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Anglekasei suorganizavo j o 
asekuracijos kompanije.

Shamokin. Pa. — Czionais. 
ant atsibuvusio suvažiavimo 
anglekasiu posėdžio Distrikto 
No. 9, United Mine Workers of 
Amerika, likos nutarta uždėti 
anglekasiu asekuracijos kom
panije, kuri iszmokes paszial- 
pa ligoje ir laike mirties. Toji 
kompanije vadysis 
chell Insurance 
America.
Nemielaszirdinga motina pasi 
elginejo nemielaszirdingai su 

savo dukrelia.
Chicago. — Baigia istorij; 

apsakinėjo daugelis liūdintoji
Mūrijo 

gyvenanti po No 
8fį49 Bumham nli., už laikym: 

devynioliko 
pasmirdusiai) 

skiepe per du metus.
parsitraukė

“John M it
Company oi

> *

laike teismo prieszais 
na Dvvan.

15UI 
nelaisvėje 
metu dukters.

savo

B « 
v

Sudeginti per ekspložije sa- 
mogonkos.

Camden, N. J. — Du 
likos baise i apszutipti per eks 
plozijc Hamogonkos, k tiri rado 
si ant virszaus Andriaus Mo- 
niszcvskio sztoro. Ugnagesei 
rado ant virszaus tikra dirbtu- 

daug nikolio-ve munszaines, 
liaus ir brogos.

vv rm

Juoda viszta nugaiszo, bet 
Frenkis nepasveiko.

Detroit, Mieli. — Frank Dud- 
keviez sunkiai s 11 ^jxgi>. Jo mo
teris! Katrina vietoj paszaukus 
daktaru nuėjo pas čigone. Či
gone tikrindama, kad ji turin
ti galybes iszgydyti jos vyra, 
liepe atneszti viszta. Moteris 
atnesze viszta, kuri tuojau nu- 

: čigone ja pū

Kun. Knmasoni 
likos

Biondi.

1’M

:‘V

Skerdyne muzujmonu per, 
Graikus.

Londonas. — Baisi skerdyne ,t 
muzulmonu prasidėjo ant salos 
Kretos per Graikus. Daug žmo
nių nužudinta. Visas turtas 
muzulmonu likos užgriebtas 
per Graikus.
Ižgialbejo gyvastį pasikorelio, 
tasai savo geradeju apskundė.

Sudas

CHICAGAS TURI DIDŽIAUSIA PACZTJNI STOTI.
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iiiViednius, Austrije.
Grąže, gubernijoj Styrijoi ana 
diena perkratinėjo akyva teis
ina. Ūkininkas Krcutz ejdaiuas 
per savo lauka, rado pasikoru
sį žmogų ant obeles. Užlipęs in 
medi perpjovė virve ir pasiko
relis po trumpai valandėlei at
gijo, bet puldamas iszlauže ko
ja ir turėjo buti nugabentas iii 
ligonbuti. Kada po kokiam tai 
laikui pasveiko ir apleido li- 
gonbute, apskundė savo ižgial- 
hetoja, už kasztus ligonbutes 
ir insikiszima in jojo veikalus 
ir iszlaužta koja.

Paprastam sude
pasikoreliui atlyginimą, nes li
kos darodyta, jog Kreutz buvo 
priežaste iszlaužimo kojos kad 
nupjovė virvia, bet augszcziau
ses sūdąs kitaip 
nusprendė,

• Kreutza nuo atsakomvbes. I _ •
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gai szo kai tik 
cziupinejo. Paskui prasze dar 
$100 doleriu, tai Frenki tikrai

Katrina pasis- 
c i gone i $100. 

Kad vyras vis nėjo
Kterina nusigabeno Frenki ii 
dar $40 pas čigone. Bet Fren- 

Taip čigone gy- 
ir isz Katrinos rei-

iszgydysianti. 
kolino ir davė

m 
naudojamas vien tik del 

. Paveikslas parodo diržą ant kurio iszlusztina isz inniszu paczta o tas pats
----------------••• ,

r “r' -L i ■ >

Buren nlyczios. Namas yra szesziu lubu aukszczio kuris yra 
4 i

k diržas, nunesza maiszns in virsžu.
50

1 paskirtas
I ^siuntinis

metu senumo, 
kaipo Popiežiam

dukteria isz Austrijos du meta m Amerika ir jau pribuvo in 
Washingtona. Buvusis pasiun- 
linis Bonzano gryžo 
Rima.

geryn, tai parcel post * > ’■y
f

Motina sa vi

adgal ir nuo tos dienos pasi 
elgilavo -u jaja arsziau kaip su 
gyvuliu, muszdama be miela 
szirdystes. priversdama jaj< 
iszpildyti sunkiausius darbus 
kirstie malkas laike didelii 
szalcziu ir lai basa.
L **vai t

Kaimynai prisiege, jog mate
kaip motina pasielgdavo si 

kanuobjauriausia 
dienas. Mariute, kuri yra tik 
tai keturiu pėdu ir

savo

.laja pel

liūs, apsakė visu

jog turėjo gulėti

su ki-

in rankas 
draugoves

szeszis ro 
liūdna 

gyvenimą ir tai per tiumoeziu, 
nes angliszkai negalėjo kalbe 
t i. Apsakė,
ant sulūžusios lovos, smirdan- 
cziam skiepe, kuriame nesirado 
jokios szilumos, norints josios 
keli broliukai ir sesutes turėjo 
visko, o jiai buvo uždrausta 
valgyti prie vieno stalo 
tais.

Palicije dažinojus apie taja 
nelaiminga mergaite ižgialbejo 
jaja, paduodami 
mielaszirdingos 
idant rūpintųsi jaja.
Motere apiplesze mėsininką.
Philadelphia.'— Hennanas 

Skier, apreiszke palicijei, buk 
ji apiplesze nežinoma juodule 
ant szimto doleriu. Motere ’mo
jo in Skiero buezerne, kada ta
sai radosi tik vienas. Pareika
lavo du svarus kepenų, o kada 
mėsininkas ėjo in aisbaksi at- 
neszt, toji paklszo jam revolve
ri po nosia reikalaudama piiri- 

. gu. Apia!kins ka norėjo, iszojo

pripažino

adgal in

Užsimoka būti mandagu del 
kitu.

San Francisco,

kis vis sirgo, 
de Frenki 
kalavo vis daugiau ir daugiau 
pinigu, kol ji 
nei ka tik turėjo — $190, 1
mastu kvietkuoto sziIko . ir 3 
turkį^Įjįis ^brusus. Ant galo 
ei gori 
jau

KOKIA BUS PABAIGA 
MUSU ŽEMES.

i
I ATSAKYMAI.

sumokėjo cigo-
O

Calif.
Apie du szimtui žmonių kurie 
buvo mandagus ir nesigailėjo 
duoti gera žodeli del Juozo 
Bisagno, likos už tai gansei ap
dovanot; kaip parodo jojo pas
kutinis testamentas po jojo 
mireziai. • ■**■'.•* »

Terp tuju; ka aplaike dovana 
už mandaguma ir apie tai ne
žinojo randasi aktorkos, tar
nai, ezebatu szvaistytojai, dak
tarai, biznieriai, salunikas, 
nesziotojas laikraszeziu ir kiti, 
kurie už gyvasties Bisagno, bu
vo jam mandagus, nežinodami, 
buk jisai yra turtingu žmo
gum. Už ta ji mandaguma pa li
ko kožnam nuo deszimts K 
szimto doleriu.

Būti mandagu del kitu nie- 
ir nesulaužvsi 
kam

biznieriai,

cr

ko nekasztuoje
žandu,
“aeziu”
ros dienos ir 1.1.
Sultonas turėjo 105 paezes, bet 
szitas kunigužis turėjo 122 

pacziules.
Providence, R. I. — Nusiste

bėjo nemažai czionaitinei pro- 
testonai, kada
Englelieart užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro 
reverendo
Anglehcart, paduodama 
žaste kad jisai jau turi 121 mo
terių. Tasai bimbazelis, jau 
daugeli kartu papuolė in pali-

jeigu kam atsakai 
arba vėlindamas go-

Mrs. Minnie

savo 
daktaro Adolfo 

prie-

bimbazeli

rijos nagus už prisiviliojimą 
moterių ir merginu

in jeises sdvo nauja ti
kėjimo mokslą.

Isztikruju tiejei protesto- 
niszki kunigužei pradėjo ant 
giaro siųst, kur tik girdėt, tai 
peržengineja Dievo prisaky
mus visokiais budais.
Sena porele nužudyta, badai 

per nigeri.
Frackville, Pa.

damas I 1

4 4 ink ve p-

Frackville, Pa. — Szis mies- 
telis nutirpo kada daginio 
apie baise žudinstu senos poros 
žmonių Davido JBretz^v ir joje 
paezios, 52 ir lumo.
Žudinsta turėjo hts^buti kėlės 
dienas priesz sunfdima lavo
nu praejta Ketvega. Vyras ir 
motore likos nudurtais peiliu. 
Pas Bretzus tankei atsilanky
davo nigoris Howard Tucker ir 
per naktis gerdavo. Palicije 
yra tos nuomones, jog nigeris 
susibarė^ su Bretzu nudure ji,

ir bOmettf Sei

malszei isz buczemes, dingda- Q kad neturėti liūdintoji! pana-• Uj w e k h ■ • I . — , i . ui J, ^1 . • • • 4 _ •iria terp žmfnrio. Korinis Skier ( szebpadare ir su jojoiria terp žm(mrn. ■Korinis 8kier. szeh’padare ir su jojo moterių, 
iszbego lankau, . .bet juo<liilesiP»l>cije jcazko nigerio,

' nemato niekur.. ' i dingo is miestelio.
kuris

iia.^brusus.
ftfrblkalavo $1000, tai 

usziuii,K busiąs 
sveikas. Katrina tokios sumos 
nesitikėjo isz niekur gaufy to
dėl pasiskundė teisėjui Heslon, 
kuris liepe čigone aresztuoti, o 
Frenki serganti’ 
gonine. Katrina ir 
Dudkcvicz gyvena 
mond Avė.

ohė'pr 
Frenkiš

nuvožė in Ii* 
’ Frenkis 
2263 Lv-

Geležkelio stotis sudege ant 
Dearborn uliezios.

Chicago. — Senas geležke- 
lio stotis ant Dearborn uliezios 
užsidegė nuo elektrikiniu dra- 
tu ir tuo liepsna užėmė visa 
narna. Tame laike radosi szim- 
tai pasažieriu, kurio turėjo ne
mažai ergelio ižgialbeti savo 

Paczto automobilei
iszgialbejo daugeli tonu kalė
dinio paczto.

bagažus.

Namie

Liūdnos Kalėdos del szito 
žmogelio.

Brooklyn, N. Y.
Juozo Siczenskio, stovi eglele,
zoboveles ant grindų del vaiku 
ir paezios, bet ne buvo kam 
džiaugtis isz linksmu kalėdų. 
Kada Siczenskis iszejo. in dar
bo, davė pinigu ant pirkimo 
visokiu dovaneliu del szesziu 
metu dukreles Elenos, bet kada 
sugryžo namo, rado savo pa
ežiu ir dukrelia negyvus Jovu
sia. Guzas isz gazinio pecziaus 
užtroszkino nelaimingas kada 
buvo atsigulė pasilsėt po dar
bui.

Didelęs ugnes.
New York. — Konia 3000 

žmonių buvo priversti apleis
ti savo gyvenimus, o 60 sužeis
ta terp kuriu radosi 14 ugna- 
gesiu, kada ugnis apėmė visa 
skverą namu Williamsburg©, 
priemiesti Brooklyno. Blecles 
daejna lyg nęulijonu doleriu.

Schuylkill Haven, Pa. - 
f ’ ' * '
czionais isz težinomos priežas
ties. Bledes padaryta ant $10,- 
000.

Doylestown, Pa. —

Schuylkill Havęn, Ęa. — Re
formatorių ^bažnyczc sudoge

Doylestown, Pa. — Koope- 
rativiszkas malūnas prigulin
tis prie aplinkiniu (amoriti su
dege czionais su didėlėms ble- 
dems. Badai piktadaroi malū
ną padegė. Crionaitinoje ap
linkinėje likos padegta per ne
žinomas ypatus suvirszum 60 
tvartu ir kluonu verties keliu 
m 11 ■t*

Vienas Anglu laikrasztis ne 
labai senei pakele szita klausi
ma ir gavo atsukimu daugybe
įiuoz visokiu mokslo vyru.

Lordas (didžponis Evbiris 
pataria su tuo klausimu kreip
tis prie astronomu, Žvaigždžiu 

s jis pats prie j u 
nepriguli bet mislina jog saule 
turės sunaikinti žem^?

Profesorius Horvu'das spėja 
jog galu gales turės būti visoti- 

Teip. tvirtindamas 
remiasi sekanezio persev- 

žemes pluta kaskart 
auksztyn pakila nuo žemes dre
bėjimo, bet tuo paežiu laiku ji 
ir nubira. Be to, žinome visi, 
jog žeme kas-kart labiau atlyž
ta. Kada žeme tik atausz kad 
per jos pluta nei vandens la- 
szas ne persisunks tada turės 
pasijauti žemes drebėjimas ir 
pasiliaus nauji kalnai kilę. BeJ 
žeme ant pat plutos pavirszio 
nenustos birejusi ir laikuj bė
gant, su lyg is su juros dugnu ir 
liks vandeniu užpulta.

prigimties 
Vi Ii urnas

*

žinovu). Noi

nas tvanas.
,l«s
sėjimo;

spėja

Fizikas, prigimties mokslu 
žinovas Vi Ii urnas Ramžejus, 
Sprendžiu jog pirm negu žeme 
gaus gala tai visi žmones isz- 
badunes privis juju tiek, jog 
neturės ka valgyti.

astronomas Viliam

o*

Garsus
Geginsas mislina, jog žeme gali 
pražūti nuo perdaug dideles 
kaitros, ir nuo didelio szalczio.

Užvis greieziaus rodosi Ge- 
insuj susikals musu žeme su

tikusi savo kelione,je apie sau
le, su kokia klaidžiojanczia ko
meta, tai yra žvaigžde su ug
nine szluota.

Kaip matoma, sziaip ir taip 
imant, musu žemes pabaiga tai 
baisus dalykas 
gyvenantiems.

O viso pasaulio tvarkuoje tai 
paprastas atsitiki'mas, 
kus akimirksniu esame.

mums ant jos

kokiu

Nauja geležinkelio linija 
Lietuvoje.

Ek. Mockava 11. XĮ už Puns
ko lenku valscziuose kaimu se
niūnams buvo pUskelbtm kad 
greitu laiku ežia neutralinej 
juostoj bus vedama nauja. linU 
ja, kuri bus pažymima ženk
lais: smaigszcziais, paraszais 
ant sienų ir pažymėjimais ant 
žemes. Szi skelbimą apgarsin
dami, insake, kad .‘gyventojai 
tu ženklu nenaikintu, kai bus 
pažymėta'thiuimoji linija. j < “>t • ■Gyventojui, kibai suintere
suoti sžiuomi'paskelbimu ir ne
kantriai latikia. naujos linijos 
vedimo, tikėdamies, kad ji eis 
-Jm ___Ai_ 1 4

Mrs. O. R. Rockville, Ill. — 
Jeigu vanduo yra per kietas, 
inpilk kelis laszus amonijos, 

Turi patisodos arba, borakso.
apsvarstyt kiek reike^pilt —

ISZ VISUSZALIU
Užsikeisejiiriąs ant Graiku 

ministerio. .
— A na rk i šta i

kiek vandenio naudoji.
M. J. McAdoo, Pa. 

laisnu szliubo tau niekas ne 
duos. Tokios tiesos randasi vi
sam Amerike.

Chas. W. Baltimore, Md. — 
Atlantic City boardwalk arba 

turi asztuones“saidwokas
miles ilgio.

F. V. D. Scranton, 
Valdže sunaikina

J >

Atenai. — Anarkistai užsi- 
keisejo ant gyvasties graikįsz- 
ko užrubežinio ministerio, bet 

Be užmanimas nepasiseko.
Sudegina ^kataliku bažnyczia.

Quebec, Kanada. — Badai 
Kukluksklantfi, kurie kovojo 
prioszais katalikus, buvo prie
žaste sudeginimo puikios kata-

ta j i dalyka ’ 
paliuosuodamas

Pa. — 
senas bu- 

masžkrts peiC sumankiojimd, o ■ 
in juju vieta iszleidže naujės. 
Pirma sukerpa pusiau suskai
to, po tam sukapoję ant szmo- 
teliu, verda ir maisz© pakol pa
silieka tik “zupe” isz kurios 
dirba visokius daigtus ir par
duoda ant atminties del pribu
vusiu in Wasingtona.

A. L. Bridgeport, 
Ejles netinka, užimtu per daug 
laiko pataisyt ir perraszyt. Ge
riau tamista paraszyk kokiu 
naudingu žinueziu, > ba poetu 
nebusi.

zupe

Conn. —

Vilniaus bedarbiai.

Iki spaliu men. 1 d. Vilniaus 
darbo biržoj buvo užregistruo
ta 1500 bedarbiu. Spaliu men. 
užsirasze dar 479 bedarbiai. 
Isz j u 253 žmones spaliu men.
gavo nuolatine vieta, arba bent 
laikina darba. Lapkriczio 1 d. 
darbo birža turėjo pramones 
bedarbiu — 459 žmones, be tik
ro amato — 152, tarnu — 124, 
ūkio darbininku — 12, miesto 
darbininku — 75, nepilnamo- 
cziu (tik 18 metu) — 132 inte
ligentu — darbininku 150 žmo
nių.
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likiszkos bažnyczios ir kitu ar
timu namu praejta petnyczia. 
Bledes padalyta 
doleriu. . .

Notre Dame yra devinta ka- 
talikiszka bažnycze kurios su
degė szimet. Toje bažnyczioje 
radosi senoviszki užraszai nuo 
1674 meto ir kitokį senoviszki 
užliekni kuriu negalima paan- 
tryt, kaipo ir senoviszki pa
veikslai padirbti per garsingus 
artistus.
Turtingas brolis paliko visa 

savo turtą vargszui.
Bcrlinas. — Nudžiugo 

mažai 
Jonas Boginskis, 
miestelije Borkune pasilikda
mas staigai turtingu milijonie
rium,

ant milijono

ne- 
vargingas darbininkas 

gyvenantis

o tuom paežiu laiku ir 
nulindo.

Jono brolis, kuris turėjo di
deli koteli St. Louis, Amerike, 
mire, nepalikdamas jokios 
šzeimynos,

nepalikdamas 
užraszvdamas .visa 

savo turtą del brolio, bet Jonas 
buvo tosios nuomones, jog bro
lis gyvenantis Amerike jau se
nei mires, nes nuo^jo negirdejo 
jokios žinios per 30 metu.

Boginskis dabar pasiliko mi
lijonierium, nes 30 tųkstanczei
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amerikoniszku doleriu užaugs 
ant dideles sumos vokiszku pi
nigu.

ISZSZAUNA” EROPLANA ISZ LAIVO.
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Apa dienu atsibuvo, pasekmingi baudimai

Augszcziauses sudže apreisz
ke, buk skundikas no turėjo už 
ka būti dėkingu Kreutzui kad 
jam iszgialbejo gyvasti, nes 
daugelis žmonių kanecz nori 
mirti tokiu budu. Bet isz sza- 
lies mielaszirdystes Kreutzas 
padare ta, ka butu tųkstanczei 
kitu žmonių padare suradę ka
banti žmogų ant vin’utes. Ant
ras dalykas, jog Kreutzas ne
galėjo inlipti in medi perpjaut 
virvia ir tuom paežiu kartu 
rastis po medžiu pagaut pasi- 
koreli ir todėl skundikas ne ga
li reikalauti jokio atlyginimo 
už apląikyta sužeidimą.

■ u ■ ■ ■ ■ ■    II «   — ■■■ ■■■ — |

STULGINSKAS LIETUVOS 
PREZIDENTAS.
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Washington, D. C.— Aplal- 
keme telegranta kad Aleksan
dras StulginskaiMikos aprinka 
tas prezidentu Lietuvos Repu- 
blikos. 
aiszkus, 
prasti kitu žinių.

Telegramas buvQ.ne->

X
t!

*wl

VI
todėl negalėjome su-
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ant Amerikos 
muszina

— - - . - --—
Mirė žmonis atidai'o akis 

gyviems. . If ,
Szunes lojękariszko laivo Oregon. Ant to laivo yra padirbta

iszszauna” eroplana arba su dideliu smar- mm M^ržiu n bot mnimi;kuri nuo laivo 4 4
ant menulio
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O kad szimet Kalėdos pri
puola |)anedelije, kada tai 
PSaules” spaustuvėje būna 
daugiaaše darbo, nes taja die- 

spaudiname 
Saule,”

versti spaudyti Suimtoje, idant 
ir mes galėtumėm szvensti ta
ja linksma diena su musu szei- 
mvnelems. Nenorėdami suvalyt 
no vieno numario laikraszcziu 
atspauzdinome szi numeri pra
eita subata.

Todėl, jeigu 
sziam numarije paprastu žinu- 
eziu ir kitu straipsneliu, mel- 
džeme paguodotu skaitytoju 
mums dovanoti. Kiti laikrasz- 
ezei taja diena visai neiszejna, 
bet mes žinodami, jog musu 
didele szeimyna skaitytoju ne- 

szvente be 
laikraszezio, iszsinntem trupu
ti ankseziau idant skaityto
jams ne 
namie be pasiskaitimo naudin
gu straipsneliu ir istorijų lai
ke Kalėdų.

panedelije, 
? Sau les”

KADA PASIBAIGS ANGLIS.
■ .... f
Jau nekuria pradeda rūpintis 

juog Amerikos anglies guoliai 
neužteks ant ilgu amžių nors 
dar yra apseziai ir szi t ai ir ke
lioms ateiuanezioms 
kurioms.

i'

na
4 4

laikraszti
todėl buvome pri-

galėtu praleisti

nesitalpina

idant 
butu nubodo sėdėti

I 
II
i
v 
|i

“Saule 
tuvLszkii

. t vienatiniu lie- 
kuri

v ra
laikraszcziu

skaito visa, szeimyna nuo jau
ti del ko?

žmonių visuo- 
szeimvniszkas e*

i
..

į 4

nuju lyg seniausiu. 
Už tai. kad tai 
meniszkas ir 
laikraszt is.

Kožna diena
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Sau- 
Terp 

randasi ir 
raudingi, szir-

«t
aplaikome 

szinitus padekavoniu už 
ir puiku kalendori. 

tuju padekavoniu 
gana juokingi, g
dingi ir 1.1, isz kuriu ezionais 
kėlės patalpiname tik trumpai:

“ I>’ : .........  prenumerata,
vvras nemoka

Prisiuncziu 
o norints mano 
skaityti, tai ne nori kad ir asz 
skaitycziau, bet asz niekad ne
nustosiu skaitvti ” 
kol gyva busiu, arba neturėsiu 
kuom užmokėti.” 
No. 41 >9.

Kas t-ii g
trip laikina skaityti 

merginos ir 
atejna pas 

“Saule” tai milsu 
tuojaus griebia ir skaito.

C.......... ................
..........................................

5 5

le”
blausi* 
kaip tik

Saule ’ ’

pa-

— Mrs. A. K.

bar užraszt* savo
1 y

Acziu szirdingai

gali būt i kad “Sau- 
o la- 

moteres, 
mane 

mergina 
l)a- 

giminems in
— J. S. 9472

uz
Lietuva.

Acziu szirdingai už teip 
puiku kalendorių isz kurio tu
rime daug džiaugsmo ir juo
kingu pasiskaitimii, skaityda
mi užmirsztam apie savo ru- 
pesezius ir 
Miss B. M. No. 19872. 

“Gaunu milema “i 
kuri mano gyvenimą 
czia ir priduoda man linksmu
mo, nes asz jau turiu

‘ metus ir nepaliaunu skaityti. 
Nors mano diedas skaito laik- 

ir dabar

nusiminimus.

Sa ulele, 
apszvie-

7 ’

apie 62

raszti “K” ir dabar “V” ir 
kada užklausiu jojo ka ten aky
vo skaito, tai tyli kaip ojste- 
ris, o kada skaitau “ 
tai klauso iszsižiojas ir praszo 
kad daugiau skaitytau. — Mrs. 
J. G. No. 18133.

Szita gromata buvo raszyta 
angliszkai per 8 metu senumo 

“Mamyte man pra- 
jum nusiunsti $1.50 

“Saule.
gai ir dabar pasveiko, tai suko 
jiai dabar bus linksmiau kaip 

Miss

mergaite;: 
sze 
laikraszti j y

Saule”

už
Ji sirgo il-

skaito jusu laikraszti. — 
O. R. No. 16044

Tokiom padekavonem 
turn pripildyt laikraszti kožna 
Kanvaitia, kurias aplaikome 
ue tik isz Ameriko bet ir Lie
tuvos ir kitu sklypu, už ka esa- 
ine visiems labai dėkingi, bet 
begalimo juju talpyti.

Kožna diena musu szeimvna 
geru skaitytoju auga milžinisz- 
Jcai ir jeigu teip tolinus augs, 
štai turėsimo pirkti greitesnių 
ynaszina del spaudinirno “Sau
les. ’ ’

kurias

gale-
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Ir pekloje surasi drau-

* Idant poroje butu sutiki- 
Inas, vyras'turi būti kurezias, 
|o pati akla.

* Girkie poną, kurio duona

1 '*r'i

F 
H

I 
y algai.

I * Pirma imkie pinigus pa-
J'fcol duosi Jovita* /’ „

žmoniu 
Bet vra sakvta kad 

Amerikos guoliai pirmiau isz- 
si baigs negu Kai ropoję 
Anglijoje. Apsakyta jog I

ypncz 
5*11)1- 

8ylvn.nijos kiotoAios nnglies n<* 
bus už 470 inetuji,'spt*ndžiunl 
pūgai dabartini kasmetini isz- 
emima. Gal ir netruks I 
jei tuom tarpu neatsiras paku- 

vieton. 
Minksztoji anglis, kini randasi 
netik ka Pennsv Ivanijoje bet ir 
po visa Amerika, yra sakyta 
kad užteks ant dii-syl; tiek il
gai. Visgi anglies randama ne 
tik Amerike bet Anglijoje yra 
milžiniszki guoliai anglies ku
rie skaitant pagal dabartini su 
vartuojimd gal užtekt ant 900 
metu.
Anglijoje ypacz valstijoje Lan- 
■asshiie, yra tik 9 tukstaneziu 

Anglijos dar 
randasi ne pa
imliai iki sziol 

Teip

t(*ip ilgai

ra kietosios anglies

Nekurios anglies gislos

Be

t *

<
pėdu storos, 
kitose žemose 
baigti anglies 
dar visai da nepraimti.
Kinuose, Filipinuose, Australi
joje, Pietinėje Amerikoje, Alas 
koji* ir dar kitur užtikta ang- 

Ne reikia užmirszti ir ta 
jog laikoj bėgant vis nauji isz 
radimai atsiranda, o gal už ke 
liu szimt-mecziu mokos sūnau 

doti veja, saules
denius ir kitokias gamtos spe 
kas teip kad nereikės anglies 
deginti maszinu varymui 
sziluinos pagaminimui.

k ars/, t i, van-

t

SAULE
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Czarly Czaplin apsives su Pola Negrą.
garsingas juokdaris kintamųjų pa
su | Pola

sing'a aktorka kriitamujii paveiksluose.
Apolonija Negri Di'inhska ir yra lenke.

Apeinanti meiiesi apsives 
Veikslu Charley Chaplin
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Xegri kuri teipgi yra gar-
Chapliiio pati yra

S§ Kalėdos ♦
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Kalėdos — bus tos pa-
,,knelanko Kale- 

kaip niusii Juozukas.

Bėdos, bėdos 
ateis 
czio^’btalos.

Niekas taip 
du, 
ir buvo ko laukti; juk tai me-i 
tu galas, galas jo tarnybos Bal- 
taragiui už piemenį. |

Vasara dar puse bėdos; pa
žadino ryta, atsikėlė^ dar pus- 
niirkoiiiis snaiisdaiiins, atkelia

i ne 
patys iszeina

B<H

>

uosi pa

KUR BUNA? Amsterdam dabar nežinau kur.
i Yra

arba

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusim ant 

Lytiszku Organu..

Tai yra;

Nusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados per varto jima gyduolių Novo, 

galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgydc jau tuksta.il-
czius vyru serganeziu lytiszkoinis li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia Jums betvar
ke nervu, kad nusfojato vyrisz.ktimo, 
kad esate nusilpnęjusinai padėjimo, 
szaltoS"'kojos ar kojos, galvos sopoji-

nusilpnęjusinni padėjimo,

mat, užkietėjimai viduriu, novirinimai 
inkstu liga arba kitos ligos 

pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nbkurie, palik- 
siet iszgydyti per vartojimu gydyollu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus' sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir Jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti Jus, apie tai. kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszslimsime jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu,
siusite mums savo adresa ir 50ę stem- 
pornis arba sidabru del apmokėjimo 

Praszom at-

skilvio,

kada-gi pri-

kasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanke! yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga lik ant trumpo laiko, todėl ra
ižykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszklte kokiam laikrasztlje skai
tėte szi apgarsinima o mes iszsiusimo 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company, •
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

Ka rasto apie knyga “Tūkstantis 
Kakta ir Viena”

kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena“
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuncziu tamstoms mano pado- 
kavonc kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu dei kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkal kad kož- 
nas turoti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko a^t visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tona! stebe- 

« A' t ,r ■ , * jį t ,■ ■ , ,

tinus apraszymua senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai! laika savo 
namuosla su savo milema szolmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovanrf. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro volijentls pasi
lieku “Saules“ skaitytojas, S. P, isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite |2 
in “Saules“ tszleistuves o gausite tuo-

I jaus psr OgczU,
ii'>11

apraszymua senovės žmonių

H

Te J 
isz Kauno Red.,į 

Apskr., Szilales l’a 
Jo motina

I’nieszkmi sunaus Jurgi 'I 
liusza, paeinu 
Tauragės 
ra. 
dejime, labai 
susižinoti su 
g v va.

Box 511

!

blogom pu J 
serganl i ir nori į
v ra

s\arinis reikalas, tegul 
atsiszankia ant adreso. (1.103) 

Juozas Vasiliaiiekas,
503 Whitesboro St.,

I tica, N. Y.

rei kalas.

Milium pakol d n į -
(I. I 115!

A. Tulinszis, 
Morgan. Pa.

KVITU
50c

4* 

Knygele Dreug^ntema de. 
Iszmokejlmo pinige ligoni* 
ma

KVITU Knygele Oraugyatema, de)
Pa’u'szkau mano broli J argi j Kaslerlnua nog audetu pinigu ant

tie septini sakramentai,
nai nors vienas? Kokie didieji 

griekrti”, ’ nr besuskaitai ?
griokas, tingėti Dieva 

“po nutro-

ar

ar ži-| vandeni in vidų velka žabarus, 
medžius pecziuj kūrenti; jis 
žino, kad surmalki ’mama isz-4 4

Koks
garbinti ?* Sukalbėk
lijimo dnszios”... Kas taVe ap-
szviete? Kuomi apszvieto? Kas 

Kas buvo parafavęs? 
levai gyveno? 

daug tokiu klausymu, 
senitfi!

keps, neš jau pyragių iijinal-
szyti.

Po kūtes — abu su Jonu 
darbuojasi: sziaudu nusiverte, 
szieno prisipesze, isz kluono 
dobilu parsinesze; kol apsisze- 
re, atėjo jau ir pavakaris. Pie
tų sziandiėu, nevalgo, ryto tik 
gavo szildyto alaus su duona, 
o kuczios bus vakare.

i

. Suėjo vyrai in vidų barzdas 
skutasi; Jonas senueziui plau
kus apkirpo, 
galvas isztrinka, 
iszszukavo, 
marszkinius padalino. Kol su
temo visi jau apsironge.

Mare atneszc szieno pluoksz- 
ta, paskleidė ant stalo ir bal
ta staltiese apdengė, 
stala apkrovė 
raudono kisieliaus,

mama visiems 
Juozukui ir 

baltus

diendaržio vartus, noreiki: 
niūkti, galvijai
pasitrina patvoriais ir traukia 
in ganyklas. — Juozukas kiū
tina paskui. Karvėms priedus, 
atsisėdės ant kupsto,
states priesz saule — snaudžia 
sau. t

Nereikia jam gulti, jis labai 
moka sėdom miegoti; nors pa
krypsta, pasiszlieja Ini in vie
na tai in lyita puse, bet niekuo
met nenuvirstn žemen, — vis 
atsigriebia atgal.

Iszgena ir daugiau piemenų, 
pradeda szukauti, ūbauti bal
siai kalbėti, iszbunda Juozukas 
ir jaueziasi jau 
Banda užėdusi i 
net i, 
įlosi.

Atėjus Juozuką eilei, bėgda
mas namo prie szulinio 
prausia lovyje burna, < 
vidų valgyti. Po pnsryuzio isz- 
vidamas insikisza dar duonos 
prieszpiccziui, o 
sileidžia pavalgyti.

Užėjus karszcziams —
namo

piemenys

m visiems

žemei)

i iszniiegojes* 
pradeda stovi- 
pusryczio lai-

nusi- 
eina in

pietų vėl pa

da sau koki 
kada szalta, 
bėgti in vidų,

ai pirko ? 
Kame pirmieji 
I r thing,

Ir atsakinėk tu 
Kamantines isz katekizmu ii
isz visokiu insakvmu... Gera 
turi pamislyti, kaip atsakyti, < 
neintiksi tuoj kimba ausi nu
sukti... Neszutysi su seniu, jis 
nori ir Petrike jau mokinti, 
bet mama dar neleidžia.

Dieml .Juozukas Iszeina
kūtes: kratini krato, galvijus 
girdžiu, apėjės gyvblius; žaba- 

| rus kapoja... Jei ncszaltu ran- 
nors d arba, bot 

susirietus reikia 
arba vakarais,

tas senis ir Mare, taip paedn, 
net Juozukas iszsižiojes lankia 
Kalėdų.

Būtinai sumano nebegrįžt i 
kitiems metams; kad ir gražia 
tu negrisz vien del senuezio ir 
Mai'i'S. Mama gera ir telis g<*- 

Jonas samdytas bernas 
taip pat 
mara gulti

sumanė

ras,

gv vosK. be
lios...

balti, rausvi ir mėlyni

A
Mama 

valgiais; pilko, 
sližinku, 

žirniu ir kvieeziu iszvirtu gru
dų, aguona, saldinto pieno, 
alaus uzbona; silkes ir žuvies; 
visi valgiai szalti, tik bulvių 
karsztu krepsziuka užstalėje 
pastate. Vidury stalo Dievo jjy 
niįęm —
visa stala atszvieczia.

Sėdasi visi kucziu valgyti. 
Visu pirma Dievo pyragu pa 
dalino. Jonukas gavo balto ir 
rausvo. Kuczins valgant reikia, 
kad butu žmones poromis, nes 
pavieniu kam likus kucziose,— 
szimet kas nors turės numirti. 
Czia iszeina poromis:

I su tete, imtinu su Mare,

geras, vedasi iii ka 
, naktį patalus nusi- 

spardžius — apkloja... Bet su 
Mare ir senu ežiu

Ateis Kalėdų antra die
na, atvažiuos tėvelis, Juozukas 
papukszt!
poteriu, katekizmu 
pikeziurnos Mares atsikratys...

Kuomet gi tos Kalėdos

pra
ginti, 

priki'lia dar 
netekėjus. Iszgines ga- 

lygi prieszpieczio, kol 
lin

ir iszleks, nuo visu 
ir nuo tosdeda po kailyje

tuomet Juozuką
saulei

.no jis
karves ima zylioti ir lekia 
mo. 1

Nualrlnklmu -------
W. D. BOCZKAU8KAS-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

senutis 
.Jonas 

Juozuku. Bet Petrike ver
kia, lenda prie stalo. Mare ne
nori leisti: suardis poras. Ma
ma vos pagelbėjo: pasiėmė Jo
niuke!) —

Valgė, kas tik ko 
kas kam,patiko; bet nori —

50cpaeinantis isz
Kauno Red., Maceikų Kaimo, I
\’adekliu Para. Seniau gyveno
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Tūkstantis Naktų ir Viena

Vasiliaueka

ARABISZKOS 'ISTORIJOS 
' i—■ .i ■ miii»» n<rw x* 1 ’

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
150 Paveikslu.

SZTAI K A KASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZI'l’A KNYChY

Tuomet Baltarngiėne isz va
karo palieka Juozukui priesz- 

randa jis

Va t!
ateis J

Syki Juozukas paklausė Jo
no;
du ?

.Jonas
paskaitė:

kiek via laiko iki Kale-

su

!
p Ijl 
s 
iFlI

(Ki
r h 
I

į! 
i

r— i —jJrT -

Tūkstantis Nakki 
irViend

A,

vėl visi poromis.
norėjo, 

ne
nori, silkes Auri valgyti. Jei ku
cziose, nevalgysi silkes, visus 
metus tave uteles es. Tokius 
gardžius valgius valgo; troba 
szilta, pyragais prikvipusi; dar 
peczius kūrenasi; kopūstu puo
das, kugelio blipdas in peęziu 
inkiszti, rytojui pritaisyti sto 
vi.

Visiems privalgius, atrinko 
nuo stalo indus ir valgiu liku- 
ežius, o sziena nuo stalo, tete 
suvyniojo in skudurą, pasidėjo 
kerezioje; žadėjo paskui nu- 
neszti ir padalinti po saujele • 
visiems gyvuliams; reikia vi. 
sus kucziu szienu pavaiszinti.

Isz to iszejo kalbos, kad Ka
lėdų nakti gyvuliai kalbasi. 
Senutis užsikūręs pypke, eine 
pasakoti.

Vienas ūkininkas buvo taip 
neturtingas, taip nuskurdęs, 
vis del visokiu nelaimiu nega
lėjo pragyventi.

Darbuosis, stengsis 
laukus iszdirbti ir laiku užsėti, 
netingi žmogelis, o žiūrėk kas 
nors kokia nelaime isztikusi; 
tai ledai javus iszdauže, tai lie
tus supūdo, gyvuliai iszkrito, 
arklius pavogė, tai vHkas avis 
iszpjove, kumelius sudraskė. 
Czia pati pasiligojo, vis serga, 
lovoje guli, 
ta tas žmogelis vis tik Dievui 
atsiduodamas.

Ateina Kalėdos — nėra ka
peikos ne silkei kuczioms nusi
pirkti, ne piemeniui algos už-

1 Visi

I )ar
pusryti: stalcziuje — 
lasziniu ur mėsos szmotclj, ar
ba sūrio g 
duonos kiek 
banda;
O*}

pavalgo.
tankiai prižiūri vaikus, su Pet
rike pažaidžia, Joniuku pane- 
szioja, ar lopszyje pasupa. Už 
tai mama Juozuką myli, tan
kiai gera kąsneli pakisza, 

isztrenka,

abaliuka; pasiima 
nori ir neszasi in 

užsikanda, o 
;alvijams perzyliavus pusryti 

Jei nori eina gulti o

dvylika savaicziu :

iszalkes

p<> nlvojo, 
Rožancava,

szventi| Adventas... — 
pasakė.

Juozukas nubėgės in kult* in- 
in duris dvvlika 

Kaip tik savaite
brėžė kreida 
kobiniuku.
iszeina, viena kobiniuką isztri- 
na; kita iszeina — vėl isztri- 
na kita, vis mažiau kobiniuku 

savaieziu ligi 
Kalėdų. Jau asztuonios, jau 
penkios, jau trys!...
szok i 11 ėja žiu re< lamas 
niūkūs.... dar viena ir puse sa
vaites.

Viena vakaru tete rauke na
gines. Parankes mete 
kni tardamas.

----- rSZO

kiau; bus lengviau 
negu 

alų

Gci beinnslH 'I'aijilstai >-
Sulaukiau nuo juau HiutfczianiOB 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena" už 
Bzirdlngu aržiu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena." apturėjau, doh man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
ir.torijaH, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkčczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena"

vardu 
ir Viena

‘•'l'ukstantis 
kuria tariu

belieka, mažiau 
Jau

UITukstantls
gal- 

iszszu kuoja, 
marszkinius baltus duoda per
sivilkti ir duonos iii banda 
nesztis nesigaili.

Baltaragis taip
žodžio Juozukui nepasako, kar
tais tik pagražoja: — Tu nerai- 
žyk karvių... pamatysi kaip

va
Juozukas 

in kobi-

9'
I
5i

pat, blogo Juozu-
nes Ja 

skaitydamas žmogtis apie viską tada 
pamirszti ir vilioki rupesczial nors 
ant valandėlės at šit jai) k ia.

Su pagarba. A. ŽUKAS, 
18 <1. Gegužio 1921 m. 
Dv. l’alazduonys, 
Czekiszkcs vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas Lszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.

• ja nusiusti in I Jot u va,
■ ----- - ' - • į H
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J’eipgi galima 
Preke knygos Amerikc $2.00 

‘ Preke loiy'gos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAH ANO Y CITY, PA.

—» .II.IIIM... .».■ .W..! !     .... ..I .    ......... ................... ... H,    I | ,,  .1.1 »   I I L. I. —.

VYRU 
LIGOS

»

Daktaras KOJ.ER yra vlonallnlfl tarpo Lietuviu Dakiaraa 
Pittflburgc. Jisai ftiokinosl Varszavojo, studijavo bogije 32 
motus Invalidas Ligas; Vyru ir Motėru, toįdol jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnbna kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležeJiinus, ligas tinimo, invalrlas ligas pa- 
oinauczias nuo neęzystumo kraujo. Atslszauklto ypatisz- 
kal, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba ftustazka!

Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 
Nodoliomis 9 iki 2 popiet.

(W8 VENN AVEh • I’D THRU RISK, PA.
L . _ . _ ________________________________ ______

ir Le.nkiszkni.

DR. KOL E R -

—- y . ■

i Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata

' J?; 1 : ; r t' ' m

goti nuo visokiu ligų.’ Tokios kbygos Lietuviu
kalboj dar nelnivo. 339 didoki puslapiu. Piiilyeį

i J

Knyga ” 
paveikslu apįe žmogaus kurio sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsiroiszkirnai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinamapkaip žmogui apsisau-

ir drueziai apdaryta auĄklipiuįs vyrszai^. 
Prisitiskilo mumis $2.00, o kpygu bųp tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavojcito:

W. D. Boczkowskį-Co. Mahdnoy

Sveikata” turi kelis szbutus visokiu

karvių... į 
atemes tau botagu sukaposiu.

Juozukas szei alininkus — 
mama ir tete vadina, kad Pet
rike su Joniuku kitaip neva
dintu. Seni Balta ragi irgi se- 
nueziu vadina.

Vasara, kol banda ganė — 
puse bėdos; bet rudeny prirj- 
szus gyviiliifs, susirinkus vi
siems
atsivėrė. Daugiausia jam i>a- 
ede ta samdytoji mergaite Ma
re. Nespės Juozukas pasirody
ti, tuoj paleis gerkle

— Juozuk! žabaru nėra, — 
Juozuk! sukurk 
zuk! parneszk
.Juozuk! skubėk bulves skusti, 
esti negausi... uždaiyk kiaules, 
suvaryk žąsis, palesink vi,sz- 
tas... Juozuk ir Juozuk variuo
ja,, ne atsikvėpti neduoda.
jau prie ugnies — ne isztoįo. 
Norės Juozukas pasiszildyti 
tuoj Mare:

— SzaĮiu nuo ugnies! puo
dus pridulkinsi, I • ? 1 I r

nagines, tau parau- 
po sniegą 

braidyti, negu su klumpėmis. 
Darysime alų, bus daugiau 
darbo priesz szventes...

— Ar jau Kalėdos? — szo- 
kosi Juozukas — juk dar pus- *

— užkirto

y

l

yviiliijs,
in vidų, visokiu bedu

ugni, — J no
va ndenio, —

O

sp pelenais no 
Jei greitai nępasi-ri esit?...

tr^u^.ia ir in kupra gaus niuk
są. Vandens prireikė, parnesz- 
ti — varoinas Juozukas nepa- 
skubes iszeiti, tai sykiu su ki
biau už duru iszmestas atsi- 
(Įurs. Vakarais virtuvėje nėra 
jam vietos, o trioboje —1 kitos

/andens prireikė, parnesz-

bodoš kaip tik Juozukas iiį 
vaikus — nori pažaisti, tuoj se
nutis:

— Na Juozuk! Kaip einasi

antros savaites t
— Žioplas tu!

Mare — penkios tik dienos... •
— Jo! Kodėl mano dar 

pusantro kobiniuko duryse. — 
ome juoktis, 
skaityti!

Nors prasijuokė, bet .Juozu
kas labai nudžiugo, kad Kalė
dos greieziau priėjo, ne kaip 
jo kobiniukai nyko.

Tote daro alų, ugnis kamine 
piszka.
barus velka; 
kubilai — g 
kvepia. Jonas baezkas skalau
ja. Prieszlniukej balta drobu
le apdengėk kubilas užiluoto 
alaus, jau gyvena.

Senutis .pasiėmęs skardini* 
alaus, duona pasišudydamas 
druska pakanda ir alumi užge
ria- Juozukui irgi pripylęs puo
deli, liepe nsut- duona valgyti. 
Kaip petnyežioje geras už
kandis. Ketverge bus kuczios, 
potnyczioje Kalėdos, 
pasiliko nebus,- visi' mesa val
gys lyg ponai. Juozukas jau ir 
dienas skaitė. •

Laukta, bet sulaukta! Ku- 
eziu rytas jau iszauszo; Juozu
kas paszokes, tuoj kojas in na
gines... Nebelaukia, kad ji kas

Nemokėjai su

dos greieziau

Juozukas kūrena, ža- 
katila.i — verda, l

garuoja, apyniai —

Jokio

su pptexjais, prisakymais ? Kas' pasiustu, bet ne varomai iteszU11»

gerai

Skursta ir skurs-

mokėti... Samdo ji pirklys, su-
i in miestą nu-pirktus grudus 

vežti. Džiaugiasi žmogus nors 
rubleli Kalėdoms užsidirbsiąs.. 
Dar tris dienos ligi kucziu — 
lengvai mano sūvažinosius. 
Bet kaip visų r taip ir ežiu 
jam nesisekė.

Užėjo pūgos, giliai prisnigo, 
kelia užpustė; vežimas sunkus 
— arkliai nepatraukia; apvirto 
in griovį, maiszas iszsirito, 
szlajos sulūžo, dargi bekraus
tydamas maiszus važmos pini
gus pamėtė. . r

Pabaiga ant kito puslapio.tSr"
(v# ■
? 4? J

J
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Tasa nuo 2-tro puslapio.

Vargo, vargo kelionėje visas 
tris dienas, dar ir kucziu visa 
diena. Parvažiavo, 

pavargęs,
|)arplaiike 

susikrimtęs, pavargęs, visai 
jau naktį. Troboj durys už- 
sklenstos, žiburio nėra, nenori 
baladoties, o pavargus... Užmė
tės arkliams glėbeli szieno, in- 
lindes in sziaudus atsigulė. Ne
spėjo dar užmigti, girdi isz 
arkliu kūtes baisa.

— Vargom, vargom kelio
nėje, o kas isz to? Nei szeimi- 
ninkui naudos, nei mums ko 

c----- szienpalaikio tik
— Ka padarysi, 

kad ne jis pats nieko neturi, 
del tu nelaimiu... — Kad ne 
kvailas butu, nepudytu pinigu 
peludės gale, kur jo senutis už- 

“visa laimuže

esti ? Sauso 
užkrimsti...

kases užkeikė: 
užkasta; kas iszims mano ska
tikėlius, tas bus laimingas!”... 
Kad ne kvailas butu tuoj isz- 
kastu ir liktu laimingas ir tur
tingas.

— Ir jam ir mums butu 
miltu ir avižų, nekrimstume 
sauso szieno ir jis nebeskurstu. 
Dabar prakeiktieji pinigai sle
gia ji ir jo namus 
spaudžia.”

4 Žmogelis pavargęs besiklau
sydamas užmigo. Pramigus ei
na in vidų. Pati lovoje vaito
ja, piemonelis nevalgus verkia. 
Priėjės guodžiojusi 
kaip vargęs kelyje, 
greit sugrižfb.^.

— Asz ir numaniau, — 
re pati, 
musu

nelaimėmis

paežiai 
nugalėjus

sutemos jau 
uli sziauduose apt arkliu ku- 

Nui miegas.^!jam nelenda; 
taip geidžia'užgirsti kame pi
nigai pžkastit Dvylikta valan
da, girdi, arkys sako:

— Ėsk i m, ėsk i m
kim, sunkūs darbas mus lau
kia...

r*
tęs.

prisius-

— Kas do darbas? — klau
sia kijas — dabar žiema, dar gi 
szventes. J i,;

— Ryto daktaro JakstytU o 
poryt ta padja vilktis.

— Kokia padla ? kur
vilkti?

— O gi ta
tikszo ir musu kalbos klausosi;
reikės mums ip kapus nuvilk-

• i. ’ 1

ne ar-

kurs ant kutus

ti!.
Žmogus nebegirdejo 

kliu kalbos galo, tebegulėda
mas sziauduose, skaudžiai ap
sirgo. Teisybe ir daktaru par- 
lakino, bet nieko nepadėjo; pa
vakary ir pasimirė.

Mat, nejucziom iszgirsti gy
vuliu kalba — nieko nekenkia, 
o tyezia kiaušy ties—nevalia.

— Gyvuliai niekus pliausz 
kia — ture Jonas — nėra ko 
klausvte — vereziau vandeniui 
persimainius in vyną — prisi
gerti nuo to nemirsi.

— Tas pats ir su vynu, — 
tvirtina senutis...
— persimaino, 
laikui,

pat žmogus užtrukęs 
girdyt

SAULE

B!T

GROMATOS DEL ‘ SANTA GLAUS.
York o

j

f

Kas metas priesz Kalėdas, New 
tukstanczius gromatu nuo vaiku de|(^Sftnla Glaus”, 
gromatas paūžtas siunezia del milasįirdingu draugyju idant 
suszelptu vargszus.

'.1 J

pacztas aplaiko 
. ___  . Taisosrn

žiemos vartais turn. Girdi, 
gi r kszt!

Juozukas prapleszia akis •— 
saulėta; mato snieguotas Jom 

sprendis?... Galu.gale Mari' pa- kojas ir arklys ineina;
leido gerkle:

— Nereikia, nereikia! Toks 
kutvaila mat valkiosis?

nertine... Po
galėsi gulėti... — Apie kelione 
sznekasi, o Juozukui szirdis 
dreba: kaip ežia iszeis tas nuo-

kutus dury.**

»Juozu

važiuosime? —

katinui!

< ~ _ ATI A 71 ‘ ;
puodu, stiklinįais ratais, gele-ž 
žiniais batais — ar ganysi po- 
po Dievo aveles?” >— “Gnny- 

,” — “szkiusz in garda.” -f- 
tave czia szaukia giedoti “pU-| Sugautaji pastumia ir vol gan 
menuli, atbėk giedoti.’) Isz.do, kol vius iszgaudo. i: 
pradžios pamažu giedojo, pas- gaudo, kol visus iszgaudo. I. 
kui tete su Jonu kaip šuszuks: vėl suvaro in garda, vėl meL,

( 4 Piemeneliai, atbėkite, Anam 
linksmai, giedokite —

Juozuk! Juozuk! M at' siu
‘ ‘ Naujiena hegii’dčtA!

— “szkiusz in
__  < 4 
garda.

,L į • . • -

iKaįi Czia vilkas yra? —
Duo-

kad pažineziau

kui tete su Jonu kaip šuszuks: 
-— * ‘ * N nu j i ena negi rdeia P ’ ta iN (tu j i ena negi rdeia I

h '♦j f 1,1 r'jp 'Th’4,w Begiedant inneszo?.. vakarie- 
. Sziklyto alauą sii smeto-

net langu stiklai dz^Iz

po. — bznayio aiaus su Smeto
na, ir balto pyrago,* paraikė. 
Kas norėjo gere atu su duona.

Pavalgęs Jonas emu armoni- 
ku liurlinti

• į ' IL I i

i

mat iszsi ilges;
nes advente senutis neleido nu 

. Tuo j tdjS i rado

gau- 
ir 
Ir 

vėl meta

ranka. -

žinau: Marios

ta
— kad tave persekioja 
paprastos 

Dievui garbe! - 
yra vėdaro. Joniene atnesze 
Skerstuvių, pasiszildes valgyk., 
asz nieko nenoriu,ulargi silkes 
puse yra ant ginui.

Vėdaro užkandės iszejo szer- 
tis. Piemonelis in kute prie 
karvių, szeimininkas in kluo
ną, arkliams pelu. Atsiminė 
sapnavęs, kad peludėj esą pi
nigai užkasti, pasižiurėjo.

Pelai supilti in ikniva arti 
duru, o galas peludės pustusz- 
tis. Inlipes per pelus, erne na
gais krapsztyti, kojoms spar
dyti žeme in szais, tuoj ir pasi
rodė puodo krasztas, atkasės 
iszkelia — pilnas pinigu, o 
sunkus vos parvilko in kieti.

Arkliams ant pelu, duonmil- 
cziu užbarsto, v’andens užpylė 
piemuo iszbeges isz kūtes szau- 
kia:

MainvticJ 
tik trumpam 

bet tvezia laukti ir ra- 
gauti — irgi nevalia. Kita kar:
ta. taip 
kelionėje, parvažiavęs 
arklius: pasiėmus kibirą vau 
dens, kisza arkliams — nege 
ria, prunkszezia, knarkseja nt

— Ar velnias ežia tave pa 
kiszo — net kruptelujus Jonas*

nelaimes...
Kamaroji'

Joniene

— Musu szemarge du ver- 
sziukus turėjo!... — avys bliau
na žiuri — avis turėjusi tris 
ėriukus. Sudėjus, in krūvele 
ėriukus, pristūmęs prie karves 
versziukus eina iri vidų. Viszta 
kudaksedama iszlenda isz 
Sziaudu, žiuri — szeszi kiauszi- 
niai! Susirinkus eina in vidų. 
Pati atsisėdusi lovoje sako:

— Man staiga geriau pasi
darė — niekas nebeskauda: ga
liu atsikelti ir valgyti norisi — 
tik nieko neturim.

— Sztai radau 
kiausziniu — rodo vvras — isz- 
virsiu.

— Na, kad kiausziniu ra
dai, tuoj iszkepsiu blynu.

1 Atsikėlusi sveika prikepo 
Jriynu, visi prisivalgė. Nuo to 
laiko žmogelis turtėjo, lyg ant 
mėliu.

* Karves po du versziukus ve- 
de, kumeles po du kumeliu
kus, ėriuku daugybe, žąsis pri- 
perejo žąseliu galybes, viskas 
Nekasi, visi sveiki auga: par
keliai kaip isz pieno plaukia, 
arkliai kaip murai, karves 
kaip teszlos, 
duoda, javai isz dirvos virsta, 
iiei tu vilku nei vagiu beliko. 
Visos nelaimes kaip debesis

x nuslinko; ūkis jam kai;) ratu 
rieczia.

. Kaimynai stebisi tokia at
maina kiti džiaugiasi, o kiti 
jlavydi. Vienas turtingas kai
mynas, būtinai nori sužinoti: 
kokiu bud u tas nuskurdėlis 
taip staiga praturtėjo?
•/Lando, lando in ji, kausine- 

jo, kamantinėjo, pratavojo kol 
tas visa teisybe pasisako. Ge
rai!
• ^Ątejus Kalėdoms, tas.4urti<

iszlenda

sziauduose

murai, 
pieno kibirais

snukio in kibirą nekisza. Žmo
gus ragauja — vynas! Pastatęs 
kibirą, jiaemes kita pasemia — 
jau vanduo. Ir arkliai 
Uždaręs arklius vvno kibirą 
parsineszes in vidų. Visi na 
miszkiai ragavo, gere — tikri 
tikriausis vvnas. Pasemtas vv 

o szulinv

geria.

nas nebeatsimaine, 
vek atsimainė in vandeni.

Samdytas bernas to vvno ra• • 
gavės, kitose Kalėdose pada 
rysiąs mandriau. Pastatęs pri< 
szulinio kub.i.la> ir.BJi kibiru vi.< 
semia ir ragauja: kaip tik van 
duo pavirs in vyną tuoj semsis 
ir pilsis in kubilą.

Sėdi vyras nuo pat vakaro ii 
vis pasisemdamas vandeni 
gauja.
szuko: “Vynas!” krito žemėn •z
ir numirė. Ir ta v v na kur buvo 
kibire, besispardydamas, mir
damas paliejo... Taip tai tyezia 
nevalia stebuklu gaudyti. Kam 
nori — Dievas pats parodo.

Senutis pasakoja, tėtis pyp
ke ruko; Jonas — snaudžia; 
moteris indus mazgoja in pe 
ežiu kugeli kisza, o Juozukas 
ausis isztempes klausosi ir gal
voja — kaip czia netyczia ar
kliu kalbos iszgirdus?

Apsiruoszus, ateje 
Mare ir mama atsisėdo, 
tis iszsitraukes kanticzkas, už
sidėjęs akinius užtraukė:

— ‘ ‘ Adonis 
dams, Graudžias 
dams”... Visi pritarė. Dar ka
rau ka. pagiedojus, tete sako:

— Jonai! jei norite, važiuo- 
Mare in bernelio mi- 

Pasikinkvk berūką in 
roges... tik pasiimk geležinius, 
indek in spyna 
pavogtu.

— Visi važiuokit, pora ar
kliu... — patarė mama.

— O kas ryto apsiszers? 
Mudu su senueziu sumai — 
kalbėjo tėtis. — Ryto kunigai 
po trejas miszias laikyA’,1 "pa
kaks visiems.

— Tai nors Juozuką vež- 
kites, Jonai. Bernelio m i szios 
nekasdien vaikui 'naujiena pa
matyti — kalbėjo mama — ant 
kojų užsimeskit, 
cziau važiuoti... i

— Tokio vabalo udar ten 
reikia! szalta, sustips... atsikal
binėja Jonas — tokiems tik 
ant pėcziaus bernelio miszios, 
ne naktimis važineties. 
sziokiu szalcziu...

— Bereikalo, gali dar vai
kas suszalti — pridėjo tėtis.

— Apsivilk Juozuk mano 
baltaisiais kailiniais — tarė

kite su 
szias ?

$

ra 
Tik syki paragavęs su 
‘ ‘ V ynas!

Jonas

in stula
Senu-

isz Kojaus ei- 
aszaras lie-

arki i, kad nu

bus dar szil-
. s ■

o dar

kui kniost in galva.
— Tai jau

Dedu klausia lysdamas isz po ėdžiu 
nuidum su Jonu duoda arkli...
mes uesiveszim toki
Ne musu niekas nevežiojo kai]) spjaudosi. Sziryt visus užpecz 

Dar mat czia kins
' j kur palindęs!

’ Mes parvažiavom, dabar tai
— su

banda ganėme.
reikės vežiotis!...

— Juozukas apsivilkus ma-Į
szokineja! važiuoti... Lėk tik namo, 

kaip tik tinka lygLstipai!...

iszgraibiau — .|IH mal

mos kailinukais, 
džiaugiasi 
kėlu.” 1 
nieko, rankoms 
na apsikabinės praszo:

Nepalik manes, nepalik! 
ar pažadinsi, pažadinsi?...

— Pa, pa, pažadinsiu ’ Gul
kis ant pėcziaus, miegok ra
miai, atsikėlęs tuoj už kojų ta
ve nut rauksiu...
si gulti, Juozukas vis dar 
voja:

— Jonas prižadėjo... bet jis

“I
Kankoves per ilgos, bet!

» sziluziau. Jo- dos ne migle neužmigo, o czi; 
saule jau isz pietų iszkrypusi!. 
Perlėkus namo indo 
ve.

.Juozukas net iszsižiojo. Ko

iii virtu

Bengiasi vi
gai

— Na Juozuk, ko tu nevi! 
kais mano kailinukais? — pa 
klausu mama, kurstydama ug 
ui — ar nu szalta buvo su bur 
nugulu? ' **

Kam to burnosulio jau 
po ėdžiu

paeziupinoti !... 
piemenų, vaiku ir sodžiaus vai
kinu. Mergaites peryvirtuve 
sulindo. Atėjo ir Szukys ūsus 
papūtus. Mama pastate szalto 
alaus uzbona, 
tetei inpilti...
ti surmalkiu, padėjusi ant sta
lo tarė:

Augustai, pakabink sur- 
malki gfiaužt’i, 
darbo vėpsot...

Tuoj Galinio Augustas in- 
veru siūlą per balki ir pririszo 
sulmalki, paskyręs kur sudžiū
vusi. Tas tintauloja vidury as
los: — Na jokim graužti! — 
bandinasi vaikai. Jie žino: kas 
dantimis sukas, 
atsiims.

Pasiszove Kukuczio Prance. 
Apsižergęs kode — paszliukszt 
oaszliukszt! artyn surmalkio. 
Jodamas turi rankas užpaka
ly susinerti, o surmalki danti
mis kasti. Kaip tik prijos arti, 
surmalkis prie put nosies; isz- 
sižojes am! Surmalkis — 
spruk t, atszokes — ta kszt in 
uosi. Prance vėl tyko kol sus
tos, vėl nori sukasti ar vėl gau
na in uosi, in dantis ar in kak
ta. Vaikai juokiasi szokineja. 
Prance nieko nepadaro, nein- 
graužia. Pasiszoko kitas, dar 
kitas ir. mergaites mėgino: sur-

* j nosis/ dantis 
Kažin kas nutverus

stiklines, liepe 
Innesze visa se-

ko vaikai be

tas surma Iki

am I

kiltoje — atsiliepi
nepažadins... tik juokais tyezia 'Jonas isz trobos."Ernu pasakot'*
prižadejo... Mare ne to tiek — 
nepažadins... dar tyezia pama- 

nera
įteikia paežiam pa

sirūpinti nemiegoti.
Mamos kailinukus pasikabi

no prie duru

žu vaikszuzios... 
praszy t i...

ko jos

nagines ant kojų 
pasitaisė, aptampe, uzerkasines 

apsimovė dėvimus kai
linukus užsiskreibes xant gal- 

Po arkliu 
iszsikase

kelnes

kute, 
meszluose
III

galvoja: 
ne g:z-.:•’•oro

vos dui 
ėdžiomis 
duobe, insiverte sausu sziaudu 
glebi, kaip po patalu atsigulė, 
po pat bėruko imsi, ir minksz- 
ta ir szilta. Atsigulęs

— Dabar niekam
žodžio — nepaliks manos: kai]) 
tik duris girkszt! Jonas bėru
ką vesties, asz tuoj strykt ! Par
lėkus tik kailinukus szmukszt! 
Kepure... kojos gatavos szast 
in roges! Tegul Mare pasispar
dė, nebijau... Arkliai kalbusis. 
Juk asz netyczia iszgirsiu, ne 
klausyties inlindau tik del ber
nelio misziu.... Pasakytu kur už 
kasti pinigai tuoj iszkases, ba
tus ilgais blizganeziais aulais 
nusipirkeziau... duoeziau sau
ja mamai ir tetei... senueziui — 
nauja pypke... Jonui — armo
nika; Putrikei lele parėdyta, 
Paupariuos maeziau... Marei — 
ne pauostyti! Jonas bėrukui 
pririsz skambalą
du, lindu-lindu! Nakti reikia 
kad girdėtu isz kulio iszsisuk- 
ti... — Arkliai paszara gruksž, 

kojomis patrypia;
atsigulęs, atsipūto.,

li ndu-lin-

gruksz ir 
kumelys 
Juozukui galvoje viso'ki pa
veikslai maiszosi... — Važiuo
ja, rodos lekia, tartum vėjo nė- 
sžarna.s, ne arklys, ne roges ne
siekia žemes; skambalai, var
pai skamba. Jonas armonika 
liurlina. Sentitis atsigėrės van
dens, suszuko ” vynas” ir 
auksztyn paszoko. Rodos pini
gu maisza velka. Mare duoda 
in sprandą, nori atimti... Pet
rike verkia: rodos karves do
biluose, Juozukas bėga iszgili
ti, skuba, a ne isz vietos ne
gali pabėgti; Vi sako mate, vi-

i n vedos arkli parvažia 
ves, o Juozukas isz po edžįiq 
kiszdamas galva: — “ar jai 
važiuosim ?”

Visi emu juoktic
Lindo vaikas 

arkliu kalbos klausyties, — 
juokėsi tote, — ka pasakė szir 
moji kiek kumeliuku atves?

Kaip tos bernelio mi 
szios iszrode?

— Szemarge k a pasakė?
Tur but vyno prisigeri 

prie szulinio ir pamigo!
•W T • w -a • 1 t • . w 1 •

kaip

“ar

>S.

po edžii

nialkis visiclns 
sudaužo.
nusilaužė; kita pakabino, vėl 
joja graužti...
kol tik/ nusibodo: ’«< > ♦

Senutis su. vvrais kortomis 
loszia; vaikinai apstoję žiopso. 
Mergaites po kerezias sznibž- 
dasi.

Kažkas
degti,” reikia visus
ežiu iszjudiuti... Gerai! Tuoj 
visus suvarė in asla, sustatė in 
rata priesz kits kita, nosis in

dantis

Prisijuoke visi
t Į| * ’

praminė 
reikia

‘ ‘puodus 
isz ker-

Vienas žodi, kitas žodi me 
te. O Juozukas isz apmaudo ii 
sarmatos, insilindės in keruži? 
— szniurkszcziojo.

— Ko jus czia vailųi koi 
kiate, lyg piemenis? — subari 
mama. — Juozuk, ne bus kvai 
las... szpiga visiems... Iszsimie 
gojai sziltai; butam suszalei 
važiuodamas. Prauskis burna 
valgysim pietų...

’bueziau pusryczio paszaukus.
Padrasintas Juozukas misi 

prausė, szluostydamas ir asza- 
ras nubrauko.

Pietus valgant kalbasi, pa
sakojasi ka kas matus mieste
lyje, ka girdėjus ar pastebėjos; 
kaip bažnyczia, eglėmis iszre- 
dyta, net blizga žvaigždes... 
Kaip kunigas už degtine barė
si; kaip Palubys, bemusztravo- 
damas arkli in griovį su rogė
mis invirto; Jasucziui nuo 
arklio skambalu pavogė... Go
deliuose kaž kas sergąs, kunigą 
iszlakino... u

Visi važiavo tiek yisuko ma
te ir girdėjo, , Juozukas tilt, 
springsta, sykiu su kugeliu 
aszaj’as ryja, savo miegeli ap
gailestaudamas.

Pavakarėj/apžiūroje gyvu
lius, pasigirdę, vėl visti suėjo in 
Vidu. Senutis pasiskleides kan-

• r 

rata priesz kits kita, 
vidų, o rankas laikyti užpaka
ly atkiszus, vienas turi susivi
jęs žiuži, bėgdamas aplink ra
ta ir induoda kam nors žiuži, 
tas pajutęs rankose žiuži, gre
ta stovi neziam po 
pliaukszt, pliaukszt, 
nugara, turi bėgti aplink rata 
kol savo vietoje sustoja. O lai
kantis žiuži vėl nesza aplink 
rata, vėl kitam induoda, o pats

.oi' t ■»

deszines, 
skersai

Nežinojai’

Jasucziūi

r

ticzkas, vartydamas sako:
— Na vaikai! užtrauksim 

bernelius... Tam ir 
Užsidėjęs akinius pradėjo:

~ ir l^iiledos. —

“Gul sziandiena, Jau ant szio?

„Karalaitis szio svjeto.
mamą— šusijuosk; kaip tik sako patyrė ir girdėjo — ne “Iszganytas/irredytas,
tau tiksmir

)
szilta bus, kepure Į ant jauczib 'kailio hes'ilraszy- • a 

i

*

no

Apjoto pUista yIefiCzv
< ■ ' ’ * ! ■' ' , iį * f

, -ui' < iHfįlM 
stojasi in rata.
Kam indupda tuomet tik visi 
pamato, kaip pradeda pliausz- 
kinti ir varydamas aplinkui 
szaukti “puodai dega!”

Taip žiužis eina isz ranku im 
rankas ir “puodai” nevienam 
indegina kaili. Laksto gainio
jasi suszile.

— Vereziau - “puszineti!”
— pratarė isz būrio, — Gerai!

Tuoj Augustas, suvarė visus 
in triobos gala, in garda. Visi 
sustojo greta. Pats asloš vidu
ryje, nusitverus skarele pasi
lenkus per terpkoji linguoda
mas sako:

— “Žyleje, kielele ki^k tiv- 
vo vaiku? Du ant pėcziaus, du
po peczium, du ant suolo, du po 
suolu, du po krupius, du po 
miszka ant puszikes — stakt!

gardu.' KamMeta skarele in garda. Kam 
pataikė, tas turi eiti puszirioti, 

‘ 1 • i. . * k ~ ~ J ~ ‘ h j ” X <t,

— akis užsiriszes kitus gaudy
ti. '' ,

Pakliuvo skarele Jqnui. Mer
gaites užriszogaitos užriszo jam akis,.kad 
nieko nematytu. Erne iszsklei- 
des rankas gaudyti, visi laks
tyti. . ; ■’

Lysti kur in kerezias, slaps- 
. ■ a ' ■ * A • . * *

tyti.

tyties -— nevalia; sugavės,ausi 
nusuks. 0 asloje ka sugavės
klaus — kas Ozia? 

.— asz 
asz nevirsiu

— atsako:
“pusnis” — asz ta puszi kir-

— <<ą855 — ‘‘Su
kirveliu "' juodu, su sziuplliio

<<

Ietis neinspejes sako: 
kit smarkiau,

Kad taip nori, Mare 
pa n ežiu szmaukszt.

— Žinau,
czia ranka — tėtis sako — gul
kis dabar asz tau padegsiu...

Doge, dege kas 
kinu, kaip i n s i lingavo.., 
gaites pere kaili

skarele...
Jei pakliuvo dideliam 

i akis užrisz- 
0 pataiko ska-j tie pricszais atsilygino. Inejq

y nier-
ginai ar vaikinui 
tai visi laksto,t < 
rele mažam vaikui 
tei gaudyti, tuomet didieji at-[diržai;

kart snjar- 
Mcr- 

vai kinams,

ar mergai- in darba paneziai ir nuo pilvo

už

kliuvo

< 4

Atsisėdo ant lo- giai žaisti, 
pasidėjo maža

skarele 
“ož- 

— suszunka. Jei

Joną, tetų

sitraukia in kerezias... nenori
Paskui mama praminu 

kapile degti.” 
vos, ant keliu 
priegalvelo; liepe vienam insi-
kniaupti, kiti apstojo aplinkui. 
Vienas isz būrio, insikuiaupu- 
siam per nugara . 
szmaukszt! Kitas sykiu: 
kapile dega”
inspejo, kas, ta paguldo in savo 
vieta, o neatspėjo, turi isz nau
jo gulti, kol tik inspes kas mu- 
sze.

Taip vaikai, mergaites, spė
liojo, kits kita guįdėsi. Juoku, 
kvatojimo lyg valios. Tuko Jo
nui ir Marei ir Juozukui spė
lioti !

Syki paguldžius
paszokes nuo kortu su paneziu 
szliukszt Jonui per nugara: 
“Ožkapile dega!” — Czia jau 
tetos ranka, — Jonas inspejo. 
Na, reikia tetei gult. Vaikai 
szokineja džiaugiasi.

Mama laikydama tėti, antra 
ranka su gurnu rojus 
plamt! per iiugara. 
szaukia: 
ga!” — kvatoja. rp 
spėjo vėl guldo ir 
mama. Tėtis niekaip neinspeja 
o czia visa troba kvatoja : 
kapile dega!”

skara 
O vaikai 

° Ožkapile dega! de-
— kvatoja. Pūtis nein- 

vul mama

a oz-
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moteriukes

Beda kad ant Kalėdų namie 
nebuvau,

Nes in tolima kelione iszke- 
liavau,

Todėl negalėjau jum pavin- 
cziavot,

Gerus velinimus padainuot, 
Linksminkitės

Kalėdų sulaukė, 
Ir perstok i m jau nor karta 

gerus vyrus barti, 
Paklausykite mane senos 

kaip padainuosiu, 
Biednu vyru visus vargus 

jum iszrokuosiu,
Tik pažvelkit atsigryže in 

sena tėvyne,
Matydamos visus darbus su

raižyti teisybe.
Kožnas vvras sunkei dirba 

*

koki darbu gavės, 
Ar jis butu pats mainierium 

leberiu,
Vieni lenda gilei žemei in 

mainas prie ipigliu,

mane

visus a

J Kiti dirba prie karsztuju ge-
ležiiiiu fandru.

Treti nuirus muravoje akme
nis kilnoju,

Ir teip vistiosia fabrikuosią 
tavoms neszioje, 

Sunkei dirba, prakaituoju ant 
ri kūno nuilsta,

Matot vi^us kaip vakaru isz 
darbo pargryžta.

* n

Teip pailsiu teip suszile net
' . r , % M . ’*'11 K _ w - . a

gaila žiūrėti, 
Kaipgi mumi moterėles juju 

nemylėti.
Girdim kartais kad per mie

gus naktimi dejuoja, 
Ryta kėlėsi ojna dirbti ir ne

bodavo ja, 
Argi turim mes kūmutes 

nors dali kantrybes, , , 
Kad greit szokam jiem in% •

piemenims ir 
vaikams net mama emu bartis.

— Nemokate jus manda- 
Kas czia do sma

gumas tyezia skaudžiai musz- 
ties? Nebelaikysiu... Ant savo 
nugaros padekit “ožkapile.” 
— mete priegalvi.

Pamėgino szokti, bet Jonas 
nepaliurlina szokiams. Pradėjo 
ant armonikos dainas vedžioti. 
Mergaites balsais pritarti: pa
mažu ir vaikinai prisidėjo. Su
sisėdo dainavo visokiu dainų 
kokias tik armonika užvedu. 
Vyrai prie stalo kortomis rė
žia ir alų gurksznoja. Mama 
inneszusi apsiputojusi uzbona 
dalina alaus, kas tik norėjo, 
dar gi ir nenorinezius paragina 
gerti. Piemenis, vaikai, aplink 
pecziu pesza, tik žvirblius pe- 
sza, kol tik senutis nepradėjo 
gulti varyti.

— Vaikai! Sziandien szven- 
te ir ryto neprasta... gal kas in 
bažnyczia pasibaus? Szvento 
Stepono diena... paszventins 
avižas, laikas gulti jau po dvy
liktos.
v Taisydamas gulti 
durnojo. — Tai jau ir puse Ka
lėdų praėjo. O taip laukiau! 
Anot to čigono betariant: -~ 
nepajutau ar insmuko, ar pra
smuko. Galas.

i i ožkapile.

J uozukas

akis per musu kvailybes. 
Pamislykit gerai paezios

f

Jeigu vyro nors per meta 
katra neturėtu, 

Asz kaipo naszle tai szirdy- 
je viską ta atjaueziu,

Ir jumi už piktumą moteriu
kes draudžiu.

Nuo szios dienos ka mokinu 
manes klausykit,

Ir su gerais jusu darbais vy
ram pamaezykit, 

Kaip pargryžta jis nuo dar
bo linksmai prakalbekit, 

Pagaminta sveika valgi 
greit ant stalo dėkit;

Suraminkit, kaip galema 
juos po sunkiam darbui, 

Tai jie pamirsz dienos varga 
ir bus skanu valgyt.

Nepatikit kaip patikot var
gučius lyg sziolei,

Ba tai yra kantrus vyrai ir 
mus tikri brolei.

Isz jus daugiaus yra papra
tę paezios pasigirti, 

Kad turėjot daug darbo ne
buvo kada virti, 

Tuoj apsakot vyrui bedas 
kokias tik turėjot, 

Ir ka blogo nuo susietkos 
per diena girdėjot.

Kad tu butai geras vyras 
žotis uždarytai, 

Ir ant manes teip kalbėti 
anai ne velyta i, 

Josios vaikai labai dvki ma
no vaika musza, 

Tegul jie nuo manes kur bie- 
sas nunesza.

gali džiaugtis

gerai 
kurgi pasidėtu

nors

sveika

Kaipgi vyras
parojus nuo darbo, 

Kad jus toki baisus žodžei 
kas dien galvti ardo, 

Paezios nuolat kaltos būnat 
bet kaltinai vyrus, 

Sunkei nieko nedirbdamos 
turit czesus gerus.

Jeigu jumis pataisyt reiktu 
sotnes kazoku,

Ir tai kožnai kad sukrėstu po 
szimts nagaiku;

Bet ne visos moteriukes teip 
žodžei aplanko, 

Tiktai taisės ka su vyrais 
gyvent nesutaiko.

Teisingos moteriukes links
mai pasijuok it,

O piktosios tai ant ilginus 
jau pykti nustokit, 

neklausysit 
liūdniau padainuosiu, 

szluota skausmingai 
suduosiu*

rn

Ba jai vyru

Ir su
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CAPITAL STOCK f 125,000.09 - } 
SurplM Ir Profit* $53«,S4C.5O )

Mokame antru procentą ant sudfitu J 
pinigu. Procentą pridedant prie Jus S 
pinigu x Senato Ir 1 Liepos, nepnl- f 
aant ar atneszat parodyt knygute j 
ar ne. Mee norim kad Ir jus turit- S 
tumet reikale su musu banka, ne- J 
paisant ar mažas ar didelis. <

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki S j 
^popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai. ) 
I . I- ‘ t <
i H. BALA.. Prezidentas. j
J Geo. W. BARLOW, Vlcc-Prez. S 
t Jos. E. FERGUSON. Kaslerlus. r
ne

TT^F r^^*"—a- - - --

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZK AS <4? RARORICS 
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Zinias Vietines
Po Kalėdų.
Žmones

dienu Kalėdų.
Dabar

szvenczia antra

SAULE DEV
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JUOZUKO KUCZIOS
». 1 /l
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Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto.

S. JUOCNUKIS. 
Llctuvhxkns Krhutczius;Lletuvhiduifl Krhiuczln<'

Pasiuva visokius Siutus Ir Ovciko- 
tus pagal naujausia mada ir isz 
geriausio matorljollo pagal noro 
kostumeriaus. Senus pataisau Ir 
Iszprosinu Ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas Ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

Žmogaus gyvenimas iszpin- 
tas vargais... Kur niekur spin- 

kurs, lyg 
greit nyk

sta nei pėdsaku nepalikdamas.. 
Kuomet suaugusi žmogų isz- 
tinka nelaime, vargas, rodos, 
kad vis dar ne 
sunku, bet kuomet vaikeli kū
diki — tiesiog nepakeliama...

‘ i kūdikiai 
tai nustoti teveliu!., 
praradęs juos yra 
nepakeliama naszta. Už tad ir 
sakome, kad laimingi, tie vai
keliai, kuriu tėveliai dar gyvi. 
Tokia nelaime patiko Juozuką, 
kuriam vos tik pradėjo szvisti 
laimes spindulėlis einant sep
tintus metus gero, darbsztaus 
tėvelio ir malonios, meilios ma
mytes, globoje. ’Jaip nieko ne

per mula in-| truko prie ju; sotus, apsirėdęs 
apdovanotas karts 
ypatingai ant di- 

szveneziu
Į dovanelėmis, žaislais. Tad nc- 
j žinojo kas tai yra alkis, szaltis, 

,, - - , • visokie trukumaiBlancze Kasavicziute,' 
417 \V. Mahanoy St. kada.

iszkabinejo drapanas, truko vir 
vr ir mergina nukrito nuo tre- 

susizeisdama gana,,

lauksime Nauju H
l<li laimes blizgutis,

Zu.auelci.-trwtiti P^l-I koks V"*11?
* { x 1 «' I'* , n ♦ /i i <1 I J* 1 1 1 i Al if 1

sėjo o ir kiszenei teį^psztvjo. .

i
v ■ ' 1 •
Ne vienas gavo ir svai- 

vi-vii i nn«munszaines“,guli nuo
nežinojo ka daro nei kur eina.

— Isz Mahanojaus yra pa-j Didžiausia
net J D aplikacijų ant! 

salunu laisniu, tai yra seni biz- 
nierai, o prie to nesiskaito nau
ji. Lietuviszku sąliunu yra apie 
56, Lenkiszku 20. Slavoku 14, 
Angelsku 17. Italijortu 4, Ganu, 
didelis skaitlis ant tiek gyven
toju.

duota

Albertas Taruta 17 metu 
senumo sūnūs Juozo Taruta 
likos ana dienas 
spirtas in galva kada dirbo ka- 
sikloje. '

,1 u ozo

vargas, 
taip skaudu-

praszo tikieto pas 
Phrdavejas 

! jam atsi-
Jezu... J 
iv liepe

nelaime, zukas 
Kūdikis

bejėgis su

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

801 E. Pine SU Mabanoy City, Pa.
*

Nelaimingas vaikinas, 
tuojaus likos 
laiyla ligonbuti 
i vta mirė.

ruvežtn in Ash- 
kur suimtos

Kasavicziutc,

■

! JONAS M. CISARIKAS I 
i
S

e

Fire Insurance ARcnt
A 

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus 
Tavorue, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

t 313 W. Mabanoy Avc, Mnhnnoy City
AMMiiwiHinniUNNMiiinimniiiiHiiiitHniifiHHUtiiHHii

nuo
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W. TRASKAUSKAS
FIHMUTINIS LIETUVISZKAS 

BHADOnil’S MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
aztlnlu. Vcsellju, Pasivažinėjimo 

, ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Ta.

I

■ !■ m, r -- — —.. ■

Lletwvisikas Graborlns

K. RĖKLAITIS

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Turi pagelbinlnke motore.
Prieinamos prekes.

Hd West Spruce Street 
MAHANOY CITY. TA,

Bell Telephonas No. 149

I

CHAS. 8. PAKMLEY
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas. 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame

— randas Ir telp toliaus.
Mahanoy City, Va.238 W, Centre SU

Notary rublio

Trlrcilausia Lletnvhzka
B A H K A 

t-
Didele kaucija audėt a Valetf- 
joa Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bank oje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tua keliaujantiems Ln Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raazyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsekime. Adrcnavoklto:

V. LAPINSKAS
€01 W. Mahanoy Avė-,

- PA.HAIUNOT CITY,

DR, JUOZAS J. AUSTE A 
(Lietuviu) 

Buvualu Daktarą* Karlumen- 
Oydo vlsoklaR Lyga*.

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

eje.

Bell Tel. 859-R.
118 E. Coal Sta Shenandoah,

111 ■'■■' ■ . ....... .. "'" y . .......*’ " .............. . ■ ■'■' - 11 —

GERA PROGĄ PLIKIAMS!

pu žemyn.
pavojingai.

ir priedan 
nuo karto, 
dėsniu inva iriomis

Atsilanko nuož- 
Flu” li
te vedi ir

i <

riškai pavalgydintas

Sutaisytą ifi rfębaus karvių plano ir

taipgi puikią kūdikių knygą,

VrhluxkUo nitą pajrarsdn’.mQ 
| The Borden Co, Nfw York 
ir gauailc pilnu» ratr.rlmni

i 
t

tai pav 
žindyti

jį

kurį j 13 gauną. Jūsų kūdikis turi būti
_______  1 . 1 J'J • 1 / f < • 1 _ A JL _ 1 f _

Jeigu jūs negali-

amulknu* cukrau*, vien tik del kūdikių.
Pi’hluxkUo lutą pajrarjdnlmą 
| The Harden •('<», New York 
Ir gaUHitc jrilntM |ntr.rhnr.i 
ir nurodymui, kaip ji vartoti 
lietuvių kalbai vbnl veltui.

•t

i#

I

i
j

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
DAROSI 
SUNKESNIU? - 

* !l J. •

numazgotas kiekvienų dienų ir rcgulia- 
riškai pavalgydintas. Jeigu jūs neg” 
to žindyti savo kūdikio, bandykite,

EAGLE BRAND
(COADZ.vr-T fiV-K)

ti suszvilpe traukinio szvilpy- 
no. Juozukui nusidavė, kad tai 
kaž koks nepaprastas balsas ji 
szaukia ateitu. U^biirszoh vis
ką: savo malda iąphSiuntinys^ 
te, lyg pamiszes, bega greitai 
in stoti ir 
Kūdikėli 
.nusijuokė
\traukti nuo langelio. Bot Juo-

i nenustodamas vilties 
bėga pas traukini, publasi prie 
konduktoriaus ir.'klausia, ar 
szis traukinys,^ifŽi|ioja in dan
gų pas 
duktorius malonus, 
veido žmogus, szipteU*jos szvel- 
uiai atsake: Ne, bet kitas, kars 
paskui szita ateis.
Sziek tiek nusiraminęs atsisė
do pagal stoti ant siioliltko ir 
lauke ateinanczio traukinio...

I Juozuks menkai apsivedęs, nu
sunkiu mineziu 

užsnūdo4 ir vinsii 
negirdėjo a.teinaiicziu ndi pra- 
cinancziu

Szalta buvo naktis. ' Sniegą 
tik žviegia. 

Juozuks nei keno nepastebetas 
miega drebąs nuo szalczio, kar
tais suvaitoja, 
Nieks jo negelbsti.
baigia szalti. l’aip ir i užmiego
jo iki rytui, bet jaipdaugiaus

Kūdikėli Jeziy? . Kon- 
Ipnksmaus 
|‘jci

ateinanczio

ilsės, alkanas 
invargintas

?

traukiniu...

tik pusto. Vejai

Juozuks

bot veltui...
VaTgszas!

SKAITYKITE “SAULE1*
--------------- -------------

v. Ti
k

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija.
Specialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, geras 
;r czisti kambariai

Merchants, Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

----- $—7
Nori kad taupytumel iiivo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu

boj vargas. 
Bet sztai kas Juozeliui netikė
tai atsitinka.
mi. bjauri epidemija 
Staiga paguldo lovon
moti belo, knriedu jau ir neke
liu daugiau isz jos.
ir pasirguliaves pora dienu 
biskuti pasitaiso ir aut tiek bu
vo drūtas, kad galėjo fcavo my
limus ir brangius tėvelius pa
lydėti in szaltas kapines amži
nam atsilsiu i...
diena prasidėjo 
gai...

' Kaipo naszlaitukas

arJuozukas
pasirguliaves pora skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba. 

Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams. 
Musu depozitorai yra įpusu prieteliai

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia

pinigus. Prigelbes jumis-pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausis priedelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO
-•Y ‘k- -' _i-L :.W

KTORIAI: kj
b. F. GUINAN, Sek. Itasljerius

I

b
szpre-PhJftĮuskas 

karus Buck Moun
tain kasikloje iszsilaužc pirsz- 
ta.

Wm. 
gindamas

valgvs< > •
visiems.
Dideli parankus greiti laiva*

tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute.
Kreipkiteš aht ^ręšdMI1

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

26 Bromlway. New York.
Arba pas vietinius agentus.

« . 1 ..h. M ' V - . ,* 1/ . *
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nekele. Rvta meta stoties sar
gas atrado ’.Juozuką sniegais 
apneszta ir suiszalusi...
benta ligoninėn
gas vSesevis. Visaip mėgint n at- 

bet veltui. Juozuks
perszalo ir miiv 
Augszcziausiasis
Jis nukeliavo pas Kūdikėli Je
zu i / * .
szvente su savo 
guje... •

N uga- 
pas Ga i lest in-

ir szita

investyt
gaivintiKeadingo kompanija ne- 

Mektrika in 45 
apsii'is be 

darys

užilgio *Tnves 
klaikias, per 
2200 mulu, 
pati kompanija.

Juozas Nevarauckas, 515 
\V. Centre St. susižeidė sau ran 
ka dirbdamas Buclęjlountain 
kasikloje, per nukirtma szmo- 
to anglies.

iki as. k a 
Hlok t riku

Isz Lietuviszku Kaimeliu
Brooklyn, N. Y. f Czionais 

mirė dvi daugelio pažindamas 
Petras Galinis 55 m. senumo. 
Jisas turėjo szirdies liga. Buvo 
palaidotas su bažnytinoms upei 
goms ir dalyvavę penki kunin- 
gai. Palaidotas ant Kalvarijos 
kapine.. Paliko paczia ir sunu, 
bet kur jie dar randasi tai ne- 
žine nes buvo atsiskire nuo na- 
baszninko suvirsz 12 metu, teip 
gi paliko broli Paulu Galini isz 
Shenandoah, dvi sespres Ona 
Melczinskiene isz Tamaqua, ir 
Jeva Sapiegienė isz Girirdville.

iszgyveno 30 metus, 
Suvalkų gubernijos,

Kalvarijos pav. Karužių kaimo 
ir Rudaminos parapijos. Prigu
lėjo prie Kat. Susivienijimo.

Amerike 
paėjo isz

PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

Stebėtina mestis kuri sulai
ko slenkima plauku, iszczysti- 
na pleiskanas ir sulaiko nieže- 
jirna, pražylima, 
szaknis plauku. FREE SAM
UELI visi aplaikys ant iszmc- 
ginimo, o ingysito drūtus ir 
puikius plaukus. Raszykit tuo
jaus lietuviszkai pas:

' Free “Specialties
23G Broadway, Box 9 W.

♦ 1 < Brooklyn, N.'Y.
1 ’ ” J" -| ' ■ ■ ■ ' ~ - .... - - "■ ............. «<m«nT

ir atgaivina

(t.104> >

♦

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Arablszka Mostia yra tikrai pasek
minga ir kas pflsluns keliolika stem- 
pU ir savo adrese tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raižykite 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo- 

vlul IriirlA vrn

Su ta paczia
Juozelio var-

i pakliu- 
žinurios szeimy-vo prie labai 

uos neva tai už auklėtini. Nuo 
pinuos die.nos tuojaus patyrė 
ka tai ženklina, svetimi... Czia 
jis turėjo pildyti pereigas kai
po pasiuntinys ir namu “

— Beigk szen begk ten, 
'dar neszva’ru, daį

va Iv-
to ja s.“ 
kodėl ežia 
ežia dulkėta, ežia dar purvai... 
O tu smarve, tu vare, ubagiuks, 
mat jis mano ežia ponu būti. 
Begk greieziau ir tuojaus par,- 
grižk... Ir taip Jųpzuks kas
dien nuo anksti jrytb iki veliji
vakare, tai in viena tai in k’dp 
krautuve, tai • szen tai ten, ir 
vis bara, kad negreitai, kad ne 
to panieszc, ko buvo sakyta ir 
t.t. 

t

Taip tai diena po dienos, sa
vaite po savaites laikas pama- 
želi slinko.... Atėjo Kucziu va
karas1, kuriame seniau dar prie 
gyvu teveliu, daug džiaugsmo 
ir smagumo turėdavo. Prisimi
nė jam, kaip jis linksmas szoki- 
nedavo apie papuoszta 
te, kiek jis invairiu dovanu

eglai-

jo * maldos 
isz klauso.

ir sziais, metais Kaledas 
tėveliais dali

Kreipkiteš ant v^dre^S-Dj 4

, .... - -r-'- . - - r-

PERSERGEJIMAS

—- , Mabanoy City Water 
kopipanije?f,‘vprascrgsti visus, 
jog vandens randasi labai ma-

I

jis
aplaikydavo nuo teveliu ir nuo 
Santa Clause! 'Juozuks atsige
rėti ir atsigėrėti ir atsidžiaugti 
negalėdavo.

Dabai’gi naszlaitelis 
znks, nors jau-vėlu buvo, bet 
pasiustas dar miestan in krau
tuve su reikalu. Pakelyje Juo
zuks mate languose 
vairiu gražiu

Juo-

daug in- 
eglaicziu

„p, m 

, pa- 
puosztu aukso skaistumo bliz- 
gucziais. Jam dar liūdniau pa
sidarė ant szirdies ir dar skau
desne praeitis stojasi priesz jo 
akis 
sidabrines aszareles, szirdi lyg 

; replėmis sopuliai suspaudė, o 
lupos szaltos nuo vėjo suply- 
szusios pasznabždoms isztaro: 
“Szimet Kūdikėlis Jėzus pas 
mane neateis, kad taip asz pas 
Ji galeeziau nueiti!...

Atsiminęs kur 
greitai susitraukęs 
nuo szalczio nuėjo

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinų Grojiku ir Mokytoju.

Mes taip-gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai.
GEORGI & V1TAK MUSIC CO

Isz jo akuoziu pasipylė

pasiustas, 
ir drebąs 

savo keliu.
Pakelyje turėjo praeiti pro ka- 

5 pines, ant kuriu buvo palaidoti 
jo brangus tėveliai. Užsuko at
lankyti ju kapa ir pasimelsti. 
Atsiklaupė prie ,ju kapo, apsi
kniaubė, apsiverke ir taip mel
dėsi: Mamyte mano brangiau
sia, ežia man labai ilgu, nesma
gu ir esiu visu apleistu. Melsk 
Augszcziausiojo, kad Jis paim
tu mane pas save; nors kad ir 
szia nakt, kad galeeziau pas 
Kūdikėli Jezu nueiti...

1 V 1 i ♦ i

žai, todėl bereikalo nelaistyk!- 
įe vandens, pataisykite began-
pzes paipas, guminps paipos
yrą uždraudžcinos ‘naudoti anį 
laistymo vandens,ir žodžiu, vi- 
h|i’, kur tik vanduo bc^a nerei
kalingai idant tuo^pataisyt. —
Mahanoy City Water Co. (t.f.

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton, nnt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 

Aquitania Mauretania
45,647 tonu 30,704*lonu

Berengaria r < 
52,022 tonu ,

Apleidžia New Yovka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal lydčtl 
In Piliavn 2 klesa $100,00 Kares 
ln Plllnva 3 klesti $106,50.Tax 'Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Soulhamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczlausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus.del iszkalno ap
mokamu kellaunįnkh galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplqlinkeje.

1

TEMYKIT LIETUVIAIVii

h ♦Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reiJ&Įuose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeję;. Turėdami 
reikalas kreipkiteš pas 
mane ,nesigailesite.

josep^gTrogden,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

ite
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; • ’ DIREKTORIAI:’
D. M< GRAHAM, Prez. J. __ ______ _____ _____ .____

1 LEON ECKERT, Vlcc-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEV1CZIA, M. GAVULA.
!
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Geras Tavoraš
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| Padare varda Guinano Sztoruj |
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Negalima
Jį

Buckwaiter pecziu.
Y ■.

t rašte geresnio pecziaus už

<! / I r 7 ■ . » ' ; ‘ 1 : i

Enamelas netruks . nei neailups. 7
J

.J- f

Ą. «

l» . M.
-4,

už tai

&i I

gi
Mažiau kasztuos pataisymai, 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai,pecziua^ 
turi but geras. . ’ '

$
M
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Moteremsį Pliiszinei, Kailinei.
' <
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Mitoki Kotai
į. o. • ■ .

l v
*
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Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi.
’ , ‘ * » 1 j "H• • , | '

Gera tayora visada,.apsimoka pirkti.
Gal ir daugiaus i>; ’

• ‘ • i rjnesziosite musu kotus?
(It f “ ' l‘ f?i " i '" i £ r

Gaunate naujausios mados kotus.
■■ . ’ 1 • ' »: v'

UgO^mckesitę .hetijilgiaus
J1' 4 ■ i ’ f / '
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GUINAN 201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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