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ISZ AMERIKOS
Kiauszinei atpigo, cukrius par

siduoda po 8 centus.
York. — Kiauszinei

/<r S
a e xv 

czionais atpigo nuo 5 ly 
centu ant tuzino, isz priežas
ties aplaikimo daugybių kiau- 
sziniu isz West u.

Philadelphioi 
s i davinėja 
tuonis centus.

enkrius par- 
sziadien po asz- 

Arbuckelilo ir 
Federal cukrinas kompanijos
papigino cukriu 
centu ant svaro.

vela ant 1-j

30 žuvo per sudegimą doko. 
Bledes 2,650,000 doleriu.

Nexv Orleans, La. — Dirbtu
vėje laivu Joncke Co., sudegė 
dydelis dokas ir keli nauji 
laivai. 30 darbininku pražuvo, 
o daugelis likos 
ekspliozije aliejaus, 
dare bledes ant 2,650,000 dole
riu. Badai elektrikinis dratas 
buvo priežaste nelaimes.
2479 mirusiu kareiviu atgaben

ta isz Francijos.
New York. — Ana diena at- 

Whea- 
ant kurio radosi 2479 mi

rusiu ir žuvusiu kareiviu lai
ke kares. Tuosius lavonus isz- 
siuntines po visa Amerika gy- 
minems, kurie juju pareikala
vo ant palaidojimo czionais.
Dukrele apskundė savo motina, 

buk už tai, kad jaja nubaudė.
5UT\vaIike(\'^WTš. — Sudže 

Brann, turės uusprensti Sala- 
moniszka viroka ant klausimo: 
“Argi motina turi tiesa “su
pliekti ” 
ria, jaigu ant to užsitarnavo?

Mrs. Lillian 
apskundė savo 
Berta Menta, 
sze, 
ant kelio ir uždavė 
nia keliolika blinu su pantap- 
lu, palikdama ženklus ant jo
sios minkszto kūno.... l’ž ka 
dabar skundže motina ant 250 
doleriu paszkadavones.

Motina iszajszkino sudžiui, 
buk dukrele 
pasielgė ir 
gilka ir nevertu

plauke 
ton

ir keli

sužeista per
l’gnis pa

isz Francijos i 4

turi tiesa 
savo vedusia duktė- 

‘ y y y

Rebstockiene 
motina Mrs. 

buk jaja sumu- 
paguldydama du k relių 

per sedy-

labai nepadoriai 
jaja iszvadino \a- 

sutvėriniu ir 
da panaudojo bjauresnius žo
džius.

Sudže dabar mausto kaip 
taji teismą nusprenst. — Musu 
nnmone yra, idant sudže da 
keliolika blinu pridėtu dukre
lei už toki pasielgimu.

dabar

Ejdami

Pasiszventimas tavu del ser
gančios dukters.

Shreveport, La. - 
arti tris szimtus miliu pekszti
isz Arkansos, Tarnoszius Alek
sander pribuvo in czionais 
drauge 
girtu nieko su savim ne turėjo 
kaip truputi maisto, parašomi 
ir karabinu. Kelione adbuvo in 
laika trijų sanvaieziu. Kelione 
adbuvo ant praszimo sergan- 
czios dukters, kuri melde tėvu 
idant jaja atlankytu da priesz 
srnert, o kad ne turėjo pinigu 
ant keliones, ėjo pekszti ir pri
buvo in laika atsisveikini su 
savo milema dukrelių. Po lai
dotuvių geri žmonis sudėjo 
pinigu ant keliones adgal del 
tėvu, kurie paszvente tiek ke
liones del sav’o kudykio.

pribuvo in
paezia. Dau-su savo

geri žmonis

SUŽEISTI AMERIKONISZKI KAREIVIAI DIRBA ZO-
BOVELES

Szv. Elzbietos igonbuteje Washingtoiie randasi daugelis 
sužeistu amerikoniszku kareixiu kurie* mokinasi visokiu ama- 

Dirha jieje ten daug visokias zobox'eles del vaiku ir ki
tus darbus iszmoksta.
tu.

Tokis tai gyvenimas terp ame- į 
rikoniszku poru.

Bei t h Amboy, N. Y. 
diena stojo | 
porele 
paeziule

ISZ VISU SZALIU
. —■ A na 1 ------- ----

priesz suda jauna * Apvogė amerikoniszka legacije 
Alton Jensen :

norėdami persiskyri-' 
mo po pergyvenimui su savim i .o„(a nl)į' tris milijonus 

kiu ir slaptu dokumentu, 
vogti pinigai

su sa\o j Warszawa. Amerikonisz- 
I ka legacije czionais

Warszawa.

.Jensen ’ieneszeszis menesius.
paduoda sekanezias priežastes 
del ko geidže atsiskirt nuo sa
vo vyro; Jcziv-
žiausios priežasties mesdavo
jiai pajus in veidą, o jaigu ka- 

nžpykdavo tai nuprausda-Į 
su i

wins be i na- ;

likos ap- 
= mar- 

Pa- 
prigulejo prie 

vaklžios.Amerikos valdžios. Vimias 
isz lenkiszk’ii darbininku likos

da 
vo savo pacziulei

nužiūrėtas už vagvsta ir likos 
aresztavotas.
28 žuvo susimuszimia trukiu...

Francije. —
veidą
kasztuoje I Sarreguemines,sviestu (o sviestas I

85e. svaras.) Bet ir vvras tmi|lk*r trenkimą tavorinio trūkio 
priežaste, nes sako, jog jojo j 
paeziule indedavo \ imit(*s iii 
valgi ir atsiguldavo su visoms 
savo szlebems in lova.

Sudže paliepė neiszmane- 
lems susitaikyt arba abudu už
darys in kalėjimą 
dienu, neduodamas nieko kaip 
duona ir vandeni. Nežine ar 
susitaikė ar ne.

Tokis tai 
vedžiu kurie be jokio apsiro-

grau-

nes sako, 
i ndedavo

paliepė

ant dvieju

gyvenimas jaunu

kavinio iszteka, po tam 
dilinsi.

Czikage randasi 109,594 
nigerei.

Washington, D. C. — Juodu- 
gyventoju Chicage yra 

109,594 pagal naujausia sura-
8za arba 65,491 daugiau kaip 
buvo deszimts metu adgal. Isz 
.viso mieste randasi 
gyventoju^

ju

2,589,104
t 4

uosiu

guzutes 
už dvieju

szioliai tai 
net uresime 
Jajgu jaja

Gužutes užteks da ant dvieju 
metu. >

Washington, D. C. — Pagal 
apskaitima prohi bicijos vir- 
szininku, tai valdžios magazi- 

randasi da 40 milijonu
galonu gužutes, o jaigu isztrau- 
kines teip, kaip lyg 

Amerike 
metu.

naudotu teisingu budu, pagal
prohibicijos tiesas, tai užtek
tu ant 14 metu. — Kam rnpin- 

apie tai, juk 
prasiplatinusiu po

Amerika ir da daugiau josios 
yra ne kaip buvo deszimts me
tu adgal.

105,708,771

tis
v ra

munszainiu 
visa

s

gyventoju 
Amerike.

Washington, D. C. — Pagal 
vėliausia apskaitima, tai Su- 
vienitosia Valstijosią, Ameri
ke randasi 105,708,771

Drebėjimas žemes 
užmusze 182 

gyventojus.
Buenos A ires, Argentina. -I

i I ’raeita pel nyczia

GAUDYMAS DIDŽUVIU.

Laivas, vardu 
tvirtai subudavotas 
gaudymui 
gudrus

?lielM..iininiikill,i,,""nN. 
ypatų o p 

siižoido. Ti f'spo- |S;
I \ M 7 /Ui H M I I n uis 

pats ir Arasizo. Tol<io drebo.ji- v.

1 žemes
♦

i kelis szimtns 
surasta

nžmusze 182
i........
į t eile 100 žmonių I

‘ino gyventojai Argentinos 
pamena kokis buvo pi'tnyczio- 
•ie-

Bledes padaryta ant milijo
nu doleriu per drebejima.

lie

Grf'itasis’ ’ 
ir tinka 

didžuvin. Patvres. t T
savo amate jurininkas 

i Arudel’ir vadovau
ja. Jo paliepimu privalo klau- 

pagelbininkas, vai- 
matrosai ir žvejai.

neveža pasa- 
veža lik didžuvininkus, 

yra žmones, 
tu jurui

šyti visi: 
. Iriu i n kas,

(I reitasis 
zieriu; 
tai 
gaudymu 
Gudriausias 

-tai senis

4 4

i I

neveža

užsiima nezius 
gyvuliu.

isz didžnvi.ninku
1 Ingo. J isai <lau 

ipatyre, daug visko mato ir ži- 
!no, dėlto bendrai 
;so jo patarimu.

I
<r rS

noriai klau-
Laisvose va-

AR INEITI BAŽNYČION?
e nirti įni mOi ««»>

Viena jauna mergina, < 
ma iszryto iu darba, sutiko tu- 
la jaunikaiti, einanti teippat iiUkius. Labiause 
ta vieta. Ėjo Kf 
sznekucziuodamii

Prisiartino prib bažnyczios,'Robertas pirmu kartu važiuoja
• ■ . ,s‘

aplankyti V. Je- džiai
Sakraineilte.

trumpas aplankymas 
rindavo ja prie
darbu ir maldingume. Tuotar- 
pu besiartinant prie bažnv- 
czios, apėmė

eida-:landose ruko pypki* ir pasako-
jauniemsiems

irtu, linksmai na vaikina 
daugiaiise

kur Agota buvo papratusi k a 
diena užeiti 
zu Szvencz. rpo t’I <lS i

pastip-
kasdieniniu

prie
ja pagunda. K a 

manys apie ja tas jaunikaitis? 
palaikytu 

sau pa
ti ievobai-

Nenoriu, kad mane 
davatka, nes galiniu 
kenkt i, pasirodžius 
mingai ,ypaez netikėliu akyse, 
o kasžin kuo jis yra.

Ne! sziandien neužeisiu baž- 
nvezion!

Atmesk klaidingas žmonių 
” sake jai Dievo ma-

Neapleisk to aplanky-

€ i

4 4

Agota paklausė tos ma-

nuomones 
lone, 
mo!” 
lones.

“Turiu ežia su d’amsta atsi
turi* ji Iki pasi-

W. 11. BOCZKOWKKI, Pre*. 4 Mgr 
F. W. IlOCZkOHSKI, Editor
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Ant atminties francuziszkos stovėjo ant virszaus laivo. Hu- ils

savo nnoti- 
pamylejo jmi- 

Roberta — su juo 
sznekucziuojasi.

republikos.
1...; ?'

ra

/ ••

v
15-tos
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G ■
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go laike ilga, pririszta prie lai
vo durklą. Senas didžuvinin- 

ikas lauke progos, kuomet gales 
l i n kabi n t milžinui in nugara.
|i Dave ženklą valtims sustot. 
| 1 Ingo mete durklą, kuris tvir- 

in milžino szo-

Įi
i1

I

I
I

! sužeistos 
i tus I

1

's

andvt didžhviii. Jis labai atv- 
klausos Hugo pasakoji- 

Įinu ir net pats užklausia.
— Tex'0 Hugo, 

didžuves didesnes 
sias valtis?

— Taip, mano
žiausia valtis prie

I
ar t iesa, kad 

už ilgiau-

mielas, did-
valtis prie didžuves 

iszrodo, kaip katinas prie kar
ves. Atmink, jog toksai gyvu
lis sveria tiek, kiek 200 penetu 
jaueziu.

— Ajai! — nusistebėjo Ro
bertas. Jaigu paklius mumis 
tokia žuvis 
laikui.

— Ka, tu,

paklius 
tai užteks ilgam

Ir kam gi jas

in szali su

in darbininku t ruki 
Grentzvaldo, 28 
likos užmuszti o apie 
daugiau sužeisti. Nelaime atsi
tiko uaktije. Vienas isz trukiu 
ne turėjo uždegusiu užpakali
niu signoliniu žibineziu, per ka 
kitas trukis nemat vdamas

art imoje 
darbininkai 

20 maž

t ruk is 
szviesos, užėjo ant jo.

Paryžius sostapile razbaininku 
ir kitokiu piktadariu.

raparta 
palicijos virszininko Rouxo, 
tai Paryžiuje randasi sostapile 
visokio sztamo jiiktadariu ko
kiu lik ant svieto randasi. rl’e- 
byriam laike Paryžiuje randasi 
daugiau kaip czvertis milijonu 

svetimžemin 
randasi

Paryžius. — Pagal 
virszininko

> 
ar- 

Terp 
daugiau

amerikoniszku

neužregist mot u 
terp kuriu
sz i a 11 s i p ras i ženge I i a i. 
aresztavotu randasi 
kaip tūkstantis
pabėgėliu isz vaisko, 601) aus- 
traliszku, 6000 kenadiecziu ir 
kitokiu tautu pabėgėliai, kurie 
pasiliko užpakalije, kada juju 
draugai iszkeliavo namo. Ne
turėdami kuom muilytis, 

pradėjo
tie-

susi-jei pabėgėliai 
neszt su paryžineis piktadareis 
ir apipleszilieja žmonis ir klo
nius.
Muszei terp Filipinų ir Ameri

konu — 4 užmuszti.
Manila,

neiszmaneli, ma
mai, kad didžuvįu ipesa valgo
ma ?

— Žinoma, 
gaudytu ?

Hugo nuspjovė 
pasibjaurėjimu.

— Tt’iu, tokia mesa tik kiau
les gal ėst, ne žmones. Atmink, 
visa didžuvio mesa iszmetama; 
suvartojama tiktai vadinamas 
didžuves ūsas, tai 
mūrio ir taukai 
brotu. Tu 
gaunama isz 
apie 830 centneriu.

— O kam reikalingas tas ol- 
brotas ir tie “ūsai”?

Isz tauku arba olbroto pri
rengiama vaistai, dirbama pa- 

“Usai tinka 
Ar ir J'amsta esi katalikas! in moterų gorsetus ir apykak

les ir kitokiems daiktams.
— Ar didžuve panaszi in ki

tas žuvis?
— Nepanaszi, nes didžuve — 

no žuvis.
— Ne žuvis 

vena!
— O, tu kvailiuk, bene van

denyj tik vienos žuvys gyvena! 
Vėžiai, drežai, sliekai ir dau
gybe kitokiu gyvuliu. Didžuve 
priklauso prie žinduoliu veis
les; ji gimdo vaikus ir maitina

y 

ožka.
žuvies kuna ir turi 

vuodega — gal dėlto,

sveikinti, 
mat vmo.

Draugas linktelėjo ir nuėjo 
tolinus. Agota-gi inejo baž- 
nvezion

Agota-gi i nėjo 
o ta valandėlė pasi

kalbėjimo su V. Dievu pripildė 
jos duszia didele viduje links
mybe.

Antra diena vėl jie susitiko, 
bet daug vėliau, jaunikaitis ta
re jai su kai-kuriuo nedrąsumu 

Pasinaudojęs vakar isz jusu 
ir gryždamas nuo 

darbo, užėjau 
czion.” 

4 4

Labai tuomi džiaugiuosi.”
Po dvieju menesiu paskiaus 

ture jai:
“Gerbiamoji Agota esiu dė

kingas, Tamsiai, už savo laime 
ir nebusiu ramus iki viską ne
pasakysiu ir nepadekosiu.

Nieko nesuprantu 
“Kalbėk,

. 4 
pavyzdžio

tei pat bažny-

y y

”, atsake 
Camsta aisz-

U’ < i

kaulai go- 
vadinami ol- 

” irusu" ir olbrotu 
vienos didžuves

mados ir muilai.

y o vandenyj gy-

(tai insismeige 
na.

— Už irklu! suriko Hugo.
Valtys pradėjo atsitolint nuo 

baisybes, kuri paju-
pavoju skraidė 

giliai in vandeni kartu 
durklu insniigusiu in jos kuna. 
l’ž keliu miliutu didžuve 
lo ant pavirsziaus pasigaut oro 
'ir tuomet gavo dar kelis smu- 

kitu
111 visas puses, 

panėrė
smūgiai vis danginos ir daugi- 

' DOS.
su-

in

igius isz

virves,

ir nardė
su

iszki-

valcziu. Mėtėsi 
trauke durklu 
ir vėl iszkilo;

Francijoi atsibus 
kaktlives francuziszkos 
likos. Ant tosios 
kos pastatytas puikus stovilas darėsi bangos. Didžuves insiu- 
užvardvtas “Gloria Vietis.

duriu pavirszius paraudona- 
repub- \’o nuo kraujo; gyvulys skirstė 

atminties Ii-i vandeni su vuodega,
l

aplinkui

y
•1

»

Ii
I

J y

sas puses. Suvyniota žėgliai ir, 
uždaryta visos atvaros. Laivas” 

bangos 
ir supo in vi

stojo stebėtina 
bai tirsztas, 
visas dangus

drąsiai rėžia pirmyn, 
daužė jo szonus 
sas puses.

Apie pietus vejas nutilo, už
tyla; oras la-

sunkii kvėpuot;
paraudonavo, o 

saule parode baisius raudonus 
spindulius.

Tolumoj pas, 
iiu > 1 * 'L

Tolumoj pas A. L» ųj< 
das debeselisTlamr'n 
augo, jog 
se puse dangaus.

— Suvyniot žėglius! paliepė 
kapitonas. Matrosai, ir kark- 
vavaliai, sulipo in stiebus ir 
kuogreieziausia atliko kapito
no paliepima.

— Prie darbo! ateina audra..

V'i
(aip greit 

akymirksnyj užtie-

i t imas atima jai akis: szoka kur
I m*kliut,
l ...
gJ

i nuilsta, pavirsta 
jau negyvas.

Didžuvininkai iszduoda per
gales balsus; Hugo szaukia:

— Draugai, gabenkit ji ant 
laivo! Diena 
skubiutis!-

l’žmuszta didžuve užtraukė 
ant laivo o Hugo aiszkino Ro
bertui, kodėl taip skubinasi.

— -Atmhtk ijrmke,
jog didžuves kūnas greitai pū
va ir sutirpsta in skysta tesz- 
la. Kartais labai greit jos kū
nas su trenksmu plyszta ir pri- 
pvldo orą baisia smarve.

Didžuvininkai su pagelba 
matrosu ir vadovaujant senam 
Ingo priplaukė prie

o durklai segusi ir se- 
asi in kupra ir pilvą; ant galo 

ant szono ir

gana szilta, reik

f

M!

, ’l|l!
i

H'4!

S

laivo ir 
perspėjo kapitonas. Sustaugė greit eni(*si už darbo. Pirmiau-
vejas, sujudėjo laivas ir baime 
pripildė žmonių szirdis.

— .Jau prapuoleni 
Robertas.

Sužaibavo 
smarkus lietus 
biau suposi. Kapitonas duoda 
paliepimus, matrosai dirba.

Užstojo naktis. Tamsu neap
sakomai; tiktai žaibai kartais

sugriovė,

mane

uzejo 
ir laivas da la-

iszeme isz snukio kaulus — 
paskui olbrota ir ant 

galo taukus (trona.) Viską su
krovė in baczkas. Likusia ku
to dali paliko paukszcziams ir 
uvims.

— Heras, riebus

•9

‘ USUS ’ J

szmotas, 
— murmėjo Hugo, apsimokėjo 

< e I i one.
— Ar visuomet didžuvin

nuszvieczia ir vėl tamsu. Lai- gaudymas reikalauja tiek dar-
vas plaukia plaukia nežino
damas kur. Visur iszgastis, de
javimai, užimąs ir krutėjimas.

Apie vidurnakti vejas nutilo 
ir dangus

■;lll

■J

i

■«!

gyven
toju. Daugiausia turi New Yor- 
ko valstis, ba net 10,384,829 o 
mažiausia Nevada 77,407.

Sklypeliai kurie priguli prie 
Suv. Valst. kaip Alaska turi 
54,899; Amerikon i szka Samoa 
8,056; Guamaa 13,275; Mavaja 
255,912; Panama 22,858; Porto 
Riko 1,299,809; Kareiviai ku
rie randasi ant tarnystes ki
tur 117,238; Filipinai 10,350,- 
640; Virgin salos 26,051.

In deszimts metus gyventoju 
užaugo daugiau kaip deszimts 
milijonu žiponiu, ........

Filipinai. — Terp 
vietiniu palicijautu ir ameriko- 
niszkos konstabulerijos 
nuo kokio tai laiko nesuprati
mai kurie pasibaigė pralieji
mu kraujo ana diena, kuriame 
likos keturi amerikoniszki kon- 
sztabelei užmuszti, o keli sužei
sti. — (lai atoitije gali ant Fili
pinų kilti dideli 
,U(‘S
Suv. Valstijei duotu jiems 
liuosybo kaip davė Kubai! Bet 
valdžia ne yra tosios paezios 
nuomones, nes tvirtina, buk t‘L 
lipiniecziai da ne turi užtekti
nai proto idant patys galėtu 
raudyti, . . _

kilo

sumiszimai, 
filipiniecziai geidžia idant 
, Valstijei

4 4

Agota, 
kiaus.”

“Gerai Atsimeni ana 
kuomet pirma karta ėjome 
prie bažnyczios palikai mane, 
kad inejus lenai ant valandė
lės Asz nuo labai senai buvau 
pamėtės visokia malda 
vau blogas katalikas, 
viduje jutau dideli nesmagu
mą ir susigraužimą, o tas ap
kartino visus mano pavirszu- 
tinius pasilinksminimus ir pra
mogas, kuriais stengiaus sąži
ne užmigdyti. s,Pavo maldin
gumas ir drąsumas pažadino ir 
mane pamesti bloga ir gryžti

Gryždamas isz 
teippat ir asz 

bažnyczion po ilgo tenai nebu
vimo, paskiau ta 
diena, 
jiega gryžti prie savo 
mo, 
At 1 i kės i szpaži n t i

prie Dievo, 
darbo užėjau

m

ryta, 
o

kaip padekim kar
dos kūnas pana-

ir bu-

■ 1 w

s

Ji 
■f 

>ji 
IJ

1

1

— užklausė Robertas.
Ha, mano mielas, tokis 

darbas tai nieko nereiszkia. Ži
nok, jog gaudymas retai atsi
būva teip laimingai, kaip szia- 
___ Pasitaiko, pv. jog di- 
džuve savo milžiniszka uodega, 
purverezia valtis, iszmeta žmo
nes, o kartais net paskandina, 
t ž vis sunkiausia su tom di- 
džuvems 
dantis.
tus paxroju, ne bėga, l>et szoka 
prie valcziu, ginasi dantims, 
v uodega.

Atsimenu, karta iszkeliavom 
gaudyt su laivu “Cicero”. Ap
tikom didžuve ir sužeidem, bet 
prisiėjo kuogix?icziausia gryžt 
ant laivo, nes bjaurybe pramu- 

Nutarėm griebt ki
ta valti ir leistis pagaut ta mil
žiną, bet isznetycziu arti laivo 
pasirodė, dar didesne didžuve. 
Visu savo smarkumu atsimu- 
sze in laivo szona.

io r4

prasiblaivė. Žuvi
ninkai džiaugėsi j 
ir sveikino viens kita. Ant ry
tojaus kapitonas užklausė Hu
go:

— Al ata 1, 
už musu “ 
cziau davės ne tris skalikus. 
Turėjom balių. Pats nežinau 
kokiu budu gyvi iszlikom.

Po pusrycziu sargas, kuris 
sėdėjo taip vadinamam “gar
nio lizde” tai yra gurbe paka
biajam ant laivo pryszakio, su
riko:

— Vyrai! Didžuve pietvaka
rinėj pusėj! Ant to balso visu 
veidai nuszvito. Visi sužiuro 
in ta puse. Isz pradžių nemato 
nieko. Staiga ant juriu pavir
šiaus iszkilo, banga ir vamjuo 
tyszko in visas pjuses. Hugo 
linksmai nusiszypsojo ir tarė:

— Pirmyn, kapitone, skubė
kim. Vytis didžuve! Kitaip mi
ners kur pipirai auga.

— Valtis in jure! užkaman- 
davo kapitonas.
klausė Hugo 
vadovyste.

Tuojous nuleista in 
szeszios tvirtos valtys; i u kiek
viena sėdėjo vairininkas, did- 
žuvininkas ir keli irklininkai. 
Hįugo su jaunueziu ĮĮobertu

y.vvi iszlike (li(.lb

Ka manai seni ? 
kapitone, 

Greitąjį ”
vakar 
ne bu- $ kurios turi didelius 

Tokia d id žuvę, paju-

ginasi dantims

į
J
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juos pienu 
ve, ar 
szus m 

per tai stipria
idant lengvai sudaužyt mažu
tes valteles. Ji puikiai plaukia: 
paprastai ne neria gyliai, bet 
plaukioja pavirsziuin idant pa
kvėpuot oru, nes ilgai po van
deniu negal iszbnti. Tasai gy
vulys užpultas, pasijutes pavo
juj, narsiai kovoja su prieszais, 
bet priesz žmogų neatsilaiko.

Pasakotojas nutilo. Apsidai
rė, pažvelgė in dangų ir liūd
nai pastebėjo:

— Turėsim audra!
Bet juros da ramios, pri

dūrė Robertas.
— Ramios bet ne ilgam....
Kapitonas davė ženklą už- 

savo vietas. Ro
bertas atsitraukė, manydamas 
jog bereikalo sukelta truksz-

sze vai t i.

dariau kas- 
Pajutau reikalu ir pa

ti kej i- 
o ir pildyti to pareigas.

ir priemes 
Szvcncz. Sakramentu, atradau 
ramybe ir vidujine linksmybe imt visiems 
savo sielai. Už ta atmaina 
Tamstai esiu dėkingas.”

Jei visos mergaites teip elg- mas, bet tuojaus persitikrino, 
tusi, tai kiek gero padarytu sa
vo d raugams ir pažinstamiems.

Už ta

■ ,1 * , M

Staiga dangus apsitraukė juo
dais debesiais, vejas pakilo ir 

; S, H, ę, |btmgos? ir kalnai meteli in vi-

O
Kapitonas 

ir pavedė jam

juria

Milžinas atkartojo

Nors lai
vas buvo tvirtas, bet smarkiai 
sujudėjo.
sutrenkimą, laivas subarszkejo
užgavus treti karta laivo siena 
truko, vanduo pradėjo inbegti 
ir mos skendomo.

— O žmones!
Regis tik asztuoniems pavy

ko iszsigelbet, kuriu skaitliuje 
buvau ir asz; nes kitaip .nese- 
decziau ežia su tavim, gudruoli 

savo prietU
•> i r i >Bi iiii—n

ir nepasakoeziau 
kivis.

kitaip

i'k
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Ant atminties francuziszkos

Kiauszinei atpigo, cukrius par
siduoda po 8 centus.

New York, 
czionais atpigo 
centu ant tuzino.

- Kiauszinei 
nuo 5 lyg S 

isz priežas
ties aplaikimo daugybia 
sziniu isz Westu.

l’hiladelphioi 
sidavineja

kiau-

cukriiis par- 
sziadien po asz- 

tuonis centus. Arbuckelilo ir 
Federal cukriaus kompanijos 
papigino cukriu 
centu ant svaro.

vela ant 1 j

30 žuvo per sudegimą doko. 
Bledes 2,650,000 doleriu.

New Orleans, La. — Dirbtu
vėje laivu Joncke (’o., sudoge 

ir keli nauji
0 darbininku pražuvo, 

sužeista per 
l’gnis pa-

dvdelis dokas 
laivai. 3
o daugelis likos 
ekspliozije aliejaus.
dare bledes ant 2,630,000 dole- 

elektrikinis dratas 
buvo priežaste nelaimes.

2479 mirusiu kareiviu atgaben
ta isz Francijos.

New York. — Ana diena at- 
\Vhea- 

ant kurio radosi 2479 mi- 
kareiviu lai- 

Puosius lavonus isz- 
iuntines po visa Amerika gy- 

kurie juju pareikala-

riu. Badai

plauke isz Francijos 
ton 
rusiu ir žuvusiu

m

i i

W7š. — Sudže

ke kares, 

mmems, 
vo ant palaidojimo czionais.

Dukrele apskundė savo motina, 
buk už tai, kad jaja nubaudė.

‘STlhvaUlc'PO,
Brunu, turės nusprensti Sala- 
moniszka viroka ant klausimo: 
“Argi motina turi tiesa “su
pliekti” 
ria, jaigu ant to užsitarnavo.’

Mrs. Lillian 
apskundė savo 
Berta M cnt a, 
sze. paguldydama 
ant kelio ir uždavė 
nia keliolika Minu su pantap- 
lu, palikdama ženklus aut jo
sios minkszto kūno.... l’ž ka 
dabar skundže motina ant 230 
doleriu paszkadavones.

Motina iszajszkino 
buk dukrele 
pasielgė ir 
gilka ir nevertu

turi tiesa 
savo vedusia duktė- 

y y y

Rebstock iene 
motina Mrs. 

buk jaja sumu- 
dukrelia 

per sedy-

sodžiui, 
Labai nepadoriai 

jaja iszvadino va- 
sutverimu ir

da panaudojo bjauresnius žo
džius.

Sudže dabar mausto kaip 
taji teismą nusprenst. — Musu 
numone yra, idant sudže da 
keliolika Minu pridėtu dukre
lei už toki pasielgimu.

Pasiszventimas tėvu del ser- 
ganezios dukters.

Shreveport, La. — Ejdami 
arti tris szimtus miliu pekszti 
isz Arkansos, Tamoszius Alek
sander pribuvo in czionais 
drauge su savo paezia. Dau
giau nieko su savim ne turėjo 
kaip truputi maisto, parašomi 
ir karabinu. Kelione adbuvo in 
laika trijų sanvaieziu. Kelione 
adbuvo ant praszimo sergan- 
czios dukters, kuri melde tėvu 
idant jaja atlankytu da priesz 
smert, o kad ne turėjo pinigu 
ant keliones, ėjo pekszti ir pri
buvo in laika atsisveikint su 
savo milema dukrelia. Po lai- 

geri žmonis sudėjo 
pinigu ant keliones adgal del 
tėvu, kurie paszvente tiek ke
liones del savo kudykio.

dotuviu

La.

Czikage randasi 109,594 
nigerei.

Washington, D. C.
y ve n toj u Chicago yra

Juodu-

SUŽEISTI AMERIKONISZKI KAREIVIAI DIRBA ZO-
BOVELES

>z.v. Elzbietos igonbuteje Washingtoiie randasi daugelib

sužeistu amerikoniszku kareiviu kurie mokinasi 
Dirba jieje ten daug visokias zoboveles 

darbus iszmoksta.
tu. 
t U-

<
visokiu ama

le! vaiku ir k i-

Laivas, vardu 
submlavotas 

didžuviu. Pat

Tokis tai gyvenimas terp ame- į 
rikoniszku poru.

Perth Amboy, N. Y.
ISZ VISU SZAL1U

Perth Amboy, N. 3. — Ana j ------ —----
ličiui stojo priesz soda jauna J Apvogė amerikoniszka legacije 
..... ’ 1..... ’’ su sav,)j Warszawa.

I ka !<‘gacij(» czionais

ti
poreh' Alton Jensen
paeziule norėdami persiskyri-
m.° L:1 vo«ta anl 1 , is milijonus 

kiti i r slapi u dokummit u. 
vogti pinigai 
Amerikos valdžios.
isz lenkiszku darbininku likos 
nužiūrėtas už vagvsta ir likos

< 1 A

aresztavot a s.
28 žuvo susimuszimia trukiu...

Sarregueniint's, Francije. — 
Per trenkimą tavorinio trūkio 

io ; in darbininku t ruki

Jensen ’iene 
paduoda sekanezias priežastes 
del ko geidže atsiskirt nuo sa
ve < 
žiausios priežasties mesdavo 
jiai pajus in veidą, o jaigu ka
da užpykdavo tai nnprausda-1 
v o savo paeziule i 
sviestu (o sviestas 
85c. svaras.) Bet ir vyras turi 

paeziule indedavo vinutes iii 
valgi ir atsiguldavo su visoms 
savo szlebems in lova.

Sudže paliepė neiszmane- 
lems susitaikvt arba abudu už- 

in kalėjimą ant dvieju 
dienu, neduodamas nieko kai) 
duona ir vandeni. Nežine 
susitaikė ar ne. 

Tokis tai

szeszis menesius.

A merikonisz- 
likos ap- 

mar- 
Pa-

to; Jcaiv- vyras he ma-1; 
priežasties

prigulėjo prie
V i enas

priežaste,

darvs

paežiu le i veidą su 
kaszt uoje

nes sako, 
indedavo

paliepė

vandeni.
) 

ar

gyvenimas jauna
vedžiu kurie be jokio apsir

5

ii-
po tam gran-kavinio iszteka 

dinasi.

Gužutes užteks da ant dvieju 
metu. >

Washington, I). (k — Pagal 
v i r-

tai valdžios magazi- 
randasi

apskait ima prohibicijos 
szininku, 
uosiu da 40 milijonu 
galonu gužutes, o jaigu isztrau- 

szioliai tai 
net u rosime 
J;Ųgu jaja

k i nes t ei p. kaip lyg 
A me rike 

metu.
gužutes
už dvieju
naudotu teisingu budu, pagal 
prohibicijos tiesas,
tu ant 14 metu. — Kam rupin- 

apie tai, juk
prasiplatinusiu po

Amerika ir da daugiau josios 
yra ne kaip buvo deszimts me
tu adgal.

105,708,771

tai užtek-

munsza m i u 
visa

11rentzvaldo, 
likos užmmzti
(

art iino.ie 
darbininkai 

20 maž
28
o apie 

langiau sužeisti. Nelaime atsi
tiko uaktije. Vienas isz trukiu
no turėjo uždegusiu užpakali
niu signoliniu zibineziu, per ka 
kitas trūkis nernat ydamas 
szviesos.

t nikis 
užėjo nnt jo.

Paryžius sostapile razbaininku 
ir kitokiu piktadariu.

raparta
Rouxo,

Paryžius. — Pagal 
pa linijos virszininko 
tai Paryžiuje randasi sostapile 
visokio sztamo piktadariu ko
kiu lik ant svieto randasi. Te- 
byriam taiki* Paryžiuje randasi 
daugiau kaip ezvertis milijonu 

svet imžemin 
randasi

s z i a u s i prasižengėliai, 
aresztavotu randasi 
kaip tūkstantis

neužregist root u 
terp kuriu

> 
ar- 

Terp 
daugiau 

amerikoniszku
pabėgėliu isz vaisko, 600 aus- 
traliszku, 6000 kenadieeziu ir 
kitokiu tautu pabėgėliai, kurie 
pasiliko užpakalije, kada juju 

namo. Ne- 
tie-

pradejo susi-

I

i Praeita pel nyczia
1 žemc's
j kelis szimtus 
itene surasta

iizmusze

Greitasis” 
ir tinka 

yrės, 
mirus savo amate jurininkas

■ vadovau-

< i
republikos.

K
109,594 pagal naujausia sura- 
sza arba 65,491 daugiau kaip 
buvo deszimts metu adgal. Isz 
viso mieste randasi 
gyventoju^

2,589,104
t «-.«

gyventoju 
Amerike.

Washington, D. C. — Pagal 
vėliausia apskaitima, tai Su- 
vienitosia Va 1st i josią, Ameri
ke randasi 105,708,771 gyven
toju. Daugiausia turi New Yor- 
ko valstis, ba net 10,384,829 o 
mažiausia Nevada 77,407.

Sklypeliai kurie priguli prie 
Suv. Valst. kaip Alaska turi 
54,899; Amerikoniszka Samoa 
8,056; Guamas 13,275; Havajų 
255,912; Panama 22,858; Porto 
Riko 1,299,809; Kareiviai ku
rie randasi ant, tarnystos ki
tur 117,238; Filipinai 10,350,- 
640; Virgin salos 26,051.

In deszimts metus gyventoju 
užaugo daugiau kaip deszimts 
milijonu žmonių, ....  >

i ?
T

J

stovėjo ant virszaus laivo. Hu
go laike ilga, pririszta prie lai
vo durklą. Senas didžuvinin- 
kas lauke progos, kuomet gales 

I pakabint milžinui in nugara. 
\ Dave ženklą valtims sustot. 
| liūgo mete durklą, kuris tvir- 

in milžino szo-

v 

11 
i
S i

įkirtai
gaudy mui 
gi ■

;' kapitonas A rudei ’ir 
ja. Jo paliepimu privalo klau- 

pagelbininkas, vai- 
matrosai ir žvejai.

neveža pasa- 
vežu tik didžuviiiinkus, 

užsiimanezius 
gyvuliu, 

isz didžuvi.ninku 
.1 is;

l 
l

. f

A. /

i Ž i

v

HIrebejimai į . 
' l V ' 1 111 f 1 I 4 1 | •) 

syti visi: 
I rin i n kas, 

(I re i t ąsi s 
zieriu;
tai yra žmones, 
gaudymu tu 
(iiidriausias
•—■tai senis Hugo.

ypatų <)|

pats ir Arasizo. Tokio drhbvji- v.
■ mo gyventojai Argentinos; ne
pamena kokis buvo pi'tnyczio- 
Je.

Bledes padaryta ant milijo
nu doleriu per drebejima.

AR INEITI BAŽNYČION?
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juriu
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— Už irklu! suriko Jingo.

(tai insismeige 
na.

Į

I
I

Valtys pradėjo atsitolint nuo
W « M « A A! sužeistos 

i tos
baisybes, kuri paju- 

pavoju skraidė ir nardo 
iliai iii vandeni kartu su 

durklu iiisinigusiu in jos kuna. 
l’ž keliu minutu didžuve iszki- 

Jo ant pavirsziaus pasigaut oro 
ir tuomet gavo dar kelis smu-

I gins isz kitu 
iii visas puses, 

panėrė
smūgiai vis danginos ir dangi
nos.

Juiiu pavirszius paraudona- 
repnb- \<> nuo kraujo; gyvulys skirsto 

Ii-[vandeni su vuodega, aplinkui

_X«

$ R >u daug 
ipatyre, daug visko mate ir ži- 
jno, dėlto bendrai noriai klau
so jo patarimu. Laisvose

I

bendrai 
patarimu. \ < l “ 

eida-;landose ruko pypke ir pasako-Viena jauna mergina, 
ma iszryto iu darba, 
la jaunikaiti, einanti toippat in'kius. Labiause 

l'j.jo Iširtu, linksmai na vaikina 
sznekucziuodaniii

Prisiartino prib

sut iko I u-,ja jauuiemsiems

ta viola.

bužu vėžio?
kur Agota buvo papratusi ka> 
diena užeiti 
zu Szvenrz.
trumpas 
rindavo 
darbu ir maldingume, 
pu besiartinant 
ežios, apėmė

f w
F '
A

fXj

A-'B
V

.■*

S 
O; v: valcziu. Mėtėsi 

trauke durklu 
ir vėl iszkilo;

savo nuoti- 
pamylejo jau- 

Roberta — su juo 
szne k uczi uojasi. 

į Robertas pirmu kartu važiuoja 
uidvt didžuviu. Jis labai atv- 

klausos liūgo pasakoji
mu ir net pats užklausia.

— Te ve I Ingo, 
didžuves didesnes 
sias valtis!

— Taip, mano 
žiausia valtis prie 
iszrodo, kaip katinas prie kar
ves. Atmink, jog toksai gyvu
lis sveria tiek, kiek 200 penėtu 
jaueziu.

— Ajai! — nusistebėjo Ro
bertas. Jaigu 
tokia žuvis, 
laikui.

— Ka, tu,

dauginusi'

s* 
aplankyti \ . Je- džiai 
SakrameMv. Tas 

pastipaplankymas 
kasdieniniu 

Tuotar- 
bažny-

ja prie
ar t iesa, kad

už ilgiau-

Nenoriu, kad mane 
davatka, nes galima 
kenkti, pasirodžius

prie
ja pagunda. Ka 

manys apie ja tas jaunikaitis!
palaikyt u 

sau pa
či i e volui i -

m i ngai ,ypacz uetiki'liu akyse, 
o kasžin kuo jis yra.

Ne! sziandien neužeisiu baž- 
nyczion!

4 i

ako jai Dievo may y

“Neapleisk to aplanky- 
Agota paklausė tos ma-

Puriu ežia su Tamsta atsi- 
tare ji iki pasi-

mielas, did- 
didžuves

paklius 
tai

mumis
užteks ilgam

Ir kam gi jas

in szali su

% virves,
»■

Francijoi atsibus 
kaktuves francuziszkos 

atmintie

15-tos su-l

likos. Ant tosios aimmties
kos pastatytas puikus stovilas'darėsi bangos. Didžuves insiu- 
užvardytas “Gloria Virtis.” itinias atima jai akis: szoka kur 

----------------------------------Inokliut, o durklai segusi ir se- i 
puses. Suvyniota žėgliai ir;

uždaryta visos atvaros. Laivas V
bangos 

ir supo in vi-

Gloria Virtis.”

sas

drąsiai rėžia pirmyn, 
daužė jo szonus
sas puses.

Apie pietus vejas nutik 
stojo stebėtina 
bai tirsztas, 
visas dangus

raudonus

gasi iii kupra ir pilvą; ant galo 
į nuilsta, pavirsta 
jau negyvas.

Didžuvininkai iszduoda per
gales balsus; Hugo szaukia:

— Draugai, gabenkit ji ant 
laivo! Diena gana szilta, reik 
skubintis !-

Užmuszta didžuve užtraukė 
ant laivo o Hugo aiszkino Ro
bertui, kodėl taip skubinasi.

-   įĮįfįVlrtk j i .\ri.rtkC, 
jog didžuves kūnas greitai pū
va ir sutirpsta in skysta tesz- 
la. Kartais labai greit jos kū
nas su trenksmu plyszta ir pri- 
pvldo orą baisia smarve.

Didžuvininkai su 
matrosu ir vadovaujant senam 
Hugo priplauki' prie 
greit ėmėsi uį darbo. Pirmiau- 

e iszeme isz snukio kaulus — 
“irus” paskui olbrota ir ant 
do taukus (trona.) Viską su- 

in baczkas. Likusia kil
io dali paliko paukszcziams ir 
uvims.

— Geras, riebus
— murmi'jo Hugo, apsimokėjo 
velione.

— Ar visuomet

ant szono ir

■ji

L

U

), už
tyla ; oras la- 

sunku kvėpuot; 
paraudonavo, o 

saule parode baisius
spindulius.

Tolumoj pasii. 
das debesėli 
augo, jog 
se puse dangaus.

— Suvyniot žėglius! paliepė 
kapitonas.
vavaliai,

’e m
kuris taip gnu t 

akymirksnyj ūžtie-

H ro.
J

...WĮ

I 

i

neiszmaneli, ma
mai, kad didžuvįu ipesa valgo
ma !

— Žinoma, 
gaudytu!

Hugo nuspjovė 
pasibjaurėjimu.

— Tfiu, tokia mesa tik kiau
les gal ėst, ne žmones. Atmink, 
visa didžuviu mesa iszmetama; 
suvartojama tiktai vadinamas 
didžuves ūsas, tai 
mūrio ir taukai 
brotu. Tu 
gaunama isz 
apie 830 centneriu.

— O kam reikalingas tas ol- 
brotas ir tie “ūsai”!

Isz tauku arba olbroto pri
rengiama. vaistai, dirbama pa- 

“Usai tinka 
in moterų gorsetus ir apykak- sakomai; tiktai žaibai kartais 
les ir kitokiems daiktams.

— Ar didžuve panaszi in ki
tas žuvis?

— Nepanaszi, nes didžuve — 
no žuvis.

— Ne zu\’is 
vena!

— O, tu kvailiuk, bene van
denyj tik vienos žuvys gyvena! 
Vėžiai, drežai, sliekai ir dau
gybe kitokiu gyvuliu. Didžuve 
priklauso prie žinduoliu veis
les; ji gimdo vaikus ir maitina 
juos pienu, kaip padekim kar

dos kūnas pana- 
žuvies kuna ir turi 

vuodega — gal dėlto, 
idant lengvai sudaužyt mažu
tes valteles. Ji puikiai plaukia: 
pa])rastai ne neria gyliai, bet 
plaukioja pavirszium idant pa
kvėpuot oru, nes ilgai po van
deniu negal iszbuti. Tasai gy
vulys užpultas, pasijutes pavo
juj, narsiai kovoja su prioszais, 
bet priesz žmogų neatsilaiko.

Pasakotojas nutilo. Apsidai
rė, pažvelgė iii dangų ir liūd
nai pastebėjo:

— Turėsim audra!
— Bet jūres da ramios, pri

dūrė Robertas.
— Ramios bet ne ilgam....
Kapitonas davė ženklą už

imt visiems savo vietas. Ro
bertas atsitraukė, manydamas 
jog bereikalo sukelta truksz- 
mas, bet tuojaus persitikrino. 
Staiga dangus apsitraukė juo
dais debesiais, vejas pakilo ir 

; S, H. C, R. Įbangos, ir kalnui metegi in vi

Atmesk klaidingas žmonių 
nuomones 
lone, 
mo!” 
lones.

♦ 4 r
sveikinti, 
mat vino.

Draugas linktelėjo ir nuėjo 
tolinus. Agota-iii inejo baž- 
n vezion

* *

draugai iszkeliavo 
turėdami kuom maitytis, 
jei pabėgėliai
neszt su paryžineis piktadareis 
ir apipleszJneja žmonis ir klo
nius.
Muszei terp Filipinų ir Ameri

konu — 4 užmuszti.
Manila, Filipinai. — Terp 

vietiniu palieijantu ir ameriko- 
niszkos konstabulerijos 
nuo kokio tai laiko nesuprati
mai kurie pasibaigė pralieji
mu kraujo ana diena, kuriame 
likos keturi amerikoniszki kon- 
sztabelei užmuszti, o keli sužei
st i. — 
pinu kilti dideli

filipinieeziai geidžia idant 
Suv. Va 1st i jei

Filipinai.

kilo

(lai atoitije gali ant Fili- 
sumiszimai,

nes

Agota-gi i nėjo 
o ta valandėlė pasi

kalbėjimo su V. Dievu pripildė 
jos duszia didele viduje liuks- 
mybe.

Antra diena vėl jie susitiko, 
bet daug vėliau, jaunikaitis ta
rė jai su kai-kuriuo nedrąsumu 
‘‘ Pasinaudojęs 
pavyzdžio 
darbo, užėjau 
czion.”

“Ar ir Tamsta (*si katalikas! 
Labai tuomi džiaugiuosi.”

Po dvieju menesiu paskiaus 
tarė jai:

“Gerbiamoji Agota esiu dė
kingas, Tamstai, už savo laime 
ir neimsiu ramus iki viską ne
pasakysiu ir nepadekosiu.”

Agota, 
kiaus.”

“Gerai Atsimeni ana 
kuomet pirma karta ejome 
prie bažnyczios palikai mane 
kad inejus tenai ant valandė
lės Asz nuo labai senai buvau 
pamėtės visokia malda 
vau blogas katalikas,

rr < 4

kaulai go- 
vadinami ol- 

ir olbrotuusu”
vienos didžuves

vakar isz jusu 
ir gręždamas nuo 

teipat bažny-

Nieko nesuprantu 
“Kalbėk,

”, atsake 
Tamsta aisz-

ryta,
>, o

y

ii* bu- 
per tai 

viduje jutau dideli nesmagu
mą ir susigraužimą, o tas ap
kartino visus mano pavirszu- 
tinius pasilinksminimus ir pra
mogas, kuriais stengiaus sąži
ne užmigdyti. 'Tavo maldin
gumas ir drąsumas pažadino ir 
mane pamesti bloga ir gryžti 
prie Dievo, 
darbo užėjau
bažnyczion po ilgo tenai nebu
vimo, paskiau ta 
diena.
jiega gryžti prie savo 

to pareigas.
ir priemes 

Szvencz. Sakramentu, atradau 
ramybe ir vidujine linksmybe 
savo sielai. Už ta 
Tamstai esiu dėkingas.”

Jei visos mergaites teip ei

Gryždamas isz 
teippat ir asz

dariau kas- 
Pajutau reikalu ir ptt- 

tikeji-
mo, o ir pildyti 
Atlikęs iszpažinti

mados ir muilai.

ožka, 
in 

stipria

ve, ar 
szus

y o vandenyj gy-

duotu jiems 
liuosybe kaip davė Kubai! Bet 
valdžia ne yra tosios paezios 
nuomones, nes tvirtina, buk fi
lipiniečiai da ne turi užtekti
nai proto idant patys galėtu 
raudyti* . , _

atmaina

g. 
tusi, tai kiek gero padarytu sa
vo draugams ir patinstamiems.

I . , U... - ' -į H ' *

Matrosai, ir kark- 
sulipo in stiebus ir 

kuogreieziausia atliko kapito
no pa liepimą.

— Prie darbo! ateina audra., 
perspėjo kapitonas. Sustaugė 
vejas, sujudėjo laivas ir baime 
pripildė žmonių szirdis.

— Jau prapuoleni 
Robertas.

Sužaibavo 
smarkus lietus
biau suposi. Kapitonas duoda 
paliepimus, matrosai dirba.

Užstojo naktis. Tamsu neap-

— mane

užėjo

4

iszeme isz
* y USUS

<»•!

<ro ve

pagelba

laivo ir

?■

k',1

I'

ilh

sugriovė, 
ir laivas da la-

nuszvieezia ir vėl tamsu. Lai
vas plaukia — plaukia nežino
damas kur. Visur iszgastis, de
javimai, užimąs ir krutėjimas.

Apie vidurnakti vejas nutilo 
prasiblaivė. Žuvi

ninkai džiaugėsi 
ir sveikino viens kita. Ant 
tojaus kapitonas užklausė llu- 
g°:

— Ka manai seni ?
kapitone,

) y

ir dangus
gyvi iszlike

rv-

szmotas,

didžuviu 
gaudymas reikalauja tiek dar- 

— užklausė Robertas.
Ha, mano mielas, tokis 

darbas tai nieko nereiszkia. Ži
nok, jog gaudymas retai atsi
būva teip laimingai, kaip szia- 

Pasitaiko, p v. jog di
džuve savo milžiniszka uodega, 
purve rėžia valtis, isžmeta žmo
nes, o kartais net paskandina, 
l’ž vis sunkiausia su tom di- 
džuvems, kurios turi didelius 
dantis.
tus pavoju, ne bėga, bet szoka 
prie valcziu, 
v uodega.

Atsimenu, karta iszkeliavom 
gaudyt su laivu “Cicero”. Ap
tikom didžuve ir sužeidem, bet 
prisiėjo kuogixncziausia gryžt 
ant laivo, nes bjaurybe pramu- 

Nutareni griebt ki
ta valti ir leistis pagaut ta mil
žiną, bet isznetycziu arti laivo 
pasirodė, dar didesne didžuve. 
Visu savo smarkumu atsimu- 
sze in laivo szona.

<r 
1)0 f>)

lien.

— Matai, 
už musu 1 
cziau 
Turėjom balių, 
kokiu budu g;. .

Po pusrycziu 
sėdėjo taip vadinamam 
nio lizde”
binjam ant laivo pryszakio, su
riko:

— Vyrai! Didžuve pietvaka
rinėj pusėj! Ant to balso visu 
veidai nuszvito.
in ta puse. Isz pradžių nemato 
nieko. Staiga ant juriu pavir- 
sziaus iszkilo, banga ir vanduo 
tyszko in visas pjuses. Hugo 
linksmai nusiszypsojo ir tarė:

— Pirmyn, kapitone, skubė
kim. Vytis didžuve! Kitaip nu- ^Hemuiim, kovus sumuszKvju 
ners kur pipirai auga. užgavus tieti kaita aivo siena

— Valtis in jure! užkaman- !rl,ko- v«unl,'° ’)riule.'° lnbeSU

vakar 
ne ba

skai i k us.
‘4 Greitoji

davės ne tris
Pats nežinau 

;yvi iszlikom.
sargas, kuris

“gar-
tai yra gurbe pako-

sze vali i.
Visi sužiuro

ners kur pipirai auga.

davo kapitonas.
ir pavedu jau

Kapitonas
klause Hugo 
vadovyste.

Tuojous nuleista in 
szeszios tvirtos valtys; in kiek
viena sėdėjo vairininkas, did- 

ir keli irklininkai.
jammcziu Robertu

žuvininkas
Hugo su

D

juru

Tokia didžuve, paju

ginasi dantims,

Nors lai
vas buvo tvirtas, bet smarkiai 
sujudėjo.
sutrenkimą, laivas subarszkejo 
užgavus treti karta laivo siena

Milžinas atkartojo

ir mos skendome.
— O žmones!
Regis tik asztuoniems pavy

ko iszsigelbet, kuriu skaitliuje 
buvau ir asz; nes kitaip .nese- 
decziau ežia su tavim, gudruoli 
ir nepasakoeziau 
kius.

savo prietU
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KAS GIRDĖT
czionais

----------------------- L.----------------------------------------------4---- ---------

basztelis neturėtu savo parapi- 
”, tai eitu ubagaut

• aut 
duonos.

ant
veda

INVAIRYBES. NE VISKAS YRA TEIP. “MEILE”ma isz vagos ir nedrysdams ka 
sakyt vienas sau galva pakrai
pęs niurna kad negerai.

Dabartines viešnios ant žmo
nijos kad užėjo nemalonios ka
rabino kulka nepaiso katali
kystes, bet smeigia ka patinka, 
ta ir lenkai daro liotuviins nors 
vieni ir kiti katalikai. Zauris 
primene kod popiežius už len
kus kodėl poteriauje o už lietu
vius ne.

Kiekvienas

joi “mulkiu
arba rastųsi kliosztoriuje 

airiszines 
nenigokite 

nes Saule”
žmonis prie gero, o ne prie blo
go, o jeigu ne 
jusli parapijos 
kaip žydo kumeles.

“ Ardent ia verba 
tai teisybe.

loskavos 
Kunigoloi 
“Saules

Nerugokite czionais ant 
brangenybes, bet pažiūrėkime 
in Moskva, tosios senos sosta- 
pyles rusiszku cam, kuria da
bar valdo bolszevikai, 
prekes yra sokanezios; kailinei 
kasztuoje 500 tūkstančiu rub
liu, vyriszkas siutas 120 tuks- 
taiicziu rubliu, svaras sviesto 6 
tukstanezius, lasziniu 
mėsos 1,000

isz sziaudu 500, puse 
kvortos pieno -150, kiauszinis 
250, pūdas baltu miltu 50 (ūks., 
švara." muilo 5 Inks, druskos 
1200, 25 paperosai 800, nusku- 
timas barzdos 350, cukrius 100 
rubliu ir t.t.

Obuolis 50 rubliu, o pigiau
sia arbata po 10 rubliu už puo
duką, persiskyrimas su mote- 
ria gal yra pigiausias ha tiktai 
6 mblei.

Prastas darbininkas uždirba 
ant dienos 
(už tai negvarantina).

Toliaus jus socialistiszki pu-ĮniAzkli zokoninkit Jifivau 
sekėjai Leninu, 1 
vialiniu dangaus! Paszol! Smir 
no!

duonos

tonais

6 t ūks., 
kiaulienos 3,500,

po 84 rublius! —

*

* >
J

i i Saule” tai ir 
sziadien butu

* y
y bet vra

Perbuvęs zokoninku vienam 
isz ruseziausin zokonu TrapiS- 

Ke n t noki»’y'GethremanotU, Mviiiiviiuiiiv, 

per dvidbszimts riiotn, 
Cornell Biddle nna drena apsi
vedė su pana Marijona Gaino.-?.

motus-, o jojo 
motus amžiaus.

Priežastis aploidhno tojo kh- 
talikisrzko zokono ponas Biddle 
paduoda sokanežiai:

“Nri turiu jokios 
savžinos, jog apleidau zokona 
tu, Gothsomane, 
ir vėla sugi^žau 
gyvenimą Būdamas 
kaip tėvas Alherie

Biddle turi 52 
nuotaka 43

Trockin ir so-!zokoninku
W « B < A • • 1

Vienas i>z musu 
klausė ka reiszkia žodis 
mas"!

Tasai žodis paeina nuo 
egiptiszko 
“juodas." 
szta Szventa

skaitytoju
k k

.Tanios

38 No.“Sandaros” 38 No. Z. B. 
Zauris ilgame straipsni j priesz 

! ka i ai i kybą daug pasnko teisy- 
1 tie viskas yra 

teip, kaip .p. Žaurtb sakoma.
Zauris raszo, kad 

lietuvius palaike stiprioje 
koki

Priesz pora metu socializmas 
buvo pradėjus dide iole visur

visokį per be, bet kuiprkhl1,
« > a • • • « • v'a . t

dide role visur 
loszti Europos vieszpatystosi 
bet sziuomi tarpu 
drąsus riksmai, 
i n vare socializmui

sapaliojimai 
liga ir tas

klausimas pradod kaip ir džiu-
ti.

Vengrijoje 
skrajodnms, 
Francijoje net

praeitoje 
vie

nybėje tikėjimas koki anais 
laikais lietuviai turėjo o iszsi-Bola Kuhn be-

greit misrnuko, kraiiscZiusi isz Lenkijos Rymo 
prezidentas p. katalikj’StO, viską Lietuvoje su- 

Millerand nuo socializmo ids- lenkino. 'Czion Lietuvos paver
tojo matydamas kad isz tokiu 
miltu koszes nėra
soei ai i zmo pr i eszas.

ir dabar vra •u

Vokietijoje socializmus turi 
gana nesmagias valandas 
to, kad vis ir vis 
mžinteles grupes.
plyszo socialistu dalis prie ko
munizmo; komunistai skilo vėl 

Dalis ne- 
grnnžimh maža socialistu pasisek i o jo Ro-

net in tris szakas.

daug

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

del 
skirstosi in 
Pirm i aušo

girnas lenkystei! rodosi buvo ne 
vien katalikystėje, bet ir lietu- 
viszkas baronas tituluose. Su
lenkimui Lietuvos veiko daug 
bajorija kuria lenkai pa gi am o- 
neilami, su teikdami titulus,

rv
jog(M popiežius

supras,

jisai turi

Prie kokiu

t italus

Konttickev 
iri civiliszka 

žinorim 
GctsoTne- 

geru
ir pildžiau vi8as re- 

'gnlns savžinszkai. Bet per nuo
latini skaitima ir meditacijos, 

{pertikrino mani*, 
I1

, jog szvon
ias Povylas turėjo teisybe savo 

i<a' Į pamokinimuosia, jog celibatas 
i ne re isz ko 

apie ypatiszka liuosybia. Tikiu 
i paskui

Į (neapsivedimas) 
<

žodžio ir reiszke sokian
seno

žodžio ir reiszke į j()g sekiau paskui mokslus 
— Tokiu, pagal Ra- Raszto Szvento ir padariau

buvo >unus No
jaus, Chain, kuris szandijo isz 
savo užsigernsio tėvo, ir už tai.| 
jisai ir visa jojo gimine 
prakiekta! Pagal taji atsitiki
ma. tai tasai žodis 
niekiausia žmogų, bet

prie sztamo 
žmonių, darbo arba

ra i pašaudamas sau už 
re kuria mylėjau.

I i ke

reiszkia 
nieko

ge- 
mote-

ISZ ROSIJOS.
Bolszevikai sudrutineja Kau- 

Kaza.
no. Ne prastas žmogus ūkiniu-1, huh\o>tok.
kas, bernas, ;
kins no vra karnai
vusis vokiszkas

Trockis

bendro nesi k isz
paguodė

sijos bolszevizmu ir dar galuti
nai pasidalino vol in szakas ku
riu esama net 8, ir tarp

Anglijo-

liedami, su teikdami 
Ant visu ketiniu pakaustė len
kinti’Lietuviu ir net 
cziausi kaimieti, 
gus nėra kalbos.

Rasze j a s s t ra i ps n i o 
szaujn, kad Lietuva

pa pras- 
o apie kuni-

savos

vert i Italijos 
garsus 

sus

I io s i g i n cz i ja i i ez i as.
je i r-1 tai i joje visgi socializmas 
pasisekimu neturi.

Paminėjimo 
darbininku paskuiiniai
straikai, kad darbininkai 
Iraikavo mokėjo labai save pa- 
davadyt, t. y. susi raibavusi 
niekur nedaro iszkados naiki
nant fabrikus kaip 
kilusiu straiku atsitinka.

Austrijoje tas pats yra. Pas
ini t i n u ose r i n k i mu ose 
krikszczioniszka 
soc. partija

R os i j o j e pa s i gave s 
ra n k a s bo 1 s z<' vi zn i a s 
kursai tai

t. v.

kad kitur

part i ja
.1Usmarkiai 

snmusze balsais 
in savo 

vadelios, 
socialistiszkas, tai 

komunistiszkas lai dievai

Siunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Unijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, tcipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jamiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Ilaszyklto ant 
žemiatis padėto adreso o krausite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. IT. Long Aro. & S. Main St.

DuBois, Pa.

Literatūros —- mokslo visuo
menei katalikiszkas laikrnsztis. 1

Iszeimi kas menesis.
Vienas isz invairiansiu lietu

vi szkn laikraszcziu.
“Meileje” talpinama

invairiu ir naudingu kiekvie
nam straipsniu skaitymui.

Iszoidinejo jau isztisi metai.
Iszleidžia Kunigas M. J. Ur

bonas.
Kaina metams $ 1.80c.
Užrubežiuos metams $2.00 
Raszvk sziuom adresu.

“Meile” |
301 State Str. '

DuBois, Pa.
^11--------- 1______

I
I

I baimes.

ilime 
poteriauja bot

už ka nežinom, tiek’ 
nesmagumo kad katalikai pjau 
jasi terp savos, net kai kur žu
dant ir kunighs.
szia diena aplinkybių neviskas 
yra teip kaip mums iszrodo.

rl'arp kitko Z. kalbu, kad be
veik visa lietuviu intoliganti- 
je yra. atstojusi nuo kataliku 
tęs. Tftigi ar 
vra ? Rodžius no.
k justos atstojusiu galime vadint 
tu, kuris yra priosicmcs kita 
kokiu bent sėkla, o jeigu kurs 

in bažnyczia ar spa- 
neatstojohs 

kitas
ir kunigiszkas

II ■! Wl IIMIl-

KI KSU NUPUOLUS
Tni goriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim uoga! lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 

į paraszals priėmėju pinigu.
| Laivakorcziu agentūra in 
• Liepoja. Hamburgą ir visur. 

| Pasai keMohel in Lietuva.
į Padarymas Liet uvlszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paežio 

P Money Order. Raszydami 
r prid< kite 2c statupa ir visada 
h udresavok tto nz.lhdp: 
f P. inKOtMNIS.
h 63 Hudson Av<*w

,, , Brooklyn, N.Y.

isztikro teip
Nuo kid a I i-pramv 

v i si sz k ai 
nusikraeziusi nuo katalikiszko 
tikėjimo, bus laisva. Gerai — 
Koki gi tikėjimą abelnai Lietu
vos žmones reikia pripirst, p. 
Zauris nieką nesako.

Lietuva be tikėjimo 
kaip ir kitose szalyse tas yra o 
kad būna ir keletas (u tikėjimu 
(ai jie visgi nuo vienas kito ne 
vra. tolimi, 
t ai ikiszko 
paiaszyti lengva, 
krapsztyt ar 
yra nelengva, 
su kitais tikejimis.

Lenkai ii' dabar 
knnt bažnyczia k’ataliku panau
doję Lietuvos 
o prie szito darbo teipgi dvari
ninkai su lenku kunigais ir su
lenkėjusiais lietuviais kun. ant 
visu keturiu pasikaustė drapa- 
lijasi, bet kad visi lietuviai ku
nigai tiems kropydlarzom bima 
priespaudos ne viename at si ti
nęs nukenezia sykiu 
mis ju < 
priespaudas ne vienume atsiti
kime.

Raszejui straipsnio 
riui nors tikram lietuviui, len-' 
kas eina su bagnietu prikiszes 

lieptu pasakyt:
Polska potęžna — tai 
eziaus isztartum pora 
negu gaut bagnieta in krutinę. 
Taigi atsitinka teip ir kai kni
su kunigais, nes už menk nieki 
smert is.

J eigų

I

nebus

Apie tikėjimo ka- 
Lietuvoje pragaiszti 

bet ji isz- 
pragaiszyt 

m
toli

fas pat yra ir

teisybe sa-

pragaiszininiui,

itepi na 
viedni, tai tok is 
dar nuo kat. o ja atimt 
niekad net 
veil<8nms.

Jeigu mes bent kame matom 
mat v t 

vra kas nors ir
bloga, lai vis-gi galime 
kad tame pat 
gero.

Jeigu mes insispoksome kar
tais in darba žmogaus ar szali-
ninkystes bloga arba <»sam<‘ ne-’ 
apikantoje, tuomet jau nenori- i 

m* prisi- 
geriaiisi'

me tankiai nematyt, 
pažyti to žmogaus net 
darba už gera, su tuomi ir ne

<* r f"

C a
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DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ilk iszcjo isz rpaudos nauja 

knyga “IJataras Namuos^”. Knygutė
je aprasz.oma visokiom vaistiszkas žo
les, kz&IuiIh. žiedai, Japni Ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra xaistai Ir kaip varto
jami.
teip kad kožnas gali juos gauli (ule 

Apriez to yra daug. be

Su lotlniszkaia tum. dijmudn,

aptickoje.
goru pamokinimn, slapty bių ir re< <*p-

Tokia knygute yra
kiekvienam. Preke

M. ZokoKis.
ftodreMter, N. Y.
—■ ■—I..... ...  ......................... ...... .................

UI. reikalinga

161 Hudson Ato.

flJNARD Į IN IJE

Iszplauks 3 Fcbruariaus

In Cherbourg ir Southampton

Didelis laivas AQUITANIA 
46,000 tonu

In Hamburgu per Anglija $125 
Iii Liepoj u per Angli ja $145 

Pridedant 5U5 War Tax
I

KrerpMtei in artimiausi Cunard Linijos Arenta

I

gera, 
viskas yra teip, kaip kml iszro-■ 
do užsirustinusiain. T
Jauris stipriai supyko", ant ka-i 
talikvstes rasze raszt<4i.

— Senas Kapsas.

rai ir p.!
žiu 

koks kitas rėdymo būdas, teip 
insigalejams, kad kaip sakoma 
su 600 tukstaneziu
bolszevizmui, laiko supainiojus 
net virsz szimta mil 

s tie

pritarėju— Keleiviai, 
in czionais isz 

Kaukazo, apsakinėja, buk bol- 
szVikai sutraukė in Kaukaza, 

i iv devinta, deszimta ir vienuolik- ijcni!i<i> ii i ... , . . .

anglekasis, mal- Į?lri^ 
s, tiktai bu- 

kaizeris, 1 [in
dą r burgąs, x___ __  ..
visi sztamai kitokiu prasižen
gėliu yra tikrais Kainais!

ta armije ir pradėjo sudrntinet 
pussali Baku kaipo ir pamari. I 1

Surado senoviszkus kapus.
Starogradas. — Visai neti- 

sia, iždave savo nuosprendima,iketinai žiaunai užėjo ant se- 
jog loszimas boles Nedel-'noviszku užlieku ant ulvezios 

darbininkai kasė 
grabes. Darbininkai užtiko se- 
noviszka kapa, kuriame radosi 

(gral>as isz akmens gal dvieju 
| tukstaneziu metu senumo, 
me ......... ’
puodus su kaulais 
d:il \ kais.

Augszcziausias sūdąs Texuo- Starogradas. — Visai 
i ketinai žiaunai užeio 

“boles” Nedel-— • 
dienije ir rodimas kintamųjų p0|na j •11 VI* *1 '; ymasi 

nelegaliszkai 
rodomi ir yra uždrausti 
lioniis.

Gerai! Da teip toliau varyki-1 
te.... Vyno ne alaus

tiktai

pa veikslu, už kuriuos 
mokestis, vra

sode-j

negalima 
ižgerti, tiktai pasiutiszko 

munszainio už svarsti aukso 
galima gauti!

Neužilgio vyruezei Nedėlios 
Diena negalėsime pabueziuoti 
savo loenos ir tikros paežiui 
— ha tai ant galo ir 
ir prieszinasi sveikatos 
stitucijai ”.
toriai! Kad jums smegenys sn- 

Pnsgalviu daug 
ant svieto, o ant 
laipsnio stovi

i i

akmenvtu....
t

<ur

užtiko szeszis
. Ja- 

didelius 
ir kitokius

SZVIESOS IR ORO REIKA
LINGUMAS KUKNIOJ.

gyventojų 
gyventojai 

nusikra-

AKYVI TRUPINĖLIAI.

e> 
nesveika 

“ k on- 
Oj jus reforma-

protestomszki 
szpieelei prohibit jos.

(Jai kad szmukteletu stikln- 
ka gnzutes, tai juju smeginys 
gal geriau suktųsi nes sziadien 
visu smegenys 
sios.

O’ 
ir, per 4 metus tie g 
11 epą j i eg i a bol sze v i j a 
tvt.

Taigi mat, pirmiaus žiūrint 
in bolszevizmo žygius 
tik, ne szis ne tas 
naujas 
nuszvilps su vėjais, bet 
kitaip dalykai iszvirto, iszsike 
rejo, kad ir dedosem vieszpati- 
jom su bolszevijas pajiegoms 
ir reikalais nelengva skaitytis. 
Mėginta bolszevikiszkai Bosi
jai užblokaduoti, niekur su ja 
nešit art i, ir ka. 2 bolszovija ne 
tik kad kai kamparas nesutir
po, bet ragus didesnius 
galop net ir Suvienytųjų Val
stijų Kapitalisztai nesziojo su 

daryti kontrak- 
600 ketvirfaihtu 

naudojimui Kam-

su znione-
lauguma lenkiszkas

p. ZaP-

motas sn- 
daugiau 

kaip 20 bilijonu zapalku.
iszmuszta 

nauju

naudoje
A įnori ke kas 

gy vontojai

Praejta meta 
512,500,000rodėsi 

kvailas ir 
greit 
visai

szis
pasistengimas, prie krutinės

grei- v I v • žodžiu

A me rike 
centu.

* Praejta 
užmuszta 499 vaikai o 883 su- 
angusieje žmonis per visokes 
nelaimes.

meta (’hieage

II — fi — o |<Į| B IB MB

VYRU
LIGOS

gavo

žmonis per visokį

5
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- • 
nlai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, tnvairiaa ligas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusfsz- 

kul ir Lenkiszkai. Of įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdellomls Iki 2 vai. popiet. j

O.KUR BUNA
1 o r ke vi cz i u s pa i c sz- 

Luimeli, 
, 8

Kaz\ s 
ko Aniana ir Povyla 
paeina isz Tursono Kaimo 
metai atgal gyveno Coketon ir 
Thomas, W. Va. Jeigu kas ži
no apie juos tegul prauesza.

(!03)
K a zy s M or k o v i ežiu s, 

Gilberton, Pa.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. ;
»į. .»■« - - , ,» «-■».» «, «. -UW > k » - « -«. ■ » ■ į . A

straipsnio 
skaito knyga rr

tai aisz- 
laiku 

ir kaip 
darbar-gi

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas
su bolszevi.ia 
tuš paimant 
m vi i u savo 
cziatkus per 60 metu.

Socializmas Lenkijoje.
Lenkijoje sziuomi tarpu so

cializmas geriause lizdą suar- 
iriasi, kad

autorius 
paraszyta k u n. 

prapuoliamo — Lenku Lietu
voje Apasztalavima, 
kini galėjo matyti anų 
kunigus koki jie buvo 
lenkino lietuvius,
mums nelaikąs žiūrėt in praei
ti, bet dabarti, nes sziadien ant 
Lietuvos padanges audros to
kios baisios skraido kokios bu
vo tik laikuosia ki’vžiokil.

Na k a daryti, kad tarpe mus 
kunigu randasi krapyluihkisz- 
ki repetonai kurie in Lietuvos 
atgimimą sznairai žiuri, kai- 
sziotautos žygovinmi visokius 
bruzgulius, ir ka gi,daryt kad 
ir vadindamie lietuviai piižan- 
geim t 
skaudžias kaip Kapsukinai 
cialistiniai, komunistiniai ir t.t. 
liet nepaisant to, g 
bot kad diduomene 
kyszcziu Lietuvoje

sutvarkvta ir in-
<rw 
n

Tinkamai 
rengta kuknia 
vešu i ir skubesni užduoties at
likimą szeimininkei ir jos pa- 
gelbininkems, pagal prancszi- 
ma Suvienytu Valstijų Agri-

r> reiszkia len Marijona Ži- 
laitione po tavais vadinosi Po-1 
delaieziuke paeina isz Kauno 
Apskr., Skirsnemunės parn.,' 

nuo

Mano motore

V

Skirsnemunės 
K'ariiukii kaimo pabėgo 
mane 10 d. Gruodžio su jauni
kiu Juozas Krapinskas isz Siu 
valku Red. nedidelis kokiu 25. 
metu amžiaus, plačios burnos, 
motore 34 motu amžiaus, mar- 
ketas veidas turi su savim 6 
metu Elemite girdėjau kad isz- 
važiaVo in Luzerne, Pa.

pirmutinio kultūros Dopartmento.’
Užtektinai szviesos ir szvie- 

žio oro, būtinai reikalavimai 
kuknioj, netik kaipo tokiam 
svarbiam kambariui, bet ir 
del pagerinimo budo ten dir
bantiems.

Nuolat bėgantis 
srutyne daug prigelbsti ir su

lieti k k a
szeimininkei, bet ir 

daug laiko.
Valgomasis kambarys, jirie- 

kambariai ar sklodeliai kur 
maistas laikomas privalo būti 
ant to pat aukszczio 
kuknia, idant nuolat neprisi
eitu tropais bėgioti.

Sienos, lubos, 
abelnai imant visas 
sziuose kambariuose 
būti medžiagos kuri lengvai 
valoma ir ant kurios neteip 
žymu taszkai ar pieniai.

Nors brangiau atsieina thi-

kambariui,

yra a pi pele ju-
vanduo ir

daro kliūtis Lietuvai 
, 80-

kttogiTicziausia
AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankan.pinigus

Sau los
nauju skaity

si! volini- 
jog tai 

isz vi.su 
Ame-’

užsimoka kaip

1J

mažina 
žingsniu

nemažai

krikszczionis demokratai 
Demokratai 

nusikratyt Pil-Daug isz visu szalin Ameri
kos pribuvineja 
toju del “ 
mais ir pr’uxr/.ininufis, 
geriausias laikrasztis
lietuvi sz k u 1 n i k ra szcz i u 
rike. Visi 
džentclmonai ir da prisiunezia 
po nauja skaitytoju.

Lai jums Dievas duoda svei
kata, pajiegas prie darbo ir il
go arhžio už jusu geras szirdis 
mylimiausi skaitytojai.

Teip, jusu 
“Saule” ir dol jus yra rėdo
mas idant suprastumėt ka 
skaitot ir kaip mislyt lengviau 
sin, o ne idant jusu protas butu 
sumaiszytas nežinomais daly
kais.

Vienas 
sriimo is'zsitare: “įkainojau, 
kad “Saule” turi tiek “mril- 
Jdt»tn O mes ant tojo kunigėlio 
žodžiu atsakome:

laikrasztis yra 
ir del jus yra 

suprastumėt

kaip ir

pasieniai ir 
medis 

privalo

do ir, teip stipriui 
balsavimuose link konstitucion 
invykimo Senato stubos ledva 
szesziais balsais socialistai ta
po sumuszti. Tokis Lenkijoje 
dar stiprus su socialistais dar
bas eina kad jie reik pasakyt 
visa Lenkija valdo ii’ jokiu Im
liu
atsispirt negali, 
nori kaip nors 
sudski,Ho tuom tarpu diduome
ne Lenkijos Pilsudski garbina 
ir visur ant szakiu kele net už- 
draudžiant kaip ant caro žodi 
prasi tart.

Szitu partijų tarpe, ten eina 
neiszpasakyta kova ir kaip to 
jiems lenkams teks tarp saves 
nusirmint »sunku spėti.

Isz Lenkijos socialistiniu 
dar matosi, kad tik prisiinetia 
socialistu vardu,
vilkas mėsas nori, teip 
jos socialistai svetimu grobia 
Svetimu teritorijų

’•alimo paste- 
szalinin- 

žen’gia. tiž 
laisve ir gerove Lietuvos, tiki
me, kad norint p<T neiszpasa- 
kytus vci'gus bildant, savo at
sieks ne jicszkant ten Lietuvo
je Katalikystei pragaiszties. 1 

Tankiai mums kai 
dalyku stovis iszrodo 
o isztikro buria, kitaip . 
p. Zauris kad sonoviųje

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLEI
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per savo
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi
7 iiuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui > priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

PinigusKur 
pirmiau jisai gyvenos. Prisie- 
ga pa r važiuok žinai kad pali
kai mane su 3 vaikeliais. Jo
ri ūkas ir b’rariukas szpitėlei ne
žino ar iszliks nuo apdegimu. 
Kas žino apie juos, malonėkit 
man praneszt. (Jan. 15

Frank Zitai t i s,
Plantsville, Conn.

MYLĖTOJAMS. I >
Ka tik iHzojo isz. spaudos nauji mi
kniai. Gaidos «tf žodžvis del Piano:
J. Liętuva Brangi.
ii. Kas Nu rainys man Szli’clOlc.

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža pfeke. 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

kuriems' 
vienaip, 

Kalba 
libtTV 

vius tikėjimas anų laiku palai
ke prie stiprios

Box 102

MUZIKOS
m .

vienybes, to
linus bardamas kntalikii^ len
kus, prirodo kad katalikyste 
turi Lietuvoje pi’anykt.

Neprosžtdl pasakyt galim, 
kad kidalikyste

nes jie kaip 
Lenki-

ir t. t. Po- 
niszki dvaiijoniszki ten sočia- 
listai, , , ■,

Sity

Kas Nuramys mau Szli’dėlo.

4. Ėsb ant B vinto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.

, 7. Kas ilihii liurl^p.
, 8. Lalszkas pas Teveli.
‘ 9. O lAdtuya Numylėta,
10. Vai Kalba Žada. ’
11. Susklfdaš Kvietkollš

3. i’tts Darželi Trys Morgolew.

karnai inrengti ir sutvarkyti 
kuknia, bet tas viskas atsimo
ka tuomi kad daug laiko ir 
sveikatos tas viskas suezedina 
szeimininkei ir jos pagelbiniu- 
keins. Ne vienos moters sire
nos ir pecziu nesmagu iriu szal- 
tiniu y'ra prastai ar net ir ne- 

Jeigu pra-1 tinkamai inrengta kuknia.

tūlokunigėlis ant 
nežinojauft 4

ft ft

..... s. K.
I Kny^ote Draugystėms dol

Užmokėjimo pinigu ligonia- 
ma - - - ■ * - ' 60c.'

, KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasicriftus nog . Hudclu. pinigu ant 
Busiriiikimu - -s - 60c.
Kaslcriftus nog . sudėtu. pinigu ant

W. D. BddžkAbSkAŠ-dO.,
MAHANOY CITY, FA.

1f Lietuvoje;, 
prasta kaimieti, prie viehybos 
palaiko daugiaus, negri. kad jok 
neimtu. Jeigu ka blogb pada
ro kunigai, o katal ikystb riėt 
padaro savo llokitt toil ini'ilii- 
kiu, tudiriė't prriszbziaiisis žriio- . 
gelis supranta kbni go iszkry]5i- i i
/ \

o katalikyste bot
11. Susklfitilš Kvietkbliš.

Preke tlo f>(le. uis kiekviena. 
SlUBkttė pihihigUB refclatriiėtam Hfczke

. J. A ŽEMAITIS, IstleĮstojUB.
... .. onandoah, Pa, -

ar pur Mopey OHėrl, Bteinpu nepriimu 
J. A ŽEMAITIS, L J 

815 S, Weet st Shonan

651Broad way. New York
. i H . J 1 . .. .M ■ I t A. ! 1. 1 1 ~ ... .
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psisilaikydami

Vaizdelis isz gyvenimo.

Jos vaikas gi Lodžius jautėsi 
sziame dalyke kitaip. Jis jaute 
kerszta. Ji kas žin kas trau
ke prie kerszto, baisaus kersz- 

dažinojo,
negalima isz 

iszreikalaut —
S

to. Ypaez kuomet 
jog per teismą 
Kodžio pinigu 
tai liko tik viena vilti 

.Butu gilieji
iszvesti Kodžio

- ker- 
aikszten 

vagystes, bet 
bijojo pats save inkiszdinti nes

s z tas.

viską sykiu vogė.
Motinai nesakė apie savo už- 

Abelnai jis kaip vi- 
Viena 

nakti ant galo užmanė Kodžiui
A {įsivilko senne- 
ezebatus ir nuėjo

manymu.
sada. mažai kalbėdavo.

atkerszvti.
ga, apsiavė
liukui Kadžio gyveninio. Prie-

at siūtojo užsijes prie trobų
Jau buvo beeinąs at 

gal, kuomet atėjo jam in gal 
>kunia 

kitu 
kitos

maste.

uždegt iva mintis:
' Skunia buvo toliau nuo 

triobu, dėlto jo uždegus, 
triobos nesudegtu.

\’alandole pamidijes, i>zsie- 
isz kiszeniaus dėžutė d< 

tukli, inlindo per pamata in vi
dų uždegi*

me »(T -

sziaudus szalinei.
Tai atliko iszlindo laukan ii 

Skunia nž

szvivsa.

nuėjo savo keliais, 
sidege.

Kodis jia.-ihudo vidurnaktyj 
ir pamate per langus
i>zbego laukan, prikėlė namisz- 
kius, lud skunia jau buvo lieps
noje.

In kelinta diena atpleszkejo 
sueini'pas Vaitkų žemsargiai,

Juozą Uodžiu ir iszveže in ka
lėjimą. Motina verke. verke 
A'erke ir tęva

Motina verke 
•S

mam* iszveža, teip ir

kalėjimo.

bet Juozas ne
verkė jis net jiems pasakė:

Ar maži esate, nusztliki
te: kaip

Lodžius atsidūrė
Paszauktns pas tyrinėtoja vis
ką kuoaiszkiausiai prisipažino. 
Nors Kodis ji suaresztavo rem
damasis tik ant jiedu. kurios 
.jam buvo labai gerai žinomos, 
bet dabar jokiu liudininku ne
reikė jo.

Nors vi.-ka prisipažino, bet 
ne ik teismo isz kalėjimo neisz- 
leido. I 
šio atsibuvo 
rinko daug žmonių, 
Juozo motina. Teisėjas prisaig- 
dino Juozą ir užklausė:

— Ar tu padegi ai 
skunia vidurnaktyj?

'Veisėjas pavarte
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sviotiszkai gilios su biskin van
dens ant dugno. Vežimas 
slinko pagrubiu.

Vienoj vietoj pasitaikė pro
vėža, ratai nuslydo, 
apsivože ir nukrito 
Kodiene sžaip

s Kodis liko 
stenėjo, 
Motore paėmė baime, 
pakelt vežimą, 
Apsidairo aplinkui ir pradėjo

u

i instatu nuta- 
l’ž naktini padegimą 

skanios užmokėt Kodžini 900 
rb. ir teismo iszlaidas: kadangi 
niekadarys neturi 
paskiriame jam bausme atsėdė
ti Kalvarijos kalėjime vienus 
metus laiko, priskaitant laika, 
kuri atsėdėjo priesz teisina.”

Ir Lodžius tapo taip žiauriai 
nubaustas. • Atsisveikino su 
motina r aid rytojaus tapo’isz- 
sriustas in Kalvarija. Kalvarija .dejuot: 
garsi kaipo “vagiu akademi-l — (1 mano Dieve, 
ja.” Žinomas daiktas, Lodžius dabar darysiu...

daug tannti! Gelbėkit....
Atidnocziau viską, kad kas 

ji iszgelbotu.
Niekas neateina

Moteris verku.
prastas, bet Lodžius viską kan-l Staiga pamate pro szali -ei- 

kaiplnant kokia, tai žmogysta. Ko- 
I a a a a

riame:

pinigu, tai

‘‘vagiu i
Žinomas daiktas, 

kalėjimo nupuolė. Pažino 
vagiu, gavo pamokinimu, kaip 
vogti, ka vokti ir kur pavogu 
padėt i.
pragyvenimas

iszlvs

Nors vagis ir abelnai 
kalėjime labai i girdi.

Iszmoko

ant

roke

Vežimas 
in grabe, 

taip pasiseko
• apaežioj 

ir gargaliavo.
Bandė 

bet negalėjo.

k a asz
Kntamiti, An-

niekas ne-

triai perkente.
rakiau savo anuita •— vagyste, i dieno atsisuko

Prabėgo metai, 
tapo paleistas namon. 

.i‘edamns 
pvkszezias. iszalkes vnig 
užėjo pakeliui in kokia lai ba i Žmogysta prisiartino, 
kužele ir pradėjo savo ainaRiįbuvo vyras. I---- ---- .v.
iraktikuot. Pareikalavo laszi-[fias, kalba ir visi judėjimai bu
lių, pinigu ir teip toliau, 
įniktu bakūžėlėse 

duonos ir pieno, 
savo t rinvežius 
iszejo....

Ir jau nemano kitokiu 
užsiimti. I 
tu. ’

pinigu, turėjo
Iszalkes vai

kužėle ir pradėjo

> in ta puse isz 
Lodžius! kur žmogus atėjo, ir meldo:

Notų-! — Žmogau, buk toks geras, 
eiti Į iszgelbok mano vyra. Sku-!eiti1 iszgelbok mano vyra, 
ęytijbink, jis gal numirti.
i.v ______ ...4.. ■
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žmogysta
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NEUŽMIRSZK APIE SAVO
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MILEMUS TEVYNEJE.
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mielas skaititojau kus 
bent mislimis nnskriesti in to- Auginome, 

in ta szali ku- tikėjomės,

.. _

Malonėk

i

ninitfiiniiininnitnlinniM
Ka nialisi verkiant ant

Vyruozei, szlekti laikai nžejna, 
Ir kazirninkams dabar \’ar- 

gas parojna,
Viename pleisia yra keli ku

melei,
Beprocziai ir kvailei, 

Tiejei kaip neturi pinigu 
Yrmasi ant spasabu, 

(-žolei isz sztoro pajumi, 
Tn karezema nngabmin, 
Pragėrė ir praszpicuoja, 

Kas lieka tai prakaziruoja

4

fankei ter|) saves ir sus'ipesza, 
Ir pas vaito uždarbi neszif.

•X 4 *

linui rvtu szali, 
ri teip miela tavo szirdžiai, o 
kuria, palikes nelaimėjo iszke- 
liavai toli iii Svetima szali 
jieszkot sau goresnio ir lemtos- 
niO būvio. Nevisiem vienog, 
kuriems sunkus ten gyvenimas 
galima tai padaryti; vieni du- 
sauja. bemastidami apie ta ska
li,isz kur daugumas pažinsta- 
nui ir giminiu iszkoliavusiu ra

in gyvo-
szalije apie 

gyvenimą 
daug

grabo 
motinos ir tėvo?...

tėvynė kaip nelaimin
gi vaikai tavo.”

Tas tik brangus gindytojai 
daro mane nelaimingu, szeip 
viskas gerai. Bukite linksmi, 
pasidžinngkite bent musu usz- 
tikrinimn, kad pamename jus 

rūpinamės jusli bu- 
paliktu

rpvvnern
J

* t

mane nelaimingu
Bukite linksmi

gerai ir 
viii kaipo 
vienu

senatvėje
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Esame 

vienbalsiai
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- tarė
Garbe

vieniems ant, senatvės! 
rūpinomės - ir ar 
kad parsieis už

merkt akis nematant ju n<‘ vie
no prie saves. Szirdi spaudžia 
skausmai asZaros aprangina 
mane kada, tik pamisliju apie 
tai, kad likomės ant senatvės 
du vienu, vienatiniais, kaip 

pa
mušu 

vargsta nezioje
per navi

kas kitas 
svetima szali mu- 

simolius
mas.

linksmi 
šimeliai. -

Dievui ant augsztybiu!
— O pakajus

valios

4 l

ant žemes
- pri-vienatiniais.

sunkus 
sunkus būvis

■S 
slegiamojo 
.1 uir

žmonieins geros
du re skaitytojas laiszko.

skaitvt
atsisveikinęs
velijimus links-

Kaledu iszejo.
rna tomą

vienu, 
medelis pūslinėje 
dėjimas, 
Lietnvoji 
laisvėj, 
domis, 
isztreme iii 
su vaikelius, 
kaip tik tas sunkus )»adeji

K'igu 
jog jie ir sve-

'yvendami, mili 
mmiirsz-

lie-

laiszka,
ir

Pabaigęs 
gromatnesis 
sudėjęs savo 
nms szventes

Dabar ežia

1

neszo shvo laiszkuose 
!nanezius paliktoj 
lengva, ir linksma 
naujoj biitinej, o nors 

įmeluoja, vienok paragineja ki
tus prie i .
szalėlės - tėvynės Lietuvos, 
va rūgsta n ežios nelaisvoje, ku
ria brangi! iszmoksta daugu
mas tik svietui’ būnant; dau
gumas ir iii ežia atvykusiu, 

į nors turi laisve ir lomtesni gy-

apleidimo milimos
- tėvynės

| . V.

Tu Į vo gerai žinomi, 
landoj ji visai nemano, kad tai 
butu koks pažinstamas. Jai rn-į

“ - * “ “ - “ I
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tik skubink; [ ž stikluka. ramybes kirbintu, Igios tov.viies, kame ne vienam

bet szroj va-
nėra. Gavo

Apsimainė 
ant nauju ir'pejo tiktai vyra likimas.

i Susimildamas
i darbu: jau Antanas Irokszta.

Bot ka gi ir prade-; Nopažinstumasis tuoj pažino 
Ūkininkai

samdys,
na tai ir maitinasi kaip 
Pas mot na jau nėjo.

apielinkei Lodžius jau'

V iena s muzi kali tas, 
Badai žmogelis ne kas, 

Per nakti dirba, 
Ant kanklių kirba,

Be atsilsiu skambintu,

ypaez

vienok,

buvo 
didele atmaina; kaip labai se
neliai buvo priesz valanda nu

i
■I

i

Jvenima dūsauja, pasiilgo bran-

i buvo

r3
1

Džiangcziansi 
bneziau tvirtu, 
t i moję szalije g; 
musu Ievyne Lietuva, 
ta jos ii* Duok Dievo idant ka
da sugryžtu in ja, kada bus lai
mingesne, ali smagu butu ir 
kapo, jei pajuSczian bent vie
no isz j u koja a nt savo 
iszgirscziau ju malda prie I 
po...

Ir doram smieliui axzaros {at
sipilė 
iszsi verže 
mas.

liude. teip dabar linksmi.
do abudu prie stalo valgit va
kariene ir ant abieju senu vei
du matomais buvo ramvbo iV 
laimingumas. Senas tėvas isz- 
guldinedamas 
prasint

Ke

N

kapo,
i -

1
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savo sentikiai 
• sūnaus raszto, davė- 

džiojo kad linksmas yra isz sa
vo sunn, ypaez vyriausio, isz 

1 korio žodžiu mate kad jis ne
ini rszt a tevvnes. ne toviszkes, 
kad tas jam yra brangiu daig

ia ratines tu ir kalbėjo:
— Dabar jau laimingas ga

liu ir mirti, kada žinau, jog 
mano sunūs tikrai myli tėvynė, 

daleis jam bent 
teviniszkos že-

gy vOnimaF 
svetimoje

smagesnis
varge,

Taigi
pasiilgai tos brangios

bent mislimis

negu
meldžiu tavęs,

Negana (o, ir d a pa ežia alsi- nors
vežimą, arklius ir moteri; tyle- 

gala ir
Už berną ne- 

kitokio darbo nėra....• damas pakele briczkos 
is iszlindo. Kodis iszsi-

Ni‘trukus; pagiriojo, 
n 
.a \'o

gali J Kodi
I

visoj 
vo žinomas, kaipo arkliavagis,' 
net žmogžndis. Kodis savo

i>z akiu, o isz 
graudus atsiduseji-

varo, 
() vaikus grinezioje uždaro.

Mergina stovi už baro,
Kita šluboje vėl ten ka daro,

E/.gelbejima. bet pažinrejes Tai vis vaikine lietuviszkai,

iszlindo.
Norėjo pad-okavot

geradariui iii veidą, kai-j 
Kodis sąvokiai persigando ir negalėjo žo-1 

keliu vrl nukentejo: neteko ge-|džio isztnrti. I
riau>io> kumeles su visu pakin-1 I 
kymn. Žodžiu sakant, visa jis alga, užgynė, inkiszo in ka-! 
apielinke kentėjo nuo arkliava-i lojimą, ir padare vagim. Priesz ■ 
gio. fl’ai|) perėjo veik i ‘

. , ge- i Podžius.
žinojosi su drebėjo.

Priesz ji stovėjo tas, kuriam 1
sakant, visa jis alga, užgynė, inkiszo in ka-!

mėtai'ji stovėjo iszbeges isz kalėjimo;
vogė ir gere, gi 

Jisai : 
dalindavos su jais;

{įeinu, dėlto ji ir nesu 
Bet ant galo pavieto 
gini suėmė.

rr
lo žinia, jog antru kartu snim-

Uodžiaus ’ nyj dabar tave nužudyti,
visas jomarkas džiaugėsi... 'nenoriu. Nors apszauktas esu 

liet kodžiui h- gi nesisek.* vagim, pleszikn. bet tai no mn-
Javai nmižderejo, 
s tipo, reikėjo

l’aip perėjo veik 
aiko Lodžius 
re ir vogo..
žemsargiaiy

f p

Kodiene dar labiau !

Lodžius prisiartino prie Ko- 
irgaudavo.!<lžio iszsitrauko ilga peili 

žemsar- ’ praszneko:
• j -- Tu mane pa-1apgavai,

fai apie toki Lodžiu paskly- vertei in tai kuom dabar esiu. 
įleczian vienoj akimi rks- 

bet
t

tas ir del to paežio
g:r-

į nenoriu. Nors
ir gi nesis< ... 

kiaules isz- 
sekla pirkti, o-

i

Kad ir kiauliszkai.

* * *
V ienas jaunas vyrukas, 

Dy d ei i s k vai link as, 
Girtas ant žemes gulėjo, 

Ne marszkiniu ant saves 
turėjo.

() kada jau iszsipagyriojo,

sza liję.
kursą i
mums szalėlės, 
atlankiti ja.

Eisiva abudu in ta tiku kai
meli su žemoms triobelenis. ku
riu sziaudiniai stogai žaliuoja 
samanom apžėlė arba, baltuo
ja žiemos kauru užkloti. Va
karas.
ja, net ir fczunes

■|nuo szalczio ir žiauraus vėjo 
susislėpė kur in pastoges ir gn- 

snausdami, 
ausis

f'l

1

ne

Visur tila vieszpatau- 
slepdamiesi

sugrįžtu - atsiliepe gal Dievas < 
jiems kaulus sudėt i 

mes iszezini....
— Didžiuojuosi ir asz - per

trauke sena motina 
auklėjau vaikus už 

pamirszta mus. 'nereikalauju gedintis....
“Garbe

kam
1

Netikiu in tai, idant jie 
kada-nors 
sena motina apsiverkus - 
ten linksmas gyvenimas, 
jiem misliti apie Lietuva, kam
laisve mainit ant nelaisvos. — 
Labiau 

kad jie 
Man motinai dau 
skausmas drasko szirdi mislis 

visus mano 
datirus auklėjant |žmonėms gero noro.” - 

juos neturėsiu ne to smagumo, 
idant jie užmerktu man akis;Imu ir maldingumu perpildrnti 

kad to nesulauksiu, I daugi

- kad isz- 
kuriuos

f

-

lllj

i 

'1 
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i

szi rd ispaudžiaman
*tas,

i

Ii susirieto ir tik

didesnis;
augsztybiu - tarė • » • t •■ o 1

ant 
abudu 

ant žemes

Dievui 
vėl 

jiakajusvargus ir seneliai -kad už 
ruposcziusKaip su juom buvo, tai neži- jn jautrios ausis ir sznerves 

nuolat juda, kaipo jautriu 
lobi 
vien siau- 

modžius, 
szakas, 

daužida- neiszsižadejo Jo, laimina...
masi in kampus triobu 
minga i vaitodama, a rba barsz-

n o jo.
O tu \argsze vaikine,
Tu tamsus sutverime,

Kas isz tavęs bus, 
Jaigu darai kaip ne žmogus?

įA -x

<1 a boja n ežiugu, 
duondavio. Viesulą 

blaszkidama 
pnrtidama 
sziaudines palopius,

nar
savo

Ir laimingi seneliai džiaugs

czi a
nuogas

žinau
trokszcziau
juos kaip jiems

I 

si 
įmokiesi 

valgo.
ir garbino 
Linksmos

to
bent žinoti apie! Dieva negu

Dievas, jeigu j jiems buvo kalėdos!...
! ...Teip braingus skaitytojau

augiau

žodžiu, uos;pamislyk ir tu ar nepalikai Se- 
teveliu, ar sulinksminai 

juos, ar džiaugiasi tavimi isz- 
leide in svetima szali, ar gėri
si ir didžiuojasi tavimi moti
na, kuriai tiek daug esi kal
tas. Jei mislis atšakia tau prie- 
szingai, rūpinkis pataisit savo 
klaida, stcngkis sugrižt ant ke
lio, kuriuomi kiekvienas žmo
gus privalo žengti, idant visi 
su džiauguinu galėtume tarti:

‘‘Garbe Dievui ant augszty
biu, o ramybe ant žemes žino
moms gero noro?’

N (*d a baigė savo 
pertrauke 
žingsniu, 
kažin ko.
duris ir in kambarį inejo gro- 
malneszis su laiszku isz Ame
rikos, Abudu seneliai paszoko 
linksmai, ir nors nežinojo nuo 
ko ir kaip raszo, ka jiems pra- 
nesza, jau buvo pilni džiaugs
mo. Tuoj pradeda prasziti gro- 
mntneszio, idant atplesztu ko- 
perta ir skaititu jiems. Gro- 
matneszis pažįstamas gerai 
žmogus ir sanukęsas hesisvat- 
to tik už gana padaro norui se
neliu. Ne trukus pradėjo skai- 
titi sekaneziai raszita laiszka:

‘ ‘ B rangu s Gimd y to ja i!
Isz priežasties ateinanezios 

mes musu Iszganitojnš. Teip! szventos Užginimo Vioszpa- 
J-L.žj, musu Isz^anito- 

jaus, sudedame jums mes jusu 
vaikai savo szirdingus linkėji
mus, o idant darodit, 
su linkėjimai plaukia isz tikru 
szirdžiu, siuneziame jums sa
vo dovanelias po keliolika rub
liu, isz kokiu kaip nuims ro
dos, geriausiai busit užgana-

i■
1

s kaus- I

'' 'H1* ■
' 'ii

I

i

I

4 jai juos
einanczio iii prieangi

Netrukus atsidaro

atbalsiai1 nuTaboka oj taboka,
! no kalte, 
nenumirczian.

mane in kalėjimą, 
Tave isz- 

pra-Lgelbeju, ir paleidžiu gyva del !
jog ir vagis

Vagiu, idant bildu Gerai, jaigu kas traukti ta- kidama in Stiklus langeliu, kil
boka moka,

Nes jaigu daug /ažy vos, 
Tai sutins nosis ir iszejs isz

galvos.
Kaip tai vienam Ohajiui pa

sidarė,
Jog beproeziu name uždare.

~ I — 7 ~ ----H ” ------- l'-- --  • ' - i — !

ežia darbininku neagauna. Jau' Inkiszot
žydeliai net lauka užaresztavo-:!Eztai asz vėl namie.
skolų neatmoka.... Žmones

• szneket, jog Dievas baus-Jo, kad parodytBet už pusantro mene-
me ant jo namu siunezia. Neži-dūri szirdi. 
ne, ar tas buvo tiesa ar ne. bet 
Kodžio ūke labai i 
pats, bala žino, kaip
Kol bernai dirbo, ūke tarpo —Į užgyniau.

linksmas bet da-Į Juozui i....
— Neveik mn pinigu. Jie 

manės neiszganys. Keliauk sau 
ir pasakyk žmonoms, 

Tai pasakęs nuėjo.
Kodis nežinojo kur esąs. Du 

mirties pavojai vėžintas ir va
gis teip ji suardo, 
kojų pastovėjo, 
parsi kraustė namo 
vaitos iszsirgo. Ts

ir teisinas. Su>i- 
buvo net

Kodžio

popieras.
Rado visur Juozo ta pati pasa- 

Reiszkia lengvas daly- 
Valandele patylėjęs dar

Kodžio

Kodis buvo
bar visai ne ta

Viena petnyczios vakara KO- 
dis su savo paczia važiavo na- 

B i skuteli bu-
Buvo vely

ti ja urns.
Alkoholis

Kodis
Kodiene paėmė va- 

arklius, 
\režimas vos 

Jau sutemo.
szale kelio per girria buvo ne-

.... - ... - . .. ... . ... . { »

savoAtsiimk savo trvlika 
nyko ir jis rubliu — tarė Kodis, krapszty- 
• iszrode. damas pinigus, kuriuos asz tau 

. .—r,.,. Praboczyk

mn pinigu.

man,
*

Jaigu Amerikos Lietuvei no
ti

su manim 
kaimo nameli,

riuose matit žiburėliai. Jei ne
beturi ko atlankiti kitur eiksz 

in pirmutini gale 
kurio bumuose c?

matomas žiburis. Inoje tuoj su
prasime, kad ežia laukiama yra 
kokia szvento, 
sidodanti isz dvieju 
gyvena.noziu kaip du
liai, apsitriusius ilsisi po die
nos darbui, 
nebrangiais drabužiais - ir lau
kia.;. Laukia 
valandos,
krikszczioniszkam

Šilszeiminele, 
seneliu, 
karvc-

1

I
i

pasakau:

visus

kyta. 
kas.
11 ž k 1 a u > e U o d ž i au s.

— Ar turi ka nors'savo pasi
teisinimui pasakyti.

Lodžius atsistojo:
—- A>z užilegiau

skunia — tas tiesa, bet kode] 
asz tai padariau? Jus mane so
dinkit in kalėjimą, gal žudinsit 
karsit, bet neklausiai, kas ma
ne \Trte tai daryti.

Sztai asz dabar
dirbau pas Kodi visus metus 
vogiau sykiu su Rodžiu 
metus, ant galo Rodis užgynė 
'mano kruvinu prakaitu uždirb
tus dvideszimts 
sumiszau, na ir padegiau sku- 
nia... Dabar, ponai 
man jusu užklausti, 
kaltesnis Kodis ar asz?

Tai pasakęs nutilo.
Teisine pasidarė triukszmas: 

nieks nesi tikėjo ižgirsti to, ka 
Uodžius pasakė.

rubliu... Asz

pavelyk it 
f kas ežia

Net ir teisė
jai užsimąstė, bet nieko Juozo 
naudai
Juozą nuvede atgal in kaleji- 

ani pietų,
valandoj skambėjo

nepadaro. Ant galo

sūnūs, 
suims 29

ina, teisėjai nuėjo 
Treczioj 
s z i t ok i ft nuotarme:

— “Juozus, Petro 
Uodžius, kerdžiaus
Gruodžio — szin metu vidur
naktyje padegė ūkininko Ro
džio skunia; padai'e nuostolio, 
pagal apkainavim ant 900 rubl. 
Niektidaris prie darbo prisipa
žino.

mou per girna.
vo “r.ž. ag 
vas ruduo.
\’ažiavo briczkoj.
pradėjo savo veikimą, 
užsnūdo.
džias.

už ragavęs”.
Kelias

Bando plakt 
bet jos neklauso, 
ritosi. Grabes

sveikas
m

jog vos ant 
Szaip taip 

Dvi sūn
ijęs apieO* r>

Uodžiu niekad nekalbėjo.
kad vagis, pleszikas Uodžius 
nuo mirties iszgelbejo. Galas. 

' ! ra

IN KARIUOMENE BERNELIS ĖJO.

In kariuomene bernelis ėjo, 
rgužes szi rd i s labai skaudėjo, 

, Lydėjo merguže berneli savo,
Ir tarė žodžius: “asz busiu tavo.

Eik bernužiai gink musu žemele

r rUe’

s

4

f

Melsnos už tave — raminsiu szirdele.
Žodžius merginos girdėdama bernelis,
Suszuko jausmingai: Mskrysiu kaip pauksztėlis.

Stosiu in eijes tarp draugu savo,
O kad sugryžsziu, ir asz busiu tavo, 
Eisiu gint Tėvynės nuo prieszo griobiko, 
Nuo to nedoro musu užpuoliko.

Palatbink tmin Dieve, duok rankai stiprybe,
Nes neapsakyta yru tavo galybe, 
Idant kardas rankoi man nesudrebetu 
Iiį kopusi “Vytis” visuomet žibėtu.

Asz draugu narsumu uždegsiu krūtinei,
KarhimheneAms narsi mušti Tėvynei, 
Dailiai mes visi kuopai žygiuojame, 
Ir musu Tėvynes preiszui neduosime.

, . “ValiorU .
Ari -■■■• ■-4.
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t Mes apygardos teismas' r
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apsitaisė czistais

gal tos szventos 
szventos valsam 

svietui, 
linksmos kiekvienam tikram 

kurioje UžgL

FARMOS — FARMOS.

krikszczioniui,

Neabejotinai tiedu seneliai latL 
kia jos; ant stalelio usztiestę 
balta, noi’s nepuikia bet czista

deda del auku
Del Uietuvos nupuolusiu 

kriokiu,
Po tani po laikraszczius gar

sina,
Kuria kožnoje apsigardoja, 

Patrijotai parsigyria.
Jog sudėjo tiek penktuku
Del visokiu susibankrutijn- 

siu versziuku,
O jaigu protingas neduoda’,
Tai tuojaus garsina, ir pa- staltiesių stovi indai su paga- 

duoda,
Jog tamsunai neduoda penk

tuku, 
Ant rbikalu tautiszku.

Da ir pagrūmoja su kuloku*
Not del yisu padaro juoku.
Vyruczei nepaisekite ant to

kiu krepszelniuku,
Ant tu amerikoniszku

szelninku,
Tegul laikraszczei teplioję, 

Tegul sau sziines loję.
O tiojei, ka in mokslą ejna, 

Tiejei ir mokslą, iszejna,
Be ainerikohiszku penktuku 

‘ Sudėtu ant juoko centuku.
ne daug

J

1 Tegul kiek kas gali, paaukauje, 
Ne cehtnka, bet kelis dolerius,

O žimc dydele tautoje bus,
Su tokiom aukom nustokite,
Kaip kudykei noblozhnokite, 

tais nikcleis nesu- 
szelpsite,

Nė vieno pilozopu nepadary
site,

Tik sau varda pagadysite! 
■11 ■1' ■ ■1 . ’e

Skaitykite laikraszti “Saule”
1 I ..

Amerike mokslas 
kasztuoje

Ba su

ma-

• ties Jėzaus musu Iszganito-

jog mu-

107 akieriu geros lygios že
mes 12 akieriu geros girrios in- 
vales vandens, didelis sodas, 8 
ruimu namas, didelis tvartas 
cimontuotas skiepas, ir kitokį 

Arti Mokslaines. 
Preke $6,500 Ga-

t

.į 
J 

| 

’1$ Ii

'I

mintais valgiais duobutėse, nes 
po staltiesių priklota kvap- 
sningo szienelio delei atmin-- 
ties kad Kūdikėlis Jėzus Už
gimė ir likos prakertoj per Jo 
Szveiieziausia Motina ant szie- 

ant vidurio
ant kurios guli1

' tineso,

i din tais.” —

budinkai.
Graž vieta.
Įima inmoketi $1,500 rankpiiri- 
gu o reszta ant iszmokesczio. 
Kita farma 73 akieriu, 10 akie- 
riu girrios daug
džiu, užtektinai vandens. Dide-

vaisiu me-

n

! ii
, į

V'1
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nelio paguldytas, 
stovi toriolka, 
dvi plotkeles. Seneliai sėdi jau 
pi’ie stalo bet ne valgo; abudu 
nulindo, abudu Uszarom apsi
liejo, mislija apie ka tokio 
liūdno, matomu yra kad mislis 
jiems abiem suteikia kartybe. 
Gal masto apie savo praeiti, o 
gal apie ateiti* kaine mato ka
pus. Ne!! Klausykim ka kalba, sziau be delei paPiirszimo apie

— Kur mUsu vaikeliai? — 
prabilo drebaneziu balsu Gene
lis.
sėda prie stalo valgyt vakarie
ne kuczios?
mus.

Seneliai su dideliu džiaugs
mu klausė suturėjo dvasa kru-

o gromotnesis tuotar- 
pn skaito tolhius - “ 
bran gus gimd y tojai, 
in jumis nerasziau laiszko ne
žinau ar ir brolis ir sesers ne- 
raszc, gal jie suramino jus sa
vo laiszkais. - Kas link manos 
tai brangus gimdytojai no Va

Atleiskito 
jog il^ai

lis namas ir tvartas ir kiti bu
dinkai. 9 gjTulei, pora arkliu, 
vežimai, pleszkes ' ir maszinos 
Arti mokslaines ir geležinkelio 
stoties. Preke $6,500. Galima, 
inmoket $3,000 reszta ant leng- 

Atsiszaukitę 
(D. 28.)

vu iszmokescziu.
ant adreso.

O. G. Mahon, 
Factoryville, Pa.R. 1). Q 

• )

Į
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Ar gyvi irsvėiki, ar jau

jus, vien delei to, kad raszi- 
mas laiszku žadina duszioja 

ir tada neno-

SUSITIKĖJO JOG Y AM FAIIABYB 
TIEK SMAGUMO.

'■ i

■^i irį

mintis tėvynės 
roms spaudžiasi po plunksna

— Ar mislija apie žodžiai :

Ah, kad ji'e mišlitu, tai 
jūg atraszitit bent kelis žode- 
Hns, o dabar jau beveik puse 
^ictil kaip nieko tipie jttos ne-

l

bežinome! - atsake sena moti
na.

Oh, kaip sunku pnsili-

Lietuva brangi, tęvi no mano 
Ar kada, nors pasilsėsiu ant 

krusines tavo ?
‘Teviszka pastoge, keno savas-

4 4

tini tapsi 
Kada savo senu savininku ne

teksi ?

Slunczlu Bzlrdinga padokavone Už 
tol p puikia knygą kokia yra “ Toks tas- 
Us Ir Viena Xaktii". Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu lax 
darbo tai luojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi thnn nerelkallhgas vietas. N1S- 
tikejau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau ueparsigabenau isz redyateš 
‘‘Saules”. Vėlinu kožnam Jiaja 
ir skaityti o turės srhagutao ėiugkHi 
kaip už szlinla dolertti. Su
Vincu a MalalHzka. Sparrows Point Md«
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4 SAULE I

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklto aplo kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adrcsavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines

— Tik 4 dienos lyg Kalėdų.
— Skaitytojai

Parduodu laivakortes

I
UNION 

NATIONAL 
. BANK 
k MAHANOY 
k CITY A

■

F

Capital Stock |125,00(kM 
Barnios A Profits |l40,00&tt 

pMliwrwm f
Mokame antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą prt- 
dedam prie Jusu piningu 1-m* 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
auose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas turė
tumėt reikalo su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Prei.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

LIETUVISZKAS GRAB0RIU3
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su Yleoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda įsa ryto, 
1 Iki B vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

-

Isz Kariszku Lauku kvi,etinm Ly'(','vi." <W«cijaužrubežiu ministerio

Naujas Llctuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Baniais Daktaras Karlumeaeje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapas. i 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iszmoklname 
vyrus ir merginas balbe- 
riauti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

IT. Mosuok of f.s, 
1202 Penu Avė.

y
L^-fcr

Pittsburgh, P*.

overkotus pagal

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus Ir 
nau

jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Tcipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as
Galima gauti sziuos viduose: 

No. 317 W. Centre St 
218 W. Spruce St. 

No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

M

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’.pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” 
kiu pareikalavimu. 
Ice Cream’as” 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
84 Cento 3b Mrtlmnoj City, r*

del viso- 
4‘Brick 

po 80c kvorta,

Saules” isz
Mahanojaus aplaikys kalendo
rius

— Mahanojaus i 
aplaikys

4 4

ateinanczia Potnyczia.
skaitytojai

i Kalėdų“Saules” 
numeri Ketverge.

— Mieste aplinkinėje 
Read ingo kasi k los mokos pet- 
nyezioje 24 - ta.

anglekasiai 
aplinkines
Visi

ir

isz
su-nutarė

zelpti straikuojenezius anglo-
West Virgin i o j su se-

isz šlubu ir

szios
s
k asius
noms drapanoms ir kitais rei
kalingais dalikais, nes tonaiti- 
nei anglekasiai yra iszvaryti 
pu r kompanijos
turės perleist žiema ant lauko. 
Neszkite drapanas po No. 9. 
West (’('litre uliezios, kur ran
dasi ofisas.

Daugelis studentu isz 
mokslainiu pribuvo pas tėvus 
praleist szventes.

— Publikines
utarninko net po

studentu

niokslaines

Yra tai žieminis nak- 
dienos su

sustojo nog
Nauju Metu.

— Utaraninke pirma diena 
žiemos.
ties pervirszinimas 
nakezia.

— Praneszu 
kad parduosiu žema kaina iki 
Kalėdų.
k

visuomenei

vieži Szolderei po 20c.
Rakinti kadi Hamsai po 25c.
Pork (’hops po
Teiposgi bus paukszcziu; gyvu 
ir negyvu didžiausiam pasirin
kime.
Teminkite kainas

|Metu. P. J. Kubertaviczius 600 
W. Pine Str.

— Pirkite kalėdų dovanas 
Art Shop’e.

dovanu
Tcipgi

28c.
t H J

po naujam

Želigowskis nepasiduoda.
Tautu Sąjungos sprendimui 

ir nenor isz Vilniaus iszsi- 
kraustyti. Vieton Zeligowskio 
lenkai 
Booicki.
menes būriai 
ga nuolat
Atvyko ir Balachavicziaus li-

Po priedanga naujos 
kariuomenes lenkai nor su-
szaukti Vilniuje Seimą, kuisai 
buk turėsiąs nutarti Vilniaus 

naujais ant- 
gyvento-

banditusurado kita
Nauji lenku kariuo- 

ir karo medžia- 
gabenama Vilniun.

kucziai.

Grasina
pleszia

no nuo

gyventojus, 
susirėmimu

kasdien atsi- 
zona ir plo

jau 
musu

Buvo 
su

likimą, 
puoliais ir 
jus neutralej zonoj.

Gruodžio 15 diena isz Kau- 
B. Baluczio Lietuvos

Atstovybe yra gavusi toki ka- 
blegrama:

Lenku būriai 
lenko in neutrale 
szia 
daug
žvalgyba. Ju buvo tiek daug, 
kad nebepriseina ju insakmai 

Tuos antpuolius 
daro kaip Zeligowskio taip ir 
reguliari
Patikrintomis žinomis isz Vil-

nurodyneti.

lenku kariuomene.

niaus 
Tautu 
(roles

Zeligowski 
Sąjungai 
Komisijai;

prieszmosi 
ir jos Kon- 

gana žymi
nauju karo pajiegu koncentra
cija matoma Vilniaus rojome.

vedama
Purickio ir Santarvės Atstovu 
iszkeliavo tarties su Kontro
les Komisija.

Kaunas
Sąjungos 
dėjimo) Komisijoiis davė Lie
tuvos 
su 
riu
Krontos iszkeliavusi buvo, ži
nia: Jis esąs nuo 
džios i
kad Gendrolius Zeligowskis 
Valdžios Paliepimu klausyses,

Vaiskui prisa- 
priesz Lietu-

Lietuviai

oo
Kontroles

Nov. — Tautu 
(Užveiz-

Delegacijai, kuri draug 
laukėjų Dalyku Ministe- 
Pu risk i u iii Jewie prie

Lenku Val-
nrediszka žinia gavės

ir kad jis savo 
nuo 19. 11. 
nebekariauti.

prusziskos Valdžios del vokisz- 
ku žalneriu perėjimo per Ku- 
bežiu, afsiliope Lietuvos Val
džia, kad ji nei viena žmogų in 
Užrubeži nėra siuntusi žalne
riu samdyti, 
sus,

bet priegtam vi- 
kurie atvyko atgal siuntė. 

Lietuvos Valdžia deda svarbu
mą ant to, kad szis pareiszki- 
rnas derėtu iszrodymui, kad 
mes dabojamo Vokietijos neu- 
traliszkumu iszlaikyti.

T

JUODYLA IR SVEIKATA.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GBABOBIUS.

♦

B, A A Ą JR

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlkszttnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius ir tt 
520 W. Centre HL Mahanoy City, Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

14,300 tonu, iszplauks
18 DIENA JANUARY, 1921

Treczia klasa $125.00.

kės, 
vius 
atsiliepė, kad jie tuomi sutin
ka, ir apsiima priesz Lenkus 
taipojau nebe kariauti.

Bet szitu
tareziu neatbodami, Lenkai 
vakar isz naujo prie Szirvintu, 
Skieteriu ir Romaniszkiu Lie
tuvius atsikartotinai užpuolė. 
Lietuviai buvo priversti gin
ties. Reikia patemyti, kad 
viens1 Lietuviu Bateli jono Ko
mandoras ta žinia gavės, priesz 
Lenkus vėl kariauti, Lenku 
Brigades Komandom užklau
so, ar jo Raiteliams tokajau pa
liepimas iszduotas, szisai rasz- 
tiszkai atsiliepė, 
tai nieko nežinąs.
jungos Kontroles Komisijons 
iszkeliavo iii Szirvintus, jeib 
ta dalyku ant vietos pajeszko- 
tu.

Kaunas 
gowskio 
nant, 
pabėgti, ir butu beveik sugau
tas tapes. Komandieras nuo 
Grodno tape sunkei suronytas. 
Viens szarvuotas trūkis, kursai 
Klepaeziu
Priesztvėrinio atvažiavo, tapo 
sunkiai paiszkžldytas ir vos ga
lėjo pabėgti. 1

rytus nuo Kve- 
Lenku Raitelei

ir apsiima tu s, i

«?w
i

vienpnsiszku Su- 
neatbodami,

kad jis apie 
Tautu Sa-

nevartojamaraszvln
bet su jos jiega 
galima tikėtis

Kabinas $180.00.
War Tax $5.00.

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 k laša in Eidkunus per Hamburgą $130.40. 

(Pridedant $5.00 War Tax)

Jau net ir raszylos jiega yra 
koaptuojama sveikatos užlai
kymo dėlei, ir pasirodo kad ne
mažiau yra neveikus už vais- 

o limpancziu ligu atsiti
kimuose kur kas daugiaus at
siekus negu vaistai. Todėl ko
dėl nepriskaityti raszyla vais
tu ei lose.

Nors
vaistu vietoj, 
visose ligose 
pagelbos. Vaistai tik kaikurie 
kai kuriuose atsitikimuose 
gelbsti, bet raszyhi vartojama 
abelnai ne gydinti, bet pra- 
neszti ir apsaugoti visuomenei 
kaip ligos iszvengiamos, 
kiu budu jos naikinamos, 
szyla daugiaaše prisidėjo pla
tinime sanitariszkumo, sruty
nui ir nuobegu reikaluose, pri- 
rodo pasauliui kad musios ir 

platina lim- 
panezias ir i n vairias ligas, be

tų ligu 
iszmokino

ir ko-
. Ra-

4

miesteJusu mieste randasi (’unard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

1

Karo medžiaga be perstojimo 
gabenome pro Lyda. Balaeho- 
vieziaus Ii kucziai 
Zeligowskio pajiega. 
gautu ir paantrintu 
m u matyti, jog 
ruosziasi

gruodžio 15 ir 20 dienu, 
sztabo virszinin- 

kas Bocicki nor parktuoti su
kilimo komedija (triksa.) Tuo 
tarpu daromas aktyvis priruo- 
szianias darbas, kad inscena- 
vusi (surengus) Vilniuje Sei
mą, kursai buk turėsiąs 
spręsti Vilniaus teritorijos li
kimą. Pasidaugino 
jimai ii' Lietuviu aresztai, kad 
palengvinus tyka minėto plie
no pravedinia. Tat viskas šu
kele daug neramumo visoj Lie
tuvoje. Jau praėjo dvi savaiti 
kaip tapo musziai sustabdyti, 
bet nėra jokiu ženklu, kad Že- 
ligowskis 
szingai, 
musziu sustabd vmas v ra 
ligowskio panaudotas padidi
nimui savo kariuomenes ir nn-

4 j<> O be 
Sziadien

pastiprina 
Isz visu 

praneszi- 
Zeligowskis 

su nauju

uodai labiausia

20.

antpuoliu

, Nov.
tvėrimams

jis patsai vos paskubo

— Želi- 
sugriu-

tarp 
Želigowskio

Apygardyj del

nesziodami tu ligu gemalus. 
Tcipgi iszmokino daugeliui 
reikalingumą saugiu ir czystu 
valgiu.

Tie laikai dar musu atmin
tyje, kada redaktoriai visai 
nenorėjo ir neapsiėmė talpinti 
ju laikraszcziu skiltyse jokius 
apraszymus sveikatos, 
t.t., 
nios ir kaipo

Pie laikai dar musu alinin
ką da

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

kreipktes paa Geo. .1. Bartaazin, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal Įdienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarals. 
ir ju bagažius ant laivu, 
kreipiasi in musu virsz-tninėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tauliecziai brangus kurie manot keliaut In Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prlderiste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring 9537.

Pasitinkatn žmonis ant 
Suteikiam 

Palcidžlain pasažierlus 
žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurieligu ir 

manydami kad tai no ži- 
__  , • ne žinios nebus 
indomios visuomeniai ir skai
tytojai tuomi 
dinti.

Bet laikai daug atsimainė, ir 
pats redaktoriai sziadien jau 
yra intikrinti kad ligų, svei
katos, sanitariszkumo ir visi 
dalykai kurie liczia ir apeina 
paežius skaitytojus labiauso 
pageidaujami.

Ir tai sziadien koki laikrasz- 
ti tik nepaimsime rasime jame 
apraszymus szios ruszies, nes 
visa Suvienytu Valstijų spau
da koaptuoja su Vieszosios 
Sveikatos Department!! platin
dama ir nurodydama kaip ir 
kokiais budais ligos iszven- 
giamos, Szie apraszymai yra 
szaltiniu iszvcngimo todėl ga
lime paskaityti 
giniu budu gydymo 
vadinti raszyla jos vaistu.

ap- lu Sziaures 
daines, bandė 
Geležkelihi Tilta paplaiszinti 
jie tape apsiausti , 
svaru Plaiszinimo medžiagos 
atėmė.

Rasite visokiu
szeiminos.

i 4 T >

del visos
gausite gyvu kvietku 

del Kalėdų. Jennie Refowicz,
129 W. Centre St. (t. f.)

— Pas ziegorninka .L Stan- 
kevieziu, 
pirkti visokiu dovanu 
ledu.
dabriniu
mote rems ir vaikams.
niu daigiu
špilkų, lenciugeliu, ir t. t. Teip- 

apsiavimu

gausite 
ant ka- 

Visokiu auksiniu ir ši
lai k rodei i u vvrams

geriausia

kaipo tai

y 

A ūksi- 
žiedu,

gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pas jin suezedinsi- 
te pinigo.
riams duosiu puiku 
riu. 3

Visiems kostume- 
kalendo- 

05 W. Centre St. (t.f.

ka.
jiems

(>•

persekio-
ir jiems 12

bus neužgane-

davimui 
rengtas

k raustytusi. 
visi insitikine,

Prie- 
kad 
Že-

Vilniuje bus su-

Sugar Notch, Pa. — Padėji
mas czionais neblogiauses, 
darbai kasi k losią ejna gerai ir 
del pribuvusiu darbu da užten- 

Daugelis pribuvo isz vir
ažu t iniu, bet nelabai 
czionais patiko, nes mane, jo 
czionais ras miltu kalnus, da
bar ketina dumi isz kur pribu
vo.

— Parapijoj dydžiauses pa- 
redkas po vadovysta musu pra- 
baszcziaus Sziupszinskio, nes 
yra geras gaspadorius ir prive
da paklydėlius ant gero kelio.

— Jau del nekuriu musu bo
belių labai yra reikalinga poni 
Baltruviene, nes musu bobel- 
kos trankosi po karezemas ir 
strapaliojo girtos namon, vy
rai ateja namon keike, bet bo- 
belkos moka 
nuo tuju užmetinejimu. Jaigu 
greitai nesusivaidys, tai koeze- 
las bus darbe, 
reikes svietui 
dorybių tuju moterėliu.

irtos namon

iszsik ivinkliot

o ir pravardes 
apszaukti apie

Chicago. — Tūlas Stanley 
Ostrowski, 54 metu amžiaus, 
8752 Escanaba Ave., 
panedeli buvo dukters apskus
tas policijai del nedoro elgimo
si su savo dukterimi. Policija 
atėjus ji suaresztavo ir nuga
beno South Chicago policijos 
stotin, kur jis ir pasikorė.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas, 901 ir 903 

E. Centre St. Mahanoy City,

praeita

(F 
imas.

prasidėjo I 
teismas Tamoszuno (?)•

(i >as i raszes) Balu t i s.
Isz to matyti, jog Vilniuje 

tarp lenku jau pasidarė despe- 
negana Želi- 

gowskio, priseina pasirinkti 
naujas banditas Bocicki, kur
sai turės sukilti 
kus ir priesz 
Pasitikėkime, jog Lietuvos ka
riuomene, 
Geležinis Vilkas ir kiti savano
riu būriai mokos no tik atsi
spirti, bet ir galutinai 
truiuszkinti sziu isztvirkeliu 
gaujas, kurie yra susuke lizdą 
Vilniuje.

Broliai 
kykimes tiktai vienybėje nors 
viename darbe prie Lietuvos 
apginimo. Aukokime dvigubai

racija.

Kaune

Lietuviu Pa-aiszkinimas.
Kaunas, 20i Nov. — Nuo 

Lenku iszleistosios žinios, kad 
lietuviszki Vaiskai sutarimu 
lauždami, Tautu Sąjungos Ko- 
misijona sutrikdine in frontą 
nukeliauti, ii' kiaur su Kanuo- 
lems szove, yra visiszkai ne
teisingos ii' pramanytos, nesza 
szisai Komisijomis, kurio 
das Prancūzu 
Chardigny yra,
Lietuviu pusėje užsilaiko. Szi- 
tas Komisijonas pasiuntė asz- 
tru Protestą in Varszava ir in 
Vilnių, kad Zeligowskis Ko- 
misijono Kvartetą prie Gedvil- 
ces tycziomis apszaudyti davė.

Ant tu žinių, kurios nuo ryt-

va-
Gendrolius 

kelias dienas
.log

Jiems 
prisema

Lietuvos 
kaip jau 
siunskime 
Valstybei.

skaitytojus

s
su i

Buckwaiter . Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus

ir priesz len- 
pati Zeligowski.

Lietuvos Szauliai,-

ir 
sziu

<rg< su-

Amerikiecziai

gynimo
esame

aukas

lai-

reikalams, 
aukavę, ir

Lietuvos

Lietuvos Informacijų Biuras.
Lietuviu Generalinio Sztabo 

Praneszimas.
20. 11. — Klepai-

vienas

Poiskelva,

Kaunas, 
czu kraszte užpuolė 
szarvuotas Lenku trūkis. Vie
nas vežimas iszszoko isz vė
žiu, likusieji gryžo ant Land- 
varavo link. Vakar Lietuviu 
kareiviai iszlygino perlauži- 
ma Lietuviu fronto. Lietuviai 
paėmė Szirvintus,
Lomelius ir Vidženiszkius. Jie 
sugavo viena Lenku brigades 
sztaba, viena regimen to sztaba 
ir daugiaus kaip 200 kareiviu 
bei laimėjo 2 kanuoles, 20 

Pa. Atnesza $1200 in metus, maszynpuczku, 9 minu /nesto
jus, 150 arkliu, 
(kukuos), 40 vežimu, daugiaus 
kaip 250 puczku ir viena auto- 
mobila.

In kontroles komisijos pa-

Parsiduoda isz priežasties kad 
locnininkas apleidžia bizni. Ge
ras investmentas. Atsiszau- 
kite ant virsz paduoto adreso.

(D. 21)

7 virtuves

*•

juos netieso-
ir galime

SKAITYKITE “SAULE”

I
i

I

Ar kartais kada
aplaikete keletą Szeru kaipo Ka
lėdų dovana? Yra tai nepaprasta 
dovana kuria daugelis Pennsyl- 
vanijos gyventoju paskiro del do
vanojimo del savo milemu. Sze- 
ras ar du szios Kompanijos Pre
ferred Stock’s atnesza begalini 
džiaugsmu. Aplankantis tokia do
vana gauna procentą 4 kartus in 
metus, tokiu budu jis niekad 
nepamirszta dovanotoji. $

Pennsylvania Power & Light Co. |
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus.

Fill this out NOW; mail it TO-DAY

PENNSYLVANIA I’OWER & LIGHT CO..
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
I enclose $.....................in [full - part] payment for.......................shares
your Preferred Stock at $93 and dividend per share. Please make out 
certificate in name of

g
NAME

ADDRESS

and foreward to me

Address I •***«■

Signed .................................................. ............................. ............................Signed . V

| MAHANOY CITY,

Turėsite 
iszkascziu del pataisymu.

Grotai ir vidurys yra teipgi 
padirbti isz gero geležies lead 
ant ilgio laiko užtektu. Vis yra 
geriau mokėti preke už gera 
pecziu negu mokėti kožna meta 
už pataisymus.

BUCKWALTER ENAME- 
LAVOTI PECZIAI sucezdina 
jumis rarbo, nereike szvakso 
nei szcpccziu.

Yra skirtumas tarp enamelo 
ant pecziu. Nekuris enamelas S 
yra kaip kvarba, jisai sutruks jj 
ir nusilupa. Bet Buckwaiter Ž

2

*

y

I

Bet Buckwaltcr s 
pecziai enamelas yra uždėtas g 
atsakaneziai, nesutruksta nei 

nesilupa, yra tai tikrasis enam 
elis. Todėl pirkite geriausi 
pecziu o busite užganėdinti.

>!vii

GUINAN’S
, SHENANDOAH, MT. CARMEL. t

Sztai Koki Prietcli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczi&i ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaucsiates lyg save name,
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

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

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Prea. 
W.F. Rynkewicx

T. G. Hęrnsby

D. M. Graham, Pros.
J. H. Garrahan, Attorney

x P. C. Fenton

f'i

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewic* M. Gavula

i
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LAIMINGOS [ vieno daikto, tai bus jau ma- 
prie 

atlygiu ki'Ue
no galbūt ir paskutinis
įusu praszymas: j 

|visiems tarnams ir darbiniu- 
I 1 * . » >■» *■* • “ * .** “ • • »- • • •

VlUO^ll JUIIIr* 1\<L 1IV7ID <1111 
Hzvontes.... Sakėsi, /kad osan- 
k*z$ (>s naszl ai tęs, 
net tėvu nei motinu ir t. t.

Kaip jau perdaug inkyrejo
iHHiQv.v’innw

vistiek eisiu “berneliu 
neapleisiu....
pažins...

Jau buvo po
— žmones baieesi

inisziu
bene kas mane

pamaldų, jau 
skirstytis isz
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Tikras Atsitikimas isz
Amcrikonkzko Gyvenimo
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vyra Joną. Norėjo ji dar bent 
karta priesz įnirti paregėti, Bet 
priėjusi prie bažnyczios nedry
žo in bažnyczia i nei t i tik užsi
kniaubusi szventoriaus patve
ri je karsztai 
Dievo duksavo. ___ „_______
su Jurgiu kaip jau matome ir 
atrado.

Jonas savo žmonai viską at
leido ir dovanojo ir nuo to sy
kio net ir pats pasiryžo atmai
nyti savo gyvenimą ir atmainė.

Jurgis prigelbėjo jiedviem 
pradėt gyventi ir reikalingais 
dalykais ir rakandais užsivesti.

Nuo to laiko Vėl praslinko 
keletas metu.

Ir vėl mes turime
Jonai ir Jurgiai Stripinaicziai 
važiuoja in “piemenėlių” mi
szias dvejose karietose, 
jiems isz kelio 
juos pagodoja, nes 
inžymiausi to miesto miestel
ėnai prekejai ir labdaringu in- dėjo: 
staigu didžiausi rėmėjai palai- Vieszpatie mano motineliail 
k y to jai.

Jurgiai yra inkare vaikams 
naszlaicziams ir pabėgusiems 
seneliams prieglauda, o Jonai 
Tarnaicziu prieglauda ir nu
puolusioms moterims pataisos 
namus kuriuos pati Joniene ir 
užžiuri, ir žinoma, kad jie atsi
žymi szvarumu, tvarka ir tiks
lingumu.

Kaipo pirmiaus 
vo pajuokos

Szirdis Motinos
ir priemeldėsi

Kur ja J onas

Kalėdas.

Visi 
traukėsi, visi 

tai yra du

:b 
? < B 
'' r. • 

;BB 

B'

’’ B ■ ••
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Buvo tai apsiniaukusi nak

tis mieste Filadelfijoi panaszi 
Motiejaus Szukevi-

nesiskubindamas, 
del savo

jiai daugiau buvo linksmybes.
Už kokio tai laiko Motiejus 

pasveiko su pagelba geru kai
mynu, kurie ne tik jin prižiu- 
rinejo, bet ir jojo apleista duk- 

Dabar jam buvo leng
viau o ir dukrele galėjo geriau 
prižiūrėti.

nes jojo misles painiojosi kaip 
stalo suSėdėjo prie

role.

y

atsisedias. ant

in szirdi 
czaus, o priek tam artinosi Ka
lėdos. i

Motiejus
pagamino vakariene 
szesziu metu dukreles Onutės 
po vakarienei
krėslo, mokino mergaite pote
riu, o kada pabaigė, Onute da- 

“ amžina atsilsi duok
M

o kada užbaigė užklauso tėvo:
— Ar asz daugiau nematy

siu savo motinėlės teveli ?
— Nematysi brangus kūdi

ki, nes tavo mama mus aplei
do.

Tėvas visaip

Joniene bu
vo pajuokos patarle, teip da
bar tapo pagarbos pavyzdžiu, 
kaipo pavyzdingiausia moteris 
pati ir sz<‘imininke. 
Jonu teip dailiai 
pora karveliu, džiaugėsi 
nes ir jiems už ju gerus darbus 
dekavojo, o Dievo malone juos 
laimino. ✓

Po “piemepeliu” 
mus vadino paezia 
mo, bet szi atsakei

— Jonuti dar pasimelsk i va 
ir padekavokiva Vieszpacziui 
už jo malones juk sziadie mud
viejų diena, kurioje suradova 
prai-astaja meile ir laime.

— Tegul bus garbe ir de- 
kavone Tam Kuris užgimda
mas ntnesza pasauliui ramybe, 
atsake Jonas.

Dar valandėlė pasimeldė va
žiavo namo, 
do J urgius jau ju 
ežius kartu su kitais sveeziais 
pasveikinti juodveju su sukak
tuvėms 25 metu nuo pargryži- 
mo in pora, po žinomo juodvie- 
ju persiskyrimo.

Linkėjimu pasipylė virtines 
juodu visiems nuoszirdžiai de
kavojo, bet galiausia pasakė:

— Kad ne “piemenėlių” 
muszios, - Dievas žino kas szia
dien isz mudviejų butu buvę. 

Ir dabar nors
pražilę ii- susikuprine, bet ant 

piemenėlių” misziu visuomet

Juodu su 
gyveno kaip 

žmo-

piemepeliu misziu Jo- 
važiuot na-

o parvažiavę ra- 
belaukian-

jie visi jau

44

sėdi pirmose lonkose.

KALĖDŲ j; 
S2VENTE Ii

Toje brangiausioje katali
kams szvente atėjimo ant že- 

Iszganytojo Betlejemo 
kūtelėje, Szv. Bažnyczia del
maldų iszkelmes padidinimo 
leidžia kunigams atlaikyti po 
trejas Miszias.

Tasai 
isz to:

paprotis iszvcdama

1

ne

pusry- 
jis su dukrele iszejo pa

pai rmo u nt

automobi-
sedejo puikei

žaibai.
nuleista galva maustė apie sa
vo nelaiminga gyvenimą, apie 
laime ir meile, szirdis jojo bai- 
sei kentėjo kada atsiminė apie 
gyvenimą savo paezios, kuri 
vede paleistuvinga gyvenimą 
su isztvirkeleis idant užgana- 
dyt savo pageidavimus ant 
puikiu paredu ir geru laiku.

Staigai kas tokis pabarszki-

Motiejus atsikėlė idant ati- 
Atidares duris, 

nusis-

: ■;

!

■ '

stengėsi, kad 
tik dukrele neklausinėtu apie 
mama, kuri del jojo buvo kaip 
numirus, 
asztuonis
pirmo meto savo 
nesutiko su savo paezia.
mus Onytei, da labiau apsun
ki uo gyvenimą tosios poreles, 
Nors Motiejus labai mylėjo sa
vo paezia nors stengėsi visom 
pajiegom jiai visame intikti ir 
rūpinosi daugiau uždirbti pi
nigu, bet niekuom negalėjo in
ti kt savo jaunai paeziulei, ku
ri mėgo puikei rėdytis, lanky
tis ant teatru ir szokiu. 
nuolatos jam zurzėjo:

— Nelaimingi mes. 
tavos nieko ne bus, 
visa g

>
Motiejus buvo vedos 

metus. Jau nuo 
a psi vedimo 

Gi-

•l>,i i

daryt duris.
net adbulas atszoko isz 
tebejimo.

Priesz jin stovėjo jojo pati 
Nebuvo apsiredžius in szilkus 
ir puikius kailinius, kaip jaja 
ta diena buvo mates, nes apsi- o
rėdžiusia prastais gružais dra- 
bužeis, su nuleista galva, ant 
kuriuos veido davėsi matyt 
nubudimas, motore prakalbė
jo: •

::
: ■

/' !

B'B;
• .i; : B:

Apie paezia 
norėjo ne primyti.

Kuczioje pavalgius, 
ežius,
sivaikszczioti in 
Parka Buvo jam smagu žureti, no in duris, 
kaip jojo Onute bėgiojo, szo- 
kinejo ir klykavo, žiurėjo ant 
pravažiuojeneziu 
liu, kuriuosia
pasirėdžiusios ponios. Staigai 
prisižiūrėjus in viena automo
biliu suszuko linksmai: 

r'
graži 

in laja 
szali ir isztikruju pamate 
lengvai važiuojent dideli auto- 
tomobiliu kuriame sėdėjo koks 
tai vyras su suvytusiu veidu 
nog paleistuvingo gyvenimo, o 
szale jojo sėdėjo Motiejaus pa
ti, pasirėdžius in brangius kai
linius.

Iszgirdus kūdikio szauksnia 
atsisuko ir pamate savo vyra 
su Onute.

Automobilius nuvažiavo lo
baus.

Onute užklauso tėvo:
— Kas tai buvo per vyras 

kuris sėdėjo szale mamos, ko
dėl mama, nesustojo ir manos 
nopabucziavo, juk asz sziadien 
per visa diena buvau gera ir 
meldžiausi už mamyte kad Die 
vas mums jaja sugrąžytu ant 
kalėdų. Tėtuli, 
czion, tankiau, tai 
matysime! ,

Motiejus ant to nieko neat
sake, nuszluoste kryntanezias 
aszaras, atsiduso gylei ir ėjo 
namon.

Vakare gulėdama savo ma
žoje loveloje tankei szaukda- 
vo: “ Mama! ’ ’ Gal ir sapno 
mato savo mama, nes vartėsi 
ir neramoi gulėjo.

Motiejus ilgai da neatsigule

— Mama! Mama! 
tėtuli kokia mus mama 
ir kaip puikiai pasiredžiu.

Motiejus dirstelejas 
ir isz t ikru j u

Isz 
asz turiu 

gyvenimą kensti vargus 
ir nedatekbu, tu neturėjai tie- 
sos vesti mane, jiai negali ge
riau mane užlaikyti.
buvau pas tėvus 
ir pilna turėjau, o dabar ka?

Nelaimingas Motiejus dirbo 
kiek tik turėjo pajiegu, diena 

tai buvo per 
pasisziauszu- 

Viena karta

Kada 
visko buvo

ir nakti, bet vis 
mažai del savo 
sios paežiu les. 

*

Motiejų patiko nelaifne, nu
puolė vargszas žemyn elevato
rių ir balsei likos sutrenktas. 
Jojo paeziule pradėjo ligoniui 
visaip iszmetinet, jog yra tin
ginys, ne moka darbo ir po ke
liu dienu apleido
dukrele ir nuėjo in tenais, kur

serganti ir

. r

Ciurek
D

‘B

B-:

: :: ;

J

jus

ateikime 
mama pa-

Macziau jus sziadien > 
.. Balsas mano kūdikioparke

nedave man ramybes, nes gilei 
in mano szirdi....insi smeige

Koks tai džiaugsmas iszgirsti 
isz savo kūdikio lupeliu taji 
brangu žodi 
mane szauke. 
pratau Savo 
randasi tikras
Tik dabar mano szirdis pabu
do.... Viską macziau ir in ežio-

“Mama!”
Tik dabar su- 

kvailybe ir kur 
džiaugsmas.

J i ji

nais sugryžau!
Motiejus paemias 

ežia už rankos ir ant pirsztu 
priėjo prie mieganezios Onu
tės kalbėdamas;

— Pubucziuok

savo pa-

savo kudi-
ki!

Kalėdos buvo linksmos del
Motie-

bet jojo
Onutės. / Gyvenimas 
jaus ėjo lengviau, 
szirdije pasiliko neiszgydintas 
sopulis, kuri neszioje su savim 
ilgus laikus. Jojo pati sten
gėsi jam palengvint gyvenimą 
visame, gailedamosi už pada
riniu neiszmintingo žingsniaus 
melsdama Dievo atleidimo kas 
diena. — F. B.
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Giesme 1.
Bernelis gimė Betlejem, dėlto džiaugės Jerusalem.

$ Priėmė kuna žmogystes, žodis Amžinos Dievystes, 
A jautis ir asil’s pažino Vieszpati Dieva Amžina, 
5 Karaliai Sabos atjojo, dovanas jam dovanojo, 
J Auksą, kodylą duodami ir mira drauge ncszdami.

Karaliai Sabos atjojo, dovanas jam dovanojo.

M Miras ženklina žmogyste, auksas Ano Karalyste.
Po tu dovanu,'amžina Dieva gimusi sveikino,
Tardami nepabengtomis “Tas karalius” valandomis, 

M Ir mes užgimime tame, Jezu Kristų garbiname, 
j* Tau garbe, Traicioje vienas Dieve! per amžinas dienas 

B___ _

Po tu dovanu, amžina Dieva gimusi sveikino,

Į Ir mes užgimime tame, Jezu Kristų garbiname.

Amen.
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4Permelsk Sūnaiti Tavo, kurs mumis atvadavo. 
Juozapai seneli, Tavo mums sūneli,

Duok czionai apturėti, potam dangui’ regeti. 
Buk pagarbintas, Jėzau paszlovintas, 

Nuo viso sutvėrimo, už Tavo užgimimą.
. Giesme 7.

Aniolai po gimimo Jėzaus duod’ apreiszkima 
Piemenimis: Jau mums Ižganytojis,

Ir svieto valdytojis, 
% Gimė isz Marijos. 
Kad tai anie girdėjo in Betleju atėjo, 
Kur prakartei’ gulinti iszvydo.

Jezu sunu Dovido, 
Pana su Juozapu.

O gimime garbingas, labai mums stebuklingas, 
Pradėjo Pana Sunu czystybej, z 

Pagiiiide Jj cielybej’ 
Panystes Szveneziausios.

Tai del musu stojosi, mažas nužeminosi: 
Palocziaus bagoto sau negavo,

Prie užgimimo savo 
Ponas viso svieto.

Tasai szviesiai rodosi, kurs figūroj’ dengėsi 
Arono rykszte sprogti pradėjo, 

Isz jos žiedas iszejo, 
Ir vaisiu iždave

Klausykit Dievo Tėvo, kaip Sunu paliecavoj: 
Tas yra Sūnūs man numylėtas,

Jums rojuj pažadėtas, s % 
To visi klausykit.

Dievui buk szlove, garbe, ne pabaigta vienybe, 
Kaip Tėvui, taip ir Jo Sunui mieliausiam

Drauge Dvasiai Szvencziausiai, 
’traiciai szlovingiausiaL Amen.

Amen.
V

b

Pietų Amerikos respublikos- 
se Kalėdos yra laikomos didele 
szvente Kurioje reikia priimti 
Szv. Komunija ir 

vaikai,
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Porto Picoje vaikai, eidami 
gulti, palieka už duriu oze ve- 
rykus, tikėdami kad Kūdikėlis 
Jėzus padės in juos kokia nOrs 
dovanele.

Peruvijoje kožnam name yra 
intaisoma Bet le jaus 
aplink kuria statoma daug 
geliu ir degama dauk žvakių,

Meksikoje nakti priesz Kalė
das gatvėmis vaikszczioja mu
zikantai ir grajina szventas 
giesmes, žmonėms renkantes 
ant vidunakezio miežiu.

Colombiijoje, Urugvajuje ir 
Agentinoje žmones gimsto 
grūdasi in bažnyczias, kuriose 
yra.laikomos miszios vidunak
tyje.- Kartais nei vietos tea 
negalima rasti.

Visur Pietų Amerikoje gi- 
mipes 
naujina
Prie to, valdžia atsimena sava 
tarnus; kožna kareivi, mari- 
ninka ir t.t. apdovanoji jin su 
szokia-tokia dovanele.

žmones
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Tikru musu Atpirkėju Ponu.

Vies, mes, mes per grieka Adomo, 
Sutrotyjom dangiszkaji Poną.

Bet, bet, bet atdarė mums dangų, 
avo krauja brangu.

I Jėzau, isz gerybes savo, 
lt’tolink nuo peklos pragaro, 

Idant Tave czion garbindami 
Atrastumem in dangų kele.

Giesme 6.
Judpai pamažu szlovink Jezu gražu
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Giesme 8.
Ant meto naujo, apsiliejo krauju, o kas, kas? 

Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.
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Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.
G ui’ kūdikėlis, kaip avinėlis; o kur, kur? '

Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.
Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.

Jautis pažino, Pana garbino; o kaip, kaip?
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu.
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu. 

Sargeliai bandos sztai iszsigandot, o del ko?
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s:
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s:

Greitai broleliai, begkit, vaikeliai; o kur, kur?
Tenai, kur vysto Panele czysta Sūneli.
Tenai, kur vysto Panele czysta Sūneli.

Begk, prasz.cziokeli, neszk, piemeneli; o ka, ku?
Vienas purplele kits karvelele vaikeliui.
Vienas purplele kuts karvelele vaikeliui.

Birb birbincliams, szvilp szvilpinelams-; delko ta?
Idant verkianti, vargus kentanti linksmintu*.
Idant veikianti, vargus kentanti linksmintu.

Anolai tada, greit baisa leido; o koki?
Dievui augsztybej’ garbe, žemybėj’ pakajus.
Dievui augsztybej’ garbe, žemybėj’ pakajus.

Karaliai jojo, karūnas klojo; o kur, kur?
Po Karaliūno gvddo karūna kojelių.

' Po Karaliūno guldo karūna kojelių.
Dangaus linksmybes junt, ir žemybes; o isz ko?

Jog gelbėtojas, Iszganytojas užgimė.
Jog gelbėtojas, Iszganytojas užgimė.

Gied’ Anioleliai, gied’ piemeneliai; o kaip, kaip?
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli.
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli.

Amen.

tefib jog asz negaliu eiti greitai sziuom keliu 
Tuiszmanyti, gali ir matyti,

Oieva saviep neszioju dėlto silpna vaikszczioju.
J arnikas atėjo, tame gimt turėjo

'as pagal apsakymu 
l)e* tau kalbėjau jog
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Nesabar miestuose, teipo ir namuose, 
įelei daugybes svieto, negausim pigiai vielos.
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Nekaip mane beganeze o sziuo mot vai;
Geps ozion eikime, laime atrasime,

luiiipe Kini

JoJtejo diena
Ityiirkejo j

Szfrankose i
Juodu visokes geribes isz dangiszkos augsztybos 

Sz^graudžiai verkianti ir szalti kentanti, 
[nivina szirdis mano, kur padėt neinmano.

O Jzapas savo Vieszpacziui tarnavo, 
įana szventa linksmino ir Jezusa garbino.

Del ėdžias szieno glėbeli bent viena, 
aisyk vieta Berneliui, czystos Panos Šuneliui.

Nek, pana czysta, ta vargu bendrysta,
Bgul mus nuramina ir szirdis palinksmina.

Je: suvystytas, gulėk paguldytas, 
štai tose ėdžiose, pilnai szieno pridėtose;

Gu o Szvencziausias, užinigk' o Brangiausias,

fampe kaniukszles szitos, negausiai vietos kitos. 
L laukta ne nuo vieno.

Itjnrkejo gimimo ir svieto ižganymo, 
mano, kursai svietą gano, x

o Szvencziausias, užinigk’, o Brangiausias, 
umis mielas Sūneli, o gražiausias vaikeli, 
ir jautis Vieszpati pajautė, 
teidami, kvėpavo ant Sutvertojo savo.

Ma szventoji, czystos pilnoji,
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Del darbszaus žmogaus, niekad 
nieko nestokuoja.

O tinginei no tu darbsziu žmo* 
niu isznaudoja.

Tiktai tada laimingu busi, 
Kaip negirtuoklausi 
Ir paczeduma užlaikysi.
/

Jeigu nemoki skaityt ir raszyf, 
Kad iszinokti, turi kito praszyt.

1

Szia gadynei, teip mokslas rel< 
liūgas,

Jog be mokslo, yra žmogus ne* 
laimingas.

Didelis mokslas žmogų negels 
bes,

Jeigu laukiniu papročiu neh 
pames.
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Kada iszsipilde laikas, idant 
Pana Marija pagimdytu, laz
davę insakyma Ciesorius Au
gustas, kad suraszyti butu 
visi žmones, idant kiekvienas 
eitu in savo miestą ten užsira- 
arrtrlll ir f nMl 1 GV/Tin V 1 T11 11 Vllfl

Kristaus meiles ta. svietą pa
niekinote, o ubagiszka gyveni
mą isz savo vplios priėmėte, 
idant kcleis angsztais ir asz- 
treis savo gyvenimo, su Jezu 
vaikszcziotumete; linksminki
tės ir džiaugkitos, nes Dievasj .m. — —m — — — * —— -— —*



i

®-

B

: B®®.®®
■ ®®b®®®®®® 

■® ■:®W®®i®®;®
'b® :■ ■■■

■ ■ ®l '
. <b® : 

ib®|ęb®®ib
bb®.®®b;-

Bb-®®®
IblB

®®- -; ®: - 
■

®b®B®®;^'-

Bį
.1® ®

®®;-Wi®®-®?

W ■

i i

TH M

b®.

®-..: •:*1

•'S. • ■ I

į-

®® ®

B®
•• ®bb

<®

I;

• ! •

J

Ė

įffl

;L

j-if?
:r

ii

■: ■ ®. a ’ 
:.ba :bab'; 
WM1 

ii®
b 

•-.a : a®*

I

■®

't i./: '

v
:, 1 f.

- i
: b.'

bflil 
b- \ ® b| 
III

®®-®| 

b.|b O

I
J -r®

vi - ■■

i ■ ■riB
®

bbbbb;

®

r:

Iii

'I ';

i f®.'®..'/-'.
i

l||
■

•' ■ f f
®l®

..

®b'b.b; 
b ! bb' 
bbblia 
bių?| 

Y T

I
®

•i • ;
:®į®®.®|

:®; b"

a a a® bv aaf.a®

'"■a :b®abal®a®: 
: aiva a® a ■; 
lllla 

■/.a v'1 į a: '®®a a.aa?į 
®lb®:b:b®; ■■

1® į

■ •

i ®
®®

I®
j' :
®i 'b

®!®b:
®

i' į

T

b

■b'i-.blai

'f:®. 1® K
. . :■

j

®
b®
b®
®1MMI 

.. ®: ® ®®:b'' 
®ffl®

■ ®®'f ■■ 
•--L'®

®-'; - Į 
'■®®® ®®®®®ia 

®! ®

i

b® b®b®bb|.

į

/

%

lb

GSAULES KALĖDŲ NUMERIS T

VARGE LINKSMYBE I

IMKI
/•■.■•I"

: ■
■ ■.

® bl®®®'. '

b®-®;
®>®.

®
.iii

®ib ;.b
<?■ ;<®- f®
®
®

b - ®BB ' ■■■ • . -®
®'bt®bb-b'

ii
bOi
b B®
tB

. ... f

MH

*

Si
■ ®/ ■ •

® ®

m
11
11

®®f
SW
ii®!.111!

gr
■I*

b-'iObbabv®

' Hf iO

b 'b'®

Si®i.

®®
® v

BillB8®■1Jw
Iii

®

‘ ■ M

S ®

1 wb:

K'
S:

b b. - f ||

®B b

b
® ■'
v ;■ ->®?
®:

1 ■y®®'

L.
■ <

■ b.® ■■ 

bi®
-

■. :ų=-

<1

f
■®®'

' ®bb

®

a

,Į

szi ta sugraibsz- 
in szi ryszuli, 

Miežiu

Asz klėtyj 
cziau, suriszau 
eidami ant Berneliu 
nuncszime, ar bus gerai?

— Žinoma, geriau ir būti ne- 
Žemaitis, — atsake Žemaitiene.

Susėdo maža Žemaicziu szei- 
va Įgyti k u ežias. Ant 

stalo buvo patiesta 
bet szvari staltiese. Kucziu va
kariene nebe tokia, kai būdavo 
anais metais. Pirma visko sta-

rūpina. Jis ne rusams ir ne vo- 
kiecziams vargeli vargsta, tik 
sau, savo tėvu, tėvynės nuo 
prieszu apgynimui.

aszaroso
dais! — suszuko 
staiga atidarydamas duris ir 
neszdainosi nemaža ryszuli. — 
Ir ka gi verkszlenimas gelbes. 
Mes kaip busime taip, bet savo 
kareiviams Kalėdų dovanu nn- 
neszkime. Isz ju ir Vincu b teks.

savo tėvu

— Na, vėl man-

, žuvies 
sriubos po

--------- — * .... . .............. ........... ... > -...... ............— .. ... ...... .... .
/

las būdavo a [įkrautas, dabar 
tik duonos bakanelis, 
biskuti ir skystos 
nepilna lakszte.

Po kucziu visi pralinksmė
jo. Magdute su Petruku net 
žaisti pradėjo. (Jtarninke jied
viem tėvas buvo po 
parneszes, bet jiedu 
inkiszo in riszuli
Lietuvos kareiviams neszti ža
dėjo.

Szaltas Kucziu 
tvezia 
kuris 
kus. N 
rnaieziu szeimvnai 
ežiu szaltoje troboje, nes gerai 
iszildyti nebuvo ganėtinai ku
ro, gi sziltieji rubai jau pernai 
žiema nusinesziojo. Žemaitiene 
nuolat dejavo, iszmetinejo pati 
nežinojo kam, kad nėra isz ko 
kuczias pagaminti.

— Turbut Dievas bausme 
ant mus uždėjo — sake Žemai
tiene — kad szalta mus žiema 
kankina tada, kada mes netu
rime ne kuro, ne rubu, ne mais
to užtektinai. Anais metais, ka
da visko turėjome, žiema vien- 
marszkinis galėjai 
vaiksztineti.

— Motyn, neiszmetinek per
daug, nes kaip esame taip, bet 
visgi savo namuose, troboje. — 
Atsiliepė Žemaitis. — Atmink 
kokias kuczias turi Lietuvos 
kareiviai ant fronto apkasuo- 

apsirede, 
.dar mažiau pavalgė, turi kau- 
ties prieszais. Ar esi užtikrin
ta, kad musu Vinculis dabar 
yra sveikas. Gal nabagėlis su
žeistas guli kur pusnyne, isz 
niekur pagialbos nesulaukda
mas ?

— Vargszas Vinculis! — Že
maitiene pradėjo verkti. Pats 
Žemaitis pasiėmė kepure ir 
iszejo produris.
Magdute, Žemaicziu vaikai, 
sėdėdami prie drungno pe
cziaus, ramino motyna.

— Mama, kaip asz užaugsiu- 
eisiu Vinca isz karo pavaduoti, 
— dantis nuo szalczio barsz- 
kindamas atsiliepe Petrukas.

— O asz nunesziu Vincukui 
valgyti, tik iszvirk, mama, ka 
nors skanaus. Velyk mes ma
žiau -valgykime, o Vincukui 
daugiau nusiuskime. — Malo
niu plonu balseliu Magdute 
motynai kalbėjo. Bet Žemaitie
ne, rodos, nieko nematė ir ne
girdėjo. Visa aszarose paplū
do. Jai, rodos, tik aszaruoti ir 
teskirta. Ir kaip gi neaszaruo- 
ti? Priesz du metu ant Karpa
tų kalnu krito jos vyriausis sū
nūs, pernai vėl du sūnūs tapo 
nužudyti: viena bolszevikai 
nužudė, kita pasigeria vokie- 
cziu kareiviai nuszove. Gi ket- 

. virtasis, Vincas, dar tebeka-
riau.ia. Bet su Vincu ii

vakaras. Ir 
didis vejas,i dar buvo 

nesziojo sniegą po lau-
\T0 taip buvo malonu Ze- 

laukti Ku-

po lauka

$
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if
se! Jie dar menkiau

Petrukas ir 
vaikai
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sulopyta riestaini 
nevalgo, 

kuri tėvas
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szaltasKalėdų nepaprastai 
rytas.

Keliai ir takai 
Ir Žema tezių 
beveik 
nežiūrint n-, 
anksti atsikėlė, iszvire pusry- 
czius, pažadino savo vyra ir 
pavalgė, iszsiskubino ant Ber
neliu Misziu, kad nesuvelavus. 
Kelione buvo sunki. Nors szal- 
ta, bet bebrendant per gilu 
sniegą Žemaicziai suszilo.

Jau ir bažnyczia pasiekė. 
Varpai sugaudo ir Berneliu 
Miszios prasidėjo. Žmonių pil- . 
na bažnyczia.
meldėsi prie užgimusio Kūdi
kėlio Jėzaus, praszydami, kad 
Jis apsaugotu juos ir tėvynė 
nuo žiauriu prieszu ir kitokiu 
nelaimiu.

Žemaitis, klūpodamas netor- 
li parėdyto Betlejaus Staine- 
lio, žiurėjo ir maste: “Kristus 
užgimė tarpe varguoliu dėlto, 
kad paliuosuoti žmonija isz 
vergijos. Jin didikas Erodas 
nužudyti norėjo. Tadgi Jis ne 
didiku tarpe gimė, kurie isz 
savo puikybes vargszus 
skriaudžia. Jis gimė tarpe mu
su ir gelbes mums užlaikyti 
Lietuvos tik-tik gimusia tarp 
vargu ir skausmu nepriklauso
mybe. Erodas norėdamas nu
žudyti Kristų — pats žuvo, žus 
ir Lietuvos prieszai, kurie no
rės musu tėvynės teisėtai isz- 
kovota nepriklausomybe atim
ti.”

Taip jam bemąstant pasi
baigė misziosi Prasidėjo pa
mokslas. Po graudingam pa
mokslui, kunigas pasakė, kad 
sziemet ypatingas szveneziamo 
linksmas Kalėdas, nes Lietuva 
laisva, jos kariuomene vakar 
prieszus visiszkai nugalėjo. 
Gale paragino remti kareivius, 
kuomi kas gali.

Žmones linksmi, pilni vilties 
ėjo isz bažnyczios. Žemaicziai 
skubino nuneszti in kareiviu 
stoti savo dovana. Isz ten gri
žo namo ir szvente szventas 
Kalėdas. Nors vargo buvo su
spausti, bet sulaukė tokios 
brangios szventes buvo links
mus, nes ja jau szvente laisvo
je ir nepriklausomoje Lietuvo-

apipustyta. 
nedidele t robele 

visai 'užpustyta.
, ant to

Bet 
v *
Žemaitiene

i!
i!Sveiki sulaukė szventu Kalėdų

Sveiki sulaukė metiniu szveneziu 
Paprocziu boeziu praboeziu musu 
Sveikinkim dranga kiekviena savo 
Tiktai nuoszirdžiai be jokio vyliaus 
Kaip musu boeziai per amžius dare.

Lai brolis broliui ranka paduodama 
Deszine spaudžia teip kaip Tėvynei 
Nesutikimai, barniai kivireziai 
Isz musu tarpo tegul pranyksta 
Szventa vienybe bujoja klėsta 
Keroja, auga, peczias stiprėja.

Ar katalikas ar cicilikas
Visvien mus’ brolis, mus tėvynainis 
Lietuviu kraujas visu vienodas 
Visiems Tėvynė •— boėziu szalele.
Visiems nelengvas svetimas jungas 
Visu akeles tėvynėn kreipias.

Ar mes bueziuosims, ar mes myluosims 
Ar savo barniais juokysim žmones 
Ar mes tasysim’s už tuszczia inaisza 
Ar pasisziauszc brolis priesz broli 
Vien’s kitams stens’mes kelia pastoti 
Apszmeiszt’ kaimyną, broli pasmerkti.

Neužlopinsime sąžines baisa
Kurs nuolat skambis kaip garsas varpo: 
Atbusk Lietuvi atsipeikėki 
Meile gyvybe viso pasaulio
Buk tvirtas meilei’ 7—kalnus nuversi.

Mylėk tėvynė Lietuva brangia 
Lietuvi broli mylėk kiekviena.
Atleisk nuoszirdžiai tam’ užgavo 
Tarpe savųjų platik vienybes 
Ramybes sėkla, — meilės žiedeli. 
Dievas ir meile padarys viską.

Ateis ramybe Kristaus žadėta
Jausis laimingais pasaulio žmones...
Meiles, malones sekime grudus 
Vietoje kumszties rodykim’ szirdi 
Draugui ir prieszui bet ten kur galim’ 
Nesutikimai isznyks kaip durnai.

Sveiki sulaukė szventu Kalėdų 
Sveiki kiekvienas broli sesele 
Kristaus gimimo szvesdami szvente 
G imkim’ per nauja meile  je Kristui 
Turėkim szirdi, sąžine gryna 
Busim laimingi kaip aniuoleliai.

Lengviaus vargelio junga pakelsim 
Ramiaus žiūrėsim’ ir in rytoju.
Nasztos nelaimiu nenusiminsim’ 
Kiekvienam žmoguj’ matysim’ draugu....
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kad jaunystes inspudžiai pasi- ra szirdi ir už jo turtus, 
lieka žmogaus atmintyje visa 
jo gyvenimą, ir nekarta darosi

myninke griebė už szluotos ir pecziaus ir szildomesi. Janke- 
....... BR> ___ o ,____ apvanoti szo- bene klausia ar judu nenorite 
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LAIMINGOS 
KALĖDOS

Buvo tai Kalėdų rytas. 
Lauke szalo, kad net tvoros 
i r šie 1i osi * s ienoj u rastai 
sprogalam i poszkejo. M e,. 1 Žlaį 
apszarmoje tarsi rojaus krik- 
sztolu lapeliais apsidenge nuo 
balzangos menulio szviesos 
spinduliu laužymosi mil i jo
nais spindaneziu tarsi szbar- 
stytu brilijantu grūdeliu, tar
si kokiu tai dangiszku žežir- 
ku kibirkszteliu žėrėti žėrėjo. I 
Laukai baltu sniegu patalu 
nukloti, dangus žvaigždžių 
'milijonais nusagytas, 'visur
tylu, ramu, szventa iszdidu ir 
puiku.. Tylu, net szunelis ne
sulos, vilkas nesustaugs, nei 
nakties pauksztis jxdeda, nei 
apuokas heukte|e$s /aesluvai- 
los; visi nuo baisaus szalczio 
pasislėpė kur nors pastoges 
palepese ar krumu tankumy-
iruosfe Tungso-gunkso, kliu t a,

Sttripinaicziu 
szviesa szvieczia, 
dama baigė savo

gri nczlioje 
lovoje gule- 

gyvenimo
u ivikis ©c ne pi 11 p 

Apie jos lova
inaitieno.
sustojo tar-

naites, tarnai ir du sunu Jo
nas ir Jurgis; prie gaivu dega
vjifizlįKno grabnyozia^ viena
isz kaimynku balsiai skaito
maldas prie murs 
dvi i mi /111

zlancziu, vi-
1 z- x f i 1 1A 11 • 1 1 11 / 1 1su v viliuose mai 

Inas ir akyse asza
losi nuiiuiii- 
ros.

Ilga laika ligone gulėjo,
kaip ir apmirusi. bet staiga
tarsi gyvubes auiuolui spar
neliu užgavus jos veidas nu- 
szvito, akys atsivėrė, apsi
žvalgo apie save ir pamacziu- 
si visa graudingai nu lindusi 
būreli pratarė:

Vaikeliai neliudekito, 
jau ate j laikas kuomet turiu su 
jumis ipersiskirti. Sziadie- 
na yra Kalėdos... Nei vienu. 
Szv. Kalėdų nuo savo paaugi
nu) ne apleidau nenuėjusi ant 
“piemenėlių” . misziu ir da
bar man rodos, kad jau laikas
yra ruosztis in bažnytėlė. Asz 
jau negaliu, bet jus vaikeliai 
rengkites ir nueje pasimelski- 
te prie Kadikelio Jėzaus ir už 
mane nusidėjėlė, nes jau ma
no gyvenimo ne tik dienos 
bet ir valandas baigėsi.

J i iki vie.ju suneria i ,■ ineldži u 
vieno daikto, tai bus jau ma
no galbūt ir paskutinis prie 
į u su |) raszy m a s: at I ygji'n k i iii d 

Į visliems tarnams ir darbiniu- 
tams gausiai už ju tarnavimo 
irdarba kaip asz numirsiu 
palidekite kuna mano in ta 
paežiu duobe, kur ilsisi mano1 
amžina atsilsi Jonelio kaule
lei — mano mieliausio vyro... 
O dabar vaikeliui eikite in 
bažnytėlė ir atminkite, kol 
gyvi .neatsižvelgiant Kalėdo
se pea.pl eisi u me t e “Berne
liu” misziu-- o tas atnesz 
judviem laime...

Eikite vaikeliai in bažny- 
ezia jau laikas.

Suskambino Kauno Kate
dros varpais, sugaudė ir kito
se bažnycziose... Szaltame ore 
keliatas bažnycziu varpu 
gaudimo garsas šiubudumas 
virpino orą, o to garso aidas 
loke toli toli, in abi pusi Ne
muno, Nerio... Atsimusze net | 
iii Žapiszkio ir kamendulio 
girrias ir tenai tolumoje su
siliedamas su tyla jis tyko, 
geso, nyko.

Miestas atbudo. Pilnos 
gatves jaunu ir senu didžiu ir 
mažu, visi skubiai bėga in 
bažnyezias, o daugiausia in 
Szv. Petro didžiaule katedra, 
kurioje dažniausia pats J. M. 
Žiunaticziuj vyskupas jKaleidu 
pįemeneliu is^kilmingiasaas 
nuszias laiko.

Meldėsi žmoneliai visi die
vobaimingai su pakelta prie 
Dievo szirdimi. Vyskupuį 
užgiedojus “Gloria in exeel-
sis Deo,” sugaudo visi varpai 
visi dideliausi Katedros var
gonai, keliu szimtu kleriku 
cĮliorasy dideliausias katedra- 
lis inaiszytas choras, o jiems 
pritarė visa bažnyczioje esan
ti žmonių * minia — ir ta 
’’Gloria” — teip grand i jo- 
ziszkai gaude, toki iszdidu 
inspudi dare in klausytoja, 
k a net pats nežinojai kur esi 
—- danguje ar ant žemeles. ‘

Po misziu dar Jonas su 
.Jurgiu ilga valanda meldusi 
prie szoninio altoriaus pa
rengta.

Jsz bažnyczios namo einan
ti gatvėje prie juodvieju pri
kibo pora jaunu gatves mer- 
gaieziu ir neat laidžiai melde,

kad duotu joins ka. nors ant 
^zventes.... Sakėsi, /kad osan- 
VzSos naszlaitesi, iiotuVincziol) 
net te v u nei motinu ir t. t.

Kaip jau perdaug inkyrejo 
tu mergaieziu praszymas —- 
tuomet juodu nutarė jas pa
imti kartu su savim, kad na
rni oje pi'r laikyt i per sz ve n los 
ir tinkamai suszelpti.

1 ’arsi vedu mergai tos' namo 
motina rado jau mirusia.

Nuo to laiko praėjo keletas
metu. Jurgis užbaigęs pre* 
kybos mokslus insitaise dide- 
liausitL krautuve ir apsivedęs 
su viena isz anuomet Kalėdo
si* rastųjų gatves mergaieziu, 
gyveno kaipo turtuolis mies
telėnas.

Turėjo visko, ko tik szirdis 
prie laimes trokszta ir pagei
dauja: ir pinigo, ir paežiu, ir 
gera vardu, vienu žodžiu sa
kant; buvo Tejimingu pilnojo 
to žodžio prasmėje. ,

Jonas-gi kaip tik prieszin- 
gai — buvo nelaimingu. (

O buvo nelaimingu, teip sa
kant, ne isz savo apsileidimo, 
bet isz Dievo davimo, ar ap
linkybių tokio susitelkimo.

Jis toip-gi apsivedė su an
tra isz tu mergaieziu ir my
lėjosi juodu kaip balandėliai, 
bet neilgai trukus nedoras 
žmogus insiinaiszes in juod
vieju tarpa suardė laime tu 
dvieju žmonių. Joniene pasi
davė nickszo ' viliugingiems 
prakalbejinejimo žodžiams ir 
Joną pametusi ižbego su savo 
suvedžiotoju.

Jonas to smūgio neperkon- 
tęjo ir isz susikrimtimo pra
dėjo gerti, apsileido savo už
siėmimuose, neteko tarnys- 
tos ir tapo valkata.

Jurgis isz karto dar norėjo 
ji perkalbėti ir jam pagelbėti, 
bet viskas buvo veltui. Ke
letą metu apie J o n a buvo net 
visai užinirszti.....

*♦* *♦*
Buvo Kalėdos. Žmonių mi

nios skubinosi bego in bažny
ezias, varpai gaude, gaude......

Nuo Alekso tos per Nemuną 
ledu ėjo žmogysta. Ne tai bu
tu Lietuvys, ne tai lenkas, ne 
tai burliokas. Apszepes, ap
žėlęs, nesiprausęs.... ’

Kartas nuo karto aplinkui 
apsižvalgo, sustoja, atsisėda ir 
vėl eina..,.

—- Ar eit ar neit?... — ėisih. 
v ištiek eisi u / ‘ bernui i u ’ ’misziu 
neapleisiu,.... bene kas mane 
pažins...

Jau buvo po pamaldų, jau
žmones baigėsi skirstytis isz '
bažnyczios, t uomet musu Jonas 
(nes tai buvo jisai) kelias pri
siartino prie prakartėlio ir 
pradėjo isz szirdies melstis 
prie Vieszpaties Jėzaus pa
veiksle Kūdikėlio... >

Meldėsi ilgai ir net nepasiju
to kaip visi žmones iszsiskirstė 
isz bažnyczios ir zakristijonas 
pradėjo su bažnyczios raktais 
barszlvintis... Tuomet pakilo ir 
jisai ir norėjo eiti lauk bet tuoj 
kaktomuszai susidūrė su bro
liu Jurgiu, kursmatyt ji paži
nes atidžiai seko jo pasielgimą 
ir lauke patogios valandos kad 
su juomi susieiti.

Iszejo kartu aim isz bažny
czios ir pradėjo sveikintis.

Jurgis pradėjo melsti Joną, 
kad eitu pas ji ant sveneziu, ža
dėjo ji aprengti žmoniszkai ir 
toliaus jo likimu rūpintis, Ind 
Jonas neapsiėmė sakydamas, 
kad jis esąs perdaug žemai nu
puolęs, kad galėtu ta brolio 
goraszirdysle naudotis, ir esą, 
nenoris būti savo brolio panie
kinimo arba iszeidimo priežas
timi.

Jedviem besznekant iszgir- 
do ka tai szventoriaus patvori- 
je suvaitojant. Paszoko priėjo 
ten isz kur vaitojimas buvo 
girdima, ir atrado, bebaigi an- 
ežia suszalti moteriszke.

Paėmė, nuvede ir netoli 
esanezia lietuviu arbatine ir 
nustebo, nes prie szviesos paži
no, kad tai buvo nelaiminga 
Joniene.

Jonienės istorija paprasta, 
toke kaip visu savo vyrus ap
leidusiu ir su suvedžiotojais 
prasiszalinusiu moterių.

Niekszas ja isznaudojo kiek 
galėjo, invare liga ir galiausia 
apleido. Moteriszke nupuolė 
in žmonijos padugnių eiles ir 
skaito save amžinai pražu v u - 
šia. Kalėdų varpai primine 
laiminga pažinti ir gyvenimą 
su savo žmogumi Jonu... Atsi
minė, kad Jonas kas metas 
“piemenėlių” misziu n^ipleis- 
davo. Pradėjo kokia tai pajė
ga ja traukt in bažnyczia, geide 
atitaisyti savo klaidas ir prasi
kaltimus priesz Dieva ir priesz 
žmones, o labjause priesz savo



Szirdis Motinos

riak
Mt

K

i

■

Is
?
B

fe,

Į®, 
k- ■ 
p’’ 
fe?
1

vyra Joną. Norėjo ji dar bent 
karta priesz mirti paregėti, bet 
priėjusi prie bažny ežios ned r y - 
so in bažnyęzia ineiti tik užsi
kniaubusi szventoriauš patvo
rį je karsztai meldėsi ir prie 
Dievo^duksavo. Kur ja Jonas 
su Jurgiu kaip jau matome i r 
atrado.

Jonas savo žmonai viską at
leido ir dovanojo ir nuo to sy
kio net ir pats pasiryžo atmai
nyti savo gyvenimą ir atmainė.

Jurgis prigelbejo jiedviem 
pradėt gyventi ir reikalingais 
dalykais ir rakandais užsivesti.

Nuo to laiko vėl praslinko 
keletas metu. /

Ir vėl mes turime Kalėdas. 
Jonai ir Jurgiai Stripinaicziai 
važiuoja in “piemenėlių” mi- 
szias dvejose karietose. Visi 
jiems isz kelio traukosi, visi 
juos pagodoja, nes tai yra du 
inžymiausi to miesto miestel
ėnai prekejai ir labdaringu in- 
staigu didžiausi rėmėjai palai- Vieszpatie mano motineliai!

Tikras Atsitikimas isz 
Ame riko įlinko Gyvenimo

r

kytojat
Jurgiai yra inkure vaikams 

naszlaieziams ir paliegusiems 
seneliams prieglauda, o Jonai 
Tarnai ežiu prieglauda ir nu
puolusioms moterims pataisos 
namus kuriuos pati Joniene i r 
UŽžiuri, ir žinoma, kad jie atsi
žymi szvarumu, tvarka ir tiks
lingumu.

Kaipo pirmiaus Joniene bu
vo pajuokos patarle, teip da
bar tapo pagarbos pavyzdžiu, 
kaipo pavyzdingiausia moteris 
pati ir szeimininke. Juodu su 
Jonu teip dailiai gyveno kaip 
pora karveliu, džiaugėsi žmo
nes ir j iems už j u gerus darbus 
dekavojo, o Dievo malone juos 
laimino.

Po “piemepeliu” misziu Jo
nas vadino paežiu važiuot na
mo, bet szi atsake i 

ir padekavokiva Vieszpacziui 
už jo malones juk sziadie mud- 
vie j u diena, kurioje surad o va 
prarastąja meile ir laime.

— Tegul bus garbe ir de- 
kavone Tam Kuris užgimda
mas atnesza pasauliui ramybe, 
atsake Jonas.

Dar valandėlė pasimeldė va
žiavo namo, o parvažiavę ra
do Jurgius jau ju belaukian- 
cz i u s ka rtu su k i tai s s veeziai s 
pasveikinti juodveju su sukak
tuvėms 25 metu nuo pargryži- 
mo in pora, po žinomo juodvie- 
ju persiskyrimo.

Lin ke j i mu pasipylė virtines 
juodu visiems nuoszirdžiai de
kavojo, bet galiausia pasakė:
— Kad ne “piemenėlių” 

muszios, - Dievas žino kas szia
dien isz mudviejų butu buvę.

Ir dabar nors jie visi jau 
pražilę ir susikuprine, bet'ant 
4 4 piemenėlių ” misziu visuomet 
sėdi pirmose 1 on koše.

Bu vo tai apsinlaukusi 
tis mieste Filadelfijoi panaszi 
in szirdi Motiejaus Szukevi- 
ezaus, o priek tam artinosi Ka
lėdos. , /

Moti e j us nesisk ubindamas, 
pagamino vakariene del savo 
szesziu metu dukreles Onutės, 
po vakarienei atsisedias. ant 
krėslo, mokino mergaite pote
riu, o kada pabaigė, Onute da- 
dejo: ‘1 amžina atsilsi duok 

M 

o kada užbaigė užklauso tėvo:

no

siu savo motinėles teveli ?

k i, nes tavo mama mus aplei
do.

s visaip stengėsi, kad 
:rcle neklausinėtu apie 
kuri del jojo buvo kaip

Motiejus buvo vedos 
metus. Jau nuo 

ipsi vedimo 
i- 

jiai daugiau buvo linksmybes.
Už kokio tai laiko Motiejus 

pasveiko su pageiba geru kai
mynu, kurie ne tik jin prižiu- 
rinejo, bet ir jojo apleista duk
rele. Dabar jam buvo leng
viau o ir dukrele galėjo geriau 
prižiūrėti. Apie paezia 
norėjo ne primyti.

Kuczioje pavalgius, pusry- 
czius, jis su dukrele iszejo pa- 
šivaikszczioti in Fairmount 
Parka Buvo jam smagu žureti, 
kaip jojo Onute bėgiojo, szo- 
kinejo ir klykavo, žiurėjo ant 
pravažiuojeneziu automobi
liu, kuriuosia sėdėjo puikėi 
pasirėdžiusios ponios. Staigai 
prisižiūrėjus in viena automo
biliu suszuko linksmai:

— Mama! Mama! Žiūrėk 
tėtuli kokia mus mama graži 
ir kaip puikiai pasirėdžius!

Motiejus dirstelejas in tuja 
szali ir isztikruju pamate 
lengvai važiuojent dideli auto- 
tomobiliu kuriame sėdėjo koks 
tai vyras su suvytusiu veidu 
nog paleistuvingo gyvenimo, o 
szale jojo sėdėjo Motiejaus pa
ti, pasirėdžius in brangius kai
linius.

Iszgirdus kūdikio szauksma 
atsisuko ir pamate savo vyra 
su Onute.

Automobilius nuvažiavo to- 
liaus.

Onute užklauso tėvo:
—- Kas tai buvo per vyras 

kuris sėdėjo szale mamos, ko
dėl mama nesustojo ir manės 
nepabueziavo, juk asz sziadien 
per visa diena buvau gera ir 
meldžiausi už mamyte kad Die 
vas mums jaja sugrąžytu ant 
kalėdų. Tėtuli, , ateikime 
ezion, tankiau, tai mama pa
matysime! ,

Motiejus ant to nieko neat
sake, nuszluoste kryntanezias 
aszaras, atsiduso gylei ir ėjo 
namon. '

Vakare gulėdama savo ma
žoje loveleje tankei szaukda- 
vo; uAfama!M Gal ir sapne 
mate savo mama, nes vartėsi 
ir neramei gulėjo.

Motiejus ilgai da neatsigule

mama, 
numirus, 
asztuonis 
pirmo meto savo 
nesutiko su savo paezia,
mus Onytei, da labiau apsun- 
kino gyvenimą tosios poreles, 
Nors Motiejus labai mylėjo sa
vo paezia nors stengėsi visom 
lajiegom j i ai v įsame inti k t i ir 

rūpinosi daugiau uždirbti pi
nigu, bet niekuom negalėjo in
ti kt savo jaunai paeziulei, ku
ri mėgo puikei rėdytis, lanky
tis ant teatru ir szokiu.
nuolatos jam zurzėjo:

Nelaimingi mes. 
tavos nieko ne bus, asz
visa gyvenimą kensti vargus 
ir ned atoki i u, tu neturėjai tie
sos. vesti mane, jiai negali ge
riau mane užlaikyti. Kada 
buvau pas tėvus visko buvo 
ir pilna turėjau, o dabar ka?

Nelaimingus Motiejus dirbo 
kiek tik turėjo pajiegu, diena 
ir nakti, bet vis 
mažai del savo 
sios pacziules. Viena karta 
Motiejų patiko nelailne, nu
puolė vargszas žemyn elevato
rių ir balsei likos sutrenktas. 
Jojo pacžiule pradėjo ligoniui 
visaip iszmetinet/jog yra tin
ginys, ne moka darbo ir po ke? 
liu dienu apleido serganti ir 
dukrele ir nuėjo in tenais, kur 

Isz 
turiu

tai buvo per 
pasisziauszu-

ne lai Ine, nu-

nes jojo mįsles painiojosi kaip 
žaibai. Sėdėjo prie stalo su 
nuleista galva maustė apie sa
vo nelaiminga gyvenimą, apie 
laime ir meile, szirdis jojo bal
sei kentėjo kada atsiminė apie 
gyvenimą savo paezios, kuri’ 
vede paleistuvinga gyvenimą 
su isztvirkeleis idant užgana- 
dyt savo pageidavimus ant 
puikiu parodu ir geru laiku.

Staigai kas tokis pabarszki- 
no in duris.

Motiejus atsikėlė idant ati
daryt duris. Atidaręs duris, 
net adbulas atszoko isz nusis
tebėjimo.

Priesz jin stovėjo jojo pati 
Nebuvo apsiredžius in szilkus 
ir puikius kailinius, kaip jaja 
ta diena buvo mates, nes apsi
rėdžiusią prastais grąžais dra- 
bužeis, su nuleista galva, ant 
kuriuos veido davėsi matyt 
nuliūdimas, motore prakalbė
jo-
— Macziau jus sziadien < 
parke..... Balsas mano kūdikio 
nedavė man ramybes, nes gilei’ 
insismeige in mano szirdi.... 
Koks tai džiaugsmas iszgirsti 
isz savo kūdikio lupeliu ta ji 
brangu žodi 
mane szauke.
pratau Savo kvailybe ir kur 
randasi tikras džiaugsmas..,.. 
Tik dabar mano szirdis pabu
do.... Viską macziau ir in ežio- 
nais sugryžau!

Motiejus paemias savo pa
ežiu už rankos ir ant pirsztu 
priėjo prie mieganezios Onu
tės kalbėdamas;

— Pubucziuok 
ki!

Kalėdos buvo linksmos del 
Onutės. / G yvenimas Motie-

k: ■ : ' ■ ■ ■ -

jaus ėjo lengviau, bet jojo 
szirdije pasiliko neiszgydintas 
sopulis, kuri neszioje su savim 
ilgus laikus. Jojo pati sten
gėsi jam palengvint gyvenimą 
visame, gadėdamosi už pada
riniu neiszmintingo žingsniaus 
melsdama Dievo atleidimo kas 
diena. — F. B.

‘4 Mama!” Ji ji 
Tik dabar su-

savo kudi
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Toje brangiausioje katali
kams szvente atėjimo ant že
mes Iszganytojo Betlejemo 
kūtelėje, Szv. Bažnyczia del 
maldų iszkelmes padidinimo 
leidžia kunigams atlaikyti po 
trejas Misžias.

Tasai paprotis iszvedama 
isz to:

Bažnyezios inkarinio pra
džioje, kada krikszezionis 
asztriai buvo persekiojami, 
k u n i gai slap ta i sz viguos v i e- 
tos in kita persikeldinedami isz 
prievartos turėjo laikyti ML 
szias net kelias dienoje ir tai 
visokiais laikais, tankiausiai 
naktimis, idant tik suspėjus 
tikintiems paszvesto Eucharis
tija, kas be Misziu negalima 
padaryti.

Po tam tasai tankaus Mi
sziu laikymo paprotis užlaiky
tas tik didesnėms szventems, 
kada tikintiejei turėdavo Mi- 
szias iszkkuisyti, o juk visiems 
sykiu susirinkti nebūdavo gali
ma. Tais laikais Misziu sku ti i s 
nebuvo apribuotas. Tiktai 1022 
mete vyskupu susivažiavimas 
kunigams Aliszias lig 3 kartu 
dienoje apribojo, o laikui bė
gant ir tasai paprotis isznyko, 
bet senovės atminties palaiky
mui, kad kunigai kadaisiai lai
kydavo kasdiena daug Misziu, 
popiežius Aleksandras II leido 
k u n i ga m s 1 ai k y t i t re j a s M isz i a s 
tik pirma diena Kalėdų diena. 
Tas liepta atlikti priverstinai 
kožnam kunigui, jei neatsiran
da svarbios tame dalyke klin
ties.

Pirmosios Miszios nekurtose 
bažnycziose vidunakti laiko
mos, atmincziai, jog kaip sako 
pranaszas Izajas: “Kadanak
tis buvo savo pusjaukelej, 
Iszganytojas užgimė ’ ’,

Antrosios Miszios laikoma 
ausztant, iszreizkimui, jog 
žmones pirm Iszganytojo atė
jimo gyveno giliausiose tamsy
bėse, o Iszganytojas atėjės 
juos isz tu tamsybių iszliuosa- 
VO. < '

Trcczios Miszios, szviesoje 
laikomos, primena szviesybe 
tu maloniu, kuriomis užgimęs 
Iszganytojas, kaipo užtekėjusi 
skaisti sau lute, apsz viete vi sa 
svietą.

Giesme 1.
y Bernelis gimė Betlejem, dėlto džiaugės Jeruzalcm. 

I’riemo kuna žmogystes, žodis Amžinos Dievystes, 
jautis ir asil’s pažino Viėszpati Dievą Amžina, ,

y Karaliai Sabos atjojo, dovanas jam dovanojo, 
Auksą, kodylą duodami ir mira drauge neszdami.

M Miras ženklina žmogyste, auksas Ano Karalyste. 
Po tu dovanu, amžina Dieva gimusi sveikino, 
Tardami nepabengtomis “Tas karalius” valandomis. 
Ir mes užgimime t ame, Jezu Kristų garbiname.
Tau garbe, Traicioje vienas Dieve! per amžinas dienas

S® Amen,
Giesme. 2.

Sveikas Jėzau mažiausias 
Kudi k e I i s brangiausias, 
Tame jo užgimime, 
O Panos pagimdime,

Dievui garbe duodami, giedokime.

Giesmeles giedokime, 
Tame Jo užgimime,
0 Panos pagimdime,

Linlksmi n k i mes ir džiaugkimes.
Die\mi garbe duodami giedokime.

Il.l VI Bill o CllllHIUJj

Dėlto žeme linksminas
Tame Jo užgimime, 
O Panos pagimdime,
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y Dievui garbe duodami, giedokime. Amen.

Giesme 3.
Prie Dievo užgimimo, Aniolai prie džiaugimo, 

W Jam linksmai giedokime, Dievui garbe duokime. 
M Pana Sunu žadėto, czystai savyj’ pradėta,

Pana gimdo ant svieto.
»5 Aniolai ganantiemis apsako piemeniemis

Jėzaus Dievo giminia, musu palinksminimą.
Pana Sunu žadėta, czystai savyj ’ pradėta, 

y Pana gimdo ant svieto. -
Trys karaliai atėjo, dovanas jam padejp, 

M Mira, kodylą davė, ir auksa linksmai savo, 
y Pana Sunu žadėta, czystai savyj ’pradėta,

Pana gimdo ant svieto. Amen.
§5 Giesme 4.

Gul sziendiena jau ant szieno 
Karalaitis szio svieto, —- 

Ižganytojis ir redytojis, 
Aprenk’sau prasta vieta.

S3 Piemeneliai atbegkite,
M Anam linksmai giedokite,

Naujiena negirdėta!
i Ir mes visi czion giesmėmis
y Su anais garbinkime

Karaleli, Mažutėli,
Gimus isz panos Berneli.

S? Teip Vargingai paguldytas,
\ Verk, stainelei’ suvystytas,

5d Ana palinksminkime.
5* Dabar tada jau atrado,

Visas svietas linksmybes,.
ĮmĮ Kad mums geistas yr’ atsiustas,

Diev’s isz dangaus galingas.
Ana dabar ginklime,

Sį Su Aniolais giedokime:
Garbe jam ant augsztybes.

8$ Sveikas, Pone per malone,
M Kurs linksmybes apleidai,.
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Nusižemint daleidaj, 
Meile Tavo tai padare. 
Jog mums dangų atidarė,

Ant szieno paguldytas.
Tarp bandykszcziu be ponykszcziu, 
Rodos czion pagimdytas.

Žmogus žemei prilygintas,
Grieszninks bandykszcziu vadintas

Trys karaliai kad isz valios,
Savo žeme paliko.

Tikra viera ir apiera
Dievui savo intiko,

Dovanas Jam dovanojo,
Vertai kad apieravojo,

Po tam dangų dastojo. Amen.
f . '■ ? Giesme 5.

Kokia mums linksmybe isz dangaus 
Pasirodė mieste Betlejos.

Ak, ak, ak! linksminasi dangus,
* Kad, kad, kad! užgimimas brangus. 

Jėzus Kristus Ižganytojas, 
Sūnūs Dievo ir atpirkto jas;

Linksminkitės, Aniolai dangaus,
Nes užgimė delei žmogaus.

Džiaugkitesi, visi Arkaniolai, 
Giedokime szventam berneliui:

Szv., Szv., Szv. yra Vieszpats Dievas.
Visogalis tikras musu Tėvas.

Jau užgimė Sūnelis Dievo.
Isz augszeziausio dangiszko Tėvo, 

Linksminkitės czionai, visi žmones, 
Jog užgimė isz savo malones,

Pilnas, pilnas yra dangaus garbes, 
Ir ant žemes Jo visos szalis,

Jau, jau, jau sutrynė biesa, 
Ir, ir, ir jo galybe visa.

Pamynė po kojų szetona,
Marija gimdydama Sunu,

Su Juozapo szventu Sun

Tuiszman v t i, 
pieva savir

Jauniky au.jo
^as pagal a

Del tau kaliu - i

Neaabar m i esi

Sž^raudž 
kruvina /A t
ana

unm

b
'*-s ’Z
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GIM IMA SUNAUS DIEVO.

1

Tikru musu Atpirkėju Ponu, 
s, mes, mes per grieka Adomo,

w/

OIK

>

atvadavoPermei sk Sūnaiti Tavo, kurs mum i
;apai seneli, Tavo mums sūneli,
Duok ezionai apturėti, potam dangui’ regėti 

Buk pa
Nuo 1

v

■'X

/H

Bet, bet, bet atdarė mums dangų, 
Praliedams savo krauju brangu.

) Jėzau, isz gerybes savo, z
kt’tolink nuo peklos pragaro,

Idant Tave czion garbindami
Atrastumem in dangų kele. Amen.

Giesme 6.
J udpai pamažu

ruiszmanyti, gali ir matyti,
dievą saviep neszioju dėlto silpna vaikszczioju.

.1 arnikas atėjo, tame gimt turėjo
■as pagal apsakymu, duos žmonėms ižganyma. 

Be4 tau kalbėjau jog czionai norėjau,

Nernbar miestuose, teipo ir namuose,
iai vietos.

tanezia

ęlei daugybes svieto, negausim pig
diliai velytu, kad kaklus puldytu!
okaip mane beganeze 0 sziuo met v■ fGeįis ezion eikime, laime atrasime, 

tampo kaniukszles szitos, negausim vietos kitos
Joaejo diena laukta ne nuo vieno.

Įtpirkejogimimo ir svieto ižganymo.
Sztrankose mano, kursai svietą gano,

Irnvina sz i rd is mano, kur padėt neinmano.
O Jzapas savo Vieszpacziui tarnavo, 

ana szventa linksmino ir Jezusa garbino.
Dėti ėdžias szieno glėbeli bent viena, 

aisyk vieta Berneliui, czystos Panos Šuneliui.
Nek, pana ezysta, ta vargu bendrystė, 

egul mus nuramina ir szirdis palinksmina.
JeJ suvystytas, gulėk paguldytas, 

ktai tose ėdžiose, pilnai szieno pridėtose;
Gų o Szveneziausias, užmigk, o Brangiausias, 

vaikeli.
K

UTĮ i

savo.

is mielas Sūneli, 0 gražiausias
jautis Vieszpati pajautė,
kimi, kvėpavo ant Sutvertojo
šventoji, czystos pilnoji,

w A

M KAIP ŽMONES 
| PIETŲ AMERI- 
$ KOJE PRALE1- 
|dže kalėdas

szlovintas, 
’avo užgimimą. Amen

Giesme 7.
Aniolai po gimimo Jėzaus duod’ apreiszkima 

ganytojis, 
is, ..,

% Gimė isz Marijos.
Kad tai anie girdėjo in Betleju atėjo, 
Kur prakartei’ gulinti iszvydo.

Jezu sunn Dovido, 
Pana su Juozapu.

O gimime garbingas, labai mums stebuklingas, 
Pradėjo Pana Simu czystybej, >

garbintas, .Jėzau pa
viso sutvėrimo, už rI

Piemenimis: Jau mums Iž,
Ir svieto valdytoj

Panystes Szveneziausios.
Tai del musu stojosi, mažas nužeminosi: \ 
Palocziaus bagoto sau negavo, 

l’rie užgimimo savo 
Ponas viso svieto.

Tasai sz vies i ai rodosi, k urs figų r o j1 dengėsi,
Arono rykszte sprogti pradėjo,

Isz jos žiedas iszejo, 
Ir vaisiu iždave

Klausykit Dievo Tėvo, kaip Suriu paliecavoj:
Tas yra Simus man numylėtas, 

Jums rojuj pažadėtas, >
To visi klausykit.

Dievui buk szlove, garbe, ne pabaigta vienybė,
Kaip Tėvui, taip ir Jo Sunui mieliausiam, 

Drauge Dvasiai Szvencziausiai, 
r l 'rai ei ai sz lo v i ngiaus i ai, Amen.

Giesme 8.
Ant meto naujo, apsiliejo krauju, o kas, kas? 

Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis. 
Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.

Gul’ kūdikėlis, kaip avinėlis; o kur, kur? *
Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.
Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.

Jautis pažino, Pana garbino; o kaip, kaip?
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu.
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu.

Sargeliai bandos sztai iszsigandot, o del ko?
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s:
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s:

Greitai broleliai, begkit, vaikeliai; o kur, kur?
Tenai, kur vysto Panele ezysta Sūneli.
Tenai, kur vysto Panele ezysta Sūneli.

Begk, praszcziokeli, neszk, piemeneli; o ka, ka? 
Vienas purplele kits karvelelė vaikeliui. 
Vienas purplele kuts karvelelė vaikeliui.

Birb birbinėliams, szvilp szvilpinelams’; delko ta ? 
Idant verkianti, vargus kentanti linksmintiT. 
Idant verkianti,-vargus kentanti linksmintu.

Anolai tada, greit baisa leido; o koki?
Dievui augsztybej’ garbe, žemybėj’ pakajus.
Dievui augsztybej’ garbe, žemybėj’ pakajus.

Karaliai jojo, karimas klojo; o kur, kur?
Po Karaliūno guldo karima kojelių.
Po Karaliūno guldo kalima kojelių.

Dangaus linksmybes junt, ir žemybes; o isz ko? 
Jog gelbėtojas, Iszgany to jas užgimė. 
Jog gelbėtojas, Iszganytojas užgimė.

Giėd’ Anioleliai, gied’ piemeneliai; o kaip, kaip?
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli. 
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli. 

Amen.

J!

se Kalėdos yra laikomos didelė 
szvente kurioje reikia priimti 
Szv. Komunija ir melsties. 
Porto Ilieoje vaikai, eidami! 
gulti, palieka už duriu <,zeve-< 
rykus, tikėdami kad Kūdikėlis 
Jėzus padės in juos kokia nOrs 
dovanele.

Peruvijoje kožnam name yra 
intaisoma Betlejaus Kūtele, 

įtoma daug 
auk žvakių,

Meksikoje nakti priesz Kale* 
das gatvėmis vaikszczioja mu-* 
zikantai ir grajina szventas 
giesmes, žmonėms renkantes 
ant vidunakezio misziu.

Colombiijoje, Urugvajuje ir 
Agcntinoje žmones grūsto 
grūdasi in bažnyczias, kurioso 
yra laikomos miszios vidunak-* 
tyje. Kartais nei vietos 
negalima rasti.

V i sur Pietų Amerikoje 
mines susieina krūvon ir 

giminystes ryszius* 
valdžia atsimena savo 
kožna kareivi, mari-*

pi ink kuria sti
eliu ir degama d;

ten

M

naujina
Prie to,
tarnus;
ninku ir 1.1, apdovanoji jin su
szokia-tokia dovanele.

TEISYBES
■’■ 1

Del darbszaus žmogaus, niekad 
nieko nestokuoja.

O tinginei no tu darbsziu žmo-* 
niu isznaudoja.

Tiktai tada laimingu busi, 
Kaip negirtuoklausi 
Ir paezeduma užlaikysi.

Jeigu nemoki skaityt ir raszyf, 
Kad iszmokti, turi kito praszyt,

Szia gadynei, teip mokslas rei* 
lingas,

Jog be mokslo, yra žtnogus ne< 
laimingas.

Didelis mokslas žmogų negel* 
bes, '

Jeigu laukiniu papročiu no* 
pames.

_   _ .. .. .  /, _-■ . : .ajBfcvs. Mgjju. ffliwwniiMonwiiiijiiiiui
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Tikru musu Atpirkėju Ponu. 
Sies, įneš, mes per grieka Adomo,

Bet, bet, bet atdarė mums dangų,

\t’tolink nuo peklos pragaro, 
Idant Tave czion garbindami

Giesme 6.
.1 udpai pamažu szlovink Jezu gražu, 

legi, jog asz negaliu eiti greitai sz

\ men.

)ieva saviep neszioju dėlto silpna vaikszczioju. 
J arnikas atėjo, tame gimt turėjo

’as pagal apsakymu, duos žmonoms ižganyma.
De4 tau kalbėjau jog czionai norėjau,

liesto vieta ingyti, ant anos pagimdyti, 
Neiabar miestuose, teipo ir namuose,

ielei daugybes svieto, negausiai pigiai vietos.
Gijokliai velytu, kad kaklus puldytu!

Nekaip mane beganeze o sziuo met v
Geįis ozion eikime, laime atrasime,

tampo kaniukszles szitos, negausim vietos kitos.
JoAejo diena laukta ne nuo vieno.

itpirkejo gimimo ir svieto ižganymo, 
ftztrankose mano, kursai svietą gano,

stanezia.

Sztaraudžiai verkiant i ir szalti kentanti, 
frnvina szirdismano, kur padėt neinmano.

O Jzapassavo Vi esz paežiu i tarnavo, 
ana szventa linksmino ir Jezusa garbino.

Dėti ėdžias szieno glėbeli bent viena, 
aisyk vieta Berneliui, czystos Panos Šuneliui 

na czysta, ta vargu bendrysta, 
mus nuramina ir szirdis palinksmina, 
stytas, gulėk paguldytas, 
ose ėdžiose, pilnai szieno pridėtose; 
veneziausias, užrnigk, o Brangiausias, 
mielas Šuneli, o gražiausias vaikeli.

O Q 
llllli

ant Sutvertojo savo.

Pernielsk Sūnaiti Tavo, kurs mumis atvadavo 
Juozapai seneli, Tavo mums sūneli,

Duok ezionai apturėti, potam dangui’ regeti.
Buk pagarbintas, Jėzau paszlovintas, 

Nuo viso sutvėrimo, už Tavo užgimimą. Amen.
Giesme 7.

Aniolai po gimimo Jėzaus duod’ apreiszkiina 
an y to ji s, 
3, •;

se Kalėdos yra laikomos didele

% Gimė isz Marijos.
Kad tai anie girdėjo in Betle j u atėjo,

Piemenimis: Jiim mums Ižg
Ir svicto valdytojij

Jezu sunu Dovido, 
Pana su Juozapu.

0 gimime garbingas, labai mums stebuklingas, 
Pradėjo Pana Sunu czystyboj, z

Panystes Szvencziausios.
Tai del musu stojosi, mažas nužeminosi:
Palocziaus bageto sau negavo,

Prie užgimimo savo 
Ponas viso svieto.

Tasai szviesiai rodosi, kurs figūroj’ dengėsi,
Arono rykszto sprogti pradėjo,

Isz jos žiedas iszejo, 
Ir vaisiu iždave

Klausykit Dievo Tėvo, kaip Sunu paliecavoj: 
Tas yra Simus man numylėtas,

Kaip Tėvui, tai];) ir Jo Sunui mieliausiam,
Draugoi Dvasiai Szvencziausiai,
Traicia i szlovingiausiai, Amen.

Giesme 8.
Ant meto naujo, apsiliejo krauju, o kas, kas?

Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.
Žiedas lelijos, Panos Marijos, Sūnelis.

G ui’ kūdikėlis, kaip avinėlis; o kur, kur? '
Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.
Ant szieno kieto, tenai Jam vieta aprinkta.

Jautis pažino, Pana garbino; o kaip, kaip?
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu.
Ji szildydami ir priklaupdami ant keliu.

Sargeliai bandos sztai iszsigandot, o del ko?
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s:
Jog jus vadina Aniol’s budina, tardam’s: 

Greitai broleliai, begkit, vaikeliai; o kur, kur?
Tenai, kur vysto Panele czysta Sūneli.
Tenai, kur vysto Panele czysta Sūneli.

Begk, praszcziokeli, neszk, piemeneli; o ka, ka?
Vienas purplele kits karvelide vaikeliui.
Vienas purplele kuls karvelele vaikeliui.

Birb birbineliams, szvilp szvilpinelams; delko ta?
Idant verkianti, vargus kentanti linksmintu.
Idant verkianti, vargus kentanti linksmintu.

Anolai tada, greit baisa leido; o koki?
Dievui augsztybej’ garbe, žemybėj’ pakajus.
Dievui augsztybej ’ garbe, žemybėj ’ pakajus.

Karaliai jojo, karūnas klojo; o kur, kur?
Po Karaliūno guldo karūna kojelių.

' Po Karaliūno guldo karūna kojelių.
Dangaus linksmybes junt, ir žemybes; o isz ko?

Jog gelbėtojas, Iszganytojas užgimė.
Jog gelbėtojas, Iszganytojas užgimė.

Gied’ Anioleliai, gied’ piemeneliai; o kaip, kaip?
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli.
Buk pagarbintas isz Panos gimdytas Berneli.

' -■ . ’’•i ► M < |f. 4>| . -

Szv. Komunija ir melstics. 
Porto Picoje vaikai, eidami1 
gulti, palieka už duriu i'zeve- 
rykus, tikėdami kad Kūdikėlis 
Jėzus padės in juos kokia nOrs

Peru vi joje kožnam name yra 
in taisoma Belle jaus K ū tele,

zikantai ir grajina szventas 
giesmes, žmonėms renkantes 
ant vidunakezio misziu.

Colomb'ijoje, Urugvajuje ir 
Agent i no je žmones grūsto
grūdasi in bažnyczias, kuriose 
yra laikomos miszios vidunak* 
tyje.- Kartais nei vietos 
negalima rasti.

Visur Pietų Amerikoje 
mines susieina krūvon ir 
naujina giminystes rysziu94 
Prie to, valdžia atsimena sava 

kožna kareivi, mari*
ninka ir 1.1, apdovanoji jin su 
szokia-tok i a dovanele.

tarnus;

ten

±1

TEISYBES.

Del darbszaus žmogaus, niekad 
nieko nestokuoja.

O tinginei no tu darbsziu žmo-» 
niu isznaudoja.

Tiktai tada laimingu busi, t 
Kaip negirtuoklausi 
Ir paezeduma užlaikysi.

Jeigu nemoki skaityt ir raszyf, 
Kad iszmokti, turi kito praszytį

Szia gadynei, teip mokslas rei*
lingas,

Jog be mokslo, yra žthogus ne* 
laimingas.

Didelis mokslas žmogų negels

Jeigu laukiniu paprodziu ne
pames, '

I IMPERFECT IN ORIGINAL



Pana Marija pagimdyt’u, isz-
davė insakyma Ciesoriiis Au-
gustas, kad suraszyti butu 
visi žmones, idant kiekvienas 
eitu in savo miestą ten užsira- 
szytu, ir teip iszpažintu kad 
isz Ciecoriaus žmonių. Kada 
Juozapas norėjo eiti in Betle- 
ja — in savo miestą, regėda
mas S. Pana prie laiko, didei 
isz to nulindo^ Pasergėjusi tai 
Marija, praszė jo, kad Jos 
vienos nepaliktu, bet idant ja 
su savim drauge imtu. Tada 
Juozapas emo asila ir ojo in 
Be tie jos miesteli kursai buvo 
per szeszes mylės nuo Jeruzo- 
limo. O kada ten kaipo ubagai 
nuėjo, gaspados gauti negalėjo, 
del susirinkimo invairiu žmo
nių ir sveeziu. O dievobaimin-

Ta Panele penkiolikos metu, 
jauna, sarmatinga, kelionėje 
nuvargusi nuo namu iki namu, 
Vaikszcziojo gaspados praszy- 
daina 
ir 
tin in i
eiti po szopa, tai yra in stainc- 
le, kur žmones nepagados laike 
kavojos; tenai kada prisiglau-

Juozajas, kursai buvo dai- 
i (stalorius), padirbo pra
to. ir kaip galėjo tenai su 

Szvencziausia Pana užsidaro. 
Ir stojos, kad jau prisiartino 
laikas ir valanda Dievo gimi
mo, Pana su didžia linksmybe 
ant maldos atsidavė, o būdama 
nemažoje silpnybėje pagimdė 
Dievo Sunu; bet neturėjo tokiu 
sopuliu, kokius turi kitos moti-

ų nieks jos nenori priimti 
teip nerado sau ir sužiedu.

, /todėl turėjo

► J 
neduo-

Kristaus meiles ta. svietą pa
niekinote, o ubagiszka gyveni
mą isz savo vąlios priėmėte, 
idant kolei s angsztais ir asz- 
treis savo gyvenimo, su Jezu 
vaikszcziotnmete; linksminki
tės ir džiaugkites, nes Dievas 
stojos ubagu draugo su jumis, 
negulėdamas raszkažnei, bet 
ant akmenuotos žemes smir- 
danezioje staineleje. O žmones

J

maponna

žiuose lovose, szitai Karalius 
ant karalių, prie savo užgimi
mo apsiėmė pažinti lova asz- 
tria ubagiszka, ne kaip j u su 
minkszta ir isztaisyta, delko 
tada baidotės neisztaisytu ir 
ubagiszku lovų, kada Jėzus 
dieviszkas vaikelis prie savo- 
užgimimo, tokia lova mylėjo ir 
sau aprinko. Dėlto mos Jo ken
tėjimo paveikslu, kentekime- 
teip-pat ne kuri as asztrybes, 
idant Dievui patiktumėme ir 
amžina gyvenimą apturėtume-

szventai meilei. Jau czion veiz-1 nardąs sako: Užgimus ant szio
dek griesznas žmogau, kame 
szitai Dievo Sūnūs užgimė, ar 
karai iszkuose minuose (palo- 
ciuose); veizdėk, jogei užgimė

svieto Dievo Sūnūs, neaprinko 
sau turtu nei raszkažiu, nors 
tai turėjo savo galybėje, bet 
aprinko sau ubagiszka gyveni
mą, nes užgimė staineleje ant 
plikos ir asztrios žemes; didei 
sunkios žiemos laike, prakkrtc 
vystykluose gulėjo; bado, szal-

per savo szventa 
isz Marijos, isz

sai yra kaipo kvietkeles už sau
le szviesesnis, už balsamo kva
pą gardesnis, uogele ant visu 
saldybių saldesni, pražudusi 
ant rykszteles žemiausios, tai 
.yra žyvate Panos nusižeminu
sios, iszejo 
užgimimą
rykszteles Paniszkos czysty- 
bes, be jokio sopulio. Szven
cziausia Pana iszvydo vaikeli 
gulinti kaipo szeipjau žmogų 
ir verkianti girdėjo, pamate 
teipogi ir Aniuolus giedan- 
ozius, klaupės ir dievobaimin
gai Jam garbe .davė. Dievui

6zv. Pana kalbėdama: o Dieve 
visagalis, neapsakomai didžios 
mielaszirdystes, teikis man ta 
duoti isz savo gerybes, idant 
tikrai galecziau tarnauti Jo

Aniuolai apreišzke užgimusi t 
Dievą.. 1

Kaip tik ta i Vieszpats Jėzus 
užgimė, nėiszpasakomas 
Aniuolu daugumas linksmai 
giedodami reiszke užgimusi 
Dieva. O pirmu piemeniemis, 
ganantiems banda, apie ta ap- 
reiszke. Tie piemenis buvo nuo 
Betlejos lygei per myle. Aniuo- 
lai in Dangų ženge, Dangaus 
Dvasioms apreiszke ir isz to 
Dievą garbino: isz savo Koru 
ženge kad Jezu regetu ir Moty
na Jo pažintu. Kas butu tokiu 
nevėla ir tinginiu, kursai savo 
Vicszpati nenorėtu regėti užgi
musi, nes to visi lauke, troszko 
ir prasze Dievo Tėvo prie Jo 
melsdamos. Czion pamislyk 
apie ta saldu Aniuolu giedoji
mą ir j u isz Dievo užgimimo, 
linksma džiaugsma; tokia 
linksmybe (luos mums Tas pat
sai Vieszpats Dievas po to gy
venimo isz savo szveneziausios

je, smirdanezioje staineleje, 
ant plikos ir kietos žemes, tarp 
galviju žiemojo didei szaltoje, 
kad nuo szalczio visas virpėjo ti, parsekiojimus kentėjo; tan^ 
ir gulėdamas ant žemes karte! 
verke, neturėdamas kuo susi- 
szildyti. Teipogi Jo Motyna 
mieliausia, regėdama didžia 
ubagyste ir verkimą savo mie
liausio Sunaus, drauge su Juo- 
mi.verke, gailėdamos, kad ne
turėjo kuo susiszildyti Jo; ta
da nuo žemes Jin paėmusi, su 
didžiu guodojimu ir bijojimu 
bueziavo, apsikabino, prie sa
ves Jin priglaudę, krūtis Pa- 
niszkas Jam davė, szilde kaip 
geresnei mokėjo. Paskiaus nu
ėmusi 
nuo'mei
suvysti ir teip tada suvystyta Į lisstojos kaip kirmelele panic- 
in prakarto paguldė verkenti; kintas, viso svieto Vieszpats 

stojos taniu savo sutvėrimo. 
Nužeminimas Jam yra būti 
musu Vieszpacziui i r Tėvu; 
bet dabar isz savo mielaszir
dystes norėjo stotis mums mu
su broliu. Dėlto tai gerybei at
sigerinantis žmones visi links
minkitės, ir isz to bukite pa
linksminti visi krikszcžionis,

I J

o labiausei ubagai, kurio del lais linksmai giedodami.

nuo savo galvos prasta
ta, vaikeli dailei in ana

kci verkė aszaromis apsilieda- 
mas: rodydamas isz jaunystes, 
jogei invairias ^iclaimes ant 
szio svieto kentėti reikės, ir 
per ta žmonoms žinoti davė, 
kad nei per turtus nei per rasz- 
kažius, bet par verksmą, netur
tą, parsekiojimus, dangų aptu
rėti tegalime; norint J is būda
mas Vieszpaeziu in garbe savo 
neejo per raszkažius, bet per 
verksmus ir ubagyste. Tas 
patsai Szv. Bernardas kalba 
tolesnei, ajisakydamas Dievo 
f
užgimimas, nes Dievas visaga-

tenai klaupusi ant savo keliu 
garbino Jin, nes Jame teisinga 
Dieva pažino. Jautis ir asilas, 
teipogi Dievą pažindami, prie 
prakai to atėjo, ir kaipo protin
gi sutvėrimai antkeliu savo 
atsiklaupė, dvasia arba dūsa
vimu suszalusi Dievo Simu 
szilde. Apie ta Dievo Sunaus 
ubagiszka užgimimą Szv. Ber-

^orybes: O kaip stebuklingas mylistos. Paskui piemenis ate- 
je atidavė garbe mieliausiam 
Dievui ir Motynai Jo; savo re
gėjimą apsako, ir apsakė ka 
nuo An i ublu girdėjo, o paskui 
su linksmybe prie bandos savo 
sugrįžo. Motyna mįeliauso kaip 
iszmintinga Pana, tuos daiktus 
kuriuos apie savo Sunu girdė
jo, savo szirdyje užlaikė. Mes 
todėl del Dievo užgimimo bu
kime dievobaimingi, garbinki
me mieliausi Dieva su Aniuo-
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Szaltas Kucziu vakaras. Ir 
įvožia dar buvo didis vejas, 
kuris nesziojo sniegą po lau
kus. No taip buvo malonu Že
maicziu szeinivnai laukti Ku- <■ ...
<‘.ziu szaltoje troboje, nes gerai 
iszildyti nebuvo ganėtinai ku
ro, gi sziltieji rubai jau pernai 
žiema nusinesziojo. Žemai tiene 
nuolat dejavo, iszmet inejo pati 
įiežinojįp kam, kad nėra isz ko 
k uczias pa gam i i it i.

— Turbūt Dievas bausme 
ant mus uždėjo — sake Žemai-
tiene —- kad szalta mus žiema
kankina tada, kada mes netu
rime ne kuro, ne rubu, ne mais
to užtektinai. Anais metais, ka
da visko turėjome, žiema vien- 
marszkinis galėjai po lauka 
vaiksztineti. x 

— IMotyn, ileiszmetinek per-
daug, nes kaip esame taip, bet
visgi savo namuose, t roboje. — 
Atsiliepė Žemaitis. —- Atmink 
kokias kuczias turi Lietuvos 
kareiviai ant fronto apkasuo
se II i e da r menkiau apsirėdė, 
.dar mažiau pa valgė, turi kau- 
ties prieszais. Ar esi užtikrin
ta, kad musu Vincu lis dabar 
yra sveikas. Gal nabagėlis su
žeistas guli kur pusnyne, isz 
nieku r pagialbos nesulaukda
mas?

— Vargszas Vinculis! — Že
maitiene pradėjo verkti. Pats 
Žemaitis pasiėmė kepure ir 
iszejo produris. Petrukas ir 
Magdute, Žemaicziu vaikai, 
sėdėdami prie drungno pe- 
cziaus, ramino motyna.

— Mama, kaip asz užaugsi įl
eisi uVinca isz karo pavaduoti, 
—- dantis nuo szalczio bafsz- 
kindamas atsiliepe Petrukas/

— O asz nuncsziu Vincukui 
• t • .

valgyti, tik iszvirk, mama, ka 
nors skanaus. Velyk mes ma
žiau valgykime, o Vincukui 
daugiau nusiuskime. —- Malo
niu plonu balseliu Magdute 
molynai kalbėjo. Bet Žemaitie
ne, rodos, nieko neinate ir ne
girdėjo, Visa aszarose paplū
do. <Jai, rodos, tik aszaruoti ir 
teskirta. Ir kaip gi neaszaruo- 
ti ? Priesz du metu ant Karpa- 
tu kalnu krito jos vyriausis su
nns, pernai'vėl du sunūs tapo 
nužudyti: viena bolszevikai 
nužudo, kita pasigeria vokie- 
cziu kareiviai nuszove. Gi ket- 
virtasis, Vincas, dar teboka- 
riauja. Bet su Vincu jinai nesi

rūpina. Jis ne rusams ir ne vo- 
kiecziams vargeli vargsta, Ii k 
sau, savo tėvu, tėvynės nuo 
prieSzu apgy n i m u i.

— N a, vėl aszarose mau
dais! ■■■■■—. suszuko Žemaitis, 
staiga atidarydamas duris ir 
neszdamosi nemaža ryszuli. — 
Ir ka gi verkszlenimas geibus. 
Mes kaip Imsime taip, bet savo 
kareiviams Kalėdų dovanu nu- 
neszkime. Isz ju ir Vincui teks.

Lietuvi broli mylėk kiekviena.
Atleisk nuoszirdžiai tam’ užgavo 
Tarpe savųjų plat i k vienybes 
Ramybes sėkla, — meiles žiedeli. 
Dievas ir meile padarys viską.

SVEIKI

Paprocziu boeziu praboeziu musu
S ve i k i n k i m d ranga k ie k vien a savo 
Tiktai nuoszirdžiai be jokio vyliaus 
Kaip musu boeziai per amžius dare. 

Lai brolis broliui ranka pad uodams
Deszine spaudžia teip kaip Tėvynei 
Nesutikimai, barniai kivireziai 
Isz musu tarpo tegul pranyksta 
Szventa vienybe bujoja klėsta

Ar katalikas ar cicilikas
Visvien mus ’ brolis, mus tėvynainis 
Ijietfiviu kraujas visu vienodas 
Visiems Tėvynė — boėziu szalele.

Visu akeles tėvynėn kreipias.
Ar mes buczinosims, ar mes mylnosims 
Ar savo barniais juokysim žmones 
Ar mes tasysim’s už tuszczia maisza 
Ar pasisziausze brolis priesz broli 
Vien’s kitams stens’mes kelia pastoti 
Apszmeiszt’ kaimyną, broli pasmerkti.

Neužlopinsime sąžines baisa

Atbusk Lietuvi atsipeikėki 
Meile gyvybe viso pasaulio 
Buk tvirtas meilei’ — kalnus nuversi.

Me i les, malones sek i me grūdus 
Vietoje kumszties rodyki m* szirdi 
Draugui ir prieszui bet ten kur galim’ 
Nesutikimai isznyks kaip durnai.

Sveiki sulaukė szventu Kalėdų
Sveiki kiekvienas broli sesele
Kristaus gimimo szvesdami szvente
G imkim’ per nauja meile je Kristui
Tui'ekim szirdi, sąžine gryna
Busim laimingi kaip aniuoleliai.

Lengviaus vargelio junga pakelsim’ 
Ramiaus žiūrėsim’ ir in rytoju.
Nasztos nelaimiu nenusiminsim’ 
Kiekvienam žmoguj’ matysim’ dranga...
Szirdyse Dievas, darbuose meile \ 
Žodžiuos’ teisybe — musu galybe.

Asz kloty j szi ta sugraibsz- 
cziau, suriszau in szi ryszuli, 
eidami ant Berneliu Miežiu 
nuneszime, ar bus gerai '?

— Žinoma, goriau ir būti ne
gali — atsako Žemaitiene.

Susėdo maža Žemaicziu szei- 
mynolo valgyti k u ežias. Ant 
stalo buvo patiesta sulopyta, 
bet szvari staltiese. Kucziu va
kariene nebe tokia, kai būdavo 
anais metais. Pirma visko sta

las būdavo apkrautas, dabar 
tik duonos bakanelis. žuvies’ ' » 
biskuti ir skystos sriubos po 
nepilna lakszte.

Po kucziu visi pralinksmė
jo. Magdute su Petruku net 
žaisti pradėjo. Utarninke jied
viem t(!vas buvo po riestaini 
purneszcs, bet jiedu nevalgo, 
i nkiszo i n r isz n 1 i ku r i tėvas 
Lietuvos kareiviams neszti ža
dėjo.

* * •

Kalėdų nepaprastai szaltas 
rytas.

Keliai ir takai apipustyta. 
Ir Žemaicziu nedidele trobele 
beveik visai užpustyta. Bet 
nežiūrint ant to, Žemaitiene 
anksti atsikėlė, iszvire pusry- 
czius, pažadino savo vyra ir 
pavalgo, iszsiskubino ant Ber
neliu Miszin, kad nesuvelavus. 
Kelione buvo sunki. Nors szal- 
ta, bet bebrendant per gilu 
sniegą Žemaicziai suszilo.

Jau ir bažnyczia pasiekė. 
Varpai sugaudo ir Berneliu 
Miszios prasidėjo. Žmonių pil
na bažnyczia. Visi karsztai 
meldėsi prie užgimusio Kūdi
kėlio Jėzaus, praszydarni, kad 
Jis apsaugot u juos i r tėvyne 
nuo žiauriu prieszu ir kitokiu 
nelaimiu.

Žemaitis, klūpodamas neto»- 
li parodyto Betlejaus Stainc- 
lio, žiurėjo ir maste: “Kristus 
užgimė tarpe varguoliu dėlto, 
kad paliuosuoti žmonija isz 
vergijos. Jin didikas Krodas 
nužudyti norėjo. Tadgi Jis ne 
didiku tarpe gimė, kurie isz 
savo puikybes vargszua 
skriaudžia. Jis gimė tarpe mu
su ir gelbės mums užlaikyti 
Lietuvos tik-tik gimusia tarp 
vargu ir skausmu nepriklauso
mybe. Erodas norėdamas nu
žudyti Kristų — pats žuvo, žus 
ir Lietuvos prieszai, kurie no
rės musu tėvynės teisėtai isz- 
kovota nepriklausomybe atim
ti.“

Taip jam bemąstant pasi
baigė miszios? Prasidėjo pa
mokslas. Po graudingam pa
mokslui, kunigas pasakė, kad 
sziemet ypatingas szveneziame 
linksmas Kalėdas, nes Lietuva 
laisva, jos kariuomene vakar 
prieszus visiszkai nugalėjo. 
Gale paragino remti kareivius, 
kuomi kas gali.

Žmones linksmi, pilni vilties 
ėjo isz bažnyczios. Žemaicziai 
skubino nuneszti in kareiviu 
stoti savo dovana. Isz ten gri
žo namo ir szvente szventas 
Kalėdas. Nors vargo buvo su
spausti, bet sulaukė tokios 
brangios szventes buvo links
mus, nes ja jau szvente laisvo
je ir nepriklausomoje Lictuvo-
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budo, kuri visi godojo už jo ge

LAIMINGIAUSIOS kuczios

Visiems yra gerai žinoma,

lieka žmogaus atmintyje visa 
jo gyvenimą, ir nekarta darosi

vos szi m lamelis senelis apsuki

Prireiks kam pinigo, duonos j norėjo inanajai 
ar sekios ar kitokio 
kur ėjos iieejes ir tn 
Szermu kszn i u V i lica

ynus.
apvanoti szo-

Maniszke nepasiduot, o

pecziaus ir szildomesi. Janke- 
liene klausia ar judu nenorite 
valgyt? O ežia mums tik to ir

lieja smulkiausius mažmožius szelps kiekviena, nors kaip ku- j ko ant aslos, 
isz savo mažystes ir jaunystes, ’’iani prie paszalpos pridėdavo! szoko- szeiirisz savo mažystes ir jaunystes jriam prie paszalpos pridėdavo 1 szoko szeimyninkas, bet ant 
dienu, o tuom tarpu m'bealme-pr patarimo arba jierspi'jimo laimes ar nelaimes teko inan

Atnesze žydelka bliuda pie
no, duonos žiaune, jau buvome 
besėda prie stalo valgyt, bet 
mano Agotėlė sako:

— O Jėzau, ka tik neapsiža- 5
juos. Pravėręs duris radau juos

jo nužemintai klauso, kraujas ir nei nepajutau kaip
bet vis-gi kuomet buvau mažu [negi prieszysis priesz toki tur- vienam kitam <laves po dūle in 
vaiku, tai in vairios pasakos ir . _
naujai iszgirsti žodžiai ir sa- nelaimėjo ranka paduoda. Nors vo Agotėlė ir iszsincsziau pus

tuoli ir geradeja, kurs varge ir panosi nusitveriau, in glebi sa

kiniai labiau 
mintim 

būrelis senu ir jaunu, pradėjo 

vairius nuotikins isz savo.per

kliu ta apie Kuczu at si m i nimus. 
Pirmiausia pasakojo I a rudeni 
isz kariuomenes pagrįžęs kū

davo kareivijoje. Sako iszpas- 
ninkauda.ve visa diena, vakare 
gaudavo su pasninku virtos 
sriubos i n'kuria dėdavo ant 
deszimties kareiviu viena sil- 
ko. Bet užtat ant rytojaus Ka
lėdų ryte gaudavo mėsos po 
szmota, veik visa švara ir dar 
po kauszeli degtines. Brio tos 
degtines, arba geriau sakant 
ant to vardo, aplinkiniais ke
liais prisineszdavo tiek degti
nes, ir taip prisigerdavo, kad 
net ir rusu ka re i vi u i būdavo in 
juos veizint ant szirdios dary- 
d/iyosi szlyksztu ir koktu.

Tolinus pasakojo isz eiles 
vienas po kito keletas senyvu 
Ūkininku kaip juos kuomet tai 
isz notycziu kelionėje užklupu
sios Kuczios ir prisiėję smukle- 
j e va 1 gy t i t: 11 j) ž y d n K11 e z iii 
vakariene ir kaip jiems buvo 
tuomet liūdna ir grandu.

Vienas buvęs jaunystėje 
dvaro pakaliku pasakojo kaip 
pas I j ie tu v o s 11 v a vi i o u i u s i sz- 
kihningai yra valgomos Ku
czios ir kokios apiegos prie to 
yra vartojamos.

Žodžiu sakant, kiekvienus 
pasakojo ka nors naujo, ka 
nors ypatingo ar žingeidauš, 
kol galiausia priėjo eile kalbė
ti viena m i sz ge r b t i i ii a u s i u t o j e 
d ra u g i j o j e ž n mg n i, d e < I ei Sze r- 
inuksziiiu Vincui.

Buvo tai žmogus apie 70 me
tu a m ž i a us, s t a m 1 >a u s s i ule j i - 
i no, gi m I i n k Si m i u s i r s i n ar k a us

kode! visumažu vaiku būdavo 

ta ip elgdavosi kaip su sau ly- ouvo, net ir ežia uz mus įieuz- 
giu. 1 r dabar visi vaikai inki-! tarė, sako: kaip-gi iszdrisoto 
borne in jin szaukdaibi invai- pakelti ranka priesz savo szei-

sakok kokias turėjai geriausias atsitikima, tai yra baisiausis
Kuczias. isztvirkimas... O dar-gi priesz

Taip vaikeliai turėjau. pati net szaltysziu ranka pake- 
Geriausios Kuczios mano bu- lete, tuoj atsidursite kur pipi- 

vo pirmos po mano apsivedimo rai auga.
Manoji dar labiau verkt, osu ainžina atsilsi mano žmone-

Czia dėde apsiszluoste isz 

tesc tolinus.
Susiėjome in pora taip sa

kant abu pliku, kaip tilviku. Ji 
buvo tarnaite, o asz bernas, ji 
tarnavo pas viena ūkininkui, o 
asz pas kita. Pinigu susitaupo 
neturėjo dėlto, kad algos te 
gaudavo per abudu keturis 
rublius metuose—isz ko gi ežia 
besu taupys i?

Apsivedeme priesz pat ad
ventus. Manome per adventus 
užbaigti tarnyste, o nuo Kalė
dų pradėti savo lizdą krauti. 
Bet ant nelaimes mano Agotėlė 
neszdama auszyt kisieliaus 
bli ūda an t szlapio slenkszczio 
pasly sdama par v i rto, bliudas 
isz ranku iszkrisdamas susikū
lė ir kisielius iszsiliejo ant as
los. "

Už tai šzeinivninkai iszvare 
ja isz vietos paeziose Kucziose 
ir užgriebė jos visu metu alga, 
pusantro rublio, buk tai tiek 
n uostui i o padariusi sukaldama, 
bliuda ir isžliedama dar nesu- 
auszusi kisielių.

Agotėlė, Dieve duok ja i dan
gų, buvo nė pokszczia, neisz- 
ken tusi ir a t rože szeimyninkei: 
kad tas kisielius ir bliudas 
i įaugi n u neverti kaip dvlde- 
szi mtk skaliku, bet k u r tu varg- 
dieuis tiksi szeimvninkams s.

arėjome pas mano szeimy- 

perpykusiai ii

ir gana. Sakau,—-dede duok 
man mano alga, o asz su paezia 
eisiu kur mano akys rodo, kur 
kojos nesza.

— Ka, dar tu nori ir mane in 
beda intraiikti, paskui sakys 
kad asz prigclbejaii ta n pabėg
ti ir dar prie manos prisikabis.

— Bet tie pinigai, tai mano 
kruvinu prakaitu ir pūslėto
mis rankomis uždirbti, juk asz 
tau nuoszirdžiai tarnavau isz- 
tisus metus už tuos pustreczio 
rublio.

•— Kaip sau nori, bet neduo
siu ir gana, tu sziandion iszeisi, 
tai kas man rytoj arkliams 
pusrycziu paduos T Dar metai 
rytoj, ne sziandion.

Nusispioviau ir sakau: pasi
kark su virve už mano kruvina 
prakalta nupirkta, mudviejų 
Dievas neapleis. Eikime Ago
tėle laimes ir teisybes jeszkoti 
in pasauli, asz tau duona už
dirbsiu.

Ir iszejome pusplikiu...
Volai vakare užėjome pa

in i szkej e i n smukle pa s rud- 
barzdi Jankeli. Iszpasakojom 
viską kas ir kaip atsitiko. Žy
das mudviejų pasigailėjo, davė 
kambarėli, už kuri prižadėjo
me užmokėti kai}) prasigyven
sime arba atidirbti darbu.

simine, kad Kucziose pasnin
kas.

Sako: — Jankeli, eik in ka
rna ra, si ) into j e r: i s i su r i sz ta ry - 

pieroje i.n vyniotas plot kas...
Na,manome, nejaugi ir Žy

dai Kucziose valgo plotkas. 
Bet Jankeiiene pasiskubino pa- 
aiszkinti. —- Vienas isz ūkinin
ku pasigėrės ir užmirszes pas 
karezema plotkas su baronko- 
niis, o žydelka pamaeziusi kad 
jau ožkos apie jas suka, atėmu
si i r isznešziįsi in spi n ta.

Turėjome szvenlu plotku, tu
rėjome baronku, dar Jankelie-

daugiau bereikejo.
Pavalgė szventas Kuczias sa

vo kambarėlyje suk laupom su 
Agotėle atkalbėjome rožan- 
cziu pasibueziovome ir sugulė
me.., Nuo tos dienos prasidėjo 
mano lai me... D i rbomo abudu, 
bet Vieszpats Dievas mudviejų 
darbus ir žygius laimino. Ka ir 
jus matote.

Dar daugeli kart u turėjau 
savo gyvenime laimingu Ku- 
cziu ir kitokiu iszkilrniu, bet 
tos virszminetos buvo laimin
giausios.

Czia vėl aszaros isztryszko 
per veidus... Visi tylėjo...

Kareivis Jonas užklausė: — 
dede, ar-gi galėtu būti kad 
žmogui laime atnesztu pati!

—■Ne pati laime atnesza, bet 
pats ja nukali, tik pati pri- 
gelbsti.

— Ar tai dede manai kad 
vertėtu žmogui apsivesti.

— Jeigu esi ne tinginys ir ge
ras žmogus, tai ne tik vertėtu, 
bet ir privalai apsivesti, o kuo 
greieziau apsivesi to geriau pa
darysi dėlto, kad ir priežodis 
sako: “Nesigailėsi anksti kė
lės ir jaunas apsivedęs.“

Czia vėl visi pradėjo' juoktis 
ir vienas kitas pirszti mergi 
naš ir nurodinėti kuri jam bu
tu tinkamiausia.
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Susedoifie prie žydo szilto 
pecziaus ir sziĮdomėsi. Janke-

1 akis pasakęs. Szei- 
myninke griebė už szluotos ir

gerai žinoma, budo, kuri visi godojo už jo ge- teisybe m 
ra szirdi ir už jo turtus. 7 \ t ,

Prireiks kam pinigo, duonos norėjo manajai apvanoti szo- liene klausia ar judu nenorite 
ar sekios ar kitokio dalyko, nns.

Visiems yra 
kad jaunystes inspudžiai pasi
lieka žmogaus atmintyje visa 
jo gyvenimą, ir nekarta darosi 
gan instabu kaip toksai Lietu
vos szimtametis senelis apsaki- 
heja smulkiausius mažmožius 
isz savo mažystes ir jaunystes 
dienu, o tuom tarpu nebeatme
na kas buvo pergyventa vakar 
arba pergyvenama sziandiena.

Ir asz taip-pat negaliu Die
vui rugot už atmintie stoka, 
bot vis-gi kuomet buvau mažu 
vaiku, tai invairios pasakos ir *, • • • • A *« W • * • ’
kiniai labiau insigreždavo at-'j’s būdavo ir smarkus, bet kaž- plike per duris lauk.

* kodėl visu mažu vaiku būdavo T>“’~ 2'* ~ '
susirinko labai mylimas ir vaikai su juo ninkus, apsakome kas ir kaip

. • I X ■■ ■ ... .. 1 . J ww — .. J 1.. Ln.rz, 1, za I : .. i. X . c -w.zAi.X

ra szirdi ir už jo turtus.

kur ejes neojes ir traukia pas kad sveikatos pusėtinai turėjo, 
Szermukszniu Virica, .
baviĮJB aiva v iviui, ikji » nuiĮj n.i<-ji>v *
riain prie paszalpos pridėdavo iszoko szeimyninkas 
ir patarimo arba perspėjimo laimes t-----
žodi: tu liaukis ta ir ta daros, tuomi kartu ko tai nueiti pas

Maniszko nepasiduot, o valgyt? O czia mums tik to i 
a - . a a . * 1 • 1 • ir

jis su- tai not szeimyninke pąrsiblosz-
szelps kiekviena, nors kaip kii-jko ant aslos, tajai in pagalba 
riain prie paszalpos pridėdavo jszoko szeimyninkas, bet ant 
ir patarimo arba perspėjimo laimes ar nelaimes teko man 
žodi: tu liaukis ta ir ta daros, tuomi kartu ko tai nueiti pas 
arba tu ta ir ta taip ir taip pa- juos. Pravėręs duris radau juos 
.daryk... Žmogui patarimas tin- besiveliant ant aslos. Užsidegė 
ka,. bet jo nužemintai klauso, kraujas ir nei nepajutau kaip 
negi prieszysis priesz toki tur- , vienam kitam davės po dūle in 
tuoli ir goradeja, kurs varge ir panosi nusitveriau, in globi sa

arba perspėjimo laimes

naujai iszgirsti žodžiai ir sa- nelaimėjo ranka paduoda. Nors vo Agotėle ir iszsinesziau pus-

Parejome pas mano szeimy-miu tin.
Viena tarpkalėdi : 

būrelis senu ir jaunu, pradėjo 
sekti pasakas ir apsakinėti in- 
vairius nuotikius isz savo.per
gyventu nuotikiu isz eiles už
kliūta apie Kuczu atsiminimus. 
Pirmiausia pasakojo ta rudeni 
isz kariuomenes pagrįžęs ka
reivis kaip jie Kuczias valgy
davo kareivijoje. Sako iszpas- 
ninkaudave visa diena, vakaro 
gaudavo su pasninku virtos 
sriubos in~ kuria dėdavo ant 
dcszimties kareiviu viena sil
ke. Bet užtat ant rytojaus Ka
lėdų ryte gaudavo mėsos po 
szmota, veik visa švara ir dar 
po kauszeli degtines. Prie tos 
degtines, arba geriau sakant 
ant to vardo, aplinkiniais ke
liais prisineszdavo tiek degti
nes, ir taip prisigerdavo, kad 
net ir rusu kareiviui būdavo in 
juos veizint ant szirdies darjr- 
djiyosi szlyksztu ir koktu,

Toliaus pasakojo isz eiles 
vienas po kito keletas senyvu 
ūkininku kaip juos kuomet tai 
isz netycziu kelionėje užklupu
sios Kuczios ir prisiėjo smukio
je valgyti tarp žydu Kucziu 
vakariene ir kaip jiems buvo 
tuomet liūdna ir graudu.

Vienas buvęs jaunystėje 
dvaro pakaliku pasakojo kaip 
pas Lietuvos 
kilmingai yra 
ežios ir kokios apiegos prie to 
yra vartojamos.

kodėl visu mažu vaiku būdavo

taip elgdavosi kaip su sau ly- buvo, bet ir czia už mus neuž- 
giu. Ir dabar visi vaikai inki-ltarc, sako: kaip-gi iszdrisoto 
borne in jin szaukdaflii invai- pakelti ranka priesz savo szpi- 
riais balsais: dede ir tu papa- myninkus, kas-gi girdėjo toki 1 1 1 1 • J • • • • __ S A-.? 1 _______ 5 —

Kuczias.
Taip vaikeliai turėjau.

šakok kokias turėjai geriausias atsitikima,' tai yra baisiausia 
isztvirkimas... O dar-gi priesz 
pati net szaltysziu ranka pake- 

Geriausios Kuczios mano bu- lete, tuoj atsidursite kur pipi- 
vo pirmos po mano apsivedimo rai auga.
su amžina atsilsi mano žmone
le Agota.
.. Czia dede apsiszluoste isz- darysi

buvęs

dvarponius isz- 
valgomos Ku-

kiekvienas
naujo, ka

tereikia.
Atncsze žydelka bliuda pie

no, duonos žiaune, jau buvome 
besėda prie stalo valgyt, bet 
mano Agotėlė sako:

— O Jėzau, ka tik neapsiža- 
gejom szventoso Kucziose. Net 
asz kruj) tele jauiusz kruptelejau tai iszgirdes. 
Žydelka tai iszgirdnsi ir gi at
siminė, kad Kucziose pasnin
kas.

Sako: — Jankeli, cik in ka
mara, spintoje rasi suriszta ry- 
szuli deszimties baranku ir po- 
pieroje invyniotas plotkas...

Na, manome, 
dai Kucziose 
Bet Jankeliene pasiskubino pa- 
aiszkinti. — Vienas isz ūkinin
ku pasigėrės ir užinirszes pas 
karezema plotkas su baronko- 
mis, o žydelka pamaeziusi kad 
jau ožkos apie jas suka, atėmu
si ir iszneszusi in spinta.

Turėjome szventu plotku, tu
rėjome baronku, dar Jankelie- 

|ne davė po stikline žolių arba-

nejaugi ir žy- 
valgo plotkaa.

Manoji dar labiau verkt, o 
asz ja maldyt, bet ka-gi bepa- 

1 perpykusiai ir nu- 
tiyszkusias isz akiu aszaras ir skriaustai moteriszkei, verkia' tos, ko-gi daugiau bereikejo.

Sakau,-—dede duokir gana.
Susiėjome in pora taip sa- man mano alga, o asz su paezia

tese toliaus.

kant abu pliku, kaip tilviku. Ji eisiu kur mano akys rodo, kur 
buvo tarnaite, o asz bernas, ji kojos nesza. 
tarnavo pas viena ūkininką, o — Ka, dar tu nori ir mane in

• 7 • • • 

asz pas kita. Pinigu susitaupo beda mtraukti, paskui sakys 
____ L_______1.1 1 I JI_____________________ 11.. * _______kad algos to'kad asz prigelbejau tau pabeg-

M*

t;

k

*

Pavalgo szvontas Kuczias sa
vo kambarėlyje suklaupem su 
Agotėlė atkalbėjome rožan- 
cziu pasibueziovome ir sugulė
me... Nuo tos dienos prasidėjo 
mano laime... Dirbome abudu, 
bet Viesžpats Dievas mudviejų • 
darbus ir žygius laimino. Ka ir 
jus matote.

Dar daugeli kartu turėjau 
laimingu Ku- 

ir kitokiu iszkilmiu, bet 
tos virszminetos buvo laimin
giausios.

Czia vėl aszaros isztryszko 
per veidus... Visi tylėjo...

Kareivis Jonas užklausė: — 
dede, 
žmogui laime atnesztu pati?

— Ne patiiaime atnesza, bet 
pats ja nukali, tik pati pri- 
gelbsti.

— Ar tai dede manai kad 
vertėtu žmogui apsivesti.

— Jeigu esi ne tinginys ir ge
ras žmogus, tai ne tik vertėtu, 
bet ir privalai apsivesti, o kuo 
groieziau apsivesi to goriau pa
darysi dėlto, kad ir priežodis 
sako:
les ir jaunas apsivedęs.

Czia vėl visi pradėjo- juoktis 
ir vienas kitas pirszti mergi
nas ir nurodinėti kuri jam bu
tu tinkamiausia.

neturėjo dėlto, kad algos te kad asz prigelbejau tau pabeg- 
per abudu keturis ti ir dar prie manes prisikabis.

rublius metuose—isz ko gi ežia 
besutaupysi?

Apsivedeme priesz pat ad
ventus. Manomo per adventus 
užbaigti tarnyste, o nuo Kalė
dų pradėti savo lizdą krauti. 
Bet ant nelaimes mano Agotėlė 
neszdama auszyt* kisieliaus 
bliuda ant szlapio slenkszczio 
paslysdama parvirto, bliudas 
isz ranku iszkrisdamas susikū
lė ir kisielius iszsiliejo ant as
los.

Už tai šzeimyninkai iszvare 
ja isz vietos paeziose Kucziose 
ir užgriebė jos visu metu alga, 
pusantro rublio, buk tai tiek 
nuostolio padariusi sukaldama 
bliuda ir iszliedama dar nesu- 
auszusi kisielių.

Agotėlė, Dieve duok jai dan
gų, buvo ne pekszczia, neisz- 
kentusi ir atrėžo szeiinyninkoi: 
kad tas 
dauginu

gaudavo

Žodžiu sakant, 
pasakojo ka nors 
nors ypatingo ar žingeidaus, 
kol galiausia priėjo eile kalbė
ti vienam isz gerbtiniausiu toje 
draugijoje žmogui, dėdei Szer
mukszniu Vincui.

Buvo tai žmogus apie 70 me
tu amžiaus, 1
mo, gan linksmaus ir smarkaus dienia

— Bot tie* pinigai, tai mano
kruvinu prakaitu ir pūslėto
mis rankomis uždirbti, juk asz 
tau nuoszirdžiai tarnavau isz- 
tisus metus už tuos pustreczio 
rublio.

— Kaip sau nori, bet neduo
siu ir gana, tu sziandien iszeisi, 
tai kas man rytoj arkliams
pusrycziu paduos? Dar metai 
rytoj, ne sziandien.

Nusispioviau ir sakau: pasi
kark su virve už mano kruvina 
prakaita nupirkta, mudviejų 
Dievas neapleis. Eikime Ago
tėlė laimes ir teisybes jeszkoti 
in pasauli, asz tau duona už
dirbsiu.

Ir iszejomc pusplikiu...
Vėlai vakare užėjome pa- 

miszkeje in smukle pas rud- 
barzdi Jankeli. Iszpasakojom
viską kas ir kaip atsitiko. Žy
das mudviejų pasigailėjo, davė 

"1, už kuri prižadejo- 
stambaus sudeii- szimts skatiku, bot kur tu varg- me užmokėti kaip prasigyven- i-. . . . - » * ai m a <■

kisielius ir bliudas < 
neverti kaip dvide- kambarėli

tiksi szeimyninkams sime arba atidirbti darbu.

V
savo gyvenime 
ežiu

ar-gi galėtu būti kad

u Nesigailėsi, anksti ke- > >
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KAS GIRDĖT
Sveiki sulaukė Szventu 

Kalėdų!

pui

Vėl su- 
Kaledn. 
Sveiki!

Vela turime visu metu 
kiaušiu ir svarbiausia, teip gi
lios prasmes szvente. 
silaukenie szvente 
brangus skaitytojai!
Viso ko goriausio mes jum ve- 
linunįe tai yra geriausios klin
ties justi darbams 
katos ir ilgo amžio.

Lai jnus visus Ix'vilczius ir 
puola nezius 
te vėl pakelia.
reiszkejo, žmonių

geros svei-r*

visus 
szitu svarbi szven-

Lai teisybes 
I/.ganytojo 

gimimus vėl pripildo musu be- 
pradejusias jau szalti krutinės 
naujomis karsztos ugnies 
gomis suteikiu nuvargusioms 
ir palikusioms nuo sunkios ko- 
riones priduoda pajiegu ant to
limesnio darbo.

Nors kovis nepaliauna, nors 
dar pri<‘szas musu tėvynės ne
paleidžiu. nors dar 
mus silpnos, nors ne 
dar žūti reikes — 
me, neatstokim.

Tegul isznyksta terp 
vaidai, nesutikimai o visi sne- 
ja in viena szeumyna, pasisvei
kinkime broliszkais

ban-

papūgos 
vienam 

nenuliuski-

musu

delnais, 
kalbėdami: Garl>e ant augszty- 
bes, o ant žemos lai užžydi pa- 
kajus geros valios žmoniem>!’*

Prekes ant cukriaus vela nu- 
Ant geldos

penkis

pardavi- 
kaip po 

dvide- 
ne kaip 

brangenybes 
Domi-

puqle.
nėjo cukriu daugiau 

cAUitus, arba 
szimts centu mažiau 
laike didžiausios
cukriaus. — Szventas 
nike! O gal cukrinis munszai 
nas ant szveneziu teipgi atpigs.

Yra tai tik 
czistas kaszlas tosios ka

Kvietine kare kasztavo ame 
rikoniszkai valdžiai 24 bilijo 
na i doleriu, ka ip skelbė sekro 
torius Houston, 
tai “ 
ros.

Visiszki kasztai valdžios nuo 
1917 lyg 1920 meto kasztavo 
$38,830,812,895. Isz tojo skait- 
liaus likos surinkta nuo padot- 
ku ir kitokiu ineigu 
844,097 doleriu.

, Bet ka tai ženklina.
uže
liiti
o prisiveis vėla nauju milijo
nierių — kokia 30 tukstaneziu. 
Žmones pirkines bonus ir pa
dirbimas vieno areoplano kasz- 
tuos bilijonas 
lures vela gerus

16,078,-

Jeigu

tikėjimo.
......    p-

O skaitlius
ne

žino-

KALĖDOS.
r

jokio 
tuju netikėliu pasidaugina 
kaip sumažta. Daugelis 
niu turi tikėjimą savo prabo- szvente 
buktu,, o ne turi tikėjimo, kuri lai! 
duodu gyvaste ir pajiegas kož- Dievo Simus.

Vaikai tuju Nakties 
moterių ncapluikine ja jokio t i- nepatogumai, ant žemes sut iko 
kejimiszku auklėjimu. Bet pasaulio Inkureja.

nam tikėjimui • / tuju

KUR BŪNA
Kiizj’b MorkeviczUis pilies/.-

KARMOS U ■■!■. Į» FARM0S.
t 4

įžeis kare su Japonais tai gal 
i 24 bilijonai doleriu iszeis, 
ris i ve is vela nauju

o dykaduoniai 
“džiabus!”

Jsz priežasties stokos moky
toju Suv. Valst i juosia negale-

Kokiu tai brangi iko Antinui, ir Povylu Laiutoli
Tursono Kaimo, 8 mes 12 akieriu geros girrios in- 

yveno Coketon ir 
Jeigu kas ži-

Kalėdos.
krikszczioniszkai siu-{paeina isz

Bctlejaps staine.lvj gimė Imotai atgal
Thomas, W. Va.

nakvynes no apie juos tegul praucsza.

auklejimu.
ziandieninem moterems negal-1 

voje tikėjimas, tiktai politika, prastesniu 
o j)riek tam turi 
“muvis.” T

<r
rn

szaltis,

Didžturcziu ......k,., 
gyventoju 

lankytis ant Jam buvo uždarytos.
reip sziadien nėra! Szalyj, už mipsto, kalno urvo 

laiko del bažnyeziu...... Tuom tarp gyvuliu tik rado sau vieta
! ant szios žemes.

Ten klupo Panele Szv. Mari-

namai net ir 
triobos

(103)
Kazys Morkoviczius, 

) t; Gilberton, If 4 <1.

nėra
Mano inotere 

laitiene po tėvai 
11* • I I •

užsiyminedavo prabobutes!

Angliszki pinigai 
labai darbuotis Lietuve 
gliszkos kompanijos i 
didelius užkalbinimus .nuo li'»- 
tuviszkos valdžios o 
tosios kompanijos pradės 

džios.

pradėjo ja, szv. Juozapas prie Dangisz-
,. An- ko Kūdikėlio paguldytų edžio- 

nplaike se ant szieno.
Szvinta ant dangaus žvaigž- 

priek tam .de; pasigirsta dangaus angelu 
vargszai pienieneliai ketas vhidas • • • • • 1 1 • • . «

I

pri- giesme; 1 
tatinet visoki tnvora del vai- pajutę pirmiausiai pasiskubi- 

lupa baise i no atiduoti
už viską ir uždirbo puikius pi
nigus nuo Lietuvy, ant ko Lie- ventojai tarsi kurti ir neregiai

Ang likai
vūnas

Jum garbe, ir do- 
paaukoti. () žemes gy

tu va daug nukentėjo.

Viktoris Kopp, rusiszku 
vintu siuntinis 
lapta dirba

Beri ine.

107 akieriu geros lygios že- PINIGAI IN LIETUVA

ipasidarė del sutikimo
i atsihinkiu-lt verejo ant žemes

SO- 810.

pas-

j u Šu

Marijona' Ži- 
vadinosi Po- 

isz Kauno 
para., 

nuo

uuiiene po levais 
de 1 a i cz i u ke pae in a 
Apskr., Skirsnemunės 
Kailiuku kaimo pabėgo 
mane 10 d. Gruodžio su jauni
kiu Juozas Krapinskas isz Su
valkų Red. nedidelis kokiu 25 
metu amžiaus, placzios burnos, 
motore /fl metu amžiaus, mar- 

; turi su savim 6 
motu .bjlėniite girdėjau kati isz-

Kii r 
Prisie-

vales vandens, didelis sodas, 8 
ruimu namas, didelis tvartas 
cimenluotas skiepas, ir kiloki 
budinkai. Arti Alokslaines, 
Graž vieta.
Įima inmoketi $1,500 rankpini- 
gu o roszta ant iszmokesczio. 
Kita ftirinu 73 ukieriu, 10 akie- 

daug vaisiu me
džiu, užtektinai vandens. Dide
lis namas ir tvartas ir kiti bu
dinkai. 9 gyvuliu, pora arkliu, 
vežimai, pleszkes ir mas'zinos 
Arti mokslaines ir geležinkelio 
stoties.
inmoket $3,000 ros 
vu iszmokescziu. 
ant adreso.

O. G

Arti
Preke $6,500/01-

Uždėtas 
1811"

Kapitulas 
$18,OOU,OVO.OO

rhi girnos

Preke $6,500. Galima 
'Zta ant leng- 
Atsiszaukite 

(I). 28.).
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Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, būna pri
imti traukija trijų Sanvaicziu. Mes 
Lietuvoje iszmpkame Markėmis, 
kurie dar tenais gylpoja. -Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

'STS
■X'» 
Piįa

1

! B 

O 
o 
Įl? 
Iii

Express KompanijaAmerican
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kąpitala $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locnu 21 dubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri ezionais matote, ir jame talpi
nąs! musu glauni ofisai.

Naudokite

Ifii
QSI
BUS
BCI£Ki

>88 K9
■ W 

er.
•$
K

SŪt
Mahon, 

.Factoryville, Pa.
n

ilo
važiaviHli Luzerne, Pa. 
pirmiau jisai gyvenus.
ga pąrvažįuok žinai kad pali
kai mane su 3 vaikeliais.
uukas ir Pranukas szpitolei np- 
Žine ar iszliks j 

l£as žino apie juo 
man praneszj.

Frank Žila i t is,
\Plantsville, Conn.

Norintį kare paėmę,daug 
Kanados tunais <(a

Jo

R. 1). 9 i1 * Doleriniusmusu
Money Orderius” del iszfnokejima J 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir jn I 
Kanada. Parduodame .visokius | 
Europinius pinigus, 
in bile kur pinigus, tai siuskite per 
American Express Kompanija ir

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VAlzbaf.cnklifl nžreg. S. V. Pat, Ofise.

DRAUGAS REIKALE

u i ap

ar*
(liaunas Ofisas 

American Express Co.
65 Broadway, New York.
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant

Parduodame
Kada siusite

nuo apdegintu, 
malonėkit 

(J an..15
žvaigžde, kuri užszvito Bet- 

ji mums ir da- 
amžius, tai

idant pradėti lejui, szvieczia.
nauja revoliucijų Vokietijoi ir bar 

valdžia te- yra: Jėzus Kristus.
i l

i 4

tebyria
ir szvies per

nuversti
naLs”. Tokius tai paliepimus
aplaike Koppas nuo caro Lėni-'viii Augsztybese, 
no ir Trockio. . gero noro žmonėms

Vokieezini turi visus iltini-1'1’ <lubar, ir skambės per am- 
dus prieszais Koppa ir kaip ro
dos palieps jam iiesztis lauk.

Angelu giesme Gurbe Die- 
ir ramvbe 

skamba
dnva-lir <hibar,

žilis.
Near pasaulyje tokios galy

bes, kuri turėtu joga pridengti
Teip, vartai in Amerika Ii- tos žvaigždes szviesa; nėra pa

kęs uždaryti ant dvieju 
del ateiviu isz Europon ir A ži

lu Amerika gausis tiktai 
tas, kuris ,turės vizuota prasz- 
parta.
gimęs arba yru ukesu 
sklypo, gali pribūti in j 

ka ir aplutkys pavelinima 
pargabenimo savo levu, L 
ku paežius, sunu 1___  .
da 18 metu, nepaeziuotas arba 
•laszlaites. dukteres, anūko ne- 
turinezio da 18 metu, kurio tė
vas yra miręs, 
leis ozonais per du 
Geros tiesos, 
dūlei keliaus in 
vaj!

jos.

Box 102
*

vyru isz
raudasi 550,000 daugiau vyru 
ne kaip moterių.
------- ------------------U.-----------m------------------ !--- ^-rr-
NJJGĄ-pCONE padaro rimta

I

i
t

Kreipkitės in bile koki musu ofisą.turėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.
Foreign Money Order Department.

65 Broadway.. New York
Pirmutine Lietuviazka

BANKA

pasaulio.
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Notarlaliszkal užtvirtinu visokius

Į
I Siunezia piningus In visas dalis 

Parduoda Laivakortes

krauju, stipruš, nuolatinius 
nervus, tvirtus vyrus 

ir moteris.kuris 
giesmes 

tai

šaulyje tokio trenksmo 
pajiegtu tos an'uiolu 

užczinųpti, i
galybes darbai.

Ramybe tarpe 
mes pasiliko, 
Jos,

iU1l|taus, Kuris visus lygiai remia 
vargszus; lygiai

mot u

akordus 
Dieviszkos

J

C rS
nes

I 
I 
I

Tas kuris ezionais via 
v ra ukesu szio 

\meri-;Jj

miisii ant te
eikime prie 

tai yra prie Jėzaus Kris-
tik

Įevu.iir tnrezius ir 
neturinezio'V*HUK kvieczia ramintis, ir nau-

Kitokiu ne in- 
metus. — 

O gal dabar žy- 
Palestina? Aj

♦

Kožna dalia kūno ir kožna Jo veikme 
reni laši ant nervu pajegOH.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dlspep 
sija, konstlpacija, galvos skaudėjimas, 
Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu,

NUGA-

malonėms'pilv'° skaudejima, užszaldinta kvapa,tlotis Dieviszkoms
— Szventos Tikybos mokslu — 
kuris tikriausiai duoda mums ant nuga-ttone vaista. 
suprasti, kaip mes galime būti 
laimingi ir ramus!

VYRU
LIGOS

■6

So?

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarė j 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bcgJje, 
32 motus in vairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug-> 
nlal pažinsiu. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes ; 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairias ligas* 
paelnanczias ąuo neezystumo kraujo. Atsiszaūkite ypa-» 

' tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler Jtalba Rusluz-| 
kai Ir Lonkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedellomls iki 2 vai. popiet. I

> Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
■ y Ii o o o

-----------;■ ■— , ,, ■ A. e. -...— »iiii

Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems In Tėvyne. Banka esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 1G9.
Uor. W. Long Ave. & S. Main 8L • 

DuBois, Pa.

liežuvio baltumas ir kilos ligos yra ne
paprastai greitai iszgyilomos,' vartoj- 
----- -___ _____  ___ _ Duoda gera
apetitą, padidina svarumą, nuo Ju mic-1 
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
menj. NŲGA-TOSlE sustiprina visas 
kūno dalis. Submlavoju tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tukstancziaij 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz-l 
kirpk szi skelbimą, palink in aptieka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei Visai' 
nebusi užganėdintas, sugražink bkl-u 
auca apletkorlui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptiekoj, prisiusk mums - r ‘ - -

Slsta, už siuntimu primokama.
I I

Raazyklto ant Lietuvos Prekyb Bankasos ir' P
IR JO SKYRIAI

ramones

A—a.---------- --------------- y
Tolumas nuo musu žemes 

in Marša yra 35 milijonu..my
liu. Tunais diena yra 34 va
landas ir 371/2 miuutas ilgio.

Bite pagal savo dyduma 
kartu

rrrr \turi 1000New York as 
teatru, 1500 buteli u, 1600 baž- 

38,000 fabriku kurie

i t •

uycziu, 
padirba per metus visokio ta- 

. voro verties už 3 bilijonus do
leriu.

jo pasinaudot isz mokslo 400 
Ir tai į 

Bet 
priežaste to pasirodė laike tei
smo ant persiskyrimo kuri ine- 

Hughes, turtinga 
kupezius Kichmonde, kuris ap
lankęs persiskyrimą nuo 
puczijLiles, ka tai kitados buvo 
duraktorka mokslaineje, apsi
vedė antru kartu su gera k.u- 
karka, kuri .kaip pats Hughes 
pripažino, yra verta dešimts 
duraktorka — todėl ir 
ant geru kukarku yra didesne 
ne kaip ant daraktorku.

tukstaneziu studentu, 
dedasi laisvam Amerike.

sze Paul

savo

preke

rusiszko

dau- 
procenta

Tas

Pagal apskaitima 
suruszo gyventoju, tai rusiszki 
gyventojai susimažino 
giau kaip deszimta 
nuo 1910 meto, o tai isz prie
žasties visokiu ligų ir kariszku 
nuostoliu.

Gyventojai Moskvos susima
žino ant 46 procento, o Petro
grado ant 76 procento,
parodo, jeigu bolszevizmas da 
vieszintu Rosijųi per 24 metus 
tai maskolių ir rusiszku žydu 
visai ne bus.... Gaila vargingu,
kvailiu mužyku.

“Didesne dalis 
Suvienytųjų

yventojucr 
O<-

Valstijų yra at-
skalūnais, kurie ne turi jokio 
tikėjimo, — kalba pana Beria 
Conde isz New Yorko, seUre- 
t orka motęri n <’
Y.W.C.A. Tvirtipu ji ji

draugystes 
j ‘j, buk

daugiau kaip 50 milijonai Jcmo- 

turi jioje

n y

niu, ne yra katalikais, protes-
topais ne žydais; ne

yra 30 
ark Ii.

ka pribuvo 
timžomiu.

.. t a ■ m 1 1 * | DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo iuz apaudos nauju 

knyga *'DataraH Namuose”. Knygute 
Jo apraszoma visokios vnlstiszkas žo
les, szaknls, žlųdąi, lapai ir -t. t. nuo 

' varto
Su lotinisjękais užvardijlmais,

dlTltesne UZ lHIWt UJ6 Hiunuma primoKania. ‘
JIRLGGISTS: You can got Nnga«Ton< l

inili LaumI u va l-Natipnnl Laboratory, ft»7 So. Dearborn milijonai b\ c- ehlcilff0. Absolutely guarantodJ
■Retail nrlco $1.00

Nuo 1776 moto in i\mci‘i- ^roin year jobber or direct from The t t - - 1 Wr illLiliiil V «* IkiW ton i f! ♦>*? C? IM „ —I. ,L —
• J.) ]

f

I

nusipirkti.
i H

-<uad*.

nes

<4 M

11

Himincr ir Lopac. 
juodi.

BALIJįBAND’

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

Kada Tamsta perĮd guminį autuyg, temyk kad butų

kokiu ligų yra vaistai ir kaip
. Jaml.

; teip kad kožuas gali juos gauti blk 
aptiekoje. Aprlcz to yra daugybe 

’ geru pamokinimu, slaptybių ir recep
tu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

Al. Zukaitis,
4M Hudson Avė., ..Rochester, N. Y.

VILNIUJ 
PANEVEŽYJ ’ J
SZIAULIUOS 

‘ RASEINIUOS J
LIEPOJUJ “ ' 1

KLAIPĖDOJ 
MARIJAMPOLĖJ J 

VIRBALYJE •
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, 
Ton gausi ' 1

7 nuosz. padėjus 2 metams. -
5 nuosz. padėjus 1 metams. 
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui. i 

pinigus _ pasiuntimui priima ir informacijas apie 1 
susu įėjimu banke duoda Lanko agentūros vedėjas 

M.. NARJAŲgKĄS, . 747 Broad St. Newark, N. J.

AGENTURA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankam

Raudona Koulys dirbtuvės ženklas.
Jis stovi ant augsčiausio laipsnio, kurį Tamsta gali

i
> Ii

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo-r-Bataą, 
. Visi galima gaut balti, raudoni arba

#

Paplatinti padąi .‘‘BalLJ^and” ąut.uvp yrą padaryti ypa
tingai nešiojimui mąineriams. Jjc apsaugoja viršų bgto, ir 
padaryti taip pątvarųs Įr ptiprųs, jog tastrus kampai akmens 
arba anglies negali nc.i ipj^t nęi jpl^št.

Tamsta sutaųpini pinįgus kada nešioji “Ball-^and” 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

Mitdmwaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water Sl.> Mishuwuka, Ind.

Namas, kuris mok,a milijonus už laipsnį.

KURSUI NUPUOLUS
Tai .geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo fiinigu 
nieks su manim negal lenk- / 
tyniuoti; .vjsięms pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su • 
paraszals priėmėju pinigu.

Laivakorcziti agentūra in 
ĮLicpoju, Hamburgą ir .visur.

Pasai kelionei in Lietuva. , 
Padarymas Lietuviszku do- • 

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydami, 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokito szlteip:

1’. 3IIKOLAINT.S.
53 Hudson Avę* 

Brooklyn, N.Y.
1 { .1 ” ' ‘ 'V 0*

Raszydami,• i « * * 4 /

I

j - _ --- ;

H R P ’ !T\ viii, u tuuiuvi 
sosi nejučioms. 
žino, kad jam niežti, ir 1

Vyrai ir moteris kenčia 
cžėjirna nuo pleiskanų.

’■Jį

/i

i -- - ,;Fx<

k / A

Žmoguc kasosi galvų, I 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasjmasi pasidaro papro- • 
čiu, ir tuomet žmogus ka- j 

Bet jis j
1 v visi kiti tų žino.

, t ♦ niežėjimų nuo pleiskanų, j 
o kenčia ^bereikalingai, ’ 
nes tų niežėjimų galima I 
lengvai prašalinti. ‘Nebus j

kenčia bereikalingai,

Ji

i*'v

A

! daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kilų nesmagumų, ■;
i įvykstančiu nou pleiskanų.
j , F* u» t .... . ... ..
• Paskui tik retkarčiais suvilgyinas galvos apsaugos jų nuo pleiska-
i nų atsinaujinimo. . . • ' į

RUFFLE8 yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
<1 Ji nesugadins nei ’ jautriausios odos. v _
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
I Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi

■! galime atsiust jums tiesiog, jei pairsime nuo jūsų 75 centus pačto

į įvykstančiu nou pleiskanų.
j K U F F Iv W
’ panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas
■ . • . • • . . « * • • • 1    •: „ , •_   1 _ • •

i nų atsinaujinimo.
.■*> ——•

I Ji nesugadins nei' jautriausios odos.
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
i Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 

■! galime atsiust jums tiesiog, jei pairsime' nuo jukų 75 centus pačto ' 
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresui • įt |

ad, RICHTER Cf CO., 3|6-330 Broadway, New York

jus negalite apsieiti be į.

PINIGAI in LIETUVA
* '!■ ** ■ 6 UH # «. '<• , 'I <| ... > Jį - 4 H T '

■■■ i ■■■»■ >■■■! j m ... - . .....e,., » .. ...........      ..-u................. ... M.,,,,..................... ....................... „n. „i..,................ ■ ii, ^.„„i.i, ... —
. ..t ... _<i . ' * _ ? " •' . ■ ; ..... . ' . ’ " 1 _ ~    ' ... ■■ , - 1 _

I
nueina greieziausiai ir tikriausiai siuucziaut per

‘ * I r ir • 1 K' x

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
JSzitn bendrovėj turėdama 

į Kaune, 
dymu ir r t - i •''"*■

* » . a

sayo skyrių ^Branch Office)
clastąto pinigus ticsi.ogiųių kelių, be jokiu trukr j 

• SULIG PIGIAUSIO KURŠO.
■■■; •'J .-.’"L:, i ’ ' ■ -J. ■4 6 t

k

e f «r M j-?. J

f

n
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KkW ŽŪVA DORYBE.
, • ■' «’ V'v' * ‘' 1. ..

(Skiriu Lhluvoa vargo žmo
nėms.)

t

/

J

nūs ir ji pajuto giliai szirdyje 
kad ji *ka4a ta i įtikėjo/ o gal da- 
bitrdiki. -tik to męgalejo sau už7 
tikrinti, ‘ nes pražudytos jau
nystes ir mergiszkos nekalty
bes sunkus vaidas, lyg koksai 
koszmaras stoyejo jos galvoje, 

atsimini- 
Bet »tik pažiūrėk ant turtuo- tiuai jaunuju ,dįir(iU ir ji .lyg ko

kiu meiliu sz dumtų pajuto ir at
siklaupė prie gt'lgŽpes tvoreles

nems.)

Varguoli! Tu esi prislėgtas 
.• ■ , vargu

Ir jauti,save nelaimingu,

Jin didžiu
Ai^ ju tai nežudo lįkimas?....
Tamsi, bjauri rudens naktis

♦

>

/

t

/

i
/

l- ‘ 1 -s 1 • k
hiirdiki. tik to di^galejo sau už7 
į to to • . to w lt •

Sukilo jos galvoj

o naktis iriojo kaukinuts isz- 
- ji })a- 

inafe save jaunute mergiszczia 
pus-.goraju, inoianeiv, gražmjne 
ruine begyyjennnęzta, po (gražu 

nas karstės ir didelius szalto Pai’ka belakiįtanczia... O kaip 
' gružus tas laika#!.., ' , j .

Ir ji nieko1 bklgpAlemato, gy
venu viskuo aprūpinta nes mo
tinėlė turtinga, ir ’• nepažinsta 

nežino kas
- -

blaszkosi lyg pikta pamiszele/ nyko J°s vaidjentui’oi -
o szaltas vejas kauke |>0 mažo 
kapsargio lamelio ;»logu ir j to- 
do,s,» ka ia* kaleno) a r -per<rie- begyxxdmhczm, po

1 ‘ ‘ 
gražus tas laiką#!

belak fjtanczia
i ▼ k

•••
f 'liątyus laszas tęšzke, kaip kaž- 

kokia juoda, tamsoj slaptingai 
sznu'ktelejusi/ figūra inejo pro 
didelius augsztus, kapu vartus

puti* staiga paleisti jie sužvan- už-tiMiUgSŽtnju parko 
gojo, liet ta maža garsa pagavo s,cllu* 
vejas savo plaeziais sparnais ir 
kažkur ji iii juoda toli nunesze 
tik silpni aidai 
dangoje nuplaukė 
Tamsi figūra turbut bijodama 

neiszeitu 
kds czion nakczui

greitu*Į kurios 
augsz-

vena viskuo aprūpinta nes ino-

ir tyliai pridaro juos, tik iru-’ kitokio pasaulio.

SAULE .__
(luilin-poDuieziu kulbosviszroiloĮir lupu palytejma; eina kartu 
jai teip įprjeszingos, ji jauezįa 
kad ju žodžiai melu įprįmmke/ 
jiumobadaUja ir. iszeina b/z ba
liaus in.parka sau yi<vnu pusi* 
vaiksztįueti ,nuo kalbu .ir ^muzi 
kos svaigulio atsigaut i.' 
si soda apt suolelio tarp alyvų 
krumu >priesz 'Veneros ’ fbaltu 
stovyla ir stengėsi neklausyti 
muzikos ir garsu, kurie plan-, 
kiu nuo dvaro pu^es«i J i. jau* 
czjasi teip visu attolinta jog in

laiko 
su ja kalbėti, ji užimta meiliu} 
s veez i u v ai sz i n im u.

D, <kaip visi tie iszsirede po- 
jszrodo jai 

jog jie nedorai ek 
gesi statydami savo kūno gra
žuma ir kalbas kad ktil 
liojus vienas kita.

jos mama dabai; neturi

naieziai ir panos 
nieks/Aingi,

At,

Ir didelis noras gyve-

. begu slapta isz dvaro -ir neži-Idžios*buvo skaudu

su juo, nes Žino kad sodne -vis 
ramjau, negu Aivaro, kur dabar 
pats sujudimas, kaip isz garsu 
girdisi. Nustoja jis .tarp di
deliu krumu ant gražios pieve
les ir rodo gražuma sodno ir 
gulės renku ir jai paduoda. Su- 

J is (vįs uriimeKaįu du- 
uosi jai ir pats dauginus drasu-j 
mo ingauna. (Kalbomis žvuju/ 
žvilgsnius degimų ji tik 'klauso 
rami nieko ueivtsuko.
ja kalba sužvuveju ja kartu su 
piuiks^tefįo giesnie cziapat'kru

sėda.

Maloni

nakties prie- 
ir nutilo.

kad Mmas kapsargis 
pažiūrėti 
daužosi 
žingsniu prislinko }>rie 
tu beždo krumu ir sustojus ne
krutėdama aplink tamsoj apsi- 
daire ir valandėlė pasiklausė. 
Ji buvo aj)sisiautusi ilga, juo
da skara, kuria visjireziau prie 
saves glamžė, turbut, 
vejas kiaurai per ja lindo; at
sistojusi ji ne pati 
kaip dantis ome kalenti ir per 
visa kuna nesmagus sziurpuly 

Tai buvo jauna 
iszdžiuvusi jos 
panaszi 

džiovusio beržo liemenį, 
das slaptingu baltumu 
apdengtas, o |>o akimis tamsus

sužvangėjo,

nuėjo 
ginu; augsztu 
stovyla buvo

szaltas

nepajuto

$
mer-

• • rm isz-’
vei-» 

buvo

melsvi lankeliai buvo, o akys, 
rodos, ir tamsoj dege kokio tai 
slapta ugnele; iszdžiuvusioms 
rankomis ji stengėsi pridengti 
be laiko iszsirpusia krutino, 
rang<isi po szaltu veju, bijoda
ma butu patemyta. 
na naszlaite, viena 
pm kovoti palikta 
daug kartybių ir 
tfžsigariedinimu

* 9

Tai jau
sli gyveni- 
ir jau per- 

beprotiszku 
paragavusi,

rr

įjajutus kad ji nebegali iszkesti 
yenotlu nusidėjimu,

szirdžiai, 
nodaipa nejįcpr ,0‘iti jszejp dide-įbet paskui sugyvulejimas vis- 

’v“ iszlengva nublopino ir ji 
Į jau stengėsi surasti smagumo 

Ir doros sn-

iszlengvn nusopino ir jiliu keliu, kuriuo tikėjosi in ko-ku 
koki miestą įnęiti . I

Po -kelip '.vargo, nakeziu ir :savo nuodėmei? < ...........
dienu ji/pūsiokė miestą ir j)as-lj>ratinias iszpyko jos sieloj ir 
tojo past koki 'taiaugszta poną t meile prie žmonių isznyko, net 
už tarnaite kad aiereiketu gat- motinęH*.fHiyo nebenorejo_prisi- 
vei isz bado mirt k ■• -

.Sunku ‘buvo ti sz^a r to tokia-
-to- toto - - A

- r--r .................   „to....... .  ....
i

•Paemiis ■pinigtis ji ^u ’paša
limu kartaiš supleszydavo, ka
da ateidavo mintis gdlvon ^pie

1
I 

iJI

M t 
iii

Po keliu vargo.
žmoniu piktumu ir gražia jau
nystes praeiti!

■ 1

sienų.
uiipo szirdyje augti, siela vylio- 
ja dailius vaizdai 
prakilnus siekimai 
laimingi būti...
grože minta....

Iszauga in didele, grakszczia 
mergina su szviesiomis akimis, 

gyvenimo troszkimu 
spindi po platu dangų skraido, 
gyviu no užszalanezioms sie
loms įriduodą. . Vis dar kaip 
mažu mergiszczia linksmu to

O

gamtoje ir 
Jaucziasi 

ajonemis ir

galvoje 
jį|ives siulymos, slapta apleidus 
jpaža, bjauru narna, kur nakti
mis prie smirdanezios lempos 

su tokiomis 
boprotiszkus pasi-' 

ir už suteptus 
prakaituotomis 

irtu gatves žmonių 
pinigus parduodavo savo mer- 
giszku kuna, iszejo pati viena 
kažkokio slapto jausmo vtulit- 
ma ir net nepajuto kaip atėjo 
prie kapu ir pro 
jo.

mergiszczia 
skraido po žolynus, skina gra-, 
žios/ kvępiancz.įas gėlėlės ir iiį 
szviesius ] 
pankszteliuis ir plasztakelomi*1 
gėrėjas, nejauezia szirduže 
bjauriu svietiszku geiihiliu,

O kai}) laimingi tie 
laikai, kad laimes 
visur buvo matomi, kad 
diena nuvargus ant gi 
sodne vakare, k rišdavo in pala-- 

apgalėta ir 
mato puikius sapnus. *

Ir t<‘ip tęsęs jaunystes gra* 
/Josios dienos vis }>alikdamo4 
maloniu inspndži.u ir atsimini/ 
»nu, vis })ri})ijdydamos jmim* 
jausminga siela didesniu ir di*

1 
B

Tik neilgai... Viskas juisaulyjej 
baigiasi, audra nugali gražiau 
sia giedra ir juodas nusimini* 
ms nugąli r linksmumą; keieziaį 
si pasaulis jau nuo senu-seno*1 
ves. Taip jau žmonijai isz? 
vugszto, turbut, lemta. ? 

Pažinsta ji nekaltoji pauksz 
tyte, viena veidą, kuris isz pir

plaukus kaisziojaj

nejauezia

nekalta.
V
*

la saldausmiego

parydavo
•J*
dmugemis 
amaginimus 
bjauriomis 
rankomis g'

pat

kažkokio slapto jausmo

vartus ine-
Užsinorejo jai nueiti pas 

motutes kapa, tenai gale kapu 
kuriu ji jau seniai nelankė tik 
kol dar buvo nepažinusi pasau
lio dažnai ateidavo prie jo pa
simelsti.

Pasiklausė valandėlė tamsoj, 

kietai miegojo, ir nieko nejuto.
Pastovėjus, vėl iszlengva to

linus nuėjo ir jos žingsnius ve
jas užslejM*. Isz abieju keliuko 
pusiu tamsoj sznikszte krūmai 
ir tyliai skambėjo in akmeni-’ 
nius .kryžius, biotiniai vainikai/ 
Baisu buvo, rodos baisiausios 
baidykles tykojo ja pagriebti, 
jos, rodos, tyliai juokėsi ir czy- 
P<‘- . • # • .

Tai vejas blaszkosi 
mus, kryžius

bet senasis kapsargis, matyt

po kni- 
ir tvoreles 

eziužinejo szlapįais

atspindžiai 
pciį 

lyno ąnj

vis })ripijdydamos jauni 
toto < _ _ k r .

losniu gyvenimo
v 

troszkimu?

mo karto liūdnumą in szirdi in 
diegia, spiria siekti prie jo. J m 

vis: 
degina’ 

o žibanezios kokia tai ugnimk ‘t

kad tai 
šildo .į

nebeiszmiega,nakteles
karsztis jaunas krūtis

i;

akys vis neduoda ramumo, ne 
m pranta, pauksztele 
jauna meile iszleido jos 
diegus...

Kasdiena vis-jaucziasi nėra 
mesne, bijo kad .kas neisztiktn 
neužtiki 
dvasia per malda, bet jauna ne 
rami dvasia negali nurimti..... 
Tas žmogus, kurio veidu ji pa-! 
žino. iszrodo teip .artimas, kad, 
norisi vis nreziau prie jo butij 
girdėti jo balsu, sutikti akimis 
ir jausti ugni nuo 
pas pau <. I i mo besi s ve i k i nan t 
ba jam jos vardu
Juuc^iusi kad kaž-kas traukia; 
prie jo, bet nciszdrysta prie jo 
prieiti, prisibijos sužinos “gal 
tai nuodėmė!” galvoja, bet 
szii’dis dega ir gana....

Viena karta jos namuose di
delis bulius esti, 
kiu žmonių sukinėjasi puikiam 
šiai įszsredžiusiu malonios kai* . * ' v ’ to to, •.

sau stengiasi pakelti:
•ii
./
H

jo rankos 
ar- 

paminint.

nuodėmė!

Daug viso-

d
. .............  skamba, muzikių 
visur skamba, mužiką })laukiiį

i

bos visur
ir ’

takeliais/ lyg kokia angelo giesme, žave

l< priri* 
Ji jauczbt 

kad priviliojimas yra negeras 
bjaurus daiktas, bet tikrai jo 
nesupranta ir džiaugiasi tuoini 
Tik sztai... tas veitbis, (kuris jai 
naktimis nedaye ramiai miego* 

JJs priėjo prie jos meiliai; 
mandagi ui papraszu .atsisėsti 
szale* leidimo ir su dideliu jaus
mu eme jos uitsiprasziueti kad 
sutrukdęs ja, bet jis praszosi 
dovanoti jam tai, nes ir jis jie- 
•ęalis pakęsti, buliaus atmosfe
ros ir pamatęs kad . ji iszejo, 
pasėkos paskui, nes juanes kud 
įi nesupyks ant jo, 
užkalbis. 
kas tai g 
je del jos..

ti!

kad jis ja
i kadJis jaucziasi 

alingo anga jo szirdi;
Jis pagriebė josr 

ranka, labai suspaudžia .. ja ir 
in akis žiuredamaš ima karsz- 
tai karsztai pasakoti tai, kai}) 
jis neraudas ramumo 
įuo tos valandos, 
nirma karta pamatęs po soda 
ležaidžiancz’m, I 
.narnos užkviestas

niekur 
kuomet ja

kaili jis jos 
m sveczius 

mves, kaip jis užsidegęs kokiu 
ai karszcziu, kad 
jaszauktu in kambarį lyg unt? 
jefyra sparnu i nėjo ir ant mo
kinos žodžiu jam rankute- 
įlave ir akis nuleido; jis tuo/ 
•net iszkarto pajutęs 
yra jo tiekos snukiu svajonių

. __ . tikslas,

ji motinas

pa

kad tai

•r maloniu troszkimu.
Jis parva-jo sielos idealas

paves namon ne begale jes nak 
jmis ramiai užmigtu 1
lailus ])uveikslas vjz akys’ sto- 

Ir su kokiu džiaugsmu 
jis sutikės , 
tima ant dabartinio 
les žinojo, kad ji, jo
T troszkimu esybes bus tenai 
9 ant baliaus kaip jis 
jos žvilgsnius, kaip sekos

vejos.

nes

jos motinos pjikvie- 
baliaus 

svajonių

gaudes 
jos 

judesius kurie jam szirdi links-; 
mine, o kaip jam norėjosi pae-t 
$ius ja. už rankos iszvesti nuo 

kur nors 
vienas ant vieno ir'daug, daug 

szi rdies

tu bjauriu žmonių

ko pripasakoti, visus 
jausmus szreikszti.

Ir jis dar karta praszosi do-

muoso ir ji vėl svaigsta ii’ akis 
užmerkia...

Rajuntu jo lupas įprie savo, 
darmori pasiprieszinti, liet ne- 
beinstengia ir tik jauczia kad 
jis ja laiko jau glcbyj 
czi uojn,. bueziu oja....

Pnszoksta viena ir 
atsiminti kas ja ezionai atv-a- 
dino, kaip ji cvJonai • užmigo* 
Atmena paskui lyg per suinut 
butu tai .buyc, kad prie jos bu* 
vo kas tai ir ilgai kalbėjo, tik 
ka ji nebeatmena.

Pamaczius ežia pat iszblasz- 
kytas gėlėlės ji prisimena kad 

kalbėjo, -jas

ir bu*
* ; f

stengėsi

tai jis, kur su ja 
skynė Ir jai davė, paskui juis-; 
kui.... ji nieko nebeatsimena. ;

Dvare atrandu didžiausi in-t 
sismagiiuma: muzika griežia’ 
vaisa ,daugybe poru szęka, ki 
ti kalbasi
ranka arba susėdo ir v v nu be/ 
/ ‘ *• * T ' H .. • •

vaikszcziodatp i po

me putlejimo- atniduvu?*, bet iji 
si
ti Ir rnirszt praeiti.
i Igiv 1 Ign’’laikii
tik už kiek laiko^ pusijuto ne* 
laimes paisius pasirodant,> po 
jos szirdžia ome krutėti Kutve- 
i’imas,kprio jidauke, bot kartu' 
ir žn’ioniu bijojosk <

Pagimdo ji inaža >ro|csneli i r 
nieko nelaukus norėjo ji aiužn- 
djdi, lot motinos ;szirdis nega- 
l<‘jo to prileisti ir ji nutarė tie-' 

mdaimo 
pugėl-

Ala r

Ant ryto ponus dažinoješ apie 
jos nelaime iszvare tuojaus isz 

jos

mintį, tik^szgirdo karta kad ji 
mirus, mate laidotuves, bet ne- 

• a . .to toto*kapu kad
tengesi darbu Mve užgumnl iįi-

‘ Vargo ji
bptarnitnjant

s i og. ponui visasnvę 
iszpiisakot i‘ ir. prp.«zyti 
bos, bot nedaryti antros, ■ 
sunkesnes už pirma iiuodeme'

’Szirdie^ 
gaivinus iios V-is * .. 'to , r > •

ėjo aut
skausmo neatj
tiek jaute, įtik aplinkybių »'prj- 
spnnsla, o szirdis.)dar 
krutinėjo.
tus buvo nuėjus ant 
surado balta kryžių su jmraszu 
jos matfites vardo, bot vėl tuo- 
jaus bego atgal, nes jaute kad 

skaudėti, o 
baise-

jautri
Paskiau kelis kar- 

kapu ir

Szi vakaru ji nebegulejo 
dauginus tverti troszkioj kas
dieninei atmosferoj ir iszt,^- 
kils isz geidulngu ranku išbė
go in gidve ir nejausdama net 
atbėgo prie kapu ir neregima 

motinos 
ir liguis-

.P

iiega liepa eiti1 prie 
kapo, kur ji ir atėjo 
tai eme svajoti apie išgyven
tas dieneles...,

Szalti lietaus luszai teszka 
in jos veidą, vejas lenda 
bloga skara, bet ji nejauezia to 
nes svajoja dar apie Laiminga 
gyvenimą, kad ir ne toki kaip 
pas motute kud buvo, bet kad 
galėtu savo uždarbiu gėrėtis, 
o ne teip kai}) dabar 
kad tai iszmalda pražuvusiam 
žmogui. . ......

Ji norėtu dar būti laiminga, 
bet pati, jauczia to negales in- 

, nes valios nebeturi,

per

ft i
hb

M

iszirdis Rpa labai 
'impuolitnas -visoj savo 
nybei stojo priesz akis, 

jau gerai.
bjaurins })alinkiinus ir nebosi -

I tam
savo amatui. Ji 

vi suk iems 
valkatoms kurio, juokėsi isz jos 
'vis parūdydami jos nupuolimą, 
mebuyo ,huko kad

Pažino žmonių
geretis- 
jausti,

•I 
itkedama isz ju dvasines 
•mos atsidavė 
turėjo parsiduoti

sayo namu nenorėdamas 
kalbos ir praszymu ne jsztolo 

gaivuklausyti.

■ • -■ > ■ ■ ■ v r | ( »

sivaiszimuit., J neinant in kam-/ 
bari jį pąiuate. kaip kaž-koks

- r i

žmoguswsedejes rate tarpe po-: 
nu, greitai atsikėlė ir atsipra* 
szes su kokia tai pana iszejo iii 
kita knmbari. Suprato ji ko-; 
del tas žmogus teip greitai pra-į 

atsiminei

I

siszalino nuo jos ir 
tvjea kas buvo, pajuto kokiamol 
padėjime ji paliko...  1

Skausmo galinga banga isz 
karto užliejo jos szirdi

t
I

ir ji; 
ntisilpnejus vos neiszvirto, bet* 
susilaikius iszbego bėgto isz’ 
szokiu kamzario in savo kam-i 
bareli ir insiknidupus in pagal 
vi eme gailiai gailiai verkt. Ji! 
uegakMo sau insi vaizdini i to-Į 
kios nelaimes 
npuole, ji atjauto 

giszka szirdžia - 
to padėjimo in kuri ja 
žmogus instilmo^' 
plyszo isz skausmo,

skruostus dide-: 
iais laszais veržėsi 

Nors ji pirma 
<ai|) žmones g

susi 1 ui k i us i sz bego

pagalvoti
apie ka kilu, kad girtu bego-

Jidszejo iii 
su keliais mažais 
kiszenei ir su mažu 
ant rapku, 
ne iszlaįkyti, jai rodosi kad visi 
žino apie jos nelaime ir juokėsi, 
isz jos; kelias dienas 
vien tik-dėlto kad neiszdryso 
isu vaikeliu ant ranku ineiti J n 
krautuve nusipirkti 
Nakti ėjo nakvoti 
parka, kur iszanksto
J.

vykdinti, nes valios nebeturi, 
oVmones ja r isz purvo atsikel
ti riepadeg, tik motutes szirdis 
atjaustu visa tai, bet ji jau se
nai nustojo plakus ir 
vaika likimui.

< Žmones, juk jus nepaduosite 
rankos nelaimingam, bet dar 
pasistengsite ji labiaus pražu
dyti savo piktumu.

Žmones!

diszkos daįnos skambėjo dienai 
........ K 
■nedorai elgesį ir kabėjo su ja

p

jiinigeliais* If’ nakti szoko nedorus szokiu
I
ir jos toklioniis pal draugėmis

ii r jos kad užuurszti- tarnavo 
vakatu geiduliiuns, O ,b jaurus

, rėksnelių 
Gedos ji negalėjo

j r jos kad užuurszti

badavo gyvenimus, lyg pragare!
-------------

C

paliko

Vargo’Poet a. 
............. 11..........................................................

duonos, 
in miesto 
gera f .už

sislėpdavo kad sargas neiszva- 
<rytu. O, kaip sunkios buvo tos 
valandos kaip ji 
kur ga Iveles priglaust i 
slapstytis ir badu mirti, jos kū
dikėlis vis reke ir isz visos jie- 

nors ht-

neturėdama 
t u ve,jo ,

gos stengėsi iszgauti 
szeli pieno isz jos iszdžiuvusiu 
<r.uiziu, bet ji pati bada konto 
ir krūtys nieko neiszdave. Var
go ji visu apleista su mažu kū
dikėliu be pastoges -ir duonos 
<asnio. Viena nakli
ranku numarino savo kūdikėli 

turėjo mirti.
Kai}) skaudėjo motinos szirdis 
hiatant savo akimis mirsztanti 
vaika, del kurio ji negali gyve- 

visu at- 
sjo-

y 
plyszo

X. 
*4

TARADAIKA.

I i
I
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Į 
j

i
I 
f I
I

ji ant:

Taigi vyruezei subatoje 
ledos, 

dingau var-

K.i

in kuria ji in-j kuris isz bado 
savo mer-į

/ visa baisumu
piktas!

jos (szirdist
o aszarost

i

TT“

i

BALTRUVIENĘ.
Kad nors karta 

gai ir bėdos.
Už stalu nedėsimo, 

Linksniai dainuosime,
: O gal teip linksma ne bus, 
Ba guzutes nėra, o niekai alus.

Szeip ar teip,

Mano rūteles, laiko daug ne 
turiu, 

Ir šerini, ne galiu,
Dvi kojas kiaules „pirkau, 

Koszelinos pririviriau. 
Kolei nuhipinejuu. 

Net svaiguli gavau..
Ne žinau kaip liūs padaryta, 
' Ar bus po nogiu iszteseta,

Užprasze mane visur in .sve- 
czius.

Nežinau, kaip iszįoąeta busi 
Žinau, kad bus guzutes viso

kios, 
Viiytos trająnkos, 

Karczios ir munszainos.
O, tai ne del galvos senos, 

0 asz mislinu namieja sėdėti 
In niekur kojas ne kelti. 

Per, szveutes stuboje secRaiu 
Nors karia gerai pasilsėsiu, 
Gal pas katruos ir atsilanky-

... * fiiu> 
Ir ko naudingo dažinosiu,

I

nimo duoti, n<‘S jiati 
stumta. Gailios aszaros 
pino ja kai}) mažutis nusibaigė 
ant jos raukiu szirdis 
sz didelio gailesezio, bet apri

mo apgalvojus kokia butu bu- 
sioje, bet dabar aiszkiai pama-į vus vaikelio ateitis tokia moti

na turint.
Negyva kūneli

• ant suolelio kur 
dauginus žmonių vaiksztoma 
ir’pati likimo iszjuokta su už- 

viRimi ir szirdies 
iszejo isz sodno in 

mietą kur kugždėjo, slankiojo 
nii-i

legindąnios
is;z. ak i u . < 

nesuprato, 
1‘ali nupulti dva

tol
I

te kad likimas žmones valdo ir; 
jrjverczia juos notoip 
taip norėtu. .Ji 
jaute savo verksminga padeji-' 
ma ii; jautėsi praradus 
gis/ka dora

darvti
(>•

\ • I
diausuii ai-į vus padėjo

• • • I l • v

ji pabuczia-

mer-'
ir troszkimu gy-į muszta 

venti, net baisi mintis nusižu-j skausmus • 
dy t i-buvo atėjus in galva, til

1

A
ivanojimo kad jis ja pasėkės in, j1 Paklojo takas aname p^sau-. 

labar kalbinąs; tuoini ji suteigi;
.džiaugsmu/

ir nesi*

grąžei pasi- 
elgkite,

Grąžei visi užsilaikykite, 
Ir juoku nedarykite.

grąžei pasielgti,
giesmių pagiedoti,

Reike
Szvcnta
Reike ir truputi iszsigerti,

Tiktai nepasigerti, 
Ba žinote, jog girtavimas, 

Tai žmogui '’fftdudien ne kas, 
Asz ir iiantukiii ^piuiszaines 

gavau,
Pas koki ten farmeri hupir- 

, ka.u,
Tik .stikluka stuktelėsiu, 
Kaja valgyti pradėsiu.gatvėmis dideles žmonių

įyje gali būti įr nedryso antį nios. 
saves uždėti rankos, ji jautei 

ir tikėjo in
)

iii būti ir Sz i 1 not ĮSpledos v i s įe ms ■ ge ros

Ba pas kožna yra pinigu, rn • V • 1 th 1
AK

r 
teip man rodos ?ji jauteikianti jum dideli 

kad jo kalbos klauso 
malina nuo jo. Jis 
ip karsztas kalbas, 
šaulio veidmanįszkmna jai ple-v 1J1 
szia jai prakilnaus, augszto gy-į

Igfekvieno žodžio, žiuri in jo Ži4 «''"«• ,ir yiltics

ta ranka meiliai spaudžianezia .iOf? uenpri apleisti, gal ir nęno 
jo žodžiai

kūno szventuina
insiloidžia! D“va ir iii pomirtini .gyveni

-- — - TT-X-T. 

dėsto }>a- ma, nors dabai’ iš, savo nesu
-atiniit l(uvo ,)n-nsi!<įiltws,..

‘■ui ’M* •; k-įių ", .-'į.-, ....... 1

Is»lieį|uasasžu>ii -klamv; ji pa-

Ji ėjo galva žemyn nuleidus, 
■ bijodama kad nesutikti kokio 
pažinslamo, kurie lankosi pas; 
jos motjaia. Jos ; miVargusii 
iszvgizda visus priversdavo

..........................i I

Pas visus
O busiu szirdeles greita 

Kaip perekle .vįe4a< 
Kagi szirdeles maezina, 

Norints czion novos ir yieszi- 
na, 

Bet ne yra szirdingo atviru
mo, 

Ne jokio meilumo!
In akis szipsosi,1 

Už akiu apszneka ir szaiposi 
Parodo kuloka ,ir liežuvi, 
Ne, sziadien meilumo nieks 

ne tpri.
Netaikus lapsėsiuTn svietą. 
Tik nežinau in .kokia vieta.

Naujiena surankiosiu, 
Del visu pagiedosiu,

Tai mažai,bus bedu.
, jSzUnątjgęrai dirbo, 

Taj žmonelei gerai uždirbo, > 
?įpa i, 1 ne ibobos pe bamba, 

,į 1 skamba.
AB toA| a a JWH r r 1 v CA .. <▼ K r> zs 1 « % x a « «1, 

Į®el- kūmos padaviau,

Jos ;
visus

nusistebėti ir ja lydėdavo kiti
, Daužosi jį]

kulias dienas be jokio
i r nebeturedama nei

veniino vaizdus ir ji klauso jo? juto b'K *ok» maita palengvi-* tjlglūs žvilgsniais.

baneZias tikis, jauczia jo karszl sztelejo jos

jos ir jauczia kad 
lyg kokis gyvybes vanduo lie-.

. jo

P;

diksl a <

jjfa i jie ibobos ne bamba,

'ai’gsza s, av. iželiu pirk a u,
F . _ .1, *’* Lt . - Ah

-į v
'• gatvėmis
skatiko kiszxmei toliinesniajanh

/ pragyvenimui slankiojo lyg 
pystes savo nesu laike” r—pa/koks szeszelis'pati savos nesi-: 
galvojo ji aszaras szluostyda*

, c , t • 4
• , ■ ;. » ' “t

Bet ne, ne, kodėl jis nuo jos; lUŽsima’scziusi

mintyj. '“Gal jis

rojo to su ja padaryti, lik jau

jasi isz jo sielos giluma, 
akys neleidžiu jam abejoti upiei W* 
ji ir ji svaigsta nuo malonaus
jausmo, kuris ja apima ir pas
paudžia pejucziopųs jam lan
ku sutikdama teip pat spuste
lėjimą isz jo puses/

/Ji daro, tai pati nežinodamaPribėgo greitai mažu kapu ko) ja tfkdas, koks taį keistas svai-' lito • • J*'A" t • to T to .ta « • > • to S ’
► , Iv

Ji Har pirma karta tiek viso/ 
kiu žmonių mato, tiek 
girdi ir tik stebėsi 
koki tai malonu 
stengos užmirszti tai^i 'viso toj 
sūkurio, būti pagauta szvel-b f f

idealai, .lopu palytėjimą lupu, 
t 
*

rodo kad merginos, visaip isz4 
sirede, ;

plytele, kurios pastoges sžyilpd 
niūniavo slaptingai vejas »irniūniavo slaptingai 
pasuko in kaire jausdama ta
keli kojomis. t

Nors ir šėpai jau nebelanke- 
igivo motutes kapo, bet dabar 
ji tiesiog atėjo nežiūrint in 

ikine- 
insižiure-

guly^meiliai apima galva.

kalbu’ 
ir jauęzia 

neramumą,;;
d

nežiūrint
ft .5vtamsuma, kurioj balta 

ninis kryžius, gerai 
jus, iszrode pilkas szeszeįjs; at-
sireme in szlapia, szalta, gele
žine tvorele ir prisiglaudus 
prie jos sustojo. Szirdis smar
kiai plake, :
o ausyse lyg užimtai garsu oy- 
pe, skambėjo, bet ji buvo HpPb 
negąsdino jos aplinkiniai szla- 
mojim>įr ji j^Ute turinti galin
ga užtarėja, kryžius ant moti-

sukurio, but i pagauta 
niais muzikos sparnai^ ir nu 
neszd in berybęs kur 
gyvena. .....

Kažkodėl jai priuszingui at

smilkinyse. -mime,* vuikszuzioja, i

atsidangste • / ’kaklus' 
j jos szirdis jau-J * to

ežia kad tai pcgeraų nes pikti 
• to • • tol

^jViDjeb kūmos .padaviau, 
Tgi kisiclįaus kad,privirė, 

Ir BaliruVjcne in vales turi.
Maitoje, reike papratimo no- 

> pamest,
Ne lik kisielį ir žirnelius lęst

Parodo kuloka ,jr liežuvi,
jausdama.

Karta sėdėjo ji miesto parke 
ir pajuto kad 

slėpėsi-? Jis ja tik iszniekino ilį įprie jos prisėdo rkoks tai žmo- 
Ji atsisulcus pažiurėjo/ 

,o jis eme ja kalbinti ir klausi-!
. ' f • ' ■ ... 5

Mane jau kad bus kokiu pa/?
gražu, ar jus/gelba radus,< bet tas žmogus 

kalbėjo lik savo reikalui ir in 
jos raukus'inspaude popierini- 
;pinjga, norėjo yeriis ju su su- ♦ 1 • • •

nebenori dauginus jos ne ma-, igus.
. tyti.

kokios bati ,to4 pasekmes, 
bet isz jo veido matytis kad ji$ 
ta spustelėjimą už ka tai pri-* 
ima, kad tuojaus ima artintis 
prie jos veido ir ranka labinus 
spausti,.. j

Ji nejauezia nieko, tik ji pri-.
t

t

O jus žmones, žmones, kuų/ neti.
tai žudote savo piktumu vi&įj 

kalias prakilnu, ; 
sąžines gniuužuno (sažiues gniaužimo ; ir nęjau- 
cziat? Nuskinant puikiausias' 
gėlėlės pamynė in purvus try 
pint!...

Szaltas vejas pute ta naktį

■)

r
■ U

siglaudusi arti, arti jąs įr jiiiU ' 
kuris_ r -

kaip įb-Įiplyido savo moįįnos 
i" " * w1 f i' > i’ ’1 'i . 1 4 ■dvarfl^Kįbęgąledama danginus 

to ■ -to A to , A

J

Ba kaip senus paproezius,pa
mesime,

Laimes ant svieto neturėsimo.
1 *____ to • ** to. to *

Dievas szmfet laimino, meta 
.. * gera įturojome; (* 

fimaą Kalėdas tu- 
. rime.

Aut szuidiop bus invales, 
to.'3 '.5, ' . • . . ..

Už - tat
v Ą

1:Imk
’•> z

Pel visu pagiedosiu, 
Ba po szvontei bus visko in* 

. - vales, -k

Ne viena džiaugtis galęs. 
Dabąr turiu (rup^i pasilsėt. 

Kėlės dienag pagulėt, 
O tada smarkesne busiu, 

Kaip pasilsėsiu?
O tada kaip pradėsiukoeziot 

; tai .koezigsiu, 
0 paskui dajnu.Qsint,

Lai kykites sesutes szi)tai, 
O bus viskas- gerai!».

Bu $a įuriu bogti jn -vietas 
1. j kėlės.

Tw>’iw bęgti ip aztpm, 
Npeipirkti czebatu pora, 
Mnnazuines užriauksiu.

p ’ kolos.i
į iviini. Ji numėtė pinigą ir pa-
I bego nuo jo. •;
t -O, jog jHmt tiek dar nėra 

^o^{$iiye Už duobos 
^t^hk^rdubtlt. .f* 

To&bįJ So-^sutikti nu žmogaus

k 
Ą.

A X „A l| I" 

4/ ' ju

ir bijojo

bego nuo jo. ■

• (Gįcsnujlį^ užtrauksiu,
iiU f

*»wnriiiwii

Ji neįi^ri'-j Sveikus ^nįcg^ąiu! 
■In* migi pulsiu.

ikasni''parduoti!
i A ** . A « M. ' A .

gyvoiRį: jaipO; kur kiekviop^ 
gilote X, yjjtpz.tįkele, ' ' 
prikalkžijję įai jos nuppolima/ 
Ji įszbl^Ko/yeidu, niekas jos) 
nebiilillksipjjio,. o motute ^t&įį

'to*. to' '•' .J to toto1 to' .to <ik’

In jjiigi pulsiu

VYSTYKLAI.

Vystyklai,' kuriais Iszgany- 
jtojas buvo pridengtas; ilga lai-’ 
« 1 • tor 1 ' *1 ' <• ♦!*> a*! • • "l

0 bus viskas- gm^i 1 
" .........vt"" ..........

ežia, ir ten buvo sudėti iki lai
kui icįecorinus ^uditpuio Į-jo, 
kuris padovanojo Szy. Liudy.i-

,Žaibai h nueina per visa kuna 
,Ji nežino ka tai 
(liūdo kad jis kaskart 
įbiaus užsidega.
(Prakaito iszpįlta ir atėmus nuo 

■ kaktos kasas nori prasiszalinti 
jUjĮįmirszdama ji, bet jis nepa-

reiszkia, tik 
vis la- 

Ji paszokstu

•*’ tįlaviihu, ‘lies įpuodemd nors • pe
t

bebuvę įįd teip baisi, bet atro 
delabai bjauri. .

.į į Slankiojo be žado
į Žinęgu sutikti...

išvaiko užgauto {Saį į Jlet dyasĮa pasijuto.

Ji įszbl^ko veidu, niekas joa 
1 ■ ' / 
piistŲbojo, bet nieko jięJ^ju.usj 
nejOj 
rojo 
vo V|Į^

delabai bjauri. *#•» 
1* 

jb>|BtW<>tino8 szirdis nenp-

ĮKOžodžiais.
Ji benorėdama/ kad inotipu 

posuprasdamaKuox^t

f
kui, Franci jos karaiuijM. Jąs 

t . A * to mX ’ " to a.

j

I. *1 ; pgtfllpiuo juos sąyo koplyęzip-silpna;būtipet ji nenori 
kitiems prieszinga, ir nieko ne- 
,spko, “gal .teip jązfikro ge- 
jjqns ir .gražiau^ įra, tk^(]Į toipi'.tĮeįp pat nieko 

nos kapo jai buvo toko malo-fvisi 'darni? —

na

ako, “gal .teip į^fijero

f .

■ jlęidžia jos rankos ir vadina ii
sodno gelme pavaiksztineti. Ji '14 i • to

i?>

idaroV
„ piimiuetu

,tovo. .^laikomi. Botlejuj;

railKp Arbatų,. ku<^'^‘,k-v-
Isz pra-Įniui pastatytu puoszui ibąžny-

J

‘H

*

a

1

ję, Jųp’ laidodavo kąraJįszku 
ginwa.» '•.

>višiszkfu nu^jkad neteistu jai y 

lito akto ** to . r k.

npk'ja.!k

pulti irjijaunok arta ome pi
j > v

bot .yęliaų
’ .'UAlailų»

gpn^e.* l

piigfldvdja. Ir|įr nižmįplzusi apie jo jpieUuma Įįszaiszkiiit jok įlupiiolimas isž-Įjuos plikti duonos
4 ■ ' ■ ■ ■ ■. .. . x ■ ■

h

,(isz užraszu Kunigo Gonkįįyų)
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KAIPŽUVADORYBE.

(Skiriu Lietuvos vargo žmo-

nūs "ir ji pajuto giliai szirdyjė

nems.)

/
t

prislėgtas 
vargu

Ir japti,save nolainungu,
Bet įtik pažiūrėk ant turtuo

liu didžiu
Arzju tęi požrido lįkiiuas ?,....
Tamsi, bjauri rudens naktis 

blaszkesi lyg pikta pamiszele/ 
o szaltas vejas kauke jm> mažo 
kapsargio luriuelio jBlogu ro- 
do;,'ka ięi kaleno^ u r -per sie- 
miavkarstęs ir dideliai szalto 
liųtęus laszas tęs.zke, kaip kaž-' 
keikia juoda, tamsoj slaptingai 
szmoktelvjusi, figūra inejo pro 
didelius augsztus, kapu vąrtus

Varguoli! Tu esi

kad iii'kadu'taid/ikejo, o gal da- 
hilivtiki. tik to megidejo sau-už; 
tikrinti, 'ne^ pražudytos jau
nystes ir mergiszkos nekalty
bes sunkus vaidas, lyg koksai 
koszmarus stoyejo jos galvoje.

Sukilo josjgalvoj atsimini
mai jaunuju,diek u ir jijyg ko
kia meilia sziluięa<pajuto ir at-

I‘S 
o naktis ir^jo kaukimas isz- 

ji pa-

hiirdiki. tik to m^galejo sau*uz:

siklpupe prie geteMpes tvorele «*• • ' 1 ' * 1 1 • •
J

nyko jos vaitlynlnvei
mate save jaunute mergiszezia 
pasagotąja >na,fcwude^ • gražiau u ‘

V ik t JLm

1

bojiikįtiiijtuda... 0 kąip
rūme begywimnczta, po gnižu 
tpauku 
gražus tas hiiką^!.?.

—. a a • A 14 * e ' T
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■ Ir ji nieką blogo1 pemato, gy-
1

t i nei e .turtinga, ir ’ 
ir.tyliai pridarė juos, tik trn-’ kitokio pasaulio, *
puti staigu paleisti jie sužvan
gėjo, bet ta maža garsa pagavo 
vejas savo placziais sparnais ir 
kažkur ji in juoda toli nunvszę 
tik silpni aidai 
dangoje nuplaukė
Tamsi figūra turbnt bijodama 

neiszeitu 
uakezia 

greitu 
augsz-

nakties prie- 
ir nutilo.

kits ežio n 
sužvangėjo,

kad senas kapsargis 
pažiūrėti 
daužosi 
žingsniu prislinko prie 
tu bezdo knimu ir sustojus ne-'
krutedama aplink tamsoj apsi
dairo ir valandėle pasiklausė. 
Ji buvo apsisiautusi ilga, juo
da skara, kuria vis,ąrcziau prie 
saves glamžo, turbnt,
vejas kiaurai pOr ja lindo; at
sistojusi ji ne pati nepajuto 
kai]) dantis eme kalenti ir per 
visa kuna nesmagus sziurpulyrf 

Tai buvo jauna
ginu; augšta 
stovyla buvo 
džiuvusio beržo liemenį, 
das slaptingu baltumu 
U]‘dengtas, o |H> akimis tamsus 
melsvi lankeliai buvo, o aky

szaltas

n u (jo.

vena viskuo aprupnita nes ino- 
nepažinsta 
nežino kas 

dedasi už tri..augszlnju 
sienų. Ir didelis noras 
nipio szirdyje augti, siela vylio
jo dailius vaizdai 
prakilnus siekimai 
laimingi būti 
grože minta...

Iszauga in d’nlele, grakszczia 
mergina su szviesiomis akimis, 
kurios gyvenimo troszkimu 
spindi po platu dangų skraido, 
gyvumo užszalanezioms 
lom» priduoda. ' Vis dar kaip 
maža mergiszezia linksmri 
skraido po žolynus, skina gra-. 
žiiisų kvepianczįas gėlėlės ir iii 

plaukus kidsziojaj 
parikszjeliais ir plasztakelemis 
gėrėjus, nejauezia szi rd ūžę
bjauriu svietiszku geiduliu, ji.

O kai]) laimingi tie 
laikai, kad laimes 
visur buvo matomi, kad 
diena nuvargus ant g 
sodne vakare k rišdavo in pala .' 

• 1 11

szviesius

nekalta.

(

/

parko 
gyv(;-

gamtoje ir 
Jaucziasi 

Svajonėmis ir

šie-.

ai spindžiai

p y n o o,r< .J

mer- 
iszdžiuyusi jos 
panaszi in isz- 

vei-» 
buvo

>
s, 

rodos, ir tamsoj doge kokio tai 
slapta ugnele;
rankomis 
be laiko iszsirpusia

išdžiuvusioms 
ji stengėsi ]>ridengti 

krutinę, 
rangėsi po szallu veju, bijoda

mi i jau
sli gyveni- 
ir jau per- 

be pro t isz k u 
paragavusi,

ina butu patemyta. 
na naszlaite, viena 
įpu kovoti palikta 
daug kartybių ir 
tžžsiganedinimu 
pajutus kad ji nebegali iszkesti 

nusidėjimu,

m

yenotlu nusidėjimu, galvoje 
Spvt s siūlymas, slaptu apleidus 
maža, bjauru narna, kur nakti- 
iąis prie smirdanezios lempos 

su tokiomis
I icprot iszk u s pas i - 

ir už suteptus 
prakaituotomis 

irtu gatves žmonių

4

i

darydavo 
draugėmis 
smagini mus 
bjauriom i 
rankomis
pinigus parduodavo savo mer
giška kuna, isz<‘jo pati viena 
kažkokio slapto jausmo vinla- 
ma ir net nepajuto kaip atėjo 

vartus ine- 
Užsinorejo jai nueiti pas 

gale kapu

pat

h

prie kapu ir pro 
jo-
motutes kapa, tenai 
kuriu ji jau seniai nelanko tik 
kol dar buvo nepažinusi pasau
lio dažnai ateidavo prie jo pa
simelsti.

Pasiklauso valandėlė tamsoj, 
kapsargis, matyt, 

kietai miegojo, ir nieko nejuto.
Pastovėjus, vėl iszlengva to

linus nuėjo ir jos žingsnius ve
jas užslėpė. Isz abieju keliuko 
pusiu tamsoj sznikszte krūmai 
ir tyliai skambėjo in akmeni
nius kryžius biotiniai vainikai.. 
Baisu buvo, rodos baisiausios 
baidyk les t ykojo ja pagriebti, 
jos, rodos, tyliai juokėsi ir ežy-

J 
po km-

ir 
takeliais/

bet senasis

P<‘-,
Tai vejas i 

mus, krvžius
blaszkesi 

ir tvoreles
eziužinejo szlapiais
Pribėgo greitai maža kapu ko{ 
plytele, kurios pastoges szyil]x! 

vejas »ir

______ SAULE ,
' .......................... ' j ~ ~ ~ . -......... .

dailiįv-ponaicziu kalbosdszrodoĮir lupu paly te jmu, eina kartu 
jai |<eip įjHųęszjpgos, ji jaunam 
kad ju žodžiai molu primirkę,1 
jhnuobudaUju ir iszgimv i^z bn- 
jiuusjm(purka sau yigna pasL 
vaiksztĮueti ,nuo tkulbu jr annzi- 
kos svaigulio atsigauti. ' Ąt- 
sisėda apt suolelio tarp ulyv,u 
kiminu priesz »Vene ros - Jia I takiminu priesz 'Veneros- 
stoyyla ir <ątengvsi neklausyti 
muzikos ir garsu, kurie plau
kia nuo dvaro puses.i J i. jau-?

•begu slapta isz dvaro‘ir neži-ldžios buvo skaudu

la saldausmiego 
mato puikius sapnus.

Ir teip tęsęs jaunystes gra* 
/Josios dienos vis jmlikdamo.4 
maloniu inspudžiu ir atsimini ■ 
mu, vis pripildydamos jannfį 
jausminga siela didesniu ir di* 
lesniu gyvenimo troszkimu,' 
Tik neilgai... Viskas jumaulyjc) 
baigiasi, audra nugali gražiau-/ 
šia giedra ir juodas nusimini-4 
ms nugali-linksmumą; keieziaį 
si pasaulis jau nuo senu-seno?

Tai]) jau žmonijai isz<
v

apgalėta

ves.
lugszto, turbnt, lemta.

Pažinsiu ji nekaltoji paukš-/, 
tyte, viena veidą, kuris isz pir
mo k art liūdnumą in szi rd i in ’ 
diegia, spiria siekti prie jo. J 
nakteles

i.

vi.s, 
karsztis jaunas krūtis degina! 
o
akys vis neduoda ramumo, 
mjiranta, pauksztele 
jauna meile iszleido jos 
diegus...

Kasdiena vis jaucziasi norą 
mesne, bijo kad.kas neisztiktv 
neužtiki sau stengiasi pakelti: 
dvasia per malda, liet jauna ne-/ 
rami dvasia negali nurimti......!; 
Tas žmogus, kurio veidą ji pa4 
žino, iszrodo teip artimas, kad.

• j-’
sutikti akimis 

jo rankos

nębeiszmiega,

žibauezios kokia tai ugnimk 
ne-1!

kad tai
sieloj;

I
i 
■ki■
51
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■Paėmus -pinigus ji *su paiše
li mu kartaiš suplėšydavo, ka
da ateidavo mintis galvon ^pie

szirdžini, 
nodaina .ne ĮkąMitj Jšejp dide-įbet paskui sugyvulejimas vis
liu keliu, kuriuo tikėjosi in ko-’kit iszlengva nuslopino ir ji 
koki miestą imįti .

Po kelįri vargo.

su juo, nes Žilio kad sodne vis 
ranyau, nėgu įdvaro, Jcur dabar 
pats sujudimas, kaip isz garsu 
girdisi. Sustoja jis .tarp di
deliu krūmu ant gražios pieve
les ir rodo gražuma sodno ir 
gales ranka ir jai paduoda. Su
sėdu. Jis ivis artime&du dili 
Kosi jai ir pats (langiaus drąsu? 
ino ingauna. Kalbomis žvaja^ 
žvilgsnius degimų ji tik <klauso

, Maloni

Sustoju jis .tarp

czjtisi teip visu attolinta jog. ii\ raini nieko mintsuko.
ja kalba sužvaveja ja kartu su> 
paukįiztolįo giesme cziapat J<ru 
m,uose ir ji vėl svaigsta if akis 
užiųerkiu— - i 

Pajuntu jo lupas prie savo,

jos muma dabar neturi 
su ja kalbėti, ji užimta meilią 
syceziu vaišinimu.

.0, <kai]) visi tie iszsirede po- 
naieziai ir panos 
niekszingi, jog jie nedorai el-> 
ęesi statydami savo kūno gra< 
žuma ąr kalbas kad lik 
liojus vienas kita, 
kad priviliojimas yra nogėtas 
bjaurus daiktas; bet tikrai jo 
nesupranta ir džiaugiasi luotu i 
Tik štai... tas veidas, (kuris jai 
naktimis nedavė ramiai miegos 
ti ! ~ Jis priėjo »ppe jos meiliai; 
mandagiai papraszo .utsiseati 
szule* leidimo ir su dideliu jaus
mu ome jos utsiprasziueti kad 
sutrukdęs ja, bet jispraszo.si 
dovanoti jam tai, nes ir jis ne- 
ręalis pęke^ti baliaus 
ros ir pamatęs kad , 
■pasėkos paskui, nes manes kad 
įi neSujiyks ant jo, 
ožka Ibis.
kas tai g: 
je del jos.,

laiko

.isz rodo jai

privi-f 
J i .jaucziK

.atsisėsti

atmoat’e- 
ji iszejo,

kad jis ja
i kadJis jaucziasi 

dingo auga jo szirdi-. 
Jis pagriebė 

ranka, labai suspaudžia ja ir 
in akis žiūrėdamas ima karsz- 
iai karsztai pasakoti tai, kaip 
i’ 
įuo tos valandos, 
mrma karta pamatęs po soda 
H'žaidžiaiiczin, I 
mainos užkviestas 
yuves, kaip jis užsidegęs kokiu 
ai karszcziu, kad 
oaszankta in kambarį lyg ant? 
jefyra sparnu i nėjo ir ant mo 
gilios žodžiu jam rankute- pa 
Jave ir akis 
-net iszkarlo pajutęs 
yra jo tiekos sunkiu svajpniu 

. tikslas;

jos

jis neraudas ramumo
kuomet ja

niekur

kaip• jis jos 
in sveczius

ji motinas

nuleido; jis tuo-‘ 
kad tai

j- maloniu troszkimu.
Jis parva

žiavęs namon ne bėga lejes nak
tinis ramiai užmigtu 1 
laitus pa veikslas vis akys’ sto- 

Ir su kokiu džiaugsmu 
jis sutikės, jos mot’nos pukvie- 

baliaus 
svajonių 

yl>es bus* tenai
rr

jo sielos idealas.

vejes.

IjgU stengėsi surasti smagumo 
Ir doros su- 

l|)ratiinas iszpyko jos sieloj ir 
s žmonių isznyko, net 

(armiįte kad aiereiketu gat-'motinos -sayo »ncbenorcjo prisi
minti, tįk’jszgirdo. karta/ kad ji 
mirus,mate laidotuves, bet. ne- 
ejo ant 
skausmo neat gaivinus; uos

nakeziu ir.savo nuodėmei. L 
dienu ji iįpihdokė inięsta ir pas-įpratimas isznyko jos sieloj 
tojo pasakoki «tai (lugszta poną i meile prie

v* i___ ______________ ___________ 4 IUZ r
vei isz b(ulo įnirti.

.Sunku sbuvo tis/^arto tokia
me pądf^imo'i.< tĮkfgiclM^ bet rji 
stengėsi (darbu .save užgapedibr

■ Vargo ji 
bptęynnnjunt; 

tik už kiek laiko u pasijuto ne
laimes gaišias paHirodantppo

v

pądujhrioi atsidūrus, bet ji
• 1 ... I . v 1 • ' '

t i ir miršt praeit i, 
ilgiv ilgu daiką •

žmoni u piktumą ir gražia jau
nystes praeiti!

Szi vakaru

'■un

uebegulejo 
dauginus tverti troszkioj kas
dieninei atniosleroj ir ištrau
kus iš geiduhigu rankai subė
go in gatve ir m\jausdamu net 
atbėgo prie>kapu ir neregima 
iiega lie])e eiti prie motinos 

ir liguis
tai eme svajoti apie ]>ergyven- 
tas dieneles... f

Szalti lietaus laszai 
in jos veidą, vejas lenda 
blogą skara, bet ji nejauezia to 
nes svajoja dar apie laiminga

ji

if 
(it,

kapu kuj szirdies
.. * ' . ;'x vis

tiek jaute, ^ik" lųilinkybjuVfprj- kapo, kur ji ir atėjo 
z jaut i i 

Paskiau kelis kar- 
kapu ir

spausta, o szirdis?<lur
k rut inoje.
tus buvo nuėjus ant
surado balta kryžių su pnraszujos szirdžia ome krutėti Mitve- 

i'imas,kąrio^jį'lauke, bot kartu^jos matutes vardo, bet vėl tuo-
i r* žmonių bijojosi; 'V. ■ 

Pagimdo ji maža (Coksneli ir
i neko nelaukus * nore jo ji nužii- 
dyti-, lot motinos ;szirdis negm 
l<‘jo to pi'iloiHti -ir ji nutarė tie) ’ 

nelaime 
pugel-

dąr 
sunkęsiicH už pirma nuodėmė^. 
Ą _ __

jos nelaime iszvare tuojaus isz 
savo namu .nenorėdamas 
kąlbos ir praszymu ne isztolo 
klausyti. Ji iszejo in 
su kelinis mažais 
kiszęnei ir su mažu, 
ant ranku,
nejszlajkyti, jai rodėsi kad visi 
žino apie jos nelaime ir juokėsi, 

badavo’ 
neiszdryso

su vaikeliu ant ranku ineiti Jn 
bari jį pąmąU: kaip kaž-koks. .krautuve nusijiirkti 

« ‘L ' \T 1 . J * . * .. . . . 1__ A *

Jar moti pasiprieszinti, Jiet pę* 
beinstengia ir tik ’jauczia kad 
jis ja laiko jau glebyj ir bin 
czi uoja,. buczi u o ja....

Baszoksta viena ir

ir bu

•stengėsi 
atsiminti .kas ja :czionai atva- 
dino, kai|) ji czionai užmigo*. 
Atmena - pušku i lyg imu* sapną! 
butu tai buvę, kad prie jos bn^ 
vq kas tai ir ilgai kalbėjo, tik 
ka ji nebeatmena. ’

Pamaczius ežia pat iszblasz-' 
kyląs gėleles ji prishnona kad 
tai jis, kur su ja i 
skynė ir jai, davė, paskui pąs-į 
kui.... \įi nieko noboalsimena. ,• 

’Dvare atranda didžiausi in-.
sisnmginima: muzika 
vaisa ,daugybe poru szoka, ki 

vaikszeziodą ąi i po

kalbėjo, jas

griežia’
A.

ti kajhnsi
raukti arba susėdo ir vynu be-i

PF i ' * vr1' ’ ’ —” * ’ 't - -I
▲ m. a n

sivąiszuiant .,I neinant iu <kam
s
t
4

iiega liepe eiti- prie

teszka 
per

1

jaus bego atgal, nes jaute kad 
iszirdis jn)a labai 
■nupuolimas visoj savo 
nybei stojo priesz akis.

Pažino jau gerai.
bjaurius palinkimus ir nebosi- 
tkedama isz ju dvasines para- 
•mos atsidavė savo amatui. Ji 
'turėjo parsiduoti visokiems 

Ant ryto ponus dažinojes apie valkatoms kurie juokėsi isz jos 
vis parodydami jos niųmolima. 

jos nebuvo laiko kad
> apie ka kita, kad girtu

įtvą diszkos damos skambėjo dienu nai nustojo plakus ir 
O
inedojrai elgėsi

siog. ponui visu savo 
iszphsakot n ir prigyti 
bo8> bet nedaryti antros, -

< r;

pinigH‘liais; 
rekgnclju; 

Gedos ji -negalėjo

-isz jos; kelias dienas 
vien tik-dėlto kad i

skaudėti, o 
baise-

žmonių

pagalvoti
bega

gywpima, kad ir ne toki kai]) 
pas įnotute kad buvo, bet kad 

gėrėtis, 
jausti, 

kad tai iszmalda pražuvusiam 
žmogui.

Ji norėtu dar būti laiminga, 
bet pati, jauczia to negales in- 
vykdinti, nes valios nebeturi, 
o žmones ja?‘isz purvo atsikel
ti riepades. tik motutes szirdis 
atjaustu visa tai, bet ji jau šė

pa Ii ko

galėtu savo uždarbiu 
o ne teip kaip dabar
r>

l>

vaiku likimui.
Žmones, juk jus nepaduosite 

ir jos tokliomis pat drangomis rankos nelaimingam, bet ” dar 
tarnavo pasistengsite ji labinus pražil

ir nakti szoko nedorus szokius, 
ir kabėjo su ja

ir jos kad iižmirszti •
■Viikati.i geiduliams, O ,bjaurus dyti savo piktumu.
gyvenimas, lyg pragare!

s
I

Žmones!...
“f

Vargo’Poetą.
7TT

iiįr

t

A

BALTRUVIENĘ.

duonos, 
iu miesto 
gerai* .už-

Nakti ėjo nakvoti 
parka, kur iszanksto 
wisle|)davo kad sorgas neiszva- 

Šuprato ji ko-, Tylu. O, kaip sunkios buvo tos 
neturėdama 

turcęjo .

I
I 
i

i 
t 
i

ži i togu s ‘ sėdėjos r a t 
nu, g
szes su kokia tai pana iszejo i h 
kita kam bari. I
del kis žmogus.teip greitai pi 
siszaJino nuo jos ir 
kvjsa kas buvo, pajuto kokiame! 
padėjimo ji paliko...

Skausmo galinga banga isz-’gos stengėsi įsigauti 
karto užliejo jos szirdi 
nusilpnejus vos neiszvirto, bet!

I susi laikius isz begi
iszokiu kamzario m savo kam-į 
bareli ir insiknitlupus in pagal-t|dikeliu be pastoges 

Viena nokti 
insivaizdinti to-'Įrai,l<11 numarino savo kūdikėli 

» turėjo mirti.
savo mer-il'Kaip skaudėjo motinos szirdis 

inatant savo akimis mirsztanti 
vaikių del kurio ji negali gyve
nimo duoti, nes pati 
stumta. (jailios aszaros 
pino ja kaip mažutis nusibaig 
ant jos rąiiku, širdis 
isz didelio gailosozio, bet apri-( 
mo apgalvojus kokia butu bu
vus vaikelio ateitis tokia moti
na turint.

Negyva kūneli 
ant suolelio kur 

daugiau s žmonių 
ir pati likimo iszjuokta 

viltimi

Le taj’pe po* 
'Teitai atsikėlė ir atsipra^

1 
. 'a‘! 

atsiminė!
,valandos kaip ji 
kur galveles priglausti 
slapstytis ir badu mirti, jos ku- 

; .dikelis vis roke ir isz visos jie- 
i nors la- 

szeli pieno isz jos iszdžiuvusiu 
kniiziu, bet ji pati bada konto 

bėgto is/Jlir kratysnieko neiszdave. Var- 
’ go ji visu apleista su mažu ku-

iv ji»

1

- f

|
I
Į 
f

I !

vi e me
jiega-kjo i 
kios nelaimes

ailiai gailiai verkt. J i; kąsnio.
• • > ‘II

sau
■i’

o ji visu apleista su mažu ku- 
-ir duonos 

ji ant:

TaigiD

TARADAIKA.
M ** » H*1" \ V * t . ••

vyniezei su baloje 
ledos,

K;

dingiu varKad nors karta 
gai ir bėdos.

Už stalu aedesime, 
Linksmai dainuosime, 

; O gal teip linksma ne bus,

n y r Mano rūteles, laiko daug ne 
turiu, 

Ir sergu, ne galiu, 
Dvi kojas kiaules „pirkau, 

Koszelinos prisiviriau.
Kolei nulupinejau. 
Net svaiguli gavau.. 

Ne žinau kaip Ims padarytą, 
' Ar bus po nogiu iszteseta, 

Užprasze mane visur in.svc- 
czius.

Nežinau, kaip iszteseta bus? 
Žinau, kad bus guzutes yiso-

• . Idos, 
Viiytos trająnkos,

Karczios ir munszainos.
0, lai ne del gaivos senos, 

O asz mislinu namieja sėdėti 
In niekur kojas ne kelti. 

Per. szventes stuboje sėdėsią 
Nors karta gerai pasilsėsiu, 
Gal pas katruos ir atsilanky

siu,
Ir ko naudingo dažinosiu, 

O busiu širdeles greita 
Kaip pęrekle .viszta, 

Kagi szirdeles maezina, 
Norints czion novos ir yieszi- 

na,
Bet ne yra szirdingo atviru

mo, 
Ne jokio meilumo!
In akis szipsosi, - v 

Už akiu apszmeka ir staiposi 
Parodo kuloką jr liežuvi, 
Ne, sziadien meilumo nieks 

no tyri. ’ 
Netrukus, laimėsiu in svietą. 
Tik nežinau in kokia vieta.

Naujienų surankiosiu, 
Pel visu pagiedosiu, 

Ba po szventei bus visko in-
• : vales,

in kuria ji in-[kuris isz bado 
i n puolė, ji atjauto ;

i / visa baisumai 
to padėjimo in kuri ja 
žmogus instdme/ 
plyszo isz skausmo,

skruostus didc-:| 
liais laszais veržėsi isz ąkiuj 
•Nors ji pirmą nesuprato, to: 
kai]) žmones gali nupulti dva-1 
šioje, bet dabar aiszkiai pama-i 
te kad likimas žmones valdo ir; 
priverezia juos notoip daryti( 
kaip norėtu. Ji giliausiai at-.^

nes josigiszka szirdžia

įima ant dabartinio 
les žinojo, kad ji, jo 
r troszkimu es 
) ant baliaus kaip' jis 

jos žvilgsnius, kaip sekos

r
nudes' 

jos 
judesius kurio jam szirji links- 

o kaip jam norėjosi pae-t

degindąmos

mine, <
3ius ja’ už rankos iszvesti nuo 

kur .nors
O*

szirdiesIgiszka dora

piktas
jos szi rd is! 

o aszarosi

iąz akiu., 
nesuprato,

visu at- 
slo- 

f y 
plyszo

Ba guzutes nėra, o niekai alus, 
ar teip, grąžei pasi-

iesmia pagiedoti,

*♦

kaip norėtu.
jaute savo verksminga padeji-J 
ma ir jautėsi praradus iper-Įi 

ir troszkimu gy-j 
vonti, net baisi mintis nusižu-J 

in galva, tikį

Gražiu visi užsilaikykite, 
Ir jupku nedarykite.

Reik,e grąžei pasielgti 
Szyentu g
Reike ir .truputi iszsigerti,

Tiktai nepasigerti,
Ba žinote, jog girtavimas, 

Tęi žmogiiV^žiudien ne kas,
Asz ir jiantukiii įnunszaines 

gavau,
Pas koki ten fanneri hupir- 

*7 kau,
Tik jstiklųka stuktelėsiu, 

’ Katja valgyti pradėsiu.

ji pabuczia-
vus padėjoJi giliausiai at

tu bjauriu žmonių 
vienas ant vieno ir‘daug, dan, 
ko pripasakoti, visus 
jausmus szreikszti.

Ir jis dar karta proszosi do-Į(J.y^ ^.U.V'? atėjus
1

iabar kalbiuos; tuomi ji suteį^ĮM0

r 
I

insiieidžhvll)ieva ir in l>oiniitini

rpei
vaiksztoma 

su už- 
ir szirdies 

iszejo isz sodno in
musžta
skausmus *
mietą kur kugždėjo, slankiojo

mi-ivanojinio kad jis ju .pa.sekes iirP1 Pabi.i‘.’-i« takas aname p^suu-; gatvėmis dideles žmonių
* * I lt zv z Mik I 1 1 kt I 1 1 * «t t>zk,lk»<v/iz. ZS L't

feaves uždėti rankos, 
kūno szventuma

Szimet Išgiedos visiems- geros,nedryso ant mos.
, ji jautei Ji ėjo galva žemyn nuleidus, 
ir tikėjo in ■ bijodama kad nesutikti kokio

4 gyveni- pažinsliimo, kurie lankosi pas! 
;‘*|ma, nors dabti'r pet.savo nesu-!Įjos motina. Jos :

visus

'O •

Ji ėjo galva žemyn jmleidus, Pavisus, teip man rocjos ? 
Ba pas kožna yra pinigu,

kianti jam dideli džiaugsmu 
kad jo kalbos klauso- ir nesi 
malina nuo jo. Jis 
ip karsztas kalbas, 
šaulio veidman.iszkmpa jai ple-|ljr 
szia jai prakilnaus, augsz.to gy4,l

Ba pas kožna yra pinigu m • .. . v..’. 1 ... r •>..'/j *1

Ttu žmonelei gerai uždirbo, - 
Tai,me ibąbos ne bamba,

>

Tai mažai ,bus bedu, 
szimąt-gerai dirbo

norisi vis areziau prie jo būti 
girdėti jo baisa 
ir jausti ugnį nuo 
paspaudimo besisveikinant ar
ba jam jos varda 
Jaucziasi kad kaž-kas traukia; 
prie jo, bet nciszdrysta prie jo 
prieiti, 
tai nuodėmė!” 
szirdis dega ir gana....

Viena karta jos namuose di
delis balius esti. Daug viso-< 
kiu žmonių sukinėjasi pnikiaie 
siai ijjzsredžiusiu malonios kaL 
bos visur skamba, muzika 
visur skamba, mužiką plaukią 
lyg kokia angelo giesme, žave-* 
ja b'Mas, koks taį keistas svai-1 
guly^moiliai apima galva.

•?

paminint;

prisibijos sąžines “gal 
galvoja, bet

jos motiaia. 
iszvąizda

Jsžliejua\asžuru Mana); jEpaJIftUsistobeti ir ja lydėdavo* kiti;
Daužosi jį 

klek vieno žodžio, žiuri in jo žbdnima ir vilties spinduleis blik- kelias dienas be jokio ę 
............ ............ : ir nebeturedama

skatiko kiszenei toliniesniajanr
. * 

koks szeszelisipati saves nesi-;

dėsto pu- l|uyo .prnsAąltns,

veniino vaizdus ir’ji klauso”jojIj'K koki meilu paleng'vi-ililKuis žvilgsniais.

nUTOįęusii 
privengdavo

} i >

plytele, kurios pa^to 
niūniavo slaptingai 
pasuko in kaire jausdama ta
keli kojomis. f.

Nors ir senai jau nebclanke- 
^avo motutes kapo, bet dabar 
ji tiesiog atėjo nežiūrint 
tamsuma, kurioj baltas, akme
ninis kryžius, gerai insižiure- 
jtiB, iszrode pilkas szeszeŲs; at
sirėmė in szlapia, szalta, gele
žine tvorele ir prisiglaudus 
prie jos sustojo. Szirdis smar
kiai plake, smilkinyse. mušc,! vaikszczioja 
o ausyse lyg šimtai garsu oy- 
pe, skambėjo, bet ji buvo rąmi? 
negąsdino jos aplinkiniai szlą- 
mejimąi, ji jąute tyrinti galiu-

JiJiar pirma karta tiek viso-* 
k'iu žmonių mato, tiek 
girdi ir tik stebėsi 
koki tai malonu

le ai bu 
ir jauczia’
__________ _________ 1

I —---------------,

mintyj.1* * Gal jis gatvėmis 
........ ....................... , . ‘ _ * >4 * 
jo žodžiai | re.i° to su ja padaryti, tik jau- hpragyveuimui slankiojo 

■ ;< . - 
szluostyda- jausdama.

J Karta sėdėjo ji miesto parke, 
ir pajuto kad 

jausmo, kuris ja apima ii’ pas-?|»lopesU Jis ja tik iszniekino iiįlįprm jos ^prisėdo ?koks tai žano- 
paudžia nejucziomįs jam rmi- nebenori dauginus jos ne ma-jgus. _

‘ : Įo jis eme ja kalbinti ir klausi-:
, • J ; ■ • t , . J

Mane jau kadrus kokia pa- 
gražu, ar jusjgolba radus, bet tas žmogus' 

i ir nejau- kalbėjo tik savo :reikalui or in 
puikiausias? jos raukęs Jnspaude popierinė

I • 4 A A • A

banezias akis, jauczia jo k a rsz-!ištolo  jo jos
ta ranka meiliai spaudžianeziaĮiios nenpri apleisti, gal ir nono 
jos ir jauczia kad
lyg kokis gyvybes vanduo liedwsteH sąvo nesulaiko’’ r- pa 

i giluma, jo galvojo ji aszaras ijusi isz jo sielos
akys neleidžia jum abejoti apkū nią, 
ji ir ji svaigsta nuo malonaus I

jo galvojo ji aszaras
J ■ . .

Bet ne, ne, kodėl jis nuo jos4užsinmSQzausi •

„ / T nebenori dauginus jos ne ma^|!gus.
ką sutikdama teip pat spusto- tyti* A j . t

O jus žmones, žmones, kaip, imti, 
tai žudote savo piktumu vi$>;|‘

v.bet isz jo veido mątytis kad ji$l^ddries gniaužimo
. « . a' . J’ _ 'k . V I ' • " i .ft < ft • t

įėjima isz jo puses.-
<Ji daro, tai. pati nežinodama

O jus žmones, žmones,

kokios įąli būti Jo pasekmes, ka,,kas prakilnu

in

neramumu,!
stengos užmirszti taf])Tiso toj spaust i,- 
sūkurio, būti pagauta 
niuis muzikos sparnais ir nu-

szalta

>ebl ji, p.jąvą 
tikskU^A-, 
na nei

Ta i ;ne bobos ne humba 
Kaip pinigglci skamba.

įargsžas;’dvižoliu pildau, 
„ ■ ■r* t- i - t >

Tęi kjsielįaus kad .privirė, 
Ir Balini vieno in vales turi.
Maitele, reike papratimo ne- 

. . » pamest,
Re tik kisieli ir žirnelius tęst

, I^Įel’ kūmos padaviau,

Ba kaip senus paproczipsjm- 
mesime,

Ji atsisukus pažiurėjo,1 Laimes ant svieto neturėsimo.

ir nejau- kalbėjo tik savo Teik alui d r in

Dievas szinfet laimino, meta 
: * . <• : gora Jurojoinę; *

smas Kalėdas tu-
• juuv.

Ant sziadioji ijjus invales,

,'Už‘tat !
’ J 

‘Imk
■

. b Ne viena džiaugtis guląs.
Dabęr turiu truputi pasilsėt. 

Kėlės dieua§ pagulėt, 
O tada smarkesne busiu, 

Kaip pasilsėsiu.'
O tada kaip pradesiu koeziot

: tai „kp^zigsįu,
O paskui dęjiKUosiu! /

LajkyXiteį>. .sesute^ sziltai,
0 bus viskas- ge^ai! .

■■ ' ■'   ■  ................................... .. ............. .... ■■ I   -".  

jezia, ir ten buvo sudėti iki lai
kui (Cieeoriuus ^udiąįiuo tjbjo, 
kuris padoyauvjo Liudyi- 
kui, Kaucijos karaliui^.Tęs 
patalpino juos sąvo kbplyęaPr 
ję, kur laidodavo kąrąlįęžjca 
gimiue.; ..
(isz užraszu Kunigo

a h . M—m.

Bu (Ja įuriu bėgti jn-vietas 
i. « kėlės.

Tmb’im bęg ti iu sztora, 
NpBipįl^ti czebatu pora, 
Aim^upies už^iatiįsiri,

Sveifam 5micg9iįiu 1 j

ta spustelėjimą už ka tai pri^je/ziat ? Nuskinant 
inia, kad tuojaus ima t__ _ T „
prie jos veido ir ranka labiaus pint!...

J.. (Szultus vejas y 
tik ji pri-. kaip ji:$Į>teido savo

kuris ja&, kur IdckvibmlĮlkasni.(jįjrdubti!

reiszk'ia, tikiprikitO^

< kėlės.artintis!geldos pamynė in purvus try-lpinigą, norėjo vestis ju su,sa- 
jhvimi. Ji numėtė pinigą ir pu

pute tu naktis bego nuo jo. *15 ^ 
Ji nejauezJa iiieko, tik ji pri-jkaipiijifjpjilejdo savo ..... r ,,

siglaudusi arti, arti jos įr .niaJdvąr^Obegąledąjna daugiklis’ UriImQli?B 
lopu paly įėjimu lupu, kurisgyventi jairie, kur kiek viemvlkasni' parduoti!..

\gęlękv^ 
tiIdprikld^i<W ^riiįjps ąupuolimuJĮllavnnu, 'nes ’briOdemd nors jie 

vis la- Ji iszblją^ožveidu, niekas joalbebuvę teip baisi, bet atro
/ < h 

Slankiojo be žado
1 1. - ♦ ,
fi ,

Pet dvasna pasijuto

szvel-i
ji

idealaij
i,žaibais nueina per visa Jeunmj.

rodo kad merginos, visaip isz^
sirede,

nesztt iri berybęs kur 
gyvena.

lopu palytėjimu lupu,

i

Kažkodėl jai prieszingui at-j

atsidangstė / kaklus 
jos szirdis jam * • - . •

Ji nežino ka tai 
mato kad jis kaskart 
biaus užsidega.

motinus k 0, jog ji^mt tiek
■ ‘ i i I 1 'ii '1 L h •

rotloį;

dar noru 
ąž duobos 
Ji noibtre-

* Gįcsmęlią užtrauksiu,
f

O paskui dainuosiu!.

įo, su tikti su to žmogaus reika-
Orii jos iąįpuo)imu.Tiavnhu, riiės iniodemd nors- pe

J i ] įaszok st a no btdihty^djno,.; o .motute
I . ft ' * ' I ‘ ft - • ft » "ft

ežia kad tai negerai, nes pikti

jf

. ii! *. ■

-rrrwr
In migi pulsiu

VYSTYKLAI

f

L VTT V
1

Įjlf .

ir bijojo
f " J* ■' ► w

I r

j silpna;

t oi: < lelabai bjauri. » *4, p41 ft ** ‘ *
# I

pjmotinos szirdis nerio-! žmpgu sutikti.
w ik 4 «' ; k *r4 j i •

1 J;a<l neleistu jai I 11 • ♦ • <»t < w *

. Ji ]Hiszokstu
prakaito iszpįlta ir atėmus nuo pastębojp, .bet nieko Xi^J$Ją(u4

ll-1 .

( ■ V y sty kla i p kuria i s 1 szga n y-
(tojas buvo pridengtas, ilga lai-Įkaktos kasas nori prasiszalinti nejd]

Bc£ ji nenori buti| mžmirszdama ji, bet jis nopa- rojo ui 
kitiems prieszinga, ir nieko ne- iJęidžia jos rankos ir vadinti in vo y 
sąko, “gal .teip i^ztiRrp ge-'^odno gelme pavaiksztineti. Jil < 

ga .ią,Ureja, kryžius ant jnoti-Įi’iąus ir ,j>ražiau^ ^a, .kad teip! jteip pat »ieko > 
, j i .daroP pitgėlvdja. IrĮįrApie jo

na ak iš būti

uos kapo jai buvo toks mato- Į visi

ii .teip i^ztikro

įdaro V'

tį^vaiko -užgauto

R iriotinu Įpulti ir ji ^anmekartri
, z.............. ......... .. ' '

lįszaiszkiritJos hupuoįitnas isž-įjuos plikti duonos.
•' ■ • . ■' ■■ • ' ■' . . • i X. , 1 ■ .

► A^ailŽo žodžiais. 
_ ___ _ . 11 Ji licnorodamn7
nosupraadama . lipią-

Ji neUorednana- kad -:i
4 ' ‘ ft ' / .‘V V

mšiszkiu nuį

ji vyriau

lipi fbjpr0 užlaikomi. Bątjejuį.
' w « « « . . . • 1 •.

patalpino juos sąvo kpplyę4p
■ ’• !< 'i' • ; ■ , , H

b«Į -y,<įlw.u
v >rrrr'-vo.- v v* 

Isz pra-’mui pastatytu puoszm įbazny-
rf *" i<(

> , b .
’ ' ' 1 ( i " 1

eme p p

B' ranlt V ,in. A^atu^.
gnmue«t
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KAS GIRDĖT
Sveiki sulaukė Szventu 

Kalėdų!

Vel su- 
Kaledu. 
Sveiki!

puola nezi us

gi* ros svei-

teisybesLai
1/.ganytojo

Vela turime visu motu pui 
kiaušiu ir svarbiausia, teip gi
lios prasmes szvente. 
si laukėme szvente 
brangus skaitytojai!
Viso ko geriausio mes jum ve- 
1 i nu me tai yra gerinusios klio- 
ties jusu darbams 
katos ir ilgo amžio.

Lai jnus visus, bevilczius ir 
szitu svarbi szven

te vėl pakelia.
reiszkejo, žmonių 
gimimas vėl pripildo musu be- 
pradejusias jau szalti krutinės 
naujomis karsztos ugnies ban
gomis suteikia nuvargusioms 
ir pailsusioms nuo sunkios ko- 
riones priduoda pajiegu ant to
limesnio darbo.

Nors kovis nepaliauna, nors 
dar prieszus musu tėvynės ne
paleidžiu. nors dar 
mus silpnos,
dar žūti reikes — nenuliuski- 
me, neatstokim.

Tegul isznyksta terp i 
vaidai, nesutikimai o vi>i 
ja in viena szeimyna, pasisvei
kinkime broliszkais

nors ne
pnjiegos 
vienam

musu
i sne-

delnais, 
kalbėdami: Garlx* ant augszty- 
bes, o ant žemos lai užžydi pa- 
kajus geros valios žmoniems!”

■1 I - 
jokio tikėjimo. O skaitlius 
tuju netikėliu pasidaugina ne 
kaip sumažta. Daugelis žmo
nių turi tikėjimą savo prabo- szvente 
bukiu,, o ne turi tikėjimo, kuri lai! I 
duoda gyvastį* ir pajiegas kož- Dievo Simus.

Vaikai tuju Nakties 
moterių neaplaikineja jokio t i- nepatogumai, ant žemes sutiko 

Bet pasaulio Inkureja.
| Didžturcziu 

voje tikėjimas, tiktai politika, prastesniu 
o priek tam turi 
“muvis.” T

tikėjimo.

nam tikėjimui

auklėjimu.

t uju

kojini iszku
szinndieninem motervms nega!-| • 1 • 1 • • 1*11 * 1 • 4 • 1

SAULE

KUR BUNA
Kazys Morkoviczius

Kokiu tai brangi iko Antanu ir Povylu Luimoii,'
• Tursono Kitimo, 8

KALĖDOS.
&

piuesz-

f

<

KARMOS — PARMOS.
!

f

PINIGAI IN LIETUVAKalėdos. 1
krikszezioniszkai šie-Į paeina isz

Betlejaus staine.lej gimė imotai atgal gyveno Cukolo/i ir 
Thomas, W. Va. Jeigu kas ži- 

nakvynes no apie juos tegul pranesza.
(1°3)

Kazys Morkoviczius, 
t; Gilberton, Pa.

szalt’m,

net ir 
triobos

namai, 
gyventoju 

lankytis ant Jam buvo uždarytos.
Ceip sziadien nėra! Szaly j, už mips to, kalno urvo 

laiko del bažuyeziu 
užsiyminedavo prabobutes!

nėra i hzalyj, uz miysto, kalno urvo 
ruoni tarp gyvuliu tik rado sau vieta 

! ant szios žemes.
Ten klupo Paneli* Szv. Mari- 

prndejo ja, szv. .Juozapas prie Dangisz- 
An- ko Kūdikėlio paguldytą ėdžio

se ant szieno.
Szvinta. ant dangaus žvaigž-

rn

Angliszki pinigai 
labai darbuotis Lietuvo.; 
gliszkos kompanijos 
didelius užkalbinimus .nuo li *- 
tuviszkos valdžios o priek tam do; pasigirsta dangaus angelu 

pi i- giesme
tatinet visoki tnvorii del vai- pajuto pirmiausiai 

Anglikai lupa baisei no atiduoti 
už viską ir uždirbo puikius pi
nigus nuo Lietuvu, ant ko Lie- ventojai tarsi kurti ir neregiai

’ 11 
J

nplaike

tosios kompanijos pradės

džios.
vnnaH

M

Prekes ant cukriaus vėla nu- 
Ant geldos pardavi- 

kaip po 
dvi de

ne kaip 
‘S

Domi-

puolė.
nėjo cukriu daugiau 
]>enkis etinius, arba 
szimts centu mažiau 
laike didžiausios brangenybi 
cukriaus. — Szventas
nike! O gal cukrinis inunszai 
nas ant szveneziu teipgi atpigs.

Svietine kare kasztavo ame 
rikoniszkai valdžiai 24 bilijo 
nai doleriu, kaip skelbe sekre 

Yra tai tik
czistas kasztas tosios ka

torius Houston, 
tai ” 
res.

Visiszki kasztai valdžios nuo 
1917 lyg 1920 meto kasztavo 
$38,830,812,895. Isz tojo skait- 
liaus likos surinkta nuo padot- 

\ ku ir kitokiu ineigu 
\ 844,097 doleriu.
\ Bet ka tai ženklina.
\ 844,097 doleriu.
\ / ---------- -

16,078,-

Jeigu 
Užeis kare su Japonais tai gal 
l\iti 24 bilijonai doleriu iszeis 
o prisiveis volą nauju milijo
nierių — kokia 30 tukstaneziu. 
Žmones pirkines bonus ir pa
dirbimas vieno areoplano kasz- 
tuos bilijonas 
turės vela gerus

• 

y vargszai piemeneliai 
pasiskubi- 

garbe, ir do- 
() žemes gy-

Jum 
paaukot i.

4

Marijona' Ži-

isz Kauno 
para., 

nuo

I

, mar
iu ri su savim 6

t u va daug nukent ėjo.

Viktoris Kopp, rusiszku so- 
viatu siuntinis Berline. pas- 
lapta dirba

Bortine.

!
!tvėrėjo ant žemes 
šio.

žvaigžde, kuri užszvito Bet-

i pasidaro del sutikimo j u Su- 
atsihinkiu-

idant pradėti lejui, szvieczia ji mums ir da
liau ja revolt nei je Vokietijoj ir hnr ir szvies per 

valdžia te- yra: Jėzus Kristus.
Angelu giesme

t i

amžius, tai
nuversti tebyria 
nats”

Mario motete 
laitiene po tėvais vadinosi Po- 
delaicziuke paeina 
A psl< r., Sk irsnemunos 
Kailiuku kaimo pabėgo
muile .10 d. Gruodžio su jauni
kiu Juoz.as K rapinskas isz Su
valkų Red. nedidelis kokiu 25 
metu amžiaus, plaezios burnos, 
motete 34 metu amžiaus 
ketas veidas
motu Kle.nute girdėjau kad Už
važiavo in Luzerne, Pa. 
pivnąitui jisai gyvenos, 
ga pąrvažįuok žinai kad jiali- 
kai piane su 3 vaikeliais 
nukus ir Pranukas szpitolei np- 
Žine ar iszlik.s j 
l£us žino apie juos, 
man praneszt.

Frank 
Box 102

Ku r 
Prisie-

C* Jo-

nuo apdegiinu.
, malonėkit 

(Jan.15
J

jud inkai.
Graž vieta.

107 akieriu geros lygios ž<‘- 
nes 12 akieriu geros girrios in- 
vales vandens, didelis sodas, 8 
ruimu namas, didelis tvartas 
cimentuotas skiepas, ir kitokį 

Arti Mokslaines.
Preke $6,500 ga

lima inmoketi $1,500 rankpini- 
gu o reszta ant iszmokesczio. 
Kita farmn 73 akieriu 
riti girrios daug vaisiu me- 
džiu, užtektinai vandens. Dide
lis namas ir tvartas ir kiti bu- 
dinkai. 9 g_ 
vežiiniii, ploszkes 
Arti mokslaines ir 
stoties.
inmoket $3,000 reszta ant leng
vu iszmokescziu. Atsiszaukite 
ant adreso. (D. 28.)

O. G

daug
10 akie-

gyvulei, pora arkliu, 
ir mas'zinos 
geležinkelio 

Preke $6,500. Gulima

R. 1). 9• >
Mahon, 

Factoryville, Pa.

Kapitalas 
$18,000,090.00

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, 'buna pri
imti traukija trijų šanvaieziu. Mes 
Lietuvoje iszmpkame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. .Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kppitala $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locnu 21 dubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi- 
nasi musu glauni ofisai.

Naudokite musu °
Money Orderius” del iszfnokejima > 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir jn 
Kanada. Parduodame .visokius . 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai siuskite per 
American Express Kompanija ir 

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant 
•turėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna,ofisą:

Jždetau
1811
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Skausmus ir ^člimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VAlzbažonklIrt nzrog. S. V. Pat, Ofiac.

&
DRAUGAS REIKALE

Glaunas Ofisas 
American Express Co. 

65 Broadway, New York.

Parduodame
Kada siusite

Zilaitis 
iPlantsviUe, Conn.

y*- «»"•• i *• i

Norintį kare paėmė .daug 
vyru isz Kanados tonais Ja 
rapdasj 550,000 daugiau vyru 
ne kaip moterių.
.----------- ---------------------------------T ry —~r------- .. ,

NŲUĄ-TONE padaro tirszta

Kreipkitės in bile koki musu ofisą

Gurbe Die- 
ir ramvbe 

gero noro žmonoms”
ir skambės per am-

. Tokius tai paliepimus
.nplaike Koppas nuo caro Lėni- viii Augsztybeso,

■gr“C ::: i
dava-1'1; dabar, 

žilis.
Near pasaulyje tokios galy

bes, kuri turėtu joga pridengti

no ir Trockio.
Vokiecziai turi visus 

dus prieszais Koppa ir kaip ro
dos palieps jam nesztis lauk.

Te i p, vartai in 
kos uždaryti ant dvieju

i I
*

skamba Kanados
I

i
i

American Express Co.
Foreign Money Order Department.

65 Broadway.. New York
Amerika Ii- i°8 žvaigždes szviesa; nėra pa- « a

met u šaulyje tokio trenksmo,
del ateiviu isz Europos ir Azi- PaPe^^11 tos aniuolu 
jos.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczla piningus In vIbah dalis 
pasaulio. Parduoda I^iivakortos 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, tolpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius

krauja, stipruš, nuolatinius 
nervus, tvirtus vyrus 

ir moteris.
■ lOlOl

VYRUkuris 
giesmes 
nes

Daktaras KOLER yra vienatinis Urpo Lietuviu daktaras^ 
1 — . . 32 motus invalrias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodup-^ 
nlal pažinsta.
vyru, spuogus, nležcjlmus, ligas tinimo, invalrias Ilgas’ 
paclnanczias ąuo neezystumo kraujo. Ataiszaukile JĮ>a-i

kai Ir Lenklszkal. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro. 
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

į. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, etodljavo bcglje
taiakordus 

Dieviszkos
užcziaąpti, 

galybes darbai. 
Ramybe tarpe 

mes pasiliko, 
os,• rsv... ... .....v.. ...

ka ir apįaikys payelinima iuitj{'aUK’ visus lygtai 
pargabenimo savo levu, I 
k u paežius, sunu i________
da 18 metu, nepaeziuotas arba 
naszlaites duktert‘s, anūko ne- 
turinezio da 18 metu, kurio tė
vas yra miręs, 
leis ozonais per du 
Geros tiesos, 
deiei keliaus in 
va j!

In Amorjka gausis tiktai 
tas, kuris .tyres vizuota prasz- 
parta.
ginies arba yra ukesu szio 
sklypo, gali pribūti in Ameri-

Tas kuris czionais yra 
ukesu

musu ant že- 
eikime prie 

tai yra prie Jėzaus Kris- 
i remia 

Įevu.iir turezius ir vargszus; lygiai

” i ; J J
tik

neturinezio' v‘,sus kvieczia ramintis, ir jian-

Kožna dalis kimo ir kožnu Jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuouiu 
brangiu, sveikata duodaiicziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigcstija, dlspep 
sija, konstlpacija, galvos skaudėjimas, 
Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 

malonėms" l’avo ckaudejlma, užszaldlnta kvapa,

NUGA-

Dokumentus, Paszportus važiuo-

New

Kitokiu ne in- 
metus. — 

O gal dabar žy- 
Palestina? A j

New Yorkas turi 1000 
teatru, 1500 buteli u, 1600 baž- 

38,000 fabriku kurie 
padirba per metus visokio ta- 

do-

uycziu,

’.voro verties už 3 bilijonus 
leriu.

o dykaduoniai 
“džiabus!”

Isz priežasties stokos moky
toju Su v. Valst i juosia negalė
jo pasinaudot isz mokslo 400 

Ir tai 
Bet

sze Paul

tukstaneziu studentu.
dedasi laisvam Amerike.
priežaste to pasirodė laike tei
smo ant persiskyrimo kuri ine- 

Hughes, turtinga
kupezius Ricbmonde, kuris ap- 
laikes persiskyrimą nuo savo 
puczkules, ka tai kitados buvo 
daraktorka moksJaineje, apsi
vedė antru kartu su gera ku- 
karka. kuri .kaip pats Hughes 
pripažino, yra verta deszimts 
da rak t orkų — todėl ir prvke 
ant geru kukarku yra didesne 
ne kaip ant daroktorku.

rusiszko

duu- 
procenta

Pagal apskaitimu 
suruszo gyventoju, tai rusiszki 
gy vent o ja i sus i ma ž ino 
giau kaip deszimta 
nuo 1910 meto, o tai isz prie
žasties visokiu ligų ir kariszku 
nuostoliu.

Gyventojai Moskvos susima
žino ant 46 procento, o Petro
grado ant 76 procento, 
parodo, jeigu bolszevizmas da 
vieszintu Bosijęi per 24 metus 
tai maskolių ir rusiszku žydu 
visai ne bus....Gaila vargingu,
kvailiu m u zyk u.

Tas

gyventoju•‘Didesne dalis
Suvienytųjų Valstijų yra at
skalūnais, kurie ne turi jokio 
tikėjimo, — kalba pana Berta 
Conde isz New York o, seUre- 
torka moterių draugystes 
YAV.C.A. Tvirtinu ji ji, buk 
daugiau kaip 53 milijonai įflno-

moterių
YAV.C.A. Tvirtina ji ji,

iriu, ne vra katalikais, protes-
4 r v *-■'«*** "L' i ♦topais ne žydais; ne turi jioje

dotis Dieviszkonis
— Sz Ventos Tikybos mok si u — 
kuris tikriausiai duoda mums ant nuga-tone valuta.

apetitu, padidina svarumą, nuo ju mie-. 
gama gerai, padaro kai nauja asz-, 
mcnj, NŲGA-TOS’E sustiprina visas 
kūno dalis. Subudavoju tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tukstanczial. 
žmonių ima ir giria NUGA-TOiNE. Isz- 
kirpk szl skelbimą, paimk in aptinka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei Visai’ 
nebusi užganėdintas, sugražink bbl-j 
anca apietkorlui ir gauk pinigus atgal 
Jei ncgąusi ąptlekoj, prisiusk mums —

dllltesiie UZ,stUt U£ Hluntima primokama.
j DRUGGISTS: You can got Nuga-Tom

* J a— 1 .. 1. — ___ 1*__ __  J.

suprasti, kaip mes galime Imti 
laimingi ir ramus!

A—a.

Tolumas nuo musu žemes 
in Marša yra 35 milijonai, juyt 
liu. Tonais diena yra 34 va
landas ir 37J/2 miliutas ilgio.

Bite pagal savo dyduma 
kartu

*■

liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai Iszgydombs,1 vartoj- 
__  .___ ___ „ ______ Duoda gera

NŲGA-TOS’E sustiprina visas

Tukstanczial 
ima ir giria NUGA-TOiNE.

anca apletkoriui ir gauk pinigus atgal

$1.00 ir gauk pilnai gvarantuojatna vąi

JHlLUUlBTs: ion can get Miga-Tom1
Nuo 1776 meto in Ameri- ;?fom Jobber or direct from /l’h< 

milijonai sve-

* 
yra 30 
ark Ii.

ka pribuvo 
t i m žemi u.

O')
• >.)

National .Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago.
Retail nrlco $1.00

Absolutely gunrnntod.'

i h

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas,

M

J
u

(vA

j.i r

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis sayo kojas

Kada Tamsta perĮd guminį autuvą, temyk kad butų‘ 
Raudona Koųlys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augsčiausio laipsnio, kurį Tamsta gali’ 
nusipirkti.

Tamsta .sųtaupini pinįgus kada nešioji “BąĮl-Ęaud” nes 
Tamstą nereikalauji nąujy batų $up dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

Mibliiiwuka Woolen Manufacturing Company 
, 460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Narnąs, kur*s m°.ką milijonus už .laipsnį.

BAL^BAND

v

z
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Visi galima gaut balti, raudoni arbaHimincr ir Lopac.
juodi.

Pąplatinti padąi .“Ball-Jjkmd” ąutuyp yrą padaryti ypą- 
t(ngąi pcšiojhąui mąinęriąjns. Jjc apsaugoja viršų bąto, ir 
padaryti taip pątvarųs ir .^tiprųs, jog,aštrus kampai akmęns 
arba anglies negali pei įpjaąt nęi įpl^št.

Tamsta sųtaųpini pinįgus kada nešioji “BąĮl-Ęaud

jautiems in Tėvyne. Bunka esanti 
po dldolla kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
Jokios baimes. Raszyklto ant 
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 159.
€er. W. Long Ave. & S. Main SL1 

DuBois, Pa.

' DAKTARAS namuose.
Ka tik iHzejo ląz spaudos nauja 

1 knyga "Datavau Namuose". Knygute 
jo aprąszoma visokios vaistlszkas žo
les, szaknis, žlędai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip 
Jaml.

į teip kad kožnas gali juos gauti bik 
aptiekojo.
geru pamokinimu, slaptybių ir recep 
tu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltls,
451 Hudson An*.,

4 * , 1 T

varto-
Su lotinis^kais užvardljlmals,

Aprlcz to yra daugybe

.^Rochester, ,N. V.

■ ’ » * * M i r ? < € i J i j / ,» > r’

KURSUI NUPUOLUS
Tai .geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Croltumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk- j 
tyniuoti; .vjsięms pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su . 
paraszais priėmėju pinigu.

Lalvakorcziu agentūra In 
Licpoju, Jląmbmga ir .visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas LIctuviszku do

kumentu. K
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokito szitoip:

V. MIKOLAIMS, 
53 Hudson Avc^ 

Brooklyn, N. Y.

j

Raszydami,

A

I 
f

i LIGOS

d

B

t

. Gydo užalnuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležcjlmus, ligos tinimo, Invalrias ligas

tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RusUz^ 
r

Lietuvos Prekybos ir*
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
• ' RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
AGENrl’URA NEWARKE. 
įlok

x

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

pinigus L. P. P. Bankai).

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus _ pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susiliejimu banke duona L»anko agentūros vedėjas

M., NARJAŲgKĄS, . ?47 Broad St. Newark, N. J.

1 "*■ — I «■ ______ ~~ ~ >-■! - TBl.j- ■ -.. ■ ■ *X
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am
Žmoguc kasosi galvą, 

kad palengvint niežėjimų. 
Kasjmasi pasidaro papro-j r m v 1 ivasjinasi pasiaaro papro- 

P čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir

C 'i Vili, A A l nu II AV v 4b A. 

sosi nejučioms.
---------------—-w—

i visi kiti tą žino.

Bet jis
B ' ’

/j

v
Vyrai ir moterjs kenčia 

kenčia bereikalingai, - 

lengvai prašalinti. “Nebus 
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kilų nesmagumų, ,

.U-
,1

jP
niežėjimą nuo pleiskaną, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima

įvykstančių nou pleiskanų; *
u r* E? e?i 4

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iŠ galvos visas pleiskanas, i 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. J

RUFĖLE8 yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. J 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be S

s aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi |

Paskui tik retkarčiais suvilgyinas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ■' 
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.

j RUFFLES, jei turite pkiskany.
, Jus aphekininkas parduos ju 
" .r- .
| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

! alūne atsiust jums tiesiog, jei gaubime nuo jušų 75 centus pačto

"T

AD. RICHTER & CO., 3^-330 Broadway, New York ❖
..   »'' I *'' * *'■''»1111 ■ *11     "* ■" * 1 1,11    —*■ "" *1 — 111 . ............
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PINIGAI in LIETUVA* * * J u, V . n j. • i. n u ’ > !• 'Į

I

nueinu greieziausiai ir tikriausiai siuneziant per
, » . ' . 1 - ' . F t %. 4 r 4» * •»), k

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New Yprk, N. Y.

t * ✓

♦ t i W',! 'i*

JSzitu bendrovėj turėdama sayo skyrių (Branch Office) 
. Kaune, dastato pinigus tiesiogipiu keliu,, be jokiu trukr

»i- I < * X u « « • * 1 ' « » * *

sayo

■ 1 '
dymu ir SULIG PIGIAUSIO KURSO.

f f nl M ■;/ t ' i t?
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KAIP ŽŪVA DORYBE.
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(Skiriu Lietuvos vargo žmo-
nėms.)

A

1I
II
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Varguoli! Tu esi prislėgtas 
vargu

Ir jauti (Save nelaimingu,
Bet lik pažiūrėk ant turtuo

liu didžiu
Ar, ju tąi nežudo tikimas
Tamsi, bjauri rudens naktis

(i ♦ • •

nus ir ji pajuto giliai szirdyje 
kad ji kada tai įtikėjo,'o gal da- 
1. .1 1 ! 1 A 1 • V

nes pražudytos jau
nystes ir inorgiszkos nekalty
bes sunkus vaidas, lyg koksai 
koszinąrus štoyejo jos galvoje. 

Sukilo josigplvoj atsimini
mai jaunuju (liuim ir ji lyg ko-, 
kia meilia szJJiuuiųpajuto ir at
siklaupė prie gelgŽąes tvoreles 
o naktis ir kaukimas isz- 

ji pa

kad Ji kada tai įtikėjo,'o gal da- 
btUvtiki. tik to fnęgalejo sau už7 
tikrinti,

blaszkosi lyg pikta pamiszole,' nyko jos vaidentliVci
j mate save jaunute mergiszczia 

kapsargio namelio sloga ir, vo- PUfiPgeraju, :graziujne
- * - ’■p^gnižu 

.................... ,w belak$#nc#ą... O ,kąip 
Ii etą u s laszas teszke, kaĮp kaž-’ Krtlžus

o szaltas vejas kauke j>o mažo

dos, ka tpi kaleno; ar ųier sie- 
nas^ karstės ir dididiuš szalto s

rūme begyyonnncztn, po 
parka I

*

kokia juoda, tamsoj slaptingai 
szipoktelejusi, figūra inejo .pro 
didelius augsztus, kapu vartus 
ir tyliai pridarė juos, tik tru-‘

f.'.1, ■■
Ir ji nieRąblogp nemato, gy

vena viskuo aprūpinta nes mo
tinėlė turtinga, ir ■ nepažinsta 
kitokio pasaulio,

vena viskuo aprūpinta nes ino-

puti- staiga paleisti jie sužvan- ^l^’ tu..augsžtujii 
gojo, bet ta maža garsą pagavo a,vuu* L ....... ----
vejas savo placziais sparnais ir 
kažkur ji in juoda toli nunesze, 

nakties prie- 
ir nutilo.

tik silpni aidai 
dangoje nuplaukė
Tamsi figūra turbut bijodama 

; neiszeitu 
kris ezion nakezia 

sužvangėjo,

kad senas kapsargis 
pažiūrėti L... ___
daužosi 
žingsniu prislinko prie 
tu bezdo k mm u ir sustojus ne 
kmtedama aplink tamsoj apsl-: 
daire ir valandėlė pasiklausė.

*Ji buvo apsisiautusi ilga, juo
da skara, kuria vijsąrcziau prie 
saves glamž-e, turbut, 
vejas kiaurai per ja lindo; at
sistojusi ji ne pati 
kaip dantis eme kalenti ir per 

kuna nesmagus sziurpulyM 
Tai buvo jauna mer- 

iszdžiuvu.si jo3 
pa n asz i 

džiuvusio beržo livineni, 
das slaptingu baltumu 
apdengtas, o |>o akimis tamsus 
melsvi lankeliai buvo, o akys, 
rodos, ir tamsoj dege kokio tai 
slapta ugnele; iszdsiuvusioms 
rankomis 
be laiko iszsirpusia 
rangosi po szallu veju, bijoda
ma butu patemyta. 
na naszlaite, viena 
įpu kovoti palikta 
daug kartybių ir 
tržsiganedinimu *

vi sa 
n u<‘jo.
ginu; augszta
stovyla buvo

Ir didelis noras

nežino kas 
parko 
gyv(>-

greitu 
augsz-
j

szaltas

nepajuto

m isz-. 
ve i * 

buvo

jį stengėsi pridengti 
krutinę,

Tai jau
sli gyveni- 
ir jau per- 

beprotiszku 
paragavusi, 

pajutus kad ji nebegali iškėsti 
yenotlu nusidėjimu, gatvėje 
spves siūlymuos, slapta apleidus 
ąiaža, bjauru narna, kur nakti- 
mis prie smirdanezios lempo 
darydavo 
draugėmis 
smagini mus 
bjauriomis 
rankomis g;

nusidėjimu,

s
patsu tokiomis 

beprotiszkus pa.si-
ir už suteptus 
prakaituotomis 

irtu gatves žmonių 
pinigus parduodavo savo mer- 
gi>z.ka kuna, isz<‘jo pati viena 
kažkokio slapto jausmo veda
ma ir net nepajuto kuiR atėjo 

vartus ine- 
Užsinorejo jai nueiti pas 

gale kapu

sienų.
iiiipo širdyje anga, siela vylio- 
ją dailius vaizdai 
prakilnus siekimai 
laimingi būti 
grože minta...

Iszanga in didele, grakszezia 
mergina su šviesiomis akimis, 
kurios gywnimo troszkimu 
spindi po platu dangų skraido, 
gyvumo užszalanczioms sie
loms priduoda. Vis dar kaip 
maža mergiszczia linksimi 
skraido po žolynus, skina gra- 
žiąty kvępianczias gėlėlės ir iii. 
fizviesius plaukus kaiszioja) 
pankszteliąis ir pląsztakelomis 

, nejauezia 
bjauriu svietiszku 
nekalta.
laikai, kad laimes 
visur buvo matomi, kad 
diena nuvargus ant ;----
sodne valui re .krisdavo in pala' 

apgalėta 
mato puikius sapnus.

Ir teip tęsęs jaunystes gra* 
/Josios dienos vis palikdamos 
maloniu inspudžią ir atsimini t 
»nu, vis pripildydamos jaiintf 
jausminga siela, didesniu ir d i- 
lesniu gyvenimo troszkimu' 
Tik neilgai... Viskas jiasaulyjd 
baigiasi, audra nugali gražiau-, 
šia giedra ir juodas nusimini* 
ąis .migąli.linksmumą; keieziaį 
si pasaulis jau nuo senu-seno?' 

Taip jau žmonijai i i. 
augszto, turbut, lemta.

Pažinsta ji nekultoji pauksz 
tyte, viena veidą, kuris isz pir 
mo karto liūdnumą in szirdi in 
diegia, spiria siekti prie jo. Ji- 
nakteles 
karsztis jaunas krūtis

gėrėjas

ęi
O

mergiszczia

kažkokio slapto jausmo

prie kapu ir pro 
jo.
motutes kapa, tenai 
kuriu ji jau simiai nelankė tik 
kol dar buvo nepažinusi pašau* 
lio dažnai ateidavo prie jo pa- 
simelsti.

Pasiklausė valandėlė tamsoj, 
kapsai’gis, matyt, 

kietai miegojo, ir nieko nejuto.
Pastovėjus, vėl iszlengva to

linus nuėjo ir jos žingsnius ve
jas užslėpė. Isz abieju keliuko 
pusiu tamsoj sznikszte krūmai 
ir tyliai skambėjo in akmeni
nius kryžius biotiniai vainikai.. 
Baisu buvo, rodos baisiausios’ 
baidyk les tykojo ja pagriebti, 
jos, rodos, tyliai juokėsi ir ežy-

bet senasis

Tai vejas blaszkesi 
mus, kryžius

po kru- 
ir tvoreles

czi ūži nėjo szlapiais
Pribėgo greitai mažu kapu ko j

. J1 . o ■

ir
takeliais/

plytele, kurios pastoges szyil]Xl
i vejas »irniūniavo slaptingai 

pasuko in kaire jausdama ta
keli kojomis.

Nors ir smiai jau nebelanke- 
$avo motutes kapo, bet dabar 
ji tiesiog atėjo nežiūrint in 

ikme^’

gamtoje ir 
Jauezia s i 

ajonemis ir

plaukus kaiszioja j

szi rd u že 
čekiuliu, ji 

O kaip laimingi tio 
atspindžiai 

P<»i 
gryno o,r<[

<r

la saldausiniogo

ves.

• t
II

l
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vis pripŲdydamos jaiuu
A * f _

♦ 
troszkimu?

nebeiszinioga, vis: 
degina!

o žibanezios kokia tai ugnimis 
akys vis neduoda ramumo, ne 
atpranta, pauksztele 
jauna meile iszleido jos

I

kad tai 
sido.į 

diegus... į
Kasdiena vis-jaueziasi norą 

mesne, bijo kad.Ras neisztiktu 
neužtiki sau stengiasi pakelti: 
dvasia per malda, bet jauna ne-/ 
rami dvasia negali nurimti....../ 
Tas žmogus, kurio veidą ji pa-: 
žino, iszrodo teip .artimas, kad 
norisi vis areziau prie jo butij 
girdėti jo balsu, sutikti akimis 
ir jausti ugni nuo 
paspaudimo besisveikinant ar
ba jam jos varda
Jaucziasi kad kaž kas traukia; 
prie jo, bet nciszdrysta prie jo 

, prisiRijos sąžines “gal 
nuodėmė!” 

szirdis dega ir gana....
Viena karta jos namuose di

delis balius esti. < Daug viso* 
kiu žmonių sukinėjasi puikiam 
šiai iszmedžiusiu maloniris kai* 
bos visur skamba, l * _

prieiti 
tai

bos visur

1

jo rankos

paminint/

galvoju, bet

O

d
muzika;

(lailim-ponuieziu kalbos Jszrodo 
jai teip tprjeszingos, ji jauczm 
kad ju žodžiai mulu Aprimiake,1 
junuobadailja .ir. iszuina ir{z ba
liaus in.(purka sau viepia pa^L 
vaiksztiueti ,nuo kalbu jr muz'h 
kos svaigulio utsigduti. ' At< 
-siaeda apt suolelio tarp 
kiminu priesz 'Veneros-

■ t
muzikos ir garsu, kurie plan 
kiu nuo dvaro puties.i 
ezjasi teip visu attolinta jog. ii 
jos mama dabar neturi 
su ja kalbeli, ji užimta meiliu 
sveeziu vaiszinimu.

Q, <kaip visi tie iszsirede po- 
jszrodo jai

Ui y v,u 
ębaltiu 

stovyla ir .stengėsi neklausyti
4 

J i. juu^

ii ai ko

naieziai ir panos
♦ Jog jie nedorai ek 

gesi statydami savo kūno gra
žuma ir kalbas kad Iii 
tiojus vienas kita.
kad priviliojimas yra nogėtas 
bjaurins .daiktas, bet t ikrai jo 
nesupranta ir džiaugiasi tuomi 
Tik sztai... tas vcitlas, (kuris jai 
naktimis nedavė rainiai miegos 
ti ! Jis priėjo piję jos meiliai,1 
maądagiui papraszu .atsisėsti 
szule* leidimo ir su dideliu jaus
mu ome jos atsiprąsziueti kad 
sutrukdęs ja, bet jis įpraszosi 
dovanoti jam tai, nes ir jis ne- 
galis pakęsti, baliaus atmos.fe- 
ros ir pamatęs kad . ji iszcjo, 
pasėkės paskui, nes numes kad 

kad jis ja
1 kad 

dingo auga jo szirdi;
jos;

niekšingi

K privi-i 
J i .jąuezut

eina kartu

v

SAULE

ir lupu pnlytejnm,
su juo, nes Žino kad sodne -vis 
ramjuu, negu .dvaro, kur dabar 
pats sujudimas, kaip isz garsu 
girdisi. Sustoju jis .tarp di
deliu krumu ant gražios pieve- 
iles ir rodo gražuma sodno ir 
gąles ranką j r jai paduoda. Su- 

♦J is vįs artimektdri .du* 
rosi jai ir pats (langiaus drasu-j 
mo ingąuna. Kalbomis žvajay 
žvilgsnius degina, ji tik klauso 

erami nieko neatsako.
ja kalbą sužvuvejn ja kartu su? 
paukštelio giesme cziapąt kru 
urnose ir ji vėl svaigsta ii’ akis 
užiuerkia... ■ ■ 1

Pajunta jo lupas prie savo, 
dar movi pasiprieszinti, bot uę* 
beinstengia ar tik jauezia kad 

ir bu*

sėda.

Maloni

&
Z

■ <

ji iszojo,

jis ja laiko jau glebyj 
ezi uoja,. buczi u oja....

Jkiszoksta viena ir 
atsiminti kas ja vzionai atv-a- 
dino, kaip ji czionai užmigo* 
Atmena-paskui lyg per sapmt 
butu tai »buve, kad prie jos bu* 
vo kas tai ir ilgai kalbėjo, tik 
ka ji nebeatmena.

l’amaczius ežia pat iszblas/.-’ 
kytas gėlėlės ji pi įsimena kad 
tai jis, kur su ja kalbėjo, ja** 
skynė J r jai davė, paskui pas-5 

ji .nieko neboatsimopa.

.stengėsi

kalbėjo, jas

bėgo slapta isz dvnro'-ir -neži-kižioR-buvo skąudu 
nodanta lie ikąrze'iti jšejo dide-j bet pankui, sugyvulojimas vis
li.. lv.» iszlengva -nublopino ir ji

Į jau stengėsi surasti smagumo 
nakeziu ir.savo nuodėmei. < Ir doros su

die n n ji/palioke iniesta ir pas- įpratimas isząyko jos sieloj ir 
meile prie žmonių Išnyko, net 
motinQH\»ayo ’iiobenorejo prisi
minti, tąlr'iszgirdp karta kad ji

liu keliu, kuriuo tikėjosi in ko- 'ka 
koki miestą ipeiti .

Po Keliu /Vargo,

tojo jiasi koki «tai augazta pona i 
už tarnaįįc kad aiereiketu gat
vei isz bįidojmMk • / ■

.Sunk u buvo liszka r to t ok i p
me padėjimo ątftidiM^, bet iji 
stengėsi darbU/BUve užguiKHlih- 
ti ir mii*8%t praeiti.- < >’T
i Iga* i Iga daikii bptarimnjant

už tarnaįte kad (nereikėtų ga

• •

SZjrdŽHH

nusopino ir ji

“ ■ - -- - > - - — - • ♦

'-p - ~ "•T'1'------------------------— »f

mirus, mate laidotuves, bet nu
ėjo ant J 
skausmo nealgaivinus uos

•širdieskapu kad
,, ‘ ‘ ; . į vis

tiek jaute, įtik ‘sųibnkybįu'tprj- 
spausta, o szirdisdlar 
krutinėję.
tus buvo nuėjus ant 
surado balta kryžių su paraszu

... ....................................................  nnm^i 1^1 ui ,41111, W| I I 4—1
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•Paėmus -pinigfre ji puo
limu kartaiš suplėšydavo, ka
da ateidavo .mintis galvon Apie 
( 1 * v *
nystes praeiti 1

Szi vakaru

žmonių piktumu ir gražia jauv
1

įi nesupyks ant jo, I 
s. Jis jaueziasi

;e del jos. Jis pagriebė 
>anka, labai suspaudžia , ja ir 
in akis žiuredamaš ima karsz- 
tai karsztai pasakoti tai, kaip 
jis neraudas ramumo 
įuo tos valandos, 
niriua karta pamatęs po soda 

kaili jis jos 
! in sveezius 

pives, kaip jis užsidegęs kokiu 
ai karszcziu, kad

užkalbi 
kas tai

niekur 
kuomet ja

H'žaidžianezin, I 
.narnos užkviestas

kui..
Dvare atranda didžjąusi in-, 

sismaginima: muzika .griežiat 
vaisa ,daugybe jioru szęka, kK 
ti kalbasi vaikszeziodaąii po 
ranką arba susėdo ir vynu be-; 
.sivaiszimmt. Išeinant iu kam-:

1 1 *. X _ * *
sivaiszįmiJit. , J beinant iu kam-J 
bari jį pąmat,e kaip kaž-kok.8 
k/ ' w’ I *4 * 1 •

ji motinas 
aaszaukta iii kambarį lyg ant>įkarto užliejo 
jefyra sparnu inejo ir ant uio 
įinos žodžiu jam rankute- 
jave ir akis 
met iszkarlo pajutęs

jo tiekos snukiu Kvajpniu 
. tiksiąs,

panuleido; jis tuo-
kad tai

y ra ,
•r maloniu troszkimu.

Jis parva- 
įia ves namon ne begalėjus nak
timis ramiai užmiglh 1 
lailus paveikslas vjs aky#’ sto- 

Ir su kokiu džiaugsmu 
l‘8 jos motinos p^kvie- 

baliaus 
svajonių

jo sielos idealas

nes jos1

yejes.
lis sutiki
tima ant dabartinio 
les žinojo, kad ji, jo 
;r troszkimu (‘sylies bus tenai 
9 ant baliaus kaip jis 
jos žvilgsnius, kaip sekos

gaudes 
jos 

judesius kurie jam szirdi links-; 
o kaip jnm norėjosi pae-t 

a k.

mine, 
pus ja už rankos iszvesti nuo 

kur nors 
g

szi rdies

tu bjauriu žmonių 
vienas ant vieno ir'daug, dau, 
ko pripasakoti, visus 
jausmus szreikszti.

Ir jis dar karta p ras zosi do
vanojimo kad jis ja pasekęs iir 
iabar kalbinus; tuomi ji šutei 
kianti jam dideli . džiaugsmai 
kad jo kalbos klauso ir nesi-4 

insileidžįaf 
dėsto pa-

žmogus*sedejes rate tarpe po-i 
nu, greitai atsikėlė ir atsipra^ 
szes su kokia tai pana iszejo iii 
kita kambm i.
del kis žmogus teip greitai pra 
siszalino nuo jos ir
ivjeą kas buvo, pajuto kokiame) 
padėjime ji paliko...  {

Skausmo galinga banga isz-1 
jos szirdi ir ji! 

nusilpimjus vos neiszvirio, bet? 
susilaikius iszbego bėgio isz* 
szokiu kamzario in savo krnn-i 
bareli ir insiknittnpns in pagal-! 
vi eme gailiai gąiliai v<»rkt, Jij 

insivaizdinti to-t 
in kuria ji in-i 

inpuolv, ji atjauto

Suprato ji ko-,
T

atsiminei

tpega-lejo sau 
kios nelaimes

t

Vargo ji 
i 

tik už kiek laiko • pasijutp neį 
laimes ^vaisius pasirodant,\po 
jos. szirdžia ome Muteti Šutve: 
rimas, kurio•jijauke, bot kąrtu^jos matules vaido, bet vol tuo- 
ir žihoniii bijojosk - %

Pagimdė ji maža .oeksneli i r 
niako nelaukus’norėjo ji amžn- 
djrii, Ixit inotiaios szirdis -nega
lėjo to prileisti ir ji nutarė tie*' 
siog. ponui visa suvę nalaimo 
iszphsukot r ir. prąsvzyti pagel 
bos, bot nedaryti antros, • Tlar 
sunkesnes už pirma <.-nųodemesi 
Ant ryto -ponas dažinoješ apie 
jos nelaime iszvarc (tuojaus isz 
savo namu .uenoredumas 
kąlbos ir prašymu ne jsztolo 

Ji isz(‘jo iii gatvą 
pinigėliai# 
rėksnelių 

Gedos ji negalėjo

jautri
J1

Paskiau kelis kar-
kapu ir

jaus bego atgal, nes jaute kad 
skaudėti, oiszirdis jipu labai 

nupuolimas visoj savo 
nybei stojo priesz akis

Pažino

baisė

tikėdama isz ju dvasines 
mios atsidavė 
turėjo parsiduoti

jos

badavo 
neiszdryso 

su vaikeliu ant ranku ineiti >in 
duonos, 

in miesto 
gerai* už- 

s neiszva-

I
I

ąebegulejo 
dauginus tverti troškioj kas
dieninei atmosferoj ir isztrU' 
kus iš geidulugu ranku isftbe- 
go in gatve ir nejausdama iM‘t 
atbėgo pric impu ir neregima 

motinos 
ir liguis

tai cine svajoti apie pergyven
tas dieneles...,

Sznlti lietaus laszai teška 
in jos veidą, vejas lenda 
blogą skara, bet ji ne jauezia i o 
nes svajoja tĮar apie Laiminga 
gyvenimą, kad ir ne toki kaip 
pas motute kUd buvo, bet kad 
galėtu savo uždarbiu gėrėtis, 
o ne teip kaip dabar 
kad tai iszmalda pražuvusiam 
žmogui. .......

Ji norėtu dar būti laiminga, 
bet pati, jauezia to negales in- 
vykdinti, nes valios nebeturi, 
o žmones jubisz purvo atsikel
ti įiepades. tik motutes szirdis 
atjaustu visa tai, bet ji jau se
nai nustojo plakus ir 
vaika likimui.

. Žmones, juk jus nepaduosite 
rankos nelaimingam, bet

gsite ji labinus pražu-

.]>

į

iiega liepė eiti prie 
kapo, >kūr ji ir n t ėjo

per

gėrėtis 
jausti.jan gerai. žmonių 

bjaurius palinkimus ir nebosi-
I >ara- 

savo amatui. Ji 
visokiems

■valkatoms kurie, juokėsi isz jos 
'vis parodydami jos nupuolimą, 
bebuvo laiko kad 
apie k a kitą, kad girtu 
(diszRos -daįnos skamliejo dienu 
dr nakti szoko nedorus s/.okius, 
^nedorai elgėsi ir kabėjo su ja 
ir jos šokliomis pat draugėmis 

d r jos kad užmirszti- tarnavo pasisten 
vnkatu geiduliams, O ,bjaurus dyti savo piktumu, 
gyvenimas, lyg pragare! ----------- -—£4------------

pagalvoti 
beg(‘-

paliko

n r jos kad užmirszti-

Žmones’... -------------

'K' *

i

dar

Vargo’Poetą.%

k lauš vt i. 
su keliais mažais 
kiszenci ir su mažu, 
ant ranku,
ne iszlaikyti, jai rodėsi kad visi
žino apie jos nelaime ir juokėsi, 
isz jos; kelias dienas 
vien tik dėlto kad

i

krautuve nusipirkti
Nakti ėjo nakvoti 
parka, kur iszanksto 
sįslepdavo kad usarga? 
irytu. O, kaip sunkios buvo tos 
valandos kaip ji 
kur galveles priglausti turėjo 
slapstytis ir badu mirti, jos kū
dikėlis vis reke ir isz visos jie- 
gos stengėsi is'zgauti

neturėdama
t

f

Į 

į 
'I

i
t

TARADĄIKA.

Tuigi vyruczeų K.»-
■ir duonos

ji ant:

I

[

I

i

inpuoie, ji ąijauie savo iner-. 
giszka szirdžia / visa baisumai • p , ,
to padėjimo in kuri ja 
žmogus instrime^’ 
plyszo isz skausmo, 
degindąmos ; 
liais laszais veržėsi 
Nors ji pjrnią

p

n

u’

BALTRUVIENE.s u baloje 
ledos, 

dingau var-Kad nors karta 
gai ir bėdos.

Už stalu sedesime, 
Linksmai dainuosime.

■ O gal teip liitksnut ne bus, 
Ba guzutes nėra, o niekai alus.

Szeip ar teip,

neMano rūteles, laiko daug 
turiu, 

Ir sergu, ne galiu, 
Dvi kojas kiaules pirkau, 

Koszelinos prisiviriau. 
Kolei nu lupine jau. 
Net svaiguli gavau.. 

Ne žinau kaip bus padaryta, 
' Ar bus po nogiu iszteseta,

Užpraszc mane visur in sve- 
czius. f 

Nežinau, kaip iszfeaeta bus?
Žinau, kad bus guzutes viso

kios, 
Viry tos trajankos, 

Karczios ir munszainos.
O, tai ne del galvos senos, 

O asz mislinu namieja sėdėti, 
In niekur kojas ne kelti. 

Per. szventes stuboje sėdėsią 
Noi^s karta gerai pasilsėsiu, 
Gal pas katruos ir atsilanky- 

- . v?iu’ 
Ir ko naudingo dažinosiu, 

O busiu šzirdelęs greita 
Kaip perekle viepta# 

'Kagi szirdeles maozina,
Norints ezion novos ir vieszi-

* kali r <n»

na,
Bet ne yra szirdingo atviru

mo, 
Ne jokio meilumo!
In akis szipsosi, r \ . 

Už akiu apszneka ir staiposi 
Parodo kulokąjr liežuvi, 
Ne, sziadien meilumo nieks 

A ne turi. ‘
Netimkus lapsėsiu in svietą. 
Tik nežinau in kokia vieta.

Naujienų surankiosiu, 
Del visu pagiedosiu, 

Ba po szventei .bus visko in- 
vales, 

Ne viena džiaugtis galęs.

nors ko 
szeli pieno isz jos iszdžiuvusiu 
kruiziu, bet ji pat i badą kent e 
ir krūtysnieko neiszdave. Var
go ji visu apleista su mažu kū
dikėliu be pastoges
kąsnio. Viena nakti 
ranku numarino savo kūdikėli 

turėjo mirti. 
Kaip skaudėjo motinos szirdis 
jmatant savo akimis rnirsztanti 
yaika, del kurio ji negali gyve
nimo duoti, nes pati 
stumta. Gailios aszaros

kuris isz bado
f

piktas!
jos š-irdist

o aszaros;
skruostus dido-; pino ja kaip mažutis nusibaige

* isz akiu.! ant jos ninku, szirdis 1 ‘

i

stumta.
> -

is;z akiu, 
nesuprato.

kaip žmones gali nupulti dva-Į 
šioje, bet dabar aiszkiai pama-' 

> • a • a • vz a ■» • ‘te kad likimas žmones valdo ir; 
pijverczia juos netoip daryti
.a — . . . a * .kaip norėtu.
jaute savo verksminga padeji-;

piei

Ji giliausiai at-į • • • • I
ma ir jautėsi praradus

ir troszkimu gy 
venti, net baisi mintis uusižu-į skausmus * 
dyti buvo atėjus in galva, tik!
ji pabijojo takas aname pąsau-

giszka dora

visu at-
sjo-

plyszouit jos ranku, szirdis
to; isz didelio guilesezio, bet apri- 

uo apgalvojus kokia butu bu
vus vaikelio ateitis tokia moti
na turint.

N(?gy.vu kūneli
ant suolelio’ kur 

va i k sz loma 
L SU UŽ- 

ir szirdies

vus padėjo
daugians žmonių

' ir pati likimo išjuokta
. • M • • •

ji pabuezia-

i

Keikė

grąžei pasi
elgiate,

Grąžei visi užsilaikykite, 
ir juoku nedarykite, 

gmžei pasielgti,
Sz,venta giesmių pagiedoti, 
Keike ir truputi iszsigcrti, 

Tiktai nepasigerti,
Ba žinote, jog girtavimas

O

Tai žmogui VZiadien ne kas, 
Asz ir pantu-km .piunszaines 

.. o ■ gavau, 
dl’as koki ten larmeri hupir- 

kau, 
Tik ..striuka stuktelėsiu,

viltimi
iszejo isz sodno in 

mietą kur kugždėjo, slankiojo 
gatvėmis dideles žmonių

mušta.

nedryso ant! nios.
saAres uždėti rankos,

- kūno szventumu

,lyje gali būti h
mi-: KacĮsi valgyti pradėsiu.

šalina nuo jo. Jis 
in, karsztas kalbas, 
šaulio vi’idmaniszkuma jai pie
šia jai prakilnaus, augszto gy-į 
venimo vaizdus ir ji klauso jtf

Sz i mot Išgiedos visiems geros,d

Ji ėjo galva žemyn nuleidus,
- bijodama kad nesutikti kokio 
pažinslamo, kurie lankosi pas; 
jos motįna.
Įiszvaizdu visus priversdavo

JszKejuH/asžtiFti kiąmv; ji pa-; -nusistebėti ir ja lydėdavo- kiti; 
tilgais žvilgsniais. Daužosi jįj į, 
kelias dienas be jokio 4iks: 
gatvėmis ir nebeturedama' ne

ji jautei 
ir tikėjo in 

Dieva ir iu pomirtini gyveni- 
ma, nors dabai* pet; savo nesu-J

■?■

Pa^t visus, teip man rodos ? •

i- v T . .T > .v, .y pratimą puvo prusikgitus.
♦¥ J u ■

Jos . nuya^gusii 
privarądavo

juto lyg -koki meilu .pa lengvi ilgais žvilgsniais.
^įekvieno žodžio, žiuri in jo ži-- nima ir vilties spindnleis blik
banezias akis, jauezia jo karszLsztelejo jos mintyj.1“•<
ta ranka meiliai spaudžianezia .|bs nenpri apleisti, gal ir nano-, skatiko kiszenei tolimesmajanh 

jo žodžiai

Ranczias akis, jauezia jo karsz-Ji' sztelejo jos’ mintyj."“Gal jis

jps ir jauezia kad 
lyg kokis gyvybes vanduo lie-, 
jasi isz jo sielos giluma, jogiluma,

rejo to su ja padaryti, tik jau
nystes savo nesu laike ” • 
galvojo ji aszaras szluostyda-į

Ba pas kožna yra pinigu, 
aidulio uutiu.

Mat, szimoVgerai dirbo, 
Tliį žmonelei gerai uždirbo, 

?3?a i, j ne ibąbos jie ląimba, 
skamba.

ei’ kūmos padaviau, 
tpąi kisieliaus ,

Ir Baltruviene in valos turi.
Maitele, reike papratimo no- 

. 1 pamest,
Nelik kisieli ir žirnelius Ust, 

Ba kaip senus papraezius^pa
mesime,

Tąi mažaLbus bedu. 
Įlut, szimoj/gerai dirbo,a.

3®įargsza^’dvižoliu piykau,
JM.tJM.iVC1 .puuuviuų, 

Tai kisieliaus kad,privirė,

?

r pragyvenimui ^slankiojo 
paij koki? szeszelisi pati saves nesi-}

lyg

akys nąkddžia jam abejoti npiri riią. 
ji ir ji svaigsta nuo malonaus 
jausmo, kuris ja apima ii* pas-- slėpėsi-? Jis ja tik iszniokino ir
ji ir ji svaigsta nuo

jausdama. i
Karta sėdėjo ji miesto parke 

ir pajuto kad 
iprie jos prisėdo rkoks tai žmo- 

Ji atsisukus .pažiurėjo,^ 
o jis eme ja kalbinti ir klausi-?

. : t ' • _■ . 1

Mane jau kad bus kokia pa
ar jus gelba radus, bet dus

Bet ne, ne, kodėl jis nuo jos; lužsimascziusi.
'4

•j

mesime, 
Laimes ant svieto neturėsimo.nebenori dauginus jos ne nia 

lyti
O jus žmones, žmones, kaįp< n^ti. 

tai žudote savo piktumu vi$/j 
, gražu, 

. ir nejau- 
cziat? Nuskinant puikiausias' 

yl

gus.paudžįa nejucziopiįs jam ran
ka sutikdama teip pat spuste
lėjimą isz jo puses.*

-Ji daro, tai pati nežinodama 
keik i os 'guli būti ,to pasekmes,

skamba
visin’ skamba, mužiką plaukią 
lyg kokia angelo giesme, žuvę-' 
ja b'kdas, koks tai keistas svai-'

I
( < •'

Ji liar pirma karta tiek viso-’
kalbu

ir jauezia;
neramumą,-

stengės užmirszti tai^rviso to; 
sūkurio, būti pagauta szvel-' 
niais muzikos sparnuip ir nu--, 
neszft iri berybęs kur idealai, 
gyvena. . . .j,

Kažkorlol jai priešingai at-L,._ -----------------
rodo kad merginos, visaip isz-j^nąto kad jis kaskart 
s i rodė,

rr 
D ui y^inei 1 i a i api ma gn 1 va.

kiu žmonių mato, tiek 
girdi ir lik stebėsi 
koki tai malonu

d

bet i$z jo veido matytis kad jis *
ka kas prakilnu 
sąžines gniaužipio t

žmogus*
kalbėjo tik savo ^reikalui ir in

ta spustelėjimą

nežiūrint 
tamsuma, kurioj baltas, 1 
ninis kryžius, gerai irisižiure- 
jds, iszrode pilkas szeszeljs; at
sirėmė in szlapia, szalta, gele
žine tvorele ir prisiglaudus 
prie jos sustojo. Szirdis smar
kiai plake, smilkinyse, -nmszo,1 
o aus.
pe, skambėjo, bet ji buvo rąmi, 
negąsdino jos aplinkiniai szlą- 
mejiinaj, ji jaute turinti galin
ga .užtarėja, kryžius imt moti- r ^» 
uos kapo jai huvo tok» malo-Įvisi

sūkurio, būti pagauta

Kažkodėl jai priešingai at

už k a tai pri
ima, kad tuojaus imu artintis 
prie jos veido ir ranka labinus 
spausti,- J

Dievas sziidbt laimino, meta 
r gora jturojome; * 

linksmas Kalėdas tu- 
, • . , rime.

Ąųt’sziadieįu bus invąles, 
. 5, • « . a • •

» * r

Už/.tat
> I $ •

Dabar turiu trapiai pasilsėt. 
Kėlės dienag pagulėt,

O tada sngirĄsne busiu, 
‘ Kaip pasilsėsiu.';

O tada kaip pradėsiu .koeziot

; jos rankas -inspaude popierini*'■i Ba dri puiri bėgti ju-vietas 
; 1 . ’ kėlės.

^u^iri bęgti iu sztpra,
Nlieipirkti czebatu pora, 

užplauksiu,
• Qjcsriięlią užtrauksiu, 
Svoįkas pijįcg^ąiu!

In migi pulsiu.

VYSTYKI, AT
, r > 

—'.-T.rftT;

pinigą, norėjo vestis ja su < sa-/ gėlėlės pamynė iii purvus try 
pint!...

Szultas vejas pute ta naktįi
J 'a.+. A1 - motinris: 
d varą nebegalėdama dauginus

’ gy vokti Janio, kur

Ji iszbljs^td

I
Lvimi. Ji numėtė pinigu ir pa-

11
gyvb$# jame, kur kiekvipmįĮfcąsniC^vrdubtl 1

pri ka jai jos mippolimuj gavimu, 'lies kuodemd nors • ne
Ji iszbl^Ko

Ji paszoksfu neboliiil^iįbio,. o .motute ytid

Ji nejauezia nieko, tik ji pri-„ kaip ji’.ąple^do savo
siglaudusi arti, arti jos ir Jna 
jonu palytėjimu lupu, f 
,žaibais nueina per visa J<una.’ 
Ji nežino ka tai

>■lt
kuris,

‘ ' '*T

reiszkia, tik 
vis ta

bego nuo, jo.
O, jog ji: an t tiek

i

dar norą
nupuolūs kad save už duonos . . s . . jį

t ivlka-rodosi jo, sutik# riu to žmogaus
Ji nmtore

'f

tai kaczigsiu,
O paskxii d?bvuQsiu I, 

Laikykitės, sesute^ szijtai,
O bus viskas- gerai!

r ■' Tyr1’11.“11"»1 ■   ............

,(czia, ir ten buvo sudėti iki lai
kui įciecorums Jlndiuiuio .Į-jo, 
kuris pajoyauojo Szv- Liudy.i - 
kui, Francijos kmiiui^. Jąs 
putabnuo juos savo koplyęzip-

^bebuvę jąj teip baisi, bet atroveidu, niekas jos!
‘JI delabai bjauri. < . 

) Slankiojo be žado 
iį Žmogų sutikti... • ..

rojo iiiritYtįsvaiko užgauto ąsa-i i Ęet dvasia pasijuto
. ...... ' . ... . ,.. T., . ; .ir . _ „ę;ti

Ji nenorėdama' kriti inotiiąįįpulti ir jiijmvnękariti eme pi

jbinus užsidega.atsidangste / 'kaklus- 
‘ l, jos szirdis jau;

v'se lyg ązimtai garsu oy-' ežia kad tai pegerai, nes ipikti-į Jkąktos kasas nori prasiszalinti J 
rnmbejo, bet ji buvo rąmi, ua akis. ^Je( ji nenori būti ju^mirszdama ji, bet jis nepa- 

kitiems prieszinga, ir nieko ne- 
sąko, “gal .teip i^ztikro ge-r _ 
,j’bius ir .gražiau^ ^ra, .kad teipĮ jtįeip pat nieko 

i (daro1?

! vaikszezioju jos szirJU jam prakaito iszpįlfa ir atėmus nuo pastebėjo, bet nieko j.iel<Ją(usį- 
iioj0|||tf^otino8 szirdis neiip-

.1

t

ako, gal .teip. įgzįilcro
p V * M, t 

—piigąlvVrja.

Ij* 1.

ir bijojo

. r silpna

j

s#

Vystyklą i p kuriais Iszgany-
jtojas buvo pridengtas,' ilga lai-j

patalpino juos savo Roplyęzįa■ įkn (br|yp (Užlaikomi . BetJejujJ 
f - I ' *w' 1 " • • ' 1 J\ ’ 1 t 1 ję, jkpr laidridavo kąrąlĮszku*vo valko Žodžiais(lęidžia jos rankos ir vadina in

.•spdno gelme pavaiksztineti. Ji p* * i j • >

Ir|ir užini^zusi apie jo pmibppa Įiszaiszkirit jos iiupuolimas

I jkml neleistini ^visiškai nu- 7

nesuprasdama LuoiąriL,, , pianine tu J; ,apie M KąUmv'yw*s^p ' >
isž-ljuos pirjdi duonos

■anltv
Isz pra-Įuiui pastatyta1 puoszui sbažny-Isz pra- mui pastatytu puoszm mozny-

I ■■ ' .7 I '

,(isz nžrriszu Kunigo Gongams.)
a - .... .... M—m.
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*•> iii RYBE.KAIP ŽŪVA-

(Skiriu Lietuvos vargo žmo-
I t

nėms.)

Varguoli! Tu esi

nūs ir ji pajuto giliai szirdyjė 
kad ji kada‘tai dike jo/o gal da- 
hiUvdiki^ tik 4o^iįftgulcjo sau-už7 
tikrinti, * neš pražudytos jau
nystes ir morgiszkos nekalty- 

’ /g koksai 
kos/ąnąrus stuyejo jos galvoje.

Sukilo jos.gąlvoj atsimini
mui jaunuju jlįeku U’ ji JyK ko
kia meilia szilumiųpajuto ir at- 
sikląupe prie•geį<$hieą tvąreles

prislėgtas .bes sunkus vaidas, ly 
vargu

Ir jautiįsave nelaimingu,
Bet lik pažiūrėk ant turtuo

liu didžiu
Ar,įu tąi nežudo likimas
Tamsi, bjauri rudens naktis

koksai

7

I

/

SAULE

dailim-ponuieziu kalbos dszlodo’ ir lupu palytojma; eina kurtu 
su juo, nes Žilio kad sodne .vis 
ranijau, negu .dvaro, kur dabar 
pats sujudimas, kaip isz ^garsu 
.girdisi. Sustoja jis .tarp di
deliu krumu ant gražios pievo
tos ir rodo gražuma sodno ir 
gąles renku jr jai paduoda. Su
sėda. Jis <vis artimekipu du* 
uosi jai ir pats dauginus drąsu? 
ino ingauna. Kalbomis žyąja/ 
žvilgsnius degina, ji tik (klauso 
raini nieko neatsako. Maloni 
ja kalbą sužvaveja ja kartu su? 
paukštelio giesme cziapaLkru, 
urnose ir ji vėl svaigsta ii' akis 
užmerkiu... . (

Pajuntu jo lupas prie sąvo,

** ■ii o i i m 11» ii to j j u i h ii Wii ii ii į <
♦

•Paėmus (pinigus ji .su paša
limu kartaiš suplėšydavo, ka
da ateidavo mintis galvon <ąpie 
I 1 J •
nystes praeiti !

■»

. bego slapta isz dvaro J r neži-ldžios buvo skaudu[7T. . . . .. . 7<
jut teip įprjįeszingos, ji jauezią 
kad ju žodžiu i mąlu ^primirkę/ 
jUmiobadaUja ir. iszeinu i.^z..btv- 
liąus iu.fparka suu yiąną pusL 
vaikszGneti ,nuo įkalbu ar auuzi- 
kos svaigulio atsigaut i. At/ 
■sise.dn apt suolelio tarp alyVAft 
krumu Įpriosz »Venerąs Jiultu 
stoyyla ir stengėsi neklausyti 
•muzikos ir garsu, kurie phuH 
kiu. nuo dvn ro puąes.l J i. jmi? 
cziusi teip visu attolinta jog, i iv 
jos opumą, dabar neturi laiko 
su ja kalbėti, ji užimta meiliu 
s.vecziu vaiszi nimu.

;Q, <kaip visi tie iszsirede po- 
naieziai ir panos 
niekszingi, jog jie nedorai ek 
gosi statydami savo kūno gra-t 
žumu Ir .kąlbns kad ttil 
bojus vienas kita, 
kad priviliojimas yra negeras 
bjaurus daiktas, bet tikrai jo 
nesupranta ir džiaugiasi tuomi 
Tik sztai... tas veidas, tkuris jai 
naktimis nedavė ramiai miego-* 
ti! Jis priėjo prje jos meiliau 
mandagiai paprasze .atsisėsti 
szale? leidimo ir su dideliu jaus
mu eme jos ątsiprusziueti kad. 
sutrukdęs 
dovanoti jam tai, nes ir jis jie- 
galis pąkesti baliaus 
ros ir pamatęs kad , 
pasek(»s paskui, nes manas kad 
įi nesupyks ant jo, I 
ažkalbis. Jis jaucziasi 
kas tai galingo auga jo szirdi- 
;e del jos.. Jis pagriebė 
ranka, labai suspaudžia , 
in akis jdumlamaš ima karsz- 
tai karsztafpasakoti tai, kaip 
jis neraudas ramumo 
mo tos valandos, 
oirma karta pamatęs po soda 

kai]) 
s in sveczius 

kaip jis užsidegus kokiu 
kad ji motinos 

oaszaukta in kambari lyg ant; 
jefyra sparnu inejo ir ant mo 
Šiuos žodžiu jam rankute- pa 
Jave ir akis nuleido; jis tuo-į 
■net iszkarlo pajutęs I 
yra jo tiekos sunkiu?svająniu 

tiksiąs,.

i szirdžiaiy 
nodaiąą ;ne Jcąr rĄti Jszeiįp dide-į bet paskui sugyvulejimas vis- 

’ka iszlengvii nuslopino ir ji 
Įjąu stengėsi surasti smagumo 

nakeziu i r . savo nuodėmei
* -■ y ♦( I * ••u!

dienu ji /pamokė mifista ir pas-'pratimas isząyko jos sieloj

liu keliu, kuriuo tikėjosi in ko-'ka 
koki miestą imiti .

Po keliu vargo.

iszlengvit nuslopino ir ji

1i

J
žinomu piktumą ir gražia jau

Ir doros sn- 
i ir 

i žmonių isznyko, net 
ęat-1 motinos savo ’nebenorėjo prisi

minti, tik’tiszgirdo karta kad ji 
mirus, mate laidotuves, bet nu
ėjo ant kapu l<nd ‘^rdies 
skausmo neat gaivinąs -uos

Szi yąkara ji ugbcgąlejo 
dauginus tverti troszkioj kas
dieninei atmosferoj ir 
kus isz geidulngu raukusi subė
go in gatve ir nejausdama net 
atbėgo prie’kapu ir neregima 

motinos 
kapo, kur ji ir atėjo ir liguis
tai eme svajoti apie pergyven
tas dieneles...

Szalti lietaus laszai 
in jos veidu, vejas lenda 
bloga skara, bet ji nejauczia to 
nes svajoja dar apie laiminga 
gyvenimu, kad ir ne toki kaip 
pus motute kud buvo, bet kad 

genutis, 
jausti, 

kad tai iszmalda pražuvusiam 
žmogui.

Ji norėtu dar Imti laiminga, 
bet pati, jauezia to negales in- 
vykdinti, nes valios nebeturi, 
o žmones juhisz purvo atsikel
ti liepades. tik motutes szirdią.

paliko 
vaiku likimui.

Žmones, juk jus nepaduosite 
rankos nelaimingam, bet 

tarnavo pasistengsite ji labinus pražu- 
vakutii geiduliams, O ,bjaurus dyti savo piktumu.

g -r

.V
tojo pasi koki <tai augązta poną i mei le prie

v /........................................ g--1 —4*— -
k į

.Sunku buvo tiszkarto tokią*
me pądejiniOf itfaidurną, bet rji

i • I I . V ' . . T • k I

už tarnaite kad merei ketu 
ve i isz bądo mirti.

D'

kiu meilia szilumofpajuto ir at
siklaupė prie•geįįMąeą tvoreles 
o nakt is ir^i'jo kauk imas isz- « • « %• . į t. 1 . • ••I 31 pu* 
mate save jaunute inergiszczia

kapu kad

blaszkesi lyg pikta pamiszele,4 nyko jos vaidonitti’ei
o szaltas vejas kauke jx> mažo 
kapsargįo mduelio jstoga ii\ to-

ir .didelius ssalto
dps, ka tąi kulenojį ur -per sie- 
nas-karstės ♦ 
liątąus laszas teszke, kaip kaž-' 
kokia juoda, tainsėj slaptingai 
sziiM'ktelejusi, figūra inejo pro 
didelius augsztus. kapu vąrtus 
ir tyliai pridaro juos, tik tru-' 
puti staiga paleisti jie sužvan
gėjo, )>et ta maža garsu pagavo * 
vejas savo placziais sparnais ir

nakties prie- 
ir nutilo.

kažkur ji in juoda toli nunesze 
tik silpni aidai 
dangoje nuplaukė
Tamsi figūra turbūt bijodama 

neiszeitu 
na k ežia 

greitu 
augsz- 

a

kad senas kapsargis 
kits czion 

sužvangėjo,
pažiūrėti 
daužosi 
žingsniu prislinko prie 
tu bezdo k mm u ir sustojus ne 
krutedama aplink tamsoj apsi
dairė ir valandėlė pasiklausė. 
Ji buvo apsisiautusi ilga, juo
da skara, kuria visxąreziąu prie 
saves glamž(‘, turbūt, 
vejas kiaurai pėr ja lindo; at
sistojusi ji ne pati
kaip dantis eme kalenti ir per 
visa k u nu nesmagus sziurpulyd 
nuėjo 
gina; aug^zta 
stovvlu buvo
džiovusio beržo liemenį, 
das slaptingu baltumu 
apdengtas, u |>o akimis tamsus 
melsvi lankeliai buvo, o akv

szaltas

nepajuto

Tai buvo jauna mer- 
iszdžiuyusi jos 
panaszi in isz- 

veiJ 
buvo

n 
.s, 

rodos, ir tamsoj dege kokio tai 
slapta ugnele; iszdžiuvusioins 
rankomis ji stengėsi pridengti 

krutinę, 
rangosi po szaltu veju, bijoda
ma butu patemyta. 
na našlaite, viena 
lpu kovoti palikta 
daug kartybių ir 
tržsiganedinimu

br laiko iszsirpusia

f pTai jau
sti gyveni- 
ir jau per- 

beprotiszku 
paragavusi, 

pajutus kad ji nebegali iszkesti 
nusidėjimu,yenodu nusidėjimu, gatveą* 

Spvt's siulyiuos, slapta apleidus 
maža, bjauru narna, kur nakti
mis prie smirdanezios lempos 

patdarydavo 
draugėmis 
smagini mus 
bjauriom i 
rankomis

su tokiomis
beprotiszkus pa.si- 

ir už suteptus 
prakaituotomis 

firtu gatves žmonių 
pinigus parduodavo savo mer
giška kana, iszi'jo pati viena, 
kažkokio slapto jausmo veda
ma ir net nepajuto kaip atėjo 
prie kapu ir pro 
jo.
motutes kapu, tenai
kuriu ji jau seniai nelanko tik 
kol dar buvo nepažinusi pasau
lio dažnai ateidavo prie jo pa
simelsti.

Pasiklausė valandėlė tamsoj 
bet senasis

S 

(f

kažkokio slapto jausmo

vartus hie- 
Užsinorejo jai nueiti pas 

gale kapu

y 

kapsargis, matyt, 
kietai miegojo, ir nieko nejuto.

Pastovėjus, vėl iszlengva to
linus nuėjo ir jos žingsnius ve
jas užslepi“. Isz abieju keliuko 
pusiu tamsoj sznikszte kilimai 
ir tyliai skambėjo in akmeni
nius kryžius bletiniai vainikai.; 
Baisu buvo, rodos baisiausios 
baidykles tykojo ja pagriebti, 
jos, rodos, tyliai juokėsi ir czy- 
P’’. . . į

po kru- 
ir 

takeliais/

Tai vejas blaszkesi 
mus, kryžius 
c z i n ž i n e j o s z 1 a p i a i s 
Pribėgo greitai mažu kapu koj • f -

ir tvoreles

plytele, kurios pastoges szyilpd 
niūniavo slaptingai
pasuko in kaire jausdama ta
keli kojomis.

Nors ir senai jau nebelanko- 
$avo motutes kapo, bet dabar 
ji tiesiog atėjo nežiūrint in 

akine*

vejas 'ir

pa^goraju gnvžiujne
rūme begywnanczlh, po gražu 

O ,kąip
begjrvennnczm, po 

bel«k§tiiw/ui 
gražus tas JuiklUB'!.?,

Ir ji nieko•blogpAlviuato, gy- 

' nepažinsi a 
nežino kas 

dedasi už t U ..augsz tuju parko 
Ir didelis noras gyve

nimo szirdyje angli, siela vylio
jo dailius vaizdai 
prakilnus siekimai.
laimingi būti... Svajonėmis ir 
grože minta....

Jszaugą in didele, grakszczia 
mergina su szviesiomis akimis, 
kurios gyvenimo troszkimu 
spindi po platu dangų skraido, 
gyvumo užszalanczioms šie-; 
toms pdduodą. , Vis dar kaįp 
maža mergiszczia linksmą 
skraido po žolynus, skina gra-. 
žiąty kVepianczįas gėlėlės ir i it 
szviesius plaukus kaisziojaj 
pankszteliąis ir plasztakelemis 
gėrėjas, nejauczia szirduže 
bjauriu svietiszku geiduliu,

O kaip laimingi tie. 
atspindžiai

v 1)C1<
diena nuvargus ant gryno oyd 
sodne vakare k rišdavo in pala * 

apgalėta ii' 
mato puikius sapnus. *

Ir teip tęsęs jaunystes gra* 
/Josios dienos vis palikdamoK 
maloniu inspudžiu ir atsiminiį 
mu, vis pripįidydamos jannąį 
jausminga siekt didesniu ir di
lesniu gyvenimo troszkimu) 

Tik neilgai... Viskas jiąsaulyjd 
baigiasi, audra nugali gražiau-/ 
šia giedra ir juodas nusimini-* 
rus nugąlplinksinuma; keieziaį 
si pasaulis jau nuo senu-seno* 

Taip jau žmonijai isz?
«zto, turbūt, lemta. *

steugesi darbu sava; užguiąHliht 
y Vargo ji 

bptą rimu jaut, 
r pąsijutą ne

ini mes ^.yąisius pasirodant,\ pą

ti ir mirszt praeiti 
ilga* ilgą vjąįkbi 
tik už kiek laiko

Jszrodo jai

vena viskuo aprūpinta nes mo
tinėlė. turtinga.' ir 
kitokio pasmilto,

< privik 
J i .jąuczią

dar'nori pasipneszintj, tbot ne-, 
beinstimgia ir lik 'jauezia kad 

ir bux

sienų.

plaukus

nejauczia

gamtoje ir 
Jaucziasi

ja, bet jis praszosi

atmoat’e- 
ji iszejo.

kad jis ja
i kad

jo.< 
ja iv

nekalta.
laikai, kad laimes 
visur buvo matomi, kad 
diena nuvargus ant'

la said a usmi ego

mu,

JĄ

; ry.no prd ležaidžianezia, 
mamos 
juves, 
ai karszcziu,

užkviesta

ll iekur 
kuomet ja

jis jos

ves.
-mg?

Pažinsta ji nekaltoji pauksz, 
tyte, viena veidą, kuris isz pir 
mo k art (liūdnumą in szirdi in

L
vis

diegia, spiria siekti prie jo. J 
nakteles nebeiszmiega, 
karsztis jaunas krūtis degina! 
o žibanezios kokia tai ugnimi' 
akys vis nedmxhi ramumo, ne-^i 

kad tai 
sieloj.-

mpranta, pauksztele 
jauna meile iszleido jos 
diegus...

Kasdiena vis jaucziasi norą 
mesne, bijo kad,kas Jieisztiktv 
neužtiki sau stengiasi pakelti: 
dvasiu per malda, bet jauna ne-} 
rami dvasia negali nurimti......’ 
Tas žmogus, kurio veidu ji pa< 
žino, iszrodo teip .artimas, kad, 
norisi vis areziau j>rie jo būti J 
girdėti jo baisa, sutikti akimis 
ir jausti ugni nuo jo rankos 
paspaudimo besisveikinant ar
ba jam jos vardu
Jiiucziasi kad kaž kas traukia; 
prie jo, bet nciszdrysta prie jo

nuodėmė!

norisi vis areziau prie jo būti

jo rauko

paminint.

prieiti 
tai '* nuodėmė!” galvoja, bet 
szirdis dega ir gana....

Viena karta jos namuose di
delis bulius esti. Daug viso
kiu žmonių sukinėjasi pnikiair 
siai į^srejžiusiu nialoniąs kabį 
bos visur skamba, muziką 
visur, skamba, mužiką plaukią 
lyg kokia angelo giesme, žuvė
ja Smias, koks tai, keistas svai-* 
g u 1 y .*ėmėi 1 i a i a) >i magni va.

prisibijos sąžines “gal 
galvoja, bet

muzika

lyg kokia angelo giesme, žave-į

jis ja laiko jau glcbyj 
czi uoja, < buczi 11 o ja....

Jkiszokstu viena ir .stengėsi: 
atsiminti kas ja cziąnai aiva- 
dino, kaip ji ežio na i užmigo* 
Atmena pušku i lyg per supini 
butu tai >buve, kad prie jos biH 
vą kas tai ir ilgai kalbėjo, tik 
ka ji nebeatmena. !

Pamaczius ežia pat iszblasz- 
kytas gėlėlės ji prisimena kad 
tai jis, kur su ja kalbėjo, jas 
skynė J r ja i. .dav.e, pasku i pas-$ 

ji nieko nebeatsimena. „•kui
Dvare atranda didžiausi in-. 

sismaginima i nmzika griežtą 
vaisa ,daugybe poru szoka, ki> 

vąikszeziodą ui i po

si vai.szuuią(..I neinant i u ,kam 
bari jį pąmątįė.kaip kaž-koks; 
žmogusv sedįejes rate tąr.pe po-; 
nu, greitai atsikėlė ir atsipra^ 
szes su kokia tai pana iszejo iii 
kita kambai’i. 1
del las žmogus Jo i p greitai pra-j 
siszalino nuo jos ir 
ivjsa kas buvo, pajuto kokiame

i 
I

ga banga isz-' 
jos szirdi 

nusilpnojus vos neiszvirto, bet! 
susilaikius iszbego be^le isz! 
szokiu kamzario in savo kam-i

ti kalbasi
rauką arba susėdo ir vynu be

bari jį pąiuąįe. k a i p

s

įl

jos szirdžin eme krutėti Kutve* 
riinas, kurio; jliiauko, bot kartu' 
i r* žmoni n* bjjojo«k

Pagimdė ji maža voksneli ir 
nieko nelaukus norėjo ji jąįžn- 
dyti, liet motinos ;szirdis negat 
lejp to prileisti ir ji nutarė tie* 

nehiimo ’ 
pagel- - 

bos» bet nedaryti antros,'

» v

siog. |X)nui visa savo 
išpasakot r ir prasvzyti

dar 
suukesjies už pirma nuodeineš 
Ant ryto ponus dažinoješ apie 
jos nelaime iszvarc tuojuus isz 
savo namu .nenorėdamas 
kalbos ir praszymu 
klausvti
su keliais mažais 
kiszenei ir su uuižu, 
ant ranku,

ne
Jiiszejo in

jos 
isztolo 
gatv.(\ 

pinigėliais* 
rėksnelių

Gedos ji lU’galejo 
ne iszlaikyti, jai rodėsi kad visi 
žino apie jos nelaime ir juokėsi 
isz jos; kelias dienas 
vien tik dėlto kad i

1 

liadavo 
neiszdryso 

su vaikeliu ant ranku ineiti in 
duonos, 

in miesto 
gerui*.už*

skausmo neri t garniui s uos vis 
tiok jaute, ttik iųiljnkybjn 'fpij- 
spausta, o szirdis/dąr 
krutinėjo.
tus buvo nuėjus ant
surado balta kryžių su paraszu 
jos matutes vardo, bot vėl tuo- 
jaus bego atgal, nes jaute kad 

skaudėti, o 
baise-

iiega liejai eiti prie

jautri 
Paskiau kelis kar- 

kapu ir

/

teszka
• Per

iszirdis jnju labai 
nupuollinas visoj savo 
nybei stojo priesz akis.

Pažino jau gerai. žmonių 
bjaurius palinkimus ir nebosi- 
tkedama isz ju dvasines para

šo vo amatui. Ji 
visokiems

galėtu savo uždarbiu 
o ne teip kaip dabar

•mos atsidavė
Kirs įduoti
.s kurie juokėsi isz jos 

vis parodydami jos nupuolimą, 
nebuvo laik<) kad 
apie ka kita., kad girtu 
diszkos -dainos skambėjo dicmi| na i nustojo plakus ir 
dr nakti szoko vedoms szokiu 
>nedo.rai elgėsi 
ir jos tokliomis pat drangomis 
:ir

turėjb4/pa 
valkatoms

pagalvoti
bege-

s L f
ir kabojo su ju

” , '1 v-

jos kad uzuurszti'

gj'V(‘nimas, ly
----------- -------------- ■

r« 
; A J

pragari*!
s

atjaustu visa tai, bet ji jau se-

Žmones!

dar

Vargo’Poet a.
■ ..... .  ... .. . —

t

krautuve nusipirkti 
Nakti ėjo nakvoti 
parka, kur iszanksto 
sįslepdavo kad .sorgas neiszva-

Šuprato ji ko-,'l’ytu. Q, kaip sunkios buvo tos 
neturėdama 

turėjo t
1 i 
i 

atsiminė

padėjime ji paliko....
Skausmo galiu 

karto užliejo

valandos kaip ji 
k u r gi d ve I es pr ig I austi 
slapstytis ir badu mirti, jos kū
dikėlis vis reke ir isz visos jie- 

no rs ko
ir ji;

be^te isz f

I

I

TTT

I
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BALTRUVIENE.

f

t
i
I I

I 
1
I
I

I
I

I
I

Ii
gos stengėsi iszgauti 
szeli pieno isz jos iszdžiuvusiu 
kniiziu, bet ji pati badu konto 
ir krūtys nieko neiszdave. Var
go ji visu apleista su mažu ku- 

-ir duonos
Viena naktį

TARADAIKA.

kad tai bareli ir insikniitupus in pagal-į dikeliu be pastoges

•r maloniu troškimu.
Jis parva 

iiaves namon nebegalejes nak 
imis ramiai užmigti,1 
lailus paveikslas vjs akys’ sta

ir su kokiu džiaugsmu 
lis sutikės jos mot’uos pąkvie- 

• baliaus 
svajonių 

ybes bus tenai 
gaudes

judesius kurie jam szirdi links-; 
mine, o kaip jam norėjosi pue-t 
mus ja už rankos iszvesti nuo

•s- 
<r 

szi rdies

vi eme gailiai gąiliai verkt. Jį

jo sielos idealas.
įnegaJejo sau 
kios nelaimes

insivaizdinti to-s

nes jos1

in kuria ji in-! 
inpuole, ji atjauti! savo mer-Į

kąsnio. Viena nokti ji ant; 
ranku numarino savo kūdikėli 

turėjo mirti.
Kaip skaudėjo motinos szirdis
kuris isz bado

vejos.

dma ant dabartinio 
les žinojo, kad ji, jo 
\r troszkilnu es
) ant baliaus kaip jis

t

r

jos žvilgsnius, kaip sekos

giszkivrsžirdžia
to padėjimo in kuri ja piktas! 
žmogus instdmc^ • 
plyszo isz skausmo, 
degindamos skruostus dide 
liais laszais veržėsi 
Nors ji pirma 
kaip žmones

/ visa bnisuiiialĮduitant savo akimis mirsztanti

■ . .. i jos girdisi
o aszarosi

legindąmos

Taigi vyruezei su baloje K;
ledos,^

dingau var-

i -

Kad nors karta 
gai ir bėdos.

Už stalu sedosime, 
Linksmai dainuosime, 

; O gal ’teip linksimi ne bus,

Mano rūteles, laiko daug ne 
turiu, 

Ir sergu, ne galiu, 
Dvi kojas kiaules jnrkau, 

Koszelinos prisiviriau, 
Kolei nulupinejau. 
Net svaiguli gavau..

Ne žinau kaip bus padarytą, 
' Ar bus po nogiu iszteseta, 

Užprasze mane visur ipsve- 
' ežius.
Nežinau, kaip iszfeseta bust

; O gal teip linksimi ne bus, 
Ba guzutes nėra, o niekai alus.

Szeip / ar teip,
vaiku, del kurio ji negali gyve
nimo duoti, nes pati 
stumta.
pino ja kaip mažutis nusibaig 
ant jos ranku, szirdis 
isz didelio gailosezio, bet apri-

Gailios aszaros
• <K 1 h,

- - 4

visu at-
slo-

T.

plyszoisz. ąkiuJ
to

iii nupulti dva-į nio apgalvojus kokia butu bu-
ijesn prato

kaip žmones ga.. _______ ___
šioje, bet dabar aiszkiai pama-j

• • « • > • k. ■ te •
vus vaikelio ateitis tokia audi

grąžei pasi
elgiate,

Gražib visi užsilaikykite, 
Ir juoku nedarykite.

Įteikė
Szventa

grąžei pasielgti, 
giesmių pagiedoti, 

Reike ir <truputi iszsigcrti, 
Tiktai nepasigerti, 

Ba žinote, jog girtavimas, 
Tąi žmogui ^tidien ne kas, 
Asz ir pantukid įuunszaines 

gavau,
Pas koki ten fanneri ūupir- 

*»7 kau,
- Tik stikluka stuktelėsiu, 

Kad’a yalgyti pradėsiu.

Pa$ visus, teip man roįos ?

Žinau, kad bus guzutes yiso- 
• - kios, 

Viiytos trająnkos, 
Karczios ir munszainos.

O, tai ne del galvos senos, 
O asz mielinu namieja sėdėti 

In niekur kojas ne kelti.
Per. sąveutes s tūboje seįeaią < 
Nors karta gerai pasilsėsiu, 
Gal pas katruos ir atsiląnky-

- ihb
Ir ko naudingo dažinosiu, 

O ,busiu šzirdeles greita 
Kaip perekle viszta. 

'Kagi szirdeles maezina, 
Norints czion novos ir vieszi- 

ną, 
Bet ne yra szirdingo atviru

mo, 
Ne jokio meilumo!
In akis szipsos.i,. x , 

Už akiu apszneka ir szaiposi 
Parodo kuloką ,ir liežuvi, 
Ne, sziadien meilumo nieks 

no turi. ’ 
Netrūkius lapsėsiu in svietą. 
Tik nežinau in kokia vieta.

N au jienu sura ilk i ošiu,

te kad likimas žmones valdo ir; na. turint. 
)i;ivcrczia juos notoip daryt i 
taip norėtu. „II’,._ ‘.„L

Negyva kūneli 
vus padėjo „d 
d augiau s žmonių 

ąier-f ir’pati likimo iszjuokta ■". ■ . •

i ji pabuezia- 
ant suolelio kur 

vaiksztoma 
i su už- 

ir szirdies

Ji giliausiai at-j
I

<aip norėtu.
jaute savo verksmingu padeji 
ma ii; jautėsi praradus 
giszku dora 
venti, net baisi mintis nusižu-( skausmus • 
dyti rbuyo atėjus in galva, tik?
ji pabijojo takas aname pąsau-.

' * 1 nedryso ant! 
.’ ? 4ttUte! 
ir tikėjo in

ma, nors dabar pp^,.savd 'nesu-J 
? pratimą, buvo

venimo vaizdus ir ji klauso jo' j'.lto ’?'£ k°ki meilu pulengv-i-! aValgsmais.
J

mintyj. ** ‘Gal jiąĮgąkvomis

, jprągyveuiiąui slankiojo

tu bjauriu žmonių kur jioi 
vienas ant vieno ir daug, dau 
ko pripasakoti, visus 
jausmus szreikszti.

Ir jis dar karta praszosi doy 
vanojimo kad jis ja pasėkės iir.
labar kalbinus; tuomi ji šutei-*
kianti jam didoli . ^džiaugsimų 
kad jo kalbos klauso ir nesi-- 

insileidžįaį 
dėsto pa

saulio veidmaniszkumą jai ple- 
szia jai prakilnaus, augszto gy*į

kiekvieno žodžio, žiuri in jo ži- t;'*’ i • • • • > i— - - - ■ ■ "j

ta ranka meiliai spaudžianezia 
jos ir jauezia kad
lyg kokis gyvybes vanduo lie-, 
jasi isz jo sielos giluma, ,

malina nuo jo: Jis 
in karsztas kalbas,

banezias akis, jauezia jo karsz-^

jusi isz jo sielos

jo žodžiai

ir troszkima gy-j musžta. viltimi
iszejo isz sodno in 

mietą kur kugždėjo, slankiojo 
gatvėmis dideles žmonių 
nios.

Ji ėjo galva žemyn nuleidus, 
• bijodama kad nesutikti kękio 
pažinstamo, kurie lankėsi pas; 
jos motina.
iszvaizda

mi-'

saves uždėti rankos,
kūno szventuma
Dieva ir in pomirtini gyveni
J» a • . *■« w-w r ww a. v

prąsikąltną ,
Isž)iejju8>asžaju jdąuiiTji-pa*1 nusistebėti ir ja lydėdavo kiti

Szi mot Kgledos visįcms -geros

J^ą pas kožna yra pinigu, 
Tai mažai\bus bedu.

y ąt, iSzimo.t gerai dirbo 
Tąi žmonelei gerai uždirbo, 
Jfai, )ite ibąbos ne bamba,

>

Jos ; nuvaj^usiį 
vifcus priverkdavo

Daužosi ji;
dikslcl

J® 
kolias dienas be jokio '

; ir nebetureduma nei 
skatiko kis/xmei tolimesniajauh 

lyg 
liystes sįivo nesulaiko” — pa-''koks szeszelis^pati saves nesi-.

nima ir vilties spinduleis blik- 
sztelojo jos
jos nenori apleisti, gal ir nono 
rojo to su ja padaryti, tik jau

* ♦ z rF
akys neleidžia jam abejoti apie; nią. 
ji ir ji svaigsta nuo

I*

P /•K.ąip pįiugdci skamba.
B Jbi.. A* %• n*ti rr LA • Ari wtb.lxz-xIb"*-* « t >;urgszasy.’'aviželiu pirkau, 

kūmos iiadąviau, 
Tui kisieliaus kąd privirė,

ei’ kūmos .padąviau>

• •j0 galvojo ji aszaras szluostyda

• malonaus 
jausmo, kuris ja apima įr pas
paudžia nejucziomįH jum ran-

1 i r . t - , , , * , - r

Ir Baltnivįene in vales turi.
Maitele, reike paprątimo ue- 

» v pamest, 
Ne tik kisielį ir žirnelius lest

.jausdama.
Karta sėdėjo ji miesto parke 

užsimaseziusi •
y

Ba kaip senus paproeziąs^pu-.
\ * mesime,

ir pajuto kad 
slepesv*? Jis ja tik iszniekino iiįįpi'ie jos prisėdo koks tai žano- 

„!gus. < *
o jis eme ja kalbinti ir klausi-!

• \ ’ J ' * • ’ . J
Alane jttu kad bus kokiu pa-

' žmogus’ 
kalbėjo .tik savo reikalui ir in 

jį jos rankąs dnspaude popierini? 
J pinigą, norėjo vestis ja su • sa
vimi. Ji numėtė pinigą ir pa-

•".T » ..t

Bet ne ne, kodėl jis nuo jos1

nebenori dauginus jos ne ma 
ką sutikdama teip pat spuste- ty^1* x ;
įėjima isz jo puses.'

Ji daro. tai. pati nežinodama 
kokios 'gąli būti ,to pasekmes,

Ji atsisukus pažiurėjo,'Laimes ant svieto neturėsime.
Į)el visu pagiedosiu, 

Ba po szvontei bus visko iii- 
; vales,

Dievas szinfet laimino, meta 
^ora /turojomei ( ‘ 
karnas Kalėdas tu

rime.
Apt sziadien :Jjus invales, 

1 • iA 1 r* v ’i '■ ii'* h * ■'** ” 1' ■ i M—t g,’. A M A * A

O jus žmones, žmones, kaip: neti. 
tai žudote savo piktumu vis

X. -

jr nėjau*

Už ‘tąt ;liuk
. ■ J -i> r-

u

gelba radus, bet tas Ne viena džiaugtis galęs.
a fe ** •>

ka kas prakilnu
't,....
cziat? Nuskinant puikiausias 
gėlėlės pamynė in purvus try/ 
pint!... į
)Szaltas vejas pute ta naktį!

ar jus, gražu 
suižines gniaužimo { Dabąr turiu tnippti pasilsėt. 

Kėlės .dienai W£ulet, 
O tada smąrkhsne busiu, 

Kaip pasilsėsiu.'
O tada kaip pradėsiu(kocziot 

tai .kpcz.ipsiu,
O paskui dąjnp.ąsiul, 

Laikykitės .sesute^ sziltai,
O bus viskas- ęe<ąi! * -
----------f--.. ...y*. ........................■■■•■Į-------—- -........ 

ir ten buvo sudėti iki lai-

Ji'ldar pinna karta tiek viso-, 
kiu žmonių mato, tiek

ir jauezią 
neramumaJ 

stengos užmirszti tarp viso to;
i szvel-j 

niais muzikos sparnaią ir nu- siglaudusi arti, arti jos ir .ma-.’ 
idealai’Jonu palytejima lupu, f

girdi ir tik stebėsi 
koki tai malonu

kalbu
4 
i 
j 

T. ................>}

bot itįž jo veido matytis kad ji$ 
. už ka tai pris

nežiūrint 
tamsuma, kurioj baltas, 
ninis kryžius, gerai insižiure- 
jfis, iszrode pilkas szoszeįįs; at
sirėmė in szlapia, 
žino tvorele ir prisiglaudus 
prie jos sustojo. Szirdis smar
kiai plako, smilkinyse. 
o ausyse lyg užimtai garsu <\v- 
pe, skambėjo, bet ji buvo rąmų 
negąsdino jos aplinkiniai szlą- 
mojimąi, ji jauto turinti galin
ga ^tarėja, kryžius .ant moti-r,v, 
nos kapo jai buvo tok# malo- Į visi

sūkurio, būti pagauta

ta spustelėjimą
ima, kad tuojaus ima artintis 
prie jos veido ir ranka labinus 
spausti,*

Bu da įįiią bėgti iu-yietas 
: i . • kėlės.

TUįdąi bęgti hi ąztorą, 
Npeipirkti czebatu pora, 
MinVJKuįnes už,riatiksiu,

bego nuo, jo. f 
O, jog jitant tiekv O, jog jhąnt tiek dar nota 

nupuolus kad save už duonos 
/ ... ‘ noi^re-

sutikti Jm to žmogaus veika-

Ji nejauczia nieko, tik ji pri7 kaip^^plį^do savo jnotjima; 

kuris- gyvc^ĮgąPio, kur kiokvibudĮ

f

(lyarM^^gąledąina daugi,ąus' »užtrauksiu, 
Sveikas pncgpąiu! L

■' 5 • ■*; $ m

ik asni parduot i!.. J i nei^xrysidealai’lopu palytejima lupu, 
žaibius nueiną per visu kūną' J 

j,Jj nežino ka tai reiszkia, tik

neszA in berybąs kur
gyvena. .

Kažkodėl jai prieszingai at
rodo kad merginos, visaip isz-j jnąto kad jis kaskart 
sirede,

musze,! vaikszezioja

szalta, gėlo ji nežino ka tai

atsidangste / kaklus rbiaus užsidega.
, jos szirdis jau

ezia kad tai-negerai, nes {pikti-
W • '■'te J • • • ■» . •

jos szirdis jau-

na akis.

K

In migi pulsiu. > 
....... !,"www..... -*-*-■* - ...........-rrr?r.1:

gtilęte ^ ^^tąkele, • rodo^S ft

j ilaviinu, mos nuodėmė nors- neprikitlf&idto j|ąi jos iippuplinuiJ 
Ji įszbJpt^KOį veidu, niekas 'jeįrf 

Ji paszoksta nebMifrk^įno,.(o .motuter. tfUiį

reiszkia, tik 
vis lu

iprakaito iszpįlta ir atėmus nuo te ■ a «•' a ' « <te • .

jbebuvą jąi teip baisi, bet atro:
I1 ..

ir bijojo

Pet dvasna pasijuto t silpną;

pulti ir ji ’janmekarta ?ome pį-
*’’ * ‘'*v'rauku’.? . . „ ,

Isz pra- mui pastatytu puoszui ibąžny-

VYSTYKXJJ
. .. »■ ■; ■ ■’ ****77**.T t

,.-Vystyklą i»lc^įąis 1 szgany-

. .ežia,
kili ^iecormus BuęUkmm 4-jo,

įszblpi^ko veidu, niekas jpsi 

pastebėjo, bet nieko Xiėiya,usjL*| 
- - A|^t')notino8 szirdis nona* 
rojo irtai#! 
vo

delabai.bjauri. ; > 
I Slankiojo be žado 

. žmogų sutikti,..

J;ad neleisti* jai 
pulti ir r 

’<•< ■ w ,' S1 MIJ* d jfii į '<■’• »

Ik . ljl

■ >
kuris padovanojo Szy. Liudyj-

1

kui, Francį jos karaliui. $ąs^motinos szirdis noną
L* i » te ’ • te' tete i Ir

valko žodžiais.

nejO] Jojas buvo pridengtas, ilga lai-!
* , .. L* a * a kLuilk .te. • • I

kaktos kasas nori prasiszalinti 
juįmirszdama ji, bet jis nepa
leidžia jos rankos ir vadina in 
•sodno gelme pavaiksztineti. Ji

patalpino juos sgvoįį graiko (.užgaido i 'siu.
- G ! ■' : Ii!

Ji notibmdnrtpV kad niotinui
■ ■ ' ‘ 4 A ' ■ * • U1' '

piįg^lvdja. Irįįr užmįrH^usi apie jo* pieįįuui.a rtupuoįiiį)as isž-1juos pb^ti ^duonos

Jlct ji nenori 
kitiems prieszinga, ir nieko ne-1 
sako, “g<* 
j’iąns ir gražiau^ yrą, kad toip teįp pat nieko 

‘ i ainroP—i ' ’ “ '* " *

ii .teip iąztikro

•daro1’

būti

ge-
■-nesupraadama Kuomet., .pą^lnįbt^ ją

' o

ft

j (bj|vo. jdžlaikomi. BotJejujĮ.višisKlcii mi- ?

i’rt.Tm'ni nnainlvi.ii nnn.Q'zni ihnžnv

M ’V.eliau ^pkp:
A ,ft-

I

ją, Jlcftftr laidądąvo kąrąlĮsžku 
gimjąe.; .. L.
((isz užraszu Kunigo
a' .■« .... 'M—nu

:■ 1 "'r.
: ■ :?
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Airiszinis kareivis.
Tvircziausia Lietuviszka 

BANKA
❖

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikiam!. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kurso.
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines

X

T* IV

t

Linksmu
Parduodu lalvakortco

, UNION
National' 
1* m .

A

BANK :
mahIhoy.

CITY

Capitol Stock »125,OOO.M
Karpiai A Troli t* |l84MXXkM

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suoee, nepaisant ar atnešu! 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato
mic 9 ryte lig 12 vai.

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

f

Kalėdų

Adomo— Petniczioje 
Jevos.

— Subatoje Kalėdos.
— Visiems

vėliname

ir

šia ha no je- 
cziams vėliname linksmu 
szveneziu ir kad Dievas užlai
kytu visus sveikatoje, 
gintu amži ir

prayl- 
gyventu sutiki-

ine.
panedelije kasi- 

nedirbti, nes kiti
— Badai 

klos ketina 
da szvens Kalėdas.

— Nesziotojai laikraszczię 
neszios kalendorius 

petnyczioje.
Saules”

skaityjtoju
Kaip anais metais, teip ir szi- 
met, neužmirszkite apdovanot 
piniginiu dovaneliu neszioto- 
ju. Juk žinote, jog jum utnesza 
llaikraszti in namus, ar tai lijo 
ar sniegti. Nebūnant patiems 
namie palikite dovanele del 
gaspadinos, kuri dovanele in- 
teiks vaikams. — Isz lai k de- 
kavojame už atminti del vaiku.

Tik asztuonios dienos 
lyg Nauju Metu. Baigėsi senu
kas metas, lai užsibaigė ir mu
su vargai, o bukime tosios vil
ties, jog

i padėjimas pasigerins ir vela 
viskas bus gerai.

— Pirkite kaledu dovanas 
Art Shop’e.“

del visos
Teipgi gausite gyvu kvietku 
del Kaledu. Jennie Refowicz, 
129 W. Centre St. (t. f.)

— Pas ziegorninka J. Stan
ger i a us i a

pirkti visokiu dovanu 
ledu.
dabriniu 
moterems ir vaikams.

kaipo tai
špilkų, loneiugeliu, ir t. t. Teip- 

apsiavimu

11

del

su atėjimu kito meto

t i 

dovanu
Rasite visokiu

szeiminos.

DAKTARASkW. BURKE

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Imi ryto, 
1 Iki 8 vai popiet 8 Iki 8 vakare.

Naujas Lietuvlszkaa Graborlu* 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusi* Da k tara r Karloneneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberiu atapas. 4 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Bzoin. Teipgi Iszmoklname Z \ 
vyrus ir merginas balbe-
rlautl. Neužmlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

z If. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave. I’lltsburgh, fa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju scmpellu Ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, Iszvalo ir 
Iszproslna vyru Ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras Ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as
Galima gauti sziuos viduose: 

317 W. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

()

Pirkite kendes ant kaledu 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a“ del viso-< <kiu pareikalavimu. “Brick 
Ice Cream’as” po IJOc kvorta, 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
21 W. Center St. Muhnnoy City, Pm

kevieziu, gausite 
ant ka- 

Visokiu auksiniu ir ši
lai krodoliu vvrams

nh.i daigtu

1

Auksi- 
žiedu,

gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pas jin sirezedinsi- 
te pinigo, 
riams duosiu puiku 
riti. 305 W. Centre St.

V įsiems kostume- 
kalehdo- 

(t.f.

SPECIALISTAI LANKYS 
DŽIOVININKU LIGONI

NES.

>JB

4

į*

Sztai

LIETUVIAI KATALIKAI 
AMERIKOJE TURI KAI- 

KURIUOS NEGERUS 
KALEDU PAPRO- 

CZIUS.

kuriuos lietuvius 
ne visur

Kaip pas 
Amerikoje (žinoma, 
taip ) tai yra užsigeidimas, kad 
nors lasza svaigalu galėtu per

negu “Kalėdų dieduko 
“Santa Claus’’.
naudingiau, 
tėvai savo vaikucziams eglaite 
parede ir dovanelė 3 suteiktu 
vardu Kūdikėlio Jėzaus, 
prie eglaites vietoj i 
lo “Santa Cinus,“
paveikslėli arba stovylele Jo- 

Tas jau dailg vaiku- 
cziams priduotu 
apie Užgimimą

’’ arba 
Argi nobutu 

kad katalikiszki

O 
paveiks- 

papuosztu

C'*

paveikslas Airiszinio 
kareivio, priesz kuriuos tonai- 
tini gyventoje! turi tokia nea-
pikanta, nes tieji kareiviai de
gina žmonių turtus ir žudina 
gyventojus už mažiausi prasi
kaltimu.

y-----turtus ir žudina
yventojus už mažiausi prasi-

Isz Lietuviszku kaimelu

W. *TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GKAIIOHIUS.

szvente Kaledu nugerti. Jiems 
taip rodosi, kad be gėrimo nei 
szventes negalėtu būti. Viską 
mestu in szali 
gautu iszgerti.
nuomones — ant to szventes. 
Na, o užsigerus, dažnai prisi
eina susibarti, snsivaidinti, o 
neretai ir apsinmszti! Labai 
apverktina tokiiP žmonių toji 
tamsi nuomone. Reiktu kiek
vienam katalikui apsimasezius 
jau tuos i
mesti ir tobuliau, dorinu szven
tes szvesti. Nebus Dievo už
rūstini mo,4r patiems bus links
miau atsiminti dorai ir pra- 

szventes pra

ir sumyti, bile
Mat sulyg ju

7.UU8

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ŪRABORIUS MAHANOY CITY, PA
Laidoja kūnus numirusiu, 
automobilius, rlglnufj ir 
laldotuvlu, krlkeztlnfu, voselllju, past

Tanam d< 
vežimus do>

supratimo 
Jėzaus Kris

taus ir paezia prasme szv. Ka
lėdų.

.Jau
Santa Clans

nebūtasjeigu tok is 
“Santa Clans’’ gali atneszti 
vaikucziams dovanu per tėvu 
rankas ii* per burnos žodžius, 
tai rodosi daug butu gražiau 
ta pati daryti varde Jėzaus 
Kūdikėlio.

Mano patarimas..... .......... t_________ j Mano patarimas visa szir- 
senus paproezius pa-|džia pasiūlo krikszczioniu tė

vams 
tai

važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius ir tt

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiusldt 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.7SKI-C0.
■vaziiivjnnu ir u. nraUHiU naigius ir u i __ nTm^r -n *

’>20 W. Centro Ht. Mahanoy City. P. 1 MAHANOY CITY. PA.
f

CUN ARD LINE
LAIVAS SAXONIA

14,300 tonu, iszplauks
18 DIENA JANUARY, 1921 

Treczia klasa $125.00.Kabinas $180.00.
War Tax $5.00.

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG 
klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)

permainyti
vra: in' vieta “Santa 

Claus ”, aiszkinti ta visa gar
be Kūdikėlio Jėzaus užgimusio 
Betlejaus staineleje. Argi jau

to paploti; 
vieta

r> * 4
O 
o

atsiminti 
kiln iai-blai vat 
leidus.

Pas lietuvius 
inorikoje, dar 
žinomas prisisavintas paprotis 
nuo protestonnj tai jauuuome^ 
nes katalikiszkoje doroje auk
lėjimo ir szv. Kaledu nhminese 
apeigose 
ežiais apie “Kalėdų Eglaitė.“ 
Žinoma ųera tai blogas daly
kas, bet visgi butu daug nau
di ngiau, kad “ 
te’’ butu redoinA įiilhdjė'pVas- 

Kudikelio Jėzaus,

katalikus A- 
v’ienas neseniai

si| vgiku,-žaidimo,, sif
! “Kalė'du Eglaite.

*rBetlejaus staineleje. Argi 
mums saldesni protestonu pa- 
proeziai, 
vajiueziu

negu katuli kiszkas 
ap k įėjimas'?..

b

J?r-'apie to ir tautines lietuviu 
ilvasios sumigti , iszjdlmingai 
per apvaikszcziojima ir Kalė
dų szVente.

REIKALINGA

a

<

A — -n.

J u su mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

u J1! ** •

_________ Dideliu dirbtuve rel- r • 
kalauja pardavėju drapanų/panczlaku J ‘ 
azlcb|u, jeku ir del pardavimo marsz- V 
kinu, apatinu7 anttaroku, tlcflog ln na- ? 
mus. Rasz.ykite o gausite sempolius c 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, C 
New York City. ndv. >

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

I •Kaledu Ėgliu-
Kasikius 

gerai, o darbu
Nanty Glo, Pa. — 

dirba
sunku yra aplaikyti. Lietu

viu randasi pusėtinas būrelis, 
bet randasi visokiu nuomonių. 
Ne senei buvo rinkimas 
lel suszelpimo

rinkėjai
nieku nuo nekuriu žmonių, bet 
auku surinkta $107,50 kuriuos 
nusiunsta del Lietuvos Misijos. 
Oras gražus ,norints truputi ir 
pasnigo.
toreles pradėjo iždykt
rios nežino
vo
Baltru vieno 
mandagumo.

czionais 
ne

<
prisiklausė

auku
Lietuvos, tai 

visokiu

Netaurios mnsn mo- 
, o ne tau- 

taaip sfisivaldyt. sa- 
liežiuvus ant

pamota ys
susirinkimn, 

jaises

Decemborio 
14 d iena, Silver Creek kaki k lo
sią, likos užmusztas Juozas 
Kasperavieziu 
žiaus.

me,jo vardu

Cumbola, Pa. t

užmusztas
s, 37 inetu am- 

Velionis paėjo isz Su
valkų redybos, Kalvarijos aps- 

vals. Ki- 
dideliam 

Magdalena

Washington. — Gydytojas 
Generolas II. S. Cunning, Su; '.

Valstijųvienytu Valstijų Vieszosios 
Sveikatos Patarnavimo Vedė
jas yra pasiryžęs 
isz dabartiniu
ninku kurie randasi Vieszosios 
Sveikatos ligoninėse bus kuo 
tinkamiause nrižiuromas ir 
jiems suteikta
tarnavimas kaip galint. Idant 
tas butu iszpildyta ir tinkamai 
atlikta jisai pakvietė žymiau
sius gydytojus Suvienytose 
Valstijose, neturtinezius nieko 
bendro su Vieszosios 
los Instaigomis 
ky darni

kad kožnas 
15,000 džiovi-

priziuromas 
geriausias pa-

ydytojus

Sveika- 
idįuit jie lan- 
džiovininkus 

netik ka pagelia jiems suteiks, 
bet ir tame ras progų patiems 
gydytojams lavintis 
rimu.

Tūlas Dr. David Lyman isz 
Wallingford Conn., Victor Cu
llen Maryland Valstijos ir Dr.

isz Towson 
valsti-

Palmoiv
vidurinėse

y

sziuos

isz paty-

Martin E. Sloan 
Md., paskirti rytinėse 
jose. Dr. George 
Springfield Ohio, 
valstijose, ir Dr. Henry Hoag
land ir keletą kitu pasižymėju
siu gydytoju pietinėse valsti
jose. Kožnas gydytojas per 
dvi savaites užsiims pastaria 
užduotim.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas, 901 ir 903 

E. Centro St. Mahanoy City, 
Pa. Atnesza $1200 in metus. 
Parsiduoda isz priežasties kad 
locnininkas apleidžia bizpi. Ge
ras investmentas. ----------
kito ant virsz paduoto adrąso.

(P- 21 )x

Atsiszau-

«*>1 1*>|** — IR— *P — <1 ♦ e* **>'**»*>■—<**»«*> —» a*> *1 ^ «*» ■» —I —>

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITIsi Kasljerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

—$—$—$—
. VEDE BANKAVA BIZNI.

Parduoda Szipkortes.

M. YURKANIN, Vlcc-Prczldentas.

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam

kriezio, Rudaminos 
bastu kaimo, paliko 
nuliūdime paezia 
du vaikus ir brolius Kazimiera 
ir Antana. Laidotuves atsi
buvo praeita subata, su pamal
doms Saldž. Szirdies J. Bažny- 
ezioje o pamaldas laike kuni
gai Mozūras ir Dumczius. Lai
dotuvėms užsiėmė . 
isz

Laidotuves

A. Želi on i s 
N. Phi Indei f i jos.

patiko lietuvi 
Kat i Ii u.
n io

Dirbo 
Bridge Co. iszdirbystej. 
Gruodžio sutrynė abi

'Chicago, Ill. —" Baisi nelai- 
Kazimiera 
American 

3 d. 
rankas

teip, kad turėjo jas nupjauti. 
Katilius dirbo prįe “

kuri ir pagavo abi ran- 
Kat liūs yra vedos ir tu- 

Tai via tok is re-

role’’ ma-

• ivartaus.
taad baisu net insivaiz-

MZ!l|OS, 
kas. 
ri 3
g!ny.S’
dinti, kas lieka ditryti szeimy-
nai ir jam paežiam 
ranku? American 
žmones labai
Dirba po 10 vai. in diena; dar
bas

be abieju 
Bridge Co. 

isznaudojami.

sunkus ir pavojingas, o 
mokestis 1 a b a i ir i o n k a. 
rstam darbininkui 
in Vai. patyręs

Pap- 
moka 46c. 

darbininkas, 
kuris dirba prie'maszinū, gau
na nuo 53 iki 55 centu už vai. 
M inimoj kompani jojti »daugi au
sin dirba moksikiecziai 
tuviai’. 'V*

MUZIKQS,. JMIYL^TOJAMS. 
1
kajal. Gaidoa.sų žodjiėls del PIjį^o:
L Lietuva Brangi, ;
2. Kas Nuramyacinan Szlrdole.
3. JPftS parželi Trys Margelės.
4. Ėhu ant Szlo Svietu?
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtinę, .
7. Kas man darbo,
8. Laiszkas pas Novell.
9. O Lietuva NumylCU;

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kyletkelis.

ir lie-

Ka tik Iszejo isz spaudos nauji vol- 
M J * Jl * A MU. A • *

1. Lietuva Brangi, ;

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam latszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

3. A ŽEMAITIS, Iszleistojas, 
815 8. Wont St. Shenandoah, pa.

■ i

Siunczia Pinigus įn Lietuva.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Pu|)licznas 

Moka Procentą ant Rudėtu Pinigu.
* —j—$—$—. ( .

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami. 
įtins tiesus susineszimas su Lietuva duoda 

jus pinigus*in Lietuva
1 Mes esame Bankierihi po kaucija, 

leidįina nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo'visokiu galimo žuvimo jus 
pinigu, ]'xn\mus in Lietuva iszsiusti. 
paszvestas;
ežiu biznjuj, ir mus vyriausias siekfš yra jums intikti.

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

v?

f

I

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
.Teigiuno norite būti apskliausti,atvikla In Now Yorka, tai tlcsog 

kreipktes pas Geo. J. Bartaszln, Agentą, nes-Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in Ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu.
nakvine nos užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius i
ir ju bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant pilnai būna aprūpinti kurio S
kreipiasi in musu vlrsz-minčta agentūra su reikalais, vargo Ir nelaimes S
nedatirs niekados. Tauticrzial brangus kurie manot keliaut in Lietuva <
kviccziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkal. <
Gausite r.anžiniszkus patarimu:; nes mus prideriste /ra tarnaut visuo- y
mencj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso iu musu arti- /
minusia ofisą. į <

GEO J. ĖARTASZIUS, 498 Washington St. New York, j
Telefonas: Spring 9537. \

f

nusiusti , 
pigiausiai.

mums gale 
greittii ir kaip galint 

t lirime

Mus visas laikas
• • * /M ♦ * 1 • *siuntinėjimui Užrubežiniu Pjpigu ir Szipkor-

Buckwaiter

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas nius pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima: Dy.ĘLAI.
^■’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

' ’ • ’ •’ • ■ ė”. ■ . ,
w r— *■>*»*» yR»R»»R>»<i»R*»*>e ** w >

‘’ r ' n ’ j ( v h

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

!>•

I

''1

t
.. ■■■         *1. ... ,!■ . I.yi.iyi.n.1.!. ■!■■■ JI ■ » ■■■ .....

| Kokia dovana duoti? -J 

ffiDel daugelio žmonių tas dalykas dabar 
mdaug jiems apeina. -ša
4§Bet ežia yra geras patarimas. Duokite^ 
JjnSzera ar du szios kompanijos. Aplaikan-^ 
mis tokia dovana, gauna procentą 4 kar-w 
l|tiis in metus, tokiu budu visada atmena^ 
Mavanotoji. ■ S
& v-’ 5 Sį
| Pennsylvania Power & Light Co. |
B? Pramone kurios reikalingumas yra pastovus. jį

Fill this out NOW; mail it TO-DAY y

I

§

g-
J 7S

9

•w I
FUI this out NOW; mall it TO-DAY

$ PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

r* I enclose $.... .\..... . In [lull - part] payment for..................... shares
Įh your Preferred Stock at $93 and dividend per share. Please make out 
;£ cortincato in namo ot.

NAME’

ADDRESS •;t......... .

and foreword to me ••
• .■ i

Address

f

t

! Slgped ........................... ................. ..................... ............................. ............................

• r ’

MAHANOY CITY

_ Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu.

Grotai ir vidurys yra leipgi 
padirbti isz gero geležies lead

• • M • ** W A «

Turėsite

*‘Ug

* 
U

ant ilgio laiko užtektu. Vis yra 
geriau mokėti preke už gera 
pecziu negu mokėti kožna meta 
už pataisymus.

BUCKWALTER ENAME- 
LAVOTI PECZIAI sucezdina 
jumis rarbo, 
nei szcpecziu.

Yra skirtumas tarp enamelo

nereike szvakso

v

ant pecziu. Nekuris cnamelas J 
yra kaip kvarba, jisai sutruks

Bet Buckwaiter į 
pecziai enamelas yra uždėtas į 
atsakaneziai,. nesutruksta nei į 

nesilupa, yra tai tikrasis enam 5 
elis. Todėl pirkite geriausi | 
pecziu o busite užganėdinti.

ir nusilupa.

GUINAN’S
SHENANDOAH,

--.J
, - -------------- ..... MT. CARMEL.

Sztai Koki Prieteli TuriteI

i

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt > 

procentą ant sudėtu piningu. Į
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos < 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. ' ' ; J

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai ir 
pažinstami. /

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 1 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti | 
namus. , { ■ J

patinstami.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
Yra tai juso Banka. . ‘ '
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pągelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckart, Vice-Pr«*.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkerlci
_ P. C. Fenton

D. M. Graham, Pre*.

1

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewica M. Gavula 

T. G. Hornnby

I *




