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Isz Amerikos
Lietuvei praszo Suv. Valst. 

paskolint $100,000,000.
New York.— Finansų ir ver 

telgystes kamisije kuri pribu
vo isz Lietuvos, garsina, buk 
praszys Suv. Valstijų idant pa 
skolintu Lietuvai szimta mjli- 
jonu doleriu.
gaiš pirks visokias maszinas ir 
gryna materijola.

Toji kamisije garsina buk 
Suv. Valst. ana diena pardavė

savo
100 1

Su tais pinin

Ar randasi arszesnis vagis už 
szita?

New York.— Jeigu vagis pa 
vogė nuo sveiko žmogaus kelis 
tnkstnnezius doleriu tai nieko, 
bet jeigu vage nuo aklo žmo
gaus, tai vertas pakorimo. To
kiu vagiu yra .fonas Ryan, 
metu, 
centus ir laikraszti nuo aklo 
žmogaus Rood kurs sėdėjo ant 

l’ž tai U-

kuris 
laikraszti

pavogt*
40 

keturis

34-tos ir Ji-tos Avo., 
kos nubaustu ant dcszimts do
leriu ir 30 dienu in kalėjimu.

O gal patys rasztininkelei 
’ ižgere guzu te?

Charleston, W. Va 
mandieriu ir czeveriku del 40,- ana diena sužinota, jog septy- 
000 kareiviu, visokiu vaistu n> szimtai puskvatierkiu geros 
del ligonbueziu ir kitus raiką- guzutes dingo nežinomu budu I. t w • • ■ •

kamisije garsina

Lietuvai isz 
Francijoj.

i magazinu 
lokomotivu,

visokiu

1 ingus daigius.
Kamisije teip-gi pranesza, 

buk Lietuva nereikalauje mals 
to, nes derlius buvo pasekmin
gas szimet, jog galima buvo isz 
siunst ir in užnibeži, tik dau
giausia reikalauje visokiu ma- 
Hzinu ir amerikoniszku 
ru.

vra
medžiu 
užtekti

pada-
lTž skola Lietuva gvapan

tis linais, vilnomis ir 
kuriu Lietuvoje 
nai.
Vaikas surastas su nulaužtu

sprandu.
Plymouth, Pa. -

kos motu senumo Jurgutis Kri- 
žianauckas, liko?
te užpakali jo
Donu, su nulaužtu sprandu.

Kokiu budu toji nelaime at- 
stiko, tai niekas lyg sziol neda-

. ja4icszko.dvio
ju kitu vaiku, kurie buvo ma- koja, pripažino teisybių 

\ tom i iszbegant isz tvarto
riame likos surastas

4

lu.
Sztopas

Ket urioli-

surastas t va r 
Pranonamo

Tik

isz geležiniu szepu kurios 
dosi vaistiniam rotužeje, kuria 
valdžios 
kavt* ir uždare sude. — 
rasztininkeliai suvuodia 
sztopa, patys isztusztino 
pas ne kaip turėjo tasai 
gus sztopas Imti 
upia.

Nepaprasta priežastis ant 
persiskyrimo.

Sau Francisco, Calif, 
tai; kad josios vyras 
puikioms kojelėms kitu mote
rių, o niekados nepagirdavo 
savo moteres kojelių,

ra-

lialicijo buvo konfis- 
() gal 
gera 
sze- 

bran-
iszlietas m

Vž 
gėrėjosi

pacziule 
Jurgio Williamso innesze skun 
da ant atsiskyrimo nuo savo 
Jurguczio.

mio
Sudže liepe Wil- 

liamsienei parodyt savo koja 
o kada pamatę 7 numario 
vcrikf'rdnn'htniv radosi

k u- liamsui, jog

\nt kūno nesirado jokiu ženk-

» 
czc- 

plati 
\Vil-

neturejo progos
Jurgutis. gėrėtis kojalia savo pacziules. 
n:.. Xz...i, ...

apsieratino 8 
kus ir paezia.

Reading;
ciznos

4 4 11

Pa. - A0g

vai-

tru- 
kokia sziadien pardavi

nėja arielkininkai daugeli žmo
nių pradėjo sirgt, o szimtai jau 
persiskyrė su sziuom svietu.

Ana diena Jonas Lavoskevi- 
cze, 45 metu senumo, 
ko už $4 bonka

nusipir- 
SZtOJM)”

ri vadina arielka. Iszgerias ke
liolika stikleliu, apsirgo ir 
keliu valandų mirė. 1 
paėmė likusi sztopa ant tirine- 
jimo, ir rado kad tai sumaiszy- 
tos su mediniu 
kitoms truciznoms nuo kuriu ir 
gyvulis pastiptu.

Antanas Jubakas 48 m. teip 
gi mirė nog tos paezios pri(‘- 
ža sties.
Brooklyn© palicije dideli vagis

Brooklyn, N. Y. — Keli czio- 
naitinei palicijantai likos aresz 
tavoti už papildima visokiu va 
gyseziu ant kuriu 

tukstaneziu 
palicijantai

nog

4 4 k u-

po
Valdžia

alkoholium ir

papelnijo
doleriu.

vage

gyseziu
szimtus
Daugiausia 
kailinius, drapanas ir kitokius

Palicije pavogė 
nuo Starobin & Dubin kailiniu 
už 12 tukstaneziu doleriu. Tie- 
jei palicijantai susitardavo su

apsi vedimus.

usi tardavo 
vageis ir dalinosi, pelnu.

(t OI i I J I ’ 4 ’

Kunigas j jsznesze Szv. Sakra- 
menta isz deganezios 

bažnyczios.
Wilkes-Barre, Pa.—

$,>

W II I*|MR|B Į»» #iy • 'X*-1- I- ■*' *1^ I* .•■'m**,** •«, a m , r.< < M,# A   UJ m rT**T- iWtir 1 n J iMmbiii r i< > -į, - ,■

MAHANOY CITY, PA. UTARNINXAS 23 GRUODŽIO (TUESDAY DECEMBER 23) 1919

f+'.

M
: Jk

wg|
H-

>■

x;

VAIKAI MELDIESI MOKSLĄ (NĖJĘ AN'GM.JOl, (JŽŽI’VUSIUS KAREIVIUS
TAS ATSIBVNA K S l)iE.\' PER DVI MINĖTAS

A*Jį $

v\
• 0 7 bACdES PRAV 

FOR, ©RATAI N’SI 
61ORJOU5 DEAD
s.

KARE.! E

,: x '■■f'

r:

LENKIJOS !ISZ VISU SZAUU
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Petluro armije iszvaikinta — 
pabėgo in Lenkije.

Warszrtva.— Dacjna in czion 
žino, buk ukrajinu
Petlura atbėgo in Lenkije jiesz
koti prieglaudos. Didesne dalis 

iszvaikinta, 
sugryžo

genorolas

493 kinezikai nuskendo su 
laivu.

Angliszkas 1lai-London. —
vas Lien Shing, plaukentis isz 
Hong Kong in Lnigon, nusken
do laiko viesulos. Su laivu 
žuvo 493 kiniecziai ir ouropic- 
cziai o tik 3 
gabentais.

Halifax, N. S. — Laivas 
Manxman nuskendo su 43 ma
trosais laike snieginos viesulos

viešu los.

7 kinezikai likos iž i J

s

*

jojo armijos likos 
iszmuszta ir lįjcuczoi 
in namus.

I
5,000 žydu nužudinta

Jekaterinoslave.
Lomborgas.—- Nauju pogro- kuri baisei siautė per kolos die

niai žydu prasidėjo Vkrajinoj nas.
48 užmuszti, 118 ..sužeisti eks- 

jpliozijoi amunicijos.
Keturesdeszimts

Denikino vaisku.

tori slave 
szum penki tukstanezei žydu

i:

I 
pradės 

arba suskaityma vi
sos szalies gyventoju.

Tai bus. visatinas 
mas gyventoju kaip Suv. Vals
tijose, taip joms 
ežiose teritorijose.

sausio 2 d. vyriausybe* 
suraszyina

suraszy-

priklausan- 
Toks pil

nas suraszymas atliekamas kas 
Paskiausiai 

buvo invykes 1910 metais.
Vvriausvbes i• • ’• 

raszinetojai
riai eina per visus namus ir su- 
rasziueja. žmones.
jarni žmones t ųr i pasa k y t i

deszimti metai.

Porelių iszvare namon 
oze i pasuke, jog jeigu da karta 
priesz jin stotu su skundu 
uždarys kalėjimo.
Vagis isz piktumo perpjovė 

kudykiui gerkle.
New York.— Du vagis, ku

rie neturėjo jokios laimes savo 
amate ineja in narna po No. 
1706 Woodbine ulyczios, 
piktumo perpjovė gerkle ku
dykiui Helenos Buri. Ant 
verksnio kudykio vagis iszbe- 
go, o k ūdyk i nuvežė in ligon- 
butia kur ketina pasveikti.
Tukstanezei merginu prapuolė 

in viena meta.
New York.— Pagal Keleiviu 

Suszelpimo Draugijos apskai
tymu, tai szimet dingo ar pabo 
go isz namu suvirszum 68 tuks 

Tik isz vie
no New Yorko miesto dingo ar 
ti keturi tukstanezei merginu.

Gal ne vienas užklaus kur 
jos dingo?

Merginos apleidže 
stoges jieszkodanios didesnio 
giliukio dideliosia miostuosia. 
Pribnvia nesuranda tojo giliu
kio kokio tikėjosi surast dide
liam mieste. Ant galo isz var 
go papuola in nagus paleistu
vi ngu urvu, isz kur nelengva 
isztrukt o paezios sarmatinasi 
prisipažint kokiu budu 
.Urba ant duonos.

tanezei merginu.

o pa-

tai

isz

savo pa-

Kun. 
.Jurgis Bendikas inbego in de- 
g-anezia Szv. Jono lenkiszka 
bažnyczia Larksville, būdamas 
dideliam pavojuje savo gyvas
ties isznesze Szv. Sakramentu. 
Bažnyczia draugo su parapine 

visiszkai sudegė, 
aplaike

mokslaine
Blades parapija
$50,000.

Kada ugnagesiai pribuvo ge 
sint ugnia, vandenio paipos bu 

užszalia, o prabaszczius Ro
tume laike nesirado na- 
Kun. Bendikis yra pra-

ant

vo
piezio
mic,

\ baszczitim Szv. Antano pąrapi- 
Jflilpna nndnirintna. kndnmu nn/lotrluina. , I

užsi- 
Kitos vela 

isz rupesezio atima sau gyvas 
te arba pasiskandina.
249 raudonieje iszgabenti isz 

Suv. Valst.
Now York.— 

laivo

žliozijoi
Beri i nas. — 

asztuonios‘moteris'" ir vyfrai Ti
kos užniŲszti, o 1,18 maždau- 

| ginu sužeista, kada kylo eks- 
pliozije amunicijos Mariencsio- 
le, laike iszkrovimo jiosiosjsz 
magazinu.
sudrėbėjo kaip nog drebejimo 
žemes o tukstanezei langu su- 
teszkejo visoje aplinkinėje ant 
keliolikos mvliu.

i

\

Aplinkinei namai
. I

raszyme ^vvntoju metu nebus;
nei vieno tokio lietuvio, kai ras į artinosi.
dristu užsiginti savo tautybes!
ir glaustųsi po kojkiuę nors sve-j triobas, o medžius ir lentas vež 
tunu sparnu. ti in apkasus, sziaudus suilegin

priver-1 Javo ant vietos, tvoras iszver- 
cziami žmonių tautybe užpra- te, stulpus iszkase, medžius ir • 
szyti taip, kaip jiems sakoma, krūmus iszkapojo, padare 
bet ne taip, knip jiems norėtu- ta lauka. ' 
Ibi. Į nepažinotum

1 viszkes. Prisiartinia vokiecziai 
areziau Kauno, pradėjo 
dvi in dirbanezius žmonis-

Vokiecziai 
Dienu 25 Birželio

1915 m. pradėjo griauti

jome slėptis'. VIS
O

musu
buk
su-

Suraszi Vietojai yra

nusamdvti su- \ Ki be -i9^l()S• . L -.fe a

arba enumerato-

Suraszine 
savo 

pavarde, altiniu užsiėmimą, tau 
tino kilme, gyvenimo

Turi pasakyti ar yra pi- 
buti pi-

vieta ir
1.1.
liecziai, ar pasiketi™* 
lieeziais (daktarautai.) ar sve- 
timszaliai.

(i y ventoj u
iszimtinai reikalinga 
eijiniais tikslais paežiai vyrau- 
svbei.
Iriausiai 
iszduoti

suraszvinas yra 
s informa-

Suraszytojams kuoasz- 
uždrausta kam nors 

suraszus žmonių ko

ežys 
dabarO j brolyti, 

mielos te-savo

per generolo 
Badai tik vienam mieste Jeka- 

iszskerdvta suvir-
! ° kiek nužudyta kitosia vietosią,

tai da nedažinota, bet apskaito 
' hint tukstaneziu.

I Didesne dalis gyventoju ne 
yra bolszevikais.

Moskva.— Bolszcviku atsto
vas Litvinovas tvirtina 
sziadien npbutu geistina
szaukti bolszevikiszka konsti
tucijos susirinkimą, nes dides
ni* dalis lUfiiszku gyventoju ne 
yra bolszevikais ir bolszevikn 
szali nelaiko.

Lenkai traukia ant Alytos.
“Lietuviu 

t i szk a i -m i 1 i ta re misi jo 
svarstant ekonominius suteikei 
veikti isz vieno priesz vokio- 

Lenku veržimasis link 
K a i va r i jobH- -jaįBt wntair, * bet j io 
traukia ant Alytos. 
rtumene pasirengus 
nagais ir dantimis jaigu 
kos”.

REKONSTRUKCIJOS
DARBO SUTRAUKA.

1

ItoleaNed by the Foreign Language
I

POU

I

(»0Tcmment«l Information Herrlcc 
BnrcHii of ('(immunity Service 

Iucm
Kaunas

( iszininties*
Amerikos lietuviai turi pasisa
kyti lietuviais.
rodyti, jog mes ežia esamo del buvome priversti apleisti 
skaitlingi, bot tie kokie* nyksz-j darba; rusai szauęle isz tvirto- 

per 
"aivas, mes buvome terp 

------ :---- -------- j dvieju ugniu ir apsipratome su
GROMATOS ISZ LIETUVOS.! ugnia 

--------- Buvom priversti iszvažiuot in
Dagilis, Cleveland, Ohio., Samilius, ten žmonių buvo pil- 

apturejo laiszka nog brolio isz 
, Kauno apsk 
Jonueziu kaimo:ižimu

prasidėjo 1|
Lapkriczio, bulves suszulo, iszj-

rusai trauke 1 tos dundėjo kulkasvuidžei s
-i, rusai nu- na

stūmė vokieczius lyg Karaliau- padanges kaip piktos 
Neužilgio \ ......,

t Svaitės.

Turime pasi- 
ezia

v 1 I a y, D»/*\ i* B I /J’ | 5 *.<
inkai, kaip yra ilipi-al^ mus va-j vi 
dint i svetimszaliai. * finusn

I

; vi u o vokiecziai 
g'' ’

szau-
to-

J.

Suvalkų gub.
Garlevos Vals.

Žiema pas mus

r’1
•1

isz fortu

ir nebijo jom granatu.

nos girrios, pilni kaimai ir visi 
konto badu, visi radosi ant vo

ką i p čigonai, naktimis

pradžios kares
kiems npfs privatiniams raiką-1 pro mus n parubeži
lams.

Tad nėra jokios baimes atsa
kyti suraszinetojams in 
j u statomus klausimus, 
klausiama tik to, kas

X’ĮSUS 

Nes 
reikalin

ga vyriausybei. Ir kas in tuos

>

ežiui.
sutrauko daugiau pajiogu ir a
inusze rusus lyg 1
palikdami daug kariszko mate- 
rijolo paskui savo.

Kaune j21 Enst 28-th Street. N e it Verk City
I

PIRKLYBA. Sulyg skait- 
padarvtp
... . ' , Su

vienytu Valstijų pirkly ba su 
kovoti su užmariu 1919 m. sieks daugiau 

neg $11,000,000,000 sulyginus 
su $4,529,000,000 1914 m. Ne- 

Szitas telegramas likos pri- žiuriant ant teip didelio pelno, 
siunstasmuo kapino Belskio isz kuris yra isz priežasties kainu 
Londono del Amerikos Lietu- kilimo, Britanija užima pirm 
viu Egzekutjwio Komiteto.

czius.

Musu ka-

rei-

liavimu
Cit y* T?ank(t,r Sfew’ Yorke,

I
a.

I
1

Nedalioje ant 
Buford iszplaukc 249 

anarkistu, komunistu, radikalu 
ir kitokiu negeistinu agitato
rių teip kuriu radosi Berkmo- 
nas ir Goldmanione. 
vas likos pramintas 
Arka” 
dija.
Prezidentas kvieczia visiems 
prigialbeti surasze gyvento

ju 2 diena Sausio.
Washington, I}, C. — Crczi- 

dentas ,Wilsonas paskelbė pro*

< ( 
ir nuplauks in

Tasai lai 
So vintu 
Finlan-

ui 
j vieta pirklyboje, ir yra spejn- 

jos pelnas į
I

I.
1 jos pelnas 1919 m. 

pervirszis Suvienytu Valstijų
Bolszevizmas platinasi Lietu-' nin» kad 

voje.
Kaunas. — Czionais

p. Galvanausko likos praszalin 
ta o likos vela iszrinkta seno- 
viszka valdže Slezevicziaus. 
Lietuvoje platinasi labai bol- 
szevizmas, žmonis pradeda ne
rimauti.

Lietuva siunezia tavora in 
užnibeži.

Kaunas. -— Pasidėkavojant 
lietuviszkai valdžiai, likos aty- 
darytas marinis kales terp Lie
tuvos o Szvaicarijos — per Li- 

Regulariszkai kas sar

v. ......................T

• baisus szaudymai rodos jau ate
• jo sūdria diena visiems; arrno- 

szau
deganti granatai lekiojo po

> dvasios 
vokiecziai! *r l°ip prasitrauke kelios san- 

Vokiocziai pradėjo a p 
Įsupinet Kauna, tada rusai ap
leido degindami tiltus ir maga
zinus. Pamate 
nusigandom nemažai, nes jitju 
kalbos nesupratom o priek tam 
pasielgė kaip žvėris, liepdami 
mums gryžti ant savo vietų bet 
ne buvo ko gryžti, nes jau nie
ko ten nesirado

Sveikinam visus

y

valdže pelną.
CUKRIUS. New York Times 

pranesza kad nuomonėje keliu 
ypatų, kurios turi sanryszius 
su tarptautiszku cukriaus pa
dėjimu, Suvienytos Valstijos 
ateinanti rudeni sutiks dideli 
cukriaus trukumą kuris bus 
asztresnis neg kad koks yra bu • 
ves, ir kad reiks mokėti nuo 16 
iki 17 centu svarui, 
kad stengiantis atrasti 
szaltini isz kur cukrus butu ga 
Įima gauti Suvienytose Vals
tijose, sužinota kad, pagalba 
gali atejti .isz Vokietijos.

DARBO 
TAS.

ii
t

Mari am poles, | *

Tada ru-
apsi-

Tada ru- 
klausinuls neatsako, tokius vy sai pradėjo degint viską, apsi

kaso aplink Kauna idant n^pri- 
į, kurio areziau

riausybo gali nubausti.
Suraszymas

vokieczius

Sakoma, 
naujakuriegyventoju yru leist vokiecziu 

didžiai svarbus daiktas Ameri- jau ne ėjo tik apsistojo Mariam
Ligi 1910 me 

metu 
nebuvo 

buvo

(r 
r>

kos lietuviams, 
tu abelnu suraszinejimu 
lietuviu tautine kilme 
pažymima; 
priskiriami 
tautu, 
lenkams.
kams buvo gir ties savo 
lingumu Amerikoje ir . tyczio- 
tis isz lietuviu tamsumo ir ap
sileidimo.
netojai atsisakydavo lietuvi pa 

Nes suraszi- 
nejimo laksztuose nebuvo lie
tuviu tautai rubrikos.

1920 metais garbingi Ameri
kos lietuviu veikėjai iszrupino 

vvriausybes,

Tada, prasidėjo dar-
Kauna, valdže pao-

Lietuviai
prie 1‘usu ir kitu 

tekdavo 
Bepig tuomet lėli

ška it-

Daugiausia.

Net patys suragi

žymėti lietuviu.

nuo vvriausybes, kad tuose 
laksztuose butu vietos ir 
tuviams (
tuviai buvo jau pažymimi tik
rai lietuviais. < t

MPasekmėje visgi dar perma- 
žas skaitlius (lietuviu pasirodė.

lie-
Tad tais metais lie

daugelis posenpvoi bevelijo pa
likti rusais lenkais ir kitokiais 
kaip pasakyti tikra slavo tau
tyste, '

Neturimo abejoti kad per de- 
szimti praėjusiu metu Ameri
kos lietuviai žymiai sustiprėjo 
tautiniu žvilgsniu. Kare ir ki
tokios perversmes iri lietuvius 
padare neiszdildoma inspudi. 
Kova už Lietuvos nepriklauso
mybe visiems uždege krutities 
mylOti savo praoti ir neslėpti 
savo tautinio padėjimo.

poleje.
bai aplink
me nog žmonių daugeli gyvu
liu ir liepe žmonims iszsikraus- 
tyt ant 10 viorstu nog Kauno, 
mos iszvažiavoine iri Vangu

su Szven- 
tem Kalėdų, tavo brolis Anta
nas Dagilis.

I • -r- u r ----  r j
kaima, Pakuonio pavapi jo na-| Raszyta K. Senkui

iszvažiavoine

inie pasiliko tik asz ir Petras, 
gyvuliu. Užėjo bai

sus tikumas, rusai po tam sug
riovė bažnyczios bokszta dina
mitu, net žeme sudrebejo.ir vi
si langai mieste s 
Zapyszkiu bažnyezioje, 
buvo nesenai pastatyta 
randasi griuvesiosia, 
dvario bažnyczia irgi sugriovė. 
Tėvai po keliu suvaieziu sugry
žo namo, rado pilna, kaima mas 
koliu, ant musu lauko buvo su- 
statin daug armotu, pabuvia, 
kolos sanvaites iszejo iti'Ma- 
riampole. Linijos apkasos ojo 
aplink visa Kauna ir drutines 
tvoras — visi kasom apkasus.

prižiūrėti

sudrėbėjo, 
kurpi 
dabar 

Raudon-

Buvo tai 19l4,ir 191.5 metuosih. 
Priesz Užgavenias vėl utsitrau* 
ko tnustu kareiviai in Mariam- 
poliu, gerai girdėjome trenks
mą armotu, g^ventojoi 
nusiminė, j 
nosį areziau Kauno, 
riję valdže sutrauko . daugeli 
darbininku idant goriau sudru- 
tyt Kauna, o vokiecziai prade-

Dii'b- 
vokiecziu

i baisei 
nes vokiecziai arti- 

Pa^asa-

Detroit4
Mieli., nuo uoszvio isz Suvalkų 
;ub., Mariampolos apskr., LiuO’ 

r> . . w .

dvinaVo gmi., ir miestelio:
Esmių menkos Sveikatos nes 

per la ja baisia . kare daug 
kentėjome o jusu motinai.per- 
szove tiesiąją ranka laike mu-

Mie liau
si vaikelei, kada pirma karta 
in penkis metus aplaikeme iiog 
jus grotnata, tai rodos nakeze 
saule užtekėjo kaip pradėjome 

graudžei apsiver* 
Antanas buna Aniszkiu 

Lietu-

sziu ir da vis serga.

nu-
Pagal praneszi-

DEPARTAMEN-
Darbo Statistikų Bju- 

ras pranesza, kad naminiai ra
kandai ir drabužiai pabrango 
139% daugiau nuo 1913 m. iki 
Spalio 1919 m.
daugiau neg 80%, ir 
veninius 17.75%, 
szviesa siekia 
45% sulyginus su

Valgis pakilo 
apsigy- 

anglis ir

T .1

n
■i

0
1

o 
daugiau neg 

1913 m 
Abolnas pakilimus szeimynos 
pragyvenimui, inimatU viską 
siekia 81.1%. Szio skmimOns 
yra remiami ant/tirinejimu lda 
romu tarp 12,000 gzomyiW 92 
apskrieziuose. t,

KOMERCIJOS DEPART
MENTAS Isz Grinby, Anglių 

praneszama, kad žavėjai 
ten uždrbn $30,000 ih motus5‘ C

in imant vieką
I

Praeita metaskaityti ir 
kern.
dvaro už sekretorių.
voi labai sunkus gyvenimas, 
viskas labai brangu, rugiu* bent 
naris 40r., pnrsziukas -bTnorie- 
^iu ,130 r., viszta 15r.,' SusitrtL 
sem jusu 
vargstame.
da nesiųskite, nes daugelis pra- 

Gal pavasari jo bus ge
resnis jiacztas, nes kas siuneze 
tai vis prapuola, szkada jusu 
proeios kad kiti turėtu isz to 
pasinaudot. Atraszykite grei
tai, nes lauksime nuo jus diena 
ir nakti laiszkolio.

viszta 15r.,’. 
gri.nczelia

Pinigu
ir jojo 
žontuli

puola.

bavą.
vaitia iszplauke isz'Labavos in 
Sztokholma laivas vežantis lie- 
tuviszkus linus ir vaisius, ku
riu Lietuva turi užtektinai o 
už tai aplaiko mamoms isz 
Szvaicarijos ukiszkas maszinas 
ii* kitokiu tav.oru kokio Lietu
voje nesiranda.
Iždirbimas cukraus Rosijoi ir 

Ukrajinoi.
Moskva.

ma bolszevikiszko laikraszczio 
‘ ‘ Krasnaja Gazieta ’ ’ tai iždir- 
bimas cukriaus 1918 mete isz- 
nesze Ukrajinoje ant 13,330,- 
000 pudu. Didžioje Rosijoje 
,4,325,000 pudu, arba viso 17,- 
660,000 pudu.
cukriaus iszdirbta 47 milijonus 
puau, o priesz kariszkuli lai- 
khis '12 milijonu pudu.
Badai bolszevikai vela paėmė 

Kijevą. — Kareiviai patis 
žudina aficierius.

Moskva. — Bolszevikai vela 
paėmę Kijevą, kuris persimai
nė isz ranku in rankas kelioli
ka kartu.
kai, artimoje Charkoyo teipgi 
likos paymtas. Siberijoi paym- 
ta Darnaula, 252 miles 
Tomsko.

Miestas Kupžans

252 nuo

jos,
i

jo vis .a^eziąu slinkti 
darni prie apkasu, HHIH 
or laive i pralėkdami mimosda- ¥ lr

P

Transkaspysko • paėmė Kaz- 
olika su 1468 nelaisveis. Pa 
ymt i ne laisvei karei via i pat is

isz priežasties kainu kilimo, f • A

Ne suprato.
— Sveikas gyvas!

ui
• ff

tail
I

t

Ateik 
pas mano, o ka navatno pilma- 
tysi! - * ’

— Na ka f
— Per ciela diena klaga..,.
— Isztikro ?
— Ar žinai, ne

tuoja, o tankei musza ir garsui. 
f — A-lia, jau žinau, — fipsL 
paeziavai 

i' ' 'l* ' - M'

mažai kasz-

t

Kur Hm K. Pirkau zivgo-
I

«>
AMI
•r - •>
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links-

fogul tas mažas Kudy-

same!

links-

— skani1 I

Dievui garbe

♦ KAD1SZIU MUSZIS.
Tyla.

visus nutil-o.

Tyliai Važiuodami

Ar turime savy- nei jie

men.
pleszia ir drasko

atsira uz-

visa savo manta,

visa, ka tiktai turėjo, •5

-M-M*
Vežimus gu rt

'J
’Y
if

sinianke ir tamsus debesys. Se- 
isztroszke pasveikinti

liu
ką tokio 

Vežimu barszkeji- 
at si lie

pia, it sveikindamas musu ka-

i pasi- 
skeršai

J"

per
mušti

lity

&
rti.T' L

sai paku jus 
ir vioszpatyscziu ?
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iszplesztu

Wi

14

I

ma geros valios, ir ar gali- baltuosius erelius, pasveikinti i 
in taja szviesa kardu tuos, kurie nepraszyti at 

si baste szia pus demarkacines 
linijos ir, nesiskaitydami su jo-

------------ —
^5 r”

« KAS GIRDĖT g
>j

“Jau szon diena,
“Gul ant szieno,
“Karalaitis szio svieto!
Dienoje Vioszpaczio Užgymi 

mo giedo tąją giesmelia no tik
tai Lietuvoje, nes ir visame 
avie

. —v.uį.vjv1) nes
cvioto, kUt tiktai musu broliai 
randasi, in kur tik viesulą gy
venimo žmonis nustumia.

Toji prasta giesmele prime
na mums 
valanda

graudže ir laiminga1 
Jžgimimo Ižganyto

jaus svieto.
“Gul ant szionelio 

bn tarp visu krikszczioniszku 
tautu ant viso svieto ir gaudže 
ir plauke balsas atsimuszan- 
tia augsztyn ir budina tuosius, 
ka tamsybesia miega ir netiky 
bia sprandus sloge ir garsina 
pakaju žmonių visame sviete.

Del ižganymo žmogaus nu
žengė Dievas ant žemes, del in- 
vedimo pakajaus, del apmal- 
szinimo susijudinusiu dusziu— 
užgynie Ižganytojns svieto.

O ar

mums tikėti ant atgavimo visu 
tiesu iszplesztu per musu 
skriaudikus.

Atgaivinti taja 
vilti, velime del musn prietelili 
ir skaitytoju “Saules“
mas szventes Užgj^rtlimo Jė
zaus. r.
kelis savo rankelia laimina vi- 

Togul mus gyna nuo 
netikėtos mirties, nuo visokiu 
nelaimiu.. Suteik Kudykeli Jė
zau, idant sulauktumom ižgirs 
t i, jog nuisn Tėvynė,je Lietuvo
je likosi sugrąžytą liuosybia 
ir kad musu bažnytelesia nepa 
liautu Dieva garbinti 
mom giesmelėm:

Sveikas Jėzau mažiauses, 
Kudykoli brangiauses, 
Tame Jio Užgimimo, 
O Panos Pagimdime, 
Linksminkimės ir džiaugki- 

mes, 
duodami gie

dokime !

&
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KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?

Kazlauckas isz

z4

^4**"

Antanas
i Malianoy City, apiaike gromu-
! ta nuo szvogcrio Stanislovo

te.

Asz-gf tik puse

I VU J1LIV D/J V VJJĮįVl J V UlUlliniUVU 

Skirpstnviczians <jsz Suvaiką 
gubor., Sunszku gmi., Marinm- 
poles, Deguczin No. 2.

1916-1917 buvo 
sunkus laikai pas mus, laiko 
mus teip suspaudė, kad noga- 

Tiio- 
bet 

ir turtingi turėjo badauti; — 
teip buvo sunku kad net pnvar 
geliams negalima 
gauti,

“ Meluosią
J

lojome isz miesto iszejti. 
mi laiku ne tik heturezoi,

kazo, nužudė mamyte ir sesu- 
Laime kad Tėvelis buvo 

tuom tarpu ligonbutyje, tai isz 
liko gyvas.
valandos priesz ta žudymo at
sitikima pabėgau isz rtrfmu 
prie kariumenes in kalnus, ir 
tik Sausio 7 d. 1919 pasima- 

< cziau su Teveliu ir dažinojau 
Sesute 
Kada

buvo uba-
Mes t iesa pasakius, ba 

do noturojome. Duor i sva
ras avižiniu su nszark* jis 
pelais miltu 
Tieje ka likos sudeginti fni

Naktis rami. Tyla. Tik 
žvaigždes ant dangaus mirga, 

randasi tasai pakajus 'Mes traukiame in muszi. Ark- 
sziadien ant "žemos, ar yra tn-diai prunKszczia, tarytum 

szirdysia žmonių jausdami sziandien 
Ugi kam nepaprast

tasai pakajus, bile pavirszinei mas miszko tyloje toli 
esame krikszczionimis!

Ar mes esame tokeis žmoni-1 reivius, kurio pirmu kart ežia 
mis geros valios del kuriu anio atslanke.
las apreikszdamas užgymima kareiviai masto. Ju veidai ap- 
Kudykelio Jėzaus apreikszda- sinianke ir tamsus debesys. Se- ■ . . • ,
mhs pakaju! Ar turimo savy- nei jie isztroszke pasveikinti! . . . .
je gt 
me žiūrėti 
žvaigžde kuri 
laime ir teisybių t

Sztai klausymas, ka mes to- kiais santarvės reikalavimais 
jo dienoje privalome pildyti.

New Yorke kas metas mies
tas parengė milžiniszka, eglai
te kuria apszvieczia su tuks- 
tanezeis elektrikineis žibureis. 
Sziinct miestas tei|)-gi pastate 
savo eglaite kaip ant paveiks
lo matome.

Duor 
n szn rk< 

kainavo 40 kap. 
ne 

mažai turėjo vargo pakol nau-| 
jei atsistato.
gin reikėjo mokėti 
sviestas svaras 10 r. 
svaras 12-15 r.
iszkentejoino!
galvas ėjo ir buvome 
pin in žemiu.
Įėjo, ten ėjo ir 
gyvaste apsaugoti.

Už ceiitnam ru- 
100 r., 

laszmiu

Ar daug terp musu atsiras, 
katrie turi pakaju duszioje, ar
ba butu pilnai geros valios?!

Nes po tuju klausymu, 
apie 

mįsles atkreipia in

gyventojus. 
Nors minkszta lietuvio szirdis, 
bet regint musu szalyje viesz- 

j pataujant tokius, nęnaudelius, 
tur pavirsti aknieninii.

Sztai jau baigiasi miszkas, 
ir nuo Kadisziu papūtė rytines 
audros vėjelis.

Vadas mums prane-į

tikrinaneziu mus
silpnybes.
Dievai

Primykime sau, jog toji nak' stabdė.
tis, tai ne prapulties, nes priesz .sze, kad Kadisziai jau visai ar- 

Jog Kudy-ti, tad turime patyka apsiejti,dienis ižganymo:
kelis Jėzus atejdamas ant

zlrdžia apėmė visa svie- 
rankelesia kurias ve- būreli apsupti miestą.

vinimis, nesze
I

že- kad mus neiszgirstu prieszas. 
Vadas iszsiunte musu raiteliu 

Kaip 
prieszas bėgs, kad jam geriau 
suduoti isz užpakalio. Tuoj rai 
teliai tamsumoj isznyko.

Po valandėlės vadas iszsiun- 
to žvalgyba ir paskui jia musu 
jiega pasijudino isz vietos.

Mano szirdis pradėjo tan
kiau plakti, nes ir asz patekau 
žvalgybom Rasi, susitiksiu su 
prieszu ir be laiko, neatkeršzi- 
jes jam už musu Tėvynės gro- 

prasklaidantes tamsybes bima, turėsiu žūti, bet tuoj nu- 
Sztai ir plentas 

sukasi, sztai ir tiltas, ant ku- 
ir rio, vadas sake, turi būti lenku 

indulis tosios žvaigždes sargyba....
<
nusižeminymu 

iksz del mus atleidima ir ap- 
isz tosios rankeles 

neszantes del svieto.

įviai, kaip koki žiburiai žyb- 
cziojo, bet mes vis žengem pir
myn ir tuoj juos 
dem...

I Lenkai matydami, kad jau 
blogai, iszleido priosz mus pas 

-kutinės savo pajiegas: 18 rai
teliu. Bet musiszkiai to tik ir

I lauke: vos tik jn ulonai i_ i j j
'nuo plento, kaip po dvieju sal- 
viu isz ju tik miszinys pasida
rė: vieni per arkliu galvas vor 
tesi, kiti su arkliais kryto že- 

Postin i n kai matydam i, 
kad isz ju ulonu tik miszinys 
pasidarė, leidosi visomis pėdo
mis bėgti, o mes jiems per 
kalnius..

Jie paliko 
arklius ginklus, maista, žodžiu 

kiti net į Į 
iszsivilke, vienmarszkiniai be- 
go, kad tik groieziau iszsinesz- 
dinti.

Nepabogejo lenkai ne puses 
varsto, kaip pradėjo

Ules 
ta, 
liau perskriode 
nepabaigta mielaszirdyste Die 
viszka, kaipo puikiausia ir di
džiausia dovana del viso svie
to.

Ir norints jauezemes nuside- 
inzenge in mns 

irisivertia teisingai
prie Dieviszko Kudyke

lio, ir ant mus nupuls spindu
lėlis tosios szviesios žvaigžde
les, ] 
pagoniszkas, apreiszkentis in- 
sikunima in žmoniszka vargin
ga kuna Dieviszkos misles, 
jog sp 
puolantis 
gaivos su 
re 
laikysime to 
malones

Kaip ant tojo Kudykelio isz jo. 
noro Dieviszko priesz amžius “ręde do gory!” bet jie iszsi- 
užgymusip, puolė kryžius, teip | gande, 
isz dal 
mus

b 

jog

juseis, 
jog \Pi 
dosh\

viltis, 
mal-

si raminau.

Prislinkome prie 
stovi du.int musu palenktos pat tilto ir matau — 

ap- Mano szirdis virte užvirė. No
rėjau 

iszbudinti,
szauti

> < ■ .

nežinom. Ži- 
kiai (tie kur buvo iszjojc už koja, Seinų gyventojai, tuoj va nom tik ti<‘k, kad be taksoso ve 
miestelio) jiems isz prySzakio įkarę pakylo didžiausias truksz žejai ims lupti publika dar la- 
karszti. Tada nebagu po vi-'mas; užvare ’ *! 7^
sus laukus pasklydo, nežinojo ■ viską kraustyti ir per visa nak pySe

musisz- sze in Seinus ir, kaip nupasa
i

jos vėl ne i n veda J

karszti. Tada nebagu po vi- Imas; užvare
i

vežimus, pradėjo hiau.

amžius “
p, puolė kryžius, teip gande

_______ bet nesinorėjo 
“iszbudinti,” nes abudu, žiū
rėdami in dangų, ka tai svajo- 

Mano draugas

> y

suriko:

vietoj pasiduoti, iszszo- 
eidimo Dieviszko ir ant ve ir leidosi bėgti, kiek tik ko- 

puolo kryžius.

kad mano Mapriuto ir 
nužndyios bolszoviku. 
galutinai tapo snmuszti bolsze 
vikai Kaukaze ir iazvyti isz 
Kislavodsko, tai ir ąsz sugry- 
žau prie Tėvelio adgnl.. Visais 
tas karas Kaukazo su Bolsze- 
vikais tai baisus lapas istori
jos, apie kuri kada —nors pla- 
cziaus papasakosiu, 
kad Lietuva,

Laimo, 
a ežiu narsumui

kur kuriam dėtis.
Vietos žmonelius apėmė nc- 

iszpasakytas džiaugsmas: su 
aszaromis akyse pasitinka mu
su kareivius ir dėkoja, kad isz- 
vijo vagis, pleszikus, kurie ka 
tik nutverdami, viską be 
ginimo nuo juju plesze.

Tuoj vadas užsakė isz to pnt 
miestelio keletą vežimu, kurie 
akimirkoj jau ežia pat buvo. 
Mes pradėjome rinkti grobi.... 
Tu vvreli! kiek mes ežia visko to
užtikome: ginklu, amunicijos, 
prikeptos duonos, miltu ir

Jie ežia

atlv- to

ti ne truputi nemiegojo.
Asz neinsivaizdinu, kiek tuo 

buvo, 
met savo akimis pamato 
Kadisziais tuos 
amerikonus, ir kaip nuo ju ne 
bėgsi ? 1 
te, o kaip gali nebėgti pama
tęs.

Tad valio jums antros kuo
pos kareiviai!

Valio musu Vadas! Lazlijai.

met jiems baimes kno-
ties į

po
J

O ka-baimes 
Granatos per 

pasisle- 
Kur tik kas ga- 
slepesi kad tik j 

Girdėjo-1 
me kad isz Ameriko iszsiunsta 
paszialpa, tai gavome viena 
karta po .3 svarus ant paros, 
antru kartu po 5 svarus, 
švara niokojome po I 
Teyiszkeje tavo nepasiliko ne 
galo kuolo, viskas sudegė, ka
da pamaeziau, tai net apsiver
kiau, nepažnojau tos vietos 
Paczosni buvo ižbogia ir neži- 

po metui
ir

,J savo kariuomenes, iszsigialbo- 
jo ir nemato bolszoviku.

Asz Gimnazijo baigiau Kis- 
lavodsko laimingai, su aukso 

Tuom karas su

už 
rubli.

medalium.
bolszevikais beveik užbaigtas, 
ir pradedam mnsztis su cokie- 
cziais, kurie pavadino savo kol 
chakistais nenori iszcit isz dn- 

Upas kari ūme-
ne j ko puikiausias.
rengti drapanom, kurios gau
tos isz Anunukos. ziinoma daug 
dar kariuinenei stoka, 
nom, kad trumpu laiku

lies Lietuvos.
Visi *p-

4 kliūtys bus praszalintos. 
riamasis darbas eina 
pirmyn.
menes eina spareziai.

.i:-:. .iiilUi. 1

bet ma
vises ‘t v nu* 

smarkei
Organizacija kariu- 

Turim 
savo mokyklas — oficieriu. 
Jau mus aviatoriai lakioja. Vi
si pasitikim ant savo spėkų. 
Po karui, jai gyvas iszcisiu, va 
žinosiu ar A n gi i jo n ar Ameri
kon užbaigti savo mokslą. Ei
siu mokslan inžinerijos-mecha 
nikos. Meldžiu raszyt ko dau 
ginusia antraszu 
Lithuanian Europe,

1-mas Raiteliu pulkas, 
K. Grinius,

nojom kur yra, tik 
laiko atsiszauke vieni ir kiti

Laimingas 
esi kad nesugryžai in Lietuva. 
Kaip žinai, pradėjus nuo 
riampoles Kauno plentu, 
per kelis verstus buvo galima 
nudĄ'ti sunaikytas bakūžėlės 
— vieni griuvėsiai, tas pats 
buvo ir kitur, 
atsimainė kaip 
eme valdžia, nors .teisybių tai 
da *ncr kaip ' re i ko.
gaunu už darba nuo 10-15 rub
liu už diena ii valgi, bet bran
gumas didelis; valdžia ūkinin
ku nevaržo.
100 r. kviecziu 120 r. 
40 r. sviesto svaras 6 r. 
niu svaras 6 r.,
70 k. duonos svaras mieste 70 

Mes tikėjomės kad po Lie 
tuviu valdžia bus lengvesnis 
gyvenimas, bet pamatėm kad 
tik tielę geriaus kad dienos dar 
bas brangesnis, o ūkininkai sė
di Miesto Taryboje ir visko ne 
galima ne apraszyti.

kad buvo gyyi.

M a - 
tai

griuvėsiai, 
Dabar viskas
Lietuviai pa-

Dabar

Contnaras rugiu 
miežiu 

laszi- 
pieno kvorta

Kaunas

Leitenantas.

Juozas Vaitiekūnas isz Ed
wardsville, Pa. apiaike groma- 
ta nuo savo pusbrolio 
lovo Kisilevicziaus,

Stanrs- 
Suvalku 

gub., Kalvarijos apskr Jena- 
vo valsti. Jenovkos kaimo.

“Sveikinu pirmiausia savo 
tetinuka ir teta Kuczinskus ve 
lindamas idant visi vargai ir 
nelaimes nuo jus szalintusi nes 
teip kaip mes praleidome per 
tuos kelis metus, nulindęs es- 
hhu, jog neturiu ne tėvu ne gi
miniu, kurie mano paliko czio- 
nais iszvažiuodami in Ameri- 

Nemažai persigandome 
kada vokiecziai atėjo in Lietu
va. Priesz Velykas 1915 mete 
tapom labai didelioje karo via- 
suloje — isz vienos puses vo- 
kiccziai o isz kitos nišai, kul
kos leke kaip didžiauses lietus, 
buvom priversti iszbegti ir pa
likti savo, gimtines vietas, o ka 
da sugryžom, tai radom pele
nus ir griuvėsius o laukai pasi
liko tik vieni apkasai, užmusz- 
tuju buvo pilna visur pakavo- 
ta. Kalvarije iždeginta, o žino 
nis per kelis metus negalėjo su 
ejti su savim.

Jeigu kas isz skaitytoju ži
notu kur Ameriko yra apsigy
vena tėvai. Stanislovo, kurie 
badai gyveno aplinkinėj Saint 

o vadinasi Juozaa 
Kisileviczius tai tegul pas jin 
raszo ant nugszcziau paduoto 
adreso arba tiesiog pas Juozą 
Vaitiekuna 57 B. Edwardsville 
Pa.

Sveikinu

k.Imdami po 25 rub. už 
valandos važiavima jie 

per diena gali uždirbti po 500 
Vadinas virsta jau nebe 

, bet ponais buržu
jais pimguoeziais, nes tokios 

rodos

i rub.
! darbini ūkais

nes
/algos in diena negauna 

Kiti boįi'visai 'nenia-' nei I,ats Valstybes Prezidentas.

minėtuosius

I

ka.

Tuom 
laik likyti sveiki ir gyvi lyg 
pasimatymui, nes ne turiu lai
ko ir turiu ejti in gimnazijoj 
Lauksime atsakymo. Su Diev! 

Be to, da turiu primyt, kad 
po Lietuvos valdžios 
darbininkams uždėjo 
junga.

Taigi nežmoniszkiems veqeju 
apetitams roiketu padaryti ga
las taksos nustatymu.

Salocziai. 5. IT. Pas 
labai geros naujienos: 
diena miestelyje bujoja vokie
čiai, o kita, lietuviai, o kartais 
sujoja vieni ir kiti ir susiszau- 
do: susižeisdžia. ir vėl iszjoja, 

isz miestelio buvo
vyru 

Kuni
gus paleido, bot vyrus dar lai- 

tevu arba 
giminiu vokiecziai atima man
ta ir gyvulius ir iszvaro, taipgi 
grobia prekes isz krautuvių. 
Liūdini ir baisu gyventi dabar! 
pas mus.

. mus ne 
viena

mums 
dideli 

Ūkininkai katrie tu
rėjo skolų, tai dabar tuksi an- 
czeis skaito ir apsiredia pliu- 
szais ir szilkais ir kaip katrie 
gyroši kad butu da deszimts 
metu kare, tai mes nebijot li
meni, bet mos vargingi darbi
ninkai vaikszcziojem nuogi 
nes pas mus pakulai kasztiioja 
pūdas po 24 r. o audeklas po 
4Vį r. ir tai praszcziauses.

(Matyt, kad Lietuvoje po 
nauje valdžia teip-gi velnia
va. — R.)

Laiszkas isz Lietuvos Dr. K. 
Griniaus, isz Philadelphia, sū
naus leitenanto isz Kauno.

5 Lapkriczio 1919. 
Mielas Dode!

Turiu proga Jums para- 
szyt. Esmu atvažiavęs Lietu
von tik Rugsėjo 12 diena šu 
transportu prekių, kurios yra 
supirktos isz Amerikos del 
Lietuvos.

Isz Lietuvosduonos, 
sziaip viso gero....

žiemavot ketino. Sztai ir szta- 
bas su visais dokumentais puo
limo ant Kapcziamiesczio Pa 
stebėta, kad jie jau buvo iszsi- 
vire pusryczius ir pavalgo bu
tu žygiavo ant Kapcziamies
czio, bet mifsiszkiai, kaip pus
ryczius, taip ir ta žygi jiems 
sugadino....

Apie szita atsitikima gandas 
žaibo greitumu aplėkė visa 
lenku apylinke.
bege in?'Sapockine pranoszo, 
kad pilni miszkai su armotom 
ir su kulkosvaidžiais lietuviu

Nuo viso Sei
nų f rimto apie 2 dieni buvo nu
imti visi sargybįniai.,

Kaip nupasakoja vietos gy
ventojai, tai lenkai daugiau ne 
sigirifuvo^ kad eisiu in Kutina, 
nes einant in Kamla.jręilcB pg-

Isznaudojimas isz kito gulo. Vokiecziai
- isznaudojimaspaėmė kunigus ir keletą
Daug buvo tei ir iszsivare in Bauske, 

g 
ko. Isz kareiviu

Louis, Mo.
jos isznesza. Savo szuviais mes 

.... Girdžiu 
manes, vadas insako: 

“Vyrai, valio!per tilta!“ Aki
mirkoj ir visi jau buvome už 
tilto. Viens isz ju sargybiniu 
(treczias,) matyt, kur miegojo 
atbėgės iii pat musu viduri siv 

i (

Mes su juo daug 
“ nekeleme...

Nesziokime jin kantrybėje ir juos tuoj pasivijom 
j nnpuolinokime po jojo sun

ka i po ir Christusas 
zpats nesze ta kfryžiu ant 

Kalvarijos statydamas 
avo pajiegas.

Dieviszko Už-

m 
kurnu 
Viosi 
kalno 
visas s 

t) diei 
mimo ’ ’

jog kada Dievas giama 
galybes dreba.....

lybe pekliszka, piktybes ir ne- 
ingystes. Atsiminkime, 
jeigu 
visa

cry 
dzin, 
visos

tO 18 
lOg 
nyti
tauta
I

I

1 n

noje ‘ ‘
atsiminkime ant žo-

%

toji ga-

S
Dievas galėjo ižga- 

Rvieta, tai ir viena 
jeigu toji tauta stosis 

Iruta tikėjime, 
•ybesia.

Kiek 
( 
tiek kartu matysime 

vilties, 
toji 2v 

atminties 
per

o turtinga do-

netoli
Vyrai, valio)per tilta!

kartais 
tikrais insakymais už- 

Taip yra pada-
Lenkai mi

K 
ant 
mo, 
žvaigžde

O jnk 
iszkelme 
t tit *> i d UB

tik kartu pasirodys 
langaus žvaigžde Ižgany-

y joje

<

— Kiekvienas 
yra nedoras.
singu ^skundu, kad fabrikantai
— piuiguoeziai isznaudoja dar
bininkus.

Toki isznauddojima valsty- 
beslaike neteisėtu ir 
tam
drausdavo.
rius ir musu uždl’ausdgma Kau 
no namu savininkams kelti mo
kesti augszcziau 
normos.

Kad valdžia tramdo perdide- linije, perskyronti viena viesz-

tam tikros

ATSAKYMAI.
-•■''■•■"T ' "**7,

A. P. Rumford Falls, Maino.
Ryba” ženklina rubožius,< c

NAUJAS ISZJUDDUS PLAUKAMS.
Dekavojo V5 milijono žmonių 

puikus plaukus, o tcip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoiusiu, atauga tankus plau
kai: G va ran ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Urs. Brondzas Cosmelks, 

SU. W. Brooklyn, N. E
* i“ I "• " ' 4 ( VW' 1 '€

-.....- - ~
A geniu ra Patvirtinta , put 
PonnsylvHidjos Valstija.

’ ’ A

ir amerikonu.kinojasi ir vis: 
sw6j.“ 
romoniju

Bet szuviu balsas taip greit 
sužadino priesza miesto; 
vos mes iszsitiesem grandine 
kaip mus puolė keliolika lenku 
matyt norėjo sulaikyti mušant 
tilto, bet jau buvo vėlu; 
juos visus isztiesem ant plen
to.

Tada in mus pasipylė isz vi
su miestelio kampu szuviai. j juose kareiviai angliszkuose i 
Ant musu gaivu

panowie, ja 
“ co-

kad
f

mes
matyti Kadiszius, isz kdr rei
kėjo taip (greitai noszdintis.

Blogiausia, tai tu ameriko
nu jie bijo (angliszkuoso ru-
buoso:) vos tik pasirodo Lazdi

hus apetitus piniguoeziu, gerai patysto nuo kitos ir 1.1, 
darp. Gaįila tik, kad žiuri in kiszkai tasai žodys butu
v i ei) a pusei ir 
jimu isz kito galo.

ir nemaįp isžntiudo-1 yįs 
Tu gi isz

i“ o
, j Matai tamishi

i ’ L4! T W t r t 1 i 11 i i 1 w "t < i \

Len- 
“živ 

liotuviszkai rubėžius. 
pagal tajiJHUU KILO gUIOe XU ISZ-

nllUdojinut atsirnndu knskari, »tva.ipnui kuri skaitei, tai buvo
daugiau.
viena isz ju
vežeju neŽmoniszkas
mas.

Asz ežiu nurodysiu 
—1 tai kauniszkiu 

jjleszi- 
Vž atvežimą isz stoties!

Informacijai dykai.
Ras2y-

<

prisiunstas Iįsz kiturdr teip jin 
indojdm kaip aplaikenii Szia- 
dien kalikai nauju žodžiu 

i stengėsi naudoti tokius žodžius 
j.ku lietuviai nesupranta idant 

zra mo-

nauju

m įmesto lupa po 20-25 rub.|pilsil.otlyt .<koki(; jio v 
Uz pusantros valandos važinvL Rytį vyrai?!“ ’■Už pusantros valandos v •

kaip lapai rūbuose, kaip pasklydo gandas mo* ploniu in Karmėlava reika-
<• * . « lt 1 £ i A • 1 • 1 « » A • 1_ -__ ! [\č\ - 1 . ♦ a i r-u ♦ * <*ligžde kaipo pradėjo kristi medeliti szakos. [kad “Amerikos vaiskas“ atei- lauja 100 rub. ir t. t. Priesz ka-

Užgymimo,Dar buvo gerokai* tamsu, 
visus

m ».
-Chas. V. Westerwood, hid. - 

Piningu in Lietuva.

Dabar tarnauju 
1-mam Raiteliu pulke, 

leitenantas.
nyston Lietuviszkon Kariuo
menėn pastojau Paryžiuj. Iki 
sziol tarnavau gudiszkoj kariu 
mene  j Don i kino Kaukaze, kur 

nelaime: 
negalima 1918 m. Spalio 7 diena 

in 
ant

aficieras
kaiįSo
Tari

atsitiko tokia baisi

tai. na Seinų imti. Kažin kus dar ja buvo vežėjams nustntvtu simisti tiktai per bankus ir tai, bolszoviku insiverte i 
i* n nunain /Ii n tiri 4n fvnli/la niniAi/ t'oLnn ___ Ui“ _____•____ i * i n • I •> ,amžius isz jti szautuvu liepshos lložu- ta paežiu diena ta gandu mine*' taksa. Dolko musu’ * valdžia nevisados nueina km* reikia.

gauje
musu
Kau-

*• V'

JS - 1 ■' __ r

Parduoda Szlpkories iu vica* dalia 
svietu, 'l’t/ipgi sitiiic;ia piningus. 
Apie prekes Ir t.L, kreipkitės apt 
sžito adreso:

JOHN GO1NL
227 W. Centre St. Mahan o y City, Pnnamus 1
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PADAVIMAI APIE SZV, 
PANA MARIJA.

... . r*

vn.
Dievo Motina, Pana Marija 

siejike.

Pana Marija su Jėzum ir 
Juozapu sveiki ir gyvi iszbego 
isz miszko ir draugo isz ranku 
baisiu žmogžudžiu. Už miszko 
buvo iszmąrginta ežiomis že
me, neseno i suarto tuszczio lau 
ko; javui dar nežaliavo. Apsi
dairius Pjina Mprija aimana
vo:

su

— Kur ežia dabar pasislėp
ti, kur bėgti l
Nes, ana, Erodo budeliai atsi

keli vi jais, suteptais

Kur dingti L.

veja su 
nekaltu kudykiii kraujaisI.....

Eina Pana Marija ru kudy
ki u ant ranku per arimus, pas
kui juos visi pakniopsztoms se 
nas Juozapas klumpa vagose 
ir virsta iszmotimuose, bet vi
si skubina ir skubina tolinus.... 
Kojas pakirto, kvapo pritruko 
bet nesustoja bege.... Pavojus 
užpakalyje.... O gal Erodas su 
savo budeliais atsiveja ir gali 
visus tris nužudinti.

prie ežios, 
ežios prastuolis neturtingas 
žmogelis sėja kvieczius.

— Padek Dieve! — prabilo 
Pana Marija.

— Dėkui, dėkui! — 
prastuolis.

— Sziadien sėji

Pribėgo 
prastuolis

o

o

u z

atsake

Jezu Juozą - 
isz prastuolio

kvieczius, 
o rytoj galėsi pjauti juos! — 
paaiszkino Pana Marija.

— Laiminga tu bntum, jei 
rytoj galeeziau juos pjauti! — 
linksmai atsiliepė prastuolis.

M arija padavė 
pui ir paėmusi
sėtuvė, užsikabino sau ant kak 
lo, ir pradėjo su savo maža ran 
kyte sėti grūdus; kaip tik nu
beria sauja, tnojaus iszszoka 
ir iszkx’hr isz žemes varpos su 
sziaudais, ir pradeda banguoti 
lengvam veialiui pucziant. Api 
barsezinsi visa lauka, nuo 
kraszto lygi krusztui, sugryžo 
pas prastuoli, o visas kviecziu 
laukas bangavo užaugusiais ir 
nunokusiais kviecziais.

— Sziadien jau galėsi pjau- 
szypsodamosi pasakė

Pana Marija, Dievo Motina. Ir 
paėmė nuo Juozapo kudyki ir 
nnejo takeliu in soda.

Prastuolis pasilikęs stebisi 
tai isz stebuklingu kviecziu, 
tai isz tos inoteriszkes, kurios 
žeme labiau klauso, negu sau
les, dairosi ir žiuri in dangų, 
ar nelekioja angelai, ir nieko 
nebegali permainyti: ar tai sap 
nas, ar kas ?

Galinus,

ti!

dangų, 
muszdu- 
isz gilu

Tik spėjo ke-

tartum jam pra- 
szvito galvoje: atsiklaupė ant 
žemes, pakele akis in 
paskui pasilenkė ir, 
masi san in krutino,
mos Rzirdies, kaip mokėjo, taip 
meldėsi:

— PagarbintiI Pagarbinti! 
Pagarbinti!....

Kvieczius pradėjo pjauti ta 
paezia diena kaip pranaszavo 
Pana Marija.
liata sykiu sn dalgiu užsimoti, 
kaip isz miszko su szanksmu 
keiksmu ir žvangėjimu iszszo- 
ko Erodas karalius su savo pa
siuntiniais budeliais.

Ei, prastuoli! —
ko niscziu balsu Erodas, — ar

suszu-

nenuėjo ežia moteriszke su vai 
ku ant ranku ir toks senis?....

— Nuėjo!nieko blogo ne 
mislydamas atsiliepė, iszsigan 
dės savo karaliaus, žmogelis.

— Kada? Ar senei? — kinu 
sinejo. - . .

— ...Tada, kai asz sėjau szl- 
tuos kvieczius! — drebaneziu 
balsu atsako žmogelis. • ‘

— O! tai jau neverta vy
tis.... Pervelu!

Per niek musu var*

O!
Nieko nelai-

mosime!
gasL... '

Sugryžo insiute budeliai
1 rauge su savo karalium Ero-

insiute
(

du adgal.
lo buvo jau toli, toli 
laimingai Juos vedė lygi galo 
Ju keliones.

Szventoji szemyne- 
Diovas

IUDPDITE/

viii.
Joąaus kudykiste. Mokymąsi 

darbo. Lauke, 
varna. 

&

Kada Vieszpats Jėzus užgi
mė, tada rišamo pasaulyje par
sidavė gražiau: visi sodai pasu

Javu

puosze gražinis žiedais, pievos 
žydėjo ir savo puikiais žiedais 
kvepėjo, visur buvo linksmiau 
ir ramiau; visa gamta, tary
tum, pajaunėjo, o in žmonių 
szaltas szirdis papūto drung
nas, moilo gaivinantis vejalis. 

augindama ir 
gražiai mokindama Jezu, 
vaiksztinejo sn Juom po svietą 
vadžiojo Ji už baltos rankeles 
po žydinezias pievas, 
Jam žydinezias laukines kviet 
kolos; vnikszcziojo sn Juom po 
sodžius bei kaimus, užeidavo 
in prastuoliu sulūžusias bakū
žėlės, aplankydavo laukuose 
gananezins piemenelins, rody
davo Vieszpaczini Jėzui, ka 
dirba žmones, kaip 
kaip jie triusiasi; vnikszcziojo 
kasnedel in bažnyczia ant pri
ma rijos, sumos ir pamokslo mo 
kino Jezu gražaus 
ir meldimosi Dįevni 
danguje esaneziam....

Einant Jiems in bažnyczia 
bažnyczios durys paezios atsi
darydavo, varpai patys skam
bėdavo, žvakes ant altorių pa
ezios užsidegdavo, atsiskleis
davo knygos ir miszios paezios 
atsilaikydavo, nes visi gerai ži 
nojo, kad Lai eina Vieszpats Jo 
žus —- Dievo Simus.

Dievo Motina, 
mokindama

skynė •/

Jėzui, 
gyvena

pasielgimo 
Tėvui,

Augant Vioszpacziui

J

buvo

Jėzui, 
Diėvo Motina mokino Ji viso
kio darbo, kad neleistu dykai 
laiko ir kad nepaprasta dykau 
ti.

Žmones mate Jezu ariant su 
auksiniu phigu, in kuri
inkinkvta ketvertas arkliu ir 
isz tu keturiu — vienas pabal
notas, tai Jėzus ant jo užsisė
dės raitas, kai koks prastuolis, 
lauka are.

Vidurdieniais Dievo Motina 
atneszdavo sunui pietus. Jis 
pavalgęs atsiguldavo ant pie
vos pasilsėti. Paha Marija sa 
vo baltu žiurstu nuszluostyda- 
vo Jam prakaituota veidą, kal
bėdavosi, ir,-kaipo gera szeimy 
ninke, tardavosi su Snnumi: 
“Kd in ta dirva sėsimo?” Ja
vai tada augdavo visur neap*

su

sakomai puikiai, duonos žmo
nes turėdavo, kiek tik norėda
vo, nes patsai Jėzus Kristus —- 
Dievas-žmogus*— dirbo lauka 
ir sėjo javus......

Žmonos negerbė ir nebrangi
no Dievo dovanu: perdaug tu
rėdami duonos, ome isz varpu 
dirbti szluotas, o isz grudu 
degtine, ir viską leido niekams 
bei iszdykavimui; tada derlin
ga žeme mažiaus pradėjo teisz 
duoti vaisiu.

Buvo karszta diena, 
ėjo Jėzus su savo Motina, ir 
abudu labai užsinorėjo gerti ir

Priėjo sodžių, kurio 
gale stovėjo bakūžėlė.

— Mamyte, civa in vidų at 
sigerti ir papraszysiva 
nos! — meldo Jėzus.

— Gerai, sūneli, pamatysi- 
va, ar ežia geri, ar mielaszir- 
dingi žmones. ’

Inejo in troba, 
szeimininko, szaukianezia pik
tu balsu ir koikianeziu valgyt 
praszanti vaiku kuris persigan 
dos verkė ir drebėjo. Galinus, 
szeimyninke, isztraukus isz pe 
cziaus kepanti pagramda, tren 
ke in verkianti savo vaika, o 
Dievo Motinai niscziu balsu at 
sakėt. • <

valgyti.

ISZ

Keliu

duo-

rado pikta

Valkatoms duonos netu- 
Nors ir turecziaur^uky. Nors ir turecziau, bot 

tiktai ne jums!... Eikite sau!.,.. 
Nustovėkite, 
nxo prikresito!

SzvoncziauBioji Dievo Moti
na, tai girdėdama, labai užsi- 

Jezus, užsirustines 
prisakė žemei, kad nebeiszduo- 
tu tiek vaisiu. Tada javu var
pos feusitrauke ir grudai suma
žėjo. _ 4 _ _

dar |ežia bjauru-
• • • •

Szirdijo.

rt :
h *■ w " I'

f

IX.
Dievo Motinos labdaringumas.

Tvanas. Padavimas apie 
kviecziu sauja.

Soinn-sonovojo, kuomet dar 
gyveno ant žemes labai,dideli 
žmonos, tuomet viskas kitaip 
buvo: javai augo tankus ir 
augszti, szmokszojo, kaip misz- 
kas; varpos buvo dideles ir pil
nos grudu.

Bet žmones, visko perpilnai 
turėdami, kasdien tvirko ir vi
sai isztvirko, kad ilgiau Dievas 
nebogalojo in juos žiūrėti, o 
žmones visai in Dieva atydos 
neatkreipdami kuo toliau, tuo 

Dievas, in 
žmones žiūrėdamas, bjaurėjosi 
ju darbais, lauke tolinus, gal 
pasitaisys, kol, galinus, pritru
ko kanllybes. Kada jau Dievui 
pritruko szventos kantrybes, 
tada Jis nusprendė panaikinti 
visa žmonių gimine.

Sujudino ir praploszcs Die
vas tada debesius, isz kuriu pa 
leido, kaip isz viedro, pilti lie
tus ir taip lyjo per 40 dienu ir 
40 nakeziu.

Buvo pati rugiapjūte, 
kuose bangavo subrendo javai, 
kurie, tarytum praszyte-pra- 
?ze paimti ju gausius vaisius. 
3et lietus pyle ir pyle, lijo be 
oerstojimo, žaibai žaibavo, per 
kūnas griovė, net baisu buvo 
matyti bei klausyti: upes krio
kė nebešilta Įpindamas vandenų 
savo krantuose; pelkes, duobes 
plynes ir lygumos iszrode ly 
juros; vanduo g 
sur; vilnis pliaukszejo per 
setus laukus ir gyvuliu ganyk-

Vislis gyvuosius sutvėri
mus apetite baisi baime. Žmo
nes labai persigando; atbudo 
iu užmigusios sąžines; suprato, 
kad ju daromos neteisybes ir 
nuodėmės t užtraukė 
Dieva ant žonios, Kuris, skan
dindamas žeme, baudžia isz- 
tvirkusius hoi pagedusius žmo
nes! . '• .

Dievas rnseziai žiurėjo isz 
dangaus, kada vanduo be jokio 
gailesezio skandino ir naikino 
visus vaisius bei augalus, kad 
ne beliktu ne vieno 
sėklai.

Ir pasaulis taip bejokios pa
gelbės butu pražuvęs: žmones 
but iszmire bei prigėrė, ] 
uodai po smarkaus lietaus, au-

Lx ■***

IA t

nebcgalojo in juos žiūrėti,
I

lahian iszdykavo.

I jau-

lodindavo
yg 
vi- 
už-

Ins.

S'iistybe

niscziui

grūdai io

Dievo Motina, turėdama save 
saujoje,parode 
Dievui. <

Tomis liekanomis, 
szvenezinustoji.

Vieszpacziui
bet iszgirde, prakeikimus, 
ypacz sakant: “< 
keiktasis ir .niekam nevertasis!

kurias 
Pana. Marija 

iszgejbcjo nuo pražūties javuij, 
turi dabar žmonos .maitintis 
per amžius ir turėti isz. to duo
na ir. sėkla.
žmones turi Dibvo.1 
koti už iszgolliejimą-ėuo bado 
ir mirties.
Žasties ant kiekvieno javu grū
delio pasiliko ■ mažas,mirtino
mis musu žmoni u akimis neuž
matomas, geros Dievo, Motinos 
Panos Marijos paveikslėlis..

X'
Žalcziai, Paukszcziai. Laksz-

y

___  > o
O žalty . pra- 3?

. - 1 M?
nuliude nusileidžia žemyn, i^u-jS
sigedine sulenda savo tam
sias olas (urvua).ir.gnli peri!vp 
sa žiema; pasilieka tik tie, ku
rie ta vasara ingyle žmonėms; 
tokia bjnurub žalę^iųi slnnkio- 

Motinai .de-1 ja visur, kol juos kas nors nouž(jį
— i 1.L u-.. . I Ik te 4 Wfr X- ’< •« 4* h te. te Wfr \ ' IK I

Dalei to dabar

Isz tos tai prie-

tingala ir peleda..
zVtsitiko bis labai gilioje 

novoje.
so- 

ilar 
neszliaužinojo pilvais kaip da
bar, bei turėjo kojas, tad vaik* 
szezioti-vaiksztinodavo po žc-

* Tankiai velnias in žalti

Tuosyk žalcziai

me.
pas i vertos tykodavo, kad koki u 
nors budu pražudyti brangiau
sia Diovd sutverirna -4-žmogų.

K art dy szvencz i: tusi o j i Die vo 
Motina ėjo per miszka labai gi
liai užsimasezius. Tik sztai 
isz* po keroto 
staigni iszszoko žaltys, 
norėdamas Pana Marija,

Dievo Motina tai paina- 
czius baisiai persigando, net vi 
sos szvcntps mintis Jai iszdul- 

Gab’aus Pana Marija, 
kiek atsipeikėjus, suszuko:

— O tu bjauriausia sutvėri
mo! Už toki netikote iszga'zdi- 
nima, szliaužiosi 
me!

Gluodiniui žaldziui

Tik 
medžio krūmo 

turbūt 
gun-

i

dvti. a'

kejo.

pilvu po žo-

tuojaus 
kojos pražuvo ir krito jis ant 
krutinės 4r smiltėta žeme. Nuo 
to laiko žalcziai labai gerbia 
Pana Marija iir 'laukia, ar Ji 
kuomet norsttestirimyles ir ne
pagailės ju ir ar ‘neAugražis 
jiems kojų...

1 Dabar kiekrionnis motais, 
dienoj užgimimo Dievo Motin
uos Panos Marijos (per szili
ne), laike misziu ir kada kuni
gas inlipa in sakykla pamoks
lu sakyti, visi žalcziai ir gyva

stį lipa in 
ar noisz-

e

tęs iszlenda isz olų, 
medžius ir klausosi, 
kirs ka nors gero apie

?!------ --- !-------- ----------------- ---------- ---- y

galai ir vaisiai but stipuve, tik L
V. > 1 • 1 • 1 1žėme but pasilikus 
mirkti ir rūgti.

Isz dangaus drauge su Viesz- 
paeziu Dievu žiurėjo žemyn 
szveneziausioji Panele Marija. 
Ji, tai matydama, susigraudi
no; Jos gailestinga bei rniela- 
szirdinga szirdis verkė isz skau 
smo, nes mate, kad žemes gra
žumas nykstamo visi gyvi su t* 
verimai žūva amžinai.
Pana Marija pradėjo Dievo 
praszyti,iszsyk nedrąsiai, pas
kui drąsiau ir karszeziau. kad 
Sutvertojas nors dalele atleis*

vandenyje

muszo, ,ar pūtis ndpastimpa. 0 
ta žalti, kuris pagimdė rojuje 
Jie va. i r i n 1 o ido nu odom i u. gy I i 
in szirdis pirmųjų

Hutryno
levu, pati

savoPana Marija 
szventomis kojomis ir sutlaipi
no jo .prakeikta buože (gaivu).

VFeszpats Jėzus tuo tarpa 
augo ir stiprėjo po priežiūra

i savo Motinos, Panos Marijos, 
gyveno kartu su žmonomis vi
sai kaip ir žmogus;; žaizdavo
kartu su vaikais, lipindavo isz
molio paukszteliuSf kbrie atgy 
davo iruszkrisdnvo isz Jėzaus 
szventu ranku in ora gyvi, 
linksmai eziulbedami ; o tie, ku 
riuos nulipindavo kiti 
pasilikdavo jiegyvais....

Karta.* J ozus n ulipino isz mo
lio labai dailia pauk^zezinke— 
lakštingala; žyclukni tai maty
dami, nedailiai nulipino pelė
da su paukszczio sparnais ir 

Jėzaus laksztin- 
gala labai puikiai cziulbejo, o 
žyduku peleda ne nekrutėjo. 
Tada žydukai prasze Jėzaus, 
kad ir ju paukszti atgaivintu, 
isz ko jie galėtu pasidžiaugti. 
Jėzus ju praszyma iszpilde. 
Bet isz nedailiai nulipinto 
paukszezio negraži peleda isz- 
ejo ir negražiai cziulbejo, tad 
ji dabar isz gėdos dienomis no 
nesirodo, tik naktimis iszeina 
palakioti,. parėkauti ir 
maisto pajieszkoti.

(Tolinus Bus.)

° Susigriebė.
- Daktare nesmagu uju.

— Kas pbnei yra?
— ’Pati nežinau,

kates galva.

vaikai J

sau

.Tau asz

nos labai 
nerimauju. ‘

— Ar gili ponia tikiesi būti 
netrukus motina?

— Nugi kas ežia?
nuo dvieju metu naszlauju.

— O, labai perpraszan, mat 
ponia gerai iszžiuri, mat misli- 

save; nau jog ponia esi da mergina.

r m

Kaip Szvente Kalėdas Lietuvoje
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Pnguodoti musu Skaitytojai!
Sziadien jumis jokiu žinių negarsysim, 
Tiktai su Szvente Kalėdų sveikinsim.

Žinote, jog ir mes norim truputi pasilsėt 
Savo szeimynoms velinimus ir sudėt. 

Tik tiek, jog del visu Lietuviu ir Lietuvaiczin, 
Vyru, moterių, vaikeliu ir mergaieziu, 

Del visu vėlinant ka geriausia, 
Meldžiame užsilaikyti kadoriansia,

Kad teip svarbioje dienoje Szventu Kalėdų. 
Nedatytumet terp saves bedu ir vaidu. 
Tas reiszke, nesipeszkit ir nesidaužykit. 
Bet broliszkai vieni kitus pasveikinkit. 
Juk mes del visu velinam daug giaro,

Tegul tasai Jėzaus Užgymimas sutaiką daro, 
• Terp musu Lietuviškos tautos, 

Ant Jojo Užgymimo valandos szventos.

a 
it
it

it 
£ h

siS!
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KITAM NEDARYK. 3 I £- i

Iszpiivusiame medyje 
upes kranto, perejo peleda. 
Peledes vaikai jau buvo dideli, 
kada negailestingasis Adomu- 
kas atėjo ju iszimti. Drauge su 
juo atėjo ir daugiau kaimo 
vaiku.
muko darbui ir 
šia panorėjo pamatyti 
naktines” 
vaiku.

3

ant

kas atėjo ju iszimti. Drauge

Gerai trauke.
— Asz laikiau žmogų tiktai 

kad nutraukinetu czebatus nes 
jau jojo netekau.

— Del ko,
traukinėjo czebatus?

— O, labai gerai, kaip man 
nutraukė pora, tai ir dingo.....

ar ne gerai nu

Jie visi pritarė Ado- 
kuogreieziau- 

“pa- 
(suprask, peledes)

« M •

Mes pažiūrėsime,— Mes pažiūrėsimo, kokie 
jie yra, tie naktibaldos, ir at-

Mielaszirdingas.
Ubagas:— Esmių tėvas pul- 

mane 
nuszluostyši

kelio vaikeliu, apteik 
ponelei, o tuom 

iszara.versime ju akis, kad jie diena j ne vena .* 
j I *

Tai-gi Adomitkas, nieko nO- pas mano paezia, ji ji duos tau
matytu, — kalbėjo vaikai. Mielaszirdingas. — Nueikie

kėlės senas skepetėles dellaukdamas, insirabzdino in me
di ir jau buvo bekiszas in skyle ne viena aszara. 
ranka.
vus atlėkė peleda.

f

nu

Bet kur buvus ne bu- 
Mat, jos 

netoli butą ir matyta, ka Ado- 
mukas nori padaryti. Isz smar 
kūmo lėkdama nagais ir snapu 
kaip davė ji vaikui in kakta, 
tai tas nebeiszsilaikes, kryto 
nuo medžio ant kranto, o x nuo 
kranto nusiryto tiesiai in kark 
lyną ir in- vandeni.
kranto stovintieji vaikai juoke 
si pilvus susiimdami, kaip pe
leda musze Adomuka, kaip jis 
nugriuvo in upe, kaip juokin
gai kabarnojos karklyne ir ly
gi kaklo vandenyje.
kn juokai urnai pasiliovė, kai 
pamate jie krauju aptekusi 
Adomuko veidą.
asztriais savo nagais ir užries
tu snapu perkirto jam kakta.

Pro szali ejdamas senukas 
(jis viską mate,) taro in Ado-

Nuilstas.
Na kialkie tu tingyni 

deszimta adyna!
— Nu-gi kialt kelsiu,

jau sziadien nieko ne dirbsiu 
kaip tik pavalgysiu.

jau
Y- i nes

< »Įh.
nu

Tada ’

tu žmonių nuodėmių ir pasigai
lėtu žuvanezio tokio gražaus 
sutvėrimo. I

Dievo motina melždama Vie- 
szpaties Dievo pasigailėjimo, 
nusileido drauge su lietum ant 
papludusiu vandeniu lauku/ 
kur be galo, be kraszto banga
vo vandifo ir kaip skenduoliu 
galvos, matėsi virszuneles pil
nu varpu, siubuojaneziu in vk 
sas puses, kurios, tarytum, no
rėdamos nuplaukti kur ant sau 
so kalniuko.

Dievo Motina, Pana Marija, 
paėmusi viena tokia varpa, pa
kele pilnas aszaru akis in dau- 
gu irverkdama suszuko: <.

. —- Vieszpas Dieve, mano mio 
liausiąs, nors tiek jiems, tiems

Vieszpats 
iszklause 

praszimo savo 8upaus Alotinos 
ir tada tikpainojo savo szventa. 
ranka in debesius, tuo jaus nus- 

nuszvito, 
vanduo, nuse- 

javu 
apkultos,

žmonoms, palik!
Dievas maloningai

tojo lyti,padangos 
oras prasiblaivė, 
ko, žeme iszdžiuvo, irvel 
varpos, nors lietaus 
pakele savo galvas augsz.tyn 
bet~jau ne tokias dideles ir pil
nas grudu, kaip kitados; t__

Atėjo laimingos ir linksmos Kalėdos,
Szirdingai ju lauke žmoneles visi, 
Ražancziu atkalbeja valgyti sėdos, 
Ir plotkoliu pasidalino, laimingi linksmi.

Pavalgia žmonis bažnyczia krapina, 
Klausyti trojoįju szventuju misziu, 
Algas gaspadorius ta diena dalina, 
Ir linksmina szirdis jaunuju tarnu.

Raudonos, laimingos merginos tarnaites,
Kad gavo už saVo darba graszius,
Kalba: kaip pirks sau trosus, skepetaites, 
Kaip bus, kad vieszinszis pas mielus tėvus.

Berniukas ir džiaugės, szeip teip apsirėdęs 
Jau. ojna jis neva misziu iszklausyt,

» Bet musu Kalėdos ne tam juk Kalėdos, 
Kad laika bažnyczioje ta diena darkyt.

Per visus metus buvęs be skatiko,.-
Berniukas nors sziadien juk tur pasidžiaugt,
Bažnytkieihi dranga jisai susitiko, 
Reike džiaugtis, bet kaip? Tai pas Mauszku reik 

• 1. traukt!
Reike džiaugtis, bet kaip ?

y

t
T

x;

i

kuri
. >«' ■■ y . r

apleido;Wixmudu, szitiun laike 1914 mote, 
Į tik paliko grudu varpose, kiek užėmė Aliijentai.

tiek Vokiecziai

i

— Kur randasi Francus u kapitonas ?
*

I
Visi ant

Bet vai-

Tai pelėda

B?' r < i *
kjjšflviai

:£ ' ■*.-u.L ii 1.1.'■'■■ fc 1 r f.

lo.

mei!

muka ir kitus vaikus’:
— Vai padauža tu, Adomė

li, kam tau reikėjo lipti žudyti 
nekaltu paukszteliu? 
mink, sūneli, 
giai, kaip ir kiti 
gera^motyna ir neatiduos tau 
pigiai savo vaiku. Visu pinna j žieduku, 
pradauže tau kakta, galėjo net 
akis iszkapoti, antra, krisda
mas tu. smarkiai užsigavai, o 
kad, augszcziau .butu, gal butu- 
męi, neduok Dieve, ir užsimu- 
szes; treczia, kad upe butu gi
lesne ir ne karklynas, ir no vai
kaičių butnniei paskendęs! k 

žlldr 
gero

ii- 
vadins

Daug geriau.
Ponia davė del tarnaites spi 

ritau s, del nuszveitymo zerko- 
Kada nuėjo pažiūrėti, 

kaip tarnaite szveiezia, užtiko
gerenezia spiritą.

— Ka tu darai! paszauke 
ponia ar tau daviau kad gertu- 

Juk ketinai su juom 
szveist zerkola?

— Teip darau, poniute, at
sake tarnaite — tik darau kaip 
geriau. Geriu spiritą, o paskui 
kvepiu in zorkola ir szluostau, 
ta skaistesni veidą rodo.

Atsi- 
kad peleda, ly- 

paukszcziai,

antra,

Liaukitės, vaikuczini, 
Neturėsite 

jeigu 
S

O ar gera, ant

nu-
Verk tu jusli to-

Isz Najorko.
Preseris in findisze — Manę 

myląma Keidukia, esmių bied- 
nioko tau duoti 

negaliu, kaip tik szita menka
kuris turi pas .mano 

ikpio 40 kartu 
užstatinejau lombarde!

nas preseris,

didele verte

Teisingas vyrelis.
:— Asz tave Juozeli my-Ona 

leezia, nes nežinau, ar tu visa 
dos mylėsi mano?

Jo i g 
ki, tai paklausk Maros, 
pati pasakys, jog asz,

u manos neti-
o

pati pasakys, jog asz, bus jau 
metas kaip au jiaja vadžioj uo
siu.

Juozas:

pauksztelius.
Vardo tarp žmonių, 
ginu t ap darykite; j u 
pauksztvagiais.
galo, butu jums, kad atejtu in
jusu narna žmogžudžiai ir 
žudytu jus?

v V

vėliai ir jus patys daug nuken- 
tetnmete.

Ko patsai nenori, to ir kitam 
nedaryk. —

Aut medžiokles.
Ponas grafas volei nopa 

Neturi ponas sziadientaikei ?
giliuko.

— Tai nieko, ba matai po- * 
nas asz ilgai užtrukau Afriko
je, ant sloniu ntedžio.jau, tai

Senis, žinoma, daug szneke- prie smulkiu žvėreliu ne pra 
jo, bet jis tikra teiąybe pasakė, tęs ir negaliu pataikyti.

. • .» . r • I; ’ . . ■• ?
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Žinios Vietines

%

— Pigus pardavimas 
kiudrabužiu ir apredalu del vy 
ru ir vaiku pas Rynkovicziii. 
Jeigu reikalaujate kokiu žiemi 
niy drabužiu tai dar turite gia- 
ra progo pirkti pas Kynkevi- 

. Atei-

VISO'

Linksmu ožiu, pigiau negu kitur.
pu* kite peržiūrėt i musu tavorn ir

kės. (D. 23.Kaledu ,,,el

— Sercdo K u ežiu
'— Adomo ir J ievos 
•— Ketverge Kaledo>!
— Visiems

Aplnikome daugybe visokiu 
jnaterijolu del iszsiuvinejinw, 
■ *kopetaicziu, kropsziu ir kito
kiu puiku daigtu. Gausite vil- 

;niu visokiu gntnnku ir koloriu.
Mabanojie- J. Refowich, 129 W. Centre St. 

ežiams vėlinamo linksmu szven 
ežiu,

F
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SHENANDOAH, PA.

Utaminko
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PA.
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kinoHi Vxrazavoj«, a(w

ČlTY
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eį, dijAVO bcglje 2i m. ta- 
Y*trl*Ji ilgas vyru ir 
motoru, to/>l >i« nuo

į dugntal pa žilis ta. Gydt 
užoinuodinlma kraujo

Mnbnno) ( It,. I'ih

UETUVISZKAS

Pasamdo 
vežimus
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g Lai par Kalėdas 
| buna muzike§ buna muzike
| juso name

Galite sau pasir 
fe trijų geriausiu is
IV* ✓r~Ni V 1

pasirinkti isz 
i iszdirbimu

Columbia
Pathe ar Edison
Liehiviszku, Lenkiszku ir 

į fe Amerikoniszku rekordu.
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Dr. KOLEH yra t ten* 
tlnls tarpo Lietuviu 
k taras Plttsbnrge. M o

jį i r silpnybes vyru, spuogus, nfeiejltnw* 
i Į IgAs tinimo, InvalrlM ligas ps^Idad- 

zIab nuo neczyatumo kraujo. AtBl*
ZAUkito ypatlazkal, j»<r laiszkuf kai
mgydau. Dr. Kol e r kalba I^eukiaxluil

* r RuHlHzk.aL
Į Off bob valandom nuo 9 ryte 11< i

<*kare. Nedellotnfa Iki 2-v. poplMD jy "M yl b. A j
fSTto r r 11 13n " I
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;t§ Daugybe visokiu dainų
no-Saules 

sziotojai apdovanos kožna skni Į
< 4 * !

Praejta soreda kasyklo-
tytoju su puikum kalcmloriu. |sia Turkey Run, likos užniusz
Neužmirszkito apdovanot 
sziotojn, juk žinote, jog per vi-

np- ,tas Juozasi Szuszinskas, 46 ine 
tu senun/o, gyvenantis po No.

sus metus atnesza jum laikrnsz .•rf“ Centro uli., pnlikdamas
ti in stuba ar tai liję ar sniegti <>><leliam nuliudimia paczia ir

r>

'; <M
N

i 
1

szokiu ir muzikaliszku.
įS Ateikite ir paklausykite

pricsz pirkimą. • u 1

n
Iti UNION < 
..NATIONAL 
L BANK j
k MAHANOYJ

Guinan gliftSzenadori pra 
gyveno anie 26 metus, prigulė-

Bukite duosmus iftketuris vaikus.I
Ijo prie Szv. .Jurgio, Stepono, 
Daminiko ir Lovai Order of 

. Moose draugyseziu. Paliko vie

ar szala.
padarykite linksmas 
nesziotojams laikraszezio.

— John W. Philips, 
rius First National Bank kuris 
laji dinstft pildė per 20

Kalėda

k ašie-

metu, 
likos pažonklytas kasierium 
Phoenix Trust Co., Filadelfijoj 
Ponas Philips apleis musu mies 
ta nuo Naujo Meto ga i lemos, 
jog neteksime teip gero žmo
gaus, kuris czion gyin<\ užaugo 1 
ir buvo miletas i>or visus, ku
rie jin pažinojo.

|na seseria Beltimoroje. Laido- 
jtuves atsibuvo praejta subata t W a • 11

$ rf (itpltol Stock $125.000.00 
Surplus A Profits $160,00040

ffll m

i
Mokame antra procentą ant 

andčtu piningu. Procentą prl- 
d<dam prie junti piningu 1-rna 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Ktiose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jks turlL 
fumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas ndarss nuo 9 vat 
ryte lig 3 vai. poplot. Suloto
mis 9 ryte lig 12 vai.

iwas
AL*'

f.

I mA
JA ■

t

iriU BHįsu bažnytinėmis pamaldoms.
— Praneszu visiems Lietu

viams idant noužmirsztu
i musu Kalėdini tavom, kuris at 
siženklina niio kitu tavom ko
kie randasi sztorosia.
ne

Į
I

apie

i
J™

swi MMtCarmeIGenerolas Leonardas Wood likos apszauktas kaipo kand 
datas ant prezidento Suv. \'alst. atcjnanti meta.
Wood yra pagarsėjus visam Amrrike kaipo žmogus geidžen- 
tis pagerinti visa sklypą ir ižgialbet isz ranku

Giliukis jam. ir kad butu iszrinktas.

Generolas t

nesnvžinisz-S
I

\’h:i

ko politikiorn.
.gaifjsite naujausio irpui-| —

— Jnigu vietinei prisiuneze kiaušio iszdirbimo jekiu, szilki

per visus. Pas ma-

koki daneszima 
tai meldžeme ant tojo dnneszi 
mo pasiraszyti ir paduoti savo 
adrosa kas prisiuntė nes kitaip 
daneszimai eina in gurbą. Apie 
tai neužmirszkitc.

— Neturime guzutes ne alu- 
czio, be kuriu galiama ir apsi
eiti, bet be gero overkoezio ir 
siuto negalinu* apsėdi. Tuo
sius gausite pas 
kuris su kožnu žmo 
eina krikszczioniszkai ir

iii redakcije, *n pancziaku, apatiniu drapa-
į. nu parasoniku. pirszliitin, 

masznrliu ir kliokiu dalvku 
tinkamųjų padovanojimui ant

' Kaliniu. Meldžiu pas savo 
tautiete ;... ....... e,.

,apsiris žmoniszkai

kitokiu

Meldžiu 
atsilankyti

pas 
o

• : Moekait i e no, 224 S. Main
i skersai miežio.

I

su jumis j |
iMis. S. J į 

uli..
(to D. 2:1.) i

I
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MEKSIKOS PREZIDENTAS VENUSTIJANAS 
KARANZA.
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apse i t i,
R ynkevieziu,

mn
Greenfield, Mass.— Darbai 

ejna gerai, pribuvusiems 
Į sunku darbus

žiuingni, nelupa už drapnuns i1"« .' M vieni isz 
parduoda pigiau ne kaip kitur j!

Apie tai jau \ i."i per- Į

apsi
sav

ne
tik
ge- I

< v

X 
*-■

• -į ■’

.<•

>■ v

< į T

—įlos

A

Jų

B
>K<y, 4.'■ <««<!

I

I

gausite.
sitikrino ir sako kad teisybe,

— Ponas Aleksandra 
kauckas is/. Filadelfijos

.iriausiu, brangenybe teip kaip 
Sniego kaip ir ne bu 

Lietuviu yra jmsetirms

Vit- 
drau-

ir visur, 
vo.

’būrelis kurie darbuojesi del la j 
ibo tėvynes, nors ne visi isz Į 
vien, nes yra tokiu, ka palaiko

I

• |« | . v ii j i j i vn > * c i 11 j r

ge su savo paeziuha _ attanke lKZali 1)1(l(jZl.viklL
subatos diena redakcije 

Ponstvft Vitkauckai 
keliaus in Lietuva 31 diena 
menesio, kur sutvarkines lietu-i 
viszka dailia Lietuvoje, nes rei, 

Vitka nekas 
arus 

Ponios Vitkauskienės te-
Ve- i

les”
“Sau- 

isz- 
szio

prakal— Atsibuvo czion
' bos laikytos per V. Vaszka isz 
Bostoho ant

I

t

ke žinoti, jog 
yra vienas isz 
tu.
Vai gyvena Hazel tone. 
Hname laimingos keliones.

— Ateinanti “G ' 
merą, Mahanojau 
aplaikys Seredoj.

— Sziadien 
žieminis naktie.' 
mas dienos, yra 
žiemos, 
gesnios.

P- 
jai ausiu

Saule?

kuriu 
?Į$70,5(), ir tris dolerius už 

taine.

surinkta 
sve-

Tik tuju pravardes už 
, raszinejo ka aukavo po penkis 
jdolerius o szeip smulkesniu au i 
Iku nerasze. ’ I

Apie p. Vaszko kasztus isz- 
negarsimi, I

\

4

I . ....... Kl
i

» ♦

ta irto,

i

I

Su vijoms ligoms priima, nuo 
nilnndtHi iki 10 valnmln Ihx ryto, 
I iki vnl popiet. (J iki M vakurr.

Telefonai, Bell ■ 
Keystone, - East 672U 

Dr. E. G. KLIMAS.
l’EKSIKLLi; IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
l.iLl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA

Ctl, f r»

FORTURC 
TELLING 
CAROS

KATAMHlMORM/eiD 
■dec 

tTANCAAO 
CAA» 

<*<. 440 UU

n BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlco-Prez.
J K. FERGUSON, Kasiertus.
IL T. EDWARDS. Vice.Kan.

<•*

i
£
ROHKr1

N A UJ AS/^JLN AS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny
ga, Tcipgi praktiška C. C. St. Germain Delnazinystė. su paveikslėliais, Surinko 
ir išguldė iš sveti mų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burių ir dclnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas6x9 co" 
Kus. 414 puslapių. Popieros viriais...............................................................$»2.F>O
Gražiuose audimo apdaruose.......................................       3.6o

Pilna KaladC Kazyrų m Šeštos Štukos ©u Paveiks lEuai s ir instrukcijomis.

, DAKTARAS W. BURKE
Į LIETI’VIS
418 V/. Market St. Pottsville < 

t 
I 
(

Visi žinote kad 
burtininkai Ameri
koje vadinami yra 
F o Hune Tellers 
«pčja žmogui laimę 
ir ateit; su padelba 
Kazyni(Kort^). Ar 

toki bur!in?nkų 
npčjimai 15 nukeltų 
Kazyrų turi kokių 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, 
pasakysime, 
yra

A '

•V >

r

.wB1
O ,

- Kvusiugton 5310' |w "A

>: 1'
v.

E3t
t5^. tik 

k A d 
tūkstančiai 

žmonių, kurie pas
tokius burtininkus

s' ’

y- 

•I..

. tĮ*>St>. y, *. ’ >;

f ’ įs.*^ 
s
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X
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t
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<

lankosi Apėjimui savo ate tie & ar laimės ir moka jiems už tai po kelis ir po ke:
liolikų dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAND
Paryžiuje, Francuzijojc, kuri su nagclba savo kazyrų visiems įspėdavo ateitį.
Pas jų vaikščiojo kelti kazyras viso sv ieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir
kiek vienam ji ateitj įspėdavo. Po myriui viršmmetos burtininkės. Jos Kazyros 

. pateko į svietų ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiekvie> 
nas, kau jas turi, gali su jomis jspčti ateitį taip įkerai, kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra au instrukcijomis, kaip Jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. §ios Kazy- 
ros yra geriausia žaisme liuosame laike ir su jom! ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita piha 
kaladė Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos Štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus, Kaina tiktai............................................ $1.W

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO
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31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.' Sioncziu piningus in visas dalis 
parduodu szipkortes ant 

geriausiu linijų, padirbu ir Notari- 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku
mentus. Esmių užtvirtintas per 
Pennsylvantjos Valstija ir po atsa- 
kanezia kaucija Ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykitc ant szio 
adreso:

J. G. BOGDEN, Banker & Agonl 
(’or. IV. Long A Main Sis.

IhiKOIS, l’a.

GENtKAL VE^USTIANO CAfcfcANZA'

Teitai neapsimalszys ir nepaliaus žudyti Į > Sztai Koki Prieteli Turite—a.,
Merchants Banking Trust Co. Banke

- iŠ Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
I Naujas Lictbviszkas Graboriui > procentą ant sudėtu piningu.

Kuzis Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.

■ keliavimo redysto 
nes tai ypatiszkas dalykas Tau

Jeigu i\aranza g 
amerikoidszkus paliomis, tai Suv. \ alstijoi ketino jam duoti 
in kaili, jog greitai negales užmirszli. 
rengias inejti iii Meksika bile diena.

HU- Imi vnntiQ'/lzn< /Inlvknc rrni] j
tos Fondo sąnariu ir nesikisza j 
visuomenes reikalą, apie tai1

diena, Įtiircsjo gerai sanariai
j). Vnszku o ne po susirinki-1

užsibaigė.
masz dien šlapinus daigto,

■sziadien piragaiezei mažesni,

skaitytojaiI

22-tni
por v rrszi ni

tai pradžia 
Dienos jau biski ii-j

apie
susitari ! —

su
linui kada

Kas akiu neatidaro tas * y

viskas
; 11 
nelia atydaro.

— Nedėliojo laike pirmuti-;
nes rniszes naujei iszszventytas j

Juozas Kara-1
Žmonių radosi pilnute- i 

(tasai jaunikis 
del tavęs.*
- . Teip,

jaunas kunigas 
liūs.
)ia bažnyczia ir visi pasinaudo
jo isz palaiminimo jauno' ku
nigėlio. Vėliname jaunam 
dvasiszkam laimingo ir pasek
mingo darbszavimo ant ižga- 
ningo kelio.

—- Ateikite in Seiverto Ka-1
ledtt Sztora,

I
Slaptybe.

Ar žinai, dažinojau šzia- 
del ko

o
A r t u i

iEsmių persitikrinus.

Motina in dukterc:
— Ar tu tikrai mislini, J<»g 

bus geru vyru

brangi 
esmių persitikrinus, 
mano drauges del

. peikia. /

Ąmerikąs yra pasi-

motinėlė, 
nes visos

manės Jin

I pirmai buvo 
j žiliai, del ko ?

— Tai,

didesni.

ne žinosiu!
jog pirma daugiau dėjo 
los.

Del to 
tesz-

Tukstancziai vi
sokiu gražiu daigiu del Kale- 

Nepaisant k a reikalausi-1 
te tai pas mus rasite, 
tai del moterių, merginu 
kams ar kūdikiams. S< 
29 E. Centre St, 
k -— Visokiu sidabrinu ir auk- 

daigtu, laikrottMfcffr žiedu 
1.1, geriausia gausite pirkti 

pas Geo. Miller, 113 W. Centre 
(Xms 

Ph kite blanketas ir kal- 
Kaledu 

ilaikykite sziltai.

du.

sinu 
ir

St.

T

NESITIKĖJO .100 JAM PADAKVS 
TIEK SMAGUMO.

Sinncziu szlrdinga paddkavono už
_ -..ll.f- I__ _  _____f iJoi<rll lteIP puikia knyga kokia yra "Tukstiui- 

n. |th ir Viena Naktil**. Da lokiu Ir.torlju
V UI-j „„ oamhi <ri,.,t»inu jr skaitcH kokias

( I). 23.

. (Ils ir Viena Naktų". Da tokiu istorijų
- no esmių girdėjas

radau toję knygoje, kuri mane pulink-t 
smlna diena ir naktLKada paeinu isz 
darbo tai tuojauH grlebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga' 
pakol sau neparsigabenau isz redystos 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimtn doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

(lova nas.
Turimo

d ras kaipo
Už
visokiu Manketu ir kaltini ge-

Pihio
Blanketai po $6 lyg

Pas Į

riausios
didumo.
$10. Kuhho- $0. ly
Sviverta 29 K. Centre SI. (1)23

materijolos.

<>• $10.

GERIAUSIA

DOVANA
kuriasu kuria džiaugsis 

per vlsa'nu'tn, yra lal- 
krasztis “Saule”. Skai
tyti Jaja Ir džiaugsis ino 

Į tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prlctelis.
Tiktai $3.00 ant moto.

Pulku Kalendorl.
D. HOCZkO WSK I—COM PAN Y 

Mabanoy City, Fa.

Prick tam
' gaus

Į ♦
j

H? Daktaras Juozas J. Austrą
į LIETUVIS

Bnvnsis Daktarus Karlumeneje. $ 
iiviiA riunvuc rieic 4

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
kada perkate namus.

( Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
te lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
S Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
( pažinstami.
? Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba infonua-
> cijos, kadivnorite kur investyti piningus arba pirkti
( namus.
f Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
> Pasakykite savo draugams ir pažihstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banicing Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CQ.

MAHANOY' CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, VictF-Prea.
W.F. Rynkewict

T.’ G. Hom iby

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

11 
: i

I IĮI 
ijKpriima ligonius lig 10 valanda ryte.'?

Gino VISOKIAS LIGAS
ii

I113 E. Coal St. Shenandoah į

I
Į
I

12 Hg 2 popiet. 6 lig 9 vakaru 
Telefonas—Bell .‘150 E.

Ne slraikuok! Buklu savo 
bosas. Neteik kilaiti dirbt, 
lazmok balboraut.

| uždarbis, 
[ hi kraju.
I rn«7vkifn

QabGora« 
kad Ir važuosi 
Apie dauginus .

Cigaru szloras ir Pool-ruiinas. L“f’^yiute ant adreso; z
Atsiszaukite ant \ ietos, po'No.
23t

ANT PARDAVIMO

1 K Centre SI. Maliauoy Cityl
į Nossokoffs Iiitoroatlonal
1 |l >-L  t

1202 Penu Avė.

Yra tai juso Banka.
Barber School, 

FilLsbuigh, l’a. I

A. C. N0VAKAUSKAS 
ADVOKATAS - 

Kampas Main ir Centre St. 
SIIENANDOAU, FA.

i

kaledU^dovanaWisiems t
I

yr

V'
k '■%

X * J ^//rC *
w/y

II
c

Lietuviszkas Graborius

balberlu.s.
kun nuo.

M

r"

i

D. M. Graliam, Prie.
J. II. GarialiAn, Attorney

P. C. Fenton

I). F, Guinttn, Tretts.
A. Danisewici M. (Javula

I A. J. SAKALAUCKAS
1
I 
I

I

y1*

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

’ Jei Į J I*

-2~~.----
i

1 w. TRASKAUSKAS

Szl britva “Gold Medai” yra 
\ padirbta Ibz. geriausio Ang- ‘ 

lljos plieno, i.varantyta, yra 
naudojama, per 
Is/.siuKimo dykai,

i mus užsiordoruos geležinio?- ' 
rl Uo laikrodėli, 17 akmenų, . 
j pilnai gvainnlylas Ir vogu

si orai paauksuofas, 
iszinarglnta.s.

pulke!
Szis laikroileliH .kitur 

panlpodainan nuo $21 lig $35. Ales jin 
parduosimo už fabrikantu prokc tiktal 
už $N.75. Apricz gvarantytoS brltvos 
duofilnie toipgi storai paauksuota pul
kui iszinarginta su mot eres figūra 

Tai Ilk ant trumpo laiko todėl užslorderuokile szedlen. IJžga- 
Prlsiusklto tik $1. Reuzta užmokflslto kada 

Mironą vokite szitolp: » •
AMERICAN NOVELTY SLI’l’Jl.Y CO.

Dept. L-23. I’. O. Box 1031. NEW YORK. X. Y.

• žiedą.
nMlnliua gvarantiname. 
gausite,.laikrodėli ir dovanas.

la volas,

$1.

t

su
i

/JGBRMfiiiiSBbni

Iarsergate rheumatizmu?
rr^’ ■> ■ ; 1.»

I

1 lietvviszkas gkabobws

7

I

I 
I

Jeijįti sergate RheumatizriMi o Jums jokiom gyduolė* ne gelbėjo paisitraukit URSUS ft , > , <w _ <*■ M ** K

*/$1 50 
$1.00 
$1.50 
$1 50 
$1.00 
$1 £0

GYDUOLES NUO KHKUMATIZMO. (gerti). IMkė už bunka 
URSUS LINIMENTAS NUO RUEUMA flZMO, (lepli) Prčkč .. 
URSUS KRAUJO VALYTOJAS* sustiprina nusilpnitų kraujų. 
URSUS* PLAUKŲ A PS A U GOTOJ A S, užaugina stiprius plaukus.

•UKSUS SKILVI NIS PITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje, Prėkč

Męs siunčiame koŽnatn aut pareikalavimo musų didelį Katnhogų Naminių Gyduolių

Prfkfl
PrSU

Prčkč

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogumi kūnų, sveikatų, jo lygas ir pagelbų.

160 N. WELLS ST..
URSUS REMEDY ©., 

DER B CHICAGO. ILL.

v

PIRMUTINIS 
MAHANOY CITY, PA 

i numirusiu, 
piginus ir vežimus del 

j iiildotuviu, kriksztiniu, vosoiliju, pnsi- 
, važinėjimo ir lt. Krausto daigius Ir tL 
1 Kto n. Centre 8t»

UB0R1US 
jiidoju kunus 

! diitorriobiltuR, i

GI
l

IM P FRFFnT lM/nnLniMA I4 #■
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S~ln. Panele su Kūdikiu



Szventu Kalėdų sulaukus, visus musu ?! 
Skaitytojus sveikiname ir vėliname ' 
viso gero. REDAKCIJA

tis ir teip smarkei kryto ant že
iKaktnt (Sarnia ||

Emilije Venckiute, buvo tai 
ne didelio ūgio mergaite, graži 
ir puikaus sudėjimo mergaite. 
Keli menesei adgal džiaugėsi 
isz savo gyvenimo kaip pauksz 
tele ir lauke prisiartinancziu 
Kalėdų, nes netrukus ketino ap 
sivesti ir būti da linksmesne. 
Bet...

Emilije sulaukus Kalėdų 
jautėsi visaip kitaip. Jautėsi 
nelaiminga mergaite, kad likos 
sumindžiota kaip lelijėlė po ko 
ju tojo, kuri mylėjo ir jam ti
kėjo visame. Griaužė josios 
szirdele, jog .Juozas Mileraitis, 
kuris atėmė jiai panysta pra
dėjo apie jiaja užmirszti. Ne
sitikėjo jau tokios dovaneles 
nog jojo kokia aplaikydavo 
kas metas priesz Kalėdas.

Sziadien pradėjo rūpintis 
kur jiji nabage pasislėps, nuo 
žmonių su savo gyva leliukia, 
kuriai apdovanojo jiai Kalėdi
nis garnys. Pasienius savo gy 
va dovaneliu n u beiro nas l)a-

—• Dievulėliau mano. Szia
dien Kalėdos, visi linksmi tik 
asz. Nelaiminga likaus, ka asz 
dabar veiksiu, visi mane da
bar iszjuoks ir už ka? Ar už 
tai kad asz jin mylėjau ir jam 
tikėjau. Bet jis nevidonas pri 
gavo ir apleido mane! 0 asz 
nelaiminga!

— Nusiramink vaikeli. Gal 
Juozas supras savo klaida ir 
iszpildys savo duota prižadėji
mą, o jeigu ne, tai patrauk jin 
in suda. Tu jin kaltini, bet at- 
simyk, kad ir tu kalta, kalbėjo 
Davatkiene.

— Ar asz kalta ? atsiliepe 
ne savo balsu Emilijo. Teip, 
asz kalta, kad jam tikėjau kad 
jin mylėjau, bet atsimyk, jog 
asz šilimas sutvėrimas. Bet jis 
vyras, priviliojo, apgavo ir ju
stume mane in beda ir da isz- 
juoke mane. Kur jo žmonisz- 
kumas! () Dieve, asz nelai
minga kur dabar pasidėsiu, 
kaip asz užaugėsiu szi mažiu
lei!. O Juozai, Juozai, ka tu 
padarei ?...

Emilije norėjo da ka tokio 
sakyti, bet vargsze teip buvo 
susigraudinus. kad negalėjo 

mes, kad mažiulelis iszpuoles 
isz ranku suklyko graudingai.

Davatkiene žiūrėdama ant 
gulineziu, Susigraudino ir gal
va nuleidus kalbėjo:

— Vai jus vyrelei, vyrelei! 
0 tu Juozai, Juozai! Kur jusu 
susipratimas, kur žmoniszku- 
mas? Jus vietoje naikyti visa 
bloga ir skiepyti gera, budevo- 
jate nauja ir da didesni ant 
szios aszaru pakalniu pragaru. 
Suviliojote nekaltas mergeles, 
atymat joms nekaltybe.... o pas 
kui iszjuokiate jias, vadindami 
nedorėlėms ir paleistuvėms, o 
save nuduodate nekaltais... '.
Kada jus busite dorais, supra
site tikrąją meile, tada ir mes, 
kaip jus vadinate, silpni sutvė
rimai, busime laimingos! Bet 
sziadien?....

Teip bekalbant Davatkienei 
Emilije sziek tiek atsipeikusi, 
pasiėmė savo maži ulei i nuo že
mes ir priėjus prie duriu liūd
nai tarė:

— Jeigu Juozas mano neves 
kuri asz teip myliu, kuris pri
siekė būti mano, tai asz nusi
žudysiu. nes kitain nežinau ka
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— Ar visi mislinato apie už- 
gyinusi Kūdiki f... Ne. Nevisi!

Ar visi sziadien esame 
linksmi ? O ne! 3’iikstanczei 
varguoliu keneze vargu, badu 
ir szalti. Tokie tai vra nelai
mingi. Svietus yra turtingas 
ir viso pilnas; tai tokiu varg- 
szu rodos ant svieto nevertėtų 
būti. Teip, nes randasi dau
gybių žmonių — savin ylių ir ne 
paisanti ant vargo savo arti
mu.

—- Jus vargszai kurie szita- 
ja szvente leidžete varge, neuž- 
mirszkite apie tai, jog ir kūdi
kėlis Dievas užgymo didžiau
siam varge.

— Sziadien laimingiausiu 
gali būti tas, kuris vargsza szel 
pi a.

— Didžiausias turezius bus 
palad iotas be piningu — kaipo 
ir didžiausias vargszas. Tai 
kogi tiejei žmonis teip labai 
paskui pinigus gianasif

— Tasai, kurio sukaktuves 
užgimimo sziadien apvaiksz- 
(’ziojame pasuke: “Milekie ar
tima savo, kaipo pats save.” 
Tai kam da po nogiu su tais žo 
džeis burnas arzint ir da kuni
gams tankei per pamokslus pri 
mina, jaigu ne mes ne tiejei ku
nigai tojo prisakimo ne pildo?

— Vietoje meiles artimo, 
puikylie, užvidejimas, godu- 

I mus ir rūstybe turi pirmybia 
krikszczioniszkam sviete, ba d i 
desne dalis žmonių tiktai isz 
vardo vra krikszczioneis. Į V

— Vargszas, kuris sau yra 
linksmas ir an-t visko linksmai 
nusižiuri, daugiau isz savo gy
vasties naudoja, negu turezius, 
kuris kriamtasi save ir visus 
žmonis ir už niekszus laiko, o 
gyvena tik del pinigu.

— Jaigu esame linksmais tai 
su tuja linksmybių reike daly
tis su kitais.

praleido szventas Kalėdas.
Juozas, kuris yra didžiausiu 

kaltininku Emilijos likimo, ne- 
truputi neatjautė to, ka jiji ir 
kudykis josios turėjo ir turi 
pragyventi.

Jisai per Kalėdas linksmino
si ir uliavojo su kitoms. O kada 
vienas isz joj draugu užsiminė 
apie Emilije tai jisai juokda
masis tarė:

— Matyt, kad tu nesupran
ti, kas tai yra ir kaip turi būti 
toji laisvoji meile, pagal musu 
socialistu mokslus ir soviatu 
tiesas. Tu nori kad viskas bu
tu po senovei, be jokios per 
mainos....

Tai matot brangus skaityto 
jai, argumentas tojo .Juozo pra 
szvinkusio laisvu socializmu, 
kurie sziadien soja nedorybių, 
nesupratimu ir nusitikimus 
torp savo artimųjų, nesėdami 
didžiausia bledi, ne tik vienu 
tems, bet visai musu dmmriini



J PERMAINA PETRO < 
| NIKSZO. |

c Isz Kuczios atsiminimu, j

Buvo tai paskutine diena 
priesz Kalėdas— Kuczios.

Petras Niksza ir visa jojo 
szeimyna susidedanti isz jojo 
moteres Onos, dvi suaugusios 
dukteris ir sunns Szimas. Visa 
szeimyna jautėsi gana laimin
ga. Namu rakandai ir indai 
buvo gražus ir szvarei užlaiky
ti. Ant stalo buvo pridėta vi
sokiu valgiu, kas davė suprast 
jog Nikszai gyveno gerai.

Petras atsistojas tare in sa
vo szeimynelia1.

— Vaikai, sukalbėkime po
terius, nes sziadien turime la
bai didelia szvente — Kalėdų 
lauktuves, Vieszpaties Jezuso 
gimimo diena.

Visi su paguodone sukalbėjo 
trumpa poterėli, persižegnoja, 
sėdo prie stalo. Petras pa- 
emias plotkeli in ranka, lauže 
su visais, vėlindamas sulaukti 
sveiki kitu metu. Pasidalinia! 
su plotkeliu, pradėjo valgyt. I

O ir buvo k a valgyt! Ant 
stalo buvo kisielius, grybai, 
kriuksztienes, silkes, žuvis, 
maltu aguonu su medum, pira- 
gaiezei ir kitokiu valgiu tinka
mųjų Kuczios nakti.

Visa tai ragavęs Szimukas 
mislino sau, kad visados butu 
Kuczia, kalbėdamas:

— Tėtuli, szimet tai pui
kiausios Kuczios.

Motina pažiurėjo in vyra at
siliepė :

— Girdi Petrai ka vaikai 
sako ?

Petras nieko neatsake. Jam 
prisiminė kitu metu kitokios 
Kuczios. Norints jau praėjo
keliolika metu bet tuju Kucziu vo darba iszpildo.
negales užmirszti pakol gyvu Atėjo namo. Nuo szalczio 
bus. Dabar viskas persimaino truputi iszsipagyriavo. Liejo 
ne teip kaip tai kitados buvo o j in vidų. Grinezia nckurinta, 
buvo tai teip: i vakariene nevirta o szviesos

Kada N iksza apsipaeziavo, Į jokios nesirado. Girtuoklis pa 
in keliolika menesiu po vinezo-'szauke garsei:
voniai pradėjo girtuokliaut su — Ona! po perkūnu, kad tu 
draugais panaszus in save. ;pastiptum, kodėl neprikurinai

Buvo tai Kuczios vakaras, igrinezios, nepagaminai vaka- 
Ant lauko baisus szaltis. Nik- rienes ir szviesos neužžibinai ? 
sza iszvaro žydas isz kareze-■ Ar tu po velniu nežinai kad 
mos, jog tas net nusiryto in’sziadien Kuczia, o ryto Kale- 
sniega. dos? Ka?!

Ėjo Niksza užpykęs namo ir- Kas tokis lovoje sudejavo, 
labai nusiminias. Ant uly-Į Priėjo Niksza pažiūrėti. Jojo 
ežios negalima matyt ne gyvos i Onuka verkia graudžei.

— Kas tau szirdele v ra.
Ko tu verki ? Gal sergi?

duszios. Visi žinojo kas szia- 
dien do vakaras ir visi links
mai valgo Kuczia su savo szei- 
mvnoms.

Sniegas po kojoms girgžda 
cypia. Ižgirde szunes ejnanti 
isztolo pažiūri, pauosto ir cim
pina uodegas pabrukta, rodos 
supratę, kad net ju lojimas ne 
yra vertas tasai žmogus.

Niksza ejna namo, svyruoda
mas isz vienos puses in kita, 
kojos jam painiojosi, rodos ulv

Džiaugkimes! sziadie Kalėdos 
Užgimė taika ant žemes, 
Kares praėjo ir bėdos, 
Džiaugsmo giedokime giesmes.

Varpas Kalėdų szventuju, 
Balsu gyvuoju nutirpdė, 
Debesis miglu tamsiųjų, 
Meile žmonija pagirdė.

Aszaroms krauju su skausmu, 
Gilus, kur bego upeliai, 
Sziadien, kaip jura lai džiaugs
iu ke užtvinsta nameliai, [mu, 

Skubinkim Dievui dekones, 
Ankuran dėti, — aukuokim, 
Duosa, už gautas malones, 
Sz vente Kalėdų vis gerbki m.

Sztai jau žvaigždute sužibėjo, 
Ant tvartelio spinduliuos, 

se kazoka szoka. Arielka sa-

Kaip neverkti balandėli. 
Juk žinai sziadien Kuczios, ry
to Kalėdos, o mes nieko neturi
me: nėr ka valgyt ne grinezia 
pakūrenti, ne už ko žibalo pirk 
ti. Žinai kad tu viską prage
ri. Kaip mes toliau gyvensime 
ir ka darysim jeigu tu teip vi
sados elgsiesi. Pamislyk ant 
musu atejties, kokia bus musu 
pabaiga. Oi Petruli mielas 

Silpnos rankos Kudykelio, 
Laimiu tikiu ežius varguos.

Aniolu pulkai skrajoja,
Po padange, augsztumoj, 
Linksma žine jie neszioja^ 
Po pasauli, tolumoj.

In Betleju piemeneliai, 
Skubiai bėga, tekini, 
Duoti garbe Mažiuleliui, 
Dovanas Jam neszdami.

Klaupia gyvuliai aut keliu, 
Prie vygeles isz ėdžiu, 
Kaip tarnai savo karaliui, 
Garbina isz visu jiegu.

Skubink broli ir tu prie tvarte- 
Gerbk Karalių atejties, [lio, 
Pas vygele pulk ant keliu, 
Melsk ramybes... isz szirdies!

mano tavo girtuoklyste instu- 
me. Ak, susimilk, susimilk!

Kas toliaus buvo, to jau Pet
ras neatsimena, tik tiek žino, 
kad plotkele persilaužė ir vėli
no savo paezei sulaukti laimin
gesnių Kalėdų, prislėgdamas 
Onai, kad jau daugiau negers.

Nors toje Kuczioje valgė tik 
viena plotkele ir juodos duo
nos ba daugiau nieko ir ne bu
vo ka valgyt. Nuo tos dienos 
prasidėjo laimingesnis gyveni
mas ir pasisekimas.

Tai~gi per szitas Kabulas 
perbėgo Petrui per galva jojo 
visas praejusis gyvenimas ir 
net sudrėbėjo isz baimes, kas 
butu su juom sziadien, idant ne 
butu klausės Onos maldavimo 
kad paliautu gorias. Atsimi- 
nias jisai ta viską Petras tarė:

— Ne valkelei, buvo musu 
szeimynoje laimingesnių ir ge
resniu Kucziu. Kaip užaugsi
te, tai jum apie tai papasako
siu o dtibar ejkito gult.

Laimingi vaikai. Užmigia 
nekaltųjų miegu, džiaugėsi. 
Buvo iiems linksma, nes dn no.

Pasvekinimas > 
Maiko Krezininko s 

Į Ant Kalėdų S

Mahanoy City, Po.
Grudn i aus deszirnts, 

to paties meto. 
Dir Piter!

Nieturedamas ku daugiau 
veikei, padūmojau, payrnei rna 
nu plunksno su juodzylu in ma 
nu ranku ir suteperavoti tun 
gromatu. Melsci tavęs prabo- 
czyt kad raszau sziu gromatu 
su alaveliu.

Mes visi escim visi sveiki ir 
laukom Kalėdų ka ir tau veli- 
nam, tiktai Ksavirczikas likos 
nuspirtas per mulioka mainosi 
in užpakaliu ir kaip rodžiai mu 
liokas pascips, o kumpanije 
kecina Ksavircziku skausti už 
demieziu.

Tavu bagotu dziedziene kuri 
mirė ant -užtvordzinimo szir- 
džies tai dabar numirė ir ge
rai jai dabar pasivedzi ku ir 
tau vėlinu. Kada ji nusikop- 
cziojo rado pas ja dzvilika 
szimciu doleriu kuriuos rado 
ant gėrėto, dabar tu jau nio esi 
biednu tik bagotu vokiecziu.

Tavo brolis pradziejo darba, 
kuris trauksis per szeszis mic- 
nesius, o jeigu bus genam žmo-^ 
gum, tai jin greieziau paleis isz 
Potsviles.

Dabar biznio jokio nėra sa-* 
luno nuo kada mus apleidai. 
Tavo bobų paėmė in Skulkin 
Heivena ba pardėjo kvailioci 
nuo tu sznapso ka sumaiszo su 
lajum.

Dabar sendinu tau per Ado
mo ekspresu, ir tai labai grei
tai, tavu senu overkoeziu, ba 
žinai jie cziardžina nuo svaru, 
tai asz nupjoviau visus guzi- 
kus kad butu lengviau ir in- 
džiejau in kairu kiszenuku ten 
jiios surasi.

Kad ei velnei bučiau užmir- 
szns pasukit kad asz, apsiženi- 
jau su morgu isz ' Bukmautes, 
ale butau gams tainesne leide 
Szonadori, bet toji isz Bukinau 
tos mane privercinejo per 
skvajeru.

Nieturiu daugiau k u rasic, 
cik uždarau bumu sziu groma- 
(•u ir mistinu kad tu ta pati pa 
dariei.

Mislinu kad sziu gromatu 
pm-skaicisi kun ju gausi o man 
atsakysi priesz tu laikn.

Pasileku tavu saldžiausia 
antras priesz pirmu pus-broliu 
— Mikas Kreizinikas.

Jeigu tu gromatu nieapture- 
si, tai man atraszyk, o asz ei 
tau tuo nusiusiu.— Gud baj!
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Kristupas Kolumbas
Kolumbo lavas Santa Maria ant kurio atplaukė in Amerika
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Ir tartum berniuko muzikoje 
gi rde t i s daugi szkos ios 
atbalsis 
sos i i r « 
ir Marija, 
aszaros. 
ja kaskart su didesniu 
pimu.
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PIEMENELIO 
VAMZDELIS

apielinkeje 
Po tam iszplau- 
Isz Kubos nusi- 

ant jo laivo 
” ' Laivas už- 

negalima 
paju- 

Ant giliukio tenaitinei

vede prie prakarteles. Ir kaip 
tiktai piemenis pamate Kudy- 
keli, tuojau priesz Ji suklupę, 
nes ju szirdis jaute, kad tai 
ežia gimusis karalius, apie ku
ri jiems buvo praneszes anio- 
las. O kudykelis neverke, 
kaip kiti naujai gimusieji, bet 
dairydamasis taip meiliai in 
visus žiurėjo, kaip iki sziol dar 
niekas ant žemes nebuvo žiure-

Kudvkelis Jėzus 
kuteleje Betlejuje gu 

Jisai mažutis ir silpnas

Tarpe piemenėlių buvo vie
nas deszimties metu berniukas 
kuris dar visai neseniai buvo 
pas seneli atvykęs ganyti. Jis

girdėjo aniolu giesme 
drauge skubinosi 
kiek jam leido jo 
dygliu indurta koji 
jaute sopes
veikiamas noras pamatyti

visi jo smalsiai klau 
uozapas, ir piemenis 

isz kurios akiu byn 
Ir berniukas duduo 

ink ve

Jis no 
garsais iszreikszti visa- 

zia; savo me i h 
savo neturtą, de 

Karalių 
vamz

Puritonai, pi 
jai, eina

KaledHena

Ir dabar jis buvo 
uosi, pasistiebdamas 
kudykeli. Bet nelaime! 
buvo dar visai mažas, o kiti pie 
menis apsupę aplinkui p ra kar
tele. Jis nieko negalėjo pama 
tyti, ir buvo bepradedąs verk-

vamzdeli, ir staiga 
dėtu savo sieloje 
tos aniolu giesmes 
taip klausėsi.

Jis rūpinasi nors dalele jos 
padūduoti, jo akis spindi, jam 
rodosi, kad jis ne be ant žemes 
jis dūduoja, duduoj 
r i tais 
visa ka jis jauc 
ir linksmyl 
liai kurio jis pasauli 
tegali dovanoti mažuti

visu gražiausiems 
kambant, jis paliau- 

ran-

tiesia in beij rankut 
meiliai jam sbsi. 
szypsojimosi plis d 
buvo mates.

Niekados h piemenelio 
neužmirszo. ovana ji rū
pestingai pe; mažutis 
vamzdelis pa buvo myli
miausias beri Jėzaus žais-

Buvo apie] 
Kuezios nak| 
sau vienas | 
to laipsnio, i 
apie savo pi 
kada tai bi 
szeiminvkai: 
ir lankome I 
M isles viso! 
per galva 
szu mieste I* 
kias Kalėdai 
sztai kas t<M 
duris isz | 
Prisiartina^ 
klausiau:

les “igua 
)uvo lyg 

Pavalgia pietus tenai

|ri ant szesz- 
lau manstvti 

gyvenimą, 
t namie su 
iau Kuczia 
i szveneziu. 
iau varžėsi 
enima varg

ti miestą, 
erszkeczio 
Bet jis ne 

ji s tume ne i n 
už-

Pirinutines Kalėdos buvo ap 
vaikszcziomos Amerike per 
Kristupą Kolumbą,’ ant Haiti 
salos.

Kolumbas pribuvo in Ameri
ka Oktoberije 1492 mete, in 
Watkins Island 
Bahanos salų, 
ke in Kuba, 
davė in Haiti 
“Santa Maria 
plauke ant piesku 
buvo jio isz tonais visai 
dinti 
gyventojai buvo geros szirdies 
žmonis. Jie mislino kad sve- 
cziai pribuvo isz anos puses

žemes negalėjusi jinai būti, — 
nes ne tik turėjusi puikiausia 
gaida, bet 
kaž ka ti 
santaika
Kursai v ra ten

Ir vos tik 
me nutylusi

garsams 
ja dūdavęs ir drebanezia 
kute deda mažuti vamzdeli ant 
sziaudu, prie Kudykelio kojų.

Ir kas gi atsitiko! Tartum 
dėkodamas už ta pirmąją ant 
žemes dovana. Kudvkelis isz-

ežia pribuvo ikot 
žemes ir turto 
tenaitinus 
dirbti ir laikot ty
li inkus. po tatihunbo p 
kejai nužudin vada ( 
cangari ir pa|e viską 
tik pas jin ra<

Kalėdos sifegrimais.
Buvo tai Giio monesiji 

1620 mete, kfdienu prieš? 
Kalėdas, kadvgrimai (pii 
mutinei atvoži in Ameri

tinei gyventoje! paėmė du su
džiovintus lapus, uždege viena 
gala, trauke durnus in burna ir 
vėl iszleisdavo. Buvo tai pir
mas balto žmogaus regėjimas 
naudojimas tabako, bet sve- 
cziai atsisakė rūkyt. Guaean 
gari laike pietų turėjo ant sa
ves vien tik marszkinius ir 
pirsztines kurias jam Kolum
bus dovanojo. Kiti visi tenai
tinei gyventojai buvo nuogi, 
vyrai kaip ir moteres visiszkai 
nuogos ir be jokios sarmatos.

Haiti jos vadas apdovanojo 
brangioms dovanoms Kolum
bai. Bet rodos kad Kolumbui 
tas nebuvo užganediuimas ka
dangi teip iszrodt

dangaus. Guacangari ju va
das apsiverkė kada iszgirdo 
kad svecziu laivas sudaužytas, 
ir nusiuntė 100 padonu idant 
bandyti nustumti laiva adga- 
lios in vandeni, bet tai jiems 
nepasiseko.

Laivo sudanžima.s atsitiko 
Kuezios nakti
Guacangari parengė puikus 
pietus. Visokiu buvo valgiu, 
duona buvo iszkepta isz kokiu 
tai jevu vadinamu “maize,” 
duota jiems valgyt teip-gi bai
sios iszrodanczios žuv 
na” kurios skonis 
visztos

ria teip gėrėjosi. Ir kada jie 
nustebo pakele akis, tai viduri 
szviesos pamate, gražu jauni
kaiti — puiku, kaip dangaus 
angelas. Jis sakes žodžius, ku 
riu jie isz baimes negalėje visu 
atminti, bet vis-gi supratę kad 
Betlejuje, Dovido mieste, tik 
ka gimęs Iszganytojas, ir jiems 
tasai jaunikaitis liepos jo jiesz- 
koti kuteleje, kur jis prakarte- 
leje gulis. Paskiau girdoje 
nuostabius balsu 
szirdis pripildo

Buvo pirma szventoji nakt 
kurioje ginu 
Žemoji 
lojo 
ant sziaudu prakartelej, prie 
kurios paprastai stovėdavo ar
ba jautis, arba asilas.

Aplinkui ir viduje kūteles 
vieszpatavo tyla, nes tada bu
vo naktis, ir visi žmones miego I
jo. Jaucziai gulėjo gromulio- 
<lami maistu, asilai stati miego 
jo, ir pati Marija ilsėjosi ant 
sziaudu szale naujai gimusio- 
jo. Tik Juozapas nemiegojo. 
Jis stovėjo duru atsiszliejes. Jo 
szirdis buvo pilnanusistebėji
mo ir szventos baimes. Jis žiu
rėjo in stebuklingąją žvaigžde, 
kuri visa nakti spindėjo ties 
kūtele.

Jis lyg kasžinko lauke, ir isz 
girdo besiartinanezius žings
nius. Tai buvo ne vieno žmo
gaus žingsniai, bet daugelio, 
ir jam rodosi, lyg jie visi prie 
kūteles artinasi. Kai Juoza
pas iszcjo ju pasitikti, tai jis 
pamate, kad tai piemenis; jie 
jbuvo dideliais kailiais apsirė
dė, nes naktis buvo szalta. Ju 
rankose buvo riestais 
lazdos, kuriomis jie g 
ginties nuo vilku, jei szie drys 
davo ju aveles kibinti. Tai bu
vo žmones tvirti, bet meilaus 
veido žmones, kurie • diena ir 
nakti su savo
jo aplink Betleju ir kuriu mies 
te retai galima buvo matyti.

Bet tokios nakties, kaip szi, 
niekas ju nebuvo mates, net ir 
tasai žilas senelis, dvieju vy
resniųjų piemenų tėvas. Jie 
papasakojo, kad juos staiga 
tokia skaisti szviesa apipylu- 
si, kad jie net nebegalėje ma-

VARGSZKLEDOS

žodžiai jos skelbe 
prakilnu, kažka apie 

ir apie garbe to To, 
danguje.

dangiszkoji gies- 
, jie pasielgė taip, 
os piemenis neda

rą: jie nakti palike be priežiū
ros gyvulius ir bego Betlejun. 
Ten jie, in žvaigžde žiūrėdami, 
suradę, kūtele. “Mes norime 
kudykelio matyti,” — tarė jie 
— ir Juozapas tuojau juos nu-

ti. Bet tuo laiku pastebėjo 
berniuką Marija ir pasiszauke. 
— Tu taipogi nori Kudykeli pa 
matyti, — tarė ji, o stipri Juo
zapo ranka iszskyre jam taka 
in prakartele. Dabar stovėjo 
tasai piemenukas ir žiurėjo in 
gimusi Iszganytoja. Jo szirdis 
džiaugėsi, jis norėjo kaika pa
sakyti, iszreikszti savo džiaugs 
ma, bet negalėjo; visu labiau 
jis norėjo ka nors dovanoti, 
kad parodžius savo meile, bet 
ka-gi jisai galėtu dovanoti, ku 
ris teturėjo tik kailio gabalėli, 
kuris jo mažuti kūneli dengei 
Jis mane nusivilkti kaili ir ap
kloti juo Kudykeli, bet kailis 
juk buvo persziurksztus to
kiam szvelniam kūneliui pri
dengti. Jo akyse jau pasiro
dė aszaros, staiga jis atsiminė 
turis toki daigta, kuri galėtu 
dovanoti.

Kietai suspaudęs, laike jis 
vienoje rankoje mažuti vamz
deli, kuri jis vargais negalais 
vos iszsisuke. Tai buvo jo 
brangenybe, nes tuo vamzdeliu 
jis visus savo sielos jausmus 
galėjo iszreikszti.

Ir ta ja brangenybe jis norė
jo Kudykeliui dovanoti. Bet

Oaf
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‘SAI'LES" KAI.EDC NUMERIS

MOS ' KALĖDOS Rankomis laikydamosi ir ko 
jomis grabaliodama skersiniu, 
jau ji buvo’dasikamavusi iki 
pusei laiptu ir tiek ji nuvargo, 
kad rankos atsisakė jai tar
nauti. Nfepnsijiegdama to
linus leistis, nei augsztyn lipti 
apsikabino abiem rankomis ge 
ležine, szalta sztanga, prisi
spaudusi prie kratines pasika
bino ir kojomis insispyrusi 
in skersini trauke szalta ora in 
nuvargusia krutinę. Tai buvo 
valandėlė atsilsio.

' z^dRh^ftf Man atrodė tas labai baisu ir 
asz persergedamas sakau jai:

tanai, pirini gyvento
jai, eina kžnyczia

Kalediena.

ežia pribuvo tkofi 
žeineN ir turtoisai 
tenai t inns Klojus

'kojai nužudin vada
k a

Kalėdos sifegrimais.
iuvo tai Giio menesijt

i I 1621 • meto,

C Žuvis “Iguana” kuria 
Kolumbas valgė per 

Kalėdas.

ka) atplauko in Plymouth
Amerika ant laivo Mayflower

i pirmutini narna.
' ria, vieni pjauti

i nu,

an
J matinei atva»i in Ameri-liras laivas Fortune, ant

Ladvas “Mayflower” ant kurio atplauko Puritonai 
in Amerika

radosi 35 jauni
szitie 

jauni vyrai atsisakė taja diena 
dirbti, tai pirmai atkeliavu-

norėjo kad visi imtųsi prie dar 
bo.

d ima, kad

szeim vnas*

buvo jiems labai linksmos. Bu
vo tai del ju dviguba szvente,

Amerika, 1624 mete.
Pirmutines Kak

Manhattan salos

ledas. Kuczios nakti gaspa- 
dorius nusidnodavo su užži
binta žvake in (.varta, kalbė
damas kožnam gyvuliu in ausi

kur
moteres su žiursztais ir kepu
raitėms dalindavo pinigus ir

Bet pietus---- karaliszki pie-
s — Indikai, visztos ir žąsis,

vo kiekienam negu reikalinga.

tai milžiniszkas suris padi 
tas pagal Jlolandijos mada.

dalindavo per stabas. Jatini 
vyrai pasiredia i n va iroms dra
panoms atlankydavo kaimy-

nas baisei pasirodęs

kurio gimus 8 sanvaites priesz Ka- kusius vaikus.

Vaktuokis, kad nenu
kristum, nes tai labai pavojin
ga.

— O ka asz* paisau. Ka ma
no gyvenimas vertas!

Kuomet ji taip atsake, asz 
pradėjau visas drebėti, mano 
szirdis pradėjo smarkiai plak 
ti; asz jaueziau esantis lyg ug
nies okeane, — taip man buvo 
karszta, kad prakaitas iszpyle 
mane visa. Man atėjo mintis 
in galvai kad tikrai ta moteris 
jieszko sau galo. Kuomet ji 
ten kabojo, asz negalėjau in jia 
žiūrėti.

Už trumpos valandėlės pasi
girdo ir vėl sunkus alsavimas, 
— tai buvo paskutiniai žings 
niai bebaigiant sunkiausia ke
lione. Tuo tarpu atsigryžau 
in ta puse ir pamaeziau, kad ji 
viena ranka laikosi, kad nenu 
krystnr o kita ranka grabidioja 
apie langa. Tuo tarpu asz ne
galėjau nieko kito manyti kaip 
tik ta, kad ta moteris tuojaus 
krys ir užsimusz. Negalėda
mas to pakensti ir vėl užklau
siau:

Ne, — suniurnėjo.

[-'tiesia in bei| rankutes ir 
■meiliai jam s^si. Tokio!

u1 szypsojimosi jilis dar ne-1 
’-' buvo mates.
a' Niekados A piemenelio 
is j neužmirszo. ovana ji rū

pestingai pe; mažutis 
is, vamzdelis pabuvo myli
ni ' minusias l>eri Jėzaus žais-. 
?s las

c Buvo apiejuta valanda 
•s Kuczios nak Sėdėdamas 
i sau vienas Iri ant szesz- 
s, lu laipsnio, a u maustyti 
•a'apie savo pi gyvenimą, 
d-j kada tai bu namie su 
r szriuiiny kairiau Kuezia 

ir laukėme Ii szveneziu. 
is'Mįsles visoUian varžėsi 
u per galva a[€*nima varg
ti- szu mieste Nrke ir ko- 
nt kias Kalėdai, turi, kad 
i. Isztai kas tobaladojo in 
nu duris isz Minus puses, 
nt I’risiartinauį duriu, už- 
</. klausiau:

Kas ežia?
In leisk meldžiamasis,-— 

atsiliepė silpnas moteres bal
sas. Atidariau duris ir sztai pa 
maeziau moteri su iszblvszku- 
siais veidais, sudraikytais pinu 
kais, visiszkai sunesziotais dra 
bužiais ir labai nusigandusia. 
Sunkiai trauke, kvapa in savo 
krutinę ir iszrode, kai]) ir pa- 
bėgusi nuo gaisro, arba butu 
žeme jiraradusi po savo kojo- 
mis.

Kas su tamsta atsitiko?
I— lėtai užklausiau.

Vakar pamecziau savo 
raktus nuo kambariu, — visa 
drebėdama kalba. — Sziandien 

I paėmiau savo vyro ir pasta- 
I rnosius pamecziau; dabar ne
įgaliu ineiti in kambarius. Jis 
inane iki mireziai primusz.

Kur-gi tamstos vyras? — už 
klausiau.

O ka asz galiu žinoti, 
kur jis yra, — atsake murmė

dama ir tuo tarpu pradėjo verk 
t i. Ji verke, kai mažas kudy- 
kis ir visiszkai nesislepe nuo to 
ir buvo galima suprasti, kad ji 
kruvinomis savo aszaromis liu 
(Uja savo nelaime jr verkian- 

•cziu balsu skelbė didžiajam

New Yorkui busianezia trage
dija. Žiūrint in ta suvargusia 
esybe, gailestis spaudžia asz- 
aras isz akiu.

Kur tamsta buvot tuo
tarpu, kuomet pametet, tuos 
raktus? Gal butu galima su
rasti.

- Asz ir pati nežinau, kur lipdama per langa nakties tam 
buvau ir ka asz dariau. Menuo į sumoj.
adgal, kaip mano kudykis mi- — Tai kaip tamsta ineisi,
re. Nuo to laiko, asz baigiu 
ejt isz proto ir asz nežinau, kur 
einu, bunu ir ka veikiu.

Kuomet prisiminė kalbėda
ma apie mirusi savo kudyki, 
tuo tarpu josios veidas nublan
ko ir akis visiszkai pabalo; 
aszaros per veidą nebesiryto, 
tik visa pradėjo drebėti ir aisz 
kini matosi, kad ji eina despe
racijom

Kuom galiu pagelbeti 
tamstos nelaimei? — užklau
siau.

Niekuom! — aiszkiai at
sake. — Tik leiskite man ejti 
per jusu langa ant ugniakope- 
cziu, jomis nulipsiu žemyn ir 
ineisiu in savuosius kamba
rius per langa.

Ta pasakius staiga prisiarti- 
no prie lango, už kurio buvo lūs kamavimasis.

ugniakopeczios ir jau taikėsi 
lipti per langa, kad dasigavus 
kopecziu.

Klausyk tamsta, ar jus 
esat tikra, kad langas neuž- 
kisztas, per kuri jns manote in 
ejti in savo kambarius?

— Ne, — neniszkiai atsake, 

kuomet langas nžkisztas?
— Asz nežinau, — sumur

mėjo laikydamosi už surūdiju
sios sztangos sudžiuvusiomis, 
plonutėmis savo rankomis ir 
visa drebėdama leidosi žemyn.

Asz negalėjau žiūrėti in ta 
rizikuojanezia moteri. Nes tai 
isztikruju, buvo pavojinga lip
ti. Kopieczios, prikaustytos 
prie muro staeziai, ir ka gali 
žinoti, kad tos vinys, in kaltos 
in mūra, nesurudije, kurios ke
lios deszimtis motu, kaip pri
taisytos ir kuriomis niekas ne- 
laipioja.

Buvo labai tamsu ir negali
ma aiszkiai inžiuret, kai]) ji 
žemyn leidosi; matėsi tik tiek, 
kad juodas szoszelis judėjo nak 
ties tamsumoj ir girdėjosi dus-

— Tai tamsta negalėsi inei
ti in vidų ?

— Taip, negalėsiu.
— luipk adgal in virszu.
—- Asz nepajiegu.
— Ar jus žinote, • kas su 

tamsta gali atsitikti?
— Taip, asz jau matau, - 

atsake ji drebaneziomis lupo
mis ir labai silpnai.

Tie paskutiniai žodžiai, kai 
perkūnu trenke in mano kuna. 
Baisiai pradėjau drebėti, nes 
aiszkiai maeziau tamsiausioj 
naktyj, kuomet ta nelaimingo
ji, silpnute moteris, kamuoda- 
mosi baigė gesinti paskutini 
gyvybes žiburėli. Ir koks bu- 
cziau vyras, kad loiscziau tai 
silpnutei esybei, po mano akiu, 
baisiausiose kaneziose amžinai 
pražūti. Ne! Iki to nedaleisiu.

Visu smarkumu szokau per 
langa linkui kopecziu. Nusi
tveręs už sztangos leidausi že 
įnyn gelbėti žustanezia moteri 
ir staiga pasigirdo motiniszkas 
balsas: “Kudvkoli mano brau 
gus!” Asz da smarkiau leidau 
si žemyn ir už keliu sekundų 
jau buvau ant vietos. Bet jos 
ten neradau. . Nelaiminga, ji 
n u k ry to... Pal iepisz k i s





Buvo tai viena isz didžiuasiu dienu del Mariampolioeziu kurie susirinko isz visos aplinkines. Paveikslas gana aiszkei 
parodo kiek žmonių dalivavo tame proteste. Parodoje matome Lietu viszka kapeli ja ir pulką liuosnoriu. 'Fame proteste 
dalivavo apie penki tukstanezei žmonių. - Paveikslą prisiuntė dol "Saules” z\. Boczy« isz Markam poles.

SAPNAS
Br. Vargszas.

Mergaite gulėjo lovelėj, o 
motina dar skaitė koki tai ro
manu.

Mamyte, — prabilo mergai
te, — kodėl tu jai nieko neda
vei? — ir vėl savo maža galvu
te pakiszo po kaldra.

Buvo deszimta valanda vaka 
re. Motinu jauna dar moteris, 
skaito prie stalo ir lauke kol 
užmigs Aliute bet mergaite vis 
negalėjo užmigti. Jos ausyse 
skambėjo drebantis, pridusęs 
balsas tos senos susilenkusios 
elgetos, kuri taip szirdingai 
prasze: “panyte, duok duonos, 
sziandien dar nieko nevalgiau. 
Pasigailėki, gal ryt jau nebe
ateisiu....“

Negalėjo kudykis savo prote? 
]yje iszriszti klausymo: kode] 
mamyte tai senutei nieko, net 
szmotelio duonos nedave. At
mena gerai, kaip senute pra
sze, o mamyte jai atsake: “eik 
laukan, ežia daug tokiu valka
tų, nespėsi kiek v i (main ir pa
duoti.“

Vis manydama apie senute ir 
mamyte, apie senutes praszy- 
ma ir nesuprasdama kodėl ma
myte, jos gera mamyte, nieko 
senutei nedave, Aliute užmigo.

Spėjo akis suverti ir kudy- 
kio akyse stovėjo paveikslas: 
bedantę akla ir sulinkusi senu
te. Ir vėl Aliute mato kaip isz- 
tiesusi savo iszdžiuvusias, gis- 
lotas rankas, maldauja, “duok 
poniute duonos szmoteli, szian 
<lien dar nevalgiusi...“

Mergaite, sujudinta tuo pa

veikslu akutes ir nežinia kode! 
užklausė motinos:

— Mamyte, gal tu ir mano 
szunyeziui nedavei valgyti ?

Mamyte subaudė mergaite ir 
Aliute, nerviszkai krupezioda- 
ma užmigo.

Sumerkė akutes, ir vėl mato 
si paveikslas, bet jau kitoks.

Jauezia ir mato Aliute, kaip 
jos gera mamyte redo jia, eit 

KUR DINGO TASAI GYVULIS?
Žmogelis keliavo per tankia girria ir atsigulė ant atsilsiu. 

Kada pabudo, labai persigando pamatęs, jog jojo gyvulis din 
go ir dabar meldže skaitytoju “Saules“ idant jin atrastu. 
Kokis tai gyvulis buvo, tai patis (lažinosi te kada jin surasite.

Paymkite alaveli arba plunksna, ir pradekite sekti isz 
vieno kampinio ratuko ir ejkite in vidurį o jeigu kelia atrasi
te tai su alaveliu padarysite paveikslu tojo gyvulio.

Atejnanczift sanvaite patalpinsime “Saulėje“ iszriszta 
užduotia kokis tai buvo gyvulis.

pavaikszeziotu; mato kaip duo 
<la jai pinigus saldumynams ir 
iszeina linksmos vaikszczioti 
bulvarais.

Tik iszejus ant gatves pama
to Alinti? sedinezia seniuke su 
isztiesta ranka ta paežiu isz- 
džiuvusia gislota ranka. Pali
kus mot ina pribėgu ji prie elge 
tos ir nieko nemasezius inmeta 
in ranka pinigu, bet matydama 

jog seniuke nesijudina ir ne® 
kiek nesidžiaugia taip brangiui 
del mamytes sidabriniu, pažiu 
rojo pasilenkusi in veidą, ant 
kurio vietoj skepetos, buvo už
traukta sena drobe.

Senukes akis giliai indubu- 
sios, lupos mėlynos ir patinu
sios, veidas tamsiai molynas ir 
nors ji buvo negyva, bet Aliu
tei rodosi, kad ji vis dar pra- 
szo, ir dabar alkana...

Mergaite urnai paszoko ir vėl 
atkartojo:

— Mamyte, kodėl tu jai ne
davei valgyti? — tarusi tai vet 
ramiai užmigo.

Ant rytojaus gerieji Aliutės 
tėvai parvedė gydytoja, idant 
duotu vaistu Aliutei nuo szai- 
cz lojimo.

Bet kas iszgydis jausmingu 
Ikudykio szirdi?

LAISVES VARPAS.

Laisves varpas suskamhejo* 
Linksma žino atėjo, 
Isz tolimos szalies 
Isz musu Tevvnes.

Musu broliai Liuosnoriai
Stojo visi in pulkus, 
Vokieczius, Husus ir Lenkus 
Lena per Lietuvos laukus.

Musu broliai garbes verti 
Kurio stojo in pulkus, 
Naršei kovoje už Tėvynė 
Lietuvos dydvyreis bus.

Daug jau pasiszvonte 
Savo gyvastį aukuot, 
Kad del 'l’evynes 
Laisvių iszkovot.

Szalin Lietuvos prieszai
Sztai jau laikas atėjo, 
Netarnaus jums daugiau 
Lietuvos vaikai.

& . ■



j’ BAIME TURI DIDELES 
;• AKIS.

? DIEDUKO APSAKYMAS
.b KUCZIOS NAKTIJE.

jjJUVO Kucziu vakaras. Mo- 
tina su jaunaja sesute taisei 

skolini del kucziu vakarien<‘s. 
Tėvukas su samdininkais ir vy 
resniu baigė prinioszti pasza- 
ro gyvulėliams del szveneziu, 
juk ir jie szvenezia Iszganyto- 
jaus giminia. Mudu gi su jau
nesniuoju broliuku ir sesute 
sukinėjomės apie krosui, kad 
nugriebus koki nors kepsni ir 
nekantriai laukėme prisiarti
nant kucziu vakarienes.

Prasidaro duris ir incina 
diedukas neszinas szieno glė
beli.

— Vaikai! — sako diedu
kas.— Sziandien kuezia, tai 
reiszkia Dievo sūnaus užgimi
mas. Matot vaikeliai, Dievas 
užgimė Betlejaus štai nelijo 
ant szieno.

Netrukus ir stalas likosi szie 
nu aptaisytas ir apkrautas vi
sokiais valgiais.

Visi susėdom apie stain. Ir 
maži neatsilikdami nuo didžių
jų jautėsi kaip tai iszdidžiais. 
Kartu visi sukalbėjome pote
rius ir prasidėjo plotku laužy
mas. Valgom ir tylime, tar
tum bijomos žodi isztarti. Tik 
sztai diedukas prabylu:

Dekavokim Dievui, kad 
turini tokias puikias kuczias. 
Asz atsimeiHi vienas kuczias, 
kurios buvo labai “sunituos.” 

\’isi pradėjome jo praszyti 
papasakoti apie tas “smiltims 
kuczias.

Gerai, vaikucziai, asz 
jums papasakosiu, — tarė die
dukas ir pradėjo pasakot#:

“Buvo tokis atsitikimas. 
Asz tarnavau pas viena ūkiniu 
ka už piemenuką. Na, ir su
laukėm kuczios kaip sziandien. 
Kuomet susirinkome grinezion 
valgyti vakariene, szeiminikas 
prataro in savo berną sakyda
mas :

— Jei tu parnesztum isz Lei 
baus (žydo szinkoriaus) du 
goreziu degtines, tai asz tau 
■duoezia penkis rublius.

— Kodėl ne, — atsake Jo
nas.

— Bet ar tu žinai, kad Mi
liūno rave vaidinasi? — tarė 
szeimininkas.

— Man nebaisus nei pats 
velnias, o ne tik vaidinimašis,
— atsake Jonas.

— Jei tu ni,eko nebijai, tai 
eik ir parneszk degtines ir gan 
si penkruble. Bet jei tu nepar 
noszi, tai asz isz tavo algos pa
silaikysiu penkine. Ar sutinki?
— tarė szeimininkas.

Gerai! — atsake Jonas ir 
tuojaus apsivilkės sermėga pa- 
sieme obeline lazda ir iszejo. • 

Tuom tarpu szeimininkas nu 
e io tvariau tnliuku nnvaiwlnt i

kojiniu. — Visi laukiam. Ne- 
pargryžta nei Jonas su degti
ne, nesugryžta nei szeiminin- 
kas isz tvarto. Pagalinus inei 
na Jonas neszinas du gorczius 
degtines. Mes gi jo klausiam, 
ar jis kur nors neinate szeiali
ninko.

— Nemacziau, — atsako al
suodamas Jonas lyg kvapo ne
tekdamas.

— Kode! tu taip alsuoji ? — 
paklausė szeimininke; juk pa
ilsti negalėjai, Leibas szinkius 
juk visai netoli ir tai tris va
landas užtrukai.

— Taip, nepailsau, — atsa
ke Jonas. — Bet mane pergaz- 
dino kokia tai baisi badykle.

— Kokia baidykle? — pa
klausėme kartu visi.

— Nei pats nežinau kokia,
— alsuodamas kartoja Jonas.
- Tokia plaukais apžėlusi kaip 
avies vilna. Asz pasiėmęs deg 
tine einu namon ir žiūriu, kaip 
isz Miliūno griovio iszlenda ta 
baisi baidykle ir einaf stacziai 
ant manes. Asz kelis kartus 
klausiu jos “Kas tu?” o ji tyli 
ir nieko neatsako ir vis tik slen 
ka tiesiog prie manos ir, rodos, 
nori mane pagriebti. Asz ne- 
iszkencziau ir jau kaip žiobsiu 
UUVA l/liniiim io i hn 1/m

persigandau, kad vos spėjau 
namon parbėgti neparkrites 
isz baimes.

— Ar tu tik ne szeimininku 
užmuszei, — nusigandusi klau 
šia szeimininke....

Tuoj y i si apsi rengem, pa
ėmėm Ii klanui, apsiginklavo
me kuciais ir nuėjome prie Mi
liūno griovio. Po trumpos va
landėlės ir suradome ant grio
vos kranto gulinti kniupszczia 
žmogų. Atvertėme ji,ir puma 
temo, kad tai lavonas mus szei- 
mininko apvilktas iszvirksz- 
czia skranda.

Visi nusiminėme, nežinome 
ka daryti, o szeimininke apal
po. Bau g buvo vargo, kolei 
szeiinininko lavonu pargabe
nome in stuba.”

— Tai tokias turėjom ku- 
czias, — užbaigė diedukas.

— O kaip paskui buvo su 
tuo bernu .Jonu? Ar jam ne
buvo už tai jokios bėdos? — 
klausinėjome dieduko.,,

— Ne, nieko nebuvo. Isz 
karto ji uždare in “koza,” bet 
paskui tuojaus paleido, — at
sako diedukas.

Mes sędejome nusiminė. Bot 
greitai pąmirszome ir ememe 
vėl rūpintis prikimėzimu savo

M O.'. - --i— •

NAMAI yra tai vieta, kur 
szirdis suranda didžiausi užsi- 
ganedinima.

Savame namo žmogus isz- 
nioksti kentėti ir padėti ken- 
cziantiems.

Namai yra tai geriausia mo
kykla iszauklejimui tvirtu vy
ru ir moterių.

Namai yra tai žmonijos pa
laima ir pasaulio sargyba.

Namai yra tai vieta, kur gy
vena džiaugsmas, sveikata, su
tikimas, szirdies ramumas, 
szventumas, — tėvonija --dan
gus.

Namai yra brangiausi prie
glauda nuo lopszio iki krasztui

Namai yra vieszbutis, kurio 
savininkas yra meile, o ramy
be bei užsiganodijimas yra jo 
inžymiausias sveczias.

Namai yra korporacija, ku
rios turtas yra linksmi ir tiž- 
ganedinti vaikai.

Namai yra smagi ir reika
linga senatvei prieglauda ir jei 
jauni būdami, nerengsimo sau



Atėjo žiema. Paliko szalta. 
Žeme apsidengė sniegu, kaipo 
balcziausiais marszkineliais. 
Sodžiuose ir miszkuose mede
liai, jau seniau be lapu, tarsi 
liūdni ir gailisi sziltos vasarė
lės, tik vien auglynai ir puszy- 
nai žaliuoja, nepaisydami szal- 
eziu ir pugu.

Aglyne vienoje aikszteleje 
augo keletas jaunueziu agleliu 
tarpe kuriu viena buvo garbc- 
neta, tiesi ir gerokai augsztes- 
ne. Žiuri aglyte in savo pra
nokėjas, kurios savo virszune- 
mis beveik jau rėmėsi in dan
gaus skliautus, galvoja, jog ir 
ji iszaugsianti didele, stipri, 
nepajudinama audru ir viesulu 
Didžiuodamasi aglyte žiuri in 
savo drauges, szaiposi isz ju 
apskurdusio ūgio ir sako: 4‘Už 
keletos meteliu asz jus visai už 
kosiu savo szakomis, nebregesi 
te saules spinduliu ir tuomet 
nudžinsite. ” /

— Drauge, nesididžiuok 
Dievo duota laime, nes tuo 
rūstini Su t verto ja, — atsake 
jai kitos agleles.

Iszlindo isz tankynes diktas 

žvakueziu, o ant galvos didele 
žibanezia žvaigžde ir sznibžda 
sau viena: Drauges, jeigu jus 
dabar iszvystumete mane, tai 
tiesiog neiszdrystumete no 
akiu pakelti ir kalbėti su ma
nim.

IV.
Pirmoje dienoje Kalėdų oras 

nuo pat ryto buvo gražus. Mei
lus saulutes spindulėliai ap- 
szviete kiekviena narna, parū
pindami didžius ir mažus sku
bintis bažnyczion ir pasveikin
ti Kudykeli Jezu, gulinti pra- 
karteleje.

Vakare innesze aglele in sa- 
liona, uždege visas žvakeles ir 
iszejo.

Stasiuku i ir Antanukai eiki
te, aglele prirengta, nepamirsz 
kite tėveliui padėkoti už žais
lus, kurios vakar nupirko.

Visa szeimyna, sustojo palei 
žibanezia aglele, jausdamasi 
laiminga ir linksma, regėdama 
ta grožybe. Mirguojanti žvaigž 
de, paauksuoti rieszutai, sal
dainiai ir visokios tyteles dai
liai margino žalias egleles sza- 
keles.

V.
Szventes praslinko. Kaip di

deliems, taip ir mažiems dar at 
eina, mintis in galva — szven- 
cziu inspudžiai. Stasiukas su 
Antanuku dažnai minėjo agle-

> NEGRAŽI KARALAITE. < 

c Pasaka. j

Vai, kaip negraži! to
kios pasaulyje dar nebuvo! 
Bjauru žiūrėti!

O dar karalaite. Kaip 
gaila....

Taip kalbėjosi karaliaus ro
muose dvariszkiai, galvas lin
guodami, o teeziau tuo pat lai
ku pagerbimui naujai gimu
sios karalaites visoje karalys
tėje skambino varpais, isz ar- 
motu szaude ir renge szventes.

Kady kelis ramini miegojo 
szilkiniame lopszelyjo, nemas
tydamas ne apie jokias iszkil- 
mes; jisai dar-gi negirdėjo žo
džiu karalienes, kuri iii jia pa
žiūrėjusi, tarė nesziotei:

Pasiimk jia ir iszsineszk 
ir tol man jos nerodyk, kol ne
liks gražesne.

Nemdiusk, brangioji ka
raliene, — rūpinosi senute su
raminti savo ponia: — negra
žus vaikai kartais iszauga la
bai gražus.

Jos pastebėjimas isz dalies 
gal ir buvo teisingas, tik su ma 
ža karalaite to neatsitiko. Kuo 

Įaugo ji didyn, tuo ėjo uegra- 
žyn, ir visi jia vadindavo 
‘ ‘bjaurioji karalaite.’’

Karta per dviejus metus ka
ralius ir karaliene nuvykdavo 
pas savo senele, kuri jiems vi
sados; koki nors gera paturima 
suteikdavo.

Taip ir buvo sziais metais. 
Karalius ir karaliene, kaip pa
prastai, pas jia apsilanko ir pa 
pasakojo senehu savo nelaime. 
Patarimu senele parasze ant 
poperelio.

Sugryžes namo, karalius per 
skaitė raszteli. Tenai buvo pa
sakyta: “.Ji turi iszsiausti dra
bužius gražia gerąją puse ir 
blizganezia kita, blogąją puse. 
Ji turi austi neskubiai ir rū
pestingai isz pat gerųjų ver 
palu. Apsirėdžiusi tais drabu 
žiais ji pasiliks gražiu gražiau 
šia.”

Menkas dalykas, — ta
rė karalius, — musu duktė tu 
ri pasisiūti tokius drabužius....

Bet isz ko sinti ? — pašto 
bėjo karaliene.

Karalius užsimąstė ir nieko 
neatsake.

Isztisas dienas nelaimingoji 
karalaite, moty uos prižiūrima, 
audė kuogražiausius audimus 
ir siuvo brangius drabužius: 
vienus isz skaistaus szilko, ki
tus isz atlaso, deimantu pagra 
žinto, treczius isz plunksnų re
tenybių paukszcziu, ketvirtus 
isz lapeliu rožes žiedu, su karo 
bais, gintarais ir taip toliau.

vyras su kirviu pajuostyje, ap
žiurėjo aglele ir nukirto, su
griebė jia už szaku, insidejo in 
roges ir nuvažiavo.

II.
Atbudusi isz sunkaus ir ilgo 

miego aglele regi dideli kiemą, 
didelius, daugybe gyvenimu na 
mus ir greitai vaikszcziojan- 
czius žmones.

Inejo in kiemą puikiai pasi
rodžiusi ponia su dviem vai
kais, kurie tuojau pribėgo 
prie agleles, apžiurėjo jia ir 
prasze motynos pirkti, kaipo 
dailesne už visas kitas agleles.

Jaunas bernaitis pasiėmė 
aglele ant pecziu ir iszsinesze 
isz kiemo. Nesza jis aglyte per 
ilgais tiesias gatves, kuriu pa- 
kraszeziais eina be poliovos 
žmones, viduryje važinėja vo
žėjai, szukaudami ir sznLksz- 
tuodami botagais, ir greitai be 
ga kaukdamos patvažos. Ber
naitis innesze aglele in koki tai 
tamsu kambarį ir, pastatęs 
kerteje, iszejo.

Szitamo tamsiame, niokeno 
nelankomame kambaryje agle
le apėmė baime.

III.
Neilgai aglyte buvo uždary

ta tamsiame kambaryje. Ant 
rytojaus tarnaite atnesze agio-, 
le in szilta ir szvaria trobele, 
kame gyveno kiemo sargai; 
liepe Juozui jia indeti in kojas 
ir atneszti in valgomąjį kam
barį.

Linksma ponu szeimyna su
tiko aglele.

Kuczios. Džiaugiasi aglyte 
regėdama ant saves spalvuotu

________ t-l _______

le.
Didžiai susirūpino aglele ir 

nulindo regėdama, jog jos liki
mas dideliame pavojuje. Kie- 
[mo sargas Juozas, sugriebęs už 
Iszakucziu, vilko aglyte per 
kiemą ir imnete in sziukszliu 
duobe. Praslinkus kokiam lai 
kui aglele drauge su sziukszle- 
mis buvo iszvežta laukuosna, 
kur ir pasibaigė jos gyveni
mas.
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Griebėsi invairiausiu priemo 
niu: karalaite gydo . visokiais 
vaistais ir moterių patarimais 
saulei tekant veždavo rasoje 
praustis, — bet niekas negelbė
jo. Negražioji karalaite pasi
likdavo tokia pat negraži.

Pas karalių buvo senu-se- 
niausia senele, kuri jau daug 
metu isz savo kambario neisz- 
eidavo. Žmones kalbėdavo, 
kad tai esanti burtininke.

Visi drabužiai buvo labai 
gražus, bet ne vieni neturėjo 
stebuklingos galybes perkeisti 
karalaite in gražia.4

Ausdama deszimtuosius dra 
bužius, karalaite isz nusimini
mo pradėjo gailiai verkti. Be
verkdama ji užmigo ir girdėjo 
baisa:

“Karalaite, drabužiai, ku
rios tu nori pasigaminti, turi 
būti nei aukso, nei sidabro. Tie 
drabužiai siuvami isz prakil 
niu darbu, isz augsztu mineziu 

;ir malonu žodžiu. Szie brangu- 
mynai brangesni už deimantu. 
Jei tu mokėsi tokius drabužius 
pasisiūti, tai visados busi gra
ži.”

Karalaite paszoko ir nubu
do. Kambarys buvo tuszczias. 
Kas-gi kalbėjo? Nejaugi tai 
buvo prosenele T

Praėjo keletas metu. Negrą 
žioji karalaite iszaugo ir, kas 
nuostabu, niekas jos nebe vadi
no “bjauriąja.”

Kas diena ji darėsi gražesne 
nes dėvėjo stebuklingąjį dra 
buži.

Žmones jin mylėjo už .meilu 
jos apsiejimu, už jos isz szir 
dies patarimus, malonius pa 
sznekesius, o maži vaikai ne ne 
tikėjo, kad gražioji karalaite 
galėjo kada nors būti “bjau
riąja.”

Iszsipilde seneles patarimas, 
nes gera szirdis visados žmogų 
gražina. Musu prie tokio žino 
gaus prisiriszimas nebemato jo 

! negražumo.

qiz a urvumz! u”




