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Nepaprasta priežastis ant
■ perslikyrimo,

Detroit, Mich.
AVebstoris davė

— Sudže 
persiskyrimą 

Katrei : Križauskienoi, 
skunde savo vyra už tai kad 
buvo didelis bedievis, nepavė
lindavo’' jai ne vaikams lanky
tis in ‘bažnyczia szventadie- 
niais ir.mokyti juos tikėjimo. 
Križaiukas tankei kalbėdavo 

» vaikams idant ne ejtu iii spa- 
viedni, nes spavieduyczioje se- 

Gerai motore pa-

Križaujkas lankei

kuri

Palici jautas aresftavojo 
savo paežiai

Palici jautas
iszpilde savo

Ncw York.
John MeGuire 
privaloma užganadinaneziai, 
aresztavodamns savo paczhile 
už nepadoru pasielgimą 
juom paleisdama jam in galva 
bonka su actu. Nuvožė jaja 
putrelėje ant palieijos pana
szei kaip kitus prasižengei i lis.

Kada jam jojo draugai pali- 
eijantai iszmctiiiejo toki pasi
elgimą priesziHs 
le, Jonas atsake:

su

kaip 
savo

i ?

ir kiti, 
bausme o

Now York. —

turinezios nuo 10 lyg 16 mino

:>s
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. di velnias.
darc, jog persiskyrė su tokiu 
gyvuliu.
Keturios seserys užmusztos 

ant kart.
Memphis, J'enn. — Keturios 

esers
metu, Gertruda, Hazel, Doris 
i” Bessie Tompkins, važiuoda
mos automobiliu, likos trenk
tas per truki ir visos užmusz- 

ant vietos. Tėvu gailestis
uvo neiszpasakytas, nes buvo 

• ai.juju visi vaikai kiek ture- 
,’u. Sriadien 
grabai po
Szimtai žmonių isz visos ap
linkines atlanko nebaszninkes, 
sudedami tėvams savo apgai- 
irstavima juju nuliudimia.

15 bausmes už priverstina 
abueziavima savo pacziules.
”ui k, Pa. — Už tai kad pa- 

bueziavo savo paezia be pave- 
liniino, nuo kurios buvo per- 
šisky riiis,
likos nubaustas per magistra- 
ta ant penkiolikos doleriu ir 
užmokėjimo kasztus teisino.

Motore kalbėjo, buk josios 
vyras atėjo paskui jaja in na
mus ir tonais priverstinai jaja 
pabueziavo be josios žinios ir 
pax’elinimo. Po tam paszauke 
palicije liepdama jiji aresz- 
tavoti. Shoomakeris 
d u o t o j u m 1 a i k ra szez 
nais.

randasi keturi 
viena pastogių.

savo paeziu- 
“mano pati 

peržengė tiesas ir užsitarnavo 
ant to, panaszei 
Tegul atsėdi
gal bus 'geresne.
Vargsze paliko, 10,000 doleriu.

Po m i rėžiai 
vargingos Mares Long, 50 me
tu, kuri uždirbinėjo ant gyve- 

i mazgodama grindis vie
nam isz ezionaitiniu hoteliu ir 

už labai var
inga moteria, pasirodė, jog 

yra turtingesne ne kaip dauge
lis isz josios sesuc^iu. Motero 

pinigu bankuosia ir 
ant

1<i tukstaneziu dole-

kuria visi laike 
n

bankuosia
savo gyvas-

•r*

i

1SZ VISU SZAUU
Drebėjimas žemes sunaikino 

visa miestą.
Guayaquil, Kkvadoris. — 

Miestas Tulcau susidedantis 
isz’koturiu tukstaneziu gyven
toju likos \ isiszkai sunaikytas 
per drebejima žemes kokis to
nais buvo uoseliui. Valdže nu
siuntė 
ginibet i

tonais vaisku pri-

prane-

in
gyventojams padary- 

ti pa red ka. Kiek žmonių žuvo, 
tai da nežino, bet blodes milži- 
niszkos.

Valiausi lelegi'amai
buk du kili miesteloi teip- 

;i likos visiszkai sunaikvti.
,.z *

Kanada surinko 3,240,306 
obuoliu.

( M (a wa. ( hitario.
Kanadoje 
baezku
Kolumbijoj surinko

»

Nauja ulyezine szluota kuri padaro darbo už 20 darbininkus.
' • -

Sztai naujausio szttimo automobiline maszina kuri sziuo

paliko 
ascKiiracije 
ežio ant 
riu. Motore mirė nuo szirdies
ligos. Paliko tik viena seseria 
kuriai pripuls visas turtas ve
liones.

Slaptingas nužudimas 
m moteres.

- Su perskeltu pa-
kausziu ir visai nuoga kurni 
Juzės M ilewskienes, surado

(’hieago.

v v jų- mTi i M21JL >—‘Shoemaker, •. .

yra iz-
czio-

Kad daryt, tai sykiu daryt 
viską.

Easton, Pa. — Edvinas Krue
ger ir Walter Matzen, du 
mokslaines draugai, apsivedė 
su merginoms, kurios teipgi 
buvo drauges. Szliubas teipgi 
atsibuvo sykiu, o net ir... vai
kus pagimdo ta paezia diena.

Nuo tojo laiko prabėgo de- 
szimts metu. Vakar abidvi 
drauges innesze skunda prie- 
szais savo vyrus ant persisky
rimo, paduodamos 
nesutikimo 
supratime.

M ilewskienes, 
palicije garadže t nejaus prie 
josios nanb‘u lyr’^yinas pedan
te is vcdO isz garadžiaus lyg 
namo skiepo, tropais in virszu 
lyg moteros miegkamhario, 
per ka palicije mano, buk mo
tore likos nužudyta namie, po 
tam nuneszta in garadžiu.

Josios vyras Juozas, prane,- 
sze apie žudinsta palicijai. Nu
žudytos drapanas ir mėsini 
peili surasta pecziuje. Ludvi- 
ka Tirana, sesuo nužudytos, 
likos aresztavota, nes pagal 
kaimynu pripažinimą, tai Juo
zas mylėjosi su savo szvogerka 

sakydavo paezei,

mot eres

sesuo 
aresztavota,

priežastį*
tikejimiszkam ne-

Vyrai sutinka ant persisky
rimo. Abudu yra “partnerei” 
vienam biznije.
Chicago gimė 56,739 kpdikiu. 

—Chicago. — Lv 
užgimė czionais 
isz kuriu ne vienas buvo ap- 

zjakes. Miestui lok is kūdikis 
kaszluoje tint meto 5(H) dole- 
rei ant jojo mokslo.

Dvieju moterių lavonai su
rasti pasziureje.

Po

part uorei

sziai dienai<r r*
Ū6,739 kudikei

sudegi-

jiį DU-KART NEDELINIS I.atkraRZTIS “SAULE” 

I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMEBIKE: Ant viso meto S3.W. Ant posee meto |1.M 
EURO TOJE: Ant viso meto |4.M.

/B* LahskiM ir piningai visada siuskite tiktai ant nito adreao;
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Athens, Ga.
mui apleistos pusziures arti
moje girra(tcjc žmonis surado 
du suanglijusius lavonus dvie
ju moterių. Likos isztyrineta 
vėliaus, buk tai Mrs. Magda
lena Magsimons 40 metu ir jo
sios duktė Elzbieta 14 metu, 
kurios dingo^kada iszkeliavo 
in miestą su kaledineis pirki- 
neis. Daktarui apžiurėju lavo
nus, rado perskeltus pakau
šius. Manoma, buk motina su 
dukteria likos apiplesztos po 

ztam užmusztos ir nunesztos in 
apleistu pa s žiūra kuria' užde^ 
ge su tikslu paslėpimo Žudihs- 
ip»-

Szimet 
1,240,306 

Bill iszkoje 
. 1,047,306 

baezku, Nova Szkotijoi 1,500,- 
000 baezku.

Bolszcvikai invede nauja 
krikszta.

Prezidentas Ka
lininas pavėlino ant ilivedimo 
naujo krikszto ceremonijai ko
kia atsibuvo Krcmline ana die
na, kada atsibuvo 
vimas” 
mieczio kūdikio'. Mat bolszevi- 
kai vietoje krikszto invede nau 

žodi “<» 
atminties revoliucijos kuri ki
lo Oktobcrio 1917 meti’.

“oktoberiavimo 
kūdikio, dalvbavo 
penki szimtai žmonių.‘ Užval 
dymas kūdikio ėjo ant balsu ir 
ant galo nubalsavo duoti 
jam varda Vladimira ant gar
bes Lenino.

Prezidentas Kalinin 
geru levu, 

naudoje daugiau 
” buvo moterį’, 

komunistu partijos.

surinkta 
obuoliu.

Mosk va.

‘ ‘ oktobera-
(apkriksztinimas) kai-

ja

4 4

ktimeriavimo

Laiko tojo

tina

ant

• f

suvirszmn

nubalsavo

i I nes
o i 4

buvo 
kuinu ne
gera mo- 
vade isz 

Pulkas
vaiku užgiedojo daina, orkes
trą pagrajino linksma szmote- 

“oktolieriavimas” 
baigė.

Komunistu szliubai dabar 
atsibuvineja darbininkiszkne

vietoje bažny-
cziosįa. Starszina kaimo duo
da szliuba po raudonu balda-

Ii ir pasi-

ir nekarta
jog nuo josios atsikratys.

Laike palicijos perklausymo, 
Juozas prisipažino buk nužu
dė savo moteria kuri kiliai bu- 
vo už.vvdi ir ntiolat<is bardavo- kim“ ir ''eiemoiiijo užbaigta.

• W A • t • ~ A • 1 1 A A

šia klubuosia,

— Ar ilgai žmonis bus tokeis 
kva i leis, jog ųesupras savo 
klaidos.

— Elmer (’. 
nukensti

si su vyru.
Norėjo jam inkvept už daug 

tikėjimo.
Newark, N. J.

Vandyne negalėjo 
kas vakaru giedojimo szventu 
giesmių, kai liejimo pamokslu 
ir traukinio jojo in bažnyczia 
per savo dievobaiminga pa- 

kada josios neklausy-
savo 

czluh’, o 
davo, aplaikydavo per ausi ir 
turėjo su jaja ejti ant pamal
dų. Elmeris’ 
giaus nukensti pacziules tike- 
jimiszko 
jaja ant persiskyrimo, 
per daug, tai szelank.

Žiurkes dvieju pėdu ilgio.
Seramic Lake, N. Y.

Adiromlacks randasi 
milžiniszkos žiurkes kaip Fre
das Slieldonas apsakinėja. Ji
sai pastate* slaistas ant lapių 
kurios atlankinejo naktimis jo
jo visztinyczia. Ana ryta atsi- 
kolias, rado šlaistąs isztrauk- 
tas, seko paskui ir surado slais- 
tesia dydelia 
už kojos.
muszdamas naktini 
kuris turėjo dvi pėdas ilgio. 
Kaip gyvas tokios žiurkes da 
nebuvo mates.

negalėdamas ii

k vailumo. sk iindže
— Kas

Kal-

jog

OMk(>

.‘V

.<•. •.

k

nuosia

'4 t

;Z

i

P-

■ov

žiurkių pagauta 
Paleido szuvi už-

sveczia,

Wilkes-Barre, Pa. — Ne.* AVilkes-Bayre, Pa. — Ne
linksmos bus ezion Kalėdos,, 
nos 5,000 anglokaslu straikuo- 
jo*o da 20,000 ketina sustot 
dirbia Glen Alden kasiklosia,
* » I * . > ■ f.

je sziinta ulycziu per diena mieste Sau Francisko, Kaliforni
joj, padarydama tiek darbo kiek 
padaro. Szaszlavos nuszlnotos 
orą

dvideszimts darbininku 
nuo ulyeziu ir sucziulblos per 

in bleszines kinuos randasi vidurije tosios niaszinos.

Kitas karalius neteko sosto. 
J I.

Atėnai, Graikija.
jos sklypas pavirto in republi
ka, nt’s gyventojai staezei pa
sakę karaliui
nesztusi von isz karalistes, nes 
padonams nubo'do ilginus Hai
ti po karaįiszku padu.

Buvusis admirolas Countou- 
riotis apėmė valdže tuom Įnik, 
pakol neiszrinks prezidentą. 
Nedėlios diena prie karaliszko 
palociays susirinko 20,000 
žmonių szaūkdami: “sznlin su 
karalium!”

Karalius Jurgis su karaliene

draiki-

gyventojai
Jurgiui idant

susirinko

TAUTINE IMIGRACIJOS 
KONFERENCIJA.

National Industrial (Jonl'er- 
ence Board
Street, New York City, kuris 
susideda, isz tautiszku ir val- 
stiszku iszdirbeju ir pramones 
ilraiigyscziu atstovu, iszsiuute 
pažvietima in tautine imigra- 
gracijos konferencija. Konfe
rencija Ims laikyta Hotel Ast
or, Neyv Yorke, Gruodžio 13 d. 
doszimta valanda ryte, ir tesis 
I>or visa diena,
sekanezia diena. Konferencijas 
visos sesijos ’buk vieszos, ir 
praneszimai apie konferencija, 
buvo iszsiusti tukstaliczius or
ganizacijų ir atskiru asmenų 
visame kraszte. Konferencijos 
tikslas yra duoti proga pilniau 
šia diskusuoti imigracijos pro
grama.

Konferencijos
sekancziiis svarbus

isz 10 East 39th

ir vakaru, ir

iI J SI
j

- ,L t L
Qiedojo laike Hardingo 

laidotuvių,
Henrietta

/

X

Cucpieletionv, 
siuntinioi m sz lo f ra ne uz iszk o 

AVashingtone, puikei pagiedo
jo laike itardingo laidotu Viii

įnirusio prezi-ant prašymo 
denio moteros. Poni Coquole- 
tiene tuvi puiki koloraturiszku 
^soprano jdbalsa. Jiji - -----
iTancuziszkoje operoje būda
ma mergina.

giedojo

Elzbieta iszplauko ant laivo in 
Bukareszta 
ant kokio laiko.

Teip lai neteko kitas kara
lius savo sosto ir lengvo “džia- 
bo.” Neužilgio visi dings.
Rosi j c pirko 1500 areoplanu.

Kopenhaga. ~ (‘zionaitinoi 
fabrikai Fokkiro areoplanu 
aplaike užkalbinimą ant pa
dirbimo 1500 maszinu del Ro- 
sijos. Isz tojo skaitliaus penki • • • •szimtai jau likos pristatyta. 
Priek tam užkalbino daug ma- 
szininiu karabinu ir'milijoną 
plieniniu holmu del kariume- 
ncs.
18 žmonių sudege ant smęrt.

I icipszigas, 
Asztuoniolika 
ant smert senam ✓ 
neturėjo jokios prieglaudos. 
Badai ugnis kilo nuo padegi
mo per penkiolikos metu vai
ku kin i neinleido in vidurį. Vi
si sudege ant augliu ir negali- 
imj ue viena pažinti.

Japoniszki anglekasei už
griauti kasyklosia.

Tokio, Japonija. 
szimts 
griautais
provincijoj Fukuoka, per eks
plozijų guzo.
at kasimo 
aut niek,
Ii prisiartyt prie juju isz prie
žasties daug gazo.
Nesiranda daugiau “Rosijos.

Lomiom 
suode “Bosija,“ nes 
daugiau nesiranda. Apie tris 
menesiai adgal, 

visiems 
gyvena 

kupezystoje, 
pprmainyta ant

Soviatu Republi- 
Laisvos rcpublikos likos

kur apsigyvens

Vokietija. — 
žmonių sudegė 

name, kurie

f p

reisžke 
koreis

Trisde- 
likos už-anglekasiu

kasyklosia Kasuya

Visi ,stengimai 
nelaimingųjų jiuejo 

nes4 gialbetojai nega-

> >

4 k

SoviatU valdže
Bosija,” nes josios

so vintai ap- 
sklypams su 
šutaikoje 

buk Bosijo likoh
Suvienytu t/

ir

4 4

Socialistu 
kos.”
sutvertos Ukrajinoje, Azorba-
jane ir kitur, i * 1

Greensburg, PauGreensburg, Pa.z— Mrs. 
F. Koczkiene ir josips 19 metu 
sunus Villas isz T^ruxall, li- 

’ tavorini 
truki kuris trenkė Ąn juju au
tomobiliu.

kos užmušti per

komitetas
paskelbė
kausvmus:

Ar pratęsti“Ar pratęsti nuoszimczio 
akta, kuris užsibaigia Birželio 
30, 1924 ?

“Ar permainyti nuoszimti?
“Ar permainyti cenzo metus 

sulig kuriu nuoszimtis nusta
tytas?

“Ar kvotas nustatyti del vi
sos imįgraiįjos

“Ar inleisti žmona ir nepil- 
nanieczius vaikus, kurio at\ra- 
žinoja su inleidžiamu ateiviu, 
arba atvažiuoja
bunanUSuv. Valstybėse, beakai 
taut juos prie kvotos?

“Ar nustatyti kvota del 
kiekvienos tautos nevirszaus 
10 procento (dabar 20 procen
tai) metines kvotos, arba pa
daryti koki kita perkeitimą?

“Ar pormginyti uuoszimCzio 
akta nauju dustatymn, jeigu 
taip, kokiu?

“Ar priimtį specialius insla- 
tymus del geresnio iszrinkimo, 
padailinimo ir asimilaeijos 
imigrantu.

Ar prezidentui

pas ji, jam

Ar

• justatymu, jeigu

ir

paskirti 
speciali komitetą iszlyrinetiJr 
praneszti apie imigracijos sto-

Tuos visus

i 4

klausyčius ap
svarstys ir apkalbos vjsu ats
tovai, kurio lapkykonferenci
ja. Konferenrijos komitetas 
pranesza, idant užtvirtinti lais
va diskusija nebus jokiu

i?

w. n. tecBiowBir, ~ 
r. ft. BootKOftBKI, Miter

I, Ppm. A Her ft 35 METAS

Isz Lietuvos
Mirė nuo girtuoklavimo.

Lap- 
vakarc Viktoras

iszsipagirioti,

K. J. Ra-

Vilka v iszk i s, 11-15 
kriezio 3 d.
Suma koris apie 30 m. amžiaus 
vaikinas, gyv.
gerai prisigėrės svaigalu, kar
tu su kitais inkauszusjais savo 
draugais, ėjo Vembriu dvaran 
in kaž-koki pasilinksminimą. 
Kelyje jam visiszkai sudribus, 
draugai paliko ji pakelėj pasil
sėti ir truputi
manydami, kad jis prasiblaivęs 
ateis kur reikia. Lapkriczio 5 
d. ryte PdVernbriu
guolio lauke rado ji gulinti ne
gyva, matomai suszalusi. Pa
darius skriodima, pasirodė kad 
jo butą virtusiu tikru alkoho
liku, nes szirdis nuo girtuok
liavimo buvo padidėjusi ir ap
augusi taukais.

Pasileideles.
Simnas. — Szio valscziaus 

v-iename kaime viena szeimy- 
na, pernai numirus tėvui, labai 
linksmai praleidžia laika: mo
tina ir dukreles dažnai galima 
matyti ūžiant karezimoje.

Apmalszino karszti.
Girinkiszkiai (Simno

Alytaus apskr.) — Nesenai pas 
ūkininko Sz. merginas atėjo du 
jaunikiai ir pradėjo pesztis. 
Vienas net griebės ginklo. Bet 
pats ūkininkas, budainas stip
rus vyras, tuojau sveezius nu- 
malszino.

J u odai ežia i (Raseinių aps.) 
— Kaime yra pora vyruku, 
kurie sekmadieniais ir szven- 
tadieniais bastosi po aplinki
nius kaimus ir pardavinėja 
sznapseli. Žmones juos vadina 
lieptininkais. i

Prigėrė pamazgų duobėj.
Kaunas. Spalio 29 d. pil. Bo- 
verįs Domininkas praneszc, 
kad 27 d. sz. m., Spalio menesy 
Prezidento gtv. Nr. 3 remon
tuojamoj pamazgų duobei) in- 
krito duktė Brone, 5 metu am
žiaus. Mergaite jo buvo nuga
benta miesto ligoninėn ir po 4 
valandų tapo pargabenta na
mo, kur tuojau mirė. Del szio 
invykio tardymas vedantas.
Lietuvos gyventoju visuotinas 

suraszymas.
— Jau paskelbti pirmieji 

daviniai. Pasirodo, ka(d Lietu
voje be Klaipėdos kraszto no

v ra

praneszc

daug daugiau už 2,000,000 gy
ventoju.

Pleszikai suymti.
Ukmerge. — Pagauti garsus 

pleszikai. Sziomis dienomis 
vietos milicijos pastangomis 

garsus 
iMarcinaviczius 

Adolfas dezertyras isz Panevė
žio, Pipiras Kostas isz Utenos 
apskr. Dudkis Vladas isz Ukim 
Cziplinskaite Marijona —- už- 
laikytoja plesziku gaujos, ir ju 
sėbrai. Jjaike suėmimo isz ju 
puses buvo ginkluotas pasi- 
prieszinimas bet mileijos drą
sumu jie visi suimti ir patal
pinti kalejiman; visas gi atras
tas paš juos pavogtas turtas 
žinta nukentėjusioms.'

Mados, tos mados!
Eržvilkas. Taur. apskr. Szio 

jaunimas taip naujas 
madas seka: vaikinai labai, in- 
siniylejo “galifė” ir

sulaikyti Ukm. apskr. 
pleszikai :

kampo

įn- 
neszimu arba balsavimu. AT^os 
diskusijos bus pranesztos, ats- 
pauzdintoą ir greitu aiku isz- 
siustos idant visuomene apsi- 
pažintu su jais.
kalbėtojas gales kalbėti tik de- 
szimts minutu apie koki klau- 

* . ' - F.L.I.S.

Kiekvienas

i s ima. - F.LI.S

simylejo “galifė” ir “kliosz” 
kelines ir skudurine apvailia 
“mucziuke”,
sijonėlius, “bliuzes” be ranko
vių ir apikakles, ir omo dažyti 
veidelius. Kaikurios net gerai 
.miltuotos atsilanko miestelin. 
Bot ka kalbėti apie nemokytas 
kaimietes, Sad net mokytojos, 
“krakmolija” veidelius. Erž
vilko ir jo apylinkes jaunimas 
matyt, nejiori nuo plataus pa
saulio madų atsilikti.i • .

’ M.-”

bto ,, i •

o merginos —

Praszalina nuo darbo valdi- 
' dininkus. ,

Kaunas (Nuo “Vienybes” 
Kor.) — Valdžia pradėjo per 
puse mažinti valdininku skai- 
cziu, kad sutaupius du milionu 
doleriu algomis, 
mas labai sunkiai 
ant mosleiviu, kurie tarnauda
vo ir vargais eidavo mokslus. 
Slinkiai atsiliepiajr ant palei
džiamu valdininku, nes darbu 
Lietuvoje nėra. Valdžia ypatin 
gai “valosi” nuo tu, kurie 
“sul>edi(‘vejo”, tai, nepriklau-., 
so prie klebonu partijos. Dau
gelis paleidžiamųjų vaidinin
ku galėtu eiti iii mokytojus, 
bet ir ežia kunigiszkas Szvioti- 
mo Ministeris turi insakvnius 
saugotis “bedieviu.”

Finansine Lietuvos padėtis 
eina geryn. Jau ir litu daugiau

Vienas litas dabar 
vertas 418 bilionu vokiszku 
markiu. \
Spaudo apgarsinimus ant bu- 

maszku.
Kaunas 27-XI. (nuo “Vieny 

bes” kor.) — Sziandien lito 
kursas Biržoje: už 1 litą duoda 
418 miliardu vokiecziu mar-

Vienybes’

Tas mažini-
atsi liepia

j
i

»

Ai

"■įįi

ii
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valosi

žmonose.

i

d

1,000 kartu 
supirkinėja 
“Gaza.”

kiu. Smulkus pinigai: markes, 
doszimta-markes ir szimtines 

brangesnes. Jas 
Kinematografas 

Jis spausdina ant tu
banknotu savo skelbimus ir 
dalina plakatu vietoje.
“Dvasios” užklupo ant mergi

nu.
Raudonio Valscz. — Ir pas 

mus “vaidinasi.” Visu Seven* 
vakarro apie 9 vai., fcrižo dvi’ 
merginos isz Raudoniszki n in 
Skersabalius isz szvecziu ir 
iszgirdo, kad kas tai paskui 
atapsi. Atsigrįžo pažiūri — ko
ki tai 3 juodi
liais ant pecziu noszini atbėga, ; 
ir eme akmenimis in jas mesti. 
Nusigando merginos eme beg-

Netoli ant to paties kelio 
yra tiltas, ties kuriuo joms at
bėgus ir kas tai su basliu isz- 
szoko isz po jo ir ome merginas 
muszti. Jos. pabėgo in jau ne
toli buvusia ju gyvenamąja 

vaiduokliai” pasili-

* i stulpai” bas

*

I

'^r

*1

ti. T

vieta, o • 
ko kelyj.
„ Tu kaimu jaunimas vieni ant 
kitu “griežia danti,” ir neturo 
darni kaip kitaip “atkeršyti,”

4 i
n
-ii

nors vakarais laukia po tiltais
ka nors sugavus apmuszti.

Pleszikai užpuldinėja ant* 
žmonių.

Lygumai, Sziauliu apskr. — 
pleszikai siauezia. Ant viszke- 
lio tarp Sziauliu ir Lygumu 
pradėjo siausti plesziku gau
jos, kurios užpuoldineja žmo
nes.

29 Spalio vėlai vakare už
pultas bogrižtantis isz Sziau
liu Lygumu vals., .Juknaicziu 
dvaro užvaizdu Eilienas; Ple
szikai užpuolė ji
“Rankas augsztynP’ ir 
pultajam nepaklausius *— nu- 
szautns ir atimti isz jo pinigai.

Kelios dienos piriniau 4 plc- 
sziku buvo apzuitas volai nuo 
ligonio grįžęs Lygumu fe’cze- 
ris Strumila, kuris revolverio 
szuvi a is plesziku .atsigynės.

Piliecziai labai susirūpino
I

ir surike:v UZ-z

— kas bus tolinus.
Apvogė paczta.

Žarėnai, 11-16 — Nakti iii 
Lapkriczio 8 d. tapo'apvogtas 
Žarėnų pacztas. Piktadariai,Žarenu pacztas.
inlinde pro langa, pavogė gry
nais pinigais 1,844 lt. 55 c., 
paczto ženklais 361 lt. 54 c. su 
mai, žyminio mokesnio ženk
lais — 713 lt. .10 c., du laiszku 
su 8 doleriais ir apdrausta pa- 
kieta, kuriame b.pvo 25Q lt,, 2?
doleriąf, 1 svaras sterlingu 40 
szilingu. Sziuo reikalu vedama 
tardymas. _
t f

UwM***,.

m

'4

!l

į
i

' I
nH!|

■
, I



f-

i

/ t
3

SAULE
JI ,1 -'■ ' I, ‘V

KAS GIRDĖT
k i-- .. ir« •

LINKSMU KALĖDŲ VI
SIEMS LIETUVIAMS.

tęs, ketina savo

f

Su sziotns szvcntenis Kale- 
vėlina

darbininkus 
pastatyti ant keturiu valandų 
darbo, tvirtindanias, Imk lec
tures valandas užtenka žmogui 
dirbti, ketures valandas del sa
vo reikalu o dvileka valandų 
del pasilsiu ir miego.

Noužilgio žmogus dirbs ma
žiau kaip ketures valandas per 
diena, nes jeigu maža bite at
lieka savo darba in taji laika,, 
del ko žmogus negali panaszei 
darvti. Juk bite neturi elektri- 
ko, garo ar kitokios maszinos 
idant prigialb<‘t josios darbe.

l’ž keliu szimtu 
kiaušiu žmogaus

reikalu

LIŪDNOS KALĖDOS
Apleistos Moteres kurios Vyras iszkeliavo in Amerika 

Užtnirszdamas Apie Jaja ir Vaikus.

'....... 'J—- i ii ............. .... . . —

Kam Gyventi
„Hl (I ««l l^llt * « pm l« <na,a|lll|ll lAlifitll MV H, 4**

UI UBUI ■■ I ■

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 8. Main St. Du Bois, Pa.

1 ROYAC'MAIL^T

I

IN !R ISZ LIETUVOS.
OR D UN A” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir. moder- 
nisz.ki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar-

H H

iii,—’■

f''
■# I
;1
■
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Į navimo ir vigados visame. GerasII
i

----- ■. -į. - - ~ y   --------------------------------------- - . .   ,.i . į  - .   t; ..i --T,- r.-B-.-r-j-..,..,     

Asz vargdiene su vaikeleis mažais bevargnoju 
\rargi|d<encziu^l)ada velku ir nuolat dumojų:

»> f

Saulesdu ižtlavyste
visiems musu mylimiems skal

vi sioms
ir Lietuvoje,

i 4

Lietu-t y to jams ir
viams Amerike 
linksmu ir pasekmingu Kalv-

Lai visus Dievas užlaiko 
sveikatoje ir ių»sailgoje nuo 
visokiu nelaimiu ir kad su
lauktu sveiki ir gyvi kitu Ka
lėdų.

To viso vėlina isz szirdies
“Saules.

du.
ii-

Rud y st e * *

metu sun- 
darbu bus 

paspaudimas guzikelio, o elek
trikas bus jojo nevalninku.

,w

Pavargęs, ėjau be 
Pro szali 

žmonos, t|ii

Sziadieu neužsimoka darbus 
su plunkami kaip tvirtina pro
fusions Fred D. Armstrong isz 
Chicagos kuris taji dalyku ge
rai isztyrinejo per kelis metus. 
Sziadieu mnloriai ir pleisterei 
uždirba nuo 15 Iv 
ant dienos.

Einant užsienio pasams dno- 
taisykliu pakeitimu No. 

1027, pasu leidimu ir vizų mo
kesnis vra pakeieziamas nuo

ti

v ra
1924 ui. Sausio men. 1d. seka-

20 doleriu 
o ueKurie aplaiko 

lyg JO doleriu. Tas reiszke apie 
penkis centus ant minutos per 
asztuones 
Kasztininkai aphjik 
už kožna žodi o 
tos dalies to. o 
sujeszkoti tinkama 
kėlės valandas.
Armstrong sako geriau ynitis 
už pleisteryst(‘s <> plunksna 
mesti in kampa.

jr 
nekuriu

darbo.
po centą

valandas
O 

l/iti ne deszim 
kaip kada turi 

žodi per
Profesoris

mai:
Pasu pratusimai 
Leidimai Ivgi 6 men. 
Vienkartines vizos lyg 

6 men
Daugkartine viza lyg 

12 men
Liet u vos

O

buk<> dūk kožnas 
gyvena asztuonis

Zinunai sak 
sutvėrimas 
kartus ilgiau, m* kaip ]»er taji 
laika auga.

Ant paveizdos 
arkli, kuriam užima keturis 
metus ant užaugimo o gyvena 
asztuonis kartus daugiau — 
apie trisdeszimts metu; szuo 
auga per du metus — gyvena 

'16 metu; viszta auga meta, to
dėl gyvena nuo asztuoniu lyg 
deszimts metu. Pagal taji isz- 
rokavima tai žmogus augantis 
lyg 25 metu, privalo gyvent 
nemažiau kaip 2(K) metu, vie
nok žmogaus gyvastis dacjna 
tiktai pusiau t uju metu.

Suraszas iszrodo, jog žmo
nis gyvena kas kart mažiau, o 
priežaste tojo trumpaus gyve
nimo yra greitas gyvenimas, 
krutėjimas ir nerviszkumas, 

darbas

paimkime 
užima

nerviszkumas 
o mažai 

atsilsio ir 1.1. Sziadieu žmonis 
nuo 50 lyg

pervirszinis

paprastai gyvena 
60 metu.

Pagal surasza, 
gyvena ilgiau pietuosia,

nes sziites-

tai žmonis 
ne

$1.00
$5.00

$5.00

$26.00
Atstovybe Am e r i k o j.

Terp liberalist u ir funda
mentalistu kunigu Episkopoli- 

bažnyczios ejna tikejimisz-

ir

nes
ka kova ypatingai apie pripa
žinimą Szveucziausios Motinos 
Dievo Nekaltybe.

geidžer ’ pastatyt, 
bažnyuzia pagal tobyrio moks
lo ir apszvietos o 
listai palikti ant to paties fun
damento (pamato) kaip buvo 
nuo pradžios.

Rev. James (i ra v
“Turime pripažyt Nekalta Pra 
sidejima Szv. Panos Marijos, 
nes jeigu tikime in biblije tai 
turime tikėti in josios teisin
gumą. I’

Liberalai

fundament a -

t viri ina:

guma. Evangelijoi Motiejaus 
ir Lukosziaus, ajszkei užtvir
tina nekalta prasidejima. Bet 
jeigu Motiejaus ir Lukosziaus 
žodž(‘i yra nepripažyti už tie
sa per liberalistus, tai kai]) ga
li jieje tikėt iii kitus rasztus 
ka talpinusi toji 
knygoje. ?”

Ar tik episkopoline bažny- 
oze nepersiskirs pusiau ant to
jo klausymo.

szventoje

ATSAKYMAI.

kaip a žiomiuosia, 
niuosia sklypuosią žmonis per
gyvena daugiau ant lauko ir 
saules.

Sziadieu merginos daugiau 
iždykauna ne kaip vyrai, o kas 
svarbiausio, tai merginos isz- 
veda vyrus isz kelio. Motinos 
mažai rūpinasi apie iszaukleji- 
ma savo dukrelių, 

užsiiminėt 
tai kitados darydavo, tik pave
da taji darba svetimiems.

Vaikai sziadieu skaito \ i šo
kias knygas apie i nd i jonus, de
tektyvus, banditus ir tam pa- 
naszias pigias knygas, bet 
mergaites 
torijes kuriu 
tinos paraustu isz sarmatos 
jeigu paimtu tokia knyga in 
ranka. Bet sziandienines mer- 
gicos nesisarmatina 
tokiu,szlamstu knygų ir kuom 
josios yra “ karsztesnes, ” 
tuom akyviau skaito. — Teip, 
sziadieu merginos iszveda vai- 

' kinus isz kelio ir tai teisybe.

savo
tuom darbu

ne nori
kaip

' t

n

knygas, 
skaito meilingas is- 

senoviszkos ino- 
isz

skait vti

v ra

senoviszkn 
Ekvadore žino

ki! r i

Jeszkotojai 
lieku, .surado 
gaus pakaiiszi, apie Kuri gu
lėjo kaulai visokiu žvėrių, ko
kiu sziadieu ant svieto nesi
randa. Pakatiszi apskaito ant 
150 tukstaneziu metu senumo.

Jeigu tai teisybe, tai visi 
aprokavimai apie senatve mu
su žemes ir nuo kada žmonis 
atsirado ant szio 
neteisingi kaip 
sz vent as.

teisybe,

HZ-

svieto, yra 
raszo rasztas

» ■—. ■ —*

Geni i žinoma visieięs bituke
dirba tiktai pusė dienos. For
das ymdąmas paveizda nuo hi-

. ’i

Apie vyra, kurfs paliko mane su vaikeleis, 
Be spnsabo, Ixrgnszleles,
Iszejdamas prižadėjo ir meilei bueziavo, 
.Jog neužmirsz Dievo, paežius o ir vaiku savo; 
Jau kelintas metas bėga, nesulaukiu nieko, 
Bedirbdama ant vaikeliu, netekau ne vieko.
Xosenei dažinojau, nuo svetimųjų, apie savo vyra, 
Jog gyvena kaip galvijas, tai teisybe szezyra;
Ir apie Dieva užmirszo, su kekszems gyvena, 
Kiek ant menesio uždirba, vis del ju gabena.
Asz sierata. be apglobus su mažais vaikeleis, 
Xuo savo vyro apleista su taiseis paukszteleis, 
Be drabužio, be duoneles, 
O tu vyre, kaip drigantas
Szauke vaikai:

apleistais paukszteleis.

vienas
tikslo platu keliu.
manės praeidavo
visai užganėdinti, tai kenezian 
lieji ir.jeszkantioji.

— Kam gyventi! -

Daktaras Jtlozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Duvunlfl (laktam* knrluinoneje.
Gydo visokia* liga*.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.
12 iki 2 popiet. G iki 9 vakare.
215 N. Main Si. Shcmindoali.

i

ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltui uždengtu ntalu. Szei- ' 
minios, moteres ir vaikai gauna < 
Hpccinle pntarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPAKY,

25 Brandwn^, Kcw York,
arba pas vietiniu* Agentus.

Į
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ka i p žaibas, baugus 3

mintu aszaromis, 
, trinies su bobomis!

“kur tėtulis musu pasidėjo, 
Kodėl neparsiuneze duonos kaip jis prižadėjo.'
Mes mamyte, mus tėvelio baisei iszsiylgom, 
Kožua diena aszarelems duonos kąsni vilgo’m.
“Cityt neverkit valkelei, turim kita-Tęva 
Kuris danguje* gyvena, ta geriause Dievą, 
Jis apžiūri pavargėlius, neapleid’ ne viena, 

“duok duonos kas diena.
Jau tėtulis mus apleido, (langiaus nematysim, 
Kik kada ant sūdo Dievo su juom pasimatysim, 
Ba jus matėt sieratelei, kaip atsisveikinejp, 
Kaip tai jisai anais metais in Amerika ėjo.

Daugel randas tokiu vyru, .sziezion Amerike, 
Jog apie viską užmirszo, ka namie paliko. 
Apie paeze, apie vaikus jam nepaminekie, 
Ba ežia turi tokiu bobų, tai paezios nereike. 
() ir bobos tokeis buleis, nepasidalina, 
Ba tas isz kiszeniaus centus del tokiu dalina; 
Vyra girdo kaip versziuka, o tam tik to reikia, 
<) jei kaimyns prasergsti, tai da plusta, keikia. 
Jeigu vyras iszsiblaives, paezei prikaiszioje, 
Prielaidinei su bonkute muusziiine vėl neszioje’, 
Sutikimas vėl sugryžta, pati vėl jam geriause, 
Buda vyro žinodama trinas da daugiaaše.
Jus ženoezei, katrie paezes ir vaikus LiiduvOi palikot 
Neužmirszkite tu sieratu kaip in czion atvykot. 
Kas menosis keliolika litu, privalot nusinnstie. 
Nogirksznot ie urvosia, su boboms nesiaustie.
(’zia ir Dievas tas pats yra ir tie patys žmonis, 
Ka lokiu darbu nekenezia visi ir įiagonis, 
Kožnas pirsztais toki bado kaip ir szuni koki, 

gal kas mylėt ie paleistuvi toki!

Tik kožnas turi praszytie:

Ba ar

I

SZVENCZ1AUS1OS

*

*

' 1

I *

*

—‘‘Vox Populi.
• c )

* 1

- skam
bėjo mano ausine skaistus kinu 
simas
kaip riksmas nakties panksz-
ezio. Skambėjo ir, nesulaukda
mas atsakymo, užtildavo, kad 

naujo dviguba jiega už- 
skambet i.

— Kam gyventi.’ -
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Puikiai

Pasirėdęs Jaunikaitis.

nžklaus- 
davau asz lekianezin pro szali 

vienu maeziau 
Beprotis!

Kiti atsistodavo
Jis 
ir, 

atidengdavo savo
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žvelgesį, balt-

dirbu gyveni-

žmonių. Akvse 
pasijuokimu: 
jieszko!’ ’ 
ligi laiko, 
vargingas duszias inbaugintie-
ji szuo klausimu, savame tu- 
rinteji tukstanezius kiln.

Tnsmeiges in mane svajojan
ti szaltu akiu 
plaukis sako:

— Tikėjimas... tikėjimas i u 
save, in savo galingąja dvasia 
in šuva ji “asz”
ma mano pilnu ir siiprantamu.
Negailu man to, kad nustojau 
asz akla, kūdikiu t ikėjimą. Asz 
tikiu in save ir asz esmių'lai
mingas. Tikėk, kaip asz!
žodžiai iiisiinuszdavo iii mano 
szirdi, ir nerasdams atbalsio, 
iszsiplaukdavo ir isznykdavo.

“No tas!... sunkiai asz lau
žiau savo rankas.

<*s Jo

klaijo-

jeszkok Dievo. Szalinkis 
mulkinę nose

Miss A. A. Hookstown, Pa. 
— Aplaikeme, aeziu, bus patai 
pyta savo laike, bet užims lai
ko perta-isyt.

E. V. Kenosha, AVis. — Nesu
radome ko tamista praszei. 
Pasakyk kokiam numare arba 
menesijo buvo patalpyta, o gal 
tada atrasime. Neturime laiko 
vartyti po visus laikraszczius.

V. M. Waterbury, Conn. — 
Jau karta praneszcm, jog jeigu 
kas geidže kokio atsukimo per 
gromta, 
ant atsukimo, kitaip užklau
simas buna numestas in gur
bą.

K. K. Plymouth, Pa. 
siunske tamista knygas o bus 
apdarytos.
kiek kasztups, nes turime pir
ma matyti knygas kiek užynis 
darbo.

M. B. Pittsburgh
Patalpysime 

kitoms padekavonems kada 
turėsime daugiau vietos ir lai
ko.

Miss A. L.
‘Good by”
‘God be with you, 

Elizabethan times as 
diction.

F. S. Cleveland. — “Copy
right” galerna iszpirkti ant 28 
metu. Po tam, jeigu pati ar vai 
kai da gyvi po tavo mirėžiai, 
tai gali panauyt da ant ketu
ri uoli k os metu.
Washingtona.

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszynias apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

Užtūrėjau seneli. Užlopyti 
rubai. Ant peeziu tarba. Inte- 
I i ge riti szk as ž v e 1 ge s i s 
janeziu akiu....

— Laime, supratimas gyve
nimo, jeszkojime ■— sake sene
lis, 
melagystes, nes
ir tu pasieksi didžiausia teisy
be. Jeszkok Dievo...

— Xe tas, vis nė tas!
— Kam gyventi? -- užsida

riau prakeiktąjį klausymą an
tram.

— (1 v\ ent i ! I )el t u linksm\ - 
bin kurimis galima 
gy ven ime!

— Naudokis atsakaneziu lai
ku asz liūdnai niisiszypsojau.

didžiuodamasis

naudotis

i

Puiki knygele.

T

TIK PATRINKU JUOMI
kuomet jus kankina skaudus atakas 

reuiiuitiškii bkausmij, ar užpuola neu- *1 
r.ilgija, ►trėiiiheglH, skaudami Njua- 
rlai ir uiuskOkH -• -bok i < įienpsakomaH 
|uih'uų\in imas pilirkima t\irtai pairi* 
na u t i>u

l>'»- S. \ l’al. Biure.

d

turi atsiunst marke 
atsukimo.

Carnegie. -

4

- Pri-

Negalema žinot

ir X. M.
su

Baltimore.
from the phrase 

used in 
a vale-

11

K įlipk is i

PAJESZKAU ADVOKATO.

kuris galėtu užvesti prova 
kasyklos' kompanija, kur 

mane sukolieczinb. 'Fegtil tok
sai atsiszaukia ant adreso.

’ Ant. Vaitkewicz
Box R4

su

2)

galėtu užvesti prova

Bhul ford, lud.

— Teip! — 
atsake jis.

— Vis dar ne tas!

• • •

Atėjau asz pas ja.... 
glaudes prie jos

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu Inlvn 
Vienatini* vnudeuiu keHns Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka ka» Ularninka 
Greita* persėdimas Southaruptone.

Lietuviai ypatlszka! lydėti
In Hamburgą 3 klosa $103.50 Kare> 
Piliava 3 klcsa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
In Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicilnusl laivai pusauiyjo.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalho ap
mokamu keliauninku gallto gauti 
no bilo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miestą ar apiclinkeje.

CUNARD LJNEi | 
25 Broadway* į

New YorL
f

r v
a *

f

Ir tuo Jaus pajauk lama maloniai de
ginanti Ai huną besiskleidžiant pu skau
duliu] virti], kuri suteikia malonu sma
gumo •’ ' D neru reikalu kankint in * 
turint po ranka tokių tikrų pagalbų.

Pain«Expellcrit tikrai pageliau ir •(

mietu tnlHiančlam žtnonltj jht daugelį 
meto. \’i.suoiiH*t laikykite jo bitukų •< 
paniuk loji* vietoje.

30c. ir 70c. už bonkų aptiekosc.
F. AD. RICHTER & CO. 2 

« 104.114 So. 4H» St.. Brooklyn, N.Y. J 
k t 1 1 1 11 111 11 H A l J

f* JuihH, kaip jisai pagelbėjo nesunkai to*
L . . J , .41. » j ■ f , 1’®

1

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS ŲŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžemo nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi-

I rntA me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei-

h

kalingu rokundu. 
-■ ' 1 "...v.......... ...... — ■■■*■■ . ..............

HT SERGANCZIOS MOTERIS 
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
nusilpnčjusiu moterų, kurios buvo nelaimingos is prie-, 
žasties tulu moteriszku ligų. v .
MOTERŲ' TONIKAS, sustiprina krauju, nervus ir visa; moteres 

systema ir regulevoju jojo velkyma..............
sveikatos miltelei pasimazgojimui, reikalingi 

kožna! vedusei moterei. ............................. p .t. . Preke 50c.
GYVATSZAKNES ELIX1RIUS, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsonejusiu szalczio del vyru ir moterų. $1. 
ŽOLINIS LINIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ... _
Visi vaistai prisiuneziami per paūžta po aplaikiniui 
Money Orderio; Musu aptiekoje užlaikoniu didele >ih- 

i,
GOODWILL DRUG COMPANY,

ANTISEPT1KON,
. . . Preke $1.00

... .p..

• • • i • 50c pokelii 
aplaikimui

vaiiybe gyduolių, lictuviszku žolių ir perfuniu
'k ------- JuA. . . ----- ------------------ -“* —--------- iEIlJiliUiAmI

12015 Jos. Camnau Avė
, .... d . ' t jį 

. Detroit, Mich.
I

I

.... M"1' i» „■ t ■

i — su seno-

Baime

szviestis.
ežiui be,i i-

Prisi- 
ir palenkės 

galva ant jos peties užmerkiau 
asz akis, klausydamas meilin
gojo jos plepėjimo.

— Kam gyventi
bine jiega skambėjo tas-pats 
velniszkas klausimas....

Ai’ buvote kada nors iniszke 
tamsioj naktyj. Tamsu, drėg
nu ir baisu. Riksmai naktiniu 
paukszcziu baido jus.
insiskverbia in duszia. Tamsu. 
Bet sztu.i jus užtemyjato, kad, 
ant jusu galvos, terp medžiu, 

Riksmai naktiniu 
paukszcziu mainosi
mu ve veršeliu ir kitu pauksz
cziu. Artinasi diena ir niekuo
met? nepasirodys? ji jums pui
kesne, kaip po szios nakties.

Ar pažiustama jums yra to- 
Ar suprantamas 

jums tas atsakymas, koki asz 
radau 
klausimo :

kia auszra? v

ant szio prakeiktojo 
“Kam gyventi V ’

— Asz turiu gyventi dėlto, 
kad asz jaunas ir stiprus, nes 
asz noteip vientulis, kaiįi ro-
dėsi man ankseziaus. Asz turiu 
gyventi, norėjosi man suszukti 
bot ežia, prie miUio lupu prisi
glaudo meilios lupos, ir asz ne
galėjau isztarti jau nieko.

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiuiai po 
$3. Balsai Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drucziai apda- 

- ’ « -ii * —rytos skuriuois apdarais, auk-
> a . . • •* « i zksuoti krasztai lapu. tf.

f
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VISI TAVO MUSKULAI. VISI TIVO SANARIAI YKA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstancziui tautieczlu ir

Praszalink Mitdyrimn

NUKANKI IT IR SUSTI RĘ.
Ne bandyk Juos priverstinai manksytl. Ir traukyti, tuoinl dar dau

giams juos nukankyyl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAM AS
(BEAR BALSAM)

suteikė Jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsaniu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptickoriu 
arba pardavėja, prisiusk mums 35<-.. ir 5c 
iszsiusitn buteliuką Balsamo.
'Ule CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

nauju žmogumi.
r. už pasiuntimu, mes tuojaus

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
---------$-------- •

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą aut padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams
• locnns namus.
Szita Banka prigclsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butuinet to Banko depozitorius.

pirkti savo

Seniausia Lietuviszka Agentūra s
Gerbiamieji Lietuviai! Braneszu jums, kad dabar yra » 

patogiausis laikas siausti laivakortes iii Liet uva savo GI
MINĖMS ir pažiustamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFPTDAVJTUS lietin iams del atvažiavimo iii 
Anioria, siunuziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso, l’žlaikom Moteli del keleiviu 
kėliaujiincziu in Lietuva. Pasitinkain keleivius ant sto- 

isz kitu miestu Amerikos.
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as

ežiu New Yorke pribuvusius
Suteikiame nakvyne už prieinama
LAIVAKORCZJU ir pinigu kurso 
meniszkai p(> žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, * New York City.

Ik

Sahitaras nitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Nctvarkumo:
I '

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEUMAI, NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaisau, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini.

ATSIRAUGĖJIMAI,

1*

ibi

v

GALVOS SKAUDEI IMAI,

Jis yra labai veiklus if

mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tošiai iszmus,

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

f

1707 ą. HAL8TED 8T. Dept. 15.
> r
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PASAKOJIMAS APIE v.

Septynis Pakartuosius.
Vartė S. Bleiia

Jr i i1®*' —U £. ■fe

SAULE
.1

JI

Buvo baisu
K

isz t art i žodis 
lyg kad kiekvienas 
liežuvio pameti? savo reikszme 
ir reiszke tik viena mirti: Sor- 
gejis pažvelgė Jn szvaru, kve 
pianti benzinu, siurtukdi te 
vo ir pamanste: dabar densz 
czlko nėra, reišzkia, jis pats ji 
vale. Kaip-gi asz tn pivmians 
neužtemydrtvau, kada" jis valy
davo siurtuka? Ryte, tur būti. 
Ir staigiai užklausė: — O kaip 
sesuo ? Sveika ?

— Ninoczka nieko nežino,— 
skubiai motina atsake.

Bet pulkauninkas st ragiai ja 
sulaikė:

— Kam meluoti.’

r 
žodis ant

balta tėvo
t o k i o m i s - g i akimi s. ‘

— Tu. levo, garbingas žmo-

pa mate veidą su
i

gUS.

— Ka tu! Ka tu! —insiga- 
do pulkauninkas. Ir urnai, tar
si nuhižes, nupuolė galva ant 
sunaus peties. ItuWpis kada-

nuo nuliūdimo, iiiiolkiallt mill uuiiuv, _____

to amžino uesupnttįmo, kuris 
siena visa gyvenimą stovėjo 
tarpo Ju ir artimųjų /ir dabar, 

prieszmirtiueje 
sa- 

Va-

Į

ūmumo ir tamsos atidalino an
gy vo, judan-

Mergaite 
skaitė laikraszcziuose. 'regu! 
Sergejis žino, kad visi... jo ar- 
lymai... tame laike... maustė 
ir...

Toliaus tęsti r ...ir sustojo. Staigiai 
veidas, kaip— tai isz sykio, su- 
niisžo, iszsileido, suvirpo, pa
liko szhipis ir laukinis. Peržy
dėję akys beprotiszkai stūkso
jo, kvėpavimas darėsi vis tau
kesnis ir trumpesnis, ir garses
nis.

tame

— OU 
tojo ji*.
- Sc...
x— Mamvte!
‘ Pulkauninkas 

kyn, ir 
kiekvienu 
siu rinko.
raukszle, nesuprasdamas, kaip 
jis pats baisus

m

jis neinstenge
motinos

Se... —kar-
nesuezialipdama lupu.

p nežengė
drebėdamas, 

sulinktam 
kiekviena

visus
savo 

veido

jis pats baisus savo mirtina
me iszblyszkime, savo iszvar- 
gintame narsiame 
praszneko paežiai:

— Tylėk! Nevargink jo! Ne
vargink! Nevargink! Jam mir
ti! Nevargink!
• • 
JIS

t vi rt itme,

Nusigandusi, jau ji tylėjo, o 
vis susitnrineziai priesz 

krutino krato knmszcziais ir 
tvirtino: — Nevargink!

Paskui nuėjės atgal, užki- 
szo drebanezia ranka uįc šim
tuko anezio ir garsiai, 
reiszkimu priverstino

SU 1SZ- 
nusira- 

minimo, paklausi? baltomis lu
pomis: — Kada !

— Rytoj, ryte
lupomis atsake

tokiomis
pat baltomis
Sei g

Motina žemyn žiurėjo, žlep- 
ir lyg kad 

Ir, tęsdama
iszmete pras-

S.

cziodama lupomis
nieko negirdėjo.
žlebczioti, tarsi
tus ir keistus žodžius:

— Ninoczka li(?pe tave, Se-
i ioženka, pabueziuoti.

— Pa buezi nok
ues, — pasakė Sergejis.

ja nuo ma-
N

— Gerai. Dar Hvostovai tau 
klonijosi.

— Kokie 
taip!

Kvoslovai! A h.

Pulkauninkas pert rauke:
— ^»a, reikia 

motina, reikia.
Juodu dviesi pakele nusla- 

busia motina.
— Atsisveikink! 

pulkauninkas.
— Peržegnok.

’Ji padare viską ka jai sake.
ir bueziįloda

ma supu trumpiu - buczkiu, ji 
purtė galva ir nesamoniszkai 
tvirtino:

— Ne, tas ne taip.
taip. Ne, ne. Kaipgi asz pas
kui! Kaip-gi asz pasakysiu ? 
No, ne taip.

• — Sudiev, Sergej! 
ko tėvas.

f

Bet žegnodama

eit i. Kelkis y

paliepė

Ne, ne

—J)USU- 
Juodu susispaudė 

rankas ir tvirtai, bet trumpai 
pasibueziave/i '

— Tu...—pradėjo Sergejis.
— Na L.—pertraukiamai pa

klausė tėvas.
—t- Ne, ne taip. Ne, ne. Kaip

gi asz pasakysiu? — 
motina, purtydama galva.

t virtino 
Ji 

Vėl suspėjo 'atsisėsti ir visa 
kratėsi.

— Tu...-—vėl pradėjo Serge- 
* jis.-Urnai jo veidas gailiai, vai- 

j ir akys isz 
Per

kiszkai susiraukė 
sykio užliejo ,asza romis.
ju žerenezia

r ■

.'''
"M'i1

A 1 ’tai augsztesnis Sergęjio, o da
bar paliko žetnuęziuku, ir 
szvclni, sausa galva baltucziu 
kamuolėliu gulėjo ant sumins 
peties. Ir abudu tylint godžiai 
bueziavo: Sergejis szvelnu- 
czius baltus plaukus, o 
aresztantiszka užvalkalu.

— O asz? — staigiai 
;ii’do skardus balsas.

Apsižvelgė motina 
ir, užvertus g«alva, 
piktumu, beveik su neapykan
ta.

— Ka tu, motin? — raktelė
jo pulkauninkas.

— O asz? — sake ji, linguo- 
bcprotiszku 

Jus bueziuo- 
taip ? t)

gejis
J1H

pusi-
O* 
n

ziurejo su

dama galva,

Vyrai,

puolė prie

SU 

iszreiszkimu. — 
jates, o asz.' 
asz ? O asz ?

— Mamvte! 
jos Sergejis.

Czia buvo tai, apie ka nega
lima ir nereikia pasakoti.

Paskutiniais pulkipinko žo
džiais buvo:

— Laiminu tave ant mirties, 
Serioža. Numirk drąsiai, kaip 
af icier is.-

Ir jie iszejo. Kaip-tai iszejo. 
Buvo, stovėjo,
urnai iszejo. Sztai czia sėdėjo 
motina, sztai czia 
vas 
ėjo. Sugryžes

kalbėjo — ir

stovėjo te- 
ir staigiai, kaip-tai, isz- 

iil kamera, Ser- 
gejis prigulė ant loveles, 
du in siena, 
nuo kareiviu,

vei- 
kad užsidingti 
ir ilgai gailiai 

veriu*. • -Paskui *- nufargo nuo
aszarn ir kietai užmigo.

Pas
jo t i k mot ina — tėvas, 
gas pirklys,
Vasilij sutiko

Vasiliji Kaszirina

zmgs- 
ir d re-

nte- 
t uitin- 

nepanorejo ateiti.
senute, 

įduodamas po kamera
bedamas nuo szalczio, nors bu
vo szilta ir dargi karszta. Ir 
pasikalbėjimas buvo trumpas, 
sunkus.

Nevertcjo jums, mamyte, 
ateiti. 'Eik save ir mane nuvar
ginsite.

— Kam-gi tu ta, Vasia! Kam 
tu ta padarei! Vieszpatie!* — 
Senute apsiverkė, szluostyda
mosi galeliais juodos vilnones 
skaros. Ir isz papraėzio, kuris 
buvo pas ji ir jo brolius, rėkti 
ant motinos, kuri nieko nesu
pranta, jis susilaikė ir, drebė
damas nuo szalczio, piktai pra
bilo:

— Na sztai!
nojau! Juk jus, mamyte, nieko 
11 e s u p r a n t a t c! N i e k o!

, gerai. Kas tau—— a a, na 
szalla h

— Szalla...

rn * • v •Jaip asz ir zi-

atkirto Vasilij 
ir vėl žingsniavo, žvairiai, pik
tai žiūrėdamas iii motina.

— Gal, pcrszalai?
— Oh, mamyte, koks 

perszalimas, kada...
Ir bevileziai numojo ranka. 

Senute norėjo pasakyti: “o

ten

norėjo pasakyti: 
musu-tai, nuo Panedelio liepė 
blynus kepti,“ 
irjnaszneko:

i— Sakiau asz 
nūs, nuveik, duok atleidimu. 
Ne, užsispyrė, senas ožys...

— Na ir po velniais ji. Koks 
jis man tėvas! Kaip buvo visa 
gyvenimą isztvirkeliu, taip ir 
paliko. ’ (

Vasenka, tai taip in teva! 
—senute visa supykusiai iszsi-

bet iszsigando

jam,: juk su-

tiese.
— In teva.
— In tikra tęva!

vas.
Buvo keistai i

Priekyje stovėjo mirtis, o czia 
digo kasdai ,mažutis, 

, nereikalingas ir žodžio

t

Koks jis • man tikras te

ir nepatogiai.
• . • -L •

tusz- 
czias, nereikalingas ir žodžio, 
kaip tuszczias kiautas rioszn-

nereikalingas

briauna jis arti I ežio po koja. Ir be,veik ver-

paskutineje 
valandoje instabiai trauke 
vo mažutes paikius akis — 
silij suriko:

— Tai supraskite-gi, kad 
mane’ kurs! Kars! suprantate 
ar ne? Kars!' •1 h
' —O tu neliėstum žmonių, 
tave tai... — reke semite.

*— Vieszpatie! lai kiis-gi lūs! 
Juk taip ir pas žvėris nesti. 
Simus asz jums ar ne?

Jis prildejo verkti’ ir atsisė
do kampan. Apsiverkė ir se 

kampe. Bespekiai 
valandėlės susiliet i 

ir iszstatyti 
ji baimei ateinunezios^mirties, 
jie verkė szaltomis neszildati 
ežiomis szirdies aszaromis vic- 
natos. Motina pasakė: '

— Sztai tu sakai, motina 
asz tau ar ne, iszmetincji. O 
asz per tas dienas suvisai pra
žilau, sene palikau, 
bi, iszmetincji.

— Na gerai, gerai, mainyte. 
A t leiskite. Jums reikia 
Ten brolius pabueziuokile.

— Ai’ asz ne motina? 
man negaila ? •

vVnt galo iszejo. Verkė kar- 
eziai; szluostydamosi galais 
skareles, neinate kelio. Ir juo 
toliaus ėjo nuo kalėjimo, tuo 
karsztesnes liejosi 
Nuėjo atgal in kalėjimą, pas- 
J<ui amžinai pasiklydo mieste, 

augo 
in koki-tai tuszczia 

sodeli su keletą senais, aplūžu
siais medžiais, ir atsisėdo ant 
szlapio atszilusio suolelio. Ir 
urnai suprato: ji rytoj kars.

Senute paszoko, norėjo bėg
ti, bet staigiai kietai apsvaigo 
galva, 
kelelis suszlapo, 
ir senute ne kaip negalėjo atsi
kelti: szliauže, kvies ant ran
ku ir keliu ir puolė 
Juoda skarele 
galvos, atidengdama 
kauszio plike tarpe tamsiai ži
bi plauku; ir kodel-lai jai vai
dinosi, 
vestuvių: ženyja sunu ir ji 
iszgere vyno, ir tvirtai inkau 
szo.

— Negaliu. Dievaž,
— atsikalbinėjo ji, purtydama 
galva, ir szliauže 
ledini virszu, 
no, vis pila.

Ir jau skaudu paliko szir- 
džiai nuo girto juoko, nuo vai- 
szinimo, nuo laukiniu szokiu,
— o jai vis pila vyno. Vis pila.

6. Valandos bėga.
Tvirtovėje, kame sėdėjo nu

teistieji terroristai, radosi var- 
pinyczia su senu laikrodžiu. 
Kiekviena valanda, kiekviena 
pusvalandi, kiekviena ketvirt- 
dali „valandos skambino ka-tai 
alsinanti, ka-tai liūdna, paleng 

tirpanti angszturnoje* kaip 
tolimas ir gailingas riksmas 
perlekiaucziu paukszcziy. Die
na ta keista ir liūdna muzika 
skedo miesto ūžime, didelese ir 
pilnos žmonių gatvėse, tesian- 
cziose pro tvirtove. Žvimbe 
gatvekariai, , kaukšėjo arkliu f 
kanopos, toli priekyje kauke 
besisupa, automobiliai; ant už- 
gaveniu isz apylcnkiu . nfiosto 
suvažiavo ypatingai tižgaveni
niai vežejai-ukininkai, ir bu- 
bineliai ant kaklu ju malaro-į 
siszku arkliu pripildė orą Uži
mu. Ir sznekejimas buvo: bis-, 
ki girtas, linksmas, užgaveni-

supraskite-gi

nu te savo
nors ant
in meiles jausmu

(J tu kal

eiti.

Gal

szluostydamosi

kame gimė, 
Užklydo

va

asza ros.

ir paseno.

ir ji parpuolė. Ledinis 
buvo slidus,

aut szono.
nukrito nuo

ant pa

kad
ženyja

ji baliavoja ant 
sunu

negaliu!

o
po szlapia 

jai vis pila vy-

■

uis sznekejimas, ir taip ėjo 
skirt balsia i jaunas pa vasarinis 
atadregis, drumsti liugeliii ve- 
žose, sztai pajuodavo a liejos 
medžiai. Nito juros, placziais,

/ • • * s

drėgnais paputimais pute kil
tas vejas: ’ rodos, akmiis gali
ma* buvo matyti, 
giszkame skrydime skriejo in 
bernbežini liuosa toluma smul
kios, szviožioS oro daleles ir 
juokiasi lėkdamos.

Nakti gatve nutildavo Vie
nokioje szvipsoje dideliu olok- 
triszku šauliu. Ir tada milži- 
uiszka tvirtove, lygiose sieno
se kuriose nebuvo no vieno, ži
burėlio, nerosi, in migla ir ty
la, linija nebylumo, nepajudi-

kaip drau-

ve nuo amžinai 
ežio miesto. Ir tada muszimas 
laikrodžio galimas buvo gir
dei i; svetima žemei, pama
žini ir nubudusiai gimdavo ir 
gesdavo ^augsžtumoj keista 
meliodija. Vėl gimdavo, pri- 
gaudama ausi, skambėjo gai
liai ir tvliai — nutrukdavo — 
vėl skambėjo. Kaip dideli, por- 
siszvienczianti, stiklini Inszai, 
isz nežinomos angszturnos, kri
to valandos ir ininutos in rne- 
taliszka, tyliai skambanti blin- 
da, arba perlekianczios pauk- 
szlis skraidė.

Kameroj, 
viena nuteistieji, 
nakti spingdavo tik tas vienas 
skambesiu. Per sloga, per sto
ras akmenines sienas jis insi- 
skverbdavo, snjudydamas ty
la, — pranykdavo, nežymiai, 
kad vėl, taip-pat nežymiai, pa
sirodyti. Kartais ir ji, užmirsz- 
davo ir negirdėdavo jo; kar
tais nekantriai 
vendami nuo 
skambalui, 
tylai. Tiktai svarbiems prasi
žengėliams kalėjimas buvo pa

buvo joje 
sziurkszczios, kietos ir 

nuožmios, kaip kampas tvir
toves sienos; ir jeigu nuožmu
me vra garbįngumas, tai buvo 
garbinga, kurežia, negyva, isz- 
kiimingai nebyla tyla, gaudan
ti szlamcjima 
pavima.

Ir toje iszkilmingoje tyloje, 
supamoj liūdna skambalu be- 
ganeziu minui n, atskiriu nuo 
visu gyvo, penki žmones: dvi 
merginos ir trys vyrai, lauke 
užstojant nakeziai, auszrai ir 
mirėžiai, ii’ kiekvienas savaip 
rengėsi prie jos.

Toliaus bua.

.svetima

nutrukdavo

kame sėdėjo po 
ir diena ir

negirdėdavo
jo'lanke, gy- 

s k a m balo iki 
jau neihtikedami

skirtas, skirtingos 
I i <‘sos,

ii- lengva kve-

Abiems ant naudos
pinigus dabar,Kas pasius

tai jus gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite 

labai puiku, spccialiszkai piesz 
ta del Baltic States Bunkos, 
kalendori.

Siuncziame pinigus in Lietu
va, Rusija, Lenkija, ir in visas 
pasaulio dalis, — dolercis ir 
litais. ' J

Parduodamo laivakortes ant 
visu linijų.

Priimame pinigus, taupymo 
skaitoje už kuriuos mokamo 4 
%, priskaitant prie sumos kas 
menuo.

Baltic

szaltu

Statės Bankas yni 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas lytuose, todėl mes 
patariame kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic States Bun
ka, kur gausite teisinga ir 
draugiszka patarnavi ma.

atdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakare 
o Subatomis iki 7 vaK vakare. 

BALTIC STATES BANK, 
294 8tli Avenue,- 

New York, N. Y.
—Apgarsinimas

Bankas
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Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo (Saugiausi

Bet kuomet Jie yra labai Jauni ir dar ne- 
ęruli kalbėti, tuomet 
Juott—tik paxtebCldt 1
Kali kalbėti, tuomet • 
’ . “ . ' ‘ . I T ____
ditaugimu, kuomit motina paima bonk*J U akys kalba uis, 

;ąlp Jie, uisidega

BAMBINO
lr«g. S. V, Pat. Biure.

Paetcbpklt jų iwtanna* nuryt! ilt* 
ntuuej vidurių paliuotiuotoJu, kdkb 
kuomet noru buvo padarytas, 
lengviausia vienok . _ 
stall Motino#—Jtjs netinote to smagumo 
Jauatt malonumų. * piultikAjima ir 
ganMintmii, .įcl Jija benaudojau Bambino, 
kuomet kudikU pasidaro neramiu, suer
zintu. nlktu—tai j’rt tikri lėkiai viduriu 
utkieiSJimo. MIckok Siųnukt ramiai, nes su 
atataneiu rytu Kūdikis vMu bu* linksmus 
kai visuomet. 1U»IS!NO atliks savo darba 
ir atliks gvrai I

F. AD. RICHTER A CO.
Brookiya, N. Y.

j skiv
, .. kdldN tik

niro padarytu?*. Ir Jin yru 
onok veiktu punekmingiun*

irtai*

sintu,
puaidaro na ramiu, mwr*

Hiav jts'usqsi* 
vidų bus linkaimm

Ir «Ulks porai I
•• l

104-114 8s. 4th St.’*

I
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Apsisaugokite,

Bile ant valkatos neužsipulkite 
Sztai kas konetike atsitiko.

Kokia nelaime viena vvrukn e 
patiko.

Pribuvęs isz Balti mores, 
Ten kur nuo pamūres, 

Kur gyveno asztnonis metus, 
Szape dirbo pas kriauezius, 
Badai ne buvo isz jojo gero, 

Ba net 16 menesiu sirgo.
Pribuvo in Konetika priesz 

Kaled as, 
Ir insimylėjo vyrelis vienas, 

O nežinojo kas do viena,
Ir apsivedė Gruodžio 17 dienia.

Menesi vos ižgyveno, 
Suėmus viską iszvaževo, 

Paėmė ne tik jojo drabužius, 
Nes ir visus pinigus.

Gaspadine to mimo susižiūrėjo 
Pas perdetini palicijos nuėjo, 

Paleido per radio žiūre in vi
sas szalis,

Ba žinojo, jog niekur neiszlys, 
Su palicije adgal parbabeno, 

Ir in lakupu pasalino.
Ant palicijos iszkause ka no

ri daryti ?
Atšaki*, kad ne nori su juom 

gyvent i, 
Nes jeigu jis manės klausys, 
Ir in mano kiszeni (Js jojo 

uždarbvs. (k
Jam pasakė kokis tai vokii*tys 

Tiesiog in akis, 
Jog turi josios klausyti. 

Ir josios vale pildyti, 
O kaip to nedalys, 
N ieko neiszla i mes, 
Ir apskusti gales. 

• • *
Rocbesteri buvo veseile, 

Net man bėga sejle. 
Prisirinko daug bobų, 

() ir nemažai mergucziu.
O kaip viena mergica apsie 

Vemti pradėjo, 
O nekuriu badai, 

Nupuolė net andarokai.
Yra ten ir tokia viena, 

Jog su savo vyru, negyvena 
O tas vyras, 

Ganu davadnas. 
Ilgai provojosi, 

Ir ant galo skyrėsi. 
Dabar ta boba, 

Latrauje per dienas gana, 
O kaip gyvenimą pabaigs, 
Kada Dievas pas save pa- 

szauks ?

‘■tu

.1°,

• e o

Worcester! yra gana mergų, 
Ir visokiu budu, 

Trys jau aptaisytos, 
Szpitosesia patalpytos.
Yra ir merginu geru, 

Katros užsiyma su skaitiniu 
Bet ne daug yra tokiu. 
Ba yra ir kaziminkiu.

Yra ir paplovu, 
Ka nesisarmatina kitu 

Jog net ausis vysta,
Kaip plovones ižgirsta 

Tai bent mergeles, 
Tai tikros žydo kumeles. 

Ko jus begedes sulauksite ? 
Neviena mirties neprisi-

J

szauksite
*Ar teip bus vis,

Jus apsiterszusios avis, 
Spjaut ant tokiu, 

Po szimts budeliu! 
• • *

Po szimts nitu butau užmiiv 
szus volyt jum ant Kalėdų, ka- 
nuogeriausio pasisekimo, svei
katos, laimes, ilgo gyvenimo ir 
pataisos ant visados. To jums 
szirdelos vėlina, jusu kurna 

r f f Baltruviene.
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“ANIOLAS SARGAS" 
Visos reikalingo* maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
skurinais apdarais, auksuoti krpsstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

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

PILIETYSTES PRASZYTO 
JAMS ' PERMAINA.

•'* ]>

Natūralizacijos Biuras ban
do vesti pradinius egzaminus 
pilietystes praszytoju ir ju liu 
liniuku. Iki sziam aikui, kuo
met žomgus padavė praszyina 
del paskutiniu popieru, jis isz- 
pilde, jeigu atvažiavo in Suv. 
Valstijas po Birželio 29, 1906 
blanku No. 2226, pavadintu 
“Praszymas del 
Certifikato“ (Request for Cer
tificate of Arrival), 
szio laiko, visi aplikantai del 
Natų ral i za c i jos Pe t i c i j os
(“Preliminary Form for Peti
tion for Naturalization.)

Ims kiek laiko pakol nauja 
blunka iszdalintn per szali ir 
visur vartojama. Iki tam aikui 
Natūralizacijos Biuras ir jos 
aficieriai irgi kreips atyda in 
senas blankas, No. 
jas plianas buvo 
New Yorke su Gruodžio pirma 
diena.

Nauja blanka galima gauti 
isz Foreign Language Infor 
mat ion Service, 
Natūralizacijos

No.
a įkeliavimo

Bet nuo

2226. Nau- 
•pa bandytas

Su v. Valstijų 
iszklausineto- 

ju, teismo rasztirtinku, isz kai 
kuriu vieszu vakariniu mokyk
lų, ir kitu organizacijų, kurios 
ta darba turi atlikti dykai. Ga
lima ypatiszkai tu blanku pra- 
szyti arba rasztu pareikaauti. 
Nėra reikalo mokėti jokiu pi
nigu už tas blankas. Ta blanka 
reikia atsargiai iszpildyti ir 
prisiųsti su aplikanto intenci
jos deklaracija,
moms popicroms, in Su v. Val- 

iszklausinetoja, 
atspauzdintas

arba jo pir-

kurio 
ant

stiju
adresas
blankus.

Po isztyriuejimu, jeigu ma
tyta, jog vistiek reikalinga tu
rėti atkeliavimo certifikata, 
certifikatas bus iszgautas isz 
tinkamu autoritetu isz

certifikata

arba priesz 
Kai kuriuose-

uosto 
in kur ateivius atvažiavo. Tas 
gali imt i kelis 'menesius. Toks 
certifikatas reikalautas visuo
se atsitikimuose kur ateiviai 
atkeliavo in Su v. Valstijas ant 

Birželio 29, 1906. 
atsitikimuose,

faktai, kuriuos aplikantas pa
davė ant pirmos formos, neuž- 
tektini suieszoti jo atvažiavi
mo reorda. Tokiame atsitikime 
prisius alikantui kita blanka 
praszydamas tolesniu informa
cijų. Kadangi tas truko darba, 
aplikantas turėtu pilnai ir at
sargiai iszpildyti pirma blan
ka.

kokiame

ir kokia

susineszti su drau

Ta blanka praszo dienos 
kuomet aplikantas atvažiavo 
in Su v. Valstijas, isz kur jis 
lipo ant traukinio arba laivo, 

uoste atvažiavo in
Suv. Valstijas, kokioj kliasoj 
ant laivo atvažiavo, 
laivo linija. Kartais aplikantas 
negali atsiminti ta viską, tada 
yra gerai

kurio atvažiavo ant pa
ežio laivo, ir praszyti ju ar jie 
atsimimi tas visas informaci
jas. Teisingumas tu informaci
jų parodo ar bus galima suiesz 
koti oficialiszkus reordus isz 
U. S. Imniigration Service.

Kuomet atkeliavimo certifi
katas iszgautas, arba jeigu ne
reikalingas, in tinkamu laika, 
aplikantui bus prnneszta kada 
ir kur turės atvykti su jo liu
dininkais dęl pradinio iszklau- 
simo. Aplikantas neturi vesti 
savo liudininkus sif savim pa
kol natūralizacijos iszkluusyto- 
jas jaut pranesza taip daryti. 
Tokiu budu jis sutaupys pini- 
gu‘

. Aplikantas turės nueiti ant 
pradinio egzamino priesz pasi- 
raszant ir paduodant natūrali
zacijos peticija, idant natūra
lizacijos iszklausinetojas gales 
persitikrinti, jog aplikanto vi-, 
sospopieros yra. tvarkoj ir, jog 
jis isžpildo visus instatymo 
reikalavimus. Tokiu budu ap
likantas apsaugotas nes nėra 
progos jam padalyti klaida ir 
su rasti kaJida kuomet jau pe
ticija paduota, ir neturės pa
daryti kita peticija. Manyta, 
jog szitas naujas būdas suma
žins atsakymu peticijų del 
menkniekiu.

Po pradiniu egzaminu priesz 
Naturulizaoijos iszklausinetoja 
aplikantui insakyta eiti su jo

gaiš

ganyta

atsakymu

liudibihkais pusi tinkama teis
mo raszti ninka,

• • • » paduoti jo formaliszka natūra
lizacijos peticija.

Sckautis 1 a iszkas

pasiraszyti ir
1

’4'i
!

gautas isz 
p. Sturges,New Yorko Natūra
lizacijos iszklausi lietojo:

“Norime praneszti svetur- 
gimusiems per ju laikraszczius 
organizacijas 
mais budais, i 
vesti pradinius 
mus del
Szitas naujas plianas buvo pa
bandytas New Yorke, Gruo-

ir visiais gali- 
apie nauja būda 

iszklausineji- 
paskatinu popieru.

M

New 
džio 1, 1923.

“Po ta diena visi žmones,

*i
, I?

M

kurie nori paduoti aplikacijas
i oonierii. turi ~ Jdel paskutiniu 

iri

t uralizacijos 
2214-NY) 
g

popieru, turi 
uiti pradine blunka

raszvmo.
Ta forma

<anti paraszanti'in szita ofisą 
isz vieszu vakariniu mokyklų 
ir organizacijų. Ir isz Fofeign 
Language Information Service 
119 West 41st St., New York 
(.’ity, Lithuanian Bureau. Ne
reikia mokėti jokiu pinigu už 
blanka.

“Pradim* aplikacija turi bū
ti iszpildyta pilnai ir prisiųsta 
Chief Naturalization Examiner 

New York 
prisiųsti apli-

del na- 
(Komi 
galima

'•>

«
’J

I

154 Nassau Street, 
Uity, ir reikia 
kanto pirmas popieras arba in- 
tenci jos deklaracija.

Po peržiurejimu aplikaci-4 4

jos, jeigu rasta, jog atvažiavi- 
reikalautas,nio certifikatas 

bus iszgautas.
“Szita naujas plianas buvo 

investas palengvinti iszgavi-* 
ma pilietystes. Tjketa, jog isz- 
tyrinėjimas aplikantu ir liu
dininku priesz paduodant for- 
maliszka peticija, sumažins at
sakymą pilietystes.

4 4

kur galima, paaiszkinti 
szita nauja permaina.“

—Fotelgn Language Infor. Service.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,

Praszome visu draugyscziu 
apie

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MA H ANOT CITY bos kožna Utarai n ka
30 E. Centre SL ant šatro floro. 

Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 vakaro, 
KODĄ SUETIKIA DYKAJL

DAKTARAS HODQENS 
Pkllad«li>Na S>Mtoltotafl

4
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UiglMMMjūiv ir ChrealMka Urv
Eikite tea kur etate tikri kai Rt* 

alte trlrte rodą ir ateakaati Milkas 
litzka gydimą, per daktare kurto tail 
daug metu pasekmlago praktltartoMu 
Gydimą ka atlaikote kuo maaea yni 
gvarantuotaa.

Jalgu etate ellpaL aerrtoiki ar !(• 
guotl, atdarykite tea klaldoe ka kttt 
esą padare, ateikite pat mane Ir pat* 
laptlngal paaikalbealma, Laukti yri 
pavojinga. »■

Viduriu netrarkoo, aptraukto lte« 
tuvis, užkimimo Ir sukamo po tai- 
giul, gaaal, svaigulis, eUpaamo arti* 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti

Odes Ilges, Iscberlmal, papaeskoe, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jaaais- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo it 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jusu pa
lenki Ino, jalgu teip tai matykite aaa- 
ne.

Ramatlnuo visokiuose padėjimuo
se, telppgi textine Ir aityvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervUoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargę, palias tos ryte, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant va
gos, silpnos atminties, sarmatlyvf, 
greitai pallstat, pikti, iszbHsikusls ir 
lazberimal ant veido, pailsėt, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose. skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdo- 
Jimo, 1* z tin Ima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specials* Ilgas pilvo, laka
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, gores
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaalazkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomeadavotl per 
garslngiauslua Europoe ir Amerfltee 
Specialistus: , .

TAMAQUA Daktaras Hpdgcns buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tennis yra po 
No. 44 BROAD ST. Of isos valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakaro.
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Ant. J. Sakalauskąs 
LtETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

I

1
I
I
I

Pigi 
automobilius

1

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nnu 
jausia mada. Pigi preke.
pristato automobilius visokiems I 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide- I 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to- 1 
del jeigu pirksito POMNINKA tai 
kroipkites pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

rŽINIOS VIETINES
Subatoje pusnykns. 
Panedolije Kucze. 
Na ir Kalėdos. 
Suimt oj

*

' ’ ? rI ” ..............  \ r
I j *•, A •

Isz Shenandoah, Pa.
%Kubinskas

\
SAULE

pripuolu žie-
i minis nakties pervirszinimas 
d i ('Uos, yra tai pradžia žiemos.

— Lyg sziam laiku j dide
liu szalcziu da nebuvo o sniego 
tat beveik kaip ir neturėjome^ 

Subatoje vaikai isznv- 
szios Kalendorių po miestą del 
musu skaitytoju.
kite apdovanoti vaikus kaip ir 
praejteje, kurie jums per visa 
meta atnesza in st ubą laikrasz- 

▲TSIUSK TIK ILGO |ti.
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- Į 

su pamokinimu >

Nvužmirsz-

ežiu nAraįnlu alaus 
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka- 

Oerlausla stambi trajanka 60c 
arba 6 pakelei už 13.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75.
toliu 30c arba 6 pakelei už >1.40. Į 
Knyga “Daktaras. Namuose“ !.

me.
Puplaiszkai 

Truk-

— t lai’ninkc
Saules bus uždnrvta visa die- 

truputi pasilse- 
diena

spaust u Ve

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

per Ma- 
tolegrapini 

Abudu likos maždau-

Kazimieras 
ir Eranaa Sabalu nekas isz Tur
key Run važiuodami 
hanoju pataikė, in 
stulpą,
gi a u gerai sukratyti.

— Vagis finsigftVOS ;iV Rea
li ingo, stot i nedehis vvkani, bet 
nieko nerado, nės pinigai bu
vo iszvmti isz kasos 
in banka Subatoje.

Juozas Jockunas ir Lnd-1 
Gudinskas likos balsei 

'ksplozije dinami- 
n u vežt i

Middleport, Pa. 
ne buvo priežastį' 
Harry Butuko 40 metu irsuži'i- 
dimo

M unsza.i- 
žudinstos

ir induti

i
Knyga “Daktaraa Namuose“ $1.00. | 
Kanticzkoa <1.25. Garaas Dienon Sūdo įnik 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c.
Gyvenimas Szventuju <6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
MLnksztu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ceiuloldo $1.50.1

Laiszkams Į 
popieroa 30 gatunku. tuzinas už 65c. [ | ies 

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Mlnksztu abdaru $1.25.

Aukso 
senovės

J ON AB M. OISARIKAS 
fire Inairaace Agent

▲•draudžiu (Inszurinlu) Namus, 
Ta to rus. Naminius Rakandus, 

nuo Usnies. 
Oerianslose Kompanijose

un nes ir mes 
sime tuja 
Kalėdas.

I ’askiilai e

szvensdami

api bėginėja
Readingo kompunije nc- 

užilgio paženklys laikh darbo 
del kontraktiniu 
kiek valandų 
diena. Ant 
nesatiks

s į Szamokuosia
• p ies st ra i kuoje

Unijos virszinin- 
Imk tojo paliepimo 

i r
įkompanije užsispirs, 
[traktoriai ne ejs in darba.

Mikola Javoskis isz St. 
icolas ir jojo pusbrolis va

žiuodami mot orcikliu arti 
j Ellengowen

vikas 
sužeisti per t 
to. Abudu likos 
Ashlando ligoilbuti. ’

Palicije aresztavojo Al
eksa Maezinska kaipo nužiū
rėta buk jisai padėjo dinami
tą apie lenkiszkos bažnyczios 
6 Gruodžio. Skvajeras po per- 
klausinimu liūdintojo pastate 
Maezinska po 500 kaneijos lyg 
teismui.

in ;

Juozo Velczevo ir Mo
tiejaus Suzo. Badai W'lezevas 

Barnis kylo terp Tamo- 
aiigszcziau 

kokios pri<‘- 
žasf.ies, tai dn nedažinota. 
Kaip rodos visi buvo užsigeria 

> Keatingas isztraukos- revol
veri pradėjo szaudyt su baisia 
pase kulia.

i Pottsvilles kalėjimo.

mirs.
sziaus Keating ir 
minėtųjų, bet isz 

tai

Žudintoju uždare

Brooklyn, N. Y,

anglekasiu 
turi dirbti per 

kontraktoriai 
st raiku.

isz tos priežas- 
szimtai

Io 
ir krrszina

darbininku.
I k a i sako,
I neklaiis\ s

US W. Kahtnoy Ira, Mahanoy City | | H1'
rwo. • w ,nMn« ■ . MM. mm. m » • » ?

Tvircziausia Lictuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

J

keli

jeigu Readingo 
tai kon-

mot orcikliu 
susidūrė su auto

mobiliam. Abudu likos sužeis- 
j tais. Mikola likos nugabentas 
• iii ligonbuti.

Ženvbu
Vincas

I

' sekant ieji:
laisniiiM iszcme 

Budrevi- 
Įežius su Juzepina Tamaszauc- 
Ikiute isz miesto; Kranas Visz-

Eiiu po priežiūra Valstijos, teip kad nuillckas su Adele Jablonskiu- 
te isz Shenadorio ir Petras 

l.Juszinskas su Beatricijc Bac- 
kinka isz Tamakves.

I ’inaliene

pinigai sudėti mano Rankoje negali 
Priimu pinigus saugiam 

palalkiinui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytam* kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raižykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavukitu:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

pražūti. Shenadorio

Trumpi Telegramai.

Antanas 
Kigolis, 55 modi, gyvein's 291 
Kent Avė. Pasimirė Gruodžio 
15 d. Buvo laidotas Gruodžio 
18 d., apie 10 vai. iszlydint isz 
kun. Remeikos bažnyczios.

— Antans Kisielius, 30 mo
tu, pasimirė Gruodžio 8 d. Pa
laidotas 
niu.

J

lAotivtsnluM Orahorlna

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliai

-----1

užgin- 
czina Imk josios vyras jaja su- 
muszdavo 
damas nuo 
nebuvo jokio i 

įtik kaimvniszki i . . . , * .(sklaidė taisės 
įbllVO ; I ’ J • *
laikrasztije Record ir kituosią. 
Geriau Imtu idant tokie kai
mynai isztyrinetu teisingumą, 

j nes gali už tai 
imu. -

•ra

iszejdanuis 
darbo;

ate.pir
terp jujn 

nesupratimo, o 
liežuvei pra- 

pasakas 
apgarsytos

k urios 
a ugi iszkum

•arsi 
naujausia mada Ir moksle. 

Tari pagelblnlnks moters.
Prieinamos prekes.

iii Weat Bprnea Ntreet 
MAXA50T CITY, PA.

Bali Talaphonaa No. 141

Makaot šatra procentą ant Budėta 
■telFL Proceata prided am prie Jum

CAPITAL STOCK fUI.Md.M 
BbtpIm ir Profits 34X1,144.40

a t.sakuti teis- 
Pasiraszo Sera Pinaliene. 
Tnm paežiam laikrasz- 

tije skaitome atkartojima bur
inis] ro Eogarti, palicijanto 
Wel»b ir ketiniu moterių, buk 

[pats Pinelis prisiege laike 
teismo, jog savo pneziule ge
rai apdaužė ir smaugė ir l^uk 
niotere yra priversta po kersz- 
tu nuo savo vyro paduoti taji 
užginezinima.

Praejta Utarninka likos 
[pamesta popieriniu pinigu tar

ot’iso 
mokslaines 

ul\ ežios.

pe

•<*ira Banali Ir 1 Llepoe, nepal- 
Mll ar ataaasat parodyt knygute 

'ar at. Mes norim kad Ir Jum turi-

I

tusti rttkalA *u namą banka, a*- (

Saules 
Į viszkos 
Alnh anoy 
sugražinti ant adreso 

514 W. Mahanov St. • 
Parsiduoda sztoras 

visoms intaisoms 
ir st u bos kuriame biznis ran- 

|dasi. Stubas galima paranda- 
| vot ir galima gauti lysa ant il- 
jgo laiko. Ateikite nuo 6 isz ry- 
;tolyg9 valandai vakare ant 

randasi, po

4 t I j ir Lietu- 
gal ant 
Praszom

I

I buezerne su
su

•aižant ar mažai ar didelis.
Bankas adaraa nuo 5 ryt* Iki I 

••plot. Subatonis • ryte Iki 11 tai.

I

valandai 
vietos kur biznis 
No. 720 K. Pine ulyezios. (D24

i H. BALL, Prezidentą*.
Oeo. W. BARLOW. Vlce-Prez.

C Jos. E. FERGUSON. Kast ertus.

Nepasiseke užmanimas. 
es-Barre, Pa.

j piktadarei mete bomba in ua-
' ma Alekso Kalinskio gyvenan-

|

Wilk Nežinomi

i ežio Luu Parke, bet bomba at 
’ szok
priesz narna

nes jau

o
W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY.

ir truko ant uliezios, nes 
randasi dratinis 

' sietas, nes jau trecziu kartu 
kas tokis mete bomba. Kalins- 

■ ku szeimvna likos iszmesta isz 
i lovų nuo (Jruties eksplozijos.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame 
Jfelektavojama randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City» Pa.

namus,

DIDELES IR SVARBIOS 
PRAKALBOS-

Rengia L. D. P. S. 33 Kuopa, 
invvks, Ketverge 27 Gruodžio, 
(Dec.) 1923,
Sve., Mahanoy City, Pradžia 7 
vai., vak. Kalbės drg. L. Pru- 
seika isz Brooklyn, N. Vi To
noj apie sziandienine darbinin
ku padėti szioj Azalyje.

Inžanga visiems dovanai. 
(1-t) v . Reugojtii.

Norkiavicziaus

s
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SUMISZIMAS LAIKE P ALICIJOS STRAIKO MELBOURNE, AUSTRALIJOL
(I

■ L

9 r3 G

Kada palicije susi raika v<> Melbourne, Australijoj, 
palicijos ir si raiklanžin simiisziinai. Czioiiais parodo kaip nu

kili ii/.eme jnju vietas, kilo terp 
straikierin ir joju priete-

*

t1

ant Kalvarijos kapi-

lei užklii| 
plesztais.

a * ant skalni. Laike siimisziino pasinaudoj
y nr 

vagys, nes daugeli .kromu likos apio

C>’

t

n
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K M 
/ fe:

,t*į
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i 
į

I « Vi 
a d <1 
I 8

r*' k(J ii bertPittstoii. Ra. -
Trim, kuris apvogė czionaiti- 
lii bunka, likos suymtas Peeks- 
ville, N. Y. ir Ims atgabentas 
adgal.

•f k

gvvena 173 North b
p
L%.
Kft

I

1 >•<r// L
L ...■ J 

jB i.o V

'^1

Jona.< Sabaliauskas, 
metu, mirė Gruodžio 12 d. Ve
lionio levai 
3rd. SI.

— Jonas Struniczinskas. 22 
metu, mirė Gruodžio 13 d., pa
laidotas ant H"- rr 
piniu.
Petkaus bažnyczioje. 
gyveno 128 Bedford Ave.

f t L'
■ i •'

Szv. Traices ka-
Panutldos buvo kun.

Velionis

i
h

■$r M
t

I 

^4
ApleistojePittsburgh.

bakūžėlėje kuri sudegė ana die
na 
tas

♦M1

tf 1

Brown Gallon, likos suras- 
suanglijusis lavonas .Ju

liaus Kuzinskio, kuris pats \ ie
nas joje gyveno.

SKAITYKITE KA CZIA 
RASZO.

t urit 
miestuose Lova n, Salem, New

Ohio, tai paveskit

Kurie

Kalis,

•5.

r j*
'e

'pirkia

ton
mums ant savo loto pastatyti 
narna.- Mes statysim daug na
mu ir kas dabar mums duos 
stntvt narna lai suczedvs kele
tą szimtu doleriu. Jeigu neno
rite narna statyt tai galite 
vo lota
in galava narna, mos jusu lota 
priimame už tuos paežius pi
nigus kuriuos mokėjote kada 
pirkote. Statysime medinius ir 
mūrinius namus pigiausia pre
ke. laibai- laike szveneziu ge
riausia yra atvažiuoti ir pasi
tart ie o mes padarysime pagal 
jusu norą. Namu pagyvenimui 

raudos

K

t rūksta,

PAJESZKOJIMAI.
Mano pussesere (hia Skrits

kaite' p<> vyru pavarde neži
nau. Paeina isz Kauno Vald., 
Skirsnemunės Para.,

vvru

M

t ? n 
M 
g 
3m p 

m M|

v

I I. J
4c

Pailsio 
lotus j Kaimo., 1914 m. gyveno Law

rence, 
kur.

su
su mumis iszinainyti

namu bran- IJ

r?

««» F5
t t*3 įilLA

p
f

E

* 0>w

;O w- 
z.s

Jaunute szokike.
I )orbaudt, 

ana diena į 
prezidento I 

k it onis
I 

daug 1

<>? &

. Darata 
metu amžiaus, 

meldžiu praneszt arba tegul pa sz°l<<’ puikei

Mass., dabar
J(‘igu kas apie jia žino

ti atsiszailkia ant 
nika Skritskaite 
varde

nežinau

adreso Mo
lio vyru pa-

l *ool idge, <
del

Irange

Mrs. A. G. A mszi
K. K. D. No. I Box 62

McKees Rocks, Pa.

Jonus 
bertas Czinrlionis 
veno Ernest, Pa.

juos žinoapie 
neszt.

Box 231

gi.os, laikant tuszczia lota nau-'Hr
dos 
szio

Raszvkitc

♦
I

I
I

<
«

pelikių j
I 
t

t 
fe

»a

su
mergaitėms kurios buv

už jaja bet Ilarata ai 
sižy mejo pu i k iauše.
senesnes

< •

Prigialbsti Kalėdiniu! Diedukui Palinksmyt Vaikus.
Winchendon, Mas?

kės zoboyelcs del \aikn mil 
nio|eres

ra
>

di įbanėzios popierine?

daugeli fabrikėliu kur dirba vi 
I ’a \ (‘i kslas 

del vaiku.
Kalėda. .
> >1 U belus

par< >do A

I**'

įgimtaviezius ir Al- 
abudu

Jeigu 
meldžiu pra-

gy- 
kas

Enoch U rban
Ernest, Pa.

neat iH'sza. 
adreso in ofisą.

Royal Bldg. (’o.
3 (’. A rrot t I >1< Ig.

Pittsburgh, Pa

Mano pusbroliai Matauszas 
Dominikas Karsokai paei- 

Seinu 
Kapciamivsczio t Imi-

Girdi'jan

ant knanti isz Suvalkų Red.,
| A pskr.,

TEMYKITE’
I

no, Naviku kaimo.
pirmiau gyveno Wilkes Barre 
dabar nežinau kur. Tegul atsi- 
szankia ant adreso.

Dom. Yaraszus
Box 376 St. ('lair, Pa.

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu

sziuruotipaipu. Uždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

♦

SKAITYKITE SAULE
p ❖ ♦

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius 
Estate Ileatrolas
Maytag ^kalbynes 
Coflield Skalbyncs 
Linoleumns arba 

klijonkos.
Ant lengvu

i;

mokescziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Musu brolis .Jonas Milaus- 
kas, 17 metu kaip Amerike ju- 
rina gyveno Cumbola Pa., 
paskiu iszvažiavo in Illinois 
State. Isz (t.l04p.)
Kalvarijos pavieto, parapijos

ir paszto, įrakini u Dvaro.
Pajeszko Magde ir Ona

Al ilauskiutes 
Port Carbon, Pa.

gvveno

Box 241

į
h
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Pigi radio maszina.

i

f \
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SMARKUS MUSU RAITELEI.
Dėdė Samus turi smalkia raiteliu savo kariumetieje kai| 

Treezio pulko, įpaveikslas parodo. Sztai \ iena s
Kott Myer, \’a. 
nelaime

ra i t as
rail (‘l is isz

I

perszok a i >< * r stovint i ark i i

>

Jonas P. Bucklev, žininvkas • •
Washingtone, 
radio aparatu 

iK'daugimi 
knriuom 

ir t.t.

\’alst iju 
mai.a f i

kasztuoje 
o su

1
S u v.
iszra< lo
k u ris
kaip 69 cent u,
galima pagauti žinias,

be jokios l*’sz aplinkines 500 myliu tolu-
Imo. ‘I

i

I

Asz Marijona Mikszinte po 
vyru Siavicziene paieszkau sa
vo vyro Juozą Siavicziu (Sa
vage) kuris paliko mane ir su- 
nu 6 menesiu Gruodžio 1 diena. 
Jisai apie 5 pėdu 2 eolu augsz- 
czio, mėlynu akiu, gelsvu plau
ku, turi riyidą ant tieseses pu
ses kaktos. Jeigu kas apie ji 
žinotu meldžiu pranoszti ant 
szio adreso. (t. 103)

Mtfry Saviciiieuo 
342 \V. Mahanoy, Avė., 

Girardville, Pa.
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SUSIDAUŽIMAS TRUKIU KURIAME ^ŽUVO DEVYNI ŽMONIS, 
paveikslas sudaužyto t/nkio “Twentieth t’entury 

‘ užmuszta devyni žmonisžinkelio arti Kor.sythe, N. Y. kuriame

I

l

i

i * ant New York Central gelis 
sužeido. Pirmaj uzmuszia ocxyni zinopiso _____ _____

sekeijt' (rukio sustojo kada trenkė ih automobiliu pažiūrėti ar ka ncužmnsze, tame aihego 
užpnka|mdovinrzio trūkio su baisioms pasekmėms.

■#>
antra sokcije trenkt lama in

daugeli
f
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4 Ne užmuszk
(Parasze F. W. S. B.)
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Susimildamas Jonuti ne ej- 
kie szi vakaru niekur isz mi
mu. Nežinau kas tai 
turiu prijautimu, jog kas to
kis blogo ketina atsitikt, szir
dis mano tai prijauezia ir visa 
drebu isz baimes. Meldžiu ta
vęs, pasilik—ne eik, mano Die
ve, mano Dieve...
t i .Jonelio, kuris graitai 
kulkas iu revolveri ir rengėsi

Aut meldimo paezios 
motere ne

paliovė ji praszyti, numeti* re
volveri in szali, priėjo prie jo-

I 
bobiszka i

Kalbi kaip kokis 
žinai gerai jog

— melde lin
dėjo i

į

;*

✓

iszejt i. 
nusijuokė. o kada

*

savo
sios kalbėdamas:

— Paliauk 
klegejima...

, kudvkis. Juk
nesirengiu nieką užpulti — re
volveri imu tikta del savo ap- 
ginimo.

Po t uju žodžiu nuėjo in kita 
kambarį, bet tuo

♦

r

peržengti j

sugrižo ap- 
siredias pasirengiąs iszejtii*.

Pati temino ant jo akyvai 
žinojo, jog jisai buvo labai ne
ramus — negalėjo
slenksezio, rodos jin kas laike

Nutarė da karta pa
bandyt gilukio. — (lai man pa
siseks ! — misliim.

— .tonai, — atsiliepe po va
landėlei, —- Pasakyk man tei
sybių kur tu manai ejtie.*

Jonas susiraukė, 
kumszczes,

adgal.

spiri, 
ren-

IM#■'

sugniaužė | 
bet nieko ne atsa- į 

ke. Pamislinias truputi, priėjo' 
prie josios kalbėdamas:

—Zinai, kad nemyliu, kada j 
kiszieszi in vvriszkus veikalus i 
bet jeigu jau teip mane 
tai tau pasakysiu, jog -
giuosiu ant padarinio gero biz
nio; važiuojem pas aplinkinius

artinasi, o 
pinigus 

liž geriiml ims kbziias reika- ’ 
lauje gužutes 
Jeigu mums 
uždirbsim juit to gerai, 
lis szimtns doleriu.

— Asz to 
pertrauke jam 
meldžiu tavęs aut Dievo, ant 
atminties musu meiles, ne ej- 
kie! Atsimyk, jog tokis biznis 
vis užsibaigia su nelaimia; bt‘t 
jeigu jau teip užsispyriai ejtie, 
tai palik revolveri namie. Ar 
pameni, kaip man nekarta kal
bėjai:
la. tai ar greieziau ar

ka toki užmuszt.

farmerius atvežti munszaines 
nes jau Kalėdos 
žmonis mokes gerus

ant szventes. 
pasiseks, tai 

gal ke-

ir t ikejausiu, — 
pati, todėl.

I

*■***

Jonai,

i

5

%

jog kas neszioja gink- 
veliau. 

turi ka toki užmuszt.” Tai 
ženklina, jog užmnsz ar nužu
dys tęva vaikams, vyra mote- 
rei. Jonuti, kas tave lauke to
kiam atsitikime .*

Jisai atsikėlė, pradėjo vaiksz 
po kambarį

Laikas 
sustodavo, klausinėjo, žiurėjo 
per Įauga ant ziegorelio tai ant 
paezios ir vela vaikszcziojo. Ji
ji sėdėjo ir tykiai verke.

Ant galo sustojo, dirstelėjo 
aut josios tardamas:

— Ne Maruk, daviau žodi, 
turiu ji dalaikyt. Pasilik svei
ka.

Pabucziavo ja ja ir iszejo.
• • *

Mare ta nakti visai nemiego- 
sznabzdejimas

ezioti 
žing'sneis.

dvdeleis 
nuo laiko

sužeistas,

viesulą

kamputyje

jo. Mažiau sės 
jaja. tuo pabudindavo isz mie
go. Nudavė jiai, jog jisai atei
na su kim vintas,
szaukdamas pagialbos.

Naktis nudavė jiai ilga kaip 
visas amžis. Prie to prisidėjo 

lauke, kuri szek) ir 
staugė. Priesz pati ryta, kada 
Mare truputi užmigo, sapnavo
si jiai, buk mate Jonu kalėji
me, — sėdėdamas 
graudžei verkdamas.

Sapnas buvo teip tikru, jog 
Mare pabudus pradėjo tuojaus 

cjti ant palici- 
jos, manydama, jog gal isztik- 
mjn suras ji tena is. Kad sztai 
duris atsidarė su trenksmu ir 
Jonas inpuole in vidų uždusins 
ir visas szlapias. Numėtės nuo 
saves overkoti ant krėslo, at
sisėdo.

Mare iszejo isz

rėdytis idant

kambario,

J'

. . . . I <* „ i

dirstel(‘jo ant jo. Josios akys pasirengus ant visko. Žinojo puldyt mane ir save?
revolve- jog juju laimi* dingo ant visa-

pasirengus M iega ?
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Sveikas, Brangus 
Kudykeli!

4,

užtėmi no iszsikiszusi
ri isz kiszeniaus overkoto, tuo- dos i 
jaus pribėgo prie jo isztrauke kožna 
ir pradėjo peržiurinet; da bu- persiskyrimo ant visados. Pa- sukrito ant

ir daugiau nesiigrysz, jog 
i valandėlė gali tikėtis

I

i Jam: i i Juozai... po numariu .”>64

vo sziltas...
Jonas uždengt“ 

nais....
Man* numėtė revolveri ant 

stalo ir atsisėdo szale Jono, pa-

V(
sirenginejo ant visko, nes ge- 

g isz to neapsi-‘ida su del-1 rai suprato, jo;
j saugos.

Tula vakaru Jonas atėjo na
mo užsigeriąs, 

s oemus ji už kaklo pradėjo grau- 1 bartis 
džei verkti: — Atsitiko kaip revolveri.
prijaueziau, ka dabar, Jonuti/ innagio mirties

Tuojaus padėjo 
po tam pradejuczystyt 

Ant r<‘gejimo tojo

meldžiu tavęs susimilek 
manes...

Neteko tolimesniu pajėgu — 
grindų apalpus,, 

.Jonas priszoko prie josios, 
i pakele ir nunesze ant lovos.

Kada po kokiam tai laikui 
Mare atsigaivino, paregėjo Jo-j 
na seilinti ant 
vos.

aut

v

- Miega, — atsiliepe Jonas, į Blank uliczios dirba munszaine
— Na tai ejkime....
Jonas nieko neatsako 

siemias g< 
Nepažystamas 
per valandėlių po tam prakal-

— pa
maiva in raukas tylėjo, 

žiurėjo ant jo

bėjo:
Kodėl vilkini ? Ar gal bi-

kiszasi mun-ir alų. Jau kas
szaines, tai jau asz ja pristaty- 

Parodvsim va- 
kvaila —

supranti ?

— Ka dabar.' 
kas- atsitiko
- Tylėk, -..

Jonas. Pasiseko

I >ns<i k v k man Nudavė i

s
man pabėgti,

— visi musiszkei pabėgo., daug

< >•
Ant veido galema buvo 

matyti dydeli gailesĮi, primer- 
Mare nutirpo. į ke akis,.manydama, jog

pundu prie lo- jei ? Sakau tau, jog nėr ko bi
jot; yra tai lengviauses 
has koki turėsim, kuris

d žlu
gę ra i

;al jo-1 mums apsimokės.
jog atėjo tasai j sios padėjimas ji sulaikis nuo 

baisaus užmanimo. Tame zie- 
iszmnsze deszimta va-

. • <r

^Lveikas, Brangus Kudykeli!
Dangaus, žemes Karaleli, 

Czion vvstvkluos suvystvtas, 
Ir ant szieno paguldytas.

Dangaus Dvasios Tau tarnauja 
nepaliauja,Linksmai giedot 

Nepaslėpsi Tu Dievystes. 
Nors ir kūne tos žmogystes.

Iszpažyslam 4’ave Dievu, 
Sutvėrėju, visu Tėvu, 
Ir Tau maldos ainaszaujain, 
Tavęs melsti nepaliaiijam.

dar
Visi linksmai iižgiedokim: 
Garbe Dievui ant Augsztybiu, 
Tegul skamba tarp galybių.

I

i
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Iszkilniingai sustokim,
■
I

i
4

i

ladojo. Paantrino tai kelis kar
tus, ncaplaikius jokio atšoki
mo, ėjo prie, autoinobiliaus kad 
sztai <lnris lengvai atsidarė ir 
kas tok is užklauso angliszkai:

— Ko oze nori'?
— Perpraszau, jog tave pa

budinau sziam laike isz miego, 
— atsake motere, — bet žinia 
kuria, tau atneszu, 
svarbi.

— Kas atsitiko? Meldžiu in
to re žmogus,

v ra labai

eit in vidų, —

atydarydamas duris placziau.
Inejus in vidų, motore ne

paveji no uždegt žiburio.

adgal
Tieje 
kaipo

•II

<

‘ ‘ Ne
rtu ke, geriau bus, jeigu vienas 
kito iH'pažysime. Neatėjau pas 
tave su jokiu bizniu, bet idant 
tave apsaugot. Puse valandos 

girdėjau kaip du vyrai
susitart* tave a p vogt, 
žmonis atejs pas tave 
prol ibicijos agentai, 
darni munszaines, bet jie patis 
pakisz jaja. Vieni tave aresz- 
tavos, kiti payms tavo pinigus. 
Taigi, jeigu turi koki ginklą, 
neinleisk juju in stuba.

ma’nes kuomklausk ma’nes kuom esmlu. 
Asz tuom kart pranesziu pali- 
cijei, — tu bukie jaisireng'fls 
ant juju priėmimo.

— Palauk misis!
Asz rodos atsimenu kuom tie
jei žmonis yra. Buvo jeje pas 
mane jau nekarta, uoste, kra
tė — pažystu asz juos.

— Neturiu laiko, tūriu sku
bėt. Pasilik su 
žmogeli!

— Su Die v. gera misis.
• • K

Vos nepažystama dingo tam
sumoje nakties, nuo kitos sza- 
lies davėsi matyt žiburei at- 
beganezio autoinobiliaus. 
tam motoris aptvlo, buvo tv- 
ku.

✓Palauk.

Dievu geras

%...

Po

Pribniszai
ir tamsu.

i

J 
■ III

II

kartus, 
m ir ten pasirodė žiburei isz 

szen ir ten 
namu, 

žmogaus 
Palici-

/i

— Ne apie tai mislinau. — 
atsiliepe Jonas.

.— O apie ka .*

- ......... - Jiai,
baisus laikas kokio tikėjosi,

— nebludo gorius
! landa.

Buvo tai
nas iszejtinejo in miestu, todėl
Mare akvvai klausi* mažinusio netiki

sziur
K, tai mums! 

užyms tik valandėlė laiko, tik 
klausyk: Yra tai prasti žmonis 

angliszkai, 
piningus 

Uze nepa- 
aplinkui, 
bonkute

užgert“ in Joną 
ir padare jam. Jonas tlirstele- 

in duris, jo ant bonkos, rodos svarstesi 
dirstelėjo ant 

ip kita

nsznabždejo kurio teip bijojo
josios szirdis.

Baisus gailestis apėmė josios! 
szirdi teip, kada tai pirmutini 
karta Jonas apleido stuba pa-

I siymdamas su savim revolveri.
Pergyveno į ‘dusąvo ir ka

valanda kada Jo-

i

dada ve
Lietuvei, nemoka 

iu bankas 
smaugt1 namie.balso. Jonas sėdėjo prie lovos, 

tokio murmėjo žystamas apsidairė
— teip, ak Maruk, kodėl I ti<*k metu laimingai, teip maus! sau po uosiu, kokius lai

bari mieganezios.

sirengias ant iszejimo.

*•
•ii

į
m

mus zkin f i
4 1

i
Mano Dieve...

* v I • . . 1 I ♦
l ž- tavo apie savo laimia apie savo ; prantaezius žodžius.

mus prohihieijos atejtia, kad sztai — ant kart! Jaune
kas toli is

tavęs neklausiau! 
aut

sužeistu.
— Ir užmusztuju. 

Mare.
Isz

anų
i asz
klupo
agentai, prasidėjo
— visi szaude ir asz szaudžiau. I Jonuti. I 
Olegui bus prakeikta loji va- tik karsztis 
landa jog tavęs neklausiau....

— Ir užmuszei žmogų, pada
rei jojo moterių, naszle, siera- 
teleis vaikus, pasilikai žadin
tojom..

. — Teip, Mariuk, teip...
— Netekai ramybes ant viso 

gyvaszezio, sunaikinai visa 
musu gyvenimą ant visados....

• • *

Nuo tojo laiko prabėgo me- 
nesis laiko.

Per taji menesi Jonas vaik- 
nuliudes, 

kalbėjo retai 
daug.

Mare tylėjo ir konto. Buvo

szaudimas
(lavini 

josios Į lengvi baladojimai 
Daugiau niekas kaipl Jonas pakylo,

aut kart Į 
apipainojo

nesu- iszeme isz kiszeniau 
su munszaine,

szcziojo in paežiu 
' gere lankei ir'

Tik po kokiam lai-

Isz autoinobiliaus iszejo 
vienas žmogus, po tdm antras 
ir treezias, o ant galo motere.

Name buvo tvka
prisiartino prie

duriu, iszeme revolverius pra
dėjo baladot in duris, balado- > ‘ 
jinni paantrino kelis

aplinkiniu namu,
atsidarė duris artimu 
kaip kur pasirodė 
galva, kiti kalbėjo: 
ja!”

Baladojiinas nepaliovė, o na
me tvka.
kui kada nežinomi pribujszai 
pradėjo stumt duris, kas tokis 
atvdares 
pa^zauke 
ha szausiu!”

Vienas isz naktiniu sverziu 
pakele revolveri in 
iszszove. Isz lango atsake teip- 
gi szuviu.

Neilgai tęsęsi szuvei. Terp 
pribuvusiu vienas suriko: 
Jėzau, gialbek! — ir nutylu, 
kitas pradėjo szaukti pagial
bos savo draugu.

Nesitikėjo tokio

.»■

siu, supranti ? 
rauta, aresztuosim 
neduosime jam laiko pasiymti 
paslėptus pinigus
O po tam, ka mes ten žinosimo,
kas su’ tais pinigais atsitiko, ha 
ha, ha....

— Sakai net asztuonis tuks- 
tanezius doleriu.’ — užklausė 
Jonas.

— Kaip Dieva myliu, 
as jur laiF.

Jonas pakylo, iszejo in kam- 
\ ra landote 

užtruko, bet tuo sugryžo, pa- 
Nepa- 

žystamas žiurėjo ant Jono už-
ghnadinanezei. Jonas apžiurė
jas kambarį, uždare duris ve- 
danezias in miegkumbari ku
riame gulėjo pati, inkiszias re
volveri in kiszeniu, slinko prie 
duriu o nepažystamas ėjo pas
kui ji.

Įauga ant 
garse i: — 
t ’ ’

virszaus
Szalin,

girdėt trys

apėmė ji greito, gplinezios iszejdamas 
pralobimo .kaip ir kitus žmo- 

Atsiklaupus priesz Joną
pradėjo melsti pro aszaras:

— Jonai, Jonuk... mylimas 
mano prisiegeli.... paklausi k

uis.
kam bari.

Baladojiinas pašiau t r i no.

patraukti, bet* ne- 
pagriebe in abi 

ęere lyg dugnui..

k l
l ■’!!

-ii

isz josios 
laukes ilgai, 
rankas, gere, g
Kada isztusztino bonka, nepa
žystamas vela.' apsidairo 
linkui, prislinko 
prie Jono kalbėdamas:

— Klausyk,

virszu ir
--.1
1

Name po numariu 364 Blank* 
uliczios buvo tamsu, tyka, 
dos ten niekas negyveno.

Tame imt kampo ulieziu Port 
ir Blank, susilaikė automobi
lius. Tykiei, malszei, be jokio 
baladojimo, isz automobiliuus 
iszlipo motore ir greitu žings
niu ėjo prie namo. Priėjus prie 
namo, iszeme eloktrikinia 
lampukia isz kiszoniaus ir pra-

.Jonas prisiartino prie lango, 
dirstelėjo ant lauko. Per koki 
laika davinėjo kokiu^ tai ženk-

— meldžiu ta-Į lūs, po tam atydare dūris. 
Ar tu nematai 

szito? Cze! Oze! Žiūrėk! tavo 
rankoje laikai mirti. Numesk 
nuo saves. Atstumk ta pra
keikta innagi žudinstos, atsi- 
myk ant musu meiles. Atsime
ni, kaip tai mane 
Kaip tai visados manos klau
sei, kaip buvome tada laimin
gi. O dabar? Dabar, kas su ta
vim, atsitiko? Kode! nori pra-

manes szi karta 
ves, gi a Įbėk is.

mylėjai?v

i nėjo 
juodbruvas žmogus, dirstelėjo 
ant'Jono. Jonas pridėjo pirsz- 
ta prie lupu ant ženklo tyleji-

I

pirsztu prie stalo- 
abudu 

atsisėdo, po tam nepa- 
žystamils.su 'feldva parode ant 

tykiai užklau-

*

Iii stulai auksztas,

mo. Nepažystamas suprato, - 
priėjo ant 
KlausJ'dhiui akyvai, 
vyrai

miegka.m bario, 
se: '

ati
da arėžia n

ro- “0
gialbek! —-

Jonai, yra tai 
stebėtina proga. Tiejei tnmsu- 

du na-nelei nesenei pardavė 
mus ir rengėsi važiuot in Lie
tuva — supranti? Už tuos du 
namus paėmė asztuonis tuks- 
tanezius doleriu. Vienas isz ju 
iszvažiavo pas broli ant far- 
mos, o tasai antras pasiliko na
mie. Ha, ha, ha... bet klausyk 
tolinus: — Tu žinai, mano bro
lis yra. palicijantu. • Pasakiau

iszeme

perymti baimių, in-

'i 
■ 1

. ’J y 
i
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dėjo teminti akyvai ant numa
ni, ant galo pradėjo baladot in 
duris. z

Niekas neatsiliepe. Jiji lau
ko valandėle, po tam vėla ba-
/

priėmimo 
piktadarek Pasilikus vyras su 
moterių, 
bego in artima narna, prie ku
rio koniu visi namiszkei sto
vėjo prisižiūrėdami tam atsi
tikimui, isz visur 

žmonis,
viens kito kas atsitiko.
bėginėt

pradejo sa
kiau sdu m i

Hli

Ifll. ‘11

Pabaiga ant kito puslapio.
1

%25c5%25beystamils.su
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Ne užmuszk
(Pamsze F. W. S. B.)

Susimildamas Jonuti ne ej- 
kie szi vakaru niekur isz na
mu. Nežinau kas tai yra, nes 
turiu prijautimu, jog kas to
kis blogo ketina atsitikt, szir
dis mano tai pi ijanezia ir visa 
drebu isz baimes. Meldžiu ta
vęs, pasilik—ne eik. mano Die
ve, mano Dieve..
ii Jonelio, kuris graitai

iszejti.

— melde pa
dėjo 

kulkas in revolveri ir rengėsi 
Ant meldimo paezios

nusijuokė, o kada motere ne
paliovė ji praszyti, numėtė re
volveri in szali, priėjo prie jo
sios kalbėdamas:

— Paliauk savo 
klegejima...

, k ūdyki s. Juk
nesirengiu nieką

bobiszka 
Kalbi kaip kokis 

žinai gerai jog 
užpulti — re

volveri imu tikta del savo ap- 
ginimo.

Po tuju žodžiu nuėjo in kita 
kaiubari, bet tuo 
siredias pasirengiąs iszejtie.

Pati temine ant jo akyvai — 
jisai buvo labai ne-žinojo, jog . 

ramus — negali“ jo

sugrįžo ap-

peržengti Į 
slenksczio. rodos jin kas laike 

Nutarė da karta pa
bandyt gilukio. — Gal man pa
siseks* — mislino.

— .Jonai, — atsiliepė po va
landėlei, — Pasakyk man tei- 
sybia kur tu manai ejtie!

Jonas susiraukė, sugniaužė 
kumszczes, bet nieko ne atsa
ke. Pamislinias truputi, priėjo 
prie josios kalbėdamas:

—Zinai, kad nemyliu, kada 
kiszieszi in vvriszkus veikalus!

spiri, 
ren-

adgal.

kiszieszi i.. .. ............ ..
bet jeigu jau teip mane 
tai tau pasakysiu, jog — 
giuosip ant padarinio gero biz
nio; važiuojam pas aplinkinius 
farmerius atvežti mnnszaines, 
nes jau Kalėdos artinasi, o 
žmonis mokes geras pinigus 
už geriirui xn^š kbž'nas raiką- 
Jauja gužutes 
Jeigu mums 
uždirbsim ant to gerai, gal ke
lis szimtus doleriu.

— Asz to 
pertrauke jam

jau Kalėdos

ant szventes.
pasiseks, tai

ir tikejausin, — 
pat i. — todėl.

meldžiu tavęs ant Dievo, ant , 
atminties mu>u meiles, ne ej- 
kie! Atsimyk, jog tokis biznis 
vis užsibaigia su nelaimia; bet 
jeigu jau teip užsispyriai ejtie. 
tai palik revolveri namie. Ar 
pameni, kaip man nekarta kal
bėjai: “ 
la, tai ar greieziau ar 
turi 
ženklina, jog užmn>z ar nužu
dys tęva vaikams, vvra mote- 
rei. Jonuti, kas tave lauke to
kiam atsitikime.*

Jisai atsikėlė, pradėjo vaiksz 
dydeleis 

nuo laiko 
sustodavo, k lauš i nė jo,

. per Įauga ant ziegorelio tai ant 
paezios ir vela vaikszcziojo. Ji
ji sėdėjo ir tykiai verke.

Ant galo sustojo, dirstelėjo 
ant josios tardami

Ne M aru k,

jog kas neszioja gink- 
veliau. 

ka toki užmnszt." lair p

I

ezioti 
žingkneis.

po kambarį
1 ji i ka s

žiurėjo

as:
— .M1 AiuriiK, <la\ iau žodi, 

turiu ji dalaikvt. Pasilik svei
ka.

Pabucziavo jaja ir iszejo.
• • #

Mare ta nakti visai nemiego- 
sznabzdejimas 

jaja tuo pabudindavo isz mie
go. Nudavė jiai, jog jisai atei
na sukruvintas, sužeistas,

jo. Maži a u sos

su km viii tas, 
szaukdamas pagini bos.

Naktis nudavė jin i ilga kaip 
visas amžis. Prie to prisidėjo 
viesulą szele ir 
staugė. Priesz pati ryta, kada 
Mare truputi užmigo, sapnavo
si jiai, bill: mate Joną kalėji
mo, — sėdėdamas kamputije 
graudžei verkdamas.

Sapnas buvo teip tikru, jog 
Mare pabudus pradėjo tuojaus 
rėdytis idant ejti ant palici- 
jos, manydama, jog gal isztlk- 
mju suras ji tena is. Kad szta i 
duris atsidaro su trenksmu ir 
Jonas inpuole in vidų uždusins 
ir višaa szlapias. Numėtės nuo 
savos overkoti ant krėslo, at
sisėdo.

Mai'c iszejo isž

lauke, kuri

kambario,

’ i,.1
//

kalėdinis priedas.« H
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IR ATĖJO TRYS KARALIAI
TRIS KAKALIAI ISZEJL ISZ JERLZOLIMOS, VLL PAMATE ŽVAIGŽDE 

VAIKELI SI' MAiU.IA, JO MOTIXA. PLOLE 
DOVANAS: Al’KSA, SMILKALĄ

4 4

ntibk 
IK MINKĄ.

i r

IR N T ĖJO RADO
IR PAGARBINO JIN. RASKI ! Sl'DEJO JAM 

ISZPAŽINDAMI JIN DIEVE,
< J IX ANT KELI r

ll{ LABAI XI D/.IIGO.

KARALIUM lit ŽMOGUMI. ? *

dirstelėjo ant jo. 
užtėmi no iszsikiszusi

Josios akvs 
revolve-

*’ , i
ant visko. Žinojo puldyt mane ir save? 

juju laime dingo ant visa-
pasirengus 

' jog
ri isz kiszeiiiaus overkoto, tuo- dos ir daugiau nesugrysz, jog
jaus pribėgo prie jo isztrauke kožna valandėlė o*ali t ik<it is i
ir pradėjo peržiurinet; da bu- persiskyrimo ant visados. Pa- sukrito ant
vo sziltas...

Jonas užileng 
neis....

Mare numeti“ revolveri aut 
stalo ir atsisėdo szale .Jono, pa
ėmus ji už kaklo pradėjo grau-

Atsitiko kaip 
prijavicziau, ka dabar, Jonuti! 
— Ka dabar ? 
kas atsitiko !
- Tylėk, -

džei verkti:

- Tylėk, -..
Jonas. Pasisekė

si rauginėjo ant visko, nes <> ( 4 „

Jonai, 
antmeldžiu tavęs susimi lėk 

manes...
Neteko tolimesniu pajėgu -

grindų apalpus
Jonas priszoko prie josios,

5?

Sveikas, Brangus 
Kady keli!

^tveikas, Brangus Kudykeli!
Dangaus, žemes Karaleli, 

Czion vystykluos suvystytas, 
Ir ant szieno paguldytas.

Dangaus Dvasios Tau tarnauja 
Linksmai giedot nepaliauja 
Nepaslėpsi Tu Dievystes.
Nors ir kmie tos žmogystes.

i

t

Iszpažystani Tave Dievu, 
Sutvėrėju, visu J’evu, 
Ir Tau maldos ainaszaiijani, 
Taxes melsti nepaliaiijam.rp

dar
Visi linksmai užgiedokim: 
(birbė Dievui ant Augsztybiu, 
'l'i'gul skamba tarp galybių.

J szk i Imi ligai sustokim,

i

atsiliepė Jonas, I
— Na tai ejkime....
Jonas nieko neatsake — pa-

— M iega ? 
Miega,

jam:

siemias galva in rankas tylėjo.

4 4

kiszasi iiiun-

Parodysim va-

* į
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lailojo. Paantrino tai kelis kar
tus, neaplaikins jokio atsuki
mo, ėjo prie, nutomobiliaus kad 
sztai duris lengvai atsidaro ir 
kas tokis užklausė angliszkai:

— Ko oze nori ?
— Perpraszau, jog tave pa

budinau sziarn laike isz miego, 
— atsake motere, — bet žinia 
kuria, tau atneszu, 
svarbi.

— Kas atsitiko? Meldžiu in- 
eit in vidų, —

v ra labai

ta re žmogus, 
atydarydamas duris placziau. 

Inejus in vidų, motoro ne
paveji no uždegt žiburio.

adgal
T i oje 
kaipo 

jeszko-

i
"iį
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n
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‘ ‘ Na
rei ke, geriau bus, jeigu vienas 
kito nepažysime. Neatėjau pas 
tave su jokiu bizniu, bet idant 
tave apsaugot. Puse valandos 

girdėjau kaip du vyrai
susitarė tave apvogt. 
žmonis atejs pas tave 
prol ibieijos agentai, 
darni munszainos, bet jie pūtis 
pakisz jaja. Vieni tave aresz- 
įavos, kiti pavms tavo pinigus. 
Taigi, jeigu turi koki ginklą, 
neinleisk juju in stuba. Ne
klausk nufties kuom esmių. 
Asz tuom kart pranesziu pali- 
eijei. — tu bukie 
ant jnjn priėmimo.

— Palauk misis!
Asz rodos atsimenu kuom tie- 
jei žmonis yra. Buvo ji»je pas 
mane jau nekarta, uoste, kra
tė — pažystu asz juos.

— Neturiu laiko, tūriu sku- 
Dievu geras

j>nsirengas

bvt. Pasilik su 
žmogeli!

— Su Diev, gera misis.

i
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‘ \ rida su del-1 rai suprato, jog isz to neapsi-1 pakele ir nunesze ant lovos.
■ saugos. 1

Tula \ aka ra Jonas atėjo 
mo užsigeriąs. Tuojaus padėjo 
bartis o po tam pradėjoczystyt

Ant regėjimo tojo 
innagio mirties 
Nudavė jiai,Pasakvk man

siisznabždejo 
man pabėgti,

— visi musiszkei pabėgo., daug

dadave

revolveri.

žiurėjo ant joNepažystamas 
per valandėlių po tam prakal-

Kada po kokiam tai laikui bėjo:
na-

)

iMare atsigaivino, paregėjo Jo-• 
grindų prie lo- 

Ant veido galema buvo

- Kodėl vilkini.’ Ar o ai bi-
na sėdinti ant 
vos.
matyti dydeli gailesji, primer

ai jo-Mare nutirpo. į ke akis,.manydama, jog 
jog atėjo tasai I sios padėjimas ji sulaikis nuo 

baisus laikas kokio tikėjosi, baisaus užmanimo.

• o* 
<•* r>

i

jei.’ Sakau tau, jog nėr ko bi-

— nebludo
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Vos nepaž) stama dingo tiini- 
sumoje nakties, nuo kitos sza- 
lies davėsi matyt žiburei at- 
beganezio nutomobiliaus. 
tam motoris aptylo, buvo ty
ku. Isz automobiliaus iszejo 
vienas žmogus, po tam antras 
ir treczias, o ant galo motere.

Name buvo tvka 
Pribuiszai 

duriu, iszeme revolverius pra
dėjo baladot. iii duris, balado- - 
jima paantrino kelis 
Szen ir ten pasirodė žiburei isz 

szen ir ten 
namu, 

žmogaus
Palici-

M

Po

Juozai... po numariu 364 
Blank idiczios dirba munszaine 
ir alų. Jau kas 
szaines, tai jau asz ja pristaty
siu, supranti ?
rauta, aresztuosim kvaila — 
neduosime jam laiko pasiymti 
paslėptus pinigus — supranti'! 
O po tam, ka mes ten žinosimo, 
kas su' tais pinigais atsitiko, ha 
ha, ha....

— Sakai net asztuonis tuks- 
tanezius doleriu.’ — užklausė 
Jonas.

— Kaip Dieva myliu, sziur 
as jur lai F.

Jonas pakylo, iszejo in kam- 
Vahmdole

užtruko, bet tuo sugryžo, pa-

žūstamas žiurėjo ant Jono už- 
gfanadinanezei. Jonas apžiurė
jas kambari, uždare duris ve- 
danezias in miegkambari ku
riame gulėjo pati, inkiszias re
volveri in kiszenin, slinko prie 
duriu o nepažystamas ėjo pas
kui ji.

ir tamsu, 
prisiartino prie

jot; yra tai lengviauses džia- 
bas koki turėsim, kuris 
mums apsimokės.

— Ne apie tai misliuau, — 
atsiliepe Jonas.

’ O apie ka

gerai kartus. I
■ i' ii

■ ■■■;.
■n

1

I
i

I
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Paine zie- 
iszmusze deszimta va-

rn

I Jikurio teip bi jojo 
josios szirdis.

Baisus gailestis apeme josios Į 
szirdi teip, kada tai pirmutini 
karta Jonas apleido stuba pa- 
sivrndamas su savim revolveri.

Mano Dieve...

gorins 
landa.

Buvo tai valanda kada Jo
nas iszejtinejo in miestu, todėl
Mare akvvai klausė mažiausio netiki
balso. Jonas sėdėjo prie lovos, 

tokio murmojo| žystamas 
tiek metu laimingai, teip mansi sau po nosie, kokius tai 

lž- tavo apie savo laimia apie savoj prnntaezius žodžius.
mus probibicijos atejtia, kad sztai

nmsiszkiu niekas... Isz 
— teip, ak Maruk, kodėl 
tavęs neklausiau!

ant

sužeistu.
— Ir iižmusztii ju, 

M m e.
Isz

aini 
asz
klupo 
agentai, prasidėjo
— visi szaude ir asz szaudžiau. 
Olegui bus prakeikta toji va
landa jog tavęs neklausiau....

— Ir užmuszci žmogų, pada
rei jojo moteria, uaszle, siera- 
teleis vaikus, pasilikai žudin- 
tojum..

—- Teip, Mariuk, teip...
— Netekai ramybes ant viso 

sunaikinai visa 
musu gyvenimu ant visados....

• • 4
Nuo tojo laiko prabėgo me- 

iicsis laiko. x
Per taji menesi Jonas vaik- 

nuliudes,
f

(

gy vaszczio,

Pergyveno ’dūsavo ir ka

ant kart j 
npipainojo

davėsi

nesu-

E, tai mums 
užyms tik valandėlė laiko, tik 
klausyk: Yra tai prasti žmonis 

angliszkai, 
piningus

- Oze nepa- 
aplinkui, 
honkute

4 4

bari mieganczio^.

Tame 
josios’ lengvi baladojimai 

Daugiau niekas kaip! Jonas pakylo 
• , , » ' . 1 * • •

szaudimns į kas tokis 
Jonuti. I 
tik karsztis 
pralobimo .kaip ir kitus žmo-

Atsiklaupus priesz Joną 
pradėjo inelsti pro aszartis:

girdėt trys 
iu duris, 

dirstelėjo ant 
ip kita

uis.

iii paežiu 
gere lankei ir*

szcziojo 
kalbėjo retai 

1 daug.
Mare tylėjo ir kente. Buvo

1 /.h

si rengias ant iszejimo.

aplinkiniu namu, 
atsidarė duris artimu 
kaip kur pasirodė 
galva, kiti kalbėjo: 
ja!”

Baladojimas nepaliovė, o na- 
Tik po kokiam lai

kui kada nežinomi pribujszai 
pradėjo stumt duris, kas tokis 
atvdares 
paszauke
ba szausiu!

ine tvka.
f

įauga ant virszaus 
garsei: — “Szalin, 

? y

Vienas isz naktiniu svecziu 
pakele revolveri in 
iszszove. Isz lango atsake taip
gi szuviu.

Neilgai tęsęsi szuvei. 
pribuvusiu vienas suriko: 
Jėzau, gialbek! — 
kitas pradėjo szaukti pagial- 
bos savo draugu.

Nesitikėjo tokio

'fl
II
J

ji
I
H

Lietuvei, nemoka 
in bankas, 

smaugė namie, 
apsidairė 

iszeme isz kiszeniau
su munszaine, užgėrė in Joną 
ir padare jam. Jonas dirstelė
jo aut bonkos, rodos svarstės! 
isz josios 
laukes ilgai, 
rankas, gere

4 4

patraukti, bet1 ne- 
pagriebo in abi 

, gere lyg dugnui,. 
Kada isztusztino bonka, nepa- 

ap-

virszu ir
apeme ji greito j gplinezios iszejdamas 

kambarį.
Baladojiiyas pasiantrino.

. Jonas prfsiqrtino prie lango, 
dirstelėjo ant lauko. Per koki 
laika davinėjo kokius tai ženk
lus, po tam atydare dūris.

In $tuba inejo auksztas, 
juodbruvas žmogus, dirstelėjo

— .Jonai, Jonuk.... mylimas 
pa klausi k 

meldžiu ta- 
A r tu nematai 

szito? Oze! Cze! Žiūrėk! tavo 
rankoje'laikai mirti. Numesk 
nuo savos. Atstumk ta pra
keikta iunagi žudinstos, atsi
myk ant musu meiles. Atsime
ni, kaip tai mane 
Kaip tai visados manes klau
sei, kaip buvome tada laimin
gi. O dabar? Dabar, kas su ta- 
vimz atsitiko? Kodėl nori pra-

. .Topas prisiartino prie I a « « i a * 4
žystamas vela' apsidairė

da a rėžia u
mano prisicgeli..... 
manos szi karta 
ves, gialbekis.

mylėjai ?

A

X

linkui, prislinko 
prio Jono kalbėdamas:

— Klausyk,
in o jo

ant'Jono. Jonas pridėjo pirsz- 
ta prio lupu ant ženlylo tylėji
mo. Nepažystamas suprato, ~- 
priėjo ant pirsztu pvio stalo.

abuduKlaušJ^dhtni akyvai, 
vyrai atsisėdo, po tam liepa- 
žystanuts su ‘galva parode ant 
miegkambario, tykiai užklau
sė r ' ‘ ",

Jonai, yra tai 
stebėtina proga. Tiejei tumsu- 
nclei uesonei pardavė 
mus ir rengėsi važiuot in Lie
tuva — supranti? Už tuos du 
namus paome asztuonis tuks- 
tąnezius doleriu. Vienas isz ju 
iszvažiavo pas broli ant far- 
mos, o tasai antras pasiliko na
mie. Ha, ha, ha... bet klausyk 
tolinus: — Tu žinai, mano bro-

du mi

tolinus:
lis yra pali^ijantu. * Pasakiau

• • •

Name po numariu 364 Blank 
uliczios buvo tamsu, tyku 
dos ten niekas negyveno.

Tarno imt kampo ulieziu Eort 
ir Blank, susilaiko automobi
lius. Tykiai, malszei, be jokio 
baladojimo, isz nutomobiliaus 
iszlipo motore ir greitu žings
niu ėjo prie namo. Priėjus prie 
namo, iszeme eloktrikinia 
lampukia isz kiszcniaus ir pra-

> ro-
Terp 
“O 

ir nutylo,

1
M

1

'f 3

dėjo teminti akyvai ant numa-' 
ru, ant galo pradėjo baladot in 
duris. z

Niekas neatsiliepe. Jiji lau
ke valandėlė,, po tam yela ba-

i

priėmimo 
piktadarek Pasilikus vyras su 
moteria, perymti baiinia, in- 
bego in artima narna, prie ku
rio konia visi namiszkei sto
vėjo prisižiūrėdami tam atsi
tikimui, isz visur pradėjo su- 
beginet žmonis,
viens kito kas atsitiko.

1 i

I

■

'i
klausdami 1

Pabaiga ant kito puslapio.

r-

fui
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STEBUKLINGAS 
GELEŽINIS 
PUODAS.

aut visu trijų kojų, OS 3K-
B

su savo

Iv pakalnėje, 
liūdni.

kalno buvo

jau turėsim

vest karve in

YK1 buvo mažiukas vaikas 
vardu Jurgutis, kuris su 

motina gyveno mažame name- 
Jie buvo labai

nes Jurguczio tėvelis 
jau buvo mires ir turczius gy
venantis ant pat 
viską nuo ju atemes taip, kad
jie neturėjo tiktai viena karve.

Galu gale nebeturejo jie nie
ko valg) t i ir motina sako Jur
gucziui: “Dabar 
karve parduot.”

Paliepė jam
miestą ir parduot ja. Jurgutis 
apriszo tvirta virve apie kar
ves kakla r nuvede ja keliu.

Biskuti paeje>, sutiko žmogų 
ka nors neszanti po apsiausto. 
Žmogus paklaiiM*
kur jis einas. Jurgutis jam pa
siskundė, kad nieko neliko na
muose valgyti, tai veda pasku
tine karve parduoti.

“Ar parduotum 
paklaust* žmogus. 

4 4

9 *

J urguezio.

man ja .1> 1 ♦

ja:
<) ka tamsta man duosi už 
’ paklausė Jurgutis.

tau geležini 
atsake žmogus.4 4

gerai
kad jis negali karves

“Asz duosiu 
puodą.

Dabar Jurgutis labai 
žinojo, 
mainyti ant piualo ir tuojaus
atsake, kad jis neparduos, bet 
nespėjo pasakyti, kaip 
do maža balseli einanti isz po 
žmogaus apsiausto:: “Birk 
mane! pirk mane!“ Tada

užgir-

apsiausto:: 
pirk mane!“

sutiko parduoti žmogui karve.
Žmogus pasiėmęs virves ga

it Jurgu- 
tis pasiėmė puodą nusinesze ji 
namon. « >. &

ki ir nusivedė karve.

‘41

F is
1 • A, amui •..■“ar* ,

■ 7—(

Sr A

Ji*

O k a tu gavai už karve.’> ’ I

jau buvo 
jis už karve

geležini

4 4

paklausė jo motina.
Jurgucziui dabar 

didele geda, kad
tegalėjo gauti tiktai 
puodą ir motinai paklausus jis 
nuleido galva, nedrįsdamas sa
kyt. Motina buvo jau pasiren
gus puodą lauk mest, nes ne
buvo ko jame virt, kaip užgir
do balseli: “uždek mani* ant 
ugnies ir inpilk vandens.

Motina taip padare. Neužil
go vanduo puode pradėjo virt 
ir puodas sako: “Asz bėgsiu! 
Asz bėgsiu! ’ ’

“Kaip toli bėgsi, 
puodeli!“ paklausė motina.

ant pat kalno iii 
tureziaus namus, 
das.

Ir jis pradėjo bėgti paszok- 
damas pirma ant vienos, pas- 

galo ant 
visu trijų kojų, pakol nepasie
kė tureziaus namu ant pat kal
no ir inbego 
eziaus virtuve, 
taisė kugeli. Staiga 
akis ir jiamate puodą bestovin
ti ant stalo, ir ji suszuko:

Isz kur tu atsiradai, gele- 
Kaip tik man 

ir tai pa

užliek

geležini

4 4 Bėgsiu
J > atsake puo

kni ant kitos ir ant

tiesiog in tur
kui’ jo žmona 

ji pakele

i <

žini puodeli?!
tavęs ežia i r rei k i a, “
sakius inde,jo kugoli in ji.

Kaip tik uždengė puodą, tas
ant vienos, pankui ant: kitos ir

w %g- :»g Ž

Sapnuoja Apie Kalėdų Dieduką ||į|||
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Skarbas 
Paveiksle
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apglobti Molynus Dievo ir ti-
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ant galo
nubėgo in pakalne ir nors tur
eziaus žmona bego paskui, bet 
negalėjo pagauti r puodas grei 
tai atsirado pakabieji? mažame 
namely.

Tai taip Jurgutis
motina, pietums turėjo gardaus 
kugelio.

Antra ryt nu* ii
labai prasz.i*, kad ji ant ugnies 
uždėtu. Kaip tik vanduo pra
dėjo virt. puodas suszuko:

bėgsi, geležini 
paklausė motina.

pat kalno, in 
puo-

puodas vėl

virt,
Asz bėgsiu, asz bėgsiu!
“Kaip toli 

puodeli!
“Bėgsiu ant 

tureziaus jauja, 
das.

Ir pradėjo bėgti paszokeda- 
mas pirma ant. vienos, paskui 
ant kitos ir ant visu trijų kojų 
ir bego tol, kol 

jauja ant.
vyrai kūle kvieczius. 

X’ienas isz ju pamatęs puodą, 
suszuko:

Isz kur tu atsiradai, gele
žini puodeli.'! Kaip tiktai ge
ras busi kviecziams pilti.

Pradėjo pilti 
puodą,

* *

atsa k e

eziaus 
.Jaujoje

pasiekė tar
pai kalno.

4 4

kiuosiu, jog gausis in rankas 
lokio žmogaus kuris gerai pa 
sinaiidos isz jojo ir turės 
džiaugsmu ir laikas nuo laiko 
sukalbės poterėli už duszio to
jo kuri nepažino.“

I’oliaus likos sura-szita kur ir 
vetoje piningai likos 

lepti ir paraszas. Meto ne- 
o iiaraszvta. Kada szian-

isz
f

r
fll Ii‘jo ĮPriesz aiigszta kaina

•.v i

I
inbaiigino. Szirdis Antano ap ' ju. Dal'tr neturime k In mt i.<o

I

II

I

< >'

lydelis įnirsiąs. Nuo tojo kal-i
na
s a.
miesto

' no

(»’

r

k < »ki o je 
push

;aleiria buvo matyt i į

Veiitoiai . J bnv 
■ ežius perskaitė taji dokiiiiien- 
į ta, 11e
1 perskaito antru kartu, aut
1 lo turėjo intiket ka mate, juk 
ajszkei buvo paraszv ta ka sa
vo akimi mate.

Aut rytojaus nusidavė in pa- 
zmiklinta vieta ir pradėjo kas
ti. Ir isztikruju po 
kasimui, užėjo spata
< Izi

H> \’|

o g\
(>

sz\ irzm orn.
i d ie na

aplinkinia, 
t <• 111 k < * i

idanl atkvepi
Buvo t n i szventa 

nis ėjo mil kalno, ba taj;i di 
al.-ibiiviiH'jo kokia tai zobovu.

ejna nežili žinon i u, 
matyt i jauna v.iiki

s e m i -
kuris laike rankoje ned\ 1 

deli abroza perstatant i Mol ina 
Dievo 
szauke:

Gal kas pirks 
z.a, turiu sergante 

skatiko namie 
už k a duonos pirkt del - 
ežios molynei

Veidas vaikino buvo i-.d
I ’S.

iir-leleji> ant vargsz<>.

ejdnv ant kai-i paraszyta.

Z11 H > !
galėjo savo akimi tikėti, 

ga-

Tmp
I

! imi buvo
Ii apie szrsziolika metu 
mo.

rak'
n t ■

i r

turime ne

vei kauezi u I >a 1' 11

a bii > 
mot imi,

ir '!<■
• •i e -i i.

m ■

t rumpam 
■> ant mė
sų špatu 

jau supu-

r»

I
' i n >1 Ir ido in d imlu* ir

o. Du karta k irt a 
m medi kuris buvo 
vo ir subirėjo, tada sziauezius 

sieke su
ranka, isztraukdamas kelis puo 
< Ills 

rastas skurlius perstatė kelioli
ka 1 ukstaiieziu. Baltrus atsi- 

pad' kavojo Dievui už 
rudėj) ste, po tam su pa- 

e/ia nuiies/.e savo turtą na
mon.

pripildytus su auksu. Su-

1
i ir miliml I 

rie <
i Ii su vis neabejojo apie 

t) t 
sii>imilejo 

upirko abroza, 
:'es

it-

11

i< i

Isz praeigin imk 
O !

1 ukstaiieziu.
les

J , 

kviecziu; 
ir pyle, ati

s 111 j 
rode I 

kad puodas turėtu jau but pil- į 
mis, bate vis dar buvo vietos ir 
tol pyle, kol supylė visus kvie- 
•zius in puodą.

Tada puodas pradėjo bėgti 
paszokedainas pirma ant vie
nos, paskui 
ant visu trijų kojų, iszbego isz 
jaujos ant kelio. Nors visi vy
rai bego paskui puodą, nei vie
nas negalėjo jo pagauti ir jis 
nubėgo in pakalne ir parbėgo 
namon.

Tai taip 
motina turėjo 
duonutes valgyti.

Kita rytmetį puod; 
prasze ji 
Vandeniui

p\ le
:al

(

ant kitos ir gale

Jurgutis su savo 
gardžios, baltos

as vėl pa- 
kS.

neatbeg
rado ji
Turczius ji painat?

Isz kur tu atsiradai

beskaitant
s

i •

i. • Imi]
1;ij;i
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uždėti ant ugnii 
pradėjus virt, jis 

vėl iszbego paszokedainas ant 
visu trijų kojų ir bego tol, kol 

o ]>as pati tureziu. At- 
pinigus.

paklauso: 
, geleži

ni puodeli! Busi labai geras 
man pinigams sudėti.“

Pradėjo turczius 
krauti iu puodą, krovė, krova*, 
kol sukrovė visus iki paskuti
nio pinigo. Tada puodas pra
dėjo paszokedainas bėgti. Tie
siog per Įauga, ant kelio ir be
go tol, kol neparbego namon. 
Nors turczius bego paskui, vie
nok negalėjo pagauti ir taip 
visi pinigai, kuriuos turczius 
buvo atemes nuo Jurguczio ir 
jo motinos, vėl 
juos, geležinio puodo ncszami.

Ant rytojaus puodas praszo 
vėl ant ugnies uždėti. Motina 

‘‘ Kam tave dėti ant 
geležini puodeli ! .Juk 

viską, ko tik 
Bet puodas vis 

prasze ji ant ugnies uždėti; ga
le motina uždėjo ji ant ugnies. 
Vandeniui pradėjus virti, puo
das suszuko: 
bėgsiu!“

Motina, paklaust*: 
Ii bėgsi ?’’

“Asz 
k ra sztui, 
pradėjo bėgti 
pirma ant vienos, 

ant visu trijų, 
kojų, bego tol, kol 
kalno virszunes ir ten atrado 
tureziu bejeszkajiti savo pini- 

Turczius pamatęs puodą 
suszuko: “ 
pavogė mano pinigus!
bėgės prie puodo, mane ras ja
me pinigus. Indojes ranka, pra- 
d(*jo graibyti, bet pinigu nera
do; tada indejo galva in puo
dą, bet pinigu neinate; paskui 
insilipo iimpuoda ir tada puo
das pradėjo bėgti ir bego be-

jo klausė: 
ugnies, 
mes jau turim 
troszkom. ) y

ki tos,

gu.

<r rs

pinius

i

sugrįžo pas

Asz bėgsiu,

bėgsiu

» 4 Kaip to-

iki pasaulio 
atsake puodas’.

pnszokedamas
paskui ant

li’

ale il
nepasiekt*

Sztai puodas, kuris 
_ -----pa Į J. prj

go iki pasaulio krasztui.
i

A nt 
s z i a 11 r z 111 -

i I

prmlži utį

■j< lamas vari: i m i 
mJ

VO

Ne užmuszk.
(Tasa nuo pirmo puslapio) i

i t ’ 7
j pasjs|<l|)j;ls t|^ uždangalu, dir

mirė mm baiųies. Štai 
...................... 1 ir nubėgo

gai gi m 
žemv n.

S

\ a i
\ a i I i 

nubėgo iiamim.
. idant pasidal} t su s

■ g-m u

ki no ir 
i ims Kada ant rytojaus 

i-zt-jo i>z namo, sutiko ejnam 
graba

Dali rus

I ž i a i 
mi 

11 m i e s z t • m' 111 
-gal\ a

a v o t 
l’akt li ’<• ii pagraba. Paskui 

tas vaikineli-
} mipirkias ta.ii abroza. Baltrus 

prie 
i r

e jo 
nuo kurio buvo

su motina.
pirko duonos ir

gh>st vdama
H

lavono in* 
klupojo

na i, kuri
nans, kalbėjo silpnu bal-n : 

kudvkis. Szirdin

" nguiiiiczioPrm
Aiitoinobi-1 Pp| R’li 

l’riesz' Jhi"> ’

prisiskyrt' 
palydėjo 1\ 
la idol u\cs

mm Autam
ra i id žm

< > mii'iiause

ant sugaisziiii j lalėjo ant ulirzios. 
liūs artinosi

.\ebnvo laiko
padėjimas darėsi pavo- 

go vei I c >s 
u ž -

areziau.
narna paregėjo koki lai žmogų 
kuris mosavo >u raukomi- 
szauki lamas:

-- < 'ze, eze! (ireieziam...
Antans bėgiojo po 

kaip pa m išželi s.
j kus nuo galvos.

koki tai pasiutėli kuris szaudoĮ.i0^' t'1* tiktai baisus 
1 iii žmonis.

narna po 
uliezios. Skubėkit 
eziause su pagiall

I*o tam užkabim 
prisiart indamas 
d ra ilges su šnabžde jo: 
imkimės prie dari 
relei nekalba.

nio
jingesiiiu, viena> i>z 
priėjus prie ga>pa< Imiau’s 
klausė ar turi telefoną. Priėjus 
prie telefono paszauke 
Departament please.
aplaike palicijos stoti, kalbi*,jo 
tolinus: “ I-

4 4 I’oiiee 
Kada

ime užklupti pei

Dabar paGs 
iiumariii

islepe in I .i°M‘ tai

#

moša\ o >n

( r

ir raudodama :
Jonui i. Jonui i;

; meldžiau tavęs
ji prakeikia iuagi

v e i k dm na .

| iraszm u. 
pa me-k ta 
mirt ies

I

< r;;is n Kino
1I eras

Minelis!

iu 36 4 Blank j Kas / l ž k
kanuogrei- 

>a. ’ ’
J

I JPI(‘
4 4

laidotuvių ir 
kapiniu (buvo lai 

kimo mirusios mo
i tvnos tojo vaik'inelio). Po tam

nžklaii.-e jojo i-'Z kur 
taji abroza ?

\ ai kinas atsake jog jojo ina- 
paregejo taji

aplaike
Sziaiiezhis 

suviję jog prigialimit 111 • 1 a i m i 11
; , ne užmilszi riek... I irt t n

* •

• džiaugdamasi-
)

siigryžo namon rodydamas 
sa vo

pradėjo pri-ižiiiriiifl abro 
t) 

ant atidek I 
o-1 prispyrė

imi urs o;.
I rs 4 O abroza ant 

nupirko ji. o nuo 
n uolotos
net tik tada turėjo

kambarį; 
plesz.e pi au- 
Nud.ave jam 

sapnas, i 
•e. 1

nenorėjai kinu 
szrtoiii<zka | 
ko susi laukei.

i>y I, 
pa g

I >ir\‘e !
I

mi>lis iii Į
I galva: “Kad teip pasislepi in,

nrgaI i

Staigai puolė jam

Imti teisei 
Driko.’ tlala

1 elel ona i r i t va rt a .’ ’ (tėra i. I ’radėjo kegt j

)t >;

*

savoj 111 tvartu. Bėgdamas terp namo' 
Dabar ° t varto, d irstė įėjo ant uliezios. įI

A llliil-

p a p 11 o I e i in 
pinda i r szta i I <lu

( i Dieve, mano1 /.n i su d v d e Iii i akv v linui. Abr
i zas Imv

J
! galeina buvo

Motvnos Diev

paežiai ka nupirko. Aim

prn
>n

Valgiu Gaminimas
, r |R , .)

meldėsi

o malav <>la 
|o ir iszrode labai semis, ba v

i .nutyli pav< 
o >11 | 

rankoje. Isz akyv nmo kas
i vo jame užpakalije, paėmė pri
i I i i r ai lupo len t u k ia kuri laike

atvožė} ko sau už surastus pinigus pui- 
ant ’ ku

ma
r\ nkaus ir
toj” laiko

‘ Jojo.
juom persiskirt, kada badas 

jaja ji parduot.
•ikslalda Baltrus apsako vaikinui

Tn 1 <1 -

kudvkiu apie viską ir paėmė ji pas sa
liu 1 Ve.

• • •

l’o kokiam tai laikui nupir-

:Namu Prižiūrėjimas
K.....    . nu ............. n—,.111

Kada lentuke 
iszpimle kokia tai popiera 

auezius su dydidiu Į eziavima ir augino 
į misisli'bejimii pakelt* popiera I sierata. kuriam

i surasta, skarba, apsiejdamas su 
savo tikru su-

■ abroza.Isz visu szaliu žmonis subėgi-' 
nėjo ir szauke. Kad sztai puolė1 

: vienas, antras, ir tre-l 
Kulkos szvilpe visur pa- 

taikindamos iu narna, tearta, 
t vora. Antanas 
ta be žado.

j szuvis: 
! ežias.I

antras, ir tre-i ji'.rindu. S

Sudundėjo 
tomobilius... Keliolika detektv- • 
vu su inspektorium pasiutisz- 
kai važiavo per uliezrs mieste- 

automobiliaus 
es Antanas

Vargszas pabu- 
p<> sunkiam

I11O- 
ga I vos. i 

užmusze 
labar al

palirriskas au narna, 
inpuole in 1 var-

Sumiszime pažino baisa
lio. Dundėjimą 
girdėjo persigande 
Sakalam- kas.

miego, 
per nepažystama

< t J

dintas isz 
darbui, 
teria suvisai netek 
Suprato tik tiek, --- 
žmogų, jog pa lie i j e 
vežinoje ji aresztavoli. Nebijo- 

nes prijautė 
nelai-

metu.

I

rifo, kuris
sza ūkdamas:

-- Stok'!
tiesa!

Sztili ir
iszgialbotojai, —

begu link

Neszauk,

h/.(- : 
namo

t

neturi II

pribuvo 
paszauki*

mhno
su '

džiaugsmu Antanas. Vili is in-
žonge in jojo szirdi. Mate isz 
savo 
bėginėjo aplink 
kelis palieijantus 
prie duriu, ant 
prie namo, —- O .Jėzau! -...

t i e k t
snukiu
ningo ir tame, kada mane 
jojo vargas jau pasibaigt 
neužilgio atlankys

jo jisai kalėjimo, 
prisiartinante kokia tai 
mia.

Dirbo vargszas Amerike per 
Prakaitaudamas

^uezedino truputi pi-

M'S jo 
savo tėvy

nių ir pasimatis su savo gami
nėms — pateko dabar iii tokia 
netikėta beda ir ergeli.

NeiszĮiaSakyta baime apėmė 
ji kas kart daugiau; isz akiu 
pradėjo byrėt dydelos asza- 
ros, kojos po juom drebėjo, o 
kzirdis plake kaip kūjis. Turė
jo prijautimą jog neapsisaugos 
isz ranku bandvtti.
dydelia baime, pradėjo melstis 
— isz visos szirdies, idant Die
vas atytolintu nuo jo prisiarti
nau to nelaime.

Prisiminė jam nepažinstama 
motore kuri prižadėjo jam pri
siims! i pagialba, 
su jaj«»

Prisiartinantis

jog
L>* S

Pervmtas

nesiskubina

automobii
liūs šit palicijc "du ..daugiau ji

pflsislepimo kaip žmonis 
narna, mate 

stovi nezius 
tuszezio loto 

g'1.1
lejo kokis tai žmogus, prie jojo 

motere, toji pati ka 
apsergejo apie 

kuri
graudžei verkė ir

bes. Kad tik

Sūnaus 
paszau-

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

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

t * popuTa

palivarko! i, pa me t e
pas save

lekavojo už

szia li

i

I

I

I
II
i

)

<
pradėjo skait yt i:

‘‘ Asz žemiau 
priežasties grasinanezios ka- 

paslept

pasiraszrs isz I juom kaipo 
I num.

sų

j GYVENIMAS 
nes į iries/.m , 

am laike gautusi in svetimas 1

res, esmių prispirtas 
visa mano turtą,
< r

rankas. Neturiu jokios szeimy
uos. tai laike jeigu pražiltai), 
ant kares, užraszau vi?
turtą tam kuris surastu szita 
dokumentą 
]ia veiksle

a mano

paslėpta szitam 
kuri atiduodu p< »I

SZVENCZIAUSIOS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszynias apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

Puiki knygele.

klaupi*
atėjo pas ji ir 
prisiartinanti* nelaime, 

skundėsi..
Ajszkei jaja mate ir pažino kas
tokis jam sznabždejo, jog turi 
pas jaja nuejt.i. Žinojo, jog tik 
jiji ji apgins, jog ji jam pagial- 

galetu pribėgti 
prie josios gilukningai.

— Vardan fl\*v’o ir 
ir Dvasios Szventos, — 
ke Antanas ir iszbego isz tvar
to, bet.... vos nubėgo kelis 
žingsnius, puolė szuvis, vienas, 
antriis ir treezias....

— O Jėzau! O.Jėzau! Rata- 
vokie! Misis, misis mis..., ‘Po 
Tam Antano žodžei nustojo vi
sai, ktmas sudrėbėjo Ir Anla- 
nas atydašT Dievui duszia.
“fame paežiam laike davėsi 

Į’irdet vyrisžkas '-biilsuiš1*—.girdėt vyrisžkas balsai;
.“Numirėlei ueižduodu gyru

f L ■ itAf /A
o.

SZIOS GADYNES KALĖDŲ DIEDUKAS VIETON ELNIU IR 
ROGUCZIU DAR NA DO JA EROPLANA.
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PAS KRISTAUS EGLELE

“SAULE” 21 Gruodžio 1923

— beda su 
Kaip tik 

reikia laiszkas raszyti, jos tuoj 
verkia, Ir ko, kvaile, verki. Ar 
laidoji ka nors, ar ka!

tu, baidykle
i rėja.

sispjovc szveicoris. 
tomis kaimietėmis.

irčeč
»^ii—iii* iįii miBnm i»i

'"ji

i

P s,

Jį

Isz sodžiaus in miestą pateko nelinksma, 
reikalais mote- 

riszke su mažu vaikeliu, gal 
kokiu penkerin szeszeriu metu.

kažin kokiais
mažu

b

H

»iiLį

, ■■

I "k

..Ji
„Ii

1 ‘ra

■J

!«s£S1

--  NllSlok VM, MiUM.yiAIV,--  
insimaisze virėja. — Pienas] 
surugs.

— Kam raszai t Na !
Aukle tylėjo ir

[uosi.
— Motinai, ar kam ?
— Motinai, — pasigirdo 

verkszlenantis atsakymas.
— Tai kagi raszyti 1
— .Jus geriau žinote, jus mo

le v t as.
— Na, vadinasi: pirmom sa

vo laiszko eilutėm sveikinamo 
su szventemis, žemai klonijuos 
motinėlei... kaip ja vadinti ?•

— Matriomi. Matriona Iva
novna.

Taip, reiszkia.Mutrionai Iva- 
novnai... hm... ir ant amžių ne
permainoma.
minos ?

— Teta Katerina Ivanovna, 
Pelage ja Petrovna ir 

broliukas Andrius Petrovicz ir 
szvogeris Savva ir dede Jegor 
1 vanoviez.

— Palauk, neskubėk. Savva 
reiszkia Pet roviez.

— Ne. K a jus įeu!

sziiypszte .■•»;■ M

A

U

Wk 
ww **

c

Kalėdos
• © $

kei papasakojo. Szeimyninke 
viską iszklausius paklausė:

— O kasgi yra tavo myli
muoju ?

— Nugi, Urbonu Jonas. Jis 
žada tuojaus 
vest.

Szeimyninke paklausius jos 
pasakojimo ir galva palinga
vus, tarė:

— Apsivylei, 
tave ne ves, . nes po Kaledu 
tuojaus jis iszvažiuoja in Ame
rika....

— Iu Amerika ?! 
apie tai sake?

— Alan sake jo motina.
Olga nekantriai lauke vaka

ro, ir sulaukus, greitai nusis
kubino in Urbonus. Nuėjus ra
do namie tik viena .Joną, kuris 
nustebės jos atsilankymu, szal
ta i paklausė:

— Kas atsitiko, kad pas ma
ne atėjai ? Ka pasakysi ?

girdėjau, kad 
tu rengiesi keliauti in Ameri
ka....

'M?

--- -------------------- ----- . ¥1' , *

Jo kojukes visisz- [szvie.sa pasidarė!
Driesz ji ir eglele atsirado, 

bet tai ne eglele buvo, tai ki
tas kažin kokis nematytas me
dis.

Kame jis 
Aplinkui viskas 
žėri, blizga.

nuokai sustingo nuo szalezio ir 
rankelių nebegali pajudinti.

jhm birt i nuokokiu penkeriu szeszeriu met u. I Aszaros eme
Apsistojo ji pas savo pažinsta- ’szalezio ir jis pasileido bėgti, 
ma senele, szaltame ir drėgna
me rūsy gyvenusia. Buvo Kale- sus langas ir už lango kamba- 
du laikas. !

Ir vėl matu: — didelis szvie-

Žiema tais metais 'rys, tik kambary ne eglele, o py 
buvo labai szalta, ir neturtingi |ragai — in\airiu invairiausi, 
miesto gyventojai <!*•"•«» »»’ "b. l 
re.

iii vairiu 
regeti, visur iszdestyti.

Sėdi tunai viduj keturios 
apsikrėtė liga ir vaikelio moti- ponios ir vis, kaip tik kas atei

na. tam pyrage paduoda.
<) žmones eina ir eina, durys

Apsirgo senele.
sirgo ir mi- 

o nuo jos I

na. ' .
Pabudo vaikas 

dar pro patamsi ir 
aplinkui. Rūsy bu\ 
szalta^o jis buvo 
apsiaustu teapsisiautes. Ranke
les ir k oje* les buvo 
vusios i r at grobusi* 
re jo valgy t i.

Priėjo in pasieni, kur jo ser- rankomis 
gauti motina gulėjo, ir eme ry- varyti! 
szulio su eluona jeszkoti.

Beit ryszulv.'į buvo * 
dar vakar jis paskui ine duonos 
plute'le* suvalgė'.

Nieko nermies. paplitę 
sust ingusius 
stovėjo kiek ir eme žadint i 
vo mama.

< > mama,

anksti ryta.
apsižvalgo 11 ik varstosi ir varstosi.

Iregna ir 1 
vien menk u i eisiu
o (

/
11

I lamely na

“(), kokis skanus pyragas - 
ir asz: tegul 

duos! ’ ’
I 'riejo

ir man

ji> no- .ris i r

Iv kas.

lavo
pirsztclius,. pa 

sa

at>zahi"i kaip 
das, gulėjo, kaip negyva.

Vaikelis paliete ja
pradėjo 

luonos prasz\ l i.

Ir

sako valkelis ir

Day kokios gi-

atidarė dil
inėjo... Bet kaip ponios i

vaikelis

i jam suszuks, 
mosuot i

suszuks kaip ims 
ir laukan

\ iena ponia atsikėlė, inkiszo 
irankon kapeikyte ir duris ati- 

iszkrito ant 
jslcnksezio ir nuriedėjo, nes jis 
at gru busią is pirszteliai 
lejo jos iszlaikyt i.

laukan

dare! Kapeikyte
I nega

Iszbego jis
, leido
įlodamas, kur ir kam jis

< > kojuke?

lolvii be u'

dabar atsirado? 
tik szvieczia, 

Tiek lėliu — ne, 
ne lėliu, bet berniuku ir mer
geliu, ir visi toki balti, gražus, 
sukasi aplink ji, bueziuoja ji, 
ima in glebi ir nesza, ir jis pats 
mato, kad jis lekia, ir sztai, jo 
mama stovi: taip linksmai, 

'meiliai iu ji žiuri.
— Mama, mamyte, ak, kaip 

ežia gera!
vėl su vaikeliais bueziuojasi ir 
sznekina juos:

— Kas jus tokie 
niekai ir mergytes? 
ežia susirinkote?

Tai matai, 
*! -.. jie

Kristus visuomet, 
dien, Kaledu dienoj, rengia eg- 
lele pas save tiems vaikeliams, 
kuriems ten, ant žemes, niekas 

j liepa rengia ! 
j 

I

esate, ber-
ko jus

sesvte

f n 

eglele

I r supra t < >

ežia Kristaus 
jam atsake: — 

kaip szian-
Koks jis

Petrovicz! h aniež, (ijiu Petro-
. Aį ‘ 'Vt’,Vicz.

- Palauk, neį|tubo)<. Kokiu

Motina buvo labai nusilpusi 
ir jausdama, kad prisiartina 
paskutine gyvenijmo valanda, 
silpnu balsu tai‘6 savo v.Vrui,

O kasgi yra

1

-!l.

žijl
: 'į||Į

M'K

I
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ejo....
— Gal butu gerai, kad asz 

tave nnvežczia, gal tėvas laiko 
neturi atvažiuot? ;

— Dėde, nenoriu asž ton va- 
važiuot, nes jie mane nekenezia 
nenori ir net pasitikt. Asz ge-‘ 
riau pasijieszkosiu sau kitos 
vietos!...

Dabar ji nuliūdo ir susirūpi
no, kaipo nelaimingiausia vi
same pasaulyje. Galiaus nuėjo 
savo kambarin ir nusinesze in- 

Isz kiszeniaus

Gal butu gerai

v V mi 
stovineziam prie jos lovos:

— Antanai, buk 
apleisk ir neduok 
skriaust musu dukrele Olga, 
ir kuolabiausia rūpinkis, kad 
ji užaugtu ir liktųsi dora, mer
gaite.

— Nesirūpink
Koks asz bueziau tėvas, jei ne- 
sirupinezia savo dukreles atei
ezia. Juk žinai kaip 
ja myliu, o ji liekasi man tik 
vienatine viltis ir džiaugsmas.

Tariant paskutinius žodžius, 
per veidus jam ome ristis stam
bios aszaros, kurias pamaezius 
Olga, pribėgo prie tėvo, apsi
kabino jo kaklu, ir bucziįloda
ma jam veidą, klausė:

— Ko verki teveli? Gal tau 
ka. skauda ? Sakyk, nes asz ta
ve labai m vii u.

dukrele!... skauda 
man szirdi. kad tu liksi nasz
laite....

— Neverk teveli! Asz nebu- 
asz busiu gera

geras, ne 
niekam

brangioji!

labai asz

ne ves,

po Kalėdų mane

mergele. Jis

Kas jum

' ''I

■if "'TWI
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del i vandens.
iszsieme bonkute nuodu ir juos 
supylė in indeli su vandeniu. 
Priėjo prie lango ir paskutfiliu 
kartu pažvelgė in miszkus ir 
kalnus, baltu sniegu užklotus.

— Sudiev tau pasauli! Tu 
man buvai žiaurus ir veidmai
ningas. Neskriausi ir ne apgau- 
dinesi tu mane daugiau. Mirtis 
man mielesne. Ji nuszluostys 
mano aszaras ir užmigdys sal
džiu ir amžinu miegu....

Drebancziomis rankomis pa
ėmė indeli su vandeniu, prine- 
sze prie lupu ir iszgere. Atsi
gulė ant lovos ir lauke pasku
tines valandos.

giminiu turi miestdfUuo ko lin
kėjimus siunst i ?

-- Ji jokiu giminiu ežia ne
imsimą isze v i rėja.

Kaip lai- 
auke. — Tikrai turiu. 'Puriu 
ežia busime broliene, pussesere 
ir dar viena giminaiti.

— Tai kodėl 
lanko!

~ Jie nežino, kur asz. Kaip 
gali tatai žinoti.

— Paraszx tumei jiems atvi- 
u pava

— Jonai! Asz
— Taip,

kad tie ber- 
Imvo loki 

pat vargszai vaikeliai, kaip ir 
\ isi jie ežia dabar

ir pasi
et i, ne pats neži- Į įlinkai ir mergyte

bėga.
ir rankeles

I
f

szal- jis, ir kad

JI s.
L* S turi.

iszsigando 
turiu.

rankele t is taip spirgina, taip spirgina. lyra pas Kristaus eglele.i

\ ardu ir Norėt uszaukl i
Bet seni*, gn- iškaulino, bet jis

i r

Įėjusi antrame pasieny sudrau
dė ji ir liepe t \ let i.

Nutilo vaikelis ir at šit rauke j bet jis vėl k
nuo mamos. jStovi prie lango

Bet ka jam veikti: rūsy dreg- Į n i u bury
na, szalta. tamsu, baugu, mama lytės gražiai aptaisytos, kaip 

ir tokia pikta [gyvos stovi.

i

tokia atszalusi 
senele...

Susijeszko. 
atsidarė rūsio duris.

Vakar jis ežia, priesieuy, ma
te dideli i 
bet sziandien szunies jau nebe
buvo.

Atidarė jis dar vienas duri> 
ir pasijuto miesto e- 
esąs.

Kokis gražus

\ t >

siu naszlaite,
mergaite.

— Bet matyk, tavo motinėlė 
jau m irszta....

Olga pripuolė prie nusilpu-
verkdama su-

Jonai!.... Ona Ambras. «

n

Jie visi dabar, kaip koki an-rėkti isz į

bijo žmonių [gėlėliai, nekalti, gražus, ir puo- 
ir 1 ik pirsztclins puczia.

Neramu jam
kaži n

Jis

s t)

verkt i.

sveikint i, bu-
jie tavęs ncat-

le jis juos visus 
pasidarė, ilgu, cziuoti, o ju motinos stovi sza- 

ka pamate, limais ir verkia.
didelis žmo- 

už lango trys le-

Viena raudonais, 
treczia melvnais

pazme savo 
sūnelius ir elukryte*s, bet jie* 
prilekia, bueziuoja savo įnamy

je. kael neverk- 
czia pas Kristų

jie

[antra žaliais, 
jo jis ke'puraite ir ; rūbeliais, 

Į * *

♦ 
. dar du žmogiuk u 

i galvomis
pomis szneka, lik už lango iie*- 

!girdėt i. ka jie* ten szneka.
Ir buvo bemastas vaikelis, 

at vej be- | kad gv vi t ie* 
susiprato.

ir nusijuokė, 
lokiu nebuvę) elar mate's ir

. ..... Iszmii ir Bijojo eit i, 1 darni

miesto

los ir meldžia 
tu, nes jiems 
taip gera, taip gera...

, o greta kažin kokis------------  • *----------
,'seiK'lis sėdi ir smuiku -žaielžia. i 

jam linguo- 
pritaria ir In- LAISZKAS

A

pasirodė jam [ J ■
miestas! Jis, mat, pirma karta 'JJS

paskui 
Neles

žmogiukai, bet 
kad tai tik 
Niekuomet

In užpakalines duris kažkas 
stipriai sudrožė kumszezia.

Ati

savo gvvenime mieste tebuvo. J'et nežinojo, kad tokiu esama.
’ Ir vėl 
szalezio.

— Taip, rengiuosi. Tai ka ? 
Gal tu man neleisi keliaut.*

O kurgi asz 
dingsiu ?! Juk žadėjai mane po
Kaledu vest... Kodėl dabar taip 
elgiesi?! Pasigailėk manes’.... 
Ir eme Olga visu balsu verkt.

Jonas Urbonas bijodamas, 
kad jo motina parėjus nerastu 
ja verkianezia, atidarė duris ir 
be pasigailėjimo ja per duris 
iszstume laukan. Tik dabar ji 
aiszkiai suprato, kad jos my
limasis Jonukas ja su vyle.

Artinosi kalėdos, kuriu’ visi 
lauke, o labiausia samdomi tar
nai, kad sugriszt pas tėvus, ar
ba sziaip gimines, kad pas juos 
kelias savaites pasilsėt po sun
kiųjų metiniu darbu. Tik vie
nai Gigai besiartinanezios ka
lėdos buvo nemielos ir baisios, 

nežinojo 
nes

ankszto jau buvo atsakius jai 
vieta, kaipo uetinkaneziai tar- 
nvston kitiems metam. \

Ir atėjo linksmosios kalėdos. 
Pirma diena atvažiavo bernu
ko tėvas ir pusmerges motina, 
parsivežt savo vaikus, pas sa
ve. Olgos niekas ne atvažiavo. 
Szeimyninkus atsinesze pinigu 
ir užmokėjo algas. Užmokėjo 
ir Gigai metines algos 25 kib
lius, o szeimyninke, kaipo ge
rai tarnaitei davė dovanu dar 

skarele.

iKALĖDŲ VESZES ARBA 
SZVENTES.

i;

Lietuvos istorininkas Simo
nas Daukantas savo knygoj 
“Budus senovės 
nenu ir žemaieziu 
du prasme senovės lietuviams 
szi t ai p pasakoja:

Kalėdos Lietuviu senoje kal
boje rodo susitikima 
laiko su jaunuoju, 
metu su jaunaisiais. Ta szven
te szventimo, pradedami nau
jus metus, o baigdami senuo
sius. Vadino Kalėdomis nuo 
žodžio kalti; kaipogi minavo- 
nei praėjusiu metu kala gaspa- 
dorius in trobos siena vini ar
ba ragu, o žiniai in žinycsios 
siena plytų mūry jo del metu ži
nios, kaip virszaus regėjome. 
Sziandien dar Žemgaliuose ar
ba Kurszininku namuose gal 
regeti balkius ir sienas, po dvi 
rindi prikalinėtas briedžiu ra
gu, kurie jau patys, jau ju sza- 
kos metu skaitliniu rodo. Nėra' 
apraszyta ne maldų ne auku 
tos szventes, vienok nuo jos pa
laku, kurie kami nekami beuž
liko, gal sekti, jog svietas taip- 
pat linksminosi, kaip jau ir 
ant kitu szveneziu; valgo grū
dus, sziena ant stalu paskleidė, 
žiniai veizėjo in žvaigždes ir 
lemo ateinanti metu laiminga 
ar nelaiminga pagal to, kokias 
žvaigždes pirmu paregėjo. Pas
kui vilko bluka per kiemus, 
beje: senuosius metus, tabalus 
muszdami, kuriu pradžia dai
nos, toje dingsteje dainuoda
mos, tokia yra:

“Tabalai, tai, tai, tai,
Judink seni kaulus, 

up, up, up!
Sudauszk ranku delnus ir

1.1.”
Paskui ta bluka sudegino 

kaipo sunku praejusiji meta, 
jog ateinantysis 

motas bus daug lengvesnis ir. 
nereiks taip sunkiai dirbti, 
kaip praejusiji meta. Sudegins 
senuosius metus, motriszko- 
sios tuojaus parode lele isz me
džio iszdrožta, kuria vyrisz- 
kieji grobsto, bet inotriszko- 
sios ja paslėpti turėjo, idant 
nebmatytu ir uebejeszkotu.

Tarp tu metu szveneziu arba 
vesziu buvo dar mažne, sakau.

arba gėrynės, su
ku-

ruka. Žlembi, žlembi, 
dint i nedasiproteji.

Aukles veidas pasidaro lyg 
kankintojos.

— Siaust i atviruką jiems ne
galima. Jie t ari adresu.

— K a-a !
— Jie adresu tari. Jeigu jie 

neturėtu adreso, lai asz ir pa
ti pas juos nueieziau. 0 dabar 
tas adresas.

— Ka tu plepi f — nustebo 
szveicoris.

—- Asz tiesa sakau. Sztai pas 
mus kaime adreso nėra, tai asz 
visus galiu surasti. O ežia 
kiek

g

paz- 
prie jos

savo
lietuviu kal-

apie Kale-J !

si

I

I

i
ra

■ -1 ir

U

i

sios motinos ir 
szuko:

— Mama, nemirk, Asz neno
riu Imt naszlaite! Paklausvk 
kaip tėvelis verkia!....

Motina atmerkė akis, 
velge in stovinezia
dukrele, uždėjo jai ant galvos 
savo ranka ir tarė silpnu bal
su :

—Buk rami, dukrele. Augk 
sveika, buk tėveliui džiaugs
mu ir buk gera mergaite.

Isztarus tuos žodžius motina 
užmerkė savo-akis ant amžių.

Tėvas ne ilgai naszlaves, ve
dė už paezia dar jauna moterį. 
Szi buvo labai žiauri
naszlaitei. Olga tankiai klaus
davo tėvo, kam jis ne pa įvežė 
tokia gera mama kaip kad ana 
buvo, ir sakėsi, 
nenori, nes szi labai negera, ka
dangi ja tankiai musza.

Tėvas teisindavosi, kad 
galėjos rast tokia gera. Ir nors 
mate kaip pamote skriaudžia 
maža naszlaite, vienok jai nie
ko nesako, nenorėdamas ja už
rūstint.

Olga nors vargiai augo, kaip 
tas medelis prie kelio, kur vi
si praeiviai ji laužo ir skabo, 

iszaugo in pa-

rr

senojo 
beje: senu

:r Į

kur jai reiks 
szeimvninke isz

nes 
'dingt,— Savi! Savi žmones! 

laryk, nėra ko vilkinti!
Virėja Fedosija, kuri lope 

ant medinio szaukszto isztemp-

i mažai
W|

" ĮI
II
Į

> ■' I
' ■.' I

M

galiu surasti.
vienas žmogus turi savo 

adresu. Ir tai ne vienodas: gi
minaitis turi save) adresa, pus
sesere savo. Vakar poni sake, 
kad be te) adreso niekas manes 
negali surasti!

Aukle susiraukė* ir isz jos 
akiu vėl pasipylė aszaros.

— net nu- 
—- Ar ji tau

S „■

Ir vėl nori nuoverkt iisz k u r jis at
imdavo

1mirksėjo, ir'

Ir ten, sodžiuj,
na k t imis 

tamsu, tik kur-ne-knr hzviese 
les pro langelius 
sznnes taip baisiai kaukdavo 
nors troboj ten buv 
valgyti gaudavo...

O ežia, mieste, 
t ūkis trinkszmas 
visur tik karietos 
žmones vaikszczioja. 
ežia szaltis! Sniegas 
da po kojų ir garas apszarmo- ! Bego, bego — nežinia kur ir 
jusiu arkliu sznerviu... Į kažin keno kieman užbėgo. At-

\’isa ežia tik juda, kinta, bet j šit upe už malku krūvos ir man- 
kažin, ar nepasigailės kas ma-įst<»:

važiavo,

(t

bet 
lėliukių ima!

Staiga kažin kas pagriebi* ji 
kažin j 

>zilta ir 'kuo per galva ir koja papyne.
! Vaikiuksztis parkrito ir pama-

ji juokas isz tu (a kojine, numeti* in szali dar-
, "'tp'1 1 ?■'

Į už apykakles, t renku I

taip >z\ iesu, I,e’ buvo didesnis už ji
ir bildesvs, i berniukas. Parmotos t"berniukas. I kirmėtus ji, dar

jusu' bandyk-

kad szitos ji

važinėja, | kažin ka jam szauke. Nesavas
Ir kokis pakilo 

lik girgž- pzoko bėgti, 
apszarmo- j

vaikelis nuo žemes ir

nos - ar neduos bent kokios { 
duonos pluteles! ir \ aikiuksz-]ežia neras,

’‘ Ilaba r tai 
ežia taip tamsu!” 
jis atsisėdo, pasi-

niekas manės

lis i.szejo iu antra miesto gat Į Ir visiszkai
ji plat i i r didele! ' bloszkes po savim kojukes, ir 

iszgasczio 
lyg dvasios negali atgauti. Bet 
urnai paliko gera, gera, kojytes; 
ir rankytes nustojo skaudoje, 

pasidaro, kaip prie 
szilta. Tik ko ji taip 

jis lyg

skuba, bėga. st umdo:

Pa-
(FS

ir visam 
ugneles, 
visa supurtė, 
buvo.'

užmigęs

ve. Kokia 
Uzia žmonių dar daugiau : *va-į susit rauke, tik isz 
žino ja, 
si...

O ežia dabar kas.* Ir vai- 
kiuksztis pamate dideli, auksz- 
ta Įauga, pro kuri'ėjo gatvėn 
aiszki szviesa. Už lango buvo 
didelis, didelis kambarys,
cziame kambario vidurv Iv 
pat lubu buvo kažinkokis me
dis indiegtas. Tai buvo Kaledu 
eglele! Kaip ji gražiai aptai
syta! Visa nusagstyta uždegto
mis
obuoliais, a uksuot a is 
tais, blizgucziais, 
aplink apstatyta lėliukėmis, 
arkliukais ir kitokiais žaislais.

prisi- 
s: visi

žva k elemis, a p k a rs t y t a 
rieszu- 

popiereliais,

O aplink medi vaiku — 
kimszes visas kam bar v 
bėgioja, sznekasi, linksminasi.

Sztai, vienas berniukas isz- 
vede mergyte szokti. Kokia 
gražia mergyte, kaip tikra lė
liukė... O kaip gražiai muzika 

■ griežia, sztai, pro Įauga balsai 
veržiasi.

Žiuri vaikelis pro įauga, ste
bisi, bet jis nesijuokia, ir jam

Ne, neužmigęs dar -- bet 
kaip/‘zia gera butu užmigti.

Pasėdėsiu asz ežia dar va
landėlė ir eisiu vėl lėliukių

- pamastę vaikelis ir 
nusijuokė, atsiminęs, kukius 
jos buvo gražios.

“Visiszkai ktiip gyvos!”
Ir iszgirdo vaikelis, lyg ka’s 

gieda, — tai jo mama Kalėdų 
giesme užgiedojo.

Mamyte, asž miegu — man 
ežia taip gera!”

— Eiksz prie manes, sūneli, 
— tarė jam mama.

Ne, tai ne mama, 
kas svetimas, kažin kas gražus, 
meilus paszauke ji ir apkabi
no tamsoj ir siekia jo rankos. 
Padavė jis ranka ir staigu — 
oi, kaip nuszvito! Kokia graži

i i

eisiu
žiūrėti!

atsiminęs,

ba ir atidare duris.
— Sveikas! Sveikas!
Szveicoris Vavilicz prisimer

kė, žiūrėdamas in lempa, ir nu
siėmė k(‘]mre.

— Na, kur ta
le .* Asz neturiu laiko. Vadino 
laiszka raszyti, tai turėjo Indi 
pasirengusi.

— Atsisėskite, Ivan Vavilicz 
asz paszauksiu.
Virėja pažiurėjo 

kambarį.
— Jau eina.
Įliejo ponu aukle, margu si

jonu pasirodžiusi. Jos veidas 
buvo be antakiu 
bai baiksztus.
mažute ir iszsigandusi — akys 
iszverstos, burna atdara.

— Na, ko taip išžiota slenki! 
pasveikino Vavilicz.

— Vaika valgydinau, — ne
drąsiai beveik sznibždoinis at
sake aukle.

— Ar popierių prirengei. 
K ur plunksna, raszalas ? Nejau 
asz batu aut sienos raszysiu, 
a r ka ?

— Fedosija Mikitisžna buvo 
prisižadėjusi popierių gauti.

— Sztai, imk.
Fedosija iszeme 

cziaus lapa angliszko popierio 
su tjidelo monograma. '

o
m

4 4

bet kažin

1

kita

ir atrodė la-
1 r ji pat i buvo

isz 'stAl-.

Szveicoris pasitenkino. ; o j

— Gerai. Galima to
kio. Na, ka tau paraškyti 1 Kam 
raszyti f < • / v'

Aukle iszlengvo omo kelti
sijono padalkas. Pakele žemu
tiniame sijone surado kiszene, 
isz kur isztrauke labai didele 
nosine; nuleido padalkas ir ta-, 
da jau sužlembe ir nusiszluosto 
nosine akis ir nosi;

— Tfu, kad tave bala! — nu-

l’ai kagi asz
vienok augo ir

ne-

■d

Vieszpaties geros 
orlaivyste vystosi

— Na, ir žlembia! 
sigando szveicoris. 
pasakė ta adresa t

— Pasakė, bet visvien adreso 
juk niekas negali atsiminti.

Szveicoris susimasto ir eme 
kasvti barzda.

— V-velnias!
tau raszvsiu !

— Na, jau raszykite kuo- 
daugiausiai, jus mokytas, jus 
geriau žinote.

Iszgasczio apimtos aukles 
akys žiurėjo maldaujancziai.

Szveicoris atsiduso.
— Nėra kas daryti, paraszy- 

siu nuo savos ka nors intoligen- 
tiszko... Hm... ir žemai kloni- 
jtios... nuo 
sveikatos...
nepaprastai spareziai... sezoni
nis gyvenimas pasiuke auksz- 
ėziausio laipsnio^., ir maskara
diniu pasitenkinimu sūkuryje 
atsiduodame indukusios aitros 
azartui... Pasilieku Žinoma 
duktė

— Mavra.
— Duktė Mavra.

kant jai raszyti,
1 Va 11 Va v i! o v Kopto v.

Szveicoris pagražino 
jparasza
liais, pasigėrėjo, 
laiszka auklei.

— Žiūrėk, nesutepk. Kai
mas! Pakaks jau, ar ka ?

— Duok tau Vioszpatio svei
katos.
— Neverk tu, lepsze! Na, ir 

žmones!

- Pasilieku 
Marfa, ar kaip?

O nemo- 
pasiraszo

rūpintis

togia mergele. Tt^fts užmirszo 
savo žodžius, kuriuos jis kal
bėjo mirsztanczia i savo žmo
nai, kuri jam Ii epe
Olgos ateiezia. Jis ta viską už-

Jam buvo mielesne 
antroji žmona. Jis ne atkrei- 

in naszlaite ir jos 
ateiezia nesirūpino. Ir nors na 
mie buvo užtektinai vietos, tai 
vienok paliepė jai eit tarnaut 
svetimiems.

Olga tėvo ir pamotes,
ma, iszejo in kainui ir gavo vie
ta pas turtinga ūkininką. Pa
tiko vieta, tad isztarnavus iki 
rtietu galui,

mimo.

pu atyda

varo-

savo jos szirdi, 
susektais bruksznej 

ir atidavė

pasiliko tarnaut 
ir antrus metus. Pas tęva nuei
davo labai retai, nes žinojo, 
kad niekas jos ten nelaukia.

■Olga, ./kaip ir visos to am
žiaus mergaites, mėgo drau
gaut jaunimo. Bedrapgaujant 
jai, vienas jaunelis paviliojo 

Nebuvo žmogaus,
kuris juodu butu perskyros, 
ar porspojes, kad jiedu liautų
si mylėjosi.

Szeimyniuke patemijus joje 
atmaina ir tankiai liūdesio upe 
kartais paklausė, kodėl ji taip 
nnliudus ir labai užsimasezius. 
JCarta ji susigėdus, ir valandė
lė patylėjus, viską szoimynin-

ji

I

szilkine skarele. Gigai dar 
liūdniau pasidaro matant, kaip 
visi važiuoja praleist szvente 
savo tėvu namuose, tik ji vie- -1 
na, liekasi pas szeimyninkus, 
savo tėvu užmirszta.

Kalėdų antroj dienoj Olga 
bažnyczion tikeda- 

Po pa
maldų iszejus ji isz bažny- 
czios, užtemijo tęva einant per 
rinka. Greitai užbėgo jam už 
akiu. Bet tėvas ja užtemijes 
isz tolo, sugrižo atgal ir nuėjo 
aluden. 
aluden.
iszeinant tėvo, bet

iszsirenge 
masi sueit savo tęva.

iszejus

Ji ilgan stovėjo ties 
Ji ilgai stovėjo ties 

iszeinant 
nesulaukė. Ji savyje dūsavo ir 
pati savus klausė: “ 
verta, kad ir tėvas nenori apie 
mane žinot, nenori mane susi
tikt! Kam vertas mano gyveni
mas, kad visi nuo manės sza- 
linasi, lyg nuo kokios limpan- 

Dieve mano! Jei 
butu gyva mano motinėlė, ko
kia buezia asz laiminga! Argi 
buezia asz teip žemai nupuo
lus jei buezia savo tėvo namuo- 
se.’* Ir pradėjo per veidus jai 
riddet gailios aszaros.

Sugrižo Olga vėl in szeimy- 
ninku namus, nusiminus ir ap
siverkus. Szoimyninkas pa
klauso :

Olga, ai* suėjai savo tęva ?
— No, dede.....Jis mano kaip

tik pamate, tuojaus aluden nu-

ežios ligos?

Kam asz

vildamiesi,

Szoimyninkas
paveszes arba gėrynės 
sz venteny bemi s s u i io rtos, 
riu apleisti nieks nedryso ir 
taip inkures, apkūlus, kosztu7 
ves, skerst u vos, 
ir laidosina.

už vis budy ne
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Jezusas uždavinėja užklausimus savo mokytiniams.
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Jczusas ir Avinėlis. ©

ir tai tik 
nes tenai 

Sandaro Arka ’
gy\\enimo ’

mii nsiu prisikėlimas Isz numi- 
sykiu 

pranaszystes ir 
telaikius: apie ta nieks negali 

l’aigi, idant j ;d
i liudininkais
I x iai, gal) be žjnoniu, 
pasirodė, su kuriais kalbėjo, 

s davėsi 1\tėtis...

t

i rusiu prisikėlimas yra
iszsipildymI as

f I <1 <*•

vyriausiojo kunigo, 
viena karta in met u 
pirmiau buvo “ 
ir visados skaitėsi
V. Dievo vieta.) 
pritaisx ti uždanga, reikėjo ke 
Ii u desetku kunigu, 
ji turėjo per plasztaka. auksz
ežio apie pusketvirto 

e

>ejot i. Jėzaus 
v ra

prisikėlimo
Kvmo kariu

kui ioms
Paveikslas menulio.

apr< i 'zke mmns į J i "t cbu k I i n 
x 
‘S/.tai pradėsi

M i“"i ja - Į tojaus Mot 
bus patsai Dn xas, kuris dar\" 

Diex a" 
i"Zgclbf" mil", tuonift

. ir bii" ai i 
a ii" i".

k a i]

“Pat "ai

I szga n) 
be pametimo 

y sz
Simu, ir 

pramiii"i Jo vardu Jėzaus. Szis 
lm> didis ir 
Simmm bus 
Jam \ . D i 
D<»\ \ do.

;ai paliks 
na

pan) •'tos: 
ezu»je. ir panimd) >i

nes storioVirszutinis paveikslas parodo 
kokiu budu atsibuna menulio 

užtemimas.
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Jėzus.... t i re 

•k vilti, 
a\o nu

i z 111 o t m 11 e 
turi ant

HU"i< Įė ji

I ir ilgio a pi 7 sieksnius. Tai 1 
]<n(] ' mudas sako kad 40 metu prit 

at'i I 
..kės ' 
Kaip ;

(* 1

UZIOIIU ! 
uždanga tarpe i

Jėzus atsiskvre 
pasauliu, bet Jo

szventa t iesa liko ir liks
•s žodžius:

I 
jo ju akiu, "akxdmnas: Tebūna , 
jums pagal 
atsivėrė ju akys... 
l'ZejllS 
m neh) Ii. x'elnio 

xelniui iszvnrvtam 
kal'H • Ji > 
min n*", 
met neri 
J’a i 1 > 
<

i su sziuom 
paliktas moks-

zbiri i ant lo\ os.. fp tai \ ra paroj) ti, 
es

IHISZ.’IS,
A ugszezia ilsioji 

vadinta", ir dm
Jo te\o,1

I

t m» 
>o ei 

ir at idar\ tas Ims nebi I i u

kmcziiijn
ra is/a>

stebuklus:
ateis ir
atsivers akluju ak\
dai'vtos

• met iszszok 
nias,
liežuvi".... atpirkti gi \’ie"zp.i

(m vert eii t u r ). “

ex a" si'"t a 
ir karaliaus

kubo namu ant amžių ir Jo ka- 
. ral) "tei nebus 

iiinte pa" \ . Je-! Dxasia nužem
paklausti ka"

Jis esąs, ar net iktai hm. “ ku 
risai turi ateiti “, tai \ ra Me"i 

-> Iszganx to ja" liepe Szx .
gi 1< le j' >1 e

stabu iszt i k tajam: l’u r< 
' sūnaus, atsileidžia tau t

jusli t i kejima. 1 r j .1 is yra M ijas arba iszgauy-

ant Jo

ežiu atsivers
• Szv. Jonas 

zu pasiuntiniu.'

ja-s
Jonui pasak) 11: 
ir regėjote ;
szieji \ aik"/.ezio ja, 
ji yra apcz.) >t ijami.
girdi, numirėliai keliam i"/, nu

“ kK.U 
aklieji mato, ra i 

ra u pilot ie 
k urt i n ia i

A ng."Zeziau."iojo
o< le 1 i r > 

ini"in". b m 
I box o Sūnumi.

Stebuklinga" 1aip< 
Jėzaus užgimimas.

< hmgs t a ve. I’ 
i" z t a \ "

ralo... Szxentoji 
ant taxes 
gahbe

"idėjiniai... Ydanl 
te, jog

.. i žemes

I f

Sii n ii" žmoguli" 
a' I e i s t i
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ap-l 
šventasis 
vadintas i

ga l \ be
imi", t imniet tarė stabu i"zt ik 

imk " a \ o I o \ atuja m :
ir eil< in sax o namu."! Ir at."i ke 
le ir ėjo m savo namus. Mat\ 
damos gi minios bijojosi,

Kelki*.

minios i r

( ) aniems tojas.
sztai at \ ede |įas J i žmo 1

isz t i k ro atrodė, kad V. Jėzaus j 
ml, pra-

Ir
Kaip žydai norėjo ir kaip

Jerozolimos sugriovimą,
z va k

'O.

i las
j | >aga I Jo pat ii
; gus ir žeme praeis, mano gi žo- 

nepraeis
į tiesa žnioiiiu galybe nepabijojo

x ieto"“ ir!
,1 -

i xere bažuyczios dūri", 
! auksinyj liktoriuj iižgo? 
Įtik tais metais iszpuola V. J
i zaus mirt is, taigi duris

.......... i ta
‘"ZX'eiituju szvento

szx’entos.
nuo uždangos plvszim 

jisai priesz ja stoxejo.

I ’agal daktaro
go universiteto

Saule."

dan-

apsėsta, 
esi 
ir stebėjosi.

niekuo
Izraeliuje...

Sz\. Mateii"zas 
perskyrime 

g< 
tu perskxrima, 

J eZUs 
miestelius... 

ga ir

I)

. mirtis turėjo Ji
x ietoj paniekinl- i

džiai ♦ * . Už ta szventa
vi>iszkai isz j

, baisiausiu kentejimu ir galuti- 
i uai nesigailėdami suvo gyvas- 
, lies mirt' už V. Jėzaus mokslą.

liudija, jeigu ne
I lievybe,

>
< I >ie\ as tokia

niekinti, bet
mo, 1 "Zgaii) tojaus
blausiai J i iszaugszt ino ir pa
rode Jo Dieviszka galvbe. Ka
ži u re k i m

m i rTbi-la 1 I aktoriųtarpe 
llžgesi > 
lies

l ►
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\ i"ka"
bilVD

lamas Exan- 
sako; 
visus

< r

tai tikrai 
pasiimtinybe. nes 

galvbe

garbino I )'m\ a. k urs < lave žino koks prisirengimas ;
i prie tos nurt ies. 

buk Ii ilgas

Weiss, 
.o.vv prof

riaus, žodžius, Saules iižleini 
mo metu V’. Jėzaus mirties ne 

' galima

Ei iV.>gi Imv 
legul mus

()
ne m s tokia a h be... Jam tai Pirmiau st< 

a t si ma in vmas 
: ... ...s.| k y.

iszaukszt i na, 
nes patsai Dievas J’evas liepia 

‘ ‘ d’a." \ ra mano 
Jo klau- 

le-

’■ j bur tk - o
t jiem." sznekaiit sztai vienas \ y-
I re."iivsis priėjo ir pagarbino ji, 

ak) damas; \'ie."Zpat ie, 
lukte ka t ik numirė, bet ateik

Jo

Ta>
\ . Jėzau 
Jo n no Diex (

| kam dilo
i dar\ ti stebuklus ir tuoni in sa
I

j \ e pat rauk l i kitus:
' I >ievas | »a'd x t u
j taip apgaudinėti žmones, tad 
; galima Imlu pasakyti, kad Die- 

x as patx irtina klaida, sziaip gi 
gali

paprastam Betlejaus txarlelx-' 
je. bet tarpu amolii, kurie gar-

( šiuo pasauliui delko tasai Ma-
* garbe I iu \ ui

z i x bin ir aut žeme
eros \ a 11os.

I

mrnrsiu“. Virtoj ;it^(1k\ li S/.x.; žuieli."
I

i ant augs 
m \ be žmonoms 
Si oluik 1 i nga i. siiži no

Jeza m
xedami žvaigždes

Jono pasiuntiniams:
gimė*.

s;
(

m a 11 o
.v,l.v‘ aid kalno Taboi 

visokia

* A " /.
mi Mesiją"“. V. J.-zaii" pasako1 
sax'o darbus, jog g\do \ i"<>kiii" 
ligonius ir prikt lia i"/, numiru
siu. Taip sakydan 
tojas, rodos, 
lit. sulx gint i
Mesijus aprasz.) ma "ii manim, 
žinosit tikrai, kad asz esmi Me
sijas.

Kuom atsiz.) mi 1 
lino žmonių .’ 
mo aplinkxbe.s 

Aniolu" 
užgimimą 

(kuris turės 
priimti Mesijai 
moteries Szx. Elzbiet

goims: 
kurijai

,a 
sakvtr

I "/.ga n) 
:!<■•: ga

ra I ia i t apie V.

> <• h< o :
Izaijos pranaszo

"/gan) toj.i" 
\ . Jėzaus gi m i

) ra stebuklin-
apreiszkia Za

Sz\. Jono
prirengi i

senutes Jo 
to". J’aiuo

žvdus
i "Z

• lai| 
gi netikinezini Zakarijai, 
senatx’eje galėtu .susilaukt i 
liaus, atima kalba, 
sunui. "kiriant jam
) ra sugražinama tex ui kali 

Aniolas Gabrielių

i

)iel»x lys,
"j k) damos : ’I 
*geta

a praszo
leviniam 
E\a ngel i jos. Ba i 
gi 11"t a s 
I r apx aikszcziojo
miestus ir 
damas \ isokia Ii 
negale. “

Kiek bllX’o tokiu dieni!
Jėzaus gvvenime, kuomet Ji ' num\li'tasi

žmoni'"! sx kite.” ’Poliau parode* V.
jai) be, kuomet suliko 

! Ji neprieteliai pagauti, nes pa- 
i ’ ’

tai Iszganx loja.
■o, neiszpm nes jeigu 

sziokiu budu
I 
IĮ uždek ant jo." savo ranka

I a t g j". I r a t si kėlės . I ezu." e 
mokint iniais. I r , 

kuri dvvlika

ant .!<» dal \ ka>
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' kui ji su saxo i
1 sztai moteriszke.
į metu kentėjo ktnujo pltulininj Ar 't'Kftižino re.-eiimn

1 1

Trvs Ka
< gimimą 

ir xedami zxaigzdes eina pas
meik i n t i Mesiją i r a I id uot i J a m , 
■garbe. J'aipogi stebuklingai ji< 
grižt a i s/. Bet loja it 
Stebuklinga i \ . Jėzus 
gelbsti isz EroJo slllst .
liu. kurie iszpioxe Betlejuj ne 
kaltus mažus 
V. Jėzau 
pildytas

CK e.

priėjo isz užpakalio ir
U'jo i<» rubo kraszto. N ||4k ’’ *’

mimon.
iszsi-

i jo sax'x je: 
ežia u .jo

tu bude-l Bel JcZ,i?

\ a i ke 1 i us. 
s gyx'imimas 
stebuklai".

Szx’. Jonas J i apkrik"Zl ij<
si\ ei e ( 
i.-z daug 

, mano 
jogo; 

su 
gi 

vėl 
>a.

a pre i "Z-

užgimus 
vardao

rėk vilti,

gy ven nmi,
>a i pradėjo mok i nt i

Jo klausvt i: 
sis 
rr!' sekite.

žus savo

Suims
menesio

szxesdavo 1
vadinamo ui- ant Dievo net pamislyti ne

nizau iszpuola ma.

iszaiszkinti prigimtu 
budu. Mat, toks yra 
Zx (lai Velykas 
d iena
zau. ( Menesis

1 
antroje puseje mus menesio 
Kovo, arba pirmoje puseje Ba 
landžiu). V. Zezus gi

Zxilai mem

mus keletąI 'riminiai!Ar; -
i i i n i sakiusnebylys prakalbėjo H1,m (r. ju.

net suteiki* regėjimą !
x ienas i

tik prisilx te ' ,jo žodžio.’ Nimienam mirusiam 
s x e i k a.

a' sigrx žes, tarė; tu
t i keji

1 lasxei
nuo aiLP" valau

X ) l es
. paėmė jos ra 11

i r p lairgxno

prisilx- I ari 
, ’ I

os ka 11 a*
m

sakius 4 4

rūbo, busiu M irsztaul

Asz esmi 
ir puola 

Jam

CZlDlIill

su g ražino
kol i u

visi paši
nui žemes. 

' x isa gamta 
s yra
uolos t ruksa, iiu-

stebuklu i"Z Evangelijo", bet 
j daleli* tiktai ir tu. kurie 
I 

skaitė ne taip, ka’n> mes, J didesnis 
bet ju menesiai prasidėdavo su I Jezus padare 
menesiu jaunu ( nova Įima), lai i ĮIUS

numirė ) ra 
> ra 

vi"U, kurios 
, nes kaip Szv. Jo- 

I)aiig, t iosa, ir kitu 
ak vvaiz 

mokintiniu, kurie ne- 
“ku- 

rie jei butu suraszyti atskirai 
man regi."i, joj 
le negalėtu

)S

13 diena nizau. 
sius

. i

I ,ozonus, į liudijo, jog J j užraszyti, bet nesul) ginant 
skaitius

gx vasD. 
jau po keliu < 
dojes pul i, V. J 
losi i"/, karsto. Vi
I >a1

. ežioj! > v i rszu m \ a odei is 
am I ras,

Mesijas,
Iszgauy t ojalietui miręs, pra- 

ezaus ga.,
šokius Viesz-

d u k t era, ta v 
isZgelbejo. Ir 
/.Ke

dos. | r atėjės Jėzus iii 
niojo namus

V isas : mas t a ve
i ko moteriszk\ ra pri

K immet
). at-

()

dare

d\ be ke-; mireliai keliasi i karstu, ba

langus ir buvo girdimas | ka (numirusii
I u esi . atsikėlė mergaite. Ir is/.ejo ta.' 

numylėtas Simus, t av\je . garsas po \ isa ana žeme. Ir ibis.'-

•s mergaites)
ga u balsas:

mm zuinu.
Iki ezion imisau pamėgau.

tem tiktai aplinkybes, pažiūrė
kim dar kiškuti, k a 

padare.
E va 11 ge I i s t o a p raszy ma, 
diena Jo darbu: “Ir sztai at

patsai

sa ko: l k

žnyczios uždaiiga pusiau plysz- 
stebuklus: \aiksz-■ ta, saule per J xuilaudas ne

si a bde i szvieezia. Matoma czionai, kai
I elm k Ii nga i | Danielius pranaszas 

mait i 1 Iia is
i X’es apie

i.

; iszejus isz tenai Jėzui, seko ji ■ luiv < >

I
per J
Matoma

gi pilnatis tad buna viduryje ; stebuklu Jėzus padare 
dojr savga

li užtemi
mas, niekados ne saule". Saule 
gali užtemti tiktai kuomet tu 
rim jauna, nes tuomet menulis 
yra tarpe saules ir žeme 
gu visai butu tarpe 
saules, butu tamsumai 
mes.

Didžiausias lindijim 
Die\ o |>a* 

tai vra Jo stebuklingu*

nii'iiesio 14 diena. Pilnatyje 
I Ii tiktai būti menuli

O 
užraszyti toje knygoje“.buvo ke- j 

pranasza-
baisu-

4

I

szimtais metu 
sunaikinimo

bažn\ežio

g nei visa pasau- 
apimti tu kriygn, 

reiktu paraszyti“. Sztai 
iszvedima daro Szv. Jo- 

“Taigi ) ra paraszyta, kad

Jo meile ma
dar-i Iszganytojaus mirties) prasi-

1 deda toji baisi drama. J oji už- 
ligo-1 danga bux'o

i- j dalies

czionai (laiku ir lei- I kuri.< > 
žmones

dumia
i r I nkstanczi us

no. Delko V. Jėzus daro stebuk-
Be abejones

priežastimi visu J
: bu : J isai isz meiles iii 
atėjo szin pasaulin, gydė

koki
11.»s :
tiketumet, jog Jėzus yra Kris
tus, Dievo Suims, ir kad tikė
dami turėtumėt

į \ ardau “.

ir
Z e

Zellie?
i ant

du ajelu. "Z.aukdami ir sak\’ 
ant mii"U, Su 

. I r tarė 
g<‘

' Sako jam: I r la
bai \ ieszpatie! Tada prisilx te-

i r I
V. Jėzaus | darni; Sii.-Jmilk

jai nau I)ox’ydo..
viena ; žus: Ar tikite, jog

Sztai pagt

darbu:
kia Szv. Panelei Marijai, jogei 1 nosze jam stabu isztiktaji, gil

į tai padaryti.'

jiems J e- I n uis, mokino; teeziau sxarbiau
dėlto, idant pat- | szvent ujualiu jums i šia

I

tai dare
v i itin t i savo mokslą ir

I ži į - ki.'k. H.Jcko Ivsvnr
—3— ------- -------------- j> i "likus
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Vietos.

ledu buvo 
atsitikimo

ėjimas nebuvo

irgi lm\ o ue
Joni' isz 

tai vi

Susi’imszus skaudžiai 
aite 

gailiai
paleido

< r

ga ha,
\ erkdama, 1) 

laime apsuk)/lama
oust* rs

Namie liko tik vienos duktė • 
rys. Joms naiyiij 
ramu, o kad kilok 

galimas.
sos isZSirenge am nrtymo pru 
do ledo pusiezinžinet. \ i 
garsiai kalbedamo" iszejo 
namu ir 
mintu takeliu

pusiezinžinet. 
nuo" 

siaurai 
per

' sniegą. \ iena pas'kni
liavo prūdelio link. Ant prūdo 
ledas žvilgėjo kaip stiklą", ly- 

o l>u\ o 
pagi r-

s< >> 
i s/ 

gyvuliu isz- 
gii

mer 
dildąs.

savo ne- 
sniegu ap

dengt ieim kalneliams.
atjausdnmos jos skausmą, ap
stoję ja \ isaip 1 ilde, \ ienok ra
mindamos, kitos 
nio" neatsargume ir nemol

JOS

bažnyczioj tarpe* 
.szxenta 

irszventa.
enta ”

vadinamos 
t t

C '

(“In
iszpil- ISzveiit uju szv

I 1 • • I

nebuvo ga-
dyti,ta, ka apie Ji pasakė pra-ijiina niekam ineiti, iszskiriant

SENUKAI DIRBA VAIKAMS KALĖDŲ ZOB0VELES

.Jėzus v ra imi
4 I

f
4 gvvenima Jo
I I I

I
I 
I
nuo vakar 
dengta storoku ledu.

vakaro liuVo tiž I kad
■’riauku ininkif piemenuku tarua\ u>i de-

parsivežt i>z ten pas ūki-

■sioji kitas, užsigeidė išbandyt jszimtu metu sūneli. z\ažiax 
Užsistojo i jis apsirengęs sunkiais žiemos

. O 1 1 f J l\ H 14 i V 1 \ 4 '

eketes ledo t virt urna.
i pirmiaus viena I

o

IkUHl. K I

koja, ir ledui |drabužiai
Inelužtant, užkėlė kita koja. Le- j - ,

gal-apsivyniojęs 
nepasiektu jo 

netoli mer-

ats, 
j va, kad szaltis
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das vis nelūžo. (Lilians daugiau I k u na. Lszgirdo ji 
t H'ptolejo i gailės szauksma. 'Puokart ma

ine, kad 
11 I 
psydamas, isz tono suprato 

nelaimei.

drąsos 
viena 
ežia ledui netekus

atsiradus, 
koja, treptelejo kita, ir 

kant r) bes, 
jis lūžo, o ant jo stovėjusi mer
gaite tik szlumszt!
eketen, int raukdama 
save ir pirmutine už saves 
vusia. I
szauksmas dar didesnis. Liku
sios szoko gelbet nelaimėn 
kliuvusias savo seseris., l’ri- 
szoko viena
prie kitos, nugriebė eketėje 
hsanezias už ranku itypersigan- 
lusios jas trayke, 
nežinodamos kur 
Penktoji, bijodama 
eketes prisiartint su pagialba< 
stovėdama kiek toliau nuo ne
laimes vietos, isz 
spėkų szauke: 
Jėzau, Marija!!”

Ne Uoli vivszkeliu važiavo 
vieno arklio traukiamose rogu
tėse žmogus. Jis važiavo iu to
limesni kaima kitoj parapijoj,

tai szauksmas tusz 
zias beUtoliau jam prisiklau- 

es- 
Pasukoir iusmuko ant kokiai

paskui larkli ton pusėn, isz kurios bal-
prisiart ines 

eketes, pamate mer
gaites \ iena kita betąsant. 
Greitai isz roguezin iszszokes, 
viena už rankos, kita, isztrau- 
ke jas isz eketes, sumele iu ro
gutes ir dekiu pridengęs, grei
tai nuveže jas namo. Viena po 
kitai isztraukės isz rogucžiu, 
sustuiiių in grinezia ir ruseziai 

“Ar.jums ant le
do Kalėdos.*“, nuvažiavo savo 
keliais.

girdėjosi, ir 
o

sav
prie prud

\ iena
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prieszakyje, kita atsitūpus in- 

stovineziosios ši
tai kita koja, joną, už szitos kita ir taip pir

moji eidama trauke 
sul lipusias ant ledo sax o 
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AftcjlUijos prie lodo ir paine 
ginusios viena 
lyg norėdamos persitikrini 
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pradėjo žengt viena paskui ki-
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senuku apie kuriuos
s\ iotas \isai užmirszo, bet ir dirbtuve kur darbai visokes zrrbovelos del vaiku. Senukai tokiu 
budu no \ ra sunkenybėms del kitu, ir užsidirba sau ant maisto. Joji dirbt u ve randasi po pri-
žiūra draugavęs kurios tikslu yra rūpintis senukais kurio ne
ir.vėlina užsidirbt sau ant duonutes ne kaip gyventi isz almužnos.
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PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAŠ SARGAS”

Vito* roikalingoa maldo*, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minkastai* 
akurinaia apdarai*, aukauoti krautai. 
Preke «u priaiuntimu tiktai $1.50. 

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