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Visa szemyna sudege.

Cheyenne, Wyo.— Roy Ar 
White isz Berta, Cal., jojo pati 
ir tris sūnūs sudege ant smert 
deganeziam hotelije. Ketvir
ta sunu ugnagesiai nesuranda. 
Ugnis padare blędes ant 50 
tukstaneziu doleriu.

Pavogė bažnytini varpa.
Kansas City, Mo.— Bažnyti

nis varpas sverentis 800 svaru 
dingo isz metodiszkos bažny- 
czios nakties laike nežinomu 
budu. Palicije negalėjo susek 
ti vagies ir tik ana diena suse
gė pedsaki vagio, kuris veže 
varpa ant vežimo in artima 
miesteli pas žydą kuriam keti
no misingini varpa parduoti.
Ar-gi randasi kvailesnis vyras 

už szita.

Ramey, Pa.— Jonas Czurila, 
senas farmeris, tik ana diena 
dažinojo kur jojo pabėgus pati 
su jaunu bernu Jonu Žyburiu 
apsigyveno — žinome rado juo
sius kur visi pabėgėliai su sve
timom paezioins apsigyvena, o 
tąj Chicago. Nusidavė Czuri- 
1:*. su palicijentu ądgąbenti sa
vo motere namon. Kada pri
buvo in gyvenimą szirdis jam 
atsileido paregejas motyna sa
vo penkių vaiku, apsikabino pa 
ežia ir melde idant sugryžtu na 
mon pas vaikus. “Norints tu 
paeziut pabėgai su prielaidiniu 
ir paemiai man 600 doleriu, bet 
noriu idant sugryžtum pas vai
kus — dovanoju tau viską.” 
Teip kalbėjo Czurila i n savo 
motere.

‘ ‘ Sugryžsziu pas tave, bet tu 
ri pasiymt su savim Joną, nes 
jisai ne duos sau rodos szitam 
'dideliam mieste,” atsiliepe mo
tere. “Gerai mano mylema, 
paymsiu jus abudu namon ir 
gyvenkime sutaikoje.”

Ar-gi jau kvailesnio lepszio 
surasite ant svieto kokiu yra 
Czurila?

Motyna mokino savo kudyki 
gerti guzute.

Chicago.— Jurgis Klaneris 
padavė innęszima in suda ant 
atsiskyrimo nuo savo mo teres 
Genavaites, paduodamas prie- 
žaste, buk pati iszmokino 6 me
tu kudyki gerti guzute ir alų. 
Kudykis sziandien negali be to 
Vpsiejti ir verke, jeigu jam mo
tyna neduoda stikleli arielkos 
kas diena.
‘ ‘ Vaktuokit savo nosies ’ ’ kalba 

Villa.
El, Paso, Tex.— Villa pri

siuntė savo siuntini, in Was- 
Lingtona su praszymu, idant 
Suvienyti Steitai nesikisztu in 
jo barni su Karanza. Tasai 
siuntinis kalbėjo, jeigu Suv. 
Steitai nesikisz in jojo veikalus 
tai prižada apsaugot ameriko- 
niszkus gyventojus ir neužpul- 
dines ant juju. Badai Villa tu 
ii po savim 16 tukstaneziu ka
reiviu ir tvirtina, buk Karanza 
sumusz ir apims valdima ant 
Mekf-dUo trumpam laike.
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Ižduoda tik, 7 centus ant maisto 
kas diena. ,

Berea, Ky.— Idant parodyt 
svietui,-jog brangenybe ne yra 
teip baisi kaip nekurie žmonis 
sau perstato, studentai isz Be- 
lea kolegijos nutarė ižduoti ant 
maisto tik po septinis centus 
ant dienos. Nekurie studentai 
net pradėjo sverti daugiau ant 
tokio valgio.

Studentai susidėjo isz vien ir 
perka maistą “wholesale” o ki 
tus valgomus daigtus augina 
patis ant kolegijos farmos.

Nenupuolinekite ant dvasios,

nes Asz esmių su jumis!

Norints Tėvynė jusu su

naikinta ir griuvesiuosia

Bet atejo laikas kada jiji pnsikials ir ymsit vyrsziu 
ant juso nevidonu. — Palaiminti kurie verkia, 
nes jie bus palinksmyti, o kurie alksta ir trokszta bus 
pasotinti.

HRIST AUS užgimimo diena! Kokia tai linksmybe del viso svieto. Bet ne visi turi isz to dziaugsma. Mes czionais 
Amerike nors turime visko užtektinai, bet esame nuliūdę, jog musu tėvai, brolei ir sesers kencze neiszpasakyta varga, szal- 
ti ir nedatekliu sunaikintoje tevynejeLietuvoje ir negalime su jeis dalintis brangiausia atmipczia.... plotkeliu. Turėki
me vilti, jog toji baisi kare gal neužilgib užsibaigs o užstos 1 el a džiaugsmas del mus ir galėsime vela pasimatyt ir susira- 
szinet su savo mylemais.

Redyste “Saules” dalinasi su gailesczia visu tuju, kurie paliko mylemas ypatas Lietuvoja, o del apsigyvenusiu 
czionais Lietuviu vėlina laimingu Kalėdų, kad Dievas visus užlaikytu sveikatoje ir sulauktu gyvi kitu szvencziu, ka duok 
Dieve.

To viso vėlina isz szirdies Redyste “Saulė.

Iszeszta in padanges su savo 
kudykiu per eksplozija.

New Brunawick, N. Y.— Per 
eksplozija dirbtuvėje parako, 
Mrs. Nelson Grover, kurios na
mas stovėjo arti, likos isznesz- 
ta 50 pėdu in padanges su savo 
kudykiu kuri laike ant keliu. 
Motere su kudykiu likos mirti
nai sužeista o kiti du kudykiai 
likos užmusztais ant vietos.

Pleszikai nužudė sena pora.

Peoria, Til.— Jonas P. Becker 
85 metu senumo ir jojo pati 83 

metu, likos surastais nužudin- 
tais savo name Mason City. Se
na porele likos jnuszautais. Pa
licije su pagialba szuniu jeszko 
žadintojų. Badai Beckerei bu 
vo turtingi žmonis, turėdami 
3000 akeriu lauko ir 5000 dole- 
liu, kurias paslėpė namie. Ža
dintojai piningus paėmė.

Motere 400 svaru palaidota.
Waynesboro, Pa. — Tomis 

dienomis atsibuvo laidotuves 
nigeres moteręs Colimar, kuri 
buvo viena isz didžiausiu mo
terių visam Franklin paviete. 

Graba teip dideli turėjo, jog ne 
galima jojo’buvo inneszti in 
stuba. Graborius turėjo josios 
kuna iszneszt laukan ir indeli 
in graba, kuri nesze keturioli
ka vyru.

Darbininkai kerszina 
pasikėlimu.

New’York.— Prezidentas ge- 
ležkeliu darbininku, Ąj B. Gar
rison, ant susirinkimo Econo
mic kliube, apreiszke buk Ame 
rike kils revoliucije, jeigu kon
gresas iszleis instatymus drau
džianti geležinkeliu darbinin

kams straikuoti. Garrisono 
kalba labai nepatiko kapitalis
tams.
Miniszka szokdama isz kliosz- 

toriaus užsimusze.
Philadelphia.— Miniszka Na 

zareta, kuri radosi Nekalto Pra 
sidejimo kliosztorije ant 39-tos 
ir Pine ulieziu, užbaigė savo 
gyvaste szokdama per Įauga 
isz treczio laipsnio. Miniszka 
N a žėrėta, po tėvais vadinosi 
Miss Katrina Conoly ir radosi 
kliosztorije per 28 metus. Ba
dai turėjo sumiszima proto.

Aplaike $100,000 už permaini- 
ma savo pravardes.

East Orange, N. J.— Teodo- 
las Baldwin Burnham innesze 
piaszyma in suda ant permaini 
mosavo pravardes ant Teodo- 
l iaus Burham Van Nest, už ka 
aplaikys szimta tukstaneziu. do 
leriu.

Priežastis tame yra sekanti: 
Kada George Van Nest, jojo ge' 
ras draugas mirė, paliko jam vi 
sa savo turtą susidedanti isz 
szimta tukstaeziu doleriu, po 
tokiu iszligu jeigu payms jojo 
pi avarde. Jeigu nebūtu tai 
Užpildęs, tai visas turtas perej- 
tu ant Harwood Universiteto.

ISZ LIETUVOS
Dvinsko karo apskriezio vir- 

szininko insakymas visam 
Dvinsko karo apskrieziui.

1) Draudžiama slėpti karei
vius, vengiančius, kareiviavi
mo 2) Kiekvienas, sužinojęs 
apie besislapstanti kareivi turi 
praneszti palicijai arba arti 
miau.siai kariumenes vyriausy
bei. Kalti nepranesze 
ūžiama 3000 rub. pinigais; ne- 
instengiant iszsimoketi — 3 
men. kalėjimo arba tvirtoves.

- bau

Moteris valdininkai. Minis- 
teriu taryba priėmė szviethno 
ministerio pasiulyma priimti 
moteris valdžios instaigosttn 
tarnauti, turinczias vidujiniu 
mokyklų baigimo liudyma.

Kurszo latvius vokieeziuvai 
džia už mažiausia kaltęišžįhin- 
czianti isz karo rąjonof:D&ug 
tokiu Kurszo ūkininku' is'žshihs 
ta darbininku batalijo'nuosifa, 
Grodno gub., už tai, kad jiėne- 
pasake teisingos daržovių at- 
stahkos ir daug ko buvo pasle- 
pe nuo vokieeziu. Szitie dar
bininku batalijonai Grodno 
gub. dirba užpakalyj armijos' 
sustiprinimo darbūs.

Petrograde suimta 3 cukraus 
fabrikantai: Izraelis Babusz- 
kin, Joselis Geppner ir Abrao
mas Dobryj (Gerasis) už sukty, 
bes daromas aprūpinant'armija 
cukrum; tycziomis nedirbima 
cukraus ir padirbto neleidimą 
rinkon, bet vežimą Užsieni. Tuo 
mi skriausta armja ir žmonek. 
Szitie fabrikantai žadama pai 
bausti.

Ufa. Naikinama, Uraolo- 
miszkai. Negirdėtos kainos 
malkai dabar kilo Urale; sieks
niui malku seniau ežia mokėta 
6 rub., gi dabar mokama jau 36 
rub. Malka pabrango dėlto, 
kad dabar Urale it Pauraly nė 
szimtai bet tukstaneziai desžihi 
tiniu miszko. iszkirstą. Visuo
se placziuju miszku krasztuose 
stuksi kirviai, virsta sziintame 
ežiai ąžuolai, puszis, egles ir 
kedrai, nuszviesdami sžimttts 
varstu neinžengiainuju tam
siųjų miszku. Malką prikirs- 
ta begale, teeziau miszkai bai
giama kirsti. .Virszininkąi la
bai eme pirkti miszkUs, -ku
riems, viens už kito varžvda-

7 : r mies, šukele negirdėtas kainas.

■t
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MALDA KAREIVIO ANT KARISZKO FRUNTO PRIESZ ALTORIŲ SZV. P. MARIJOS 
SUGRIAUTO! BAŽNYCZIOJ

KAS GIRDĖT?
Deviniolika szimtu ir szeszio 

lika metu adgal Kristusas at
ėjo ant žemes atneszdamas 
mums puiku pgminejima: “My 
lėkit viens kita."

Keturi szimtai milijonu žmo
nių prasimynė Jojo “pasekė
jais,” bet didesne dalis juju tu
ri užsiėmimą žadinti viens ki
ta.

Rymo Katalikai, Graikai, 
I rotestonai, Epskopolai, Žydai 
— visa civilizavota Europa ant 
szitos Užgimimo Kristuso die
nos randasi ant kariszko lauko 
isz kitu sklypu siuncze jiems in 
pagialba žmonis, amunicije, pi
ningus ir maista idant taja bai
sia skerdynia vestu toliaus.

Ir tai szandien turime tokias 
Kalėdas, pasekme civilizacijos 
ir “mylėkit viens kita.”

Baisu net pamislint!
Milijonai žmonių Europoje 

kencze ir nežino kas tai yra to
ji meile kuria Kristusas po sa
vim paliko. Nesidalys szven- 
(u plotkeliu ir szias Kalėdas. 
Tukstanczei szeimynu ne turės 
szmotelio duonos ant Kalėdų.

Baisos ir apverktinos Kalė
dos!

Dieve duok, idant ateinan- 
< žios Kalėdos butu linksmesnes 
visoje Europoje ir kad mes ga
lėtumėm dalintis su savo szei-
mynelems, broleis ir sesutėms,/ 
tuomi plotkeliu nors per mares 
sulaukia sveiki ateinanczias 
Kalėdas. Ka duok Dieve.

Majoras General Seott, gar
ina, buk Amerikos visai ne 

yra pasirengiąs ant kares isz 
priežasties stokos kareiviu. Ki
tados puse milijono kareiviu 
užtekdavo ant apginimo skly
po, nes sziadien neužtektu pu
santro milijono. Amerikas, sa
ko Seott, turi neatbūtinai ge
riau apsiginki uot, nes ateitoje 
turės ergeli.

Isz Suv. Steitu likos ižgaben- 
ta in užrubeži mėsos ir gyvuliu 
.1914 mete už 72,439,696 dole
riu; 1915 mete už 157„064,658 
doleriu; 191.6 mete už 156,256,- 
748 dolerius.

Metuosia 1915 ir 1916 ižgabe 
nimas padidėjo daugiau kaip 
dvigubai, bet ir prekes ant me- 
sutes konia dvigubai czionats 
pakilo.

Ne mažiau kaip 5,750,000 vi
sokiu darbininku turės links
mas szventes Amerike. Dau
geli kompanijų padidino mo
kesti savo darbininkams ant 
800 milijonu doleriu. Kiti ve. 
la pasidalino savo metiniu už
darbiu su darbininkais, duoda
mi jiems paskirta ant to tikslo 
procentą.

Tiejei, kurie mano, jog dru- 
kas likos iszrastas Europoje ta
me klysta, nes tomis dienomis 
Cambridge universitetas pirko 
sena knyga ižduota 1167 mete 
per pilozopa Lin Tsung Yuan. 
Kinczikai spaudino knygas su

O Molyną Dievo, duokie mums sugryžti gyvais in sav^ tevynia ir da karta pasimaty
ta su saVp szeirnynoms, tėvais ir niotynorns. ApsattgokittnurflflPyasl«»s nes esame nuvargia ne 
tik ant kūno bet ir dvasios. Tu dangiszka karaliene, duok dwsia szventa musu karaliams 
idant paliautu mus žudinia kad prisotyt savo neprisotytas godulystes.”

Teip gal meldžesi ir tasai jaunas kareivis žiūrėdamas in paveiksią Motynos Dievo su 
Kudykeliu ant ranku, Tasai Sutvertojas, kuris atėjo ant szio svieto prižadėjo “Pakajus ant 
žemes del visu tautu geros valios.” Bet ar tasai pakajus užstojo ant szio svieto?

pagialba sudedamu litam jau 
mete 922. Guttenburgas tik 
pagerino taji sistema.

Visi žinome, jog telegrafus 
per mares jau turime, bet to
mis dienomis Idcnininkai Stan
dard Oil Co., padavė užmany
mą vesti per mares paipas per 
kurias siunstu aliejų tiesiog in 
Europa. Sziandien visko gali
me tikėtis ant svieto be jokio 
nusistebėjimo.

Graikiszkoje bažnyczioje Va 
topeti, ant kalno Athos, randa
si juosta Szvencziausios Pane
les, kuria dovanojo szventam 
Tamosziui. Sziandien toji 
juosta yra padalinta ant trijų 
daliu — viena dalis yra uždary 
ta koplyczioje ant kalno Athos, 
o kitos dvi dalis atbuvineja ke
lione po visa svietą, kur atsiba
ra dideli atpuskai. Tosios 
juostos badai, yra stebuklingos 
ir jau tukstanczei ypatų likos 
ižgydintos su juju pagialba.

Jeigu kailei greitai ne at
pigs, tai ateinanti meta turė
sim neszioti czeverikus padirb
tus isz audeklo ir gurno. Teip 
pranašauja V. J. Schoemecker 
isz Milwaukee, Wis.

Tomis dienomis generolas 
Funstonas kuris randasi prie 
rubežiaus Meksiko, aplaike pa
liepimą isz Washington©, idant 
nusiuustu namon 16,000 karei-

viu, o tiejei yra: Pennsylvani- 
jos 4 ir 16 pulkai; Maryland© 
ambulancini korpusą ir Virgi
nijos 1 pulką peksztininku. Ka
reiviai pribus namon apie 5 
Sausio 1917.

Bosiję pervirszino kitus skly 
pus paguldime geležkeli© irt 
trumpiausia laika. Padirbo ji 
ji geležkeli isz Aleksandrovsk©

\ elionis buvo ginai žinantis 
ne tik vien tarp Lietuviu, bet 

j i r tarp svetimtaucziu. Prigu- 
Į Įėjo socialistu partijos prie S.

ir prie anglu Paternal 
if Eagles, Knights of 

Royal Arcanum ir Knights of

Mirties priežastis yra palie
ti. ono sumuszimasi... Velionis 
10 vai. vakare ėjo namon gulti 
ir rakyno savo duris, palicmo- 

jnas praeidamas, buk palaiky- 
j damas už vagi, davė jam su bi-

vėliau pradėjo Grocer bizni su 
A. Daniszeviczium. Potam ve 
lionis pasitraukė in vakarus ir 
iszvažinejo kiekviena Steita ir 
miestą tik gyvendamas po me
nesi ar sanvaite, tol kol jisai ap 
važiavo visa Suv. Valstijų Kon 
tenenta, taip-gi. Canada, Mek
sika, Alaska, Philippiniu salas 
ir Honollulu ir ant galo sugry- 
žo in San Francisco, kuriam gy

iii Petersbui;ga, kuris turi 122(1 veno Per 27 raetus-
myliu ilgio in laika szesziu me
nesiu. Taji geležkeli dirbo 
10,000 vyru, daugiausia nelais
vei. Gali pasigirt Bosiję dirbi 
ma geležinkelio su kariszkais 
nevalninkais.

GERAS LIETUVYS DINGO 
NUO PALICIJANTO 

PALKOS.
San Francisco, Cal.— Gruo

džio 5 d. persiskyrė su sziuom 
pasauliu p. J. Juozas Doykus. 
Velionio tikra pravarde buvo 
Keniausis, kaip atvažiavo isz 
Lietuvos prie p. Doczkaus — Ii 
koš pramintas “ Doczkioku” o 
isz Reading mainu kompanijos 
rekomendacija gavo po vardu 
Doykus, tai velionis ir nebekei- 
te...

J. Doykus (Keniausis) paėjo 
isz Kauno gubern. Panevėžio 
pavieto, Pakruoja parakvijos, 
Kandrocziu kaimo. Atvažia
vo jaunas, būdamas 16 metu 
Amerikon, in Mahanoy City 
1881 m. Pradžioj dirbo St. 
Nicholas Reading mainose, o

Velionis buvo saliuninkas, 
geras žmogus, visi beveik vaka 
ru lietuviai ji pažino, atvyku
sioms sziczion jisai duodavo ro 
das, darbus sujieszkodavo, ir 
paskolindavo pinigu, ir daugu
mas ji vadindavo “tėvu.” Syk 
jisai apskaitlevo kad jisai ture 
jo iszskolines virsz $6,000 (sze- 
szis tukstanczius) kuriu jisai 
nesitikėjo gauti adgal, buvo la 
bai gailingos szirdies, pats ir di 
tižiausiam darbe, mesdavo vis-

jo piningus atimti, het isz uety- 
cziu kitas palicmonas ji iszgial- 
bejo. Vienok velionis iszgyve-

Velionis buvo laisvamanisz- 
ku pažiuro, labai nekente kuni
gu, ir priesz smerti kuninga. ne 
prisiėmė, 
nas butu 
būdamas buvo užsimokėjus 
krematorijo, bet jo sesuo Mor
ta, nejokiu bodu nedave jo de
ginti, ir liko pakovotas ant ka
taliku kapu.

1SZ KARES LA ŪKO
| VOKIECZIAI NORĖJO ISZVEŽTI LIETUVIUS IN VOKIE 

TIJE PRIE VISOKIU DARBU. LIETUVEI ŠUKELE
REVOLIUCIJE SEJNUOSIA IR SUVALKOSIA, 

SZAUDAMI IN VIRSZININKUS. —
NIUS NUBAUSTAS ANT $1,000,000 

RUBLIU.
London.— Vokiecziai norėdami padaryti su Lietuveis 

kaip padare su Belgais, tai via iszsiuntimo juju in Vokietije 
dirbti amunicijos fabrikuosią, sukylo vargszai ir padare revo
liucija. Pakol Vokiecziai iszgabendavo Lietuvius mažom 
kuopelėms, tame nesiprieszino. Bet kada pradėjo iszvežti di
deliems kuopoms kada miesteliuosia ir miestuosia pasiliko 
tik mažos saujeles Lietuviu, tada negalėjo tojo nekensti ir 
griebėsi už ginklu idant apsaugot save nuo prispaudimo. 
Ypatingai Suvalkuosia ir Sejnuosia kaimuoeziai apsiginkla- 
via in karabinus, užklupo ant virszininku kurie pribuvo in kai 
mus tiksle suraszymo ir ižgabenimo tuju kurie buvo tinkami 
prie darbu.

Kitosia aplinkinesia kaimuoeziai pasislėpė girriosia ir 
klampynesia kur juju Vokiecziai negali surasti. Kitur kai
muoeziai susiorganizavo ir pradėjo naikint geležinkelius, tyl
ius ir telegrafus.

Vokiecziai uždėjo ant viso Vilniaus gubernijos padotka su 
moję milijoną rubliu ant uždengimo administracijos veikalu. 
Isz tikrųjų yra tai padotkas užvestas isz priežasties pakilimo* 
revoliucijos. Pininginia bausmia nori vokiecziai užbėgti pa
sikėlimui ir tokiu bufįlu nubausti gyventojus. Vokiecziu 
les nedelias adgal skelbe, buk Lietuvei vra vokiecziams' 
lankus ant ko užsitarnavo ant iiuosybes ir patvaldystes 
tai apgarsino tik ant užmuilinimo svietui akis, nes jokios pat
valdystes neaplaike.

VIL-

ii. ke-
/ pri- pi
< bet

Dvi divizijos Vokiecziu isznaikintos — 40,000 kareiviu.
Verdunas.— Su perkuniszku trenksmu armotu rodos kad 

pabaiga svieto užėjo ir visi vulkanai atsigaivino, Prancūzai 
užklupo ant Vokiecziu prie Sonevelles isznaikindami dvi divi
zijos — 40 tukstancziu prieszu ir viena diena, paimdami 500 
mastu kariszko lauko ir tukstanczius in nelaisvia. Prancūzai 
baisei pradėjo plakt Vokieczius ant Verduno franto, pasinau
dodami tuom, jog Vokiecziai drrbaujesi ant rumuniszko fran
to.

17 Amerikonu žuvo su nuskandytu laivu.
London.— Vokiszka submarina paskandino laiva “Rus

sia” kuris plauke in Amerika tuszczias. Su laivu nuskendo 
septiniolika Amerikonu. Laivas iszplauke isz Newport News, 
16 Novembėrio in Aleksandrin, Egipto, su arkinis ir mulais 
del angliszkos kariumenes. , w

■&

Nauji milijonai kares reikalams.
London.— Anglijos atstovu butas užtvirtino naujus kre

ditus tolimesniam kares tęsimui; paskirdamas tam tikslui vien 
balsiai dar 2,000,000,000 (du miliardu doleriu.)

Tai jau keturiolikta syki paskirta kares vedimui pinigai. 
Visa suma pinigu, kuriuos anglai asignavo nuo pat kares pra
džios draug su paskutiniu kreditu siekia milžiniszka skaitline 
— $17,000,000,000 (17 miliardu dol.).

Anglijos premjeras Lloyd George, kalbėdamas apie nau
jąjį kreditą kares reikalams, pranesze, jog sziuo laiku anglams 
kare atsieinanti po $28,555,000 (28 milijonus 550 tukstancziu 
doleriu) kasdien. Anot premier©, anglai eikvodami tokias 
milžiniszkas sumas pinigu negali tęsti kares neaprubežiuotai 
ilgai, bet, esą, jie gali jas, t. y. tas kares iszlaidas pakelti tiek 
ilgai, kiek reikalinga bus kares laimėjimui.

Rusai sulaikė vokieczius ant Dobrudžios.
Petrograd.— Muszei eina pasiutiszkai prie Dobrudžios, 

artimoja Hirsovos. Rusai sulaikė vokiecziu atakas.
Galicijoj prie upes Bystraja, rusai gavosi per dratines tvo 

ros ir gavosi net in Bohorodczanus, arti Stanislavovo. Vokie
cziai prasiszalino in užpakali palikdami daug užmusztuju — 
daug gavosi in nelaisvia.
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,7” (Parasze F. W. S. B.)

£ I.
Robertas Valaitis sėdėdamas 

ant suolo Central Parke, mies
te New York, drebėjo nuo szal- 
czio ir bado, neturėjo jokio už
siėmimo, nes fabrikas kuriame 
dirbo sustojo ir Robertas pasi
liko nesmagiam padėjime. Žiu
rėjo priesz save gilei užsimisii- 
nes ir staigai užtemino arti šuo 
lėlio gulinczia arklio padkava. 
Buvo tai kelios nedėlios priesz 
K aledas.

— Dievulėliau, žmonis kal
ba, jog suradimas padkavos 
yra dideliu giliuku. Giliukis! 
Dieve brangiausias, mano giliu 
kis nuo senei dingo. Kasžin 
ar iszsipildys žmonių perspėji
mai jeigu jiaja pakelsiu! — 
Kalbėjo nulindęs Robertas in 
save.

Insmeige akis in gulinczia 
padkava ir norėjo jiaja pakelt, 
kad sztai užtemino prisiarti
nant koki tai puikei pasiredusi 
žmogų. Priejas arcziau Ro
berto, insitemino in jin gerai ir 
atsisėdo szale. Po keliu minu 
tu iszemias cigara padavė Ro
bertui

— Acziu tamistai, yra tai 
pirmutinis cigaras koki rukiau 
nuo keliu nedeliu. Ar turi ta- 
mista zapalka? — atsake Ro
bertas.

Robertas užsidegias cigara, 
lauke kas ežia toliaus atsitiks, 
maustydamas sau: “Ar-gi jau 
mano giliukis pradėtu persi- 
mainyt nuo kada užtemiau taja 
padkava ? Ar-gi tasai nepa- 
žmstamas žmogus reikalaus 
mario duszios už koki pasitarna 
virna ar gal tik atėjo in czio- 
nais pasilsėt? Kasžin?

Po keliu miliutu tylumos ne- 
pažinstamas vela prakalbėjo:

— Perpraszau tamistos, jog 
teip atvirai in tamista kalbu, 
nes matau, jog esi varge ir ko
kiam tai rupestije.

— Teip, atiminei, nes nete
kau darbo ir nežinau ka su sa
vimi pradėti, — nusijuokė Ro
bertas karezei.

— Esmių isz to nudžiugęs. 
(,• dabar klausyk ka asz tau pa
sakysiu. Mano pravarde yra 
Szmitas, nors tai neteisinga 
pravarde, bet tuom laik užteks 
ir bukie tuom užganėdintas. 
Žinau, jog esi nelaimėje ir pasi
rengęs ant visko.

— Teip, esmių pasirengiąs 
ant visko ir dirbtau visiką kas 
v ra teisingo del teisingo žmo
gaus.

— Gerai, bet ar apsiimtum 
padaryti ta,. ko teisingas žmo
gus sarmatytųsi daryti, kas ta
da? Ar tai iszpildintum už ge 
ra atlyginimą?

— Kalbėk toliaus, — iszta- 
re Robertas.

— Klausyk, asz esmių žiau
nas žmogiszko budo ir tuojaus 
iszskaicziau ant tavo veido dra 
sa ir tvirta būda. Todėl pra
kalbėjau in tave. Asz tau due 
siu 1,200 doleriu jeigu tu man 
papildysi vagysta.

Robertas paszoko ant kojų.
— Ar tu pasiutai
— Seskie ir apsimalszykie 

mano jaunikaiti. Galiu tave 
užtikrinti, jog da esmių prie 
.sveiko proto ir tai davesiu tau 
pakol Užbaigsiu ta, ka norėjau 
tau pasakyt.

— Nes ar sveikas žmogus 
tai darytu ka tu darai? Suti
kai visai nepažinstama žmogų 
ir jin prikalbiiieji ant papildl- 

mb vagystes. Eisiu ant palici- 
jos ii' pasakysiu apie tavo už
manymą.

— Teip gali eiti, nes ar tau 
palicije intikes, tokiam dris
kiui. Greicziau intikes jog tu 
mane nori apšmeižt ir ižgauti 
isz manės piningu ir da gautu
mei už kroteliu.

— Tai tamista man užsitiki 
visame?

— Teip užsitikiu tau visa
me. O dabar klausyk ka asz 
tau pasakysiu. Isz geru prie- 
žaseziu geidžiu gauti in savo 
rankas auksinia dežutia, kurio
je randasi labai svarbios popie
tes. Toji dėžutė randasi na
me ant Fifth Avenue, Regency 
name, kambarije E. Pažino
jau tik sziadien, jog locninin- 
kas namo iszkeliavo isz miesto 
o dėžutė randasi ant szepos. Te 
tau rakta nuo namo.

— Ir tamista turi rakta nuo 
namo! — suszuko Robertas.

— Žinoma, ir tau indedu iii 
kiszeniu. Rakta suradau savo 
bjure kada tasai žmogus buvo 
pas mane atsilankias, kuriam 
visai nemaniau sugrąžyti. Ži
noma kad ir asz galetau dežu
kia pats pasiimti, bet nemanau 
taji pavoju ant saves imti, nes 
esmių gerai žinomu žmogum 
po visa miestą. Szmitas, kaip 
tau sakiau, ne yra mano tikra 
pravarde, nes tu galėtum ge
riau taji darbeli atlikti ir turė
si kiszeniuje 12Q0 doleriu kada 
man atnęszi dežukia.

— O-kokia gvarancija man 
duodi kad savo žodi dalaikysi?

— Sztai gvarancije, — atsa 
ke Szmitas duodamas Robertui 
50 dolerinia bumaszka — o ežia 
yra adresas in kur dežutia at- 
neszi. ' ’

— Ir tamista esi tuosios nuo 
mones, jog asz taja vagysta pa
pildysiu ?■* — atsake Robertas,- 
blusti tame.

— Žinau kad papildysi, nes 
matau ant tavęs drąsą o priek 
tam esi nuvargias ir apiply- 
szias. Bet nesiskubink, turi vi 
sa pusdieni ant apmanstimo, 
jeigu sutiksi gerai, jeigu ne tai 
sugražinsi man 50 doleriu arba 
galėsi sau pasilaikyt — kaip 
sau nori.

— Palauk tamista, — pa- 
szauke Robertas, — bet Szmi
tas jau buvo nuejas. keliolika 
žingsniu ir negirdejo Roberto 
szauksmo. Robertas pasili
ki as vienas pradėjo giliai ap- 
svarstinet visa atsitikima. Be 
abejones tasai Mr. Szmit buvo 
turtingu žmogum, jeigu davine 
jo 1200 doleriu už pavogimą de 
žutes. Bet ar galėjo vogti, bū
damas teisingu per visa savo 
gyvaste, ar-gi galėjo teip žemai 
nupulti?

Pradėjo mislyt apie savo my 
lema Eliute, kuri ant jojo lauke 
per tris metus o ketino aspives- 
ii po Kalėdų, nes giliukis persi
maino, darbo neteko ii; piningu 
neturėjo ant sutvėrimo nami- 
iiiojizdelio. Mislino apie tuos 
1200 dolerius už kurios galėjo 
pradėt puiku gyvenimą su savo 
mylema Eitute. Galėjo nusi- 
duot in Kanada po vagystai ir 
pradėti gyvenimą isz naujo.

Pagunda eme virszu. Per 
tris valandas kariavo su savo 
savžinia ir ant galo sutiko.

— Po szimts pypkių, bandy 
siu. Norėjau gyventi teisin
gai visa savo gyvenimą už ka I

neaplaikiau jokios padėkos ir 
tik varga nuolatos kentėjau. 
Dabar bandysiu eiti kitu keliu, 
gal turėsiu didesni gilinki. Kas 
su manim stosis ateiteje, apie 
tai nesirūpinu visai!

II.

Robertas Valaitis apleido 
parka ir tiesiog nusidavė in res 
tauracije ka tokio pavalgyt, 
nes ant tuszczio pilvo nieko ne
galima pradėti. Kaip taja die 
na Robertas praleido tai nežino 
jp. Ar-gi jojo darbelis pasi
seks, ar jin palicije nesuims? 
Tokios mįsles slankiojo jam po 
galva. Turi laukti kantrei ir 
ciaeiti galo.

Po dvilektai naktije nusida
vė ant paduoto adreso kuri jam 
inteike nepažinstamas Szmitas. 
Iszeme rakta ir atrakino duris. 
Visur buvo tamsu. Užbrauke 
zapalka ir pradėjo jieszkoti gu- 
zikelio idant apszviest kamba
rį. Radęs guzikeli, paspaude 
ir užžybo elektrikas apszviesda 
mas puiku kambari.
. — Szitas yra miegkambaris 
o dežukia raridasi valgomam, 
pakajuje, tare in save.

Duris valgomo kambario bu
vo atidarytos. Velti paspaude 
guzikeli. Su plakanczia szir- 
de kaip kalvio dumples, priėjo 
prie szepos, ant jojo džiaugsmo 
auksine dėžutė gulėjo ten, kur 
Szmitas jam kalbėjo.

Priejas greitai prie szepos, 
pagriebė dežutia ir norėjo insi- 
det in kiszeniu, nes tuom kartu 
l os neapmire nuo baimes, nes 
prie duriu paregėjo augszta 
žmogų, kuris priszokias prie 
Roberto su dideliu revolveriu, 
pridėjo jam prie galvos kalbė
damas :

— Nesijudink isz vietos ba 
szausiu!

Žmogus tokiam atsitikime 
greitai mislina. Robertas žai- 
biniu staigumu szoko ant žmo
gaus, isztrenke revolveri isz 
rankos, kirto jam ypa in veidą 
ir smuko per duris. Iszbego 
isz namo ir nesustojo pakol at
sidūrė ant tolimos uliezios.

Buvo jau apie antra valanda 
naktije, kada Robertas pribuvo 
in savo kambarį iszsemtas vi- 
siszkai ant pajiegu. Suprato 
jog randasi dideliam pavojuje, 
o gal jau palicije apie jin žinojo 
ir pradėjo jin jieszkoti ir aresz- 
tavoti bile valandelia. Mažai 
apie tai rūpinosi, nes daugiau
sia jin griaužė kas kifas.

Eidamas namon, praeitinejo 
teatra prie kurio radosi didelis 
apgarsinimas apreiszkentys, 
buk taja diena atlosz puikia 
drama po vardu “Vagys.” Ro
bertas suprato, jog jis teip-gi 
yra vagiu — vagiu!4 Isz pra
džių nieko sau isz tojo atsitiki
mo nedare, nes dabar, suprato 
kuom yra ir ka .padare. Sar
mata apėmė jin visa — neturė
jo ramumo, savžine jin naiki
no. ?

Atsiradias ant lovos, užmėtė 
ake ant stalo, ant kurio radosi 
kelios gromatos. Atpleszes ne 
kurias, rado bule ant jojo už
klausimo apie darba niekas 
jam užganedinaneziai neatsa
ke. Nusijuokė karezei ir nu
mėtė gromatas ant grindų. Ket 
virta gromata atplesze ir persi
tikrino, jog tai nuo jojo myle
mos Eliutes. Ant galo groma
tos. Eliute jam rasze.

“Turime nemažai ergelio su 
nauja tarnaite, kuri pasirodė, 
jog1' yra vagium. Baisu ar ne ? 
O asz jiaja teip mylėjau ir tikė
jau jai. Asz mislinu, jog tai 
bjauriaus'es dalykas, jeigu žmo 
gus yra vagium!”

Eliutes žodžei pervere jo 
szirdi. Ar-gi tai nestebetina, 
jog sziandien teip turėtu viskas 
susitaikyti. D., .ar suprato Ro 
beytas kokia jo szirdis juoda. 
Baime pereme jin visa, sarma- 
tino pats savim. Persėdėjo vi
sa nakti neužmigęs netrupuezio 
savžine jin labai griaužė. Nu
tarė ant rytojaus pataisyti blo
ga pasielgimą. Acziu Dievui, 
da ne užvelai!

— Pataisysiu bloga ir galė
siu žiūrėt mano Eliutei tiesiog 
in akis ir iszpažint, jog ne es
mių vagium!

Kaip nutarė teip padare. Su- 
viniojas auksinia dežutia in 
popiera užadresavojo “Locni- 
uinkui Regency Namo” Fifth 
Ave. New York City, indejo ma 
ža laiszkeli kuris skambėjo se- 
kaneziai :

‘ ‘ Žmogus, kuris pavogė szita 
auksine dežukia vakar, sugra
žina tau adgalios. Už papildę 
ta vagysta labai gailesi kuria 
papilde laike didelio paszelu- 
mo ir vargo.”

Dežukia nuneszė ant paczto 
ir sugryžo namon su lengva sav 
žinia.

Robertas da nebuvo užganė
dintu. Isz 50 doleriu kokius 
aplaike nuo nepažinstamo isz- 
dave maža suma. Ant likusiu 
piningu iszpirko ant paczto 
Money Orderi su korteliu 
‘ Siuncziu tamistai adgal pi
ningus su maža iszlaida. De
žukia pavogiau bet sugražinau 
adgal. Good bye.”

Indejas ta viską in koperta.

SAULE

Europines karaliszkos-szeimynos kas metas iszsiuncze szimtus atvirueziu (postelkor- 
cziu) del savo giminiu ir pažinstamu ant Kalėdų. Kožna szeimyna duoda spaudyt savo atvi
rutes. Paveikslai perstato atvirutes atspaudintas del anglisžkos karaliszkos szeimynos, ku
rias iszspaudino Raphael Tuck & Sons, Londone.

Paties karaliaus atvirute reiszke: “Tyka Naktis” parodanti angliszka flota saugojen- 
ti pakraszczius nuo nevidonu. Karalienes atviruta reiszke: Peržiūrėjimas kariumenes per 
karalidfiia Elzbieta. Karalienes Aleksandros atvirute yra “Kunin^aiksztis Pakajaus,” pa
rodanti Kudyki Kristusa ant Mctynos keliu. Impedinio sosto atvirute turi ant saves du 
francnziszkus kareivius isz senoviszku laiku.

užadresavojo “Mr. Szmit” ir 
nusiuntė aut paduoto adreso.

Dabar visai-apsimalszino Ro 
kertas ir pradėjo isz naujo jiesz 
koti kokio nors užsiėmimo. Ži
nojo, jog Eliute jam prigialbe
tų jiojo varge, nes Eliute sun
kei dirbo ir negalėjo iždavinet 
piningu kaip sau mane. Ge
riau mirti, ne kaip praszyti pa
gini bos savo mylemos.

Buvo tai Kuczios diena. Ro
bertas po visamdieniniui jiesz- 
kojimui dabar sugryžo namon 
miliudhs. Ant stalelio gulėjo 
didelis kopertas. Su dreban- 
czioms rankomis atplesze ir 
sztai ka pradėjo skaityti:

. “Guodotinas tamista: — 
Meldžiu ateiti szi vakara in 
musu ofisą, nes turime su ta
mista didelei svarbu reikalą. 
Su pagarba Whitefield, An
drews & Clarke Advokatai.”

Roberto szirdis pradėjo grei
tai plakti. Koki svarbu reika
lą turėtu su juom tiejei garsin
gi advokatai. Aha žinau! Tai 
yna apie mano vagysta auksi
nes dėžutės. Matyt locninin- 
kas dažinojo mano adresa su 
pagialba palicijos ir dabar gei- 
dže mane nubaust, — pamisli- 
no sau Robertas. — Ka. daryt? 
eisiu.

Atęjas’ in bjura, pasakė rasz- 
tininkui savo pravarde ir lauke 
kas ežia toliaus atsitiks.

— Eikie tamista su manim, 
— kalbėjo rasztininkas.

Robertas inejas in puikia 
kancelarija, paregėjo sėdinti 
poną Sžmita.

Robertas net apsvaigo — 
szaukdamas:

— Tai tu! Tikėjausi tavęs 
daugiau nesutikti savo gyveni
me. ' .

— Nekarszeziauk teip daug 
1 amišta, nes. greitai permainysi 

sipratau, jog taji žmogų sura
dau. Asz pats įojo darbelio ne 
užkeneziau, nes kalines advoka 
tai tame kalti, jeigu musu kli- 
jentai to reikalauje. Todėl pa 
daviau tau navatna iszlyga ant 
isztyrinejimo tavo budo, Su
tikai ant visko — viską iszpil- 
dei kas tau buvo paliepta. Vis
kas užsibaigė pagal norą ne- 
baszninko Lestrango, todėl pa
silikai locnininku puikaus tur
telio.

Robertas vela paszoko nuo 
kėdės.

— Palauk truputi, mano 
prieteliau, asz tau perskaitysiu 
paskutini testamenta tojo nepa 
[.rasto žmogaus o suprasi, jog 
viskas iszeis ant tavo gero.

Advokatas atidaręs štai t?, 
iszeme testamenta ir pradėjo 
skaityt:

“Per visa savo gyvaste 
guodojau žmogų kuris yra nar
sus. Nes tokiu vyru yra keliu 
budu. Todėl asz paskyriu tam 
žmogui 50,000 doleriu, jeigu 
mano advokatai surastu jin ir 
butu užganėdinti jog yra (1) 
narsa padarymo kokio netiku
sio darbo; (2) jeigu turės taja 
drąsą ir savžinia už taji darbe
li graudytis ir atligint už p$- 
ta darba:”

— Matai Robertai, jog tu
sius pareikalavimus iszpildeĮ 
užganedinanezei ir piningai pri 
guli prie tavęs.

III.
Ant rytojaus, o buvo tai Ka

lėdų rytas, stojo Robertas kam
barėli je savo mylemos, kalbė
damas jai apie nepaprasta at
sitikima koki turėjo. Iszpaži- 
r o jai visa teisybia. Kokia ji
sai turėjo pagunda, kaip žemai 
nupuolė ir kaip ingalejo pikta.

— Už taji giliuki dekavoju 
vien tik tau mano mylema Eliu 
te, nes tik tu mane ižgialbejai 
nuo pikto, kada man paraszei 

savo nuomonia apie mane. Sės
kis ir nesistebek ka asz tau tu
riu pasakyt.

Robertas atsisėdo. Argi tai 
butaf sapnas, tas visas jojo atsi
tikimas. Ar-gi pabustu isz sa
vo miegp parke žiūrėdamas ant 
surastos padkaveies?

— Pirmiausia, — isztare po 
nas Szmitas, — mano tikra pra 
varde yra Whitefield, o dabar 
parodysiu tau viena daigta, ku 
ilgai pažinsi? *

Atidaręs ' stalcziuka savo 
rasztinyczios iszeme auksine de 
žutia.

— Del Dievo! Tai. jiaja ap 
laikei!

— Teip iszrodo, ar ne? Ar
gi neatsimeni, jog jiaja sugra
žinai locninirikui ana diena. 
Tasai locnininkas, tai yra ma
no draugas Mr. Clarke.

Robertas paszoko ant kojų 
szaukdamas:

—- Klausyk tamista. Perė
jau in tais kėlės dienas peklisz- 
kas kaukes del tavęs ir negaliu 
dasipragt kas tai viskas ženkli
na. Meldžiu tavęs nevilkink 
ir nekankyk manės su taja slap 
tybia. Pasakyk man tuojaus 
viską.

— Jaunista durnysta. Ap- 
simalszink, o asz palengvinsiu 
visus tavo kentėjimus tuojaus.

Robertas atsisėdo ir kantrei 
lauke kas toliaus atsitiks.

Gal tamista girdėjai, 
pradėjo advokatas, — apie Ro- 
derika Lestrauga, australiszka 
milijonierių, kuris turėjo labai 
navatna būda o apie kuri kalbe 
jo visas svietas. Tasai Les- 
tranga buvo musu geriausiu 
klijentu o priesz jojo mirti jisai 
pavede mums surasti žmogų ku 
ris skirtųsi savo budu nuo kitu 
žmonių. Kada asz tave suti
kau Central Parke, tuojavis.da-

taja gromata kurioje raszei jog 
vagiu baisei nekenti.

— Ne tik asz mylemas Ro- 
berteli, nes kitas dalykas tau 
prigialbejo iszkariaut tavo tei
singumą, o tuom buvo tavo loc- 
na szirdis mano mylemas, szir
dis teisingo ir gero žmogaus.

Kaip Kalėdas praleido musu 
mylinti porele, tai pats skaity
tojai gali dasiprast. Už aplai- 
kytus 50 tukstaneziu doleriu in 
sitaise sau puiku lizdeli ir gyve 
no laimingai.

Teisingysta vis užsimoka jei
gu ne dabar, tai ateiteje.

Už daug.

Patrikas.— Ka kasztuoje ap
garsini apie smerti mano brolio 
jusu laikrasztije?

Redaktorius: — Penkesde- 
szimts centu už coli.

Patrikas:— O j dievulėliau! 
Tai butu už daug, juk mano ne 
baszninkas brolis buvo suvir- 
szum szesziu pėdu.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu jumis szir- 
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek, 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savd laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary,
Ind. \
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Kalėdų Diedukas peržiurine- 
je savo knygas kuriosia užra- 
szyta geri vaikai ir mergaites 
idant atneszti jiems dovanas 
ant Kalėdų. Vienas isz vaiku 
pasislepiąs, yra akyvu žinoti 
ka jam Kalėdų Diedukas at- 
nesz. — Kur jisai ?

MOTIEJUS
Narsus kareivis.

— A—a! Bet vargiai, sunku 
tikėti, nes jau acziu Dievui', 
szesztas metas, kaip jis iszke- 
liavo, o Rudiku Juozas sako, 
jog jis kad ir gyvas, sugryszt 
negali, nes abudu su savo ponu 
Artiszausku, esą už užmuszyste 
kokio ten lenkiszko pono Brze- 
zinskio apkaltinti, z tai reiktu 
už tat atkentet, rasi savo galva 
atmokei.

— Užmusze žmogui! — su- 
szuko nusistebėjus Agota —tai 
didele nelabyste!

— Ne teip ir didele — atsa
ke Kazis. — Palauk, motka pa
pasakosiu tau kaip buvo, nes 
asz girdėjau apie visa ta atsiti
kima.

Ir apsakė jai, kaip Brzezins
kis apgavės sena Artiszauska, 
kaip norėjo jin prapuldyt, kaip 
po tam atsitikimu susitiko su 
juom sūnūs Artiszausko Krisz- 
tupas gryždamas in Nesveži, 
po atlankymui teviszkes, susi
barė su juoni, ir kilo musztyne, 
kuri užsibaigė mirczia Brze- 
zinskio:

— Bet vis tai didele pikta
daryste, jeigu jie dvieja užpuo
lė ant jo! — tarė Agota.

Ne dvieja, o tik vienas 
Artiszauskas iszvadines jin pa
gal kareiviszko budo ant pa- 
viengrumes. Jeigu ne jis tai 
anas jin butu uzmuszens, o jau 
ii ne daug reikėjo, kadangi 
A rtiszauskas bėsigrumdamas 
su savo priesziu, urnai neteko 
ginklo, nes kardas jam pusiau 
rankoje lūžo, tada Motiejus 
gelbėdamas gyvastį savo ponui 
padavė savo karda, kuriomi 
Artiszauskas ir nukirto priesza 
Taigi todėl, už padavimu kar
do ir Motiejus apkaltintas.

— Bet tiek to, tas mus nea
peina! Turime pasikalbėt apie 
Eliute. Kada Motiejus nesu- 
grisz, tai tikrai žinau kadangi 
turiu gera ženklą; sztai kada 
tik iszeinu in laukus, bei in 
Nesveži, tai kiszkis vis pro 
mane turi prabėgi - jau tas ne 
gera buria, o prieg tam ir visa
ta, rude, nei gadis gieda.’ Ar 
tai girdėta kad viszta giedotu ? 
Ar tai nespėja mirties, ar kitos 
kokios nelaimes ? — Pasakyk 
tik tu pati Agota!.... •

— Dievas tebežino, gal tas 
giedojimas visztos ir buria ka 
blogo....

— Buk ten kas buk, bet asz 
sukau — kalbėjo vėlei senas 
Kaributas, jog ilgiausiai iki 
Nauju Metu d a palauksiu, jei
gu Motiejus nesugryž ta Ele 
atduosime Juozui Rudiku.

— Tebūna ir teip, tavo va
lia ! — atsake Kaributiene.

Atėjo ir nuėjo Naujas Metas, 
o .Motiejaus da nėra, o net ir 
li.iszko nerašzo.

Rudikas po Nauju Metu at
siuntė pirszliste, o Kaributai 
priėmė ir tiko iszleist už jo sa
vo vienturte. Atsibuvo suger
tuves ir susižiedavimas, jau kn 
iiigas bažnyczioj pagarsino ir 
užsakymus Juozo Rudiko, su 
Elena Kaributu, o Motiejaus 
da negirdėti.

Apie Elės norą, visai ne ne
siklausta, nes ka tėvas pasakė 
tas būti turėjo. Teisybe, nors 
renge jau ir vestuves, Ele buvo 
visados nubudus ir visai nesu- 
raminoma.

Iszejo užsakai, jau ir vestu
ves surengė, o tada Ele jau ma
te kad ji tarės tekt tam, kurio 
nemyli, kurio nekenczia, bet 
kaipo gera duktė, nesiprieszino 
tėvo norams, nors nekarta, 
ypącz naktimis, kada nieks jes 
neinate graudžiai verkė. At
ėjo ir diena vineziavones, arba 
jungtuvių. Jaunikis su savo 
pulku atvažiavo in namus tėvu 
sužieduotines. Suvažiavus ro
gėms nes buvo tai da žiemos 
laike, ant kiemo, kviestis, arba 
marszelka su aprėdyta lazda 
kvietkomis ir raikszcziais in- 
vairios spalvos priėjo link, du
riu, uždarytu pagal paproczio, 
ir pabarszkino tris kartus, o vi 
duje marszelka jaunavedės už
klausė :

— Kas ten ?
■— Nepaprasti svecziai! — 
—- O kiek-gi jusu ten yra.
— Kiek auszra turi spindu

liu, kiek jurese smiltelių, kiek 
ant medžid lapeliu, kiek upu 
(uparu) pas tamista, tiek mu
su jaunu, budriu vaikinu, gra
žiai pasirėdžiusių, ant puiku 
žirgu atjojancziu, saldžius žo
delius kalbancziu.

— Ko-gi jums reikia? — už 
klausė pabrolis jaunavedės.

— Reikalaujame nakvynė
lės, linksmos žaisles, saldžiu 
žodeliu, skaniu valgymeliu. 
Mes ir musu žirgai nuvargę, to
dėl reikia mums baltu loveliu, 
minksztu patalėliu, baltos dro
bes abruseliu, o žirgeliams sto- 
neliu, grino abrakėlio, czysto 
vandenėlio. Musu kunin- 
gaikszeziui, szviesiams m«nu- 
želiui, sauleles — mergeles!

— Jeigu nieko daugiau ne- 
troksztate tai-gi ineikite, o vis
ką ta rasite ir apturėsite. Inei 
kite-gi vardan Dievo.

Ir duris tuotarpu atsivėrė, o 
pamerges nuotekos uždainavo:

1 ‘ Dekavojam Dievui
Už mielus svetelius,

Mus ’ palinksminimui
Isz dangaus atsiunstus”

Visas pulkas, arba buris jau
nikio drauge su jaunavedžiu in 
ėjo dabar in vidų buto, lindi
kas visai patogiai iszžiurejo ir 
gražiai buvo apsigerbęs. Pa- 
sikloniojo žemai visiems ir, nuo 
visu atsiėmęs palaiminima, ar
ba gerus linkėjimus, su savo pa 
broliais ir visu buriu svodbiniu 
sėdo už stalo.

Netrukus likos atvesta Ele 
parėdyta gražiai pagal paproti, 
vainikuota, bet iszbalus, nubu
dus ir apsiverkus. Niekam 
net nepasikloniojo. Motina be 
pe atsisėst jai už stalo, ka pa
dare tik isz paklusnumo tė
vams.

Žiūrint dabar in ja teip-gi ga 
Įima buvo gėrėtis jos grožybių; 
nulinkus\iei lelija po lietui ir 
audrai. Baltutėlis jos gražus 
veidelis iszreiszliįnejo koki 
tai tiku, ramu, gilu nubudimu 
ir užsimislijima. Ant galvos 
turėjo maža rutu vainikėli pa- 
puoszta sžilku kaspinais, apsi
vilkus buvo gražiu, ilgu žiponu 
po kuriuom turėjo ant saVes 
gražu atlosini sijoną ir tokia —- 
pat jekute. Teip parėdė ja pa 
merges nes pati’ neturėjus pa- 
jiegu rėdytis.

(Tolians bus.)

KUCZE VARGDIENES.

Naktis savo sparnais apden- 
■ ge žeme, apsiaupta baltais žie- 
1 rainiais rubais. Tamsus mėly

nas dangus, apsėtas sidabrinė
mis žvaigždelėmis, kurios links 
mai mirguodamos, žiba te toli, 
toli. Sztai viena isz ju eme 
slinkti isz vietos, lyg norėdama 
nusileist ant žemes ir pasvei
kint vargdienius žmoneles su 
kucziomis. Visur linksma.... 
Beturcziu szirdyse užsidegė lai 
me ir linksmybe.

Mamyte, rrtąmyte, ar greitai 
valgysim vakariene ? ar grei
tai gausim “Bernelio pyrago” 
— klausinėja su užsidegusiais 
veidais vaikucziai, bėgiodami 
paskui motyria.

Kuczios. Visur taiso ska
liausius valgius. Visi gražiai 
apsirėdė, ruoszinejasi po grin- 
czia, su szviesiomis mislimis 
galvoje apie szventas Kalėdas.

Bet sztai ant galo kaimo su 
nuplyszusiu stogu stovi pakry
pusi grintele. Pėr jos mažus- 
langelius smilkstanti lempute 
iszmete ant gatves iszblyszku- 
sius ruožus szviesos. Czia, vi
duje, nematyt linksmybes, kaip 
kitur: kur nepažvelgsi, szypso 
nemielaszirdinga beturtyste šie 
l os ir lubos surukę; kertėje — 
atszalusi pakura, ant kurios 
jau kelios sanvaites kaip nieks 
nebeužlipa suszilt; kitoj kertė
je — aplūžęs stalas, ant jo pa
dėta blekine su vandeniu ir pin 
ta duonos; palei žeme riogso 
dvi lovos: ant vienos nematyt 
ne priegalviu, ne kaldros, — 
ežia guli Baltriene; ant kitos 
vaitoja gyvas numirėlis — vy
ras Baltrienes. Jis jau treczia 
sanvaite, kaip prirakintas prie 
lovos.

Mat važiavo in miszka. Dra 
b tižiai skylėti, ve jas kiaurai 
perpuezia. Perszalo ir sun
kiai susirgo. Gydytojo nėr už ! 
ka parvežt, o da valgyt vėl nėr 
ka, — tai liga ir greitai nuka- ■ 
muoja, nors ir stipriausi žino-

Baltrus sziaukia Dieva ir vi
sus szventuosius. Kelios se
nos, su peržydėjusiais veidais 
111 oteriszkes, atsikl nupusi os
prie jo lovos, skaito aktus. Bal- 
trienes akys, nuo verksmo raii- 
donosį bet aszaru jose jaij pri
truko. Ji žiuri in veidą savo 
vyro, ir viena minuta jai dabar 
pasirodo ilgesne už metus. 
Sztai Baltrus suszuko: “oj Die
ve!”.... iszsižiojo, , atsiduso, 
linksmomis, bet pailsusiomis 
akimis pažiurėjo in savo žmo
na, sukrutino lupomis tartum 
norėdamas ka pasakyt, susi- 
cziaupe ir atidavė Dievui du
szia.

Paliko Baltriene viena; vai
kai dar maži iszmire.

Kalėdų pirma diena. Da 
anksti, bet žmones jau važiuo
ja in bažnyczia, kad paspėt ant 
rarotines.

Ir Baltriene, palikus prie na- 
baszninko trejetą giedotoju, isz 
ėjo in bažnytkiemi su trisde
szimts penkiomis kapeikomis, 
kurias užsidirbo dvi gyvos, bet 
pailstanezios maszinos per visa 
savo kartu gyvenimą. Ji tuos 
kruvinus skatikus nesze klebo
nui už paskambinima parapi
jos varpais už duszia savo vy
ro. Bet, kasžin, ar Dievo tar
nas priims tuos “skatikus,” ar 
ne?

Nuėjo Baltriene pas kleboną, 
kuris isz sakyklos žmonėms sa
kydavo: “nerinkit svieto mar- 
nascziu! pragaro liepsnose deg- 
s’.t!”

- Ko atėjai? — užklausė 
ruscziai klebonas, pamatęs ap
driskusia moteriszke.

— Atnesziau, ponuti “ant 
jpazvanu” už duszia vyro -

kalbėjo Baltrienė, bucziuoda- 
ma rankas pilvoto klebono.

— Duok, man ilgai kalbėt 
- nėr laiko!

Baltriene iszriszo isz skepe- 
■ taites piningus r padavė klebo- 
; nu i.
, Klebonas sucziupo piningus, 

pažiurėjo....
— Eik sau, begėde, ar a 

piemuo, kad mane iszjubki! 
Atneszk pusrubli, tada paskum 
bis.

Baltriene nebegalėjo ne žo
džio isztart. Asžaros riedėjo 
per skruostus. Iszejo isz klebo 
nijos.

Kristus, kuris Jszpirko savo 
žmones, isztikruju nebūt elnes 
nuo tos moteriszkes ne siūlo ga 
lo, bet but pasakęs: !

— Laiminga tu ir tavo vy
ras, nešėjus tikejot, o ne veid
mainiavo!! Bet tas lai buna 
ant amžių prakeiktas, kuris už 
piningus pardavinėja mano le
vo karalyste!

Baltriene ėjo.per miesteli, ne 
matydama per aszaras tako. Su 
tiko' ja senas kuprotas žydas, 
kuris pagal nuomones “tikru 
krikszczioniu” numiręs negal 
gaut danguje vietos. — Niu, ko 
verki, moteriszke? — szvelniai 
paklausė žydas.

Baltriene viską iszpasakojo.
Žydo veidas isz piktumo apsi 

niaukė. Isztrauke isz kisze- 
niauš kapszi iszeme drebanczio 
mis rankomis pusrubli.

— Sze, neszk....
Baltriene priėmė piningus ir 

truputi apsidžiaugė.
Nunefeze klebonui.
-— Ar atneszei ?
— Atnesziau.
Baltriene padavė pusrubli.
Skelbėjas Iszganytojaus 

mokslo, pamatęs neiszmainyta 
pusrubli, suprato, kad Baltrįe- 
ne gavo ji kur nors visa, už tai 
pas ja dar pasiliko trisdeszimts 
penkios kapeikos.

— Ar ilgai reikes skambint ? 
Žinai, juo ilgiau, juo greicziau 
Dievas iszklausys.

— Ponuti, but geriau, kXd! 
ilgiau.

— Jei teip, tai rėikia da pri
mokei, -— supranti ?

Baltriene turėjo atiduot ir li
kusias trisdeszimts penkias ka
peikas.

Iszkeliavo Baltriene.
Pakavojo vyra. Bet kažin 

ar jo duszia gavo danguje vie
ta už asztuonias deszimts pen
kias kapeikas, ar ne?

TARADAIKA

OKAME Antra Procentą ant sudėtu 
„ i. Procentą pridedam prie 

j tisu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

Capitol, Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Bandas turi, musu banke sudėtu pinigu.

Mokame
Pinigu. 
in«n ni 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prerid.
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Sukatomis 9 lig 12ad.

Vakaras. Baisus szaltis. 
Tvoros braszka. Medžiai ap
traukti szirkszniu dreba, tur
būt bijo, kad szaltis nenukirstu 
ju gerai isz auklėtu virszuniu. 
Paukszcziu, kurie pasiliko ant 
žiemos, ir nematyt: visi, paki- 
sze galvas po sziltu sparu, tupi 
savo lizduose. Šuo ir tas neno 
r i eit isz grin ežios laukan. Ke 
liai dyki — nieks nevažiuoja. 
Tik szftti už kaimo su nudris
kusiais rubais klaidžioja kažin 
kokia moteriszke, užsikabinusi 
ant pebziu dvi terbas. Ir kas 
ji ? — Tai Baltriene.

Ji, pakavo jusi vyra, paliko 
be kąsnelio duonos. Užsikabi
no terbas, pasiėmė lazda ir isz
ejo elgetaut. Dabar ji, pasika 
ledojus sziek tiek duoneles, gry 
žo in namus. Beeidama, pakly 
do. Ji jaute, kad jos grintele 
nebetoli, bet silnos akys negale 
,jo parvest namon. Suteme vi
sai. Baltrienei pritruko spėkų 
ir ji atsisėdo. Ji eme jausti ko 
ki tai geruma, jai pasidarė 
lengva, nebejautė ne szalczio 
ne nuovargio. Užsnūdo.

Už poros dienu kaimiecziai 
atrado Baltrienė sustingusia. 
Nuramino ta vargdiene duonos 
kąsnelis.! Ir kiek tokiu varg
dieniu teip žūsta ant szios asz- 
ąr u pakalnes! ? Artojo Vaikąs.

apvaiksz- 
cziosime,

Kristuso gimimą garbinsime, 
Juk tai szvente Inksmiausia, 

Del svieto svarbiausia. 
Mes tikime in Jezusa,

Kuris mum ramuma atnesza, 
Visi krikszczionis džiaugėsi, 

O bedusziai ka turi ?
Nuolatos beda,

Saužine kaip kirminas ėda, 
Ramumo ne turi, 
Iii kur tik žiuri.

Arielkeba juos suramina,
O alutis apmalszina, 
O kudžei nelaimingi, 
Beproczei vargingi.
Ne tekote tikėjimo,

Ane jokio ramumo,
Tokiu szpicbu paiset ne reike, 

Katrie dvasiszkus peike,
Žmonis be kunigu neapsieis, 

O ir bedieviai in protą pareis.
Seni ir jauni,

Po czerkele iszsigerkim,
Ka Dievas davė, užvalginkime, 

Užgimusi Kudykeli pagar
binkim.

O kasžin ar visi linksminsis ? 
Ar taja szvente dorai užlaikys ?

Visko vyruczei bus,
Ne vienas gaus ragus, 
Ir mėlynus brylius!

Ne vienas ir kozoje sėdės, 
Suteriotas ten stenes,

Geri žmonis, grąžei szvvente 
praleis, 

Jokio pikto nedasileis.
Gana bus paliausiu, 

Gal czerkialia gausiu,
Tai atsigausiu.

Žinote jog darbo turiu, 
Giedoti daug jums negaliu, 
O gal ir asz viena diena pasil 

sesių,
Kudykeli garbinsiu.

Linksminkitės ir džiaugkites 
Nuo paszeIūmo dabokites!

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABfSZKOS. ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ“ KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suczedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po karcze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dėkavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ' -----Str.

-------- , W. Va.

Puikei apdaryta audeklineis j| 

iszmargyntais vyrszais.

Dydtunas Knygos, 6< x coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet taojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

■i

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
si pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St.,

Brooklyn, N. Y.

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

Gerbemei
Czionais prisiuncziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po varįu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas

Ulyczia.....

Miestas,

W. D. BOGZKOWSKI-CO., Md,“or
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DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS“
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del tu ka 
antra karta apsipacziuoti.

Baisi naktis. Dzūko

SETAS No. 1
Lletuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia.^ Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras. 
Grafa, 
ketina
Pikta Onuka. 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
^yežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie ąnoteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. 6.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvų. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkuii aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

Kas pirks

Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita., Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Simus malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

Setas' No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Kaip Joniukas su Kaziuku su- 
rinko piningu ant pirkimo 

motynai dovana ant 
Kalėdų.

Jau tik kelios dienos buvo 
lig Kalėdų, sniegas apklojo vi
sas uliezes. Jonukas priki- 
szes noselia prie lango mate 
kaip žmonis nesze visokius pnn 
gulelius išz miesto, atsigryžes 
in savo broleli tarė:

— Kasžin ka mums motyne 
Ha atnesz isz miesto Kaziuk?

— Gal nieko, nes sziadien 
motynele labai nubudus ir ver
kė, o gal turėjai jiaja kuom už- 
instyt. Nes sziadien teip gar- 
sei rėkavai.

Jonukas nieko ant to neatsa
ke, už tai Kaziukas atsiliepe:

— Ne broliuk, mamyte szia
dien mislina apie teveli.

Nutylo vaikai prie lango. At- 
simyne apie praejtus metus, ka 
da juju tėvelis atsiskyrė su 
sziuom svietu ir tai buvo arti 
Kalėdų. Vargo nuo tojo laiko 
o motyna stengėsi visus užga
nėdinti kiek turėjo pajiegu.

— Praejta meta, kada tėve
lis da buvo gyvas, tai turėjome 
puikia eglelių, tu gavai puiku 
vežimėli o asz peili. Mainyte 
aplaike nuo tėvelio puikia špil
ka, bet szimet niekas jiai nepa
dovanos jokios špilkos, —tarė 
Kaziukas. ’

Abudu vaikai gilei užsimisli- 
no. Staigai suszuko Kaziukas:

— Ai* žinai Jonukai ka mes 
padarysim?

Ka toki?

Armonikelis iszpuole įsz Ka-jh' kokia tai linksma diena ba
ziliko lupų isz baimes o Jonu
kas pradėjo verkti.

Tame priėjo kokis tai puikei 
pasiredias žmogus su ilga žyla 
barzda. ■ Iszemias koreziuke 
su savo pravarde, padavė pali- 
cijantui kalbėdamas:

— Asz apie tuosius vaikus 
rupinsiuosiu ir stengsiuosiu 
juos nuvežti namon.

Jonukas dirstelejas ant. senu 
ko, mane, jog tai gal kokis sli
džia ir pro verksmus paszauke.

- Ponuli, Kaziukas ir asz
Mes tik norejo- 

suririkti sziek tiek piningu 
nupirkimo musu motyne- 
asiksinia špilka ant Kale-

neubagavom.
me 
ant 
liai 
du.

— Auksinia špilka? — pa
szauke senukas nusiszypsojas. 
O kiek jus surinkot piningu?

Jonukas iszeme centus ii* si
dabrinius isz kepures ir padavė 
nepažinstamui.

Nepažinstamąs paėmė pinin
gus, suskaito ir insidejo in ki- 
szeniu.

— Ejkite su manim, 
me pirkti auksinia špilka del 
jusu mamytes.

Ir nuėjo visi tris iii aukso- 
riaus kroma, kur senukas isz- 
rinko puikia auksinia špilka su 
deimantu, užmokėdamas su su
rinktais vaiku piningais ir pri
dėjo da keliolika humaszku isz 
savo kiszeniaus. Po tam nu
sidavė visi namon. Vaiku mo
tyna ka tik iszejtinejo isz na
mo jieszkoti vaiku, kad sztai 
pasitiko juos ejnanczius szauk- 
dama:

vo toje mažoje szoimyneleje! i 
Motyna nuėjo su Kaziuku iii 
katedra prisiklausyt kaip Jo
nukas giedojo ant koro parė
dytas in ilga balta kamziukia 
iszrodantis kaip aniolelis.

Jonuko balsas su pagialba 
profesoriaus Koncertaiczio isz- 
silavino puikei po kokiam tai 
laikui, o žmonis stebėjosi ,isz 
puikaus jojo balso, kuris turė
jo toki puiku tenorą. Kaziu
kas iszmoko puikei grayt ant 
smuiko ir buvo vienas isz pui- 
k i a n s i u smuikini n ku.
kada paaugo ant vyru niekad 
neužmirszo tosios dienos kada 
stovęjo prie kromo taja diena 
kada rinko piningus del nupir
kimo dovaneles savo motyne- 
liai ant Kalėdų, isz kurios mo
tyna turėjo dideli džiaugsma ir 
guodojo už viską, nes dovane
liu buvo nupirkta isz kudykisz- 
kos meiles ir suniszko pasi- 
szventimo del savo gimdytojos.

— F. W. S. B.

Vaikai

DIDELIS ATYDARIMAS
96 Mažių Farmu prie Matawan, N. J. $225.00 Akieris

Ant lengvu mėnesiniu mokeszcziu. Adyna isz B 
New Yorko, szitos farmos izzdirbtos, derlinga žeme, B 
mokslaine arti. Tarpe Matawan ir Perth Amboy, B 
Atsiszaukiže arba raszykite del platesniu žinių ant i 
adreso: 1

Z. Kozlowski, 156RF“įt°!,8St-’New York N.Y. $

“Slaptybe Antgrabio” .feS;
W. D. Boczkowski-Co., - Mahanoy City, Pa.

LIETUVIU GĖRIMU SANKROVA.
SzitsiK apskelbimus suteiks jums gera nuomone apie-dideli invalruma Vynu, Llkieriu ir 

prytoju gaunamu szitoje sankrovoje. Musu sankrovoje yra visu gerai žinomu rusziu Vynus, Degtiniu 
Akavitu ir teip tolinus. Mes su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likierus ir todrl 
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu.

Usztikrinu tamista, kad jeigu 
patrauksi! siki nuok manės tavo- 
ro, tai pasiliksit mano kostumeriu 
ant visados. Asz siuneziu tavora 
po visas szalis Amerikas, ir kiek
vienas isz mano kostūmeriu pa
tvirtins už mane.

Orderius iszsiiincziu kaip tik prijimii: ant pirmo 
treino per Express arba Freitus, kaip norit.

Asz nelaikau už prisiimt ima jeigu orderis bus zž 
$10.00 arba daugiau.

Asz nelaikau pigiausi tavora už visus, tiktai geriau 
si tavora parduodu pigiau no kaip kiti.

Parsįtraukit nuok manės Ruginio Sznapso po $3.00 
galioną: geriauses ka galima gaut.

Užsisakant gėrimus krasa pinigai reikt* prisiųsti Express© prisuku, krosus prisuku, arba Rege 
slruotu laiszku. Fž visus gorimus turi būti užmokėta iszanksto. Reikia pasakyti ar noriina.kad pi r 
kės butu p r, siųstos ekspresu ar vnž.ba.

Konstantinas Stravinskas, 1807 Čarson Street, S.S. Pittsburg, Penna.roroi
. .W-

Sutaisytas is formuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu ĖgyptO zukoninku,

SOROL

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 

skaudėjimo, dusulio, gali os 
ska u dė.j i ui n, n u s I o j imo apetito, 
Šalčio galioje, ict.. eci., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPE1LERI0-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje . per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

AD. RICHTER & CO.
14—80 Washington Street, New York.

...ISTORIJE SZVENTA,..
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki

Kristaus Vieszpatis užgimimui ]yg Paskutinio Sūdo. 
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas-su 50 Paveikslelu.

110 Puslapiu, 9į9į coliu dydumo. Preke 35c.
, Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski Co., Mahanoy City, Pa.

Montello Correspondence School

Kalėdų

vyruotu

Mes apmokame prisiuntimo kasztus/^g

zitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimas 

liga ir na- 
Inžei-

W. D. BOCZKOWSKI-CO• J :: :: Mahanoy City, Pa,

IK

Valstija

Dr. J. Russell Price Co., L.1102-9 so. citnton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų, brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No
Miestas

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

APRASZIMAS
Vertt D.T. ir F.W.BOCZKA.USKAS 

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumc 
DALIS I.

MOTERE BE SZIP.DIES.
I.

ANT KRASZTO PRAPULTIES. 
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamažėl! ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nuepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kąs priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana,' karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
vatna gyduole. Du medejei.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje.
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. i 
nakties miszios. 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 
moterių It vienos naszles:

nekalbėk. Senas 
Namu sūdąs. 

Karalius čigonu. 
Nedoras ponas. 

Genavaite.
Žvaigžde mesijo-

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki
■eta Knygų Dykai.

Atsistojo ant kampo ir pradėjo giedot ir grajyt.

— Ana diena asz maeziau 
stovinti žmogų ant kampo uli- 
czios kuris giedojo o kitas gra
jino ant smuiko. Asz mistinu 
jie turėjo surinkti nemažai pi
ningu.

Tai kas ?
— Žinai ka? Paymk tu sa

vo armonikeli o asz giedosiu, 
gal tokiu budu surinksime ga
na piningu ant pirkimo mamy
tei kokios dovaneles ant Kalė
dų.

Kaziukas mane, jog Jonuko 
nuomone yra gera. Paėmė sa
vo lupinia armonikelia, nuėjo 
prie didelio kromo, atsistojo 
ant kampo ir pradėjo giedot ir 
grayt.

Žmonis paregeja du mažus 
vaikus giedant ir grajinant, 
pradėjo mesti piningus in skry 
kelia. Jonukas jau baigė gie
dot “Užgimė Betlejui!” kad 
sztai pajuto sunku delną ant sa 
vo pecziu. Apsidairė ir pare
gėjo stovinti szale palici jauta, 
kuris su piktumu paszauke:

— Ar jus valkatos nežinot 
kad ubagaut uždrausta ant uli- 
cziu. Ejkit su manim ant pa
lietos 1

— Jonuk, Kaziuk! kur jus 
buvote? Teip buvau susirūpi
nus apie jusu dingima! Jus 
vaikai da galite būti priežaste 
mano mirties!

— Nesirūpink tamistelia, 
vaikai neuždavines tau rupes- 
czio ant senatvės, nes greiežiau 
duos tau džiaugsma.

Motyna sudėjo rankas ir te- 
mino ant nepažinstamo, kuris 
prakalbėjo:

— Asz esmių ponas Koncer- 
taitis, vargoninkas ir vedėjas 
koro czionaitineje katedroje 
Szv. Mikolo. Praejdamas ta
da, kada Jonukas giedojo o 
Kaziukas grafino ant armonike 
lio, prisiklausiau gerai jojo gie 
dalui ir turiu tomistai pripažin 
ti, jog su trupueziu mokslu, ga
liu Jonuką iždirbti ant giaro 
giesmininko ir gales giedoti ka 
tedroje su užmokeseziu.

Jonuko motyna isz džiaugs
mo net apsiverkė, kalbėdama 
pro aszaras:

— Jonuk, mano vaikeli, do
vanok man, jog asz nuolatos 
maniau, juk tu esi didžiausiu 
rėksniu visoje aplinkinėje.

Ant rytojaus buvo Kalėdos

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimd per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patari
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Siu i,iuz.iK.aucU.iUiueLUS iuuz.iu.ub uulnai

Jei kuriems atsibodo dirbti szapoj, 
TAD MOKYKITĖS AMATO ARBA 
PREKYSTES. Musu mokykla pabaigęs 
gausi paludima, diploma ir gales len- 
viai gauti darba sztoruose. Mokytis 
per visa diena mokykloje labai brangu 
todėl galite iszmokti linosam laike 
savo namuose.

MOKYKLOS KURSAI: Iszmokt i 
angliszkai kalbėti ir ' raszytl $6.0". 
Pradine Aritmetika $5.00. Pirklystes 
ir Aritmetikos $7.00 Kėliau jen ežiu
Agentu $25.00. Bubu Pardavėju $10.00. 
Pagal musu metodą gali iszmokti 
kiekvienas. Prisiuskite keletą sztani- 
pu, tad gausite probos lekcija, isz ku
rios matysite kaip lengvai ir žingedu 

mokytis. Norėdami gauti 1,000 stu
dentu per szi mokslo sezoną, mes 
paskirem dovanas, todėl kurio 
prisiraszys in musu mokykla szi 
menesi, tam duosime dovana ta 
muzika. Ant tos muzikos galima 
in trumpa laika iszmokti grajint. 
Vieni numeriai tos muzikos yra 
ant notų, o kiti ant strunu, pa
žiurėjas in notus numeriu, skam
bini tuos numerius, ir iszeina la
bai gražios melodijos kaip geriau-

yra labai priimnus ir szvelnus. Jus 
galėjote girdėt teatruose arba viesznamiuose. Ne vienas su pasigėrėjimu 
yra pakakęs: “O, kaip graži muzika!” Perkant ji parsiduoda už $7.50

Reikalinga 200 agentu, kurie galėtu vakarais pardavinėti. Uždirbsite 
genis piningus. Atsiszaukite tuojauspo sziuo adresu:

Montello Correspondence Scholl, Montello, Mass.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, .Taknij Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą, užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje įkalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senu laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti štampą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.



SAULE

IszLietuviszkukaimeliu KUR BUNA?
i

Moterems Apredelai ir Kaliniai
Praeita sanvaite pirkome visa tavora nog didelio 

iszdirbejo New Yorke už 33^ pigiaus.
Mes ta tavora sumarezeme -su tavom musu sztore 

in papiginom preke ant viso to tavoro.

$10.00 Kotai, dar $6.98
15.00 Kotai, dar
20.00 Kotai, dar

Daug Pluszinu ir Kaliniu Kotu, 
atpiginimas ant Moterių Siutu.
Vaikams. Daug visokio puikio tavoro ant Kalėdų 
del Vaiku, Mergaicziu, Vyru ir Moterių.

Ateikite pas Guinana Sztora ten gausite geriausia 
viską pirkti.

I TIKT 4 Mahanoy City, Mt. Carmel,
(J U K IN AIM O Shenandoah.

10.00 -
15.00

Teipgi didelis
Puikus Kotai

SHENANDOAH, PA. į Mano draugai ir drauges Sta 
— Mikola Cadao, Italas, pri Į nislovas Mikuczionis, Bolesla

vas Augimas, Rafalas Tralinis, 
Zofija Augunyte, Monce Am- 
rosyte, visi gyveno Detroit, 
Mieli. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

buvęs isz Lewistowno, apsirgo 
ant raupu. Daktarai uždare 
jin atskyriam name ir pastate 
sargus idant liga neprasiplatin 
tu.

— Terp Shenandorio o Ash- 
landu, arti miestelio Levelle, i 
Laurel Coal Mining kompanija i 
atrado gysla anglies kuria neuž i 
ilgio pradės iszkasti ir statys j 
brekeri. Apie 700 darbininkai i 
turės užsiėmimą.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutes laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikiniino; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi Gentines.
butu žiema kojos sziltos 50c.
Czia gausite konia dykai, 
tas czia apgarsinimai tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

. B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. AV.

Brooklyn, N. Y.

Kad

1940 Lakeside Ave., 
Cleveland, Ohio.

Lansford, Pa.— Alfredas Ek 
rodąs, 20 metu senumo likos pa 
gautas per rata brekerije Le
high Coal and Navigation kom
panijos ir smaukei apsuktas 
Saugiau kaip szimta kartu. Ka 
da sulaikė rata, nelaimingo abi 
kojos ir viena ranka likos isz- 
tvauktos isz stuobrio. Ekro- 
das mire Coaldale ligonbuteje 
ant ranku savo senukes moti
nos.

ISZ LIETUVOS.

MILŽINISZKA EGLELE PARĖDYTA DEL VARGINGU 
VAIKU PER MIESTĄ FILADELFIJA.

■

Žinios Vietines
—- Subatoje Kucze. ,
— Nedalioje Adomo ir Jie-

VOS:

— • Ranedelije Kalėdos.
— Visiems Mahanojieczianis 

vėlinamo l.inkgrhos szveiitgs. 
Užsilaikykite malszei ir nedaly
kite isz. saves juoku.

— Adomas Montvila nupir
ko saliuna nuo Vinco Pajaujo 
ant Main uliczios.

— Szia nedelia nelaimes ka-! 
siklosia buvo sekanezios: 
Januleviczius likos sužeistas 
Park Place, in aki. V. Pasiuke 
viezius likos inspirtas per mula 
Mahanoy kasiklosia. ’ J. Dane- 
leviczius tose paeziosia kasik
losia likos sužeistas per krin- 
tanezes anglis. J. Sadauckas 
Tunnel Ridge aplaike sulauži- 
ma kojos.

— Visi anglekasiai kurie 
randasi po kompenszeiszion tie 
sas, ne bus priimami in akiu 
ligonbute AVėlls Eye Hospital 
Filadelfijoj.

— Nesziotojai laikraszczio 
subątoje atnesz kožnani užsi
mokėjusiai skaitytojui “Sau
les” puiku kaledori o priek 
tam dadeczka sienini ir kiszeni 
ui kalendorių. Papratimu yrc. 
nesziotojus apdovanoti piningi 
nia dovaneliu. Tikimės, jog ir 
szimet musu skaitytojai nepa
sigailės keliolika centu del ne- 
sziotoju kurie atnesza jum in 
namus laikraszti per visus me
tus, o tuom palinksminsite szir- 
deles vaiku ant Kalėdų.

— Stepas Danila susikivir- 
czines su savo draugu Antanu

■ Jcsukevicziu karezemoje, ėjo 
| namon. Stepui kirminas neda 
l vinejo atsilsio ir kurstinejo 
idant Antanui atsimoket, ka ir 
padare. Kirto ypa su “juoda 
pūsle,” jog Antanas krito kaip 
jautis nuo mesininkiszko kūjo. 

jSzimas pasinaudojus isz apmi- 
I rimo savo draugo iszkrauste ki 
szenius ir nuėjo sau namo. 
įSkvajera Miliauckas nusiuntė 
jjn in Pottsville ant pakiltos.

— Readingo kompanija pri
jausdama reikalingumą savo 
nglekasiu, nutarė iszmoketi 

y Ipede szita subata vietoja pane- 
delije. Darbininkai tuom la
bai nudžiugo, nes nesitikėjo ap 
laikyti pedes priesz Kalėdas.

Szv. Vincento draugyste ant 
savo mėnesinio susirinkimo nu 
Lare priyminet naujus sąnarius 
lik po viena doleri. Naudoki
tės isz progos ir insiraszykit in 
draugyste Szv. Vincento. Su
sirinkimas atsibus Nedelioj 19 
szio menesio, lietuviszkoje 
mokslaineje. D. 15. J. 19.

Juozas Serockis prezidentas.
— Dideli bargensai vyru ap 

redaliu ir visokio tavoro ant 
szventes, pas Refoideziu, 106 
W. Center St, (to 102.)

— Ant praejto susirinkimo 
Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Mahanojuje ir drucziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi- 
buna kožna menesi, ta nedelia 
po 20-ta.

Maisto klausymu. Pas tarno 
u laiku Rygon labai vežama 
bulves ir kopūstai. Kaikurios 
lygos instaigos szitu produktu 
;abenasi net geležkeliais ir su
dygo — susitarė su laukinin- 
;ais kas link produktu gavimo 
iieina. Tuo tarnu szitu pro- 
iuktu ir rinkoj ne taip labai rei 

kalaujama. Ketinusi pakilti 
mina bulvėms, aeziu iszanksto 
rasirupiniinui, ne tik nepakilo, 
>et pūras bulvių net visu rūb
ui atpigo. Pastaruoju laiku 
perkant bulvių pūdas atiduoda 
na po 1 rub. 80 kp. ir kopūstai 
po 2 rub. pūdas.

Žiemiu - Jenisejaus taigoj 
rasta nauji aukso sluogsniai. 
Dirbti ji pasiima Franci jos ka
pitalistai.

Sibire suimta daugiau ne 10 
kynu agentu šupirkinejusiu rn 
su auksa kuri mane gabenti isz 
dalies Vakaru Europon, iszda- 
lies Žiemiu — Amerikonu, kur 
kantrabandos bud u supirkinė
jama auksas.

— Užeikite pamatyti Refo- 
wieziu nauja sztora. Dabar 
galite gaut didelius bargensus 
vyru ir vaiku apredalu, siutu 
ir overkotu. 106 W. Center St,

Tegul atsiszauke mergaite ku
rios szlebuke likos apde

ginta laike “Tautos 
Dienos.’’

Toji mergaite, kurios szlebu
ke užsidegė nuo anglies iszmes- 
tos per lokomotiva diena 15 
Augusto — “Tautos Dienoje” 
Lake Side, tegul atsiszauke in 
redyste “Saules,” nes pas jiaja 
yra svarbus reikalas. Keliones 
kasztai Ims jiai apmokėta o ir 
už sudeginta szlebukia.

— t. D. 29.

DIDELIS BALIUS.

8JSv.. Jurgio Kareiviu drau
gyste isz Mahanoy City paren
gė dideli balių kuris atsibus 
Panedeli pirma diena January, 
ant Lenku sales. Balius prasi
dės 2 vai. popiet ir trauksis lig 
vėlybai nakezia. Grajis pir
mos klasos orkestrą. Inžanga 
25c. Moterems ir merginoms 
dykai.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

Mano broliai Adomas ir Juo
zas Teleiszukai, abudu paeina 
isz Suvalkų gub., Dabravalos 
gmino, Zapiszkiu para. Ado
mas pirmiau gyveno Detroit, 
Mich., dabar nežinau kur. Tu
riu svarbu reikalą, praszau at
siszaukt ant adreso.

Mrs. Anna Maksvitiene. 
95 Hancock St, 
Wilkes-Barre, Fa.

Martinas
Zigmantą 
paeina isz

Mano pus-brolis 
Gudialis ir uoszve 
Malunaviczia abudu
Vilniaus gub., Traku pav., Žąs
lų AVolos., ..girdėjau kad Zig
mantą gyveno Laurence, Mass, 
dabar nežinau kur. Turiu 
svarbu reikalą, praszau atsi
szaukt ant adreso.

Peter Gudeli.
92 Dayton St. Rochester, N. Y.

Mano pus-brolis Petras Pui- 
sa, ir draugas Naruszas, abudu 
paeina isz Kauno gub., Baseinu 
pav., Jurbargio Wolos., Skerne 
munes para., Pažėrų kaimo. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

K. Kaminskiene.
L. Bov 251.

Vandergrift Hts., Pa.

TRUMPI TELEGRAMAI

§ ■ Berlinas.— Angliję suėmė 
41,000 maiszu vokiszko paczto 
nuo Dec. 1915 lig Sept. 1916.

§ Harrisburg, Pa.— Szimet 
Pennsylvanijoj surinkta obuo
liu už $11,513,760 arba 16,932,- 
000 buszeliu.

§ San Salvador.— Arti Ve- 
rapaz, Gutamalijoj, vulkanas 
užmusze 38 ypatas ir sudegino 
daug namu.

Jurgis Elinauckas.
New Philadelphia, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANK AUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Užlaiko skloda visokiu im- 
portytavotu ir amerikoniszku 
gėrimu. Gausite pas ji viso
kiu vyniu, arielka, alaus ir por
terio baksais arba baczkutem. 
Duokite orderi priesz laika o 
bus pristatyta in namus. Busi 
te iižganadinti jeigu pas ji pirk 
site. (to 101.)

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

A, J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang
lių kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
osose valandose. Moki
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos, Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High . schoolesj 
kursus. Gražiai iliust-

^■i.TTr—ir—7-11,, ■ m -i-rr ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; įdėk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W,47th Street, - Chicago, Illinois.

AmnHcan School 
o! Languages

Anerikoni&a 
Mokyki*

DYKAI
chic mu, HANOI s

(t. f.) [.

Szi-

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

Stato namus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
darbas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa,

į Laikas czedint piningus ir kada 
juos uždirbaujaute «—»
Merchants Banking Trust Co. banka- prigialbsta savo de- 

positoriams....Priima didelius ar mažus paezedžius.
Vaikams 5c. ir 10c. kortos, yra tai parankiausios kortos 

vaikams czedyt piningus.
Galite padėti $1 arba $5 arba tūkstantis doleriu.
Visada galite suprasti nauda per buvimą kostumeriu szi- 

to banko. Szita banka duos jums knygute ir galite dėti po 
S5, $10 arba $50 ant menesio. Prgialbes jumis pirkti narna ar 
ba prigialbes jumis biznije.

Merchants Banking Trust Co. banka yra tai banka būti 
jusu prieteliu.

sS>

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

W. J. Miles F. G. HornsbyISTORINES KNYGOS

ikslas yra; visada stengti? j 
atlikti musu kostumariu 1 
reikalas k« naoateakan- j 
oziausis, daryt ta viską 
tdant bankftvi reikalai bu- j 
tu jiems priemni ir su |l 
nauda, o ,ju pinigai kad 
visada batu užlaikomi s!
atsargiansam bude

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PĄi

INTEREST PAID OH SAVINGS

W. TRASKAUSKAS
_GRAB0RIUS_

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.

No.l — Parižiaus Nuskurells; Ingrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No. 2 — Kunigo Paslaptį“; In Menka; Pakaruoklis 220 puslapiu
No 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Senu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

Preke 35c

Preke 25c

if rs sift a! Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
a HallOsilaO 8U Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c.

■ VV. D. B >czkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK |
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 2

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g 

12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. g
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. O 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 2 
$150.000 ir varoja szeme laike apie milijoną dolieriu o 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- v 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus » 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko g 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemaseziu 0 
ir kitokiu dokumentu reilalinga Lietuvoje. Užrube- 2 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 
Karaliaus Varasziaus valdū-zko Notarijuszo. §

S oaocx^ooc^^ot^xioooeoccoc  ctx^«csooccoocxMM5oaooooDC)OwLIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invades.

6į x 9f coliu dydumc.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRAĘORIUS MAHANOY CITY, PA. I

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

iszlaimeja provose už pažeidlma Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir 1.1.

B. S. YANKAUS
154 Nassąu St., NEW YORK, K. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

RYE

COPXfjUGHT

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Irupo- 
rtavotu Gerinu, kaip tai: Alaus bonkuttse, 
visokiu Ari !ku, Vinių, Porterio ir 1.1. 
Perkam ie - pristato dykai tiesog in namus. 
Jaigakada prireikes bile kokiu gėrimu tai 

^ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busite 
i visame užganėdinti.

609 Puslapiu

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite .viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonūka. Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebuki-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetomszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

įuti. Katinėli niaukleli ir apia Ra- 
ganiszka ^ieda.

Petras bude.
Apie tris BrolU“ Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium,
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Marijona,
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis,
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ir

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei. 
Meszkinas.
Baidiklps.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelaroingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižytos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo. 
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant p 
Mažas Antanui 
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

io, Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Patalke dalgis ant akmens. 
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karai ai tias.
Apie septinis Brplus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Šešetu ėjo įieszkot.
Apie Dumiu ii jo Szyvuke, 
Apie Žydą ir Petra. 
Apie du vaiku Siuitas. 
Apie Pagramduka.

nuros.

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

Szita Knyga perkupeziams arba agentam 
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszirnczio

1
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