. At
menu, jog ant mao laikrodėlio 
buvo jau treczia valanda.

Szirdžiuk, tik tu pasta
tyk in kampa szluota, 
gauk da tos Burbonines na-

I

para-

' t i in suda 5 Sausio ant perklau- minos... aniolisz'krts gerymas, 
symo. ar szirdžiuk? da užtraukar ne szirdžiuk ? da užtrauk 

gurkszneli...
Westville, Ill. — Antra die-1 

na Sausio, mirė czionais Anta
nina Misiūniene, palikdama dl- menulis szvieczia, didelis kaip 

savo vyra, skaurada; Sedomo in bambiliu 
keturis sūnūs ir tris dukteres ir duo namo. Kelionėje susto- 
kaipo penkis anukus. Visa lai- jomo ant vosel’kos prie East

deliam nuliūdime

radau siKada atsipeikėjau, 
po krumu, ant žoles. Žlurau,

'.i

'J

ka pergyveno czionais. Laido- End parko ir inejdmo in vidų.
.. - . Ill » J u - - t

tuves atsibuvo su bažnytinėms Visi szoka ir linksminasi, 
apeigomis ir palaidota ant Szv. rpes pagriebė po mergica pra- 
-w-k. a tL—_ « ■ a « • ■ Zfc

Ir

Petro ir Povylo kapiniu. Velio- dejome szokti ir turėjome fain 
ne per ilgus metus buvo ska'ity- taim

I M Cnulna M ___*

i

f

!'.• t

• • t
Susimildama szirdžiuk

•r N.^»lr..kit. ..odoil.i .ū. nedurnakvok... Pažystu asz 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui savo unara ir nebile su kuom 
laikraesti <4Saul*,” kuri* api* tai už- gZdkaU

I

toja 4 ‘ Saules.
Neužmirazkite guodotini akai-

miraso ir prats* idant ncsulaikyt lai- 
» Icratscsi*. Paskubinkit* I

Kompanije buvo
faįn, gali rytoj paklausti Juo-

• « •

I

t, I '
1 > J /

»■» i...

W—i m >11 me.* Ml
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Maekas nėra taip gera, kaip LUCKIESd

44Aš mėginau visus cigaretus ir, niekas nėra taip gera, kaip'LUCKIES. Ir atsi
tiktinai aš atsargi savo skoniu del cigaretų. Ir aš turiu tokia būti del mano 
gerkles. Pažymėkite mane kaip nuolatinę LUCKIES siekėją. Tai tikras

į

i mane l 
malonumas kada suvynioti Celofaniniam pakely, kuris atsidaro be ledinio 
kapotuvo.” Į > w

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—-prie! knltijlmus—prlei kosulį 

Niperitampamaa Cellophane Vilaiho tq **Špraginimon Skonį Hawomet Seieiiu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moJtruilkn Mlnia'i* >n įgulto lokių orkttlroit ir Vl'tlter Siurbti:, korio
pmakojiiniii apit liandiriiį tampa rytojam tintos. Proįromoi kitkvieuu Antradirnį, Kehirtadifių ir Srltadiertį, t akarait pr<’ N-B.C.- radio tinklų.
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