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ISZ AMERIKOS
Vagis užmokėjo puikei už pa

vogtas visztas.
Freemont, Ohio. — Vagis, 

kurie atlankė visztinyezia tai
merio Jokūbo Fereno, paliko 
jam apie keturis dolerius už 
kožna pavogta viszta. Kada Jo
kūbo pati nusidavė isz ryto in 
visztinyezia užtemino, jog dau
geli visztu dingo, bet ant žemes 
rado maszna kurioje radosi 400 
doleriu bumaszkoms. 
visztu pavogta, 
visai tuom
kožna pavogta viszta gerai jam 
atlyginta.

Ant rytojaus atėjo du vyrai 
nevos pirkti visztu, bet dau
giausia teini no ant žemes, jesz- 
kodami ka tokio..Farmeris da 
siprato ko jeszko, bet nieko ne- 
iszajszkino, o nepažinstami ne 
turėjo drąsos klausti ar ko ne
surado.
Szuo ižgialbejo mergaite nuo 

smert.
New York. 

“Gdansk, kuris
diena in czionais, 
žieriu

Szi lutas 
bet farmers 

nesirūpina, nes už

be jokios ap- 
žmoniu,

Nužudyta motere sudeginta 
josios name.

Pamona, Culif. — Ali
30 metu senumo, liko.

name, po tan

T. T.

damn

Swain, 
nužudvta savo 
sudeginta. Ugnis teipgi sudegi
no kaimyniszka narna, padnry 

bledes ant 75 tukstan
ežius doleriu. Swain ta vakaru 
atydave savo maža dukix'ha 
kaimininkai 
retu, o 
vyras josios 
su reikalu in kita miestą. Bada 
nužudvta motere 
patogi.

Keli menesiai 
kis nžsikeisejo ant 
moteres, uždegdami josios 
venima, bet ugnagesiai 
ka užgesino narna.

maža
idant jaja dažiu 

viena, < 
buvo iszkeliave.

pati pasiliko

buvo laba

adgal kas to 
gyvas! i et 

g> 
in lai-

48,000 anglekasiu pasiliks b< 
* darbo.

— Lyg 
anglekasiai ran

daejs

sziai

48,000 isz priežas-
- Ant laivo 
atplaukė ana 

terp paša- 
radosi keliolika vaiku 

kurie atkeliavo pas savo gymi-
nes in Amerika, 
globos senesniu žmonių, nes 
jiais rūpinosi kapitonas laivo 

Septiniu metu 
mergaite Zita Zaborowskiute, 
turėjo puikia lehikia, su kuria 
bovinosi per visa kelionių. Vie
na. diena laivas smarkei susiu- 
bo in szona, lehike iszpuole 

• isz ranku mergaite ir nukryto 
isz laivo užsikabino ant vagies 
prie laivo. Mergaite nesupras
dama pavojaus perlipo per tvo
ra, kokia randasi aplinkui lai
vo ir butu inpuolus in mares, 
jaigu vienas isz paliciszku szn 
nu kapitono 
laikius už
nes pradėjo loti, o at begia lai- 
voriai iszgialbejo mergaite nuo 
nuAkondimo. Lvg pabaigos ko

mio mergaites

Petersonas.

ne butu jaja su- 
szlebutes, kiti szn-

nuskendimo. Lvj 
liones szunes 
neatstojo ne ant žingsnio, sau
godami jaja nuo tolimesnes 
nelaimes.

jaja nuo

N. J. _ ])vi-

ap

Lauke 12 metu idant ižduot 
žudintoju savo motinos.

Jei^ey City, 
leka metu adgal, kada Harold
Fenner turėjo (levinis metus, 
jojo-motina likos nužudyta, o 
palicije nedare jokios slieetvos, 
nes pagal juju nuomonia, tai 
motere mirė nuo atsitikimo, 
puldama ant kokio asztraus 
kampo naminio rakando.

Bet sziadien Haroldas
rciszke palicijai, buk taja žn- 
dinsta papilde jojo patėvis Ri
chard Townes, 58 metu, kuris 
nužudė moteria su plaktuku, o 
kad Haroldas buvo nepilnu mo
tu tada ir niekas jam netikėtu, 
jog jisai mate visa atsitikima, 
todėl lauke pakol daejs in me
tus idant ižduoti 
už taja žudinsta.

savo patėvi

Scranton, Pa 
dienai 23,000 
dusi be darbo szioje aplinkinė
je bet už keliu dienu skaitlį!- 

lyg
ties uždarinio kitu kasikiu isz 
priežasties stokos užkalbinimi 
augliu. Kompanijos tvirtina 
jog žmonis nereikalauje augliu 
isz priežasties lengvos žiemos. 
Anglekasiai tvirtina buk kom
panijos tyczia
prisiartinant konvencijai 
(r

sulaikė darbe
an 

lekasiu kas kiszasi nauju mo 
keseziu.

Schuylkiųo paviete (Malin- 
nojaus aplinkinėje) Readingc. 
ir Lehigh Valles kasikius dir
ba gana gerai,.o kad ir kompa
nijos ne turi tiek užkalbinimu 
kiek reik, bet sukrauna angli 
in marketus
priesz kerszinanti straika.

<;
ant zoposties

gera rodą

moterių 
vvrus nuo

Asz turėjau gera vyra su 
keturis me-

Moterėles, neduokite vyrams 
siūti guziku.

Boston. — Sztai 
duoda Mrs. P. G. Hess, del kitu

kaip užlaikyti savo 
pabėgimo su ki

toms, moterimis. Poni Hess sa
ko: “ 
kuriuom gyvenau
tus, bet |o nesupratau ir apie 
jojo mažus reikalavimus visai 
nesiru))inan. Kada jam nutru
ko guzikas nuo kelnių arba su- 
pliszo marszkinei
laiko ant insiuvimo guziko ar-

Tada

neturėjau

Sugražino anglekasiams “czek 
of.”

Chicago. — Anglekasiu uni
ja laimėjo teismą užvesta ant 
prpszalimo paliepimą per sn- 
dže Andersoną isz Indianapo- 
dis kas kiszasi “czek of.” Suv. 
Valst., Court,of Appeals palie
pė tam sudžiui atszaukti nu
sprendimą, jog unijai ne vale 
traukti mokeseziu nuo darbe
li inkų per taji sistema.

Tokiu budu anglekasiai lai
mėjo savo tiesas ir po senovisz- 
kai anglines kompanijos turės 
atitraukti inenesinia mokesti
in unije nuo kožiio anglekasio. pirkt maisto del ižbadejusiu 
Jaigu ne, tai unije stovėtu ant 
nugriauto pamato,

sulopinimo

ATRASIMAS SENOVISZKO MIESTO PALESTINOJE.
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Keli metai adgalias Pen nsylvanijos universitetas iszsilinte keliolika mokytu profe
sorių ant jeszkojimo senoviszku užlicku.
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Ekspedicije nukeliavo in Palestina kur iszkase se- 
noviszka miestą prie Tell-El-Huen, kur atidengė daugeli žingeidi! dalikli. Tasai miestas bu-
vo pastatytas daugeli szimtu metu da priesz Užgimimą Christuso.

Gauna $18,250 metines inejgos. 
o dirba už doleri ant dienos.
Franklyn, K v. — Norint. 

Jameso Poteet isz Simpson pa< 
vieto, Kentucky, dirba ant fai 
mos už doleri ant dienos ir ap 
laiko kožna diena 51 doleriui 
inejgos, bet nemano pamest 
savo darbo ant farmos isz k n 
rio yra užganadytas.
keli metai adgal dirbo ant fai 
mos H. L. Davio. Davisas turė
jo G4 akerius labai blogos dir 

kuria Poteet pirko už do
Nesenoj pribuvo in ta.Jr

lapkr, 11. (Eltos 
markes

g
<

Poteel

ka inejgos 
surado

vos
leri.
aplinkinia inžinieriai jeszkoda- 
mi aliejaus kuri rado ant Po 
teeto formos ir dabar jam mo- 

nuo aliejaus kuri
ant jo fanuos, 18,250 

dolerius ant meto. .
Poteet deda pinigus in ban 

ka, o isz dolerines algos maiti
na paezia ir du vaikus.

Isz Lietuvos
Suszaudyti už pieninius. — 
Gyvenimas pabrango. — Dy- 

delis stokas vandenio.
Sziauliai,

kor.) Katast rofi ligas 
kritimas tiek pabrangino gyve
nimo reikmenis, kad darbinin- 
ku,Harmtutojii ir apskritai ne
turtingojo .sluoksnio padėtis 
pasidarė sunki.

Sausas ruduo 
szalimas daugumoje vietų isz- 
džiovino sznliniH^ ir kai ku
riai upes. Gyventojai kenezia 
daug nepatogumu, nes privers
ti gabenti vandeni isz toli mes- 

už kalėtos

uos kampas, suardyta net vi
si lango romai; visame dvieju 
aiigsztu name’neliko nei vieno 
sveiko lango. Ir net gretimu 
langu stiklai iszbirc.

Isz ligonines praneszta, kad, 
matyt, operacija 
rei kalinga
toris pasveiks.

jam bus no
ir tikimasi, minis-

ir staigus už

diena vie-
Teismas

ISZ VISU SZALIU
15 užmuszta kasiklosia.

(‘ksplozije 
kasiklosia Sam- 

I

i anglekasiu li- 
, o daugelis ap- 

pradėjo degti

I

val-

Bruksela. — Per 
gazo Poirier I 
b re, penkiolika 
kos užmuszta, 
dega. Kasikius 
po eksplozijai.
Lenkiszki pabėgėliai suszala 

ant smert vagonuesia.
— Lenkiszki

Kosi jos mirszta 
suszalimt) szimtais, tarp 

kuriu daugiausia buna motoras 
ir vaikai, vagonosia, kuriuosia 
nesiranda jokios sziluinos. Pa
bėgėliu pribuna kas diena in 
Baranovicus apie ,szeszi tuks- 
tanezei o isz tuju suszala ant 
smart apie 60 žmonių. Vitmam 
vagonia surasta penkiolika la
vonu. Lenkai užmetineja, buk 
bolszevikai tyczia apšiloidže ir 
kcmsza pabėgėlius in vagonus 
be szilumos idant suszaltu ant 
smert.
Ugnis Szvento Petro bažny- 

I ežioje Vatikane.
Rymas. •j— Ugnis iszkylo ma

gazine prie trepu Vatikane ej- 
nanezu in bokszta szvento Pet
ro bažnyczios. Ugni užgesino 
su dydelia beda, nes buvo gana 
prasiplatinus. Kiek bledes pa
daryta, 
skaitoma 
taneziu lyrų.

17,000 daraktorių Vokieti j oi 
ne turi dineto. • * * * *

Berlynas. — Pagal valdžios 
skaitli, 
randasi 17 tuksfarįczei moky- 

rg-

Varszava. 
begeliai isz 
nuo

pa-

tai nedažinota, bet ap- 
ant keliolikos tuks-

tai visoje Vokietijoje

ha sulopinimo skyles, 
mano vyras praszydavo tarnai-1 
tęs idant jam taji darba atlik
tu. Tarnaite niekados neatsa
kydavo tojo darbo ir su mielu 

prisiūdavo guzika, nes 
maniau kad tai ne mano 

darbas. Kas isz to invvko? Ana 
diena neradau ne vvro ne tar
naites namie. Vyrui nubodo 
gyvent su moterių kuri nenorė
jo jam prisiūti guziko ne su- 
lopyt marszkiniu ir voluk tu- 

tarnaite už drauge savo, 
gyvenimo ne kaip mane pasi- 
puoszus moterių. Nekaltinu sa
vo vyro už pabėgima ir prisi
pažinsiu prie kaltes, 
nedarykite kaip asz, nes ir jus 
neteksite vyro, 
turės pats guzikus sinti, tai 
tave nelaikys už moterių, nes 
jisai bus tosios nuomones, jog 
jisai yra valdytojom tavo kū
no ir duszios 
SZills.”

noru
asz

reti

Sesutes

o jaigu vyras

ir nuo tavos at-

Hooveris nori $20,000,000 del 
ižbadejusiu.

niu vietų — neretai 
varstu.

Sz. m. lapkriczio 3 
finis Karo Lauko 
nagrinėjo Kupkaus, Virbickio,
Aptonaiezio, Kairio, Adomai- 
czio, Levanio ir Plaeziakio by- 

‘ | la. Kaltinami pleszimuose, in- 
i v v kusiuose Joniszkio 
dos rajone. Nuteista: 
Virbicką, Antonaiti,

30 metu, ii I Levani suszaudyti, o Adomaiti 
ant stulpo užmiestije. I ir 

rakalius sužagejo asz- 
tuoniu metu mergaite, prie ko 
prisipažino.

Pakere balta’žmogu ant stulpo
Tex. — Mvne inir- 

szusiu žmonių insilauže in pie
tini kalėjimu isz kurio iszvilko 
Miką Uuchneya, 
pakorė 
Tasai

Waco, nuova-
Rupka,

Kairi ir

ISZ RUSIJOS
Bolszevikai rengėsi in kare 
prieszais Japonus, kurie nork 

Siberijos.
Maskva. — Bolszeviku

džios karo komisaras Trotzky 
isznaujo szaukia Rusijos gy
ventojus ginkluotis, tarytum,- 
rusai jo norėtu klausyti, kaip 
k i tuomet klauso paties 
szauksmo.

Szuomi kartu 
minusi ne priesz

caro

Placziaki sunkiųjų darbu 
kalėjimai! iki gyvos gaL-''* 
Nuteistieji mirtim Valstybes 
prezidento vardu padavė pri|> 
szvma del </ 

Mekr.ikonka pagimdė asztuonis I bausmes.
vaikus. H

mirties bausme pakeista kale-1 
gyvos galvos. Rup- 

kaus, Virbickio ir Antonaiezio 
praszymai atmesti. Szlojiasta-] 
rieji trys lapkriczio 8 d. 5 vai.

. . . . ryta suszaudyti. Nuteistųjų
kait, bet visi tuo mirė. Moteie LarpC Rupkus ir Adomaitis 

- - . ’ Į stambus ūkininkai — 35 ir 24
ir-A ntanaitis

Meksiko Citv, Alex. — Laik- 
t f 

laųsztis “
da žino, buk Senom Enriquita
Rubio,
gimdo

El Universal” paduo-

praejta petnyczia pa- 
asztuonis vaikus am

- . u J
pakeitimo mirties 

Kairio ir Levanio 
praszymai iszklausyti ir jiems

Trotzky ga- 
vakarus pa

kilti, bet priesz rytus, del ryti
nes Siberijos.

Trotzky tiesiog skelbia karu 
, kuri atsisako at
gavo kariuomene isz 

Vladivostoko 
jos plotu.

Bolszovikamg didžiai rupi ži
nomos taippat bolszevistines 
Rytu Siberijos respublikos li
kimas. A{es japonai darbuojasi 
tos respublikos bolszevistino 
valdžia nuversti ir anos vietoje

■ 4 ♦ » . . f

toju be dinsto. Valdže perser 
sti visus tuos, kurie mokinasi 
ant daraktorių, idant mokytų
si ko kito. Praejta sanvaitia 
valdžia praszalino nuo dinsto 
500 daraktorių, nes nuo prasi
dėjimo kares sumažėjo Linki
masis vaiku in mokslai nes isz 
priežasties sumažinimo gymi- 
mp. Badai po N)iiiju Alėtu vai-

j imu iki

ryta suszaudyti.
s Rupkus ir

Washington,. D. C. — Sekre
torius vertelgystcs Hoover, ku
ris yra virszininku suszelpi- 
mo komiteto, pareikalavo nuo 
valdžios dvideszimts milijonus 
doleru, už kuriuos ketina nu-

Rusu. Nežino ar valdže sutiks 
ant jojo pareikalavimo.

dže praszalins da tris tukstan
ezius daraktorip nuo dinsto.
Szposas nepasiseke;

likos suymta ir gerai ap- 
muszta.

Ostcrodas. —, Tūlas ūkinin
kas isz artimo kaimelio aplan
ke žinia per paezAa, buk darže, 
po liepa yra paslėpta skrynele 
su auksineis pinigais. Isz pra
džių ūkininkas sau isz to nieko 

..... . .. . iy. i nedaro, bet kada vela aplaikepastatyti d0niokratlnC.vaklž1a.|iintril žine ir jaigu jisili lle 
jeszkos tojo skarbo, tai raszy- 
tojas pats ji iszkas. Pusiaunak-

Japonijai 
szaukti

ir kitu Siberi- f,

< i dvasė > >

Trotzky sako, kad iki szio- 
lei bolszevistino Rusija buvo

* Į t i ūkininkas nusidavė ant pas-
1 kirtos vi,etos ir pradėjo kast,

yra sveika ir gyva.
Praejta meta pati Jesuso Al-|(]Csz. Virbickas 

mažažemiai, Kairys, Levanis ir 
Placziakis bežemiai.
Da apie Galvanausko nelaimio 

su bomba.
Kaunas:—- Lapkriczio 25,d., 

2:45 ryta kėsintųsi ežia nužu
dyti susisiekmO, finansų 
kybos i
Tuietuvos atstovu Tautu Są
jungos E. Galvanausku. Pasi
kėsinimas atliktas jo bute isz 
Smėliu gatves szono.

Galvanauskas snukiai 
stas in nugara i 
rėmu ir stiklu atraižomis, 
dabar yra Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje.

i Kiti szeimynog neriai nesu
žeisti. . ' *

Miegamasis kambarys visas 
suardytas; lęva sulankstyta;

varezo, mieste
pagimdė septinis
kart, isz kuriu penki yra gyvi 
ir auga.

Meksiko City, 
vaikus ant

Kunigas po aresztu viena va
landa.

Ohio.Toledo, Ohio. — Charles 
Schultz kuris dalibavo apvogi-| 
me paczto ant milijono dole
riu likos nubaustas ant 40 metu 
kalėjimo.

James Sansome, teipgi pri
sipažino prie* ėmimo dalibn 
tojo vagy stoję aplaike 39 mo
tus kalėjimo.

Kunigas Ąntanas Gorėk, 
prabaszezius isz Now Chicago, 
Ill. parapijos, prisipažino buk 
priėmė, 87 tukstanezius doleriu 
verties pavogtu bonu nuo Van
dos Urbaiczįutcs, kuri toipgi 
dalibavo tojo vagystoje, likos 
nubaustas ant vienos i valandos 
areszto po pTižiura šzerifo,

sipažino prie* ėmimo 
i • i • " '! 1 • t

ir pramones ininisteri,

sužei- 
ir koja lango 

Jis

puolama su Prancijos auksu.
Sziandie jau ir pati Japonija
prisideda prie Knsijos atakų. |,)ct ,aiko dnrbo pHsirO(le ko);ls 
laig Rusjai yra pavojus visais -- -■ - - ' •• •
szonais. Raudonoji armija turi 
but pasirengusi, baigia Trota- 
ky. • )

Jaigu Japonai neatszauks 
savo kariumenes isz Amūro ap- 

w| linkines, tai sovietu kareiviai 
pradės karsztai darbuotis prię- 
szais tuosius žvairaakius idant 
juosius iszvaryti su ginklu isz

Pro’I tonais.. ,
Bolszevikai pradeda kare su 

Karelia.
Ryga. — Bdlszevil^u saviati- 

ne arm i jo užklupo ant mažos 
republikos Karelijos. Bolszevi
kai mano iszpjaut taja tauta 
kuri spiros! laisvos. Karclczl- 
kai naršei atsispirinoja.'

ukinin-

mano apdovanoti

suardytas; Ipyą sulankstyta 
drabužiai, skalbiniai ir patali
ne sudraskyta; asloje pilna 
plytų, tinko dulkiu.

i Iszplęszta$į4|dėlU muro šie-
pfytu, tinko dulkiu.

Valdže 
liuosybia daugeliems politi- 
kiszkiems kaliniams ant Kalė
dų. Eugene V. Dobs, socialistu
kandy datas ant prezidento, ku
ris randasi kalėjimo. badairandasi kalėjimo, 
toipgi bus iszleistas isz kalėji
mo. ' <

.............. — ■ ................... ............— —>

Bomba suardė karaliaus palo- 
ei; 122 kareiviai užmuszti.
Bruksela, Belgijc. — Ser- 

biszko karaliaus palocius po 
vardu “Aiguranzia,” kuris 
randasi
Serbijos, Ikos isznesztas in pa
danges per bomba. Szimtas 
dvideszimts du kareiviai žuvo 
ant vietos,
Bomba numetė kokis tai anar- 
kistas kuris dingo suijiiszimia. 
Bomba buvo paskirta del ser- 
bszko karaliaus Aleksandro, 
kuris pribuvo \in palociu jau 
po eksplozijai. Jojo susivelim- 

ižgialbejo nuo 
kaipo ir kitu 
vaseziu.
Drąsi motere, nužudė du ple- 

szikus.
Ryga. — Pas viena ūkininką 

netoli Dondanges atėjo nepa- 
žinstamas vyras, vesdamas 
kaip rodos, 
riszke kuri vos galėjo paejti. 
Ūkininkas kuris tik vienas gy
veno su paezia, priėmė pake- 
levingus po pastogia. O kad 
moteriszke rodos da daugiau 
apsirgo, sveczias melde ūkinin
ko kad su juom važiuotu par
vežti daktara. Ūkininkas suti
ko ir iszvažiavo. Nemažai nu
sistebėjo motere, kada sugryžo 
in grineze ir paregėjo prie ser- 
ganezios lovos stovinti koki tar 
pleszika kuris pradėjo smaug
ti serganezia. Motere pagriebė

“ Aiguranzia, 
Belgrade, staliezioje

o daugeli sužeido.

1

mas mirties
virszininku gy-

vyras, 
serga n ežia mote-

kirvi ii* i>erskele pleszikui galj
va. Po valandai sugryžo nėpa* 

bar kylo kova terp moteryskes 
ir nepažinstamojo svėczio, kuri 
teipgi drąsi motore kirto Ai 
kirviu ir negyva paklojo. Ūki
ninką žmonvs surado nužudyta 
prie kelio ne toli namu.

Dvi sanvaites adgal likos ki
tas ūkininkas nužudytas tuo 
paežiu budu isz artimo kaimo, 
kuris buvo iszvažiaves in Ta
lius su reikalu. 

........... ....... . ■■ ■!■■■—I—

tai baltas pavidalas; 
kas pasiėmė sau in pagialba 
du drūtus vyrukus. Baidykla 
vela pasirodė, bėt jeszkantieje 
skarbp nenusigando, pagrie
bė ‘Rlvaso,” suriszo kojas, nu
traukė paklode nuo galvos Ir 
pažino jame sav<?, kaimynu ku
ris norėjo 
pinko priesz 
aplaike užsipcluijusia dovana 
nuo jeszkotoju skarbo, kuria

pasijuokt isz ukl- 
kitus. i ‘ D vase*'

paleido namon, (fpatis užkasta
duobia nusidavė ’ant atilsio,

A,, ISZ --------juokdamiesi 
“dvasios.”

sugantos

*

■ i Ui
žhistainnk, bėt bu nk^iinko.JDliW •*

ATSAKYMAI.

V. R. Philadelphia. — Tėvai 
turi tiesa atpleszti gromata sa
vo dukters, 
pilnu metu. Teip rodo paczti- 
nes tiesos.

A. D. Saginaw, Mich. —* 
Teip, apdirbame knygas. Pri- 
siunskie tamista 
rius “Meiles,” 
isz ju puikia knyga, apdaryta 
in audeklą.

Ed. J. New York.

jaigu jiji no yra

1

Meiles
visus nuina- 

o padirbsime

žinoniu Su v.

Laike 
influenzos epidemijos iszmire 
550 tukstaneziu 
Valstijosia.

AI. JR. Thomas, W. Va. —- 
Ant laivo “Titanic” nuskendo 
832 pasažieriai ir 685 laivoriai, 
— viso 1517 žmonių. Lavas nu
skendo Apriliaus 14, 1912 me
te, trenkdmas in ledini kaliui, 
plaukdamas pirma karta isz. 
Anglijos. Buvo tai naujas lai
vas.

S. — At-K. Burdine, Pa. 
siunskie tamista adresa tos 
naszles o mes jiai nusiuusim ka 
praszo.

A. M. Grand Rapids, Mich. —* 
Father C. is a native of Vilka- 
viszkio parish. d*
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Baisus atsitikimas Latvijoi.
Liepojos. — Nakties laike li

kos nužudytos keturios ypatos 
isz Edelsteino szeimynos. La
vonai nužudytu likos iszredyti 
o ju lavonai sumesti in Kelno- 
ra. Razbaininkai panaudojo 
kirvi kuri surado kambarije. 
Žudinsta papildyta tyksle api- 
pleszimo. Žudihtoju nesuym-

Razbaininkai panaudojo

pleszimo. Žadintojų 
ta. ■

* i *
Diena 24 November! o " liti re 

DuĘojui, Pa. Kazimieras Lu- 
kasze vieži us, 
Kauno gubernijos, Sziauliu pa
vieto, Sadwos miestelio, kuris 
paliko pinigu o gyminiu czion 
nesiranda. Badai jojo gymines 
gyvena apie Elizabeth, N. J., 
tai tegul atsiszauke kagrei- 
cziausia pas: Mr. Charles 
Good, R, F. D. No. 2, Box 224^ 
DuBois, Pa. . .
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Noredamus tikrai persitih- 
ryt ar amerikoniszku pacztn 
darbininkai yra isztikniju tei
singi. Benjaminas Curtis, pri- 
riszo su siuhi deszimts doleri
ne bnmaszka prie adreso ir isz- 
siunto isz Spartansburg, S. C. 
5; Washingtona. Bnmaszka 
viejo ant paženklinto adreso ir 
likos atvduota kam buvo si uos
ta.

O ai no visi
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žino del ko keli 
kai yra prisiūti prie ran 

\oviu surdoto. Keli szi nitai 
uotu adgal žmonis neturėdami 
skepetukių, szhioste uosi in 
mnkoves. (da ir sziadien maži 
.nikai teip daro.) Ydant žino- 
”is atpratyt nuo tojo bjauri* 
.•įpratimo, kriauezei prisiuvo 
kelis guzikus ir tas, kuris norė
jo sau uosi nuszhiostyt su ran
kove, puikei sau pabęužino uo
si su guzikais. Guzikai ir szia
dien pasiliko ant snrdotu.

Miestas Czikagas yra vienas 
isz pavojingiausiu miestu vi
sam Amerike. Apskaityta buk 
in vienuolika menesiu szio mc 
to, mirė staiga mirczia 2522 
žmonių, isz kuriu 301 likos nu- 

Sveikatos kamisorius 
buk tai'

mirczia

žudvta.
tvirtina buk tai' priežastis 
munszaines nuo kurios žmonis 
mirszta. Kalte sudeda ant pro- 
hibicijos, kuriu 
visai nesirūpina.
me isz to kyla, ir, jog naudoji
mas svaiginaneziu gėrimu per 
žmonis da daugiau pasididino 
ir randa tukstanezius budus 
ant laužimo t uju tiesu. Argi 
kibinti vilnis visokiu prasižen
gimu ir įtaigios mirtis žmonių 
nuo munszaines neat yda ris 
tiems prohibicijos pusgalviams 
akiu ?

virszininkai
kokia pasek-

munszaines

Anarkiste Goldman su savo 
“draugu“ Berkmonu ant ga
lo gavosi isz bolszevikiszkos 

^Rosijos. Pabuvus keleto sau vai
tos Rygoje, paliepta jiai 
pa i t von“
Badai iszkeliavo dabar ?n Vo
kietija, bet ir isz ten turės sza- 
lintis, nes vokiecziai anarkistn 
sziaden nepageidaujo.
sziam laikui nepraszo amori-
koniszko konsulo idant jiems 
pavėlinta sugryžt adgal in 
\merika. Emnte 

rmszke, jog geid

“stn-
ir kraustvtis kitur.

Lyg

adgal 
nekarta ap- 
' labai su

grįžt in Laisva Sklypą, bet su
yra uždraustas, 

tik ant pavolinimo kongreso 
"dės aplaikvti pa veliu ima, 

valdže ant to

'r ryži mas jin i

ap la i k y t i pa vėlini m: 1 
r-* kaip rodos

•ntiks.
Rolszevikai labai nudžiugo 

josios apleidimo Rosijos, 
josios labai ne k ente isz 

priežasties josios anarkistiszkn 
pažiūru. Kada atšilaike ‘gera 
proga, pasodino Ema su Berk- 
monu ant trūkio ir liepe trank- 

Taigi Efnuto likos

1

♦ /

I 1 '

tis “von.”
iszmesta isz bolszevikiszko ro* 
jaus ir ne turi dabar kur prisi
glaust.

Kinuosia randasi labai ma
žai daktaru, nes ant ko£no 250 
tukstaneziu žmonių pripuola 
tiktai vienas. Daugelis kinczi- 

ir aiikaviinok n gydosi mhlda 
auku. Žinoma, tokis gydymas 
mažai žmoni m pagialbsti. 
Priek tam kinezikai naudojo 
visokius budus kas da daugiau 
liga padidyna ne kaip palcn

žmoni m

Ant

r> 
vina ligonini. Ant paveizdos, 
jaigu kas serga nuopuoliu, tai 
gydo ligoni su kepenims žak 
ežio. Kas turi skaudanezes ko
jas, duoda jam valgyt parsziu- 
ko kojeles arba elnio,
skausmo galvos naudoja žuvis. 
Žmogiszkas kūnas ir ketina bū
ti labai pasekmingas ant gydyj 
mo,.tnes atsitikimu buna, jog 
milenui ypata duoda sau isz- 
pjauti szmoteli kūno idant duo
ti ligoniui suvalgyti kad pas
veiktu. Dydels barbariszkn- 
mas da vieszpatauje daugeli 
vietų Kinuosia.

Kaip maža verte turi bolsze-
vikiszki pinigai parodo sekanti
faktai? kas geidže persiskirt

i

nuo paezios rtYbri puti nuo vyro, 
turi sudėti 20 tukstanezius rub
liu padotko, kas ne gali tosios 
sumos užmokėti, negali aplai- 
kyt persiskyrimo. Kas nori 
apsivesti turi užmokėti 16 tuk
staneziu rubliu.

Už puse svaro 
kuri mokasi Amerike po 25 
centus ^loskvoje kasžtuoje 
25,000 i 
rikoniszka
moka po tūkstanti rubliu.

Ncsenci, knda Moskvoje ne
naujus miestiszkus pa- 

dotkus, pinigai teip žemai nn- 
anK'riko- 

bol-

Mosk v oje 
r., arba

*•

ture

puolė, 
niszka

virvutes irpasiliks ant galo 
daugiau jiems nepasiliks kaip 
apt jos pasikart, nes isz užrube* 
žio nieko ant bargO negaus, o 
be to, negales užsilaikyti; Per
spėja, buk greieziau ar vėliaus, 
bolszevikiszkoi
tokios permainos, 
užsibaigs kontra revoliucijų ir 
in vedimas kitokios valdžios ir 
tiesu,

U i

J is L\.r

|,.it
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sviesto, už 
po 25

valdžioi užejs 
jbg viskas

už kožna amo* 
centą bolsze v i kai

jog už k ožiui 
sidabrini doleri 

szevikai mokėjo szimta tuks- 
taneziu rubliu.

minais 
siems
mes

Isz visu daliu Amrriko pasi
pylė padekavones !n redakcije 
už kalendorius, su gerais vvli- 

ir L t. Szi rd i ngai vi- 
dekavojaine ir stengsi-

atejnanti mota kalendorių 
padidint ir pagerint del musu 
milemu skaitytoju. Su sziuom 
numani iszleidžemo Kalėdini 

Saules“ del tolimos- 
idant aplaiky-

numari “ 
niu gyventoju, 
(n in laika.

ln Lietuva, turbūt , pareina 
gerokai Amerikos doleriu, nes 
aplink apsižvalgius ir Lietuvoj 
insiklausius aiszkiai jaueziasl 
ta tiesa kad visu prekių kainos 
priguli nuo Amerikos doleriu 
kurso. O kainu' lygintojais sn 
doleriu kursu, man rodos yra 
žvdai.

Amerikos doleriai inesza in 
Lietuva, žinoma, uita, bet kar
tu su juo ir dilele demoralizaci
ja. Kad žydai naudojasi demo
ralizacija pinigu daroma žmo
nose, tai norą, ko stebėtis, nes 
ju rankose vis dar yra Lietuvos, 
piniginiu turtu dauguma ir žy
das tokio jau pirkiiszkos-spe- 
kulatJszko prigimimo yra, bot 
kad ir musu žmones, tie patys 
lietuviai — ūkininkai besigai- 
niodami spekuliantus, belenk- 
tiniupdanii su jais, imasi dary

tai jau negražut i žydiszkai, 
visiszkai.

Staiga. Amerikos doleriai bu
vo pakilo sulyginant su vokio- 
cziu pinigais kainoje ir kaip 
matai visos prekes pabrango, 
jap pabrangino žydai. Ir stebu
klingas kainu pakilimas 
laikraszczei paskelbė kad dole
ris jau kainuoja 
vaisios kainos 
doleri jau 300 auksinu ir tos 
pat dienos jau žydelis už pre
ke dar kainavusia pavyzdžiui 
3 auksinus jau vakare praszo 
apie 4 auksinus.

Del žydu nėra ko stebeis, nes 
jie vis lietuvi tik isznaudoja, 
bet kad buvo tokiu atsitiki
mu, kad ūkininkai atvožė ka 
nors in turgu pardavimui užsi- 
liiete kad jiem mokėtu ir-gi 
Amerikos doleriais, o vokič- 
ežiu markiu isztolo nebenoVi. 
Vargingam darbininkui nebė
gai ima ne gyventi. Ūkininkai 

tik jęufjir pinigus enm,

isz k a tik bu- 
180 auksinu už

Eeraro

Nokurie netiki, jog žmogus 
gali mirti isz dydelios baimes, 
o bot šokantis atsitikimnsjiž- 
tvirtins t a ji fakta.

Nose nei į iri loci ujo
Italijoj radosi bernas vardu 
Ganella, kuris likos nubaustas 
ant mirties už koki ten prasi
žengimą bet ponas norėjo tik
tai padaryti bernui szposa, noa 
ir jisai nemažai szposu padaro 
del visu palociuje.

Berną iszvede laukan be nž- 
risztu akiu, padėję jam galva 
ant kalados, kur jau stovėjo 
budelis su kirviu idant jam nu
kirst galva. Po tam užriszo jam

už numirėli 
isz tarnu už- 

vandens ant jojo

akis, padėjo galva ant kalados 
atkalbėjo maldas 
ir staigai vienas 
pyle szalto 
kaklo.

Susirinkia sveczei kurie apie 
viską žinojo pradėjo juoktis. 
Kada norėjo berną, pakelti, 
persitikrino jog lasai mirė isz 
dydelos baimes. Mane jisai, jog 
szaltas vanduo tai buvo kirvis 
kuris puolė ant jojo kakle. 
Baime sulaikė jam 
szirdies nuo ko tuojaus mirė.

ant
plakimą

Girdėjome, 
viszkas laikrasztis, 
puoja paskutiniu “duku,” bus 
perkeltas in Pitjsburga, idant 
atgaivyt jojo paskutiniu siela. 
Kada, toji permaina 
nežino,

jog tūlas lietu
ku ris k ve

duku,

užejs, tm 
nes pat is leidėjai daly 

ka gerai neapsvarste. — Good 
luck!

Ūkininkas’“ I net uviszkas 
iszejnantis Kaune raszo sekan- 
cziai kurio iszkarpa talpiname 
be jokio prideczko:

“Žemaicziu Vyskupo kurija 
per “Laisve” skelbia kad kmLaisve” skelbiu kad ku
nigai Juozas Kubilius, Pranas 
Viliunas ir Liudvikas Ada- 
mauskis pasirūpintu kuogrei- 
cziausa pasiliuosuoti nuo baž
nytiniu ccnzuru, nes to jiems 
nepadarius bus atimta kuni
gyste.

Kas atsitiko su kunigais? Jie 
jau seniai neszioja trumpus ru
blis, kai kurie ju vede ir gyve
na su szeimyua, kitas mokyto
jauja, kitas valdininkauja. Jie 
taip apleido kungyste kaip ku
nigai Krupaviczius, Angustai- 
tis, Karbauskas 
ir daug kitu.

J.“Žilinskas

Visas Washingonas sziadien 
juokėsi isz dydžiausio prohibi- • • • a a . w •

pirma, tik j*ufįir pinigus ome, 
paskui tik vpkiszkus sidabre-
nius, o dabar doleriu reikalah- 
ja. Vargingę'sbis visuomet tu
ri niikonteti.

SIl’r;ineiiz,'įsakas aszlronomas
Emilias Bėlot apskaitė, 
jaigu mes gnletumem pasiju- 
dint greitume^šžvibrtos, tai yra

buk

in trumpa

186 tukstaitežibs m i Ii u greitu
mo ant valandos tai ilgas ke
liones atbutuWm 
laika.

Taigi* in vieila sekunda už- 
lektnmem ant bieniilio, in ke
teros mimitas būtumėm ant 
Marso, in 35 jtMnutas ant Ja- 
viszo, in 70 ininutu ant Saturn 
no, in pnstrečžios valandos ant 
[Trano ir in k^hlroš valandas

■ B 1 "'i

ant NeptunO)\ 
____ *, ,

Isz Kopenhagos dacjna ži- 
ne, buk dnnsktis' laivai plaukę 
su 18 milijoĮjąis dolerinis iii 
Amerika užmokestis Už 
tavora. Badai yra tai paskuti
nei bolszovikiszki auksinei pi
nigai*. Pa tol, pakol, bolsževikai 
turi sziek tiek aukso,- gali pirk
ti’ del saves reikalingu dalikli 
isz užmbežio, o kada visas auk
sas iszsisoms/ tada bolsze vi kai

- ' :iy

Amerika kMpįo4.užmokestis
**1?

Kalėdos Jau Arti
■‘•A j , 'Į , "!(' .. f*

tį'''

Kalėdų dienos jau arki
Kur nuliūdimas dingo?
Kur pasidėjo tauro karti 
Gyvenimo vargingo?

Juk oras szaltas ir žiaurus, 
Sziaurys kas diena puezia, 
Ir upelius, ik ežerus 
Ledai suspaudė drneziai. s
Gamta nulimlus ir szalta, 
Pauksztcliii jau nesigirdi, 
Bet laime ir mintis kilta, 
Žmogaus aplanko szirdi.

Koks džiaugsmus akyse vi
sur!

Žmonelbi puoszias; rodos, 
Viens kita sveikina balsu: 
“‘Tau netoli Kalėdos! 1 )

Užmirszo siolvartos, bedas, 
Szalin nustitmo korszta, 
Nes žmonija per Kalėdas 
Tik meile turi kuršzta.
Prie vieno stalo telkiasi 5

•, Dydieji ir mažucziai, 
Kaip broliai linksminasi visi 
Ir valgo skania kucžia. 

a

Vidurnakti jo suskambęs 
Bažilyczioje varpelis, 
Augszcziausiam mtDievui : 

garbes
Nes užgvme Vaikelis.
Ir vėl ateis szventa naktis 
Kurioje Kristus gimė, 
Ir vėl užgims nauja viltis 
Tau, I/letnvos jaunime!

Ir atsiminsi kaip buvai
Per Kalėdas tėvynėj, 
Kaip kneziu valgio ragavai 
Ten karta paskutini....

l

4

Gal asžara viena, kita 
Tau nUrieiles per veidą, 
Bet meile ir mintis rimta 
Atras szi rd i jo aida.
Tėvynei vėl atgimsi tu 
Ir Dieviszkam Vaikeliui, 
Jin garbinsi jausmu karsztu 
Parpuolęs vol ant keliu.
Jis vėl žmonijoj vicszpataus 
Kuomet špoku neteki, 
Valdonai pasaulio plataus 
Atkreips in J i ji aki.
Pasaulis mirszta jau visai 
Pagiežoje aptemęs, — 
Sztai giesta Angelu balsai:

Ramybe bus ant žemos!”
Kraujuos pasriuvus žmonija 

Kur ta ramybe ?” - klausia,

i i

4 4

Kur rasti, kaip laikyti ja, 
Ta dovana brangiausia?“
Ramybe atnesze seniai
Mus dnngiszkas Karalius: 
žmonoms ja duoda dovanai 
Bot — žmonoms geros valios.

— .Jonas Kinitas.
i—~-------

MILIJARDAS.
4i.~—

Milijardas, yra tokia didele 
skaitline, kuria1 sunku yra .su
prasti ir insivaizdinti. 

vienameMilijardas viename aukse 
svoriui 320,500 kilogramu (ki
logramas yra 2 svaru ir 13 lo
tu.)

Arba dar suprasti aiszkiau 
— szmotas aukso kuris butu 
vertas milijardo, turėtu sverti 
‘>20 tonu, ir dar apie 30 padu.

Pakėlimui' to aukso szmoto 
reiketu 0,000 vyru.

Milijardas sidabru svi-ria 
5,000,000 (penkis milijonus ki
logramu.) To szmoto pakėli
mui reiketu net 
niu.

Sziuom paveikslo galima in- 
skait lines 

mažumo

sidabru

szmoto
500,000 žmo-

sivaizdinti in kitas 
ėmus ju didumo 
verta.

ar

f ■ ----------------n--------
Nauji Volelci del Player 

.Piano.
„ ... ■ .... .

viszki vblofei del Pliiyer-Piano.
Ka tik i^žleisti nauji Lietn-• . . . JT. I .‘.1 TH.

Ant visu volhĮhr'Hmdftsi dainų 
žodžiai', teip k,ad kada grajina 

galima sykiu ir dainuoti, 
Vai kalba žada
O Lietuva Numylėta ~$1.25
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti - 

$1.00

tai ir
$1.00

Jeigu orderuosite per pacz- 
ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

J. A. Žemaitis
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.
Ar norite darbo?/

nereikiaAgontu reikalinga 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po deszimti ir 
dvidoszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neh'iskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszvcrsti 
savo dyka laika ant pinigu. 
.Jeigu esate senesni kaip 20 mo
tu tai raszykitc del jums nan- 

sziandiendingu inlormadiju 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales Co.
Collegeville, Pa.

KVITUt Knygele DrangyKtema del 
iszmokejlmo pinigu ligonia- 

, ma 50c,
KVITO Knygele Draukyatomii, del 

KasleriauH nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu 50c,

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

______ X
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Kožnos Motinos Klausimas
t v *

Yra aprūpinimas užganėdinanezio ir tvirtinan- 
czio maisto jos kūdikiai.

Lietuvė motina isz Brooklyno raszo:
r

Kada mano paezios pienas pasilovė, asz viską 
bandžiau — ant galo gydytojas man užrasze

v 5-

z . *

4 4

4
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EAGLE BRAND '
( CONDENSED MILK)
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arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki- 

Antverpą, 
Breme

ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus j Eidkū- 
nus ir j patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

ys m

tur per 
Rotterdam^,

per

lb,
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Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pag. 1 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso-' 
kiūose reikaluose, tai kreip. 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuVo, bankieriaus ir taikosi 
teisėjo, reikalaudami atšaki-1 
mo nusiųskite 2c marke antį 
szito adreso: I

JOSEPH G. BOGDEN,
Aldertnan & Banker į

4 S. Main St. DuBois, Pa. j
4.

HAMBURG
ANT NAUJU T.AIVU 

22 ilnlodžio 
7 Snusio 

21 Sausio

OltBITA . .
(ĮKOPĖSI . .

Jždaromi kumbarai del moterų ir 
ir Ezeimynu.

THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

26 BK0A11WAY
117 W. Washington St. Chicago.

w ^1°’. vietini ungenly

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?

oi:oi x.

NEW YORK

cijonisto Bryano. Ant kokio tai 
baliuko, kuris atsibuvo ana 
dienų, tarnas per apsižioplia 
viijuv vietoje inpilt Bryliui in 
s t i k! o Ii “ g i •: i i;' < Iž i i > t*n 
pyk* gana dyd“ii s( d< 'c1’’ 

koniakii.“
pasako kelis žodžius in 

susirinkusius sveczius, iszgere 
lyg dugntii koniaka - spjovė, 
trenkė stikleli in žeme bet ko
njakas jau radosi viduriuosią. 
Taigi “8usi|)aszkudino,> 

kvailys“ 
ša i nieko itcuž kenkė 
Brynrii patiko skanus konja
kas, kuri gal ritejtcje perpra* 
szys, už paniekinimą jojo per 
tiek metu!

ru “ 
tojo,

i 4

J ir mano kūdikis greitu laiku pradėjo tarpti. 
Sziandien jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

1 y

i
.’fe

tai' .iri
so

Brvilnas alsi u •

tasai
— bet, tas jam vi- 

' >, O gili

I.

Borden Building ' * rtlYTW' TJ
t • —

• New York
THE BORDEN COMPANY

I
U *■   ,  ......   .............. „

iĮ * ,

Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien
, ir gausi ‘Dykai musu knyga, KŪDIKIU

Ryti kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai-
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip uždai-

tinimo instrukcijas jusu kalboje. 
Vardas,

’Adresas
i
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Jaigu teip, tai naujai iszras- 
ryduolb, kuri

vieton iszpuolusiii at- 
naujus. Kiek vienam 

duosinie užtikrinimą. Szita gy
duole yra, kaip did vyru ir mo
terų. Rodą dvkai. Raszvkite bi
le kalboje sziandien. Adresuo
kite:

ta g.
sli likime 
augins

sulaikys j u

DR. BRUNDZA CO.
Broad wav and S. 8-th St.,

. Bi’ooklyn, N. Y.--- :—       .................---- |—
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Szventeths |
r-U.

Dovana
Geresnes Dovanos Szventems nera kaip “Lietuvos 

su Biogra-Albumas” 436 puslapiai, 288 paveikslai
fijomis. Pasiskubinkit užsisakyti sau ir savo
Kaina $6.00. Adreauokit 
Knygynas Szvietejas.
, ■■ ‘ ' ''fc , ■ ■ ■ ; - • . ?
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draugams.
4*

Gėn. P. O. Box 5/7 KorA'
.• ■ c ' i *'< • fl • . .7; f ••, ji j 'j*., v• ■ v* *• .. ' ’ . vf-■ ■ r ~ \ : -L C'' C" v u

j 

<!

* b •

s
......................... ...... ......J

(j)

.■.i

Pinigus siunčia j Lietuvą

už Juos garantuoja, kad — 
' ypač Lietuvoje — pinigai 

bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve-

Į nimo.
Pinigui j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visu* 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS“ 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar-
9

- - - -

bus atlieka greitai 
pigini ir gražiai.

Spaniidina 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikiotus ir tt.

■ 'JT/
’’VIENYBĖ’’

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš- 
tiisj vėliausias ŽInlAš iŠ 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrią 
’’TARKA”

AMBMKOJB $3.50 MBT.
LIETUVOJE ............. 4.50s e

' ’Vienybes 
serus.

konstittlcijas,

M]
* > Ben

ui vhlrndai 
Ateityje bus dl-

Pirkite 
d rovvH 
inokruni. 
del i h pelnas.

Vienas šėras $10.
y? ®

Užlaiko dideli knygyną, 
kur grJima gauti vl- 

sokiu knygą.

Kvikalaukit o platosrtiy in- 
visk:]9 ra* 

rei- 
(♦)"į kniaukite musu 
x!x

kurso ir knygų katalogo.

upieformacijų
mums 

musų
nyki t r laiškui,

Su viholdaią reikalai^ 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHlIflNIftN <
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.£

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

TS.O***—

Laivakortes Atpigo
Į Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartaszjaus agentūra, nes ezionai parduodamos luivri- 
! kortos netik jsz Now Yorko ir Bostono, bet ir isz visukortos netik jsz Now Yorko ir Bostono, 

kith port u,
I Pinigus iszmainome ir shineziame iri visas drilis 

Padrifomo pasportuh ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu

pasaulio pagal dienos kurso.
' kitokius dokumoiitus

• patvirtiriiiririis teisingai, pigini ir greitai. Užnikome net 
i du vieszbucziu del Inikino koliniviu apsigyvenimo ii* 
i turima savo automobiliris del greito ir parankaus pasa1- 

Reikalnukito musuI žieriu ir ju bagažo iszVažinojiriio.
į pinigu kurso ir inVairiu.patarimu laszkriife arba ypati^z-
I kai atsilankius o suteiksime dykai, po šekanėzm adres'U:

GEORGE J. BARTASZIUS;
498 Washington St.k M ■ ~ New * York, N. Y.- F:
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ji buvo dar jau- 
ir turėjo ge-

Choriste
• v

L ' o

Karta, kai 
nosne, gražesne 
resni baisa, jos vasarnainyj, 
miegamajam kambaryj pakeli- 
eziamai karszta, tvanku. Kol
pakov, jos garbintojas. Buvo 
nepakenezianuii karszta tvan
ku. Kolpakov ka tik pavalgo ir 
iszg(*re visa bonka pigaus 
portveino, turėjo prasta upa ir 
jautėsi nesveikas esąs. Abudu 
nuobodavo ir lauki*, kad atves
tu ir galima butu eiti pasi- 
vaikszeziot i.

Staiga netikėtai 
paskambino. Kolpakov, 
buvo be szvarko ir pantaplius 
užsimovęs, paszoko ir klau- 
sianeziai pažvelgė in Pasza.

Tur Imt laiszkaneszis, 
gal, drauge,

rankas, o Pasza vis dar žiurėjo 
jon atbukusiu 
bedūmosi

žvilgsniu, stc- 
nesuprasdama ir 

lauke isz jos ka tai baisaus.
— Asz, poniute, 

prabilo ji

*

niuko ne* 
ir staiga

paszoko

priemonėj 
kuris

žinau
eme verkti.

— Meluojate jus!
szuko ponia ir piktai žvilgterė
jo j on.
seniai žinau jus. Asz žinau, 
pastaroji menesi jis visas die
nas sėdėdavo pas jus!
tu, niekinga ir s
murmėjo nepažinatamoji, žval- 
gydama Pasza su neapykanta 

Taip, taip... 
Labai, labai 

ga -

su-

— Asz viską žinau! Asz 
žinau jus.

Bjauri 
zlikszti... — su

Iii noru, 
vieszpatie 
diijVe.

bet nubausk

arba, 
dainuotoja.

Kolpakov nepaiso no Paszos 
drauges, ne laiszkanesziu, bet 
del viso ko pagriebė
savo drabužius ir inejo greiti- 
man kambarin, o 
atidarvli duris.

nusistebėjimui,

- atsake

glėbin

Pasza nubėgo 
Jos didžiau 

antšiam
slenksczio stovėjo m* draugi* ir 
ne laiszkaneszis, bet kokia tai 
nepažinstama moteriszke, jau
na, padoriai pasirėdžiusį, ir, isz 
visa ko buvo matyti, priklausė 
szvariom.

Nepažinstamoji
blankus ir sunkiai alsavo tar
tum butu lipus augsztais laip
tais.

buvo pa

— Kokiu reikalu tomistą? 
— užklouse Posza.

Ponia atšaki* m* veikiai. Ji 
ženge žingsni pirmyn, pamažu 
apžiurėjo kambarį ir atsisėdo 
tokiu budu, kad rodės negalė
jo stovėti del nuovargio arba 
ligos; paskui ilgai judino nu
blankusias lupas, stengdamasi 
ka tai isztarti.

Mano vyras pas jus? — 
užklauso ji pagalios, pakelda
ma in Pasza savo dideles akis 
paraudusiomis nuo aszarn 
blakszt ienomis.

Kokis vyras? — paklau
so Pasza tvliai ir staiga taip 

jos rankos ir

nuo

tyliai 
iszsigando, kad 
kojos mit irpo.

— Kokis vyras? — pakar
tojo ji imdama drėbėt i.

— Mano vyras... 
Pctrovicz Kolpakov.

No... ne, poniuto... Asz.. 
jokio vyro nežinau.

Valandėle buvo tylu. Nepa
žinstamoji kelis sykius pridė
jo skepetaite prie* pabalusiu 
lupu ir, kad sulaikius vidurini 
sziurpa, sulaikė kvepavima, 
Pasza stovėjo priesz ja nekre
ipdama, lyg

Nikolai

O

inkasta ir žiurėjo 
fl’on su nusistebėjimu ir baime.

Tai 
czia .’ 

tvirtu balsu 
keistai szypsodama.

Asz... asz nežinau, 
ka tamista teiraujiesi.

Ponia pakilo isz kėdės ir di
džiai sujudus perėjo per kam- 

Pasza žiurėjo jon ir isz 
baimes nesuprato.

Sziadien ji suras ir suims — 
tari* ponia ir pravirko ir tame 
garsej girdėjos insižeidimas ir 

Asz žinau, kas 
tokia baisia 

Szli ksztus purvinas! 
parsidavėli sutveri-

jo, sakai
norą 
jau

bari.

>
tamista,

— paklausi*
ir kaip tai

ponia

apie

in kiminas. — 
i n klampi no ji in 
padėti! 
Bjaurus, 
mo! (Ponios lupos ir nosis isz-
kripo nuo pasibjaurejiino. — 
Asz bejiege... Klausykite jus, 
nupuolusi moteriszke!... asz be
jiege, jus esate tvirtesne, negu 

bet vra kam užsistoti už
mane ir mano kūdikius. Die
vas mato viską. Jis y fa teisiu*-

Jis atsileis su jumis už 
mano aszara, už 

naktį.

asz,

gas.
kiekviena
kiekviena

ir bjaurejimosi. - 
tamista szlikszti. 
džiaugiuos, kad, pagalios, 
liu tatai pasakyti tomistai!

Pasza pajuto, 
ponia, juodai
piktomis akimis ir baltais lai
bais pirszais, 
szliksztu, bjauru 
pasidarė geda 
raudonu veidu, taszku ant
sies ir žiupsnio plauku ant kak- 

kuriu ji niekau bildu ne
galėjo užszukuoti virszun. 
jai rodosi, 
sudžiovus, 
i r
galima butu 

nepadori, 
ir gedu stovėti

in szita 
pasirodžiusi
kad

a.

ji daro koki tai 
’ 11 

iszpustu. 
no-

inspudi 
savo

tos,
Ii 

kad jeigu ji butu 
veidas be milteliu 

be to plauku žiupsnio, tai 
paslėpti, jog ji 

ir neimtu taip 
priesz

paslaptim

yra 
baisu
szita nepažinstama, 
ga ponia.

— Kame mano vras? — 
tęsia ponia toliau. — Nors, ežia 

ar ne, • man visviona, bet 
asz tamistai pasakyti, 

iszeikvojimas pi- 
N i kola i Petrov i cz v ra

mano

Ji*, 
t uriu 
kad surasta 
nigu ir 
jieszkomas.... Ji norima aresz-
tuoti. Sztai ka jus privirei!

Bet kas gi ? Kas 
Alane lanko daug 

asz nieko nevar-

Taip, 
tame ? 

svecziu, bet 
žau. Laisvam jo valia.

-— Asz sakau jum: surasta 
pinigu iszeikvojimas! Jis tar
naudamas iszeikvojo svetimus 
pinigus! Del tokios... kaip jus, 
del jusu jis ‘papilde prasižen
gimą. Klausykit, —.tarė ponia 
tvirtu balsu, sustodama priesz 
Pasza. —- .Jus negalite turėti 
principu, jus gyvenate tik tuo 

kad užtraukus pikta, 
tai yra jusu tikslas, bet juk 
negalima manyti, kad jus taip 
žemai butumet nupuolus, jog 
jumyse neužsilaiko ne pėdsa
ko žmoniszko jausmo! Jis turi 
paezia, vaikus...
kaltu ir isztrems, tai asz ir kū
dikiai badu numirsime... Su
prantate justai! O tuo tarpu 
yra būdas iszgelbeti ji ir mus

Jeigu

<rin

tikslu, 
yra justi

Jeigu ji ras

nuo elglavimo ir gėdos 
asz sziandien sumokėsiu dew- 

rubliu, tai jam 
Tik devvnius

sznn-

nius szimtus 
duos ramuma, 
szimtus rubliu!

— Kokius devvnis
tos rubliu? — tyliai paklauso 
Pasza. — Asz... asz neėmiau...

i— Asz nepraszau 
devvniu
neturite pinigu, 
man 
ka kita...

BERGŽDI GINCZAI.
1

»

Žmogų du vaidyjosi del dangaus.
“Nora jo!

Asz daug galvojau, nusf*varginau4 
Galiausiai tiek iszpažinau, 
Jog m*r jo, ir gana.
Nėra ik* Dievo, nesą gi matai 
Pasaulyj viskas darosi aklai;
Gerasis konezia tiekojau bėdos

' Kaip ta.s piktasis, kurs tik visados 
Daboja artima nuskriaust, 
Ir, nors nekalta, ji nubaust.
Jei Dievas butu,
Kad veikia teip nelabasis..M

Antrasis pyko gindamas:
“ Ki(*k vienas atsimindamas,
Jog nieks nestojasi be priežasties, 
Ta tiesa pripažinti turės.
Ir visa yr’ sutveręs Jis;
Jis daiktus pagaminęs yr’ visus
Isz rankos Jo yr’ tapes ir žmogus.

Ir vaidyjosi pykdama, 
Beszankdamu ir klykdama:

nėr jo, ne dangaus,

Viens ju, bedievis, sako:

*

« į
i

jlįl 
I

i
■

neužleistu jis,mane 
jis man nieko 

sąžinei.
nc- 

Beje, 
tamistos tiesa — susigėdo dai
nuotoja.: jis kada tai atveži* du 
dalykėliu man. Praszom, asz 
sugražinsiu...
te.

Pasza atidarė stalcziu ir isz- 
ome pusta auksini braslieta ir 
laibuti žiedeli rubino akmens 
akute.

— Praszom! — tarė ji ati
duodama. szituos dalvkus 
viesznia i.

Ponia paraudo, jos veidas 
suvirpo. Ji insižeide.

— Ka gi jus man duodate? 
almužnos 
priklausė 

ne jum... ka jus, pasinaudoda- 
savo padėtimi, iszsnnket 
mano vyro... to silpno ne-

Pi koki tm

jeigu
Praszom, 

jus nori-

szituos

paraudo,

— tarė ji —; asz ne 
praszau, o tai, kas

atiduo-

Dieva 
bilo 
žeist i.

Pasza

kaiptamista, 
keista... — pra-

ma 
isz 
laimingo žmogaus... Ketvergi*, 
kada asz maeziau jus su savo 
vyru prieplaukoj, jus devejot 
brangius brasliotus ir sagutes. 
Taigi bergždžia loszti priesz 
mane nekalta avineli! Asz pas
kutini syki meldžiu,
šit mano dalykus, ar no ?

—- Kokia
myliu, 

pradedama insi-
— l'žtikrinu tamista, 

kad isz tamistos Nikolajo Pet- 
apart szito brais- 

, nieko no- 
maeziau. Jis atveždavo man 

L

tik saldžiu pyragaieziu.
— Saldžiu pyragaieziu -- 

nusiszypsojo nepažinstamoji. 
Namie kūdikiam nėra kas val
gyt, czia saldus pyraguieziai. 
Jus griežtai atsisakote sugra
žinti man dalvkus?

— Nesulaukdama 
mo, ponia atsisėdo 

mastydama, 
vionan taszkan.

roviczio asz 
ledelio ir :žiedelio 

Jis

tai

aszaras. — Juk 
ir pražudėt mano

szimtu

aszara, 
nemiegota

Ateis laikas, jus atminsite ma
ne!

Vėl užstojo tyla. Ponia vaik-į
j , , , • f
twfir/i rtlA r»A Sambūri

Pasza atidaro virszutini ka
modo stalcziu, 
sagute su brangakmeniu, ka- 
rieliuS, keletą žiedu, braslota 
ir atidavė poniai.

— Imk tamista, jei nori, tik 
isz tamistos vyro asz jokios 

Imki, p ra
in žeista 

ant keliu. — O 
jei tamista esi prakilni... tikra 
jo žmona, tai ir laikytum jin su 

gi! Asz

i sabine isz jo

vyro 
naudos neturejail. 
lobki! — Tose Pasza, 
atsiklaupimu

savim. Taigi! Asz ji nekvie- 
cziau. Jis pats atėjo...

Ponia per aszaras apžiurėjo 
paduotus jai dalykus ir tarė:

— Tai neviskas... Czia ir už 
penkis szimtus nebus.

Pasza smarkiai iszmete isz 
kamodo dar auksini laikrodėli, 
tabakierka ir rankovių sagutes 
ir, iszsketus rankas, pasakė:

— O daugiau pas mane nie
ko neliko... Nors iszkreskit!

Viesznia atsikvėpė, dreban- 
cziomis rankomis suvyniojo 
dalykus in skepetaite ir, neta
rus ne žodžio, net galvos uo
li uit ten* jus, iszejo.

Prasivėrė gretimo kambario 
durys ir inejo Kolpakov. Jis 
buvo iszblyszkes ir nervingai 
purtė galva, tartum ka tik isz- 
gėrės ka nors kariauk; jo akyse 
žibėjo aszaros.

— Kokius jus dalykus man 
atneszet? — užklausė jo Pasza. 
— Kada, į 
klausti ?

— Dalykus... 
tie — dalykai!

paveiykit jus pa-

Puszezia jo

g BALTRUVIENE |

Geriausia Mat karmų mero-y- 
cos padarytu 

Kad po karėžomas 
nešit rank vt u

Ba neknrios jau-teip nusile- 
.sia, 

namon parm*-

paezia
1

nakt imi

Jog net vyrai

Jog kas tokia vu z
gaus

Tai ne ilgai pasidžiaugs^
# #

Viena mergina

V’ienas

t ris
A

* 
t u rojo 

jaunikius,
Bet paniekino visus, 

Visi apie joja t u pini* jo 
Bet ne viena nemylėjo, 

puikus vaikinelis, 
bet vargingas,

P>ii\'o.del josios niekas, 
Antras negalėjo paeziuoti

Nes buvo girtuoklis 
O turezius buvo per lotas, 

josios netikins, 
> jaja iszjuoko.
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Tai del
Ket virtas

I r pamote.
mat milžiniszkaPa i
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— prabilo Kol
pakov ir papurto galva. — 
Dieve, 
verke, žeminos...

— Asz. j u s klausiu, kokius 
jus man dalykus esate atnesze ? 
— suszuko Pasza.
,— Dieve mano, ji, padori, 

iszdidi, szvari...
norėjo
priesz šzita
asz atvedžiau'ja iki to! Asz da
le id au !

Jis suspaudė 
va.

mano) Ji, priesz tave

net ant keliu 
atsiklaupti

me rgpa laike!
priesz...

h

rankomis gal-

Ne, asz niekuomet neat- 
sau už tai!

isz jusu 
rubliu... jus 

o ir nereikia 
justi tutbo. Asz praszau 

Vyrai paprastai to
kiom, kaip jus, dovanoja bran
gias graznas. Sugražinkite 
man tik tuos dalykus, kuriuos 
dovanojo jum mano vyras!

— Poniute, jis man jok i n 
dalyku nedovanojo! — suezy- 
po Pasza, pradedama suprast!.

— Kame gi pinigai? Jis 
iszeikvojo savus,
timus... Kur gii visa tai dingo? 
Klausykite asz meldžiu jus! 
Asz buvau supykus ir pripa< 
šakojau jum daug nemaloniu 
dalyku>. bet asz atsipraszaii. 
Jus turite mane neapkęsti, asz 
žinąu, bet jeigu turite pasigaL 
Įėjimo jausmą, tai ineikite in 
mano padėti. Maldauju, ati
duokit man dalykus!

— Hm

graznas.

gi pinigai;
mano ir sve-

— ture Į^asza ir

a t šaky- 
ir, apie ka 
insižiurejo

— Kas gi dabar daryti ? —-
prabilo ji. — Jeigu asz negau
siu devynių szimtu rubliu, tai 
ir jis prapuolė ir asz prapuo
liau su kūdikiais. Lžmuszt szi
ta nieksze, arba ant keliu atsi
klaupt i priesz ja, ar ka ?

Ponia uždengė veidą skepe
taite ir eme raudoti. t

— Asz meldžiu jus! — gir
dėjosi per jos 
jus suardėt
vyro gyveninia, iszgelbekit ji..r 
Jus neturite užuojautos, bet 
kūdikiai... kūdikiai... Kuo kū
dikiai kalti ?

Pasza insivaizdino sau ma
žus kūdikius, kurie* stovi gat
vėj ir rauda nuo szalczio ir pa
ti eme verkti.

— Ka gi asz galiu padalyt, 
poniute ? — ’Pamišta sakai, kad 
asz esu nioksze if suardžiau Ni
kola jo Petroviczio gyvenimą, o 
asz tamistai, kaip priesz tikra 
Dieva.... užtikrinu tamista, j<n 
kios naudos isz jo neturėjau.i. 
Musu chore tik viena Mote tu
ri turtinga užlaikytoja> o mes 
visos maitinamės duona ir ra
šalu. Nikolai Potrovicz apsi- 
szvietes if visos maitinamės 
duona ir raugalu. davau ji. Mes 
negalimo nepriimti.

— Asz praszaudalyku! Da*- 
Ivkns atiduokite man. Asz ver
kiu... imsižeminu... Sztai asz 
atsiklaupiu ant keliu! Sztai!

Pasza suszuko ir eme rankoL 
mis mojuoti; Ji1 jaute,- kad szi
ta iszbliszkiisi, graži ponia, ku
ri kalba taip prakilniai, kaip 
teatre, gal isžtikro atsiklaup
ti priesz ja aut keliu, intafia-

leisiu sau už tai! Nik szalin 
nuo manes... niekszo! — suszu
ko jis su. pasibjaurėjimu trauk
damasis atgal nuo Paszos ir 
stumdamas ja nuo saves dre- 
baneziomis rankomis. — Ji no
rėjo atsiklaupti ant keliu ir... 
priesz ka? Priesz tave! O, Die
ve muilo!

’ Jis veikiai apsirengo ir bjan- 
, prasilenkdamas su 

pasileido durim link ir
redamasi
Pasza, 
iszojo.

Pasza atsigulė ir eme balsiai 
raudoi. Jai jau negailėjo savo 
dalyku, kuriuos ji sujudus ati
davė, ji jautės nuskriausta. Ji 
prisiminė, 
metus vienas

kaip priesz trejus 
pirklys ja .pri

ll*muszo be jokios priežasties, 
dar balsiau eme verkti.

J

V erte V. Sz.— Ka

Dvi prietslkos.
Ona: — Tasai bestije! Tai 

rnai del iszdidumo, del prakiL jis mudviem abiem prižadėjo 
paeziuotis!?numo, idant paaugsztinus savo 

ir nužeminus dainuotoja.
— Gerai, asz

jum dalykus! — sujudusi tarė
atiduosiu

Pasza, szhibstydnnia akis. — 
______ . Tik jie nepriklanso 

... asz 
1 ,■

Meldžiu.
N i kol A jin PhtrOviczhi i 
juos isz ki(t> svocyJu gavam
------------ . —------------------„ -r— ------ir inirzo trnktolaio ietimi. — Asz mic- Kaip tamista nori

Mery: — Niu.įeip iszrodo!
Ona: — Muijvi jam parody-

‘‘ I)ievs yra,” “ 
Viskas vaidenims smegenių žmogaus, 
“ Diev> e>ti. tai gerai žinau, 
Mokykloj pasimokinau.”

Galiausiai, kaip tai gineziuose yra, 
Turėjo kumszczios reikszti, kas tiesa, 
Ir peszdamas didžiu narsu 
Sau nosis susikruvino. —

Nieks no danguj ir ne ant žemes szios 
Neatsimaine deliai ju kovos.
Šauleli* szvietia tokia jau szX’iesa 
Tekėjo, leidos kaip pirma, 
Stebuklais neapreiszke ji 
Katdo galvojimai tikri 
Ir, szitas bergždžiais klausimas 
Paliko vėliai neiszrisztas.

Nebuvo sziaip jokiu bedu, 
Tik veidminkom, neszaju 
Sziaip uosi sveiki ir tiesi 
Dabar-gi buvo kruvini.

Todėl žmogau, nebūk staigus 
Iszriszti tokius klausimus, 
Kiekvienas žvelgki isz szalies 
In gilumas savos szirdies.
Nes czia be vyliaus, be klastos 
Teisybes balsas tau bylos.

> *

>

mergi
na, 

gana,Kad ir ne dydele 
pust reezios pėdos 

dydumo,
I r ne mažo storumo,

O ir prastai pasirėdžius, 
Drabužius ne brangius, 

Bet dydele mandrvbe turi, 
Iii vaikinus nežiūri.

Asz mislinu, jog gera mergina, 
Jaigu nopristoja vaikynn, 

Ba jaigu jiji niekszas butu,
Tai kožnas pakulius prisika- 

bvtu.
Gerai mergelia darai, 

Jaigu tokius užpuolus 
saves varai,

l’ž tai vaikina gera gausi, 
Koki norėsi, tai ir pasirink

si.

Badai tik

—Martvnns.

nuo

* # 4 

prireikėVienam žmogeliui 
merginos,

Ne valkatos, tiktai doros, 
Jaunos, 

Ne senos.
tu laikraszti apgarsino,

Ir ant dydelio dyvo, 
Terp senu ir jaunu, 

Ne atsirado ne vienos
Mergaites doros, 

Kad narna vaktuotu
Naktimis nesi valkiotu,

Ir teip kelios dienos praėjo, 
Atsirado dora ir atėjo. 

x<niv džiaugiasi, n i
vietįi aplaikiusi.

Sziadien mergaite*
(Tora

O ka, ne mergaites kaltos,

ant tar
nystes iszeis, *

Tai žAntelei ne atejs, 
M unszaines netrvtuos

Su dukrele po pakampes ne
si vadžios

Laiminga toji mergina 
Jaigu gera vieta gauna 

Pas žmonis gerus, 
Ir mielaszirdingus,

Katrie Xnt josios apgloba 
turi,

Ir kaip tėvai prižiūri.
.* ‘ ■*.

Pittsburgo vaikinai labai no
rėtu,

ATdant merginos po kareze- 
mas nusivalkiotu.

Mat vaikinai ir apsipaeziuo- 
tu,

T 
Ba

Puri klatisvti motinos 
kaip mergaite

josios

5

J 

5

Bet bijosi karezeminiu val
katų, r

Jaigu nepasitaisysite.
Ir valkiotis nesustosite, 
Tai asz kaili iždirbsiu, 

Ir per koeziala perszokysiu,
O keliu ir vardus žinau, 
Bet da pasiliksiu sau.

# * <

Freelande geras paredkas, 
Tai ne kas,

Nedeliomi karezemos atida
rytos,

Net ant ulicziu valkiojasi 
bobos girtos* 

Tai gerai, tai linksma 
Sakyti ne yra ka,

Tai bent gera vieta del gir
tuokliu,

Kur randasi daug munszai« 
niu.

J

IŽDEDA PAMOKSLUS SU PAGIALBĄ ABROZU
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Ne yra blogo kad ant gero ne 

iszeitu.
— Kaip laikaisi?
— Ne labai gerai, apsipa- 

cziavau...
— Na tai gera naujiena.
— Ne suvis gera, ba gavau 

sena ir niekam netikusia boba*
— Tai ne gerai.
— Tai ne gerai.

Ne teip szlektai, ba ga
vau 2,000 pasagos.

— Na tai norint tas gerai.
— Ne suvis

tuosius pinigus
kurios man iszstipo.

— Tai gaila.
— Ne suvis gaila,“ ba už 

kailius, atgavau mano pinigus.
— Na tai ne turi tratos.
— Ka ? ne turiu, kad muU 

namas sudegi* kuriame laikiau 
pinigus, tai ir pinigai suplosž- 
kejo.

gerai, nes už 
pirkau aviu,

sim ant juokd paliklriet mus.
Mery: — Asz jau žinau spa-

♦' i / 
f

Pasnkikie-gi!
saba....

(Ina: —
Mery:— 

sivyruot!

t

Tu turi stf juom ap-
• *; . . ■ . . .. t

Kun.< Bramford Clarke, prabasszczius 
riaus”bažnyczios Brooklyne N. Y. Sako pamokslus 
ba\d)rozut kurie jam daug pagialbsti prie 
mokslu. Paveikslas perstatų Christusa 
šia Miko Jojo pagundinimo per velnią. Taji

yra geru artistu bet po

\d
-..ol\ 
šia iii
kun. Clarke nutepliojo, ir ne tik ka

i . • i !1I d'rnug ir geru poetu.

4 4 Cgninio
s su pa 

iszajszkinimo

Pilo- 
gial- 

pa- 
meldžentysi kaIiiuo- 

paveiksla

gaila,“

pats

— Va jei! tai vaikine esi1 ne
laimingas. ..

— Ne suvis nelaimingas, 
ba ir pati mano drauge su na
mu sudegei
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Žinios Vietines
W. ■! ■■■ ■ ■■*

— Penkios dienos iki Ka
lėdų. Inspetojai oro pranaszau- 
ja buk ant Kalėdų turėsime ne 
mažai sniego.

— Ketverge užstoja žiemi
nis nakties pervirszinimas die-- 
nos. -Xia tai pradžia žiemos.

— Sausio menesije in Pott- 
svilles suda likos paraginti ant 
civiliszkos džiures isz czionai- 
tines aplinkines: Mrs. William 
Kriczinieno Mahanojaus, Miss 
Dilia Juodkojute Shenandoah, 
William Kupczinskas Miners
ville, ir William Juodkois She- 
nai.doah.

Biznierai sako 
met bizniai 
žmons

jog 8Z1- 
pasigorino ir jog 

turi pinigu. Isz tos pro 
gos pasklydo po Pennsylvania 
visokiu agentu pardavinėdami 
Žmonims visokias szerns ir 
z‘pajus” nuo visokiu kompani
jų kurios randasi ant menulio. 
Agentai žinodami, jog pas an- 
glekasius randasi pinigėliu pri- 
gaudineja juos visokeis budais. 
Patariamo pirmiausia užklaust 
rodos pas banka jaigu norite 
pirkti kokias szeras, nes jau 
daugelis, apsigavo ant t uju 

zv “.... lj’» nc Įejp gardus
ant

Rzcnj, o ‘‘pajei ” 
kaip sau mane.
.— Janina 

pardavė namus 
szinsk ienos ir La n retos Mi
liauskienės už $4,000. Namai 
randasi ant West Market uli- 
czios.

Bekerevieziene 
del Onos Vi-

— Tamakves Libert v bra
voras likos nubaustas ant 25 
tllkstanczius doleriu už darima 
dVutesnio alaus ne kaip valdže 
pavėlina.

— Paskalas ejna po miestą, 
buk Kajero bravorą pirko ke
liolika žmonių, terp kuriu rau
dasi ir keli Lietuvei.

— Skulkino paviete sustojo 
daugelis kasikiu isz priežasties 
stokos orderiu. Kasikius Ma
deira Hill Co. nedirba kaipo ir 
Susquehanna Co. kasikius. Le 
high Valles ir Read ingo dirba r * •! vilti*gerai, nes turi daug užkalbini
mu ant pristatimo augliu.

— Juozas Grochowski, 
metu senumo, burdingieris pas 
Mikola Klementavicziu, saliu- 
ninka, mirė Ashlando ligonini- 
teje nuo sužeidimo pakauszio, 
puldamas nuo trepu. Juozas 
prigialbstinejo kraustytis sa- 
liuninko broliui Henrikiui, 
neszdamas krėslą nuo virszaus. 
žemyn, o krėslas puldamas su- 
žemyn, o krėslą puldamas su- 
žeido jam galva. In dvi valan
das po nuvežimui in ligonbutia 
Grochowski mire. Prigulėjo 
prie lenkiszkos parapijos.

įnirę.
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KUR BUNA?
.* Paieszkau savo drauges 
Agotos Razauskiutes, po vyru 
Giraitienes; paeina isz Suval
kų Red., Garliavos para., Alek
soto miestelio.
szaukt per laiszka.

Agota Melnikiene,
Bqx 83, ..Merrimac St., 

Methuen, Mass.

savo

Praszau atsi-

I

Paieszkau savo dviejų vaiku 
Kazimiera ir Krizostima Bane 
szunu, taipgi drauge Baneszn- 
niene kuri pabėgo su savo bur- 
dingieriu Jonu Galiūnu ir gy
vena nelegaliszkai. Jisai paei
na isz Panevėžio Apskr., nuo 
Vabalniku; juodu plauku, per 
nosi szneka. Asz labai noretau 
dažinoti kur tie mano vaiku- 
'ežiai. Girdėjau kad jie gyvena 
apie Hazleton,,Pa. Meldžiu tau- 
tiecziu lietuviu, jeigu kur pate- 
hiysite tokia szeimyna, duokit 
žinot ant adreso.. z , #
. ,Mattfrqw Banisch, 

iSta. R.
I<ingstoi), N. Y.

dažinoti kur
* 1 - —

r *

savo pusbrolio
paeina isz

• ’ I/QX 123
> ‘ 

' /j 
Paieszkau

Vincu Sinkevicziu,
Suvalkų Rody bos, Mariampo- 
les apskr., Veiveriu gmino, 

kaimo, pirmiau 
gyveno Pittsburg, Pa., jau 7 
metai kaip nesusiraszome. Tu
riu svarbu reikalą, meldžiu 
atsiszaukt.

j . Jonas Szlekis, 
Rumford Falls, Mo.

Agurkiskiu

Box 67,

■" ‘ ......................"M n .............................................................................................. ....................................... , .

Mano szvogeriai Vincas |H- 
czinskas, Adomas Bulcgiris, 20 
metu adgal gyveno Baltimore, 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt.

Praszan 
Į

Kaz. Kazakeviczia,
Box 699, Livingston, Ill.

mfaline

GYVENA ANT MUSU ŽE
MES.

Tamsveidžiai —

Mano pusbroliai Valierius 
Szukis, ir AntanaalCdzlauskas, 
isz Panevėžio apskr., Klovoniu 
para., Pagalimo valscz. Jeigu 
kas žino apie juos meldžiu pra-
ncszt už ka busiu dėkingas.

Stanley Skulton, 
Box 37, Witt, 111.

A

LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURAS PRANESZA:

* Vaszingtonas..Jaltos pra- 
neszimn Dr. Zaunius paskirtas 
Lietuvos reziduojanezin Minis- 
terin Latvijai.

Fantu Sąjungos Militarc 
Kontroles Komisija v Vilniuje 
bus atsmaukta sausio pradžio-
jc.* Lenkai pasikvietė Vii-

niun palankius sau prancūzu 
ir anglu Inikrasztininkus in
formuoti apie tariama teisin
gumą rnkinm Vilniuje. Anglai 
atsisako važiuoti.

Sziadien invyko
Pabalti,fos Valstybių ekonomi
ne konferencija. Konferencijo
je dalyvauja Lietuva, Latvija 
Estija ir .Suomija, 
konferencijoje
sienio Reikalu Vicc-Mmisteris, 
Petras Klimas, ir p. Jurgutis. 
Latvijos.atstovai, yra._pp. Me- 
jeraviezius ir Piipas. Estija at
stovauja p. llolsti.

Lietuvos prezidentas pri
ėmė Užsienio Reikalu M miste
rio, Dr. Puryckio, atsistatydi
nimą.

gyventojai 
Malaju ir Poliilezieju.

Raudonveidžiai — Amerikos 
indi jonai.

Geltonspalviai —
tautos Ghinai, Japonai ir k.

Juodveidžiai —- 
M u rimų 
ežiu iir Popua.

Baltvoidžiai

9 
Lietuva 

atstovauja Už-

Mongolu

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoja $110.00
InPilistva-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms
- Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

i 25-30 dienu.

I

Dravidu
gyventojai
Aust ra lie-

žmones Kaik- 
kaziszko.s veisles, prie, kuriu ir 
mes lietuviai prigulime.

TEMYKITE

P. MIK0LAINIS, 
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

CHA3. S. PARMLEY
Kėni Itatnie Agent. — Nolnry Public.

Jeigu porite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime Jumis tame patarnauti, 

kolcklavojamcRandnvojame namus, 
randas Ir teip tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

Visokiu zoboveliu vaikams ant
I Kalėdų rasite

musu sztore.

Kaune 
architektu ir 
žiavimas. 
stoma

Lietuvos

svar-
atsta tvino

invvko
tekniku susiva- 

SusivaMayųue 
Lietuvos

klausimai ir projektai. Atida
ryta statybos 
randasi

paroda kurioje 
modeliu,

inenos kūrybos dalyku.
braižiniu ir

IN THE COURT OE COMMON PLEAS 
OF SCHUYLKILL COUNTY.

Kas-link Peticijos Sz. Juozapo Lietu
viu Ilimo-Kataliku Bažnyczios, Maha-. 

i noy City, Pa. del pavclinlmo užtrau
kimo paskolos $20,000 ir 1.1.

Nc/. 314, May Term' 
1921. Exceptions.,

po
l’ALI ĖDIMAS:

Gruodžio 5. 1921IR DABAR
pilno iBzklausimo ir argumentu ad
vokatu, prioHztaravlmai pirmiaus pa
duoti yra praszalinti, ir yra pavėlinta

Saldainiai Kalėdoms
ir liepta kad

Musu Kalėdoms Saldaincs
susideda isz 25 visokiu gatun- 

Į ku, yra tai geriausi ka galima 
už piningus pirkti. Suczedin- 
site pinigu pirkdami musu 
z tore.

MUSU SALDAINIAI
1 SVARAS 35c.
2 SVARAI 65c.
5 SVARAI $1.40

Kad ir daugiaus mokėsite bet 
i geresniu vargiai gausite.

1 d • *** * ‘

Kitas Setas isz 35 gatunku, 
yra tai kitoniszki negu kiti. 
Žinote ka yra Georges tavoras. 
Musu prekes pigesnios negu 
kituose sztorousQ

/ < f • «

1 SVARAS 50c.
2 SVARAI 90c.
3 SVARAI $|.3O

Visokiu Saldainiu vaikams del
Kalėdų po 4Qc. svaras.

t
'GEORGES

24 W. CENTRĘ STREET MAHANOY CITY, PA‘u,
J

Trustees Sz. Juozapo
Lietuviu Rimo Kataliku ‘Baž^iyczios,
Mahanoy City, Pa. kaipo; Michael 
Aukštakalnis, Joseph Shukaitls, Adam 
Kluczinsky, Adam Sadusky, Mike

kaipo;

Adam Sadusky, 
Bekeravvicz, William Sadusky ir Wil
liam Kritchen, yra paskirti ir duotas 
pa vėl in imas paskolint 20 tukstanczhi 
doleriu arba tiek kiek bus reikalinga, 
už nedaugiaus kaip po G procentą me
tams, del pataisymo bažn^bzios ir pu^ 
rapijos namu prlgulirftl pi'io* virs?* 
minėtos parapijos Mahanoy City, Pa. 
Ir del pitdarimo reikalingu pataisymu 
kapinėse virsz-minetos parapijos, kaip 
yra minėta petlcijoi, ir del tos prie
žasties minėtoms Trustees yra pavė
linta Ir liepta duoti savo atsakanezius 
“notus" pasiraszyti per minėtus Trus
tees del bile kokio bAnkc- Mahanoy 
City, Pa., ar kitur, kaipo pilna atsa
komybe už ta paskola, 
tukstaneziu doleriu, ir

Teipgi’ yra paliepta ir pavėlinta kad 
‘"Bondsas” minėtu Trustees su John 
Green. Jos. Lastausky, George Balis, 
Charles Kounas, Matt. P. Blazis ir 
Charles. Rccklltes Sr. kaipo užtikri
nimą už ^uma 21 tuksiantis doleriu 
paskirta del savžlniszko iszplldima už 
traukimo paskolos 21) tukstoneziu do-

prigulint!, prie* virs/,*

už suma 20

leriu, ar tiek kiek bits’ reikalinga, yra 
ežia dalcista.

IR DABAR Gruodžio 5, 1921 atme
timas yra pavėlinta John Zernowsky, 
pricszuj, ir Dilia yrd užpcczctyta.

• lt. Deė.’20

ANT PARŪAVIMO.
•------------

Gera farma, 125 akru žemes, 
400 obuoliniu medžiu. Randasi 
Locust Valley. Norintieji pirk
ti atsiszaukit in Saules ofisą.
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Suvrisz, 70,000.00 iszmoketa del 2400 w z
Nariu Union National Banko.
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KALEDINO KLUBO
t < M4•l-j 
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H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St.

i
Mahanoy City, Pa. 4
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BU M IEW OR K -k.. Y

Ar prigulit prie szito Klubo? Jei da ne, tai pristokite prie 
musu 1922 Kaledino Klubo. * - • * • * -
12 Sausio. Lengvas spasabas del suezedinima pinigu del 
Kalėdų. Užpraszom visu pristoti.

Galite pristoti prie bite kokio 
zemiaus padėtu Klubu:

Galite pristoti bile kada iki

I

5c. ant sanvaites atnesza $ 2.50
5.00 ir procentą.

12.50 ir procentą; 
25.00 ir 
50.00 ir

82 ant sanvaites atnesza 100.00. ir 
$5 ant sanvaites atnesza 250.00 ir

10c. ant sanvaites atnesza 
25c. ant sanvaites atnesza 
50c. ant sanvaites atnesza 
SI ant sanvaites atnesza

ir procentą. <
• s

I ■

£

procentą, 
procentą. , 
procentą.
procentą.

s

Iszsiuncziame jumis Czeki in namus 
trys sanvaites priesz Kalėdas.
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DR. J. A. TANANEW1CZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, j 
! Indiana Harbor, Ind. I

e M ei Kili *1 ■ o O Iii — 1 O ■> I— i— e

TIESI KELIONE IN LIETUVA 
PER PILIAVA t 

(Karaliauczlu prieplauka) 
AllBA PER LIRAVA, RABURGA - EITKŪNUS.

Szluoml llnkfinia muinH pranerti kad mes panidarbavom Idant muRU 
pasažieriai, o ypntingal Lietuviai, galėtu keliauti staczlai In Eiliavo* 
Lietuviai, važiuojanti In I’iliava, aplenkia Lenku juonta (Koridora) Ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporla; jokiu vizų ne reikia. 
SuRincHžimas bu Plllava tai yra nauja nzaka inuBU regulariszko rubI- 
ncHzlino bu Hamburgu, Danzlgu ir Liepojuin, o del Lietuviu tai trum
pas Ir parankus kelias namon dasigautt.

DIDELI DVIEJU 8ZRIUBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
22 Vasario

1 Vasario ! “LITUANIA” . . 15 Kovo
Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. Kreipkitės prie musu 
agentu jusu miesto._______________________________________________

"ESTONIA” ... 11 Sausio | ‘ESTONIA 
“LITUANIA” 1 Vasario i “LITUANIA

9 >

> 9 ,1.

i I
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NATIONAL
BANK į 

įLM’AHANM

VYRU 
LIGOS

.X

Csgltol Btoek S125.M9.M
Rmlii AFroflte 84M4H.M

—I*' W <1

Mokame antra procentą ant 
Budfttn piningu. Procentą pri
dedant prie jueu piningu 1-ma 
diena Bauelo Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant • ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas tar«- 
tamet reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 Tai. 
ryte lig 8 y»L popiet. Sabato- 
mfs 9 ryte lig 31 raL

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Prea,
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

; i* i W ¥

W. TRASKAUSKA8 
LIETUYISZKIS GRABOKILB,

A. •

.■I

A

yr • 5-V

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunuH numirusiu, Pasamdo 
tutomoblllus, rigtnus ir režimus dei 
laidotuvių, krlksztlnlu, ▼eselllju, pasi 
ražlnejlmo ir tt. Krausto dalgius ir tt 
ISO W. Centre 8L Mahanoy City. Pa

<7?7

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta.. Valstijos 
Banko Departamento,1 Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykltp apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborlus

. ......................... .4

Laidoja numirolhiB pagal naujauelH 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motore. Prieinamos prekes.

, 616 W. SPRU0E ST.
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

z
fe.

Daktaras KOLER yra rtonatlnta tarpa Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi V ars žaroje, studijavo baglje 
82 metus Invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlntma kraujo Ir sllpnybea 

< vyru, spuogus, nložejimus, Ilgas tinimo, invairias ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atoiszaulęlte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslaz- 

kal ir Lenklszkal. Ofison valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdcllomis 9 iki 2 popiet.

Jfe ^r‘ kOlER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

‘I

Pirkite Kuknini
Pecziiu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni. Turime dat didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
peezius, viduris 18 

coliu didumo, puikei enamelavotas. 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77:50 GLOBK 
didumo

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair pčczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausia ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin; 
karnas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome*; pirkite pecziu 
dabar.

7

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

f*
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

■TOO VISOKIAS U«A«
.........—

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
U lig 2 popiet. « lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 B«
113 E. Coal St. Shenandoah,

■avusis Daktaras Kariumeneje.

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

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

kada perkate namus. XVf’ij
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola pdr 

lengvas mėnesinės mokestes arba teip taškei- lūip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra Juso taatiecrial Ir 
pažinstaml, ,

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningu arba pirkti 
namu. ■ < »

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

pažinstaml,

♦
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piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetl.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton

t • '
D. M. Grabam, Pree. D. F. Guirėm, Treza.

A. Danisewicz M. Garota 
T. G. Hornsby
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KALĖDOS.

r
te. T 
apreikszta jog užgims Vieszp. 
Jėzaus metuose mm siitvierimo 
svieto 5199, nuo tvano 2957,Į 
nuo užgimimo Abraomo 2015, 
nuo Maižesziaus ir iszejimo lz-j 
raelitu isz Egipto žemes 1 
nuo patepimo Dovido ant ka-Į 
ra liaus 10.* 
mo 752, 
mosi* metuose
Oktavijumi Augusto, kad visai 
žeme rainei gyveno. Suims

SZ visu metiniu szveneziu 
yra didžiause Kalėdų Szven- 
Ta Szvente buvo pranaszu!

nuo tvano 2957

t
l

LAIKRASZCZIO “SAULES” KALĖDŲ NUMERIST
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gy veno.
ITieszamžinojo Dievo, noreda 

laimingu 
svietą,
Szventos; kad pradėjo: 

menesei nuo Jo prasi- 
J ude-J 

>zveni*ziausios|

pasz-1 
prasidėjo isz

atėjimu
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atbuta 
.Juo

zapas norėjo pajieszkoti geres
niu g 
ta Marija norėjo 
t i ir toje pat 
tris karalius, 
atkeliausiant.

Trys ne didi karaliai, isz ku
riu vienas gyveno Persijoj, an
tras Arabijoj, treczias Salioj, 

iszmintingi, 
mokint i. 

Skaitydami ne vien savo krasz- 
to knygas bet ir žydu, numanė 
iteisiunt ant žemes didi kara
lių. () atėjus 
nauja žvaigžde,

kriksztynu 
paliko kutelej: Szventas

aspada mieste, bet szven- 
ezia pasilik- 

vietoje priymti 
kuriuos numanė
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buvo vyrai dori 
dii’vobaimingi ir

pusi rodysiant 
kaijMi-gi visi 

vienu kartu pamate m* per di
liu augsztai ta Žvaigždį*, ku
riai prisistebeje suprato, jau 
atėjus žydu Messijosziu esant 
Dievu insikunyjusiu, dėlto tai 
ryžosi koliauti ir pasiklionioti. 
O jogini pagal sena paploti 
niekas negalėjo ejti prie kara
liaus be dovanu, todėl eme su 
savimi* miksa, myra ir kodylą 
kožnas vaisius žemes savo.

Būdami kelionėje, 
ežiui rėdant, susivažiavo krū
von, papasakojo vienas kitam 
gauta nuo Dievo apszvietima 
ir szirdingai jam padekavojo. 
Žvaigždį* vede juos tiesiog in 
žydu žeme; kada buvo jau arti 
Jeruzolimos, žvaigžde pasislė
pė, o todėl karaliai atvykę in 
miestą teiravos sakydami: •f

*‘Kur yra, kursai užgimė ka
ralius žydu ? nes mes regejome 
jo žvaigžde ant užtekėjimo 

nusižeminti

žvaigžde, 
suprato, 

essijosziu
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Inas 
venst i 
I )vasio 
devyni 
dėjimo, gimė Betlijoje,

Niekados svie-i I 
ramumo, i 
(’iesorius

isz toj

iesorystes. Del' (7v 
Syrijos 

Žydu Žemes bu-l 
(’yry n i jus, kursai

I ’anos, 
ne turėjo 

kaip tados 
A ligūstas, naudodamas 
liepe suraszyti visus gyvento
jus visos savo eii 

gy ventoj u
Pa lest ynos ir 
v o paskirtos 
lie| e rinkties in miestelius, del 
u ž ra s z y m o pa k a I e n i u 
kokia paejna. lijo teipo-gi ir 
Juozapas nuo Galilėjos isz Na
zareto* miesto in Judėja ir Dei
vido miestą, kursai vadinas 
Bet lejem, dėlto 
I lovy, to 
idant
Marija, savo moterimi. Kelio
ne jiems 
laiko, o 
keliavo 
mos laike, 
tire nemažo ru|>esz(*zio. 
gaspados buvo užimtos 
rinkusiu tada žmonių del užsi- 
raszymo. isz tos priežasties vis
kas pabrango, o Szveneziausia. 
Pana ir Szventas Juozapas ne
turėjo isz kur teip brangei už
mokėti. Per ilga 
kokios nors g 
galėtu Marija patalpinti, Juo
zapas atrado tiktai vieta kūtė
je (tvarte,) kuri buvo pastaty
ta už miesto, kur 
dytojei inejo, cz
ir jauezius patalpintus, isz Ap
vaizdos Dievo, idant iszsipildy- 
tu pranaszyste Izajosziaus ir 
Jlabakuko rasziusius apie atė
jimo ant svieto Sūnaus 
tarp tu gyvuliu, 
kim kaip apsako Szv.
venturas Daktaras Serapickas 
apie atėjima Iszganytojaus ant 
svieto, pagal apsireiszkima 
vienam dievobaimingam jo lai
kuose gyvenusiam zokoninkui: 
Atėjo valanda pagimdymo Ma
rijos, buvo tai vidurnakti* 
Nedėlios

ubagyste ji*
teip Tėvui Dangiszkam pa

siiraszvmo

tokio 
buvo.
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kursai 
kad buvo isz 
irnamu ir gimines: 

stotis del užsiraszvmo sir

užėmė ketures dienas 
kad buvo vargdieniai, 

fiesti, o tas i n vyko žie- 
Atejo ant vietos, da- 

Visos 
susi-

jieszkojima
^aspados, kurioje

rzventa gnn- 
‘-gi rado asilus

Dievo
Pasiklaus y-

Bona-

isz
ant Panedelio. Užgi-

Iszganytojas,me 
nes 
mėgo. Po užgimimo. V. Jėzaus 
aniolai atidavė* garbe Jam, 
paskiaus nuėjo ant lauko, kur 
piemenis ganė gyvulius ir ap- 
reiszke
Grv’ždami 
irias 
i

V iesz pa ties U žgi m i m a. 
, links- 
atnesze 
visoms 

palaimintoms Dvasioms. Visas 
Daugi szkas dvaras 
Tpvui Amžinajam už didžiause 
žitioniu giminei suteikta niiela- 
szirdyste. Aniolai vienas po ki
to ženge ant žemes, 
garbe na u jei
Marijai Jo Motinai. Jog anio
lai ženge isz Dangaus, atiduoti 
garbę V. Jėzui, ta tiesa patvir
tina žodžei Raszto Szvento: O 
yel kad inveda pirmgimi ant 
apskritumo žemes, sako: o te-

danguosįia 
giesmes giedojo,

Ižiaugsminga žymnia

dekavojo

atiduoti
Užgimusiam' ir

isz kur
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žvaigžde 
saules ir atėjome 
jam. O iszgirdes karalius Ero
das nusigando ir visas Jeruzo- 
limas su juom. Ir surinkęs vi
sus vyriausius kunigus ir mo
kintojus žmonių, teiravos nuo 
ju, kur turėjo Kristus užgimti. 
O anje tarė jam: Bėtlejoje Ju
do, nes teip yra paraszyta per 
pranasza... Tada Erodas 
vadines i szm i n t i n g u os i u s 
ralius) labai klausinėjo 
ju apie laika, kuriame žvaigž
de jiems pasirodė ir siusdamas 
in Betleju tarė: ejkite ir klaus
kite tikrai apie vaikeli; o kada 
rasite, duokite man žinia, idant

i ir asz alėjos pasikloniocziau 
i Jam. Kurie iszklause karaliaus 
ėjo.

0 szitai žvaigžde, kuria bu- 
i vo regoje rytu szalyje ėjo pir- 

už-! ma ju, pakuliai atėjusi apsisto
jo virszui, kur buvo vaikelis. 
O iszvyde žvaigžde,’ džiaugės 
džiaugsmu labai dydžiu- Ir in
eje in namus, rado vaikeli su 
Marija Motina jo ir parpuolė 
garbe davė jam.
H.)

Karaliai pasiklonioje Viesz- 
paeziui, atidavė jam dovanas 
savo: auksa, myra ir kodylą, 

kaipo karaliui,
arba most i, kaipo x žmogui ga- 
lincziam numirti ir kodylą ar
ba smilkalą, kaipo Dievui. Nes- 
gi Suims Dievo buvo tikru Die
vu,

Atidavė tas dovanas, 
liai tuojaus ėjo in miestą Betle- 
jos, pasisamdė sau gaspada, 
pavalgė ir atsigulė; nes po ke
liones norėjo pasilsėti. Jiems 
bemiegant pasirodęs Aniuolas 
insake, idant nebegrįžtu Jeru- 
zolinion prie Erodo,* bet kitu 
keliu keliautu in karalystes sa
vo. Szie isz miego sukilo, pa
sikalbėjo tarp saves, dar viena 
karta aplanke užgimusi kūdi
kėli ir iszkeliavo in Arabija.
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noro. (Luk. įl.)
Kada Aniolai pagryžo Dan- 

gosna nuo piemenų, tie-gi vie
nas kita ragino ejti in la ste
buklinga vieta Betlejem, apie 
kuria tos dangiszkos dvasios 
pranesze. Pasiskubino in mies
tą, o atėjo in štai ne le ir ineje 
rado Marija, Juozapa ir Kū
dikėli padėta prakartyje ėd
žiose. Juozapas priėmė juos ka 
Iipszniausiai. Alnrija ]irasze už- 

lidi džiaugsmu, kursai del ju- tarimo Jėzaus už anuos. ,
Joje valandoje ]iripilde juos 
Savo mylista, apdovanojo tikė
jimu, ir tokiu privalumu, 
po Marijus ir Juozapo, stojos 
jie pirmaiseis krikszczioniais 
tarsi Apasztalais kuo tiktai už
gimusio Sūnaus Dievo. Būda
mi štai uoloje atsiklaupė ir ati
davė nužemint^!, garbe, o iszeje 
isz ten apsakinėjo (a garbinga 
paslaptį Insikunyjimo 
paties isz meiles

Visi didei stebėjo

jie jaute prie
Pie-

gyvu-

.................  ■ ■" 1 ■1 ” i .............. ■■ ■■ "'..... . .......T “1111 

gul jam klioniojas visi Anio- 
lai Dievo, (^yd. I, G.

Tolintis, ]>risiartino ir 
nienis; nes
liti vidurnaktije, ne toli už stai- 
nejes, kurioje V. Jėzus užgimė, 
o sztai Aniolas stojos priesz 
anus ir toje valandoje apsiau
tė anus dangiszka aiszkybe. Už 
pirmo didelei persigando 
kaip Aniolas tarė jiems: 
bijokites, nes apreiszkiu 
< 
su ir del viso

Aniolas

bet 
“Ne 
jums

J isai

yra, kad

vieto aitiesz dide ( 
laime. O tai užgimė jums Bet- 
lejeme, kuri vadinate Dovydo 
miestą, Iszganytojas, Krislus 
Vieszpats, kursai žmonių gimi
ni* atpirks, kfirsai 
tikru, ir kursai isz meili 
nin stojos žmogumi. Rasite Ji 
suvystyta vvstyklose ir štai ne

padėta. Tas tai yra 
ženklas, po kurio Ji pažysite ir 
pažysite apie teisingumą 
apie kuri jums
Kaip tiktai isztare tuos žodžius 
o davese girdėtis balsas ant

leje ėdžiose

yra I )ievu 
is žmo-

To,! 
aineiszkiu

i 
, f

balsas 
kalno daugybes Aniolu, garbe 
atiduodaneziu . Dievui: 
ant auksztybes Dievui, 
žemes ramybe žmonėms

Garbe 
o. ant 
gero

jog

Viešv
ilei gimines 

žmonių. Visi didei stebėjos, 
kur tik ta linksma naujiena pa
teko.

Szvente užgimimo Sūnaus 
Dievo buvo nuo pat pradžios 
bažnyezios už didžiause skai- 

1 tomą. Pastipai n imu tos tiesos

M

pa- 
(ka- 

nuogb
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atėjės

sakydami jog tai yra vieta, 
kur Dievas krikszezioniu 
gimtas teikis. Kad •Bažnyczia 
iszejo isz pagoni.szko persekiot 
jimo, palaiminta stainele pali
ko mūrais bažnyezios apsiaus
ta, apdengta ta Tiažnycze sida
brinėmis blckomis,

murmuro, vidus, 
tos staineles tapo iszpuosztas 
t u rt i ngiau.sei s apžadais. Senuo
se szimtmeeziuose buvo keli 

iszmuryti,
skiineles apsigyveno Szv. Jero
nimas ir ten savo gyvenimą pa
baigė.

Era k a rt i s 
ilsėjo Iszganytojas svieto, par- 
nesztas tapo in Ryma ir po szai 
dienai didelioje guodoneje yra.

s buvo V. 
m vyst ylas, lapo ka mei

li i ilgiausiai užlaikomi. Dasite- 
ko tie vystyklai in Caradrada, 
kur tyeziomis isgbudaVojo. gra
žiausi) bažnyeze, kurioje buvo 
sudėti iki laiku ciesoriaus Bu
da ino II, kursai dovanojo Szv. 
Ludvikui, ErĄncijos ’ karaliui1, 

donoje (paszonavone'je) prie tas vėl patalpino savo kopli- 
krikszczioniu. Pati.s-gi pagonis ežioje, paskirtoj del laidojimo 
turėjo ja ypatingoje guodone- karaliaus gimines.

laikos
9

M i.szios 
valau-

pirmuosius kriksz- 
ezionijos szimtmeeziuose, visa 
Adventą, tai yra ciela menesi 
priesz užgimimą V. Jėzaus, ga
vėjo, o gavejima,s prasidėdavo 
nuo Szv. Martino, tai /ra nuo 
II dienos Lapkriczio. ♦Ant isz- 
reiszkimo didelio džiaugsmo 
tos szventes,
szventos tuojaus po 1 
dos nakti, Per visa’s metus yra 
tiktai toji* dienojo daleista teip 
anksti Szv. Miszios laikyti i 
yra dar del tos paezios priežas
ties laikomos toje dienoje tre
jos Miszios szvento.s vieno ku
nigo.

Nuo laiku Apasztalu 
25 Gruodžio prasidėjo skaity
tis metine 
Dievo. Trijų 
toje dienoje atsilaikaneziu in- 
vedimas paejna nuo Szv. Gri
galiaus Popiežiaus laiku, apie 
600 m. nes jisai fsnvo pamokslo

Dievo

,)‘S

II
|*WM1 *'

>

sienos is?;
brangiausio

(Mat. 2 3 —

iri kliosztorei prie tos Auksą įnyra 
•/

diena

užgimimo Sūnaus 
szventu M iszi u

ant užgimimo Sūnaus
ajszkei apie jas mine^jo.

Htninele, kurioje Simus Die
vo užgimė, buvo didžiojo guo-

(edžes) kuriame

\rystyklus, kuriuose
JezU<

žmogum ir karalium.
kara-
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rausvi kaspinai skrydo
— skęsdami už horizonto, lyg 
szilku,
per sniegu apklotus laukus ir 
blieske in vakarini Girdžiu- 
namo langa. Sziauris pro namu 
kampus, pro pakrypusias tvo
ras/ lyg ka nelaimingo ap- 
reikszdamas, gailiai vaitojo ir 
vėlėsi in sauso sniego pusnis. 
Sniegas vėjo neszamas skrai
dė po orą ir tarszkino gyven
toju langus. Mieste buvo tyku. 
Girdiene sijoną pasikaiszius 
apie kakali begiojp ir tankiai 
pro pietini langa 
irias akis 
szirdis 
das pledmavo.

— Galas 
Tai duosiu, 

nekels.

lone” vaika “czestavojo,” bet 
dar ir mdtyna. Ar tai buvo ver
ta lysti prie tos 
baranku ?...
Smagurys...

Motyna dantis griežia ir vis
1

czestavojo,

Bet
• Žydpalaįkef? 

skurdas...

labiau szelsta. Vaikutis dreba 
kad neužeitu vela “pirtis.

— Ak, Tu Dieve! Kokia 
asz nelaiminga! Ir mirtis ma
ne užmirszo... Del. tavęs mane 
visas miestelis 
tais badyti.

o jis mano 
kaip siurbėlė siu r-

pradėjo pim- 
Asz dirbu, “pro- 

kruvina
< 4

<

/

O

A

•A i
įl

I

SVEIKA BETLEJAUS ŽVAIGŽDE
!<>—

Betlejaufl Žvaigžde, pasauli szviesiause, 
Sveika visu ramybe,- žmonėms maloniause; 
L ,Tn iszreiszki Atpirkėja,

Visu daiktė inkureją,
Jezu Kristų. -

X

9
X*1
tv) 4

visiems musu skaitytojams Amerike irVĖLINAME visiems musu skaitytojams Amerike ir 
Lietuvoje, lai visus Dievas užlaiko sveikatoje ir 

prailgina jųjų gyvenimą, ' apsaugoja nuo visokiu nelai- 
ligu ir tolimesniu ’ krųvibu kariu.miu, ligų ir tolimesnių ' kruviriu kariu. Lai kožnas 

praleidžia sziais Linksmas Kalėdas prigulineziai, be 
’ ir visokiu nėsmattumu. “jokios rupestėš ir visokifi nesmagu
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rudas, asz- 
gatven mete. Jos 

kraujuose virė ir vei- Ne! Jan

Dievo duok
— |« Ji!

sulaukti kitas SzveiiW Kalėdų ir kad kožnas turėtu
■— To vėlina
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•jSveika žmonijos ssndesn, dangiszkos gražybes, 
i Sveika skaiszczioji jure nekaltos dorybes;kaltos doryjy’s;

__ L;F F H . ||

Tu apszvietį juk kiekviena,
Ar but nakti, ar tai di(p^/i,

< ^Suramini. >
Sveika stiprybe musu, viltis Amžinai
Sveika teisybes pilna ir tiesa tikroji;

Tu Stiprybe tikineziuju^ •
Iszganimo norineziuju,*norineziuju 

Amžinatvei.
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J. V. Kovas.
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kur ji pasuktu! 
gal jis in treczia 

Tegu, tu man 
parsivilksi, nematytas gaiva
le! Ak, Tu Pone mano! Reikia 
pemeszti druskos, o jis kur po 
gatve daužosi. O gal jau vėl 
kur kaili.inkiszo? Jei jau szi 
syki kas su juoin atsitiktu, tai 
bus jam devintines!

Girdienei bcalsuojant, pla
tus szeszelis pro langa pras
linko ir už minutos smagiai 
pradėjo duresna belstis. Jos 
szirdis lyg ir nuspėjo, kokie 
ežia svecziai. Drebanczia ran
ka ji atidaro duris. Jos akysna 
stojosi tris figūros: du poll- 
cistu ir mažas jos Zigmukas, 
ant kurio priesz minuta ji iuir- 
szo. Mažas Zigmas susitraukęs, 
apsiaszarojes, purvinas, viena 
veido puse nuo skaudaus smu- 

visas jis

diena

cevoju,” 
“proeia” 
bia... Tik praeita nedelia rubli 
del jo iszleidau, dabar vėl tris, 
o rytoj gal deszimti!
asz netekau kantrybes. Asza- 
ros iszede man akis. Užtenka. 
Ilgiau asz su (avim nesikvar- 
szinsiu. Tu nematytas. Imk szi 
duonos szmota ir eik isz mano 
akiu! Eik kur tik tu nori... $et 
žiūrėk, iki asz gyva, kadi 
mano 
nes... 
isz

E
vilkis! — Iszemus, 

duonos szmota

iki asz gyva, 
akiu nepasipainiottt!

Eik, 
skobnines < 

mete ant Zigmo.
• — Bet kur asz turiu eiti, 
nuima? — lyg isz kito kamba
rio pasigirdo duslus Zigmo žo^ 
džiai.

— Nors in pekla!
— Asz neturiu kur eiti. 

Niekas manes nepriglaus. At
leisk, mama, 
nieko blogo 
ma?

prižadu daugiau 
nebedaryti. Ma«*

Dar tu ežia kalbėsi! In
sprandu, in sprandu. Vilkis! — 
muszdama iszmete Zigmu pro

jei kas

gio pamėlynavus, 
dreba. Motyna pamatęs, pra
dėjo jis balsu verkti. O motyna 
apatine lupa kramto ir pati 
saves nebesuvaldo. Bet tai ne- 
dyvas. Gal ir kiekviena motv- 
na panasziai elgtųsi,
savaite koki nors nemalonumą 
jos vaikas padarytu.

— Kur tave galas neszioja? 
Užmusziu! Ka padarei ?!... •

Motyna visu smarkumu pa
leido kieta kumszti in Zigmo 
veda. Nelaimingas ant policis- 
to ranku parsviro. Kraujas isz 
noselių pradėjo verstis. Pusam
žis policistas sulaikė inirszu- 
sia moterį nuo tolesnio vaiko 
mnszimo. Zigmo tik krutino 
kilnojosi ir giliai jis dūsavo, 
nei žodžio motynai nesakyda
mas.

duris.

J

i
> V

sunūs perstume-— Tavo
žydelka ir su kitais vaikais su
rinko krepszi jos iszbirusiu ba-
ranku. Zydelka už savo nuos
toli reikalauja trijų rubliu. 
Vaikas nepilnu metu, turi,už ji 
atsakyti, 
cistas.

Girdiene juoda delną 
braukė nuo kaktos prakaitu ir 
isz už juosmens isztraukus 
sznypsztuka atriszo ir padavė 
reikalaujamus pinigus. Poli- 
cistai savo keliu nuėjo. Ji Zig- 
muka insitempe vidun ir med
galį nusitverus pradėjo musz- 
ti. Be jokios szirdgelos plake, 
plake, iki vaikas kvėpavo. 
Ranka paskaudus, ant aslos 
vaikuti perkloszke ir pribėgo 
isz po kakalio isztraukti ver- 
danezia mesa, 
siu buvo užsmardinus grinezia.

Zigmas vos, nevos atsisėdo 
ant storo papuvusio suolo, ku
ris tęsęsi iszilgai grinezios. 
Dieve, kokis jis nelaimingas! 
Jo jauna krutinę kilnojosi. 
Dvasios neatgauna. O kiek so
piu reikja jam neszti! Negana,

— paaiszkino poli-

nu-

kuri jau svilo-

Plati gatve sniegu
Gurgžda susza-

ros

Sudiev, mama, gal dau
giau jau neteks pasimatyti.... 
Bet asz tavos neužmirsziu, — 
Zigmuko balsas isz už duriu vi
dun veržiasi, bet insiutus Gir
diene jo negirdėjo.

Dangus, lyg kauru, vienu de
besiu aptrauktas, isz visu pu
siu pilkas.
pasipuoszusi.
les sniegas paliecziamąs mažu 
Zigmo pėdu. Jis eina. Jo kojos 
tankiai susipina ir tik-tik susi
laiko neparpuoles. Per jo su
daužyta ir purvina veidą aszą- 

viena paskui kita rieda.
Krutinę kilnojasi ir szirdis 
lyg pauksztelio, kuris pakliūva 
mirties rankosna, plaka. 0 
protas klaidžioja nežinystejb. 
Priesz jo akis stovi sniego bal
ta gatve, pilki debesiai ir 
miesto paniurę murai.

Rodos piktu muru Zigmas 
klausia: “ 
man eiti? Ak, nelaime!

Naktis. O szaltis — net tvo
ros piszka. Nėra pas Zigmą vil
ties pamatyti tekrinezia saule 
ir pasidžiaugti jos motinisz- 
kais spinduliais. Tiesiai priesz 
jo aszarotas akis stovi Misi 
szmekla, kuri milijonus veliu 
savo bedugniam sūkuryje pa
laidoja. s

Jis sudaužytas... Jo kūnas

pilki debesiai ir

Kur man eiti ? Kur

stingsta i V szalsta. Jo kojos

' i

11 Į

/S I
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' į

UŽmirszkime ji. Szian- 
K u ežios, — kitokiu tonu

-— Sveczias iszemes isz va- 
lyzos padavė szilku skara.

— Labai aeziu.
— Ir va, dar deszimti rub-

I ■ > t *' ' ’'i ■ I. I ' Vi ? 7 'i/ ‘j •.

didesni giluki ir gera sveikata. —
1 1 ".......

%
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kas kartas taukiaus pinasi,
szi rd i es pulsas kas syk mažėja^ 
Mirties baisus > dantys kyszo. 
Bet jis apie taii i r nemasto. Ir 
niekę nebijo, tarsi; kokis galim 
nas.'Jis tik trylikos- metu. v&L 
kąsk- .Tik -trylkos^« 
eiti?”

“Kur man 
tas baisus Isakinys 

priesz 'Zigmo akis stovi ir jis 
tik ji viena mintyje kartoja.

Sutino jo kūno sumusztos da
lys ir visas nuoi .szalczio sustin
go. Kojos susipynė.ir kniupsz- 
ežias*sniegan parpuolė? - m

Dar szirdis plaka, bet jau 
kraujas pradeda apsistoti te- 
kejos.}.. Mirtis godžiai iszdžiu- 
vusia ranka tiesia link jo. Mat,
dar jos nepilnas sįcilvys. Ir ta 
jaluna siela ta i kosi praryt i. Ak,
likimąs! > nrp 

i .# # ♦

Zigmas pajautė sziltrim prie- 
beesas. '4hVargsza

I1 is t i i

t < 

< 1 T

y į,)i' ’i' Į.

r dideliu hii osztm-lUokykhl, su
. V ♦ -

Zigmo gabumtm it-todėl malo-
Hiai
gelbėti.

f

globstyjei beesąs. • n.Vargszo 
duonkepe grįždama isz Krau* 
tuves, iszvydo nekalta auka ir 
skausmo perverta szirdžia^pa*. 
supę vaikuti-po skara, v ( ?,

Vargais i negalais duonkepe 
parsivilko Zigmu in savo sziL 
ta bakūže. r

Zigmas susziles ir samohe 
atgavės pradėjo i* dairytis^ po 
keno malone jis dabar beesąs. 
Pakele akutes in žemo kamba
rio* lubas ir savo szirdyje pra
kalbėjo r 4 ‘ 
likimas.”

Duonkepe pasirūpino 
vargszo puoduką sziltos kavos 
ir duonos, ijjigmas gardžiai val
gė.

Jam bevalgant pradėjo brek- 
szti rytas. Duonkepe teiravosi 
isz kur ir keno Zigmukas yra. 
Bet veltui, Zigmukas nepasi- 
sake.

Zigmas pavalgęs padekavojo 
duonkepei už josios labdariu- 
guma ir saulei tekant vėl kelio
nėn leidosi.

Jo malonėjo mano
I ' ■ 'i t i * f .

del

ežia 
atpludai ?

prasi i n-
II.

Dviem mėnesiam 
kus, sumanus Zigmukas per
žengė Rusijos rnbežiu. Dasiga- 
vo in Mažaja. !.ietuvn pas pini- 
su lietuvius, prusai vol žingei
dus žmones. Kiekvenas Zigmo 
kaulija ir kaulija: “Isz kur tu 

atėjai, isz kokio kramto 
” Vaikui reikia tu

rėti sugebama, kad duoti jiems 
tinkamus atsakymus. Bet visgi 
szi ai p taip ' vadovavosi ir ge
resnes ateities' jeszkdjo.

Prusa lietuviai szirdingi 
žmones. Motiniszkai savo sa- 
tautieti atjaiiiė ir jo geroven 
kelia rode. Zigmas in tokiai 
aplinkybes patekės, vengė szu- 
nybiu...-

lietuviai

Teisingai tarnavo ir 
augo in vyra. •'

Savo sumanumu Zigmas isz-

cziut- atlyginti^ Alilbtis mate

.sutiko ..bei prisižadėjo ji

i». Zigmas ‘pėli^ige ^gsztaja 
mokykla? Bot .vargszaį, iki tai 
pasiekė, turėjo :daug snnktuis

i *J
mokyklii? Bęfyt 

vargo. No vižrid hakti tik tris 
valanda s vmiegėjd.

Pabaigęs au gszta ja • mok y k- 
la, Zigmas dar tuonii neužsiga- 
nedinov Jisikovojo sii;'gyveni
mo aplinkybėmis ir skynė ge- 

e e * a h a

resni ateitin kelia. Žmones isz 
jo gabumu; stebėjosi ir kas 
kaip iszmanydamas jam pra- 
naszavo gera ateiti. O Zigmas 
vi&.progresimn >

.... ' iii.'

I

t

■ Penkiolika .metu praslinko
- po Z i grin o ifeįskeliav i mo isZi Savo 
gimtynes,- 1$igX)iasu? buvo pla- 
cziai M»ž<ij()i '‘Lietuvoj žino
ma sf kaipo garsus daktaras ir 
mąstytojus. Dabar jau jis bu
vo atsitaisą visiems savo pti- 
gelbininkam ir taipgi sjusitaiv 
peš ! keletą szimteliu del tanir 
sesnes ateities. Isztikro, jis bu
tu dabar’ laimingas,; jei jo są
žine butu rami. Bet del sąžines 
neramumo tikrai; jis nerado sa
vo gyvenime užsiganedijiiiio.

■ Kas diena jam prisimiftdavo, 
gimtynes namelis ir anas vaka
ras, kuriame,verkdamas isz,jo 
iszkeliavo,; bet dar daugiau jo 
siela žeido motyna. Jo gyveni
mas aprūpintas, bot jo gimdy
tojos? Juk ja jaU žilęs dienos 
aplanke ir gal jau nebepajiege 
žydu bilizna skalbti. Reikia ja.* 
pagalbos. Nors ana vakaru ji 
pasako: “iki asz*gyva, nepasi
suk po mano akiu,” bet tai tik 
umus moteres užsikątszcziavi-

-- -------------------------------- -
Sži kuefciu vasara tuszczias

m
Į j
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k^bnisitr t i k jos .vienos vele 
tvą^kiatn kambarėlyje. Ja no- 

, bet ir baime 
ima. Lyg ko^jeszkodama žval
gomi po kambarį

— <Kas-žhn

p

įtik no^ftmumas,

— <Kas-žin< at „ 
dar gy vasį ar jau-tur palaido
tas? Dieve Tu mano! Kad taip # • 4 Ii tdar syki ji galeeziau iszvystl.

Zigmu k as

die
prabilo Zigmas.

— Taip, Kuczios, bet asz 
nieko neturiu.

— Visi mini Kuczias, ir 
mes turime paminėti. Pasilik 
ant valandėlės, mama, o asz 
bėgsiu in miestą szi-ta pamesz- 
ti. Da nevėlus laikas. Tik-ka 
asztuonios pasibaigė.

Zigmas iszejo krautuvei).
• # •

Buvo puse deszimts. Zigmas 
su motyna sėdėjo prie valgiais 
apkrauto skobnio. Zigmas vei
kiai pasirūpino Kticziu valgiu, 
nors buvo netokie, kaip kaa 
namie pagaminti, bet vis buvo 
geras Kucziu paminėjimas.

Kuczias
mas 
pergventas dienas, 
ano vakaro, kada motyna ji 
iszmete.
* Girdiene klausėsi 
kartojo:.

— Isz nszaru in laime, 
aszaru ih laime.

Isz aszaru iri laime.

Kuczias- Ir deszimti rubliu?! Dio- 
duok jam sveikata.
- Tik viena ežia gyveni ?

—užklausė sveczias.
— Tai]), tik viena. (
— Ar ne nyku vienai!
— Ka padarysi.
— Daugi aus szeirnynbs ne

turi ir neturėjai ?
— Turėjau. Bet Dievo ran- 

o mano, aszaroso
f

ve

»

t

ka ja atėmė, 
Matpaplu kde.

O kaip asz bucziau laiminga, netekau.
pone, ir akiu

i
I 
■U

už visaBucziau laimingesne 
pasauli. Dangus man atsivertu

Liūdna girdėti.
V v ra už

ir nuo veido raukszles pranyk- gele juodaszimcziai
kokia ten kny- 

nakti in
tu. Bet veltui num |ipic ji sva- panczius surakino ir iszsiveže.

Nuo to laiko ir po sziai dienai 
jo negirdėti. Gyvas ar miręs —* 
tik aniolas sargas težino.

diena, kurioje tokiam žiauru- mane paliko su sunum Zigmu- 
ku, septynių metu. Abudu pei 
szėszis metus skurdo va. Beliz- 
na skalbdama kiek uždirbda
vau, tai isz to ir gyvenova. Bet 
vaikas tokis pasileidęs buvo. 
Negaliu apsakyti, kiek visokiu 
sziinybiu pridarė. Karta, kan-

joti. Veltui tai geisti, kas nega
lima. > Gal jau jo ir kauleliai in 
dulkes pavirtę Prakeikiu ta Jis

rptin dusi leidau! Prakeikiu!...
< įftirdienėi taipM bemąstant,

kttžkjaft iszleto prie duriu susi- 
beld-Cn Ja sziurpulys perpylė ir 
kokia tai baisi mintis galvon 
atėjo. Bet ausidrutinusi priėjo 
ji prie duriu ir drąsiai užklau
so :

Kas ežia ?
Sveczias, — isz už du- 

pasigirdo nepažinstamas 
■balsas.
/ — ; Koks sveczias?

•' • *■ k- t

Sveczias isz tolimos ko-

— isz

trybes ndtokus; iszmecziau lan
kai) ir pasakiau: 
ten eik isz mano akiu.

4

tSzlap’ias

mas. Dabar jau ji kitką masto 
ir gailisi ano savo pasielgimo.

IV.
Kucziu vakaras.

sniegas gausiai drimba .ir lim
pa prie mažu grinezios langu. 
Senyva moteris —r Girdiene —-Senyva moteris 
sėdžia viena prisiglaudus prie' 
szilto kakalio. Per jos suvytu
si, pageltusi . veidą rieda gai
lias dideles aszaros. Atsimini
mai žeidžia jęs szirdi: 4‘Ak, 
jus brangus, brangus laikai, 
kur jus pasidejote? 
ja sau yiėna. - *

Ji , gražiai atsimoja viena 
Kucziu-vakaru, kuri jie vaka
rieniavo priesz dvideszimti 
metu atgal, kada dar gyvas te-

mai žeidžia jos szirdi:

> y — minti-

bebuvo jos brangus draugas-
vyras ir kada1 priesz jos akis 
szaipesi septynių ar asztuoniu 
metu, mielas Zigmukas. Ji pa
mena ano vakaro virius žo
džius ir ji mato gardžiais val
giais nukrauta skobai. Ji atsi

prtųze pasiturinezio Jono Aw- mena, kaip tada iszkilpiingal 
buvo paminimas, tas brangus 
kucziu vakaras. Bet jis jau diib

luczio, kad ji leistu lankyti 
mokykla. Už tai jis prisižadėjo
Ąulucziui vakarais atidirbti hlg0 amžinon praeitin ir jau nc-

i

r i u.

bet vis-

liones. Meldžiu leisti.
Nepažinsiu. Neleisiu.
Buk rami, asz esmių ge^ 

ras žmogus.
— Nors auksinis,

tiek neleisiu, nes viena esmių.
:r—- Nieko blogo

Asz turiu dideli reikalą prie 
Tamistos,

— Tai kas tokis Tamista

“kur nori 
” Jis, na

bagėlis, taip ir padare... Iszejo 
ir' iszejo.1 Trirbut kur nusižu
dė... Asz nuo to laiko pradėjau 
vysti, džiūti, kaip gele rudens 
sulaukus. Ak, Tu Dieve! Kad 
nors žinočziau, kas su juomi at
sitiko...
gu.

— Taip. Liūdna Tamistos 
gyvenimo istorija. :: .1

Duok Dieve jam dan-

i stori] a.

esi?

nemąstyk.

— Asz esmių pervykes isz 
Amerikos ir dideles dovanais 
nuo jusu brolio parvežiau.* Mel
džiu leisti.

Tuos žodžius Girdiene iszgir- 
dus, rodos deszimts metu jau
nesne pasidaro ir tuom laiku 
jai nuslinko anos skaudžios 
mintys ir ji atsiminė savo bran
gu broli, kuri jau buvo pamir- 
szusi. Ji veikiai atsklendė me
dini auriu skląsti ir insileido 
jauna, augszta ir puiku vyra.

• Sveczias prisėdo kede. Kelis 
sykius permetė akis per visa 
grinezia.. Jo szirdi atsiminimu 
skausmas suspaudė, kad jis net 
žodžio isztarti negalėjo. Girdie
ne gerai pastebėjo sveczio per
maina ir koki nusiminiiha, bet 
ji nesuprato, kame dalykas./'?1

— Kaipgi mano brolis gy
vena? Pajuodėlis, iszvažiavo ir 
dingo, i Nei vienos gromateles 
neatrasze. Bet visgi, mat dar 
neužmirszo... —- nedrąsiai kal
bėjo Girdiene.’. , <■ > 

t — Jis dabar gražiai gyvo-
1 { i tl >! 11

Bet sūnūs 
gal dar kai kur tebera gyvas,— 
pradėjo sveczias.

— Kaip priežodis 
gyvas žmogus nepražūsi.

Taip ir Zigmas gal tarp geru 
žmonių prisiglaudo ir užaugo 
ir gal dar kaip kada sugrisz

C 4
sako*.

? >

vakarianjant, Zig- 
pasakojo motvnai savo 

nuo pat

ir dažnai

L i
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GUDRUMAS UŽSIMOKA.
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Skripkabudžio klebonas da
žnai mėgdavo szposelius su el
getoms pakrėsti, o truputi bu
vo fr szyksztus, nes nedaug k a 
elgetos nuo jo pelnydavo; bū
davo kad susitikęs elgeta pra- 
szo koki skatiku, tar jis atsako 
kad piningine masznele pamė
tės.

Isz tokiu tankiu atsisakymu 
ir elgetos iszsigudrino.

Karta, visiems gerai
mas aplinkinėj elgeta, Pampa- 
las, sumanė tam atsisakymui 
kitokiu budu pasinaudoti.

Susitinka syki kleboną, jau 
nepraszo skatiku, 
j°:

— Gerbemasai
ar jums nepasitaiko pamesti 
masznele su pinigais?

Klebonas tuom kart neat- 
kreipe domos, tik griebe ųž ki- 
szeniu cziupineti ir linksmai 
atsake:

— Ne, prieteliau, nepame- 
cziau, turiu ja. — Na, tai, nors 
karta gausiu skatiku, — 
džiaugsmingai elgeta suszuko.

Nusiszypsojes klebonas, da
vė kelis skatikus.

žino-

ale klausia

Kleboneli

na.
—- i Ženotas?
—Suprantama.
— Gerai uždirba?

motyna atlankyti.
— Kad taip Vieszpats duo

tu, dar karta man ji pamatyti.
... i
- Sveczias nuleido galva. 

Per jo veda, kaip žirniai asza- 
ros pradėjo re,dėti i*r jis skaus
mo suremtas, puolė priesz Gir
diene ant keliu. Girdioriefe vei
das iszbalo, ka& ka ji tuo syk 
pamanė. * '

— Atleisk man, j bangi 
gimdytoja!... Asz tavęs neklau- 
siaus... Asz tavo sunūs; Zigmas 
Girdys. Atleisk man, mama!....

.— Mano sūnūs! Ar dangus 
tave atsiuntė... O, brangusis!.’.

Jiedu susikabino, susiliejo in 
viena figūra ir ilgai abudu ty^ 
lojo. .

Užvalandos vėl abudu •susė
do. Girdiene verdandziomis 
akimis-jin žiūrėdama, prabilo:

— Bet tu sakei, kad esi 
svetys isz Amerikos ir skara 
mtn nuo brolio parvežei...

— Ir už thi man a tie isz. 
Neturėjau daugiau ka sakyti... 
Asz isz Mažosios ^Lietuvos at-

Bet

man

prio to dar kuomet pabaigsiąs begrisz. Nebegrisz riiękados! Idiena.

1

■— Po tris ir puse dolerio in

Asz isz Mažosios ^Lietuvos at
vykau ir tė dovana mano pa
ties yra pirkta.

Tu nematei mano bro-
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pauksicziuPasikalbėjimas
apie savo gaspadoriui.

Za&is: — Ar žinai i - kurkinai 
kad mano gaspadoris moka nu- 
duot puikei balsus vi^U žvėrių?

Kurkinas: - Tai nieko, mano 
gaspadoris teip puikei galėjo 
nuduot giedala gaidžio, jog 
kaip užgiedodavo, tai tuojaus 
saule užtekėjo.
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IMIAU Plocko gubernijoj, 
ten kur vadina visi aklais 

Mozūrais. T 
kalba kaip nori, 
nes gimtines szalis buvo meili; 
ne tiktai szalis, nes upelolei, 
girios ir akmenelei, ant kuriu 
būdamas jaunu ne viena karta 
sėdėjau. Paliksiu ta viską o 
grisziu prie savo apsakimo. 
Tėvelis mano 
mane jaunu, 
motinėlė turėjo sunkei dirbt, 
idant mane ir save iszmaityt ir •* 
szeip teip apdengt. Oj maczian, 
kas tai yra naszles gyvenimas. 
Norint buvau mažu vaiku, bet 
supratau ir maeziau skriauda 
mano motinėlės padarytu, ant 
ko asz ne galėjau žiūrėt ir no 
viena karta norėjau tuosius 
skriaudikus nukorot.

Teip praėjo jurmi metai ma
no kūdikystes. Daug nuken 
cziau, meldžiausi ir verkiau, o 
ir klastas žmonim varinejau; 
stumdė ir musze mane svetimi 
o ir locna motina 
kumszcziu kol ne

Tada motina mate, jog 
aliu ant

Pegul sau svietas 
nes del nia-

numirė, palikes 
mano varginga

karta

nesigailėjo 
sukakau 12

metu, 
jau galiu ant saves duona už
dirbt ir atidavė mane pas vie
na kaimuoeziu, vardu Mikola, 
kiaulių ganyt. Buvo tai žmogus 
dorans gyvenimo, nes labai 
piktas, ba ne viena karta man 
kaili ižbubino, nes vis teisin
gai, tai pats ir szendien pripa
žinau. * 4

Mano gaspadorei turėjo no 
maža pulkeli vaiku, sunu ir 
dukterų, 
tiktai pasiliko viena mergaite 
Alena, už mane 4 metus jaunes
ne. Augome sykiu, tiktai jiji 
augo lepinta ir cziueziųota, o 
asz kaip vabalėlis ant pievos, 

mėgau žiūrėt 
ant Alenos, nes vyreli mano, ir 
buvo ant ko žiūrėt, ba ka buvo 
patoga, tai patoga. Aplinkinė
je ne buvo panaszios jiai. O kai 
Ar man vargszui mislyt apie 
turtingo kaimuoeziaus dukte- 
re, kad kada gaut už paezia. 
Akias sotinau ir seile rijau, tas 
buvo del manes viskuom. Vė
linau Alenai viso gero ir mėgi
nau sau isz galvos ta meile isz- 
muszt.

Ne tiktai asz, nes ir visi kiti 
bernukai isz kaimo, kaip bites 
apie grineze Alenos tupinėjo 
ir dūsavo. Senas Mkiola nesis
kubino duktere iszknst, tai ir 
ne labai mėgo, jog goveda vai
kinu apsiaubi nėjo grineze, nes 
kaip sake: - Da turiu gana 
laiko ir tada iszleisiu, kaip at- 
sitaikins tikrai geras vaikinas. 
Ir Alena iszaugszto žiurėjo ant 

ne apie viena ne

vaiku, 
nes visi iszmire, ir

Nuo mažumes

vaikinu ir 
mistino.

Asz tai temindamas, 
nau sau: O ka, vaikine gal po 
kvarabu mergina manije insi- 
mylejo? Nes asz ne kvailas tu
rėt vilti tame. <

Žmonis, kaip žmonis: prado-, 
jo kalbėt, buk Alena laike jo- 
inarko, susipažino su kokiu tai 
Jonu, turtingo ūkininko annum 

;<ir - jog vienas antram patiko. 
Asz tikėjau ir ne tikėjau, ba 
žmonis daug pritauzija. Nes 
tuom kart žmonis turėjo teisy
be, ba ne trukus sztai ir Jonas 
pasirodė. Senas Mikola priėmė

misli-

jin svetingai, apžvelginedamas

I
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akyvai, rodos norėjo permatyt 
perdėm in giluma duszios. Mo
tina, ne žinau del ko, turėjo 

Alena norint 
ir buvo nu-

ne žinau 
aszaras akvse. ♦ 
džiaugėsi, vienok 
liudus.

Jonas pradėjo tankiau atši
pinki net ir maeziau, jog vienas 
už antro buvo gyvaste atida
vęs. .

Ant galo senis dasekes, jog 
Jonas yra geras vaikinas, pri
žadėjo Alena už paeze, o asz su 
pusiauverksmu laukiau kada
duos ant užsako. Nes ne visada 
tas stojasi kaip žmogus misll- 
na. Teip ir ežia tas stojosi; ba 
kada Algna su Jonu džiaugėsi, 
tai pasikelinejo juodas buris. 
Užstojo kare: Jonas turėjo no
rą su kitais traukt, nes jam bu
vo gaila Alenos ir nežinojo ka 
pradėt. Sarmata jam buvo likt 
namie, ir gailėjosi palikt Ale
na.

Oj vyreli pamenu labai ge
rai, kaip mes sueja in pulkeli 
traukome isz kaimo, 
lis iszrode baltas
Drebėjo kaip lapelis ir norint 
žiurėjo, 
ne

tai Jone- 
kaip drobe.

kaip Alena raudojo 
su žiurstu szhioste. 

man baisei 
ant szi rd i os,

tai nieko per aszaras 
mate. Asz tame laike ir 

dirstelėjau in szali grinezios ir 
maeziau, 
ir aszaras
Nakai, JJ-gj ir 
graudu pasjfjgre 
jog net apatine lupa pradėjo 
tinųiset. Na ir asz ne isz kelmo 

asz ne esu boba 
sztamo šutve-
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Del Musu 
Vaiku.
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Raszo Dėde Kovas.

KAIP ATSINESZI MERGI
NOS IN VAIKINUS.
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SAVOGERAS PIEMUO
AVELIU NEAPLEIDŽIA.

sekmadienyje,Atsitiko tai
L u k szi u ba ž n y t k i em y je.

nuo bažnyczios, 
ganė avinin- 

Tame lai- 
suejo in

Nepertoli, 
ant dvaro lauko, 
kas didi buri aviu, 
ke, kuomet žmones 
bažnyczia ant pamaldų, avys 
jau visos buvo aprimusios, 
szviežios žoles prisiedusios at
rajojo, o kitos po medžiu pave
siu gulėjo.

Aviniukas pamėgo nueiti in 
bažnyczia ant pamaldų, pasiti
kėdamas kad jo avutes apri- 
musos, isz czion niekur nepas:- 
kilnys eitie.

Palikes avis ir nuėjo in baž
nyczia,

Kaip sykis, atsitiko, vos tik 
inženge in bažnyczia, tuom 
kart kunigas pradėjo Evange
lija, skaityti, 

savo

Jei esi iszmintinga.ir dora — 
visi vaikinai tavimi džiaugsis 
ir pateikanja.

Jei esi maloni, nepikta,— 
vaikinai mėgsta su tavim pa
kalbėti ir pajuokauti.

Jei esi nepuiki, nesididžiuoji 
isz savo ypatybių — visi tava 
myli ir džiaugiasi.

Jei esi (birbszti, ypacz užva- ‘ 
duodama savo mama naminėse 
liuobose — visi aplinkiniai ta
vim gėrisi ir tave giria.

Jei esi turtinga, o isz to pu
tiesi, — tad tave paskaito kvai
la.

Jei esi tingine,
tingi mamai padėti prie nami
niu darbu, — vaikinai mato ta* ’ 
ve busiant netikusia motere.

Jei mėgsti puoszties, o trio- 
ba tingi apvalyti, — vaikinai 
mato tave busiant netikusia 
motore.

Jei mėgsti puoszties, o trio- 
ba tingi apvalyti, — vaikinai 
apie tavo szvaruma abejoja.

Jei esi gailestinga ant varg
dieniu ir naszlaicziu, — visi 
tave kai žemezuga brangina.

Jei 
mama

o ypacz jei

kad: — “Geras 
aveliu neaplei- 

— Aviniukas iszgirdes 
jautėsi lyg už-

piemuo 
džia. ” 
tuos žodžius, 
gautu, norimojo; jam avys v ie
nos paliktos rūpėjo ir pabaigus 
Evangelija skaityti, iszsisku- 
bino pas savo avis.

Ant laimes, paspėjo pribūti, 
jei bent tik kiek vėliau, gal but 
su
dvaro 
liai” 
domiesi

iszpirtas - ir 
tiktai vyriszko 
rimas.

Czion ne kalbesiu kaip am 
kares buvo, tegul tas mano po
pieti je pasilieka o ir sau per 
ta apsuk ima ne noriu panauji- 
net žaidulius szirdies. Tiktai 
pasakysu tai, 
musztines kada užstauge anuo
tos ir ant musu szvadrono ar
tinosi sukuris. Jonas laike už
siėmimo vaiske rodos buvo už- 
mirszes apie Alena ir būdamas 
narsum ir drasum vyru, visur 
in musztinė buvo pirmutiniu.

Tame pamatęs mane, prisi
artino ir tarė:

— Baltrau, niekai sziadien 
man teip ne gerai ant 

szirdies... gal tos 
(kulkos) ka pro ausis lėkda
mos gieda saldžei, tai ramuma 
atima...

Da ne pabaigė tu žodžiu, kao 
szitai puola priesz mudu karto- 
ežius, subirzgė, o paskui kaip 
migla pasikėlė... Kada asz at- 
sikvotejau, gulėjau ant žemes, 
mestas dideliu drutumu, arklk 
nuo manes tolinus gulėjo; mė
ginau atsikelt, 
jog turiu sutriuszkinta koja. 
Tuoj szale manes gulėjo Jonas, 
turėjo kraujėis pasriuvusi vei
dą, ne krutėjo suvis. Teip asz 
paszaukiau: Jonuti, broleli, at- 
sikvotek, dirstelėk norint kar
ta ant manos. Jonag atidaro 
akis, nes labai sunkei, ba jau 
smertis ūžtom i nėjo, norėjo kal
bėt, nes matomai negalėjo; pa
kele ranka, parodo in tėvynes 
szali, atsiduso sunkei ir Dievui 
dusze atidavė! Asz isz gailes
ti es apkvaitau. Kada ntsikvo- 
tėjau, radausi gydyneja, o lo
vose buvo girdėti vaitojimai 
pažeistu ir kriokimai mirsztan- 
cziu.

liūdnumu užsibaigė. Mat 
isztvirkeliai ‘ ‘ pisore- 

po giria medžiojo, ves- 
kurio 

buvo iszbege in palaukia, o 
avys szunis matydamos didžiai 
nusigandę kas-žin kur butu isz- 
siblaszke.

Aviniukas, supratęs Dievo 
pagelba; tame jo atsitikime, 
puolė ant keliu lengdamas gal- 

ir pade-

diena,

w

Buvo kelios dienos po karei

szirdies.
jog laike vienom

sesukei?

neS jaueziau.

$

f

■I

‘ pisore-

szunu gaujas, 
in

nusileidi ir gerbi savo 
ir tęva, — tikrai tave 

visi augszcziausioj dorybėj 
mato.

Jei esi dievota — visi aisz- 
kiai mato, kad busi isztikima 
savo mylimanrjam.

♦ ❖ o
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SAULE.

lavonai buvo palaidoti. Koja 
mano nesidavė sutyėrt, turėjo 
nupjaut. O kiek asz nukenezian 
sopulio, kiek iszlaikiau vargo, 
tai tiktai paežiam Dievui žino
ma! Kada jau man buvo bisku- 
ti geriau ir pritaiso man medi
ne koja, iszfiivilkau isz gydy- 
nes, ba troszkau gautis in kal
ina, kad prie sveikaus oro at- 
gaut kiek pajiogu. Gavau pri
glauda pas viena ūkininką ku
ris man ne pavydėjo sžmotelio 
duonos; asz kiek galėdamas 
dirbau, kad užsiinoket už pri
glauda. In koki laika pradėjau 
labai nerimaut in savo gimti
nes kaimo ir nuolatos man ant 
mislies buvo numirus motinėlė 
ir grineze Mikolaus. Na ir lei
daus su medine kojedr dviem 
kriukes. Apveizda Dievo mano 
no apleido, ba- kaipo ant kolic- 
kaus žalnjerio kožnas susimy
lėjo ir szaukszto viralo nesigai
lėjo, už ka tegul Dievas mila- 
szirdingom szirdim laimina!

asz kiek

doA klauso: o jis kur!
O Dievulėli! Diovuleli! kaip 

iszrode ta piergna!... panaszi 
in szeszoli; akis tiktai žiba ir 
in mane buvo insmeigtos. Da 
eidamas in savo 
nau kaip pradėt kalbėt jaign 
pasimatysin su Alenai ežia vy
reli apie viską užmirszau.

Vos isztariau inikcziodarnasi 
Alena jis gyvas... liepė tavb 
pasveikint, da likos tonais,'ba 
serga, g 
na laukinei nusijuokė ir tarė:

— Dėkui tau Baltrau už 
tavo melagysta, to ne reikalau
ju; asz maeziau Joną, kaip su 
kitais likos didelioje duobeja 
pakastas. Ar npo 
neszi pasvei kibimą ? 
nueidavau pbs

g u 1 i gy din y czi o j a.

sveikas

KOLEDU RYTAS
. ■ IMRII .11 ..>■■■.». .«y> III. ...... — ,1,

— Bukie sveikus geras 
Baltreli, ne užmirszk apie ma 
no motinėlė, melskis už mane 
ir Joneli.

Ant rytojaus anksti nuėjau

va linkui bažnytėlės, 
ko jo už Jo malones. .

dj» ♦}> ♦J*

> JAUNYSTE.
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Tula vakara, temstant,

kainui misli- '’pas Mikoliene ir ka paregėjau? 
Szitai radau verkente graudžei 
motina, o duktere paszarvota. 
Smitai Alena nuėjo pas savo 
jauniki prie kurio labai ilgai 
lindėjo. '

In meta persikėlė in kita gy
venimą ir Mikoliene, ba ne ga
lėjo rimt likus viena ant svic- 
t°\ ' ;

Sziadien viskas nuėjo in ,už
mano szirdyje

tingi-
Ale-

mirsza, tiktai
r. ■ 7

tas pasiliko ant ilgai.

larbszti neturtinga ūkininke 
grižo su vaikeliais kaiman isz 
darbo laukuose. Jiems besiar
tinant prie trobos, staiga pasi
rodė žibanti lempa ant stalo.

“Kas ten yra?” suszuko nu
stebės Jurgutis; “musu troba 

tai kas-gi užžiebė

.1

Teip eidamas pribuvau in 
musu kaima; 
pas Mikola, 
pas žmonis klausinėjau ir da- 
žinojau, jog Mikola bus metas 
kaip numirė. Motina tuom Įnik 
paėmus savo broliuna pas save, 
gaspadoriavo, o apie Alena ne 
drisau klaust, gaila man buvo 
nobagelos ir szirdis smutka 
prijautė. Vosflin troeže diena 
npsidaviau pas josios Motina, 
su duktere sėdėjo grinezioje, 
Mikoliene verku, Alena ka toki 
įsiuvo. Kada inojau, dirstelėjo 
motina su duktere ir kliktele- 
jo ne savu balsu, asz tuojaus 
motinai mecziausi in kojas o ir 
jiji mano su aszaroms' pasveL 
kino. Nes Alena buvo kaip ne-

no e jau* tuo jaus 
ne drisau, tiktai

negyvu at- 
Tankei

Mikoliene, nes 
apie Joną ne kalbėjom. Apie 
szi irta kalbėjome su Mikęlic- 
no, nes Alena kožna karta tilc- 
j°- . / . /

Karta atėjau pas jodvi vaka
re ant pasikalbėjimo, ba diena 
buvau užimtas < 
mane linksmai pasveikino':
—Sveikas drūtas Baltrau 

labai troszkau tave pamatyt.
Nusidyvijau isz jos linksmu

mo, dirstelėjau jiai staczei in 
akis, jiji nusiszypsojo.

— Tai tau dyvai jog-asz 
linksma, o žinai del ko? Szitai 
szianiikt maeziau mano Jonu
ką: stovėjo ‘už lango laukia

TĖVYNĖS RAUDA.
v •

p ji mano

bile, akis in mane pastato, ro- 
I. * >

•iv

darbu. /Mena

1

ant balto arklio ir nuolatos mo
jo in manė• . jis manos lauke1 
kone bus motas, szianakt atjo
jo, roike’rengtis.

Motina man su aszaroms ap
sako,
spaviednes ir ant Smerk rengė
si. Gailestis mane apepio ir 
iszejau laukan, o Alena inąno

jog sziadien l)UVo prie

pavijo, padavė  - man ranka it 
« ‘ ’ ftarė:
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Ak! girdėk užima
Girioj ąžuolu,
Lyg tėvu szaukima
Isz mirties kapui

Ak! tai dar atskamba
Isz senu laiku,
Kaip, verksminga truba
Musu proboeziu:

Eikszte, sunu 
Ginkit su kardu 
žeme boeziu savo, 
Atpirktu krauju!”

Ak! girdėk ta užima
Senu ąžuolu b
Tai patirsi rąudu
Boeziu szaukianeziu! ,,.k

Broliai,' broliai dirbkim 
Dabar laiks yru; ! )
Prakaito neskųsimt r*-r* | ą .
Lietuva gyvu!

Boeziu " ndpaminkiift1 
M tisu karžygius;

4 4 mano

1 1

»u;

/ H4 * I < 
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Bot juos apsaugokjin,
Žeme j gulihcziusL —- 

a m : M. Lemkis.
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Jaunyste, thi yra panaszi in 
vasara:

Nes jei vasara javus, daržo
ves ir vaisius nerinksi, tai žie
mai atėjus, neturėsi ka valgyti.

Taip pat ir jaunyste.
Jei jaunu būdamas,

niausi1, nedirbsi ir ateieziai ne
susitaupysi, pasenės turėsi el
getauti, vargti ir pas kitus pra- 
szytis prieglaudos ir paramos.

Tūkstanti kartu tas laimin
gesnis, kuris kitiems gali duo
ti irjuos paremti, negu tas, ku
ris tur pas kitus melsti para
mos ir suszelpimo.

Jaunyste, tai dienos darbo, 
o senatve, tai laikas atsilsio.

<•
NAUJOS PASTABOS.

Zmogus kiekvienas, yra gra
žiausias ant žemes 
verimas

Dievo sut- 
jei tik jis pats ne

pavirsta in gyvuli. •
Netikėliai nieką, taip 

pat labai indomauja tikybos 
dalykais, bet su tikslu, kad 
juos panaikinti.

Kiekvienas tur but atsargus, 
jei susieina su kuom kalbėti, 

permatoma kokia 
draugo szirdis yra.

Protingas žmogus, susitikęs 
dranga, perleidžia ji savo min
ties akimis nuo galvos iRi ko
jų — o paskui atsargiai kal
ba.

Protinga moteris arba, mer
gina vieszuose susirinkimuo-

susieina 
nes nėra

m

• lt 1 • "se, niekada nekalba apie kitas, 
tarsi ją nei nepažysta, — tik 
žiopleles ir savymyles pirma 
kitas, negu save atranda.'

M

/
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tuszczia: 
lempa ? ’ ’

“Asz manau kad tėvelis tai 
padare,” tarė Magdnte, “nes 
jis turbut s\ grižo isz miesto 
mums laukudko bedirbant.”

Vaikeliai inbego triobon ir 
rado savo tėvuli.

Sekanti rj’ta Jurgutis ir 
Magdnte gelbėjo tėveliui ir 
mamutei grėbti sziena. Saule 
spindėto spindėjo, ir vaikeliai 
buvo labai Inksmam upe. ■

“Na, vaikeliai,” tarė mamu
te: vakar atminėto, kad tai tė
vulis užžiebė lempa trioboje; 
ar jus man galite pasakyti kas 
užžiebė sztai ana saulute, kuri 
dabar spindi danguose f”

“Taip!” tarė Magdnte; “tat 
muns brangus Dievulis ja už
žiebė. Nes jei mažiausia lempu
te negali pati užsižiebti, tffi ir 
saule pati nenžsižiebe. Dcvulift 
jai suteikė szviesa.”

“Tai tiesa,” tarė Jurgutis. 
“Dievulis sutvėrė visus daik
tus. Saulute, menulis, žvaigž
dutes, žolele, gėlės ir medeliai, 
ir visa ka tik aplink musu ma
tome, tai yra Jo ranku dar* 
bąs.” '

“Derlingoji žemele, žvaigž
dėtas dangus’ '

Apreiszk’ Dievo gale ir mei
le del mus.’

ir

Indi josią yra 318,132,537 ' 
Kaip yra dydelin

*
gyventoju.
sklypu Indije, parodo, jog ant
kožno 100 gyventoju ant svie
to, 18 gyveniIndi josią.yveuiįr Indi josią.
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Dievo Simus, tapes žmogum, 
iszmokino mus tu tiesu, in ku
rias reikia tikėti, ir tu insaky-
mu, kuriuos reikia pildyti dat- 
bais. Bet jisai neskyrė szven- 
cziu didiems atsitikimams mi
nėti, nei Jo paties gyvenimo 
sukaktuviu neinvede. Žmonos 
szvenezia Kalėdas neturėdami 
niszkaus insakymo isz Dievo, 
bet szvenezia visi krikszczio
nys del to, kad ir be insakymo 
visu szirdys, mylėdamos V. Jė
zų, nori paminėti Jo gimimo

— sukaktuves.
lYtjiroczio szvesti 

nėtlnvo pirmais t., 
tdfe metu po Kristui.

paties gyvenimo

i Kalėdas 
trimis sziin- 

Tais lai- 
kius krikszczionys gyveno tarp 
Bymo ir Grekijos stabmeldžiu. 
Stabmeldžiai 
inprate szvesti savo pramany
tųjų dievu gimimo dienas. 
Gruodžio meiieysje stabmel
džiai ypacz szvesdavo 
gimimo diena.
vidurvasario vis trumpina sa
vo szviesa kasdien, 
džio pabaigoje liaujasi

nėtlnvo

ir senovės buvo

gimimo 
meiieysje

saules
Mat saule nuo

tik G mo
ta da

riusi ir pradeda i Įgyti. Ta sau
les permaina stabmeldžiai va
dindavo Nepergalimojo Gimi
mu.

Krikszczionys bjaurėdavosi 
stabmeldžiu inproeziais ir ne 
norėdavo juose dalyvauti. Del 
to krikszczionys ir V. Jėzaus 
gimimo sukaktuves neszvesda
vo 
vitszum.

Ketvirtame

i

per tris szimtus metu su J_ f 4
szi m te metu 

krikszczionija užvaldė pasauli. 
Tada jau nebuvo pavojaus 
stabmeldiszkai iszrodyti, arba 
stabineldija užsikrėsti. Paezios 
stabmeldžiu szventes arba su
mažėjo arba visai isznyko. Bet 
dar truko kelios deszimtys me
tu iki kol krikszczionys pradė
josZvesti. V. Jėzaus užgimimu 
sukaktuves.

Buvo gana stambiu kliucziu 
tai szventei investi. Evange
lijose buvo paminėta, kad V. 

penkioliktais Ti- 
metais, 

bet nebuvo pasakyta nei kokia
me menesyje nei kokia diena. 
•Jeruzolimoa vyskupas szven- 
tasis Kirilins raszc popiežiui 
Juliui Pinna jam klausdamas 
kokia diena ’Teikia V. Jėzaus 
užgimimą szvesti ir patarda
mas' Szvcntajain Tėvui pažiū
rėti in žmonių saraszus pada- 

Betlejuje nugabentus 
Szventam vyskupui 

ijėparejo in galva, 
stabmeldžiai V. 

Jėriius gimimu nesirūpindami 
nelaiko nei smulkiu Betlejaus 
užraszu, 
trauktas kiek buvo ir kokiu 
žmonių 
vien tas sutrauktas, panaikin
dami vardu ir pavardžių lapus, 

z Jonas isz Nikiu raszo, kad 
Julius I atsakęs Szv. Kiriliui 
ir liepes V. Jėzaus užgimimo 

Gruodžio 25 d. 
rodėsi, kad szv. 

Julius I bu^o skaitės tuos Ry
mo valdininku užraszus, bet 
mes abejojame. V. Jėzaus už
gimimo diena tapo sužinota 
Veikiausiai szitokin budu.

Žydu tautos kunigija buvo 
padAlir 
viemąi skyrius dukart kas me
tai' ‘Itimaudavo Jeruzolimos 
bažnyčioje per viena savaite. 
Zacharijas szv.’ Jono Kriksz- 
tytojo tėvas buvo isz gimines 
Abia..Ta kunigu gimine pri
klauso prie asztuntojo sky
riaus. Taip tvirtina Žydu uŽ- 
raszai. Asztuntajai gimįnei ru
deninis tarnavimas bažnyczio- 
je 748 metas nuo Rymo miesto 
inkurimo atsiejo 9 d. Spalio 
menesyje. Szesziais menesiais 
po to angelas Gabrielius ap- 
•eiszke Marijai V. Jėzaus už- 

mima. Tai turėjo būti Kovo

Jėzus gimė' 
berijaus Ciecoriavimo

1 rytus 
h Ryman.

vhl^lininkai
kad Rymo

o padare isz j u isz-

užraszyta, pasilaikė

diena szvesti
Nikiu Jonui

ita-in 24.skyrius. Kiek-

Taip tvirtina Žydu už-

11
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Kai-kurie
kad Dievas

menuo. V. Jėzaus užginamas 
invyko 9 menesiais po npreisz- 
kimo, t. y. Gruodžio menesyje.

Šunie iau susekti del ko tapo 
parinkta dvideszimt patiktoji 
diena Kalėdoms, 
rasztininkai sako,
stebuklingai ptidnres, idant vi
si be susikalbėjimo sutartu ta 
paCza diena szvesti Iszganyto
jo užgimimo szvente. Nebutn 
Dievas daros to stebuklo, jei 
dipna nebūtu buvusi teisingai 
pataikyta. Bet mums iszrodo, 
kad stebuklo ežia nebuvo visai, 

autoritetas 
szventimo 

popiežių ' autoritetas 
kad ir Kalėdas visi eme szves- 
ti Gruodžio 25 d.

Kalėdų szventes 
yra paminėti ta stebėtina Die
vo malone, kad Simu atsiuntė 
užgimti ant žoities. 
kokioje dienoje daromas tas 
atminimas, 
žmones atmintu Dievo geruma.

Visi trys V. Dievo Asmenys 
buvo perteke danguje visokios 
laimes. Nei vargas nei rūpestis 
nei mažiausias szeszelis nega
lėjo 
Bet Dievas mate žmonos ne
laimėjo, in kuria jie patys sa
vo liuosn noru inkliuvo. Savo 
noru ir jiegomis žmones isz tos 
nelaimes negalėjo iszsigelbctj, 
dėlto Dievo Simus tapo žmo
gum, kad juos iszgelbetu.

Būdami nuodėmėse ir Ver
gaudami piktajai dvasiai žmo
nos savo kentėjimus dauginosi 
bosiaugsztindami vieni už ki
tus, nes isz to kildavo kovos ir 
karai tarp ju. Godulyste -taip
gi prisidėdavo prie vargu pa
dauginimo, nes del turto žudy
davusi vieni kitus. Kimo gel- 
duliti nevaldymas ligomis*bu
vo žmonių vargu daugintoja:.

DieVo Simus * užgimdamas 
žmogumi parodo visiems, kad 
reikia ir galima apsieiti be tr. 
trijų daiktu, kuriu sugedusioj! 
prigimtis labai trokszta. Jis už-

Pop rėžiu 
Velvkii

nu! iesc 
taisykles;

padare,

reikszmo

Nesvarbu
dienoje 

bet

drumsti 
Dievas

j U

svarbu kad

linksmybes.

isz neturtingos

gimė visai negarbingoje vieto
je, net ne žmonių gyvenime tik 
gyvuoliu tvartelyje. Priepz pat 
užgimsiant žmones jo motina 
buvo atstume nuo savo duriu 
kelefoje namu.

Jis užgimė
szoimynos ir užgimęs nei lop- 
szio nerado prirengto. Nei di
džiausio vargdienio vaikams 
užgimimo dienoje nebūva taip 
sunku. Jam nebuvo nei lovos; 
reikėjo pasitenkinti gyvuoliu 
ėdžiomis.

'Apie leptimus nebuvo kal
bos. Ptilėstinoje žiemos neszal- 
tos, 
būva szalti
Kristus gimė lytu metu, nes 
tik del to Marija ir jeszkojo 

tvartelyje, kad

džiausio vargdienio

l>et Gruodžio
ir sziurpus lytus.

menesyje

prieglaudos
buvo szaltu lytu laikas.

Savo užgimimu Iszganyto- 
jas pamokino mus pamažinti 
vargu daugybe patardamas ne- 
trokszti garbes, turtu ir lepm 
mu.

tie 
2!^'

Tėvas dukterų.
— Kaip matau, tai Juozas 

mylisi vienoje isz mano dukte
rų, o katroje Onoje ar Paulino
je?

. — Tai-gi asz norėjau tavps 
klaust, katra isz juju geresne, 
ba tu geriau žinai tavo dukte
rs. . ...... L

Atsitikimas isz tikro 
gyvenimo.

h) ~ »a .f■ j j
4 t A

— NHgortii jaigu žtfiogus 
gyveni’ ptits’-J'phsak’O'' Ponas 
Dievai, 6>szVetiti Jdjo įžodžiai 
iszsipildo iltį i kožnd 'žmogaus; 
kuris geidže turėti ’’gerti-valgi 
ir apkkalbima. - O, jaigu 'ne ta
sai valgis ir apskillbimas, tai 
merginos pasensiu' kaip gry
bai, o mes vyrai kaip supuvias

iszsipildo aili kožnb 'žmogaus;
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kalėdos
- Ei, garbe duokim Vieszpacziam Galybių t > • v  —... — ~ t /Kurs vienu žodžiu pasauli sutverei

' Dabar stainelei žengęs isz Augsztybes
h • Dievyste savo žmogysten invere^r'

I Y . I » l!< Akt --~
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Priesz Jin pasaulfti milijonai' drob|i 
O jis patilpo pindj ’vystyklėliu.

Būriai padangėj aniolA “prdgydo —

bangus ir žemti Mzgautiliainustebo —
fezaltyje verkia Dievris — kudykįliu,

M

Be tie jum siiinczia ttiėmėheliu gauja,
Toli iszmincziaL paskiįiti ikzvydo 
Beflejun skuba — i 

f

seni,

medis tvoroje... Gerai kad teip | 
ne yra ir gerai, jog vienas pas- j 
kui kita bėgiojo ir susivienijo, ’ 
nes tokis yra paskyrimas nuo I 
Dievo, jog paeziuojesi jauni ir !

iszteka jaunos ir senos,
patogios ir negražios,'‘ilgos ir 
trumpos, storos ir plonos. Ko
kios jos nebūtu, 
sas 
gesne Ivtis. 
tai <k 
ko teip yra 
isztirineti. Kada asz sulaukiau 
tiek metu, 
jot kur asz ant senatvės apsi
stosiu, paregėjo mane Magdn- 
ka,‘‘tebyre mano pati, drauge 
nurĮi'o gyvenimo, motina tuzino 
valkti, mano i skalbike, krian- 
cziuS, daktaras, dažiuretoja li
goniu, mano mokytoja, ba ma
ne tankei mokina, kaip turiu 
žiūrėt kitiems iu aki, toji mano, 
mano, mano, 
mano 
kratoma, ba kur e j nu

payman t vi- 
jiaisos “‘pato-vadiname

O mus vadina už 
bjauresne1 lytis.

? y

’V Dėl 
tai negalėjau da

jog pradėjau abc-

mano

tai ta
nia ne,

G Na ir Magduke 
trauke, jog negalėjau 
Šios atsikratyt, 
nas

milema draugi 
gyvenimo yra ne atsi*

sai aniolas seka paskui 
idant kur nestovėtai! per ilgai
ant kampo ir nežiūrėjau in 
patoges kojeles mergaieziu su 
truinpomszlėbukems. '» 

mane pri- 
nuo jo-

Prilipom vio- 
prie kito kaip sziauczisz 

ka smala prie pado. Apsive
džiau su jaja, teip, kaip tai pa
dare mano tėvas' su mano mo
tina, o asz sūnūs juju.

Buvau laimingas 
o ji j i isz ma

niams gerai,' kaip 
Asz neszjaii 
ir kapojau

ir džinu-
griausi isz josios, 
ties ir buvo 
Dievas prisakė, 
anglis isz kklepo 
Ina Įkas, 6 ji ji virė map valgi 
jiji skalbė, o asz sukau maszi- 
na kaip mulas, 
nėjo, o asz 
szniuravot gorseta idant iszro^ 
dytu plonesne, Nedeldieniais 
jiji ėjo pasirėdžius su mama in 
parka, o asz paskui jaises stū
miau vežimėli su mažu Anta
nuku, o Onuka nesziau ant ran
ku. Buvė man gerai. Visi kal
bėjo, jdg Magduka turi gera 
vyVa,' 
moteria.

Mano aniblelis Magduka vi
sur ėjo su manim, tiktai ne 
pas barberi. liikalbejau jiai 
jog tonais nėr ka jiai Veikti1, o 
barbėris nežinotu ka daryti išu 
jaja ir nežinotu kur pradėtąja* 
ja sklisti. >

In saliuna mano Magduke ir 
ne ėjo, Ne del to, mano milemi 
klausytojai, 
giart, o ne! Gerti isz bonkutes 
iszmokino jaja josios motina, 
bet jau isz bonkos negero. Nau
dojo stikleli bet už daug neger
davo. Kaip kada tiktai stikle
li kiinelio, koniako arba stik-t 
la alaus, kaip kada du a ir lan
kei tris. Po tarti skundėsi, jog 
jiai galva skauda arba gumbas 
trauke.,.. Mart* l įlilvtiti9 tanko! 
skaudėjo nuo pashinkaVimo, o 
Magdukėi nuo peraivalgimo..,. 
Ras do puiki porele moterisz- 
kam tyszijo/1 Tarikei ' man ir 
galWi1 'ėkaudojo, 'bet ' no nuo

j i ji pa si red i- 
jiai prigialbinejan

vyriu o tasai vyras turi gera
' 11:i, •

jog jiji nemokėjo

Mart i $ilva^' tanke!

kam i*y szi j e'.11 Tarikei 

viduritij* ° liktai isz gtiilesties 
del mano-pacziulcs. Tada tai 
abudu skundevos ant skausiriu.

O kad mano milema"Magdu- 
ke tankei sirgdavo ant tuju 
nuopuoliu, o ąsz turejdu sirgti 
isz gailestiep, pradėjo mane 
nužiūrėti, 
manės:

— Vincuk, pasakyk man 
teisybe, ar isztikruju tau skau
da galva ir pilvą ?

— Balsei.

ir karta užklauso

rodosGalva 
plisz pusiau, o pilvą rodos
drasko pasiutia szunis.

šėlta žvtiigžde nau,ja. t 
Žvaigžde mums teipgi pauja užspindejo •
!• i c* 1 A r> « ct4‘ * tJi žymi skaistu atgimimo kelia, 
Pasveikint begkim Jezu Atpirkėja 
Tegu Jo meile mus vienybei! kelia.

«

i

O gal iszgertumei ka? 
Nežinau.
Gal stikleli' arielkeles,

ka ?
Tegul ir teip buna, isz? 

gereziau trupinėli.
m..:' ..... : - i\-

. -r-- |r>_____ ,Tį r-~- takes
nusiimsiu arielkos, o del saves 
k i mėlio.

Maža musu 
orderi ir kada jau radosi už till- 
riu Magduka paszauke: ‘ 1

— Keidi sugryžk. Vincuk^

Tai gerai, k ' [ • XX Del
♦ į J H '/

tarnaite gavo
I f

n n h

gal ižgertmuęi stiklą glaus aiit 
vasz, ” tai Kede atneszPšy-

Z

Tegul atnesza.
Buvo guzu te,

alutis.

4 ( 
kiu...

e I I » į n lttai Kede atnesZ'sVf i

guzu te k i indelis ir

# # *

— () ka, ar da skauda tau 
galvele? *

Truputi paliovė, bet pil- 
oj pilvas!

O kaip tau Vincuk ?
Man jau: nieko nesknii-

p J

va s

da. • i

Tai acziu Dievui; Man ir ne! 
Geras tai budus! j > 
Na ir abudu pasvoikom. Ant 
galo mano ąniolelis neturėda
ma kadaugiau kalbėti tarė:

—- Vincuk, asz pnoretau la-
bai iszvažjuoti pas! savo gymi- 
uos. Ka tu ant to pasakytum?
. -— Nieko, be.t kur asz pasi
dėsiu, kada tu iszvažjuosi ?

Tu sau duosi rodą. Gali 
valgyt, ręstauracįjęi, jo kava

Na ir iszvažiavo in Detroitą 
mano milema Magduke, o asz 
pasilikau su Reide.

Ii'vda ta pati vakara pasili
kau sziaudiniu naszliu. Teip 
man pasidarė kvaila ir jau- 
czihusi kaip muse sriuboje.

Atėjo vakaras.
Vakarienes no buvo. Reide 

kriokė ant sofkos. Antanukas 
gulėjo nenurodytas,* o Onutė 
klykė kaip pasiutusį Reikėjo

\ 1 11 Alt'! 1 • . •. ( » '4 ' i

L t ...
va be vakarienes, bet iižmigt 
negalėjau. Sztai 1 kas tokis 
skambina, in duris. Ąįsikėliau 
ir ėjau, prie duriu, maniau jog

--L __ • 2'_CYjl‘' A 1!.

ęĮafau, duris}

‘ l/ *»

restauracijoi 
iszvirs Reide. « ;

paklot lovas. Atsiguliau iri'lo-

negalejau.

tai-manjszke gal sugryžoį Ati- 
((Įarau, duris^ o cze stovi dury- 
šia mano geras draugas Sta
sys.

— Kas tai 
lei?

o cze stovi dury- J *

ar jau atsign-

O ka turiu daryti. Ma- 
niszke iszvažiavo in sveczius, 
tai norints dabar truputi atsil-

0

sėsiu.
— Apsirengk,! ba turi ejti 

su man’np, nes turiu svarbu rei
kalą. ' 1

Iszejau, ba kaip cze ne ejti 
su geru draugu..., 
užtrukau taji vakara tai nepa-

Kaip ilgai

menu,.be sugryžaū anksti, apie a . x V -x i / -XVtrecziti valanda is# ryto. (Nes 
taja vąlanda> saliuninkas isz- 
męsdavo laukan mano drauga, 
tai ilginus negalėjome būti.)

ŽIEMA
Pastabos Seno Grigo.

T «*■ 0*'
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grindų kurias mano Magduke 
puikei iszsziuravo priesz isz- 
važiavima.

Padariau pats kava ir palie- 
piau Keidei pasirnpyt ka to- 
kio ant'piet.

’ Apie ' dvilekta?
<1 

valanda be
gan namon tikėdamas, jog tu
rėsiu gerus pietus. Ir isztikru
ju viskas iszrode gerai, ba ant 
stalo radosi torielkos, peilei ir 

videlcei. .....................
wr vz . y

kepalėlio sudžiuvusios duonos, 
|sž puodo ant pecziaus išzejti- 
jiėjd ar tai durnai angaras. 
Keidutes ne buvo namie. /Dirs
telėjau in puodą, nes man tais 
daugiau rūpėjo ne kaip toriel
kos ir peilei ant stalo ir nusis
tebėjau paregėjus jame koki 
tai nepaprasta maiszima, panh- 
szu in juoda kava. Argi Reide 
manė tik kava turėtu maityti?

Tai du 
kuri pasileido

stalo radosi torielkos, peilei ir 
Vidurijo gulejo/puso

i

— Ne! Tai ne kava, 
svarai dėszros, 
vatidėnije; Bet kur' dingo. Kei- 
de? Kur mano vaikai ?

Oyvds dvasios nesirado na
mie. ’Ptiodrti;’toriėlkos, vaiku 
prtneziakos, czeverykai, iszlie- 
ta kUVti, nepulk lotos lovos, tru
pinėliai duonos ir 1.1, teip pra
siplatino po stuba, jog negale- 
ma JbuVo • ne praejti. Iszrode 
pas tutinę kaip po kokiai viosn» 
lai/ ’ * ‘ ‘

Vakarė atėjau namo ant va
karienės, ’! b'et pakelijo susiti
kau I' šit ki fu' draugu, su ku- 
ritiomi'kalbejau lyg pusiaupak- 
ti apie bizni, bot nė restaurac!-

ne n u rėdžiau jojoŽinoma, nenureoziau .jojo, nes 
bus tai mažiau darbo isz ryto 
vela jin parėdyti. 

Isz ryto atsikėlėm
rebiata iszrode kaip
; i,

Vargingi sieratukai 
žiavimo motinoj

pasiremia, i 
baiala čigonu

jau visi

visi sumurzin.
, nuo is/.va-j 

neregėjo ne 
muilo ne vandenio. Poteisvbei' 
ir asz misiszluoszcziausi 
kampa kabanezios paklodes lo
voje nes abruso neradau 
kur.,

iToki tai gyvenimą » vedžiau

in

me-

iToki tai gyvenimą * vedžiau 
pen visa son vai tirt.

t^r- Da viena tokia sanvaitia 
o iszrodys pas mani* kaip bol- 
szevikiszkam rojuje. Mano* 
Magduka kada 
nepažins vaiku ne namo. t

> r— Tetdk, kada atvažiuos 
namon mainyte? užklausi4 Onu
ka.

Sniegas jau lakioja 
Žiema atgumuoja; 
Vejai kieti pucziu... 
Trauk ant ausu muc^ia.
In kailinius lyskie, 
Ant szalczio* nevyskiė’; 
Sziltai viskvepuokie 
Bet tik n.edejuokie. ' 
Jeigu lovoj sžalta, 
Insikaskie — kalta,, , 
O jei dantys barszką, ,t 
Užsiklokie marszka.

♦

Bent - kiek pagulekie, 
Ir vėl szokinekie; 
Krutink, judink kinka 
Ant kiek tau patinka.- 
Kojas apsiaukie, 
Kelnes užsitraukie, 
Vjs apsitaisykie 
Ir užsisagykie.
Durįs apkamszykie, 
UangiĮs aplipykie, 
Ke rėži o j, ą ts i sėsk ie, 
Ir kantrei kentekie.
Men tek ats idėjas, 
Nors kojas sudejas, 
Nors daug vargo tirsi 
Bet gal dar nemirsi. 
N*amiė sedekie, 
Kuria szildykie;
.Pypkelia rukykie, 
Ir ‘ ‘

r
n

7; i ft 
• H

'I

h

J

th

♦ I

Saule” skaitykie!
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Him

II

t < įtll

n

rojuje.
.sugryž namon

Ar asz žinau szirdžiuk
Teip mums liūdna be

it|Qj i vaikeli ir s man-labai 
liūdna ir.\iAęsmagu.> /

Sztąi atriilaro duris

mamytes.!>4 L

✓

— i Del,(Dievo szventq, kas 
tokis alejiia, vaikui parislepkit 
iii kampus kur kas gali!

i, 
stovinezia

Nubėgau prie įduriu 
paregėjau 
saldžiausia, pinigėli Magduka.

— uSugnyžaii ir Acziu. Die
vui, piysziAikiau su džiaugsmu

joi tiktai karezemoje, kur prie pakampes,

J. V. Kovas.

“KAM SENIEMS SIUNSTI 
DOVANAS?”

■ m ... ........ ......

Buvo tai Kuczia. Senas Kru
ežinskas sėdėjo prie lango nu
lindęs ir lauke atejnanczio 
gromatneszio: Sėdėdamas prie 
lango mate kaip žrtlonis^ejo su 

r - a » * * -t

o josią
mana

I

ir vęd u ją ją i u vįdu.
Jėzau,:Marije, Visi, 

Szvent;i, pribukite in pagialba; 
sukliko mano Magduka, teip 

'"ibaisei, jog vaikai pasislepia po IAa I . ■ • 1 •
man szmoteli

savoiszbegp isz 
kampu su verksmu prie mamy
tes.

— Kas oze atsitiko... kaip 
cze iszrodo... ka jus veiket...

alaus pildavę
precclio ir deszrosj kuri buvo 
teip kieta, jog galėjau inkalti 
iyi lenta. Rada atėjau namon, 
nepamenu. Ryte pats ėmiausilkaa cze viska teip iszmete...

tęs.

pundais isž kromu, liėSždami 
dovaiias1 del-' Siivti iftilhnuju, 
ant kOžno Veido‘ dftvėJri Imatyt 
linkstiiiimas’ ir nžįtanadimas.

kruežinskas buvo senu žmo
gum pėrgyVend savo paezia'ir 
pažinstamys. " fitiVo jisai tur
tingu bizniyrium, aukavo ant
pažinstamys. ‘ Buto 

bažnycziti, ligonbuezitt>’ir davi-

jisai tur-

nė jo doVanelėš' Oe! saVo1 pažins- 
tamn kuria da turėjo' mhža bū
reli, o varjęingtte): ^usželpinejo 

'nėsiuna-

1
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prie virimo kavos ir smožinl- 
mo kiausziniu, bet taąai darbai 
ne ėjo man geriau aiž Kęides. 
Kada nuėjau> atneszt kiauszi-; 
rtiu, ' kava man- iszvar.vejo isz 
ptiodo. !. ’ -i u •

Ėmiausi prie smožinimo pan- 
tienios. 'Pastatyt skaurada ir 
indeli sviesto; buvo;<tai mažas 
darbas, bet kada atėjo prie in- 
muszimo* kiausziniu in skaurax 
da, pasirodė/jog ir prie to rei-, 
ko "tiiroti artisto iszminte.. 

., Sttiktelejan kiauszini in krasz- 
ta skaurados, po tam antra ir 
troozia, bot rankoje pasiliko 
tik tuszczes luksztas. Kas po 
velniu, mistinu sau, argi sztor- 
ninkas man parduotu trtsz- 
czius kiauszinius. Musziu ket
virta ir deszimtą. Kas tokis 
pradėjo skauradoje szvilpti, 
bus pautiene. Tame pajutau po 

ugi cze mano visi kiauszinei 
ant grindų. Dabar’dasipratau, 
jog sii kiatitiįfrtįįs iic esmių su
sipažinęs. Už'daug ttfusziau in 
kraszta skaurėdosi Mano Mag
duka geriatf ’’taimokejoj* Ji jį

artisto iszminte

kojų ka tokio slydžio. Ziurau
’ • r X' 1 Ii • f V • • '

jog sii kiautini

tPeguI vąlhei payma tofci 
’ pradėjau po išz- 

riiauo aniolelio. '
darb^uikeb. .
važiaVimūi m"------- ■'

Miegojau volai taji i’yta o
r

ir mano tarnaite Keide. Pabu-
dinau Reido ir visus mano re
biata (szoimytią.) Reido ketino 
man iszvirti , Jtavos, o tisz nu< 
sidaviau ip ofisą prie darbo. 
Sugryžau apie deszimtą' vąlan-
„ a . a * a ‘ .u

da namo — inėjau ir tfarege-
jau kad Reide kriokė ant s<- *, i • 1 A - 1* _

verda. Kava! Pamislinau sau.
kos o ant;, pecziaus kas tokis 
verda. Kava! Pamislinau sau. 
Bet kava išsiliejo ant czistu

kaip tie mano sieratukai iszro
do ... sarmata... dulkes 
sur... o mano griydis... kas. 
do smarve! Del Dievo kas cze 
pasidarė ?

vi-

pasidarė ? *
-n.Tiejei žodelei , pasipylė isz 
burneles mano aniolejio. Mag
duka kaip isz fonografo, net 
jiai skrybėlė nusviro 
o isz suiniszimo 
puiku aksomini krepszeli 
bluda vandens, kuriame Onute 
ka tik prausėsi. Sri b!

•W”X • V A l* 1 •

in szali, 
inmete ^avo' • I jn

Paregėjus maža Antanėli len- 
dosi prie jo, bet pakelije pak-

taniu kuriu da turėjo’ tiitiža bū
reli, o vargingus1 "suss 
inaistu. Bet mcklidotf( 
davo jokioj dovnrieleU’del savo, 
sūnaus ir dukters kurie gyveno 
Westuosia, nes buvo tosios 
nuomones ,jog jiems nereikia 
jokiu dovanu, 
teip.visko užtektinai.

Praejta meta nplaike jisai 
dovaneles nuo sunaus ir duk
ters ant atminties Kalėdų ir 
sziadien lauke su dydeliu ne
kantrumu nors 
riėles. 1

Gromatneszis paejtinejo pas
kutini karta, bet meatnesze 
laukemu dovaneliu. Nusimyne 
senas Kruežinskas ir atsisėdo 
jaut minksztos kėdės gyliai už- 
s|manstias. x f II 1 “ *

nes turėjo ir

kokios dova-

■ n *

Tuom Įaik ant- Westu sūnūs
Įkalbėjo in savo paezia: — Ži-
ųai dusziuk szimet nesiusim 
nieko tėvui, nes žinai, jog ji-

liūdo in staleli ant kurio stovėt 8“1 irteip turi visko, o isz nau-
jo puikus stovylas Szv. Roko, 
kuris puldamas ant žemes susi
kūlė in tūkstanti szmoteliu. į

i;

Pasiusiu isztikruju. Ko- 
< 1 1 .

kis cze neparedkas, o Szventa 
Urszule su savo draugėms, at- 
ejkie man in pagialba. —

M,.

- Asz 
stovėjau ir laukiny kas cze 
liaus1'bus.

— Kas tau VtticukĮįu 
sergi? — prakalbėjo**iii manė. 

Skauda mgn galva ir. v.
< 11

• • • I

Man teipgi viskas sus-

liau^'bus.

pilvas

£

r;
to-

mandagiautyma1 ’ kiriuszi'nit in|’kandėjo, atsake mano aniolas., 
’ ‘ ...v .m (l jr da norėjo kti tpjęia kirbė

ti. .. bet asz iižkimsz^u įąsios 
lupeles su szmotetirt'keilLsę^ 
|ip |JCll0AlAAVVJ • M14TV fZM-**AtAĮ* • •

Pasamdyta motęriszkė per 
dvi dienas szinravo ir czistino 
ętuba, o milema, Mtig^uke ne
galėjo nupraust ^aiku, kurie 
taja diena radus dežutia sma
los ir iszsmalavo sau plaukus 
ir drapanas. O kad mano anio- - . * XI VtI r " ’1" " • M

rarika. ■ m 
t

Žinoma tdkios pauti'ėnios’ne
galėjau valgyti Gavau skaus
mą galvos isz rupesezio apie 
Magdtike, kuri sati Detroite 
turėjo gerus laikus ir su kiau- 
szineis neturėjo jokio rupes- 
ozio. Kuom vaikai maitinosi to

' . _ ' A J

T, , ( M* 
ris pasiliko . Ir buvo pakajlis^..
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nežinojau, bot gal Jčokia gera 
sžeimyna juosus szero isz mi- 
laszirdingumo. ? ;

Vakare Keide trauke pamon 
su mario goveda iir kas kur ga-
lejO ten atsigulė. Mano lovoje 
gulejoAntanukas apsiredias.

lelis per daug nesimuezintu “ H. K M. .
i va-

jo sząliko nesidžiaugs, nes ga
ji sau nusipirkt.
y Duktė kalbėjo in savo vyra: 
— Ka mes siunsim tėvui? Juk 
Kalėdos tai del jaunu žmonių o 
tie del senu. Ka jisai darys su 
kelioms skepetai tems. Geriau 
szimet nieko nesiusim.
• ‘ Tuęm kart Kruczinsko szir- 
dis buvo nuliudus, kad jojo 
vaikai užmirsžo atsiunsti nors 
mažiausia dovanelia, kad norsx 
parodyt, kad neužmirszo apie 
tęva ant Kalėdų.

Ar mažai turime'* tokiu val
ku?

Ne viskas.f

— Ko teip susiraukiąs? 
Juk gavai nuo pofto paveliji
mą važuot, tu turi džiaugtis.

___ i pa
nes ne tu-

v

taja diena, sėdau Subatos 
Įtarti prie pecziaus ir insiuvi- 
pejau guzika,s prie Reiniu. F.B. Į riu nuo paezios.

w .V. I

—; Tai kas isz to? Turiu 
velijimą nuo pono,
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