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ISZ AMERIKOS
LIETUVYS SUIMTAS UŽ 
ŽUDINSTA SAVO PACZIOS.

Wilkes piu re, l'a.
Amerikas vra didelis ir žmogus 
papildias žudinsta 
jojo nesuras,

HNTBKHD AT TUB MAHANOY 01TT. PA., \
I 8BOOND OLABB MAIL MATTBR.J

LIETUVISZKAS DRUKO- 
RIUS PASIKORĖ.

Philadelphia. * 
koki tai laika 
jog nepasveiks

iIatt'ir.)

<k
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EtASZTIS “SAULM“ 
IfiZEINA KAS UTARNINKA IB PETNICZIA*

PRENUMERATA KAfiZTUOJA:
IMBRIKE: Ant Tino moto |3.M. Ant poni moto |1.M

4 EUROPOJE: Ant tiso moto 84 tt«
MT* Laboku* ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adrooo:
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Xorints

mano kad 
tame

tuo ja us, tai tokia diena
< I

tai labai 
biustą, nes jeigu jojo nesuras 

ateis
kad ji kiti iszduos. Teip buv
su. Juozu Pruki u, 49 metu k n 
ris yra reikalaujamas Detroite 
už žudinsta savo 
szi metai adgal.

Ana diena P'rukis

paežius szv

susipes/.e

DU-KABT NEDELINIS LA
4 
f1-.

I

"fl

MAHANOY CITY. PA. »iJ 
■ J 
■Mi

Sirgdamas 
nusimintas,

spmis- 
ul vežios,

ir 
Antanas Szim 

kus, kuris turėjo maža 
t u ve ant 40 I ‘oplar
pasikorė, skiepi* Xedelios ryta. 
P;iti nesulaukdama jojo, nuėjo
pažiiiret kas su juoni 
surasdama ji kabanti 
ves. *

atsitiko, 
ant vir

GIRTAS LIETUVIS ISZEJO 
ISZ PROTO; PATS 

NUSISZOVE.

□czz 
m W. I>. BOCEKOWMII, Pre*. A B*r 

r. W. BOCZKOWNKI, I Alt* r

- 1, , -... ....

36 METAS J

*
Plvmouthe, už ka likos niibaus- 

dolerin.
Užmokėjas bausme, mane, jog
jojo ergelis pasibaigė, bet tu

tas per skvajeri aut 25

()
!ir<

vienas isz
nesze pa linija i buk Pruki 
bego isz I >etroito 
te ūžtrucino >avo 

in

jaus likos vela are/.tavotas, 
nu>k riauki uju pra

pa 
kur 1914 me

paezia. 1-z 
ten pabėgo in West Virginia, 
po tam gyvom koki laika Xew 
Jersev ir ant galo atsibaladoja 
in Plymoiit ha praei t a met a.

NUSZOVE ANT SMERT 
SAVO PATĖVI.

Jackson, Mii'li. — (hia Rai> 
dale, 14 metu senumo telefono 
operatore, likos aresztavota už 
nužudinima <avo 
Warren.

Ona prisipažino prie kaltes, 
bet aiszkino buk buvo prie to 
prispirta. Xakties laike iszgir- 
do riksmą motinos. In bėgdama 
in kainbaug D^^cjo palovi 
muszanti josios motina su pa
galiu. Pagriebė 
kamodos, paleisdama 
vius užmnszdama ji ant vietos.

Sudas mergina 
Ii uosy bes, nes stojo 
motinos o gal ir iszgialbejo jai 
gyva st i.

patėvio 11. K.

revolveri isz 
du szn-

paleido ant
apgynime

I a >s 
na s” 
ninkas s 
tas banko il
sus, mirė praeju-ia 
Su jojo mirezia iszsidave. Imk 
“ponas“ Beach per 24 metus 

geru vyru 
daugiau kai| 

) ( 
dažiuretojas ligoniu 

kada jisai radosi ant i^iirtiii

“ l’o-

MOTERE LOSZE ROLE VY 
RO PER 24 METUS 

LYG SMERT.
Angeles, Calif.

Povylas J. Beach vir>zi
■ skerdinyczios, preziden- 

guodota> per vi- 
I ’et n\ ežia.

1 tona.s 
ir septynis 
buvo 
mot ere 
taras

Beach
met us 

niekuom
. Apie tai dažinoji
ir

) 
lak

f) 
patalo ligonbuteje. Poni Beach 
s u kuria buvo velias, mirė pra 
eita Gegužio menesi.

Mot ere buvo dūkte* guodoto.s 
szeirnynos mažam miestelije 

užbaigė 
o kada

mažam 
Tennessee,

a ugszt esu i u s mo k s I u s,
• turėjo 21 metus, pradėjo gyve

va 1st ije

nima kaipo jaunikaitis, dirbo 
banke Kantuckv ir už kidioli- 
kos metu pasiliko prezidentu, 
po tam dingo isz miesto, o im- 
rints jaja jeszkojo visur nega
lėjo užeiti ant pedsakio.

Po kokiam lai laikui pasiro
do Chieage, kur aplaike dinsta 

bet po keliu

■

užiaszyta, 
me-

Trentmi, X. I. - Sziomis die- • 
immis ežia buvo baisus atsiti 
kinais Lietiniu namuose. 154 
ras Matnza, 24 metu amžiaus 
vyras, kuris gyveno pas Bup 

ant burdo, 
ioami vakaru girtas mimo 
| nudėjo 
v i "ii>. 
szankt is

2-S met u 
kuris gyveno 

kevirzius
girtas

* I

nutari' 
■pagia 1 bos.

del iszmete
ir

kui n 11 s i 1 e i d
pas-

pristatė 
i r at sar

su vaikais. Tuomet į

) io|icija 
kopeczias

i<z namu Ibipkevi-
H >-

galvot i. kaip >u 
Kelintas polie 

togo prįe- 
Jie pala nga.

pare
i r 

grasint i iszszaiidysias 
Bupkvviezius

I ><>l i ici j< >s
bet bijojo Užeit i per duris, kad 
Matnza nepr;idelu >zaud\t, to 

per Įauga isz mie- 
anmjo kambario kaldra,

o ant virvi's ir nu 
"Zckes žemeli ant kablios nube 
go policijom

A t v y k us 
prie lango 
giai i>zemc 
cziene
Iicija prmlejo 
imli Matnza. 
manu užsilipo ant 

Mat uzo'
mate, kad jis sėdi ant lovos su 
revolveriu ir ruko
Policija rengėsi ?n>>ti per lan- 
ga bomba su gazais, bet Matu- 

»ego prie lango ir 
in policmana, vienok ne| 

ta i k e.
Kelintas

eiga reta.
•M*.

za pril
ve

szo-
>a-

detektyvu tuomet 
nisigavo m namus ir prislinko 
ant pir>ztu prie Matuzos 
bario deru. Matnza juos pajų 
to ir pravėręs koki 
-u>zuko: 
mest i >avo 
>zausiu!”

Tuomet ji>ai užtrenkė 
užrakino jas ir 
galva. Iszgirde szuvi, < 
vai iszlauže duris; Matnza * lejo ja u nebegyvas.

o vedeš
jam labai gert i,

.“Tik 
bomba.

kam-

coli duris 
pabandykit 

tai taip ir

duris, 
szove sau in 

let (‘k t \ - 
gu-

Matnza buv 
bet pradėjus 
apie pora savaiczhi atgal pati 
ji pamėtė. Tas, matoma, ji su- 

) da labiau 
susi-

vyras,

erzino ir jis pradeji 
gerti, pakol jam

skerdiny ežioje, 
metu vela dingo.

Mieste Sacramento, sudo už- 
raszuosia randasi 
buk 9 diena Junians, 1917
te, likos iszdnola szliubo lais- 
)iai “poliui“ Beach 
Fiorentina A. Dillon. .”>4 melu. 
Per septynis metus draugai ir 
pažystami guodojo Beach už 
jiaveizdinga vyra. Po szlinbni 
Beach’ai atsikraustė in Los 
Angeles,

su pana

atsikraustė
kada jojo motore 

mirė, Žilionis kalbėjo, 
mate idant vyras teip gailėtų
si savo motoras kaip Povylas. 
Nežino, ar motore žinojo kuom 
yra josios “vyras“ ar ne, nes 
slaptybių niisinesze

o
jog ne-

vyras“ ar ne, 
su savim

įn kapa. MM ii

t

NELAIME ANT MARIU, DIDELIS LAIVAS UŽĖJO ANT PIESKYNO.
Sztai vienas isz daugeliu laivu, kuri patiko nelaime laike paskutinio szturmo.

•adeda daužvl ant -/.moteliu,
Sunderland užėjo ant pieskyno, pakrasztije Anglijos. Matyt, kad laiva 

piešk u. Vilnis ji |Hnet pusiau užplaukė ant 
imt raukt nuo piesku.

•
PATI VYRA UŽ PYPKE IN 

KALĖJIMĄ INKISZO.
New \’ork. Nors Jonas 

Tracy skundės teisėjui, kad jo 
pat i ir diena ii' nakt i rukyda 
vusi jo mylima pypkele ir to
lei pati 

ežius 
bet teigėjas mdšlause jo ir pa
dėjo ji t rims menesiams in 1 
Įėjima., Vyras saki* siūles 
pirkti paežiai cigaretu kasdien, 
bet pat i sake ji ‘ ‘

ir pypkele jai geriau pa
eidamas isz teis- 
Ar tau negėda

v vra

Laivas 
sinarkei plauke kad 

negalima jojolies

A<»rs

užsitraukė jo 
kaipo

k iinisz-
argumenta liautis.

i\ <■ i 
im

uenioi lernisz
ka”
tinka. V v ras t
mo, szaiike: *
pasodinti vyra Kalėdoms iu 
kalėjimą, vien dello, 
t um jo pypke rūkyt i
MOTINA IR KŪDIKIS BAI 

SEI APDEGE.
N ew Kensi ugi on. Pa.

45 metu

*♦ 4

kad gale-
) 1 1

Ma-
i'e Sliovys, 4.) melu ir josios 
keturiu metu šimelis Jonukas, 

•ksplozijoi gazobaisoj apdoge ( 
kuri kilo namiiosia isz nežino
mos priežasties. Aukos nelai
mes likos nuvežtos iii ligonbu- 
li bet 
<

kaip rodos mirs nuo ap- 
legimu.
PA0ZESTAV0J0 SVETE

LIUS KATIENA.
Stepas 

norėdamas pavieszyI 
s\'ete!iiis 

dvi

(biry, Imi.
•zyk,

Mar- 
sa- 
Sll

kates

atidaręs

RADO SUPJAUSTYTA KU
NA ANT ULYCZIOS.
Paryžius. — Panaktinis ei

damas Villette bulivardu, rado 
koki tai pundą, kuri
rado jame supjaustyta lavona 
jauno žmogaus. Bėgdamas ant 
policijos su savo baisiu radi
mu, užtiko antra pundą kuria
mi? radosi koja, 
suvyniota ranka.
no, Imk tai daktariszku stmlen 
tu szposas.

PALICIJE ARESZTAVOJO 
STEBUKLADARIA.

Palicije aresz-

savo

< *
ma-

Toliaiis rad 
Pa licije

apszauke apasztaln 
gydė žmonis ir tusz-

ISZ LIETUVOS
SKUNDŽIASI ŪKININKAI.

\ a r n i a j . —- 
sziais metais iszgirsti

Miisi I k raszte 
isz ne

vieno ūkininko nusiskundimu, 
kad rugiai nmiždenje, sziaudu 
maža, gyvuliu, neiszgalesia isz- 
szerti, kvieeziai už<lerejo tru
puti geriau negu praeitais me
tais. Priesz plausiant rugus.

Avižins, kol ne- 
neraut i.

*

' ' i
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Isz Visu Szaliu

Bruksela.
tavojo kokia tai Berta Mrazek 
kuri savo 
Kristuso,
tino joju kiszenius.

*s Berta Imvo nu
šiaušta in Vokietija sznipinet 
lel valdžias. Tonais apsirgo 

ant paraližans, mi*lde idant ja
ja sugrąžytu in Bruksela ii; n u 

bažnvožia 
melsti ir 

M ot i uos 
sugražyt u 

kar

Laike kart
I t « III I * '

aidžias.

Banda 
užklupo aut dvieju 

l'’irsl Xat ional ir < i uar- 
i>z joju apie 

\iio eksplozijų

a ui

BANDITAI APIPLESZE DVI 
BANKAS PADEGDAMI 

MIESTĄ.
Em-1 Worth, Tex.

bandil n 
banku
anty paimdami 
20,M i doleri u.
užsidegė miestas \’alley \ iew, 
kuris lomia visas is/.dege.
uis padare 
! u k' si a nežili 
nesuimta.

IT?
ant szimto 

loleri u.
1 ih'des

< Bandit u

VARGINGO SIERATUKO 
ILGA KELIONE.
Pi aiiei.-co, ('a Ii f.

Mart in. Hi met u sie-
i>z Vikto-

Ta

\ <»

peks/.ezias jeszkoli tetos.
lione atbuvo peks/.ezias ir kai) 
kada
lista i jam

t)
ji priglau- 

laik rasze/.ei prižadėjo su-

38 ANGLEKASEI UŽMUSZ- 
TI EKSPLOZIJOJE. *

Jolianneslmrg, Afrika.
Trisdeszimts asztmmi angleka- 
sei likos užnmszti. Rami Kon- 
tain tlold kasvklosia
kletka, ant kurios insileidinejo 
in kasyklas sutruki*. Visu kau
lai buvo sutcszkinti.

kada

AR TAI ISZTIKRUJU 
VELNIUKAS AR AN

TIKRISTAS?
Kmnutes antWarsza wa.

ulvezios Palawskios turėjo ne
mažai malimo su liežuveis, ka
da daginio Imk ant tosios ulv- 
czios, po Xo. 19, užgimt* velniu
kas!

Žino pasklydo /.aibiniu stai
gumu, kokia szimta myliu ant 
sekundos, ulycze 
žmonimis prie* namo 
Esteros Szefer,

prisipildė 
žvdelkos 

motinos tojo 
nepaprasto sut verimo.

Tuojaus žmonis pradėjo vi
saip inspeti; vieni saki* jog tai 

kiti 
pabaiga

ei 

ypacz d\aro laukuose* juodavo 
žeme, t’sniu nelinko ir geruo
se rugiuose.
plautos, ir linai, kol 
iszrode*, kad pakankamai užde
rės. Zmoims nusiminė del tokiu 
rugiu neuždor<*jimo.

SMARKI EKSPLOZIJE.
’’ kor.)

I. apie 7 vai. ry
ki! i dar 
o ucap-

Kaunas (“Vicnvbes 
!2 , ■

■’i 

i f

I
■■ra

■ '1

m
i

nesztu in vietiniu 
kur gi 
praszyti 
Dievo, idant 
sveikata. P;isekme tosios 
sztos maldos buvo tai. jog Ber
ti! staigai atsikėlė ir nuėjo prie 
altoriaus 
Dievo už stebuklinga 
ma. Berta matydama, jog žmo
nis prie josios glaudžesi, apsi- 
szauke save apasztaln Krist il
so, uždėjo savo maža bažnytė
lių ir prmlejo darvti . 
lūs.” " ‘ “
uuk.is ir Verta pasiliko tnrtin

Ir butu sziadien darius 
stebuklus“ kad ne butu už 

daug perimta godumu, nes isz 
tūlos turtingos mergaites iszvi- 
liojo kone visa josios 
prižadėdama jaja iszgydyt.

I’alirije paėmė 
vo apgloba, 
mergina yra 
ha apimta tikejimiszku pilsiu 
t imu.

;arsei pradėjo 
pagelbos 

jiai

padėka vot i Mot i na i 
iszir\ di-

‘ ‘ stebuk-
Žmonis jiai pyle gausės

ga.
«i

t arta.

Berta po sa- 
tvirtindami. buk 

gabi apgavike* ar-

Paskutines Zinutės.

— Lapkr.
to Kauno gyventojai, 
lovoj {(‘bebildami, pajut 
sakomai dideli sut renkime, ki
tose vietose net langai ir du 
rys atsidarė, kitur langu stik
lai iszbyrejo. Pasirodo.jog in 
vyko sprogimas karo reikmenų 
sandely ir dirbtuvėj. Preidojo 
(Kauno priemiestis). Iki sziol 
žinoma, jog žuvo 7 
Yra ir sužeistu.
žihiu apie skaieziu nukentėjų 
siu ir sprogimo priežast is dar 
nėra. Kimi tardymas.
KARO SUNAIKINTI LAT

VIJOS ŪKIAI.
Did. Karo metu Latvijoj nu 

kentėjo isz viso 25,999 ūkiai, 
kurie didesne dalimi 
sunaikinti arba nustojo 
gvvo ir negyvo invntoriaus da
lies. Kad atstaezius tuos tikins 
prieszkarine tvarka reikėtų pa 
statyti apie 39,099 nauju

191.4 m. iki 
jau 16r

asmonis.
Vienok pilnu

ar visai
savo

tro-
besiu. Pradedant
sziam laikui pastayti
000, lieka gi pastatyti dar apie 
14,000. Tasai gyvenimo atsta
tymas kaimuose
visai sunaikintu ukin savinin
ku, padedant valstybei.
kuriose apskrityse 
siekia Ls. 240,000.
NUSZAUTAS GIRININKAS.

Spaliu m. 26 d.
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Philadelphia. — Prohibi- 
cijos agentai suėmė praeita 
sanvaite importavotos gužutes 
už 100,000 doleriu. z

* Philadelphia. — Trijų 
nadu James Sier, 1722 McLel
lan ulvezios

agentai suėmė M
iį|l
|||
ii

Joniszkis.
Joniszkio miszku urėdijos, Sza 
kinos girininkijos, eigulis lldo- 
fonas Stone vieži us buvo ])ikta- 
dario nuszautas; tuo pat laiku 
buvo sunkiai sužeista jo duktė, 
14 m. mergina, kuri mirt* Sziau 
liu ligoninėje.

Dar 1923 m. tam paežiam ei
guliui Stanevieziui buvo sude
ginta daržine ir kūtes su javais 
ir gyvuliais. T______ ______

priesz didelia nauja kare, 
buk neužilgio ateis C ,|j
svieto, nes antikristas jau už- 
gimė.

Valdže dagirdus 
prasta užgimimą, 

(
paregeja toki 

užgimusi kūdiki.
Xaujei gimusis yra stebėtino 

gimimo, kuris iszrode 
žmogaus o pusiau 
mažais raguczeis ant

B

inmete degan- 
czia žapaika iii karietaite ku
rioje gulėjo jojo 
liukas, kuris sudege ant smert.

Xew Yprke. — 
praeita Sanvaite mirė
tos o 267 apsirgo nuo munszai- 
nes. Palicije 
už girtuoklyste ir konfiskavo 
arti 300 samogonku.

Boston. —
son kuris buvo 
Kalėdini Dieduką užMege 
barzda rūkydamas
Liepsna apėmė ji visa ir sude
ge ant smert.

>a u 
mos/.i u ka? 
ratukas, paeinanti? 
rin, Kanados, pribuvo ana die
na iii ezimiais, jeszkodamas šil

tėtos Saros Mari iii.
Priesz mirti tėvo, vaikas gir

lojo kad jisai turi seserį gyve
nanti (’oiieord, Kalil ornijoi. Po 
mireziai tėvo vaikas iszsirenge

Ke
i

mielas/.irdiugi aiilomobi- 
prigialbcjo. Kada 

vaikas atėjo in (’oiieord, ne r;i- 
lo lenais motei’es po tokia pra
varde. Geri žmonis 
de,
jeszkoli jojo teta.

SŪNŪS NUŽUDĖ KARDU 
SAVO TĘVA.

(Iiicago. — Bruce A. Shaw, 
turtingas (*>ak P:irį< fabrikan
tas, liko nudurtas kardu. Xu- 
dure ji jo paties suims George' 
Shaw, pasaulinio karo vetera
nas. Žmogžudyste atsitiko su 
imi, seserei ir dar vienai mer
ginai siigryžus nakti isz kaba 
roto. George sugryžo su mergi
na, kuri turėjo pernakvoti kar
tu su*jo seserų, ' kuri siigryžo 
valandėlė vėliau. Abi ni(*rginos 
nuėjo iii savo kambarį, in kuri 
neužilgo atėjo ir girtas Shaw, 
kuris pradėjo prie 
lysti. Jo papraszyta iszeiti isz 
kambario, bet jis nėjo. .Nugir
do tai tėvas, kuris irgi atėjo ir 
Jiande girtąjį savo sunn iszpra- 
szyti lauk, o kada 
tai bandė ji iszmesti.
nūs pasiprieszimvir pastvėręs 
netoli gulėjusi isz 
atvožtu kaipo karo
karda ir juo perdare , tėvui 
krutinę ir taip pavojingai ieva 
sužeidė, kad tasis neužilgo pa
simirė. *

George tapo aresztluotas taip 
jau ir ipergina sulaikyta kaipo 
svarbi liudininke.
kelis šykius sužeistas kare, ap
nuodytas gasais ir aut renki jis.

apie liepa- 
nusiuntė in 

lakta rus, ku-

■fell

■.

1
■i: ’3

4.

(

\'o restauracijoj 
zuikiena, 
nuo savo 
musze, 
liams. Kada svecziai apie tai 
lažinojo, norėjo pakart Stepą, 
>et nekuriu at kalbino karszt uo
lius sakvdami buk katiena Im- 
vo gardi mesuto, jeigu jaja kas 
valgo, o

pa s įgavo 
kaimyno, kurias už

protas 
mai"Ze. Isz vakaro priesz szita 

sake Bupkevi- 
cziui niiszaiisias savo paezia.

Panas/, u 
buvo intises jau metai atgal. 
Tuomet jis taip pat žadėjo vi
sus iszszaudyt, iv tik per dide
le kova buvo policijos suimtas. 
Manoma, kad protas jam buvo 
sugadintas karo metu Eranci- 
joi, kur jis Imvo gazuotas.

< zia gyvendamas jisai buvo
su 

barzdask ut y kla, bot paskuti
nėmis dienomis nuolatos gere 
ir biznio jau nebežiurejo. —Zi
nute paimta isz
NAMINEI RAKANDAI PA

DIRBTI ISZ RAGU.
Kansas Uily, Mo. — B. 11\ 

Whitmer turi visus naminius 
rakandus padirbtus isz gyvu- 
liszku ragu. Visas setas suside- 

jda isz penkiolikos szmoteliu. 
M hit įnoris praleido pi*nkiolika 
metu ant padirbimo jnju. Krės- 
luošiu, lovoje, kamadoje, stale 
ir kituosią szmoteliuosia 
randa ne 
Apie 60,000 ragu 
ant padirbimo tujn rakandu., nuszove stivirszum 7000 elniu 
Tulas milijonierius 
jam plise milijono doleriu nž 
taji nepaprasta seta, bet Whit- 
meris nežino ar turi parduot už 
tiek ar da prąflzj’t daugiau.

t ra ged i ja jisai

užsidėjęs

iszvire ir pada\’e s\ e!e- 
Kada

lenais palicije ir 
rie nusistebejo 
nepaprasta

mažas bro-

skandala 
jau

Mat uZa

Bupkevicziiim 
bot

< 4 Keleivio. r >

*

uesi-
szmotelio medžio, 

sunaudojo

.pašilde

apie tai nežino.

Isz
Antani-

PACZIULE PANAUDOJO 
B0NKA ANT JOJO GUOGES.

Xorthampton, Mass, 
nežinomos priežast ies
na Ralovskiene, 11 Michelman 
uli., insiuto aut savo vyruko, 
jog pagriebus stovinezia bunka 
ant stylo, pradėjo (laužyti jojo 
galva. Sukiln inta vyra nuvežė 
in ligonbnti nes turėjo septynis 
žaidulius galvoje. Palicije ma
no buk.moterele gavo munszai- 
niniu spėkų ant tokio pasielgi
mo.

' Madrid, Iszpanijo.— Ka
ralius Alfonsas pavojingai ser
ga, guli lovoje ir nepriimineje 
nieką pas save. Daktarai ji da- 
žiuri diena ir nakti.

* Harrisburg, Pa. 
nsylvanijos medžiotojai sziniet

Madrid, Iszpanije.

— Pen-

ir daugiau kaip DOO.meszku.'
■» niA„..L».;i Mkir. ___ '(jo-Cleveland, Ohio.

girtas Shaw, 
merginos

tasis nėjo,
Bet su-

Viik ietijos 
suvenira

Jis buvęs

Ilga Įnikti gu Įėjės ligoninėj ir
nagesiai iszgelbejo 60 žmonių tik pastaruoju laiku paimtas
isz deganozio namo ant East 

I Šitie.
isz ligonines ir buvo 
namie.

gydomas
" • ;> ■; ■ 'i

ar toji baisybe gyva 
telegramai apie tai

pusiau 
szuiiio, su 

kaktos. 
Puse kūno buvo apaugins plau
kais.

Xozine
ar ne, nes 
nieko nepranesza.
ARESZTAVOJO LIETUVO
JE DAUG KOMUNISTU.

Isz Berlino praneszama, kad 
Lietuvoje komunistai 
suruoszti toki pat ;
koki jie baudi?
nijoj kelintas dienu atgal.

Berlino žiniomis,

i norėjo 
sukylima, 

padaryti Ksto-

Lietuvos 
žvalgyba Kaune suseko daugy
be komunistu 
atsiszaukimu, kunuoMo darbi
ninkai szaukiami 
versti dabartino valdžia, rr in- 

randonaji terorą.

prispaiisdintu Ilk. 1 s * •

sukilti, nu-. — - n.
vesti “raudonaji terorą.“

Matydama, kad komunistai 
planuoja sukyliina, *planuoja sukylima 
padariusi ablava 
resztavusi.

Beveik visos.Pabalti jos val-

žvalgyba 
ir daug ju

stybes yra sudariusios 
Rusija “apsigynimo sąjungą

priesž

tik vienu Lietuva iki sziol'da 
nebuvo prie tos sąjungos pri
sidėjusi. Bet. komunistai tur
būt privers ir Lietuva prie įp>s
sa jungos Drisideti.

Czionais
22 ypa-

aresztavojo 600

* Petras Ram 
pasiredias už 

dga 
paperosa.

Kaip Plauti “Svederi

Tai vis žiaurus 
kerszto reiszkiniai už gaudymą 
miszko vagiu. Spaliu 26 d. ne
laime taip invyko.

Anksti ryta eigulis iszejo isz 
gyveliamosios trobos 
link, kuris atstu yra 
žingsniu nuo trobos, 
rio isz anksto laukta 
oakrasztvje, kuris vienu 
viu isz kariszko vokiecziu sis- 

ji vic*
Iszgirdusi szuvi eigulio

miszko 
apie 250 
Piktada-

szii-

Jf

;w

“Szvedariai, ir kiti 
niai dalykai dažnai iszsit<‘in|)ia 
kuomet juos plaunama. Jung
tiniu Valstybių 
Departamentas

1 r - <! I --iw * -

megzti-

phninarna.
Agri kult uros 
sako, ka[d ge

riau daryti panasziai: Pirmiau
siai iszmieruoti įlalvka. Plauti 
drungnu vandeniu niekink ne- 
trinant ir laikant po vandeniu. 
Imant isz vandens reikia pri
laikyti su ranka, kad vandens 
sunkumas nenutemptu. Reikia 
plauti tol kol paskutinis van
duo vra t v ras. • • X(‘reikia išz- 
grežti, bet iszspausti vandeni 
su rankomis. Paskui reikia pa 
dėti ant uždengto stalo ir isz- 
tampyti tiek kiek mieravimas 
rode. Jei norima, galima prise- 
irinti

temos szautuvo nuzove 
toje.
duktė iszbego pro duris. Pikta- 
daris paleido in ja 4 szuvis ir 
vienu sunkiai ja kliudė.

......... . .....  ... ...................... .

LIŪDNOS KALĖDOS SZI 
TAM NAME.

Philadelphia.
i ir Pranukas 

buvo
Kalėdų Dig-

Vaikai jeszkodami po 
<u 

pa

oM i kola, 
Pipolai, 4 

aky vi,
melu
met u, broliukai, 
ka jiems atucsze 
dūkas.
st ubą dovaneliu, užtiko nžpr 
vintą revolveri. Pranukas 
trauko vamzdi, szuvis puolė pa
taikindamas Mikoleli in kruti
nę, mirdamas ant vietos.

Jani(‘s Aier,
sinerl
aut saves, ano zapat-

trijų metu su- 
nžs i degdama sdege ant

szlebukes
un Lnrioiiis ImiVIIhiki.k ik
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szventems Kato
du siuneziame kanuogeriausius 
velinimns musu
idant Dievas visus užlaikytu 
sveikatoje ir prailgytu gyvastį 
ir kad sulauktu sveiki kitu Ka
leliu ir Nauju Metu.

A ožiu szirdiugai
rėmimą “

iMareke, artimoje Qąlais, tū
la motore pagimdė kūdiki vy- 
riszkos veisles, kurio galva yra 
panaszi visai in zuiki. Galva 
panaszi in.žmogaus, bet prade
dant nuo akiu, veidas 
gas o burna iszrodo i 
snukuti. Nosis yra paplokszti. 
Tasai vargingas sutvėrimas,' 
pagal daktaru nuomone nega
les ilgai gyventi. Visiszkas su
dėjimas kūno yra isžsivysfi- 
nias kaipo ir visu kūdikiu. Kh- 
da užgimė, turėjo devynis svfh 

bet su kožna diena Uyksta, 
nes negali priiminėti paprasto 
maisto.

Daktarai tuom labai užimti. 
Akyvu yra teipgi žinoti, jog 

priesz užgi
mimą kūdikio, motina staigai 
paregėjo zuiki ant kelio, kurio 
labai persigando ir turėjo at
sigulti in lova per kėlės sanvai- 

visiems už tes. Tas tai buvo priežaste ne-

skaitytojams, 
visus
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rus

yra ii-

vargingas

yra teipgi 
septyni menesiai

.. ................................................ .... ......... ... ....... ........................................... ........... .... •....... i ........ - • - -t • ■ ; — 

mane in maža kambarį, esanti dūmo, o gal buczian prasigerės, 
szale dideles sales, tamsios ir 
szaltos................................. i f

— O ar czia yra szmeklu ? — 
paklausiau asz, girdėdamas, 
kaip duslus atbalsis kartoja 
mano žodžius ir žingsnius.

— Nežinau, 
kas; — bet man 
szita vieta yra tinkama szmek-' asz buvau kelionėj.

jam yiota, bet fąu vietoj ne- 
y- - > * * Kiti vela sako: AMano 
szirdije tau vietos nesiranda, 
nes jojo vieszpatauje paleistu- 

girtuokly$te, skriauda 
' Stūmė 

nuo savos ta brangu 
Tžganytoja, kuris joszko sau 
vietos szirdije vargszo ir tonais 
buna priimtas.

Sziadien žengia dvasiszkai 
Jžganytojus ant žemos. Szia- 
dion apvaikszcziojame Jo gi 
mimo diena. Skamba džiaugs
mingai tiejei varpai, atsikarto- 
;a dįiaugsmo balsai: “ 
Dievui ant augsztybes,

yra.

• i • m

in zuikio ' kožnas

vyste, 
artymo, t inginystit.H

--------  ■ ) ?'.r
KALĖDŲ MEILINGA 

HOATnVVTA »>

' "f' .0! /- '< ’ ‘ , <‘5 " "'■ ■ ' ' ./'■

lietuviszkos Pasakos.
■ i’r' ! ' . ! b-i: " n'

NURINKO Dr. J. BASANAVIČIUS.
—....... .

’ . ■, 'r \> -'J 1 ' 1

Gyveno du broliu ūkininku: 
;.oan- 

ipavargias. Turtingas)s 
ieko nedirbo ir buvo viso pil- 
as, pavargėlis;•'bons dirbo nuo 
'’insos iki tamsai, bet jo var
ai niekad nepasibaigė. Viena 
'iena pavargėlis dirbo per isz- 
isa diena, nusikamavęs sįtįry-

■

Ik ■’■.,«.!

35.
-i.M"'*' ;

Jenas buvo turtipgas, 
ras i

pavargėlis; flora dirbo nuo

n
"T

/

ri.... ,/' ,■

Petrai,

BAIDYKLA.
*■ f 'i

' 4

Pulkininkas atsiduso, atsis
tojo ir tylėdamas perejo keletą
kartu per kambarį.

Papasakok niums ka-nors
prasze merginos.

Pulkininkas pasuko savo ži 
lūs tisus, atsistojo ir pradėjo:

Tai buvo 1843 meta ir

♦ ♦ ♦

— Bet... kas gi toliau f — pa- 
I klausė viena isz merginu, vir-

— nusijuokė len- pedama isz nekantrumo.
Sekanczia dienaatrodo, kau | — Nieko.

•**

1843 loms ir piktoms dvasioms.
kuomet musu pulkas stovėjo , t ii n Ii* I

kalnieriaus ir buvau girtas kai
bet turiu prisipa-

— Bet... kas gi buvo ta mo-
’ * ta -a. «ta a a ta ta

Reikia
iAbz gerai buvau pripylęs už teriszke? — nedrąsiai paklausė 

merginos.
— Suprantama, kas!
— Nieko nesuprantama...
— Tai buvo mano žmona!
Visos trys merginos paszoko, 

lyg.kad butu ingiltos.
kaip gi taip?

HD

pagal Czenstakava.
jums patemyt, jog žiema tais 
motais buvo baisiai szalta; ne
praeidavo nei Vienos dienos, 
kad sargybiniai nenuszaltu sau 
nosies, arba kad pusnys neuž
pustytu keliu. Pyszkantis sznl- 
tis kaip prasideu) 
Spalio, tain ir laikėsi 
Balandžio.
jums patemyt, asz neatrodžiau 
toks senas, kaip dabar, o bu 
vau, galit sau atsivaizdyt, jau- 
nikaieziu, kraujas i 
szaunus vaikinas — vienu žo
džiu. Mandravojnu asz kai po-

sziauczius, 
žint, po tu žodžiu mane apėmė 
Hzaltis. Po velniu, geriau szim- 
tas czerkesu, negu viena szinok 
la. Bet ka gi padarysi, nusivil 
kau ir atsiguliau... Mano žva
kute ka-tik apszviete sienas, o 
ant sienų, atsivaizdvkit sau 
kabojo giminiu paveikslai, vie
nas už kita baisesnis, 
ginklai, medžiokles triubos ir

Tvku

Garbe 
o ra

mybe ant žemes, žmonim geros 
valios.’’ Bet ar visi ta atjau- 
cziame? kad tai diena džiaugs-, 
moiszganymo?

Pažvelgkimo in tuos turtuo
lius, kurie apimti guodulyste 
kurie trokszta artymo skriau
da. Pas juos nėra 
Dvasios, jieje neatjauezia 
džiaugsmo Kalėdų. Kiti vela 
yra-paskendia turtuosia, gere 
lėbauja, mano kad Kalėdų 
szvente yra tiktai kūno pa- 

diena, o ne du- 
szios iszganymo diena. Bet pa
žvelgėme po pastogių darbi
ninko žmogelio. Czia rasime di
deli skirtumą.
žmonelei, lygiai kaip tieje Bet- 
’ejaus |)i:‘inen?liai, po sunkaus 
darbo dienai, po mažam pasil 
siui, iszgirdia 
skelbei! t i
lauš užgimimą, bėga isz visu 
szaliu in bažnyczia, klaupia 
prie prakarteles, sveikina nau- 
jei gimusi kūdikėli Jezu, pri
ima in savo szirdi po paveikis- 
lu duonos Sz.vencziause Sakra
mentu, toik’l sziadien pas prus
us darbininkėlius tik Kristu

sas gyvena, nes jieje priėmė Ji- 
ji iu savo szirdis.

Kada Kristusas užgimė Bet
lejaus kūtelei, tai Jeruzaliaus 
mieste buvo didžia uses lėbavi
mas ir triuks’zmas, bet tik Bet
lejaus kūtelei buvo ramu, n?s 
ten, nekaltos szirdies piem‘He
liai radosi. Už tai 
patiko tenai užgimti, kur buvo 
r” m v be.
linksmybe, panaszei kaip Jeru- 
zalemc, pilnas kerszto, puiky
bes, godulystes ir neteisybių. 
Tilt Vien bažnycziosia kaip tam 
Betlejui, saldu rainu. Czia kū
dikėlis Jėzus altoriaus nameli- 
ie, 
sus:
te ir esate apsunkyti, eikite pas 
mane, asz jus priglausiu, asz 
jus suraminsiu.” 

Brangus brolei 
da rbininkai, 
dien in bažnyczia, pagarbinti 
taji Kūdikėli Jezu, su tokia 
szirdžia, kaip garbino Ji Betle- 
jaus piemeneliai. Jisai mus su-

• • • * A

Kristaus

•o vakare namon ir rado visa 
gni iszgesusia, kad itgtuyej) 
u kuom iszsivirti valgyt: ta- į 

! ... ___ . cla jiis sumisliio eiti pa$ ^fttin- 
;aji broli pasiskolinti ugnies.

Beeidamas iszvydo toki įeni

pabaigoj 
iki pat ! 

Tuo laiku, turiu
atsivaizdvkit

senovės

— Tai yra...
— paklausė jos.

— Ak Viesznatie, kas gi ežia 
nesuprantama ? — ^arc pulki
ninkas patraukdamas pecziais, 
juk asz rodos gana aiszkiai pa
sakiau! Važiavau asz in kaimu 
Szavelki su paezia... 
ji tuszcziame name
kambarv..; Visai aiszku!

— Mmm... — sumurmėjo 
nusivylusios merginos, nuleis- 
damos rankas. — Pradėjot ge
rai, o užbaiget

lesc/linti, kuris kurinoitlglii ir 
“ar pogalo 

ai, teveli paękolinti muh Ugne- 
pratarė ūkininkas. — 

Kodėl ne, vaikeli, laikykie sa- 
sake tas senis

u lopeta žarstė; k i tok ios baisenybes...
ir pienas į)UV0 ]<aį kapuose, |ik szalinej Nakvojo 

szalimam
ir platinimu paprasto užgimimo.

Ž:”rko yra bledingiauses su
tvėrimas ant svietor kuri pa-

Saules” 
josios terp savo draugu ir pa
žystamu, nes szimet skaitytoju 
padidėjo ženklvvai ir musu 
skaitytoju 
niszkos szeimynos, 
užganadyti nuo kuriu aplaiki- 
nejame tukstanezius padėka vo
nių, ne tik isz Ameriko bet ir 
Lietuvos ir kitu daliu svieto.

Mil’li skaitytojai, yra tai ju
su laikrasztis, iszilavinetas d?l 
jusu pasilinksminimo ir pagal 
jusu norą. Neparduodame jo
kiu szeru idant skaitytojus 
sunkino! ir 
dedame savo turtą ant siun i- 
nejimo laikraszczio ir užlaiky- gian ne kaip buvo 1905 mete, o 

milijonai daugiau ne 
1900 mete.

Amerike randasi 12,566,467 au- 
*' rnoHTu. Todėl da vis i*andasi 
50^7 daugiau arkliu ne kaip au

< CU1( J). 11 (1.

ženklvvai ir ♦
užaugo ant milži-j daru daugiaaše bledos — kone 

visame yra už du szimtus milijonu doleriu
kas metas.
naikintu žiurkhi, tai isz vienos 
poros prisiveistu in laika trijų 
metu 359,709,8 32 žiurkių.

jieje

.Jeigu žmonis ne-

ap- 
isznaudot, tik ai 856,927 arkliu

Nekurio mano buk automo
biliu A įnori ke randasi daugiau 
ne kaip arkliu, bet tai netiesa. 
Amerike 1923 mete randasi 18,- 

ant farm u ir 
miestuosia arba mili’onps dau-

i ■

. !1>.Juk prenumerata, tai kaip
m** :ob) ir t n i tikrai su ju.su pa- 
szialpa.
szirdis laikra>zczio, be juju ne
galėtu gyvuot.

I’riek tam apdovanojame ju: 
kožna meteli su puikiu kakn- 
dorium kuris mums kasztuoje 
tukstanezei ant jojo iszloidimo 
o jum siuneziame dykai, 
pa m i s 1 y k i t e, i szd a v i m a s 
dvid^szimts tnkstaneziu kalen
dorių kasztuoje nemažai pini
go. Ant kožno kalendoriaus 
reike prilipyt po tris centus 
paeztine marke ir kiek tai pi
nigo iszeina. Bet ant to nepai
some, bile jus užganadyt. Ki
tos Lzdavystes taji pelną in.si- 
detu in kiszeniu, bet. mums ru
pi daugiau jusu linksmumas ne 
kaip ypatiszkas pelnas.

Da karta szirdiugai dekavo- 
jame visiems ir lai Dievas vi
sus užlaiko sveikatoje, to vis
ko vėlina jums isz szirdies

Reda k ei je.

Apie trys 
atsiszanke pas

nki daugiau
Mote 1923

hiano 
v ra 

linksminimui

Darbininkai

varpo baisa, 
džiaugsminga Kris-

esi
<

vo skverną!”
‘Teveli, mano drabužiai užsj
legs.”— Neužsidegs — tik

Tas ūkininkas pa-
”— Ne užsidegs — 

a ikykie!” 
aike skverną, senis pakabino, 
u lopeta žarijų inpylc tris 

kartus; ugi kada szitas parsi- 
icsza namon, žiuri, kad jis pil- 

skverna turi auksiniu pini 
Dabar jis sugryžo pas savo 

pasiskolino puskarli ir 
»arsin(‘szes pamieravo pini 
rus, o neszdamilb puskarti at- 
ral, eme ir užkiszo viena pini 
-a puskar ije už utaro. Turlin 
gasis ūkininkas 
kad jo brolis nieko neturi, I

o

m
gu.
uoli,

pamieravo

svetainėj sznabždejo žiurkes ir 
braszkejo perdžiūvę' rakandai

... Vejas 
ka-tai dainavo, medžiai lanks
tėsi kaukdami ir verkdami: 
koks tai velniuksztis, turbūt 
langiųvezia braszkejo ir dau 
žesi ežia pat in lango 
Pridėkit prie viso to, kad 
no galva sukosi, o kartu su gal
va ir visas svietas.

užsimerkdavau 
man rodydavos, kad mano lov 
lakiojo po tuszczia narna ir gu- 

Kad su- 
mažint baime, asz tuojaus už 
gesiniau žvake, kadangi tuszti 

apSzviest' 
negu visa:

nūs, mecziąu pinigus in kaire o „ž lnng0 bl|vo pckln
u žra i ty d a v a u sa v oir deszine, 

usus taio, kait) ne vienas pra. 
porszezikas visam sviete, 
davo, užtekdavo 
akia, barksztelt ’ 
k ry p te lt usa, —
liausiu gražuole pavirsdavo ir 
paklusnia avele. Godus buvau 
prie motoru, kaip voras prie 
mušiu; ir jeigu asz. pradecziau 
jums skaitliuot

Be
tik inirktol 
szpora arbp 

tai ir atkak-

kurios anais

kaukdami ir 
velniuksztis,

Kada asz

laikais kabojo man ant kaklo žinojo su dvasiomis.

romus
ma-

Deivas žino 
kaip... Žmona... Atleiskit, juk 

visaitai visai neindomu ir... 
neiszmintinga.

— Navatna! Vadinas, jums 
noretmu. kad tai butu ne ma
no žmona, o kokia nors sveti
ma moteris! O jus paneles, pa
inios! O'i"n jus dabar taip mas 
tot, tai kaip jus kalbėsit kuo
met apsi vesit?

♦

Merginos
nutilo. Jos apsigavo, 
ir visiszkai nusivylusios pra
dėjo garsiai žiovauti 
rienes
czioio isz duonos 
tylėjo.

— Ne, tai net... nesąžiningą!
— neiszkente viena

dar pasakot,

d

tai, tikrai matematikoj 
tektų skaitliniu... Dar pridėkit 
prie to viso, jog asz buvau pul
ko adjutantu, puikiai

neuz-
♦ ♦

susisarmatino ir 
nuliudo

blogaikambariai 
yra daug baisesni,

žinodama
) I 

žingeidus žinoti, ka szita.- 
galėjo mieruoti ir, pamatęs ii.- 
liskverbusi pinigu už puskar 
(‘S utaro, labai
“Kur tu, sako, broli, tiek gan
ai gauti pinigu, kad tu pir 

miau toks buvai biednas, ka<’ 
i-turėjai ka pavalgyti 
>ar puskarte pinigiiH 
i?“ 
'isa savo atsitikima;
‘ugnis iszgeso, tai ėjau pas ta

xi? pasiskolinti, beeidamas ra 
lau toki seni, tai paprasziau 

• is man pripylė in skverną, pa
rėjus radau pilna skverną auk 
siniu pinigu.” Turtingasis ūki 
unkas iszgirdes brolio kalba 
kaip tik sulaukė vakaro, tuo- 
aus visa ugni iszgesino, ir ei

na pas savo broli pasiskoliu'i 
ugnies; beeidamas ir jis pama- 
e ta seni bekuriuant ir su lo-

“A r t n nega 
lėtai, teveli, paskolinti man ug
neles ? 
lis: “
kampai ugneles.” 
ūkininkas atsigryžta, žiuri, kad 
jo visos trobos dega. Tas senif 
buvo Dievas.

Tolia u s bus.*

žinoti,

misistebe,j< .

szokau
mazurka ir turėjau puikiausia tamsus...
paežiuke, Dieve duok jai dan
gų. O koks asz buvau szaunus, 
ius ir nersistatvt
Jeigu kur apielinkej invykda- 

szposas,

sau negalit.

rrTrys merginos, kurios klan 
•<> •> ••i’:’’iuko.
ežia u prie

’•ridslinko ar- 
pasakoriaus ir in-

Vaka- 
jos visai nevalgo, ko- 

ritulelius ir

vo koks
nors iszlupdavo 
arba sudaužydavo 
visi žinodavo.
o ot 1 po ru c zi ko V i ve r t o v o.

jeigu kas 
žyiįui peise 

snuki, t-ii 
’ tai darbas

Geriausi daktarai pranaszau- 
butu pasiren

giąs ant prasiplatinimo plau- 
eziu liga arba influenza ir bu- 
boniszka plaga kuri prasidės 
ateinanti meta po visa svietą, 

valdžios 
)ie

Tik ' ‘e idant svietas
ar. i

tukstanezei Rusu 
Meksikoniszka 

konsulą Tokio, Japonijol, mels
dami iszdavimo praszpartu, 
kurie pavėlintu jiems apsigy
venti Meksike. Apie tai prane-

isz ju. —

Daktaras Long, isz 
sveikatos biuro oranesze a| 
tai senatui Wasliingtone.

■ 1 -**- ta    ■—III

4 i NERA CZION TAU 
VIETOS!”

Arti du tukstanezei 
adgal, ėjo. keliu 
.Juozapas ir Marija in

pilnas, viesz- 
užimti tur- 

Juozupas su Marija

motu 
du vargszni: 

Jeruza- 
lema, iszpildydami prisakymu 
žemiszko ciesoriaus Augusto.

Miestas buvo 
bueziai visi pilni, 
tuoliais.
nuvargia kelionių, meldže prie- 
glaudos, 
sza ūkdami: 
duokite

sze savo valdžei, kuri su mielu mums pasilsėti.
noru priimtu Rusus pas save.
Tiejei Rusai sziadien randasi nas juos atstumdavo kalbeda- 

eikite tolinus, czion jums 
ir ne esate tinka- 

Nusimine vargszai, nuėjo

inbaladoja in duris 
priimkite mus, 
koki kamputi

O kad buvo neturtingi, kož-

4 4

nors

mi: “ 
nėra vietos 
mi.”
už miesto, kur piemeneliai ga
nė gyvulėlius. Likos priimti 
szirdingai. Apsinakvojo varg
szai prastam tvartelije Betle
jaus. Ir tenai gimsta svieto Iž- 

ir ganytojas. Asilas ir jautis pa- 
tyrinetojas žino savo sutvertoju, puolė 

Raszto Szvento, apgarsino, buk abudu ant keliu, puczia savo
... . - - • « . *11 • 1 •

Siberijoi. Apie pusantro szim- 
to szeimynu aplaike praszpar- 
tus ir randasi kelionėje in San 
Pranciška isz kur nusiduos in 
Meksika.

Giovanni Papini, garsus rasz-
liniukas, kuris nesenei parasze 

‘ ‘ Gyvenimą Kristaus 
žinomas
nauja

kaipo
t,

savo

ir Kristui

Podol ant svieto užem

rankeles isztieses szauke vi-
“Jus visi, kurie vargsta-

ir sesutes 
eikime visi szia-

rainis ir iszgydys

o d a 
mieruo

Szitas ome ir pa pa sakoj 
savo

jog

petn bežaistant:

J > 
vaikeli

o

sako:

Atsigryžes sako sene 
kad tavo pilu’ 

Ugi kad tas

girdėjos'

smeige savo akis in ji.
tose pulkininkas

— ir nors asz labai stengiaus' 
užmigti, miegas bego nuo ma 
nes. Tai man rodės, jog vagy; 
lenda per langu, tai
koks tai sznabždejimas, tai ka: 
tai dasilytedavo mano pceziu
— vienu žodžiu rodėsi velniu k 
szeziai, kas kiekvienam suprar 
tuma, kuomet būni intemptai 
nervais. Bet galite sau persis-

i tu volniksz 
i, tarpe chao

so invairiu balsu, asz aiszkiai 
atskiriu balsa panaszu in pan 

kortom tąpliu szlepsejima. Klausau, — 
ir ka jus manytumėt!

kaip dabar atsimenu, asz važia ( girdžiu, kad kas tai ateina ori

Adjutantu buir’nt tankiai 
man reikėdavo važiuot ?po pa
vietu, Asz važinėjau tai avižų 
tai szieno pirkt, tai pardavi 
nejau žvdam ir ponam notinka-

I

mus (iszbrokuotus) arklius, o statyt, jojr tarp
tankiausia, i 
danga,jodavau 
nanelem arba pas 
dvarponius paloszt 
Nakti priesz

' OKIVJ V, m* p
po tarnystes prie- ’ czju sznabždejimo

pasimatvt sv 
turtingu:

Kalėdas, tai»

' m *

Kam gi reikėjo
jeigu toks galas? Nieko gero 

naša kojinio nėra.... Net 
žiopla!

— Pradėjot taip patraukiau 
ežiai ir... sjtaį ir nutraukėt... 
— pridėjo kita. — iszjuokimas 
ir daugiau nieko.

— Na, na, na... asz pajuoka-

panaites, asz pajuo
kavau. Tai buvo ne mano žino-

» i
• *'• 1

vau.;. — tarė pulkininkas. 
Nepykit

t

musu szir- 
dis, kurias svieto pragaisztin
gus kardas sužeidė. Apszvary- 
kime savo szirdis nuo visokiu 
nuodėmių, kada priimsime kū
dikėli Jėzų Szvencziausiame 
Sakramente, kad musu szirdis 
Jam butu teip malonios, kaip

jisai rado tikrus davadus apie 
dieviszkuma Jezuso Kristuso.

Terp visokiu Krikszczioniu 
nuo daugeliu metu ėjo ginezai 
kas kiszasi nekalto prasidėji
mo, stebuklus ir kitus svarbius 
dalykus ~— 
dis svietui, buk tas viskas yra 
teisvbe.

“ Daugelis žmonių tiki, buk 
Kristusas buvo geru žmogum 
ir iszmintingu mokytoju — ge- 
radeju žmonių, — raszo Papi
ni. “Bet da daugiau reikalau
jam. Reike tikėti, jog Kristu
pas buvo Dievu.”

“Tikiu, ir esmių persitikrin
tas, jog suradau tikrus dava
dus kas kiszasi tojo klausymo 
ir apie tai iszaiszkysiu savo 
naujoi knygoi, kuria neužilgio 
lazduosiu, kuriojĮę ;

dabar Pupini daro-

Szildesziltą gara. Szilde ir. garbino 
savo sutvertoju, tieji neiszmin- 
tingi sutvėrimai, kurie pasiro
dė geresneis užgeresneis už svietiszkus 
žmonis. Varguolei piemeneliai 
sveikina. /Aniolai žengia isz 
dangaus in prasta kutelia gie.- 

įįarbe Dievui ant 
augsztybiu! o ramybe žmonims 
geros valios.”

Panaszei ir sziadien tew at- «... • MM A K W * L '<5 ’ ’ i •

dodami: < t

Tas pats Ižganytojas 
___  

szirdi melsdamas: “ Atidarykįe 
sayo szirdies dureles, inlęisk

sitinka. ' 
baladoja in kožno žmggĮMjiį

sayo szirdies dureles, inlęisk 
mane in vidų, geidžiu atsilsėti 
tavo szirdije, uoriu su tavim 
gyventi*” Bet nedek ingi žmo
nis stūmė Ji nuo saves smauk
dami: “Eik szaliu! Kristau.!
o kitas sako:

J >
“asz t ąyes ne pa

iszrodysiu žysiu/’ Kiti vela kalba: “Sza-
- « 4 »tl« W t • •, buk Kristusas prasidėjo isz lin Kristau, mano szirdije ne-

nekaltos Paneles ir buvo Die- siranda tau vietos, nes asz gar- 
a ii m • • <r' f‘i w

vu.1 ’ bin u galinga Dolęri labiau už
f

buvo maloni Betlejaus prakar- 
tele ir kad mes galėtumėm 
siunsti drauge su aniolais ta 
saldžia giesme — Garbe Dievui 
ant augsztybin, o ramybe ant 
žemes, žmonioms geros valios.

—Lietuvos Dukrele.

T

SZVENCZ1AUSIOSGYVENIMAS 
MARUOS PANOS. 

4# *

Visa* pilnas apraazym** *pi* 
Gyvenimą Szv Marijos Panos 
'ib puslapiai.
Preke su pririuntimu tiktai 26c.

Puiki knygele

W. D. BOCZKAU3KA3-CO 
MAHANOY CITY. PA

* ii ■

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa 

viję kaipo tai viduriu užkietėjimą 
perszalinia, kosulį, dusuli, (junkurnr 
po krutinę, katara, strėnų skausmą 
kraujo tingunja, iszputimus, rugavi 
mus, gaivos skausmą, isagasti, nesuo 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio 
<la nesmaguma, tai nesikankyk virs? 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mu> 
žolių o suteiks jum pagelba ii svei 
kata, kaip ir daugeliam* jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valinio, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliilszo, nuo 
btrenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio 
vps, szlapinimosi lovoje, vandenine? 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau 
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo bait-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszal 50c. Pa 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ri plei*k*nu isz- 
valimo 60c. Visu rpetų gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50, Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu Žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda

I

i

I

I

k

tave, todėl mano szirdije tiklį-

**** * ‘

Ll*tuvl»«ka* Gr*b*rlv*
K. f RĖKLAITIS

f ♦

Laidoj* numirėliu* pagal 
naujau*!* mada ir-mokai*. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamo* preke*.

Sle w. SPRUCE ST.

it>

MAHANOY C1TY, PA.
■U, ■; i ■ ?Telepon** No. 149

tatata

na, o žmona už ve iždo s.
— Taip!!
Merginos tuoj palinksmėjo, 
aku es suži' e’o... Jos prisi

slinko prie pulkininko ir nilda- 
mos jam vyno, apibėrė ji klau
simais. Nesmagumas isznyko, 
greit isznyko ir vakariene, ka
dangi merginos su dideliu ape
titu pradėjo valgyt.

Verte V. R.

— as?
t

ir atidarėvau isz (Čenstakavo in kaime 
Szavelki, kur 
tarnvstes reikalais, 
vo, turiu jums nusakyt 
keneziamas... 
ir dūko, kad net arkliai cziau- 
dejo. Szalti dar galima butu 
pakęsti, Jjet persistatykit sau, 

pagavo mus pus- 
Baltos szmeklos sukosi 

laksto kai szetonas nriesz ausz- 
tant; vejas dejavo lyg kad bu- kaip pūkas nusileido ant mano 

kas atemes; pceziu. 
In deszimts

pusiau kelv 
nis.

mane pasiunte 
Oras bu- 
t, nepa- 

Szaltis pyszkejo

mano durti, kosti 
jas...

* 
klausiu as?

* *
— Kas czia ? — 

keldamasis.
Tai asz... nebijok! — atsilie 

pe moteriszkas balsas.
Asz nužingsniavau link du

rų... Keletą sc k u nd u
kus asz pajutau, kaip dvi mo 
teriszkos rankutes, minkszto*

praslin- * ♦ ❖

Skaitykit’- “Saule

tu isz jo paezia 
kelias pražuvo...
minutu mane, vežeja ir arklius 'del manes brangesnis už gyvas- 
aplipino krūva sniego.

— Jusu mylista, mes pakly- 
dom! — tarė vežėjas.

— Ach, po velniu! Kur tu, 
balvone, savo akis padėjai? ha, 
važiuok tiesiai, gal taikysim in 
koki narna.

Na ir važiavom mes, 
džiojom, klaidžiojom ir paga
lios apie vidurnakti musu ark
liai pasijuto prie 
Bojedo vs k i o, tu r t i ngo 
Lenkai ir žydai man vis tiek 
kaip krienas po pietų, bet rei
kia tiesa pasakyt, szlektos yra tvirta ilgu buczki, ir galiu pri

siekt priesz viso pasaulio mo
teris, asz iki grabo lentai neuž- 

•I mirsziu to buczkio.
,♦ * ♦

Pulkininkas nutilo, 
puse stiklo vandens ir lengves-

— Asz tave myliu... Tu esi

Kur tu

vartų grafo 
lenko.

I ti — tarė moteriszkas malonui 
balselis.

Karsztas kvėpavimas dasily- 
tejo mario veido... Užmirszes 
apie pusni, . apie dvasias ir 
apie viską ant svieto, asz aoka- 

I binau jos liemenį... ir koki lie-
klai- meni! Tokius liemenis gamta 

tegali pagamint tik pagal už
sakymu, viena syki in deszimtr 
metu... 
karszta ir puiki! 
kinu, tvirtai

Musu lupos susiliejo in

Plona, lyg iszdroszta 
Asz neiszlai- 

prisispaudžiav

inalo-priimni žmones ir nėra 
nesniu motoru kaip lenkiszkos 
panaites...

,Mus inleido
tuo laiku gyveno

I • • i

♦

Pats grafas
Paryžiui, ir

ja...

iszgere

veju mu.u loloms, knygom, ir popie- mus priemo jo užveizda lenkas niu balsu vėl tarė:

€S3

I

APITAL STOCK >126.000.0’ *
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS I623.858.fl2

Mokume 8-eri* procentą *ni 
<id*tu pinigu. Proccnt* prid*d*n> 
r te ju*u pinigu 1 S*urio ir 1 
iepo* M*» norim lc*d ir ju* 

určtomet reik*!* «u musu b*nk* 
iep*iiMnt *r m*i*» *r dideli*

, H BALL, President** 
Geo W BARLOW, Vico-Pm 
loa E FERGUSON, Karterius

a

i
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J. G. BOGDEN
<22 W.Long Ave. BuBofe, Pa

I Jetuviszka* Bankierim 
ir I.aivakurezih Agentą**

M

'M

j Kazimieras Chapczinski. A. tsi- Ant rytojaus, kuomet asz 
i valandos' pažvelgiau nėr langa, tai pa- 

kaip asz jau sėdėjau u^veizdos maeziau, jog pusnis dar pasi- 
stuboj, juokus )įreęziąu su jo didino

rvttit. Pttczia» gmi^u ir losziau kor- buvo važiuoti. Reikėjo yisn 
tom. Iszloszos perikis z raudo- diena sede,t pas užveizda loszt 

Jeigu norit* pirkti *r parduoti nam* nuosius ir

M. Žukaitls,riu gromatoms,
451 Hudunn Ave. Rochester, N. Y menp, nepraėjo nei

CHAS* S. PARMLEY
R**l E*t*t* A***t. Notary Rubli
i ’'i ,? 'f . iujii*n n .iiiniimwort.', ,n. i

paezia, geriau
• •• . Jokiu budu. negalima

Reikėjo visa
W TRAŠKA U8K.A8

PIRMUTINIS LIETU vi SZKA1
GRABORIU3 MAHANOY CITY

. jl i®

1

prisigėrės papra- kortom ir gert. Vakare ašzivel 
name ir ly- 

mane giai yidurnaktv asz vėl aoka- 
lięmeni...

Taip, merginos, jeigu ne meile,

ui keripkiUa po mane, to jumb įzįau gult. Nesant viętos už- buvau tuszeziam
U raikai* atliksiu. Randąvoju namu yeizdos kambariuose,

i. tnszlurinb 
namus Ir fomlcsius, automobilius t,t

ta*M

ir kolektavoju randa*
L

i Kampa* C*t*wl*** l» Marltot St
v. Xi yMaU» t

nuyedo in **rafo rumu^.
r f i ‘ . i « '

paklauso užvoizdat ’ lydėdamas t asz bucziau palipęs isz, uuobo-
Jus nebijot \ szpieklu? — 

ciiicirt *5tin! rrrln ’ ninn o

hinau pažinstama
ridnj* Irano* 6umtro«!o x 

tutnmnbiliu* d*J laMotorin m, 
Mn|uM. r***lijv. ***hr*<p 4<bm> M ĮA 
•M W. Ctaitc* fe Mofetaft CM* £»
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| Kuczios Naktis
1 
J

(Vaizdelis isz Baltgvdijos.)
1

11VH

— Ar yra isz Gajavo arkliai!
— Czion, sztai!
Ir apdriskusioje skrandoje 

bernukas, pamelynaves 
szalczio, vienok draugiszk
sz\ psmiamasi. atsistojo prie 
klausianczitija, rodydamas ra 
ka ant saves, paskui ant rog 
uždengtu prasta namu 
uždanga, pakinkytu

1 1 ,1 
I*
I

J

A

rt

A vaja, a vaja, mano kūmutes

/ A •* ■ t f f.... > i ’T

TARADAIKA

SUSITVERK NAUJA DANISZKA, KOLONIJA ŽIEMUOSIA.
. o • , l,1 ?’ * ♦ 1-1, ■■ < " 'V *1 V'* t? v, I ’ > I » "

SAULK
.V; f ' i’ ... i. L? 

■yr* !■ Nr*—»

ji

Paveikslas parodo nauja Daniszka kolonija Scorebysnnd, Greenlandijoi, kuria suradi
E;nar Mikkelšen. .Jojo laivas plaukineja inlunkeje kampelije ant kairoses o mažas paveiks

o

I

I

I1

1
I

1

kaip kūdikis, 
isz pamelyna- 
ir akys isz po 

žvilgėjo,

Jis juokėsi, 
Bali i jo dantys 
vnsios burnos 
skruostu linksmai

>om lai k kada szaltis ant vei
do siautė baitais plotinais, kaip 
'iktoji angis kandžiojo ausis, 
er prasta apdaru nusiskverbe 

iki krūtinei ir nugarai.
Merginos nutilo. Paslėpė net

dari
su pora 

nuszcrtu vidutinio ūgio arkliu, savo kojas, susispaudė, sėdėjo
—4Kur antroji panaite? — 

paklausė jisai. — Ponas liepe 
parvežti dvi panaites nuo ge- 
ležkeldvario.

— Dvi ir parveszi, mano mie
las. Yra ir kuparelis.

Jaunas bernukas

■■ i<r memos. Szaltis gnaibo 
jas sulyg kaulu, vejas persis- 
kverbdama per lengvins skran
dutes degino kaip ugnis. Jod
vi nemato jau nei kelio, 
apielinkes, užmerkė nualsintas 

vien tik akis,'drebėjo atveju 
szypsojosi. Privažiavo prie st o- Savo likimą jodvi

duriu, sudėjo in roges Danilkos rankas

nei

5

ties duriu, sudėjo in roges. Danilkos rankas 
daigtns, rūpestingai apkamsze į Dievo Apveizdai. 
mererinu koias, pofam užlipo | 
ant ožio, pliaukšterėjo

Jodviem rodėsi, 
poru ! žiuoja baisiai ilgai, 

« I t • 1 • . *

a t ve j lis. 
pavede in 

ir atsidavė

jogei va- 
bauginosi 

sykiu nugrubusiais delnais, idirs'elti aut svieto ir visiszkai 
suszvilpe ant nežinojo, kas dedasi.

rogutes sustojo.
— Kas pasidaro? — paklau- 

apaugusi se jodvi.
puszaitomis, i Baime apėmė jis. Viesulą ne

tižo jau augsztai, 
kaip dalgio aszmenys 
nuo žemes suszalusi sniegą ir 

ant

paėmė vadeles, 
arkliu ir rogutes niicziuože. 

Iszvažiavo in lauka 
legszta, kur-nekur 
nuskurdusiomis 
berželiais ir ėgliais. Kiek akys 
užmato, niekur nematyt 
gaus sodybos.

Szaltis buvo baisus ir su ve
ju, ka griebia iki kaulu, 
ginu nosys, truputi iszlindu-! Teip tamsu pasidarė, 
sios isz po skepetu, paraudona- ' vos stovintis 
vo kaip nunokusios avietes 
dvi spaudėsi viena prie kitos ir 
slėpėsi.kaip galėjo nuo

Staiga

lelis pa rod M ikkelsena.
linai n« !■!»..

trankė

lygu, I

žino-

Mer- 
iszlindu- i

♦ I

Jo.

ale žemai
plesze

nesze ji, purto ir draike 
kelio.

jogei
Danilka buvo 

matomas, baltas tarsi isz snie-
go nulipintas.

Tiktai isz szalievėjo 1 
Prieszai jas leidosi kruvina kasžin kur mažiutelis 

nuskesdama lis.
i — Gal panaites užeisite 
Mendeli susiszilti!

saule, povaliai
pilkuose nkuose sniego, 

parvažiuosime iki— Ar 
uakeziai ? 
mergina važnyežios.

Galva jo apdengta kepure 
ingi jo ant saules 
aukso spalva.

paklausė viena i jodviem nuolankiai.

S mirgėjo 
žibure-

pas
— prišildė

Staugiant is
krumus. apipildamas juos snie 
gu, szvilpdamas apnuogintuose

Szitoje nožmioj( 
merginai pasi

rodo akyse kasžin kas, ka mete gu! 
tokia szviesa, kaip blizgantieje 
vabalėliai vasaros naktije.

Sz vyst ere j o 
užgeso.

Staiga arkliai mėtėsi in sza- 
li. Viši atsigryžo.

Isz tankumvno isznere kas- • ■

žiu kokA pilkas daigias ir sus
tojo ant ledo netoli nuo pyly-1 
mo.

— Vilkas! — suriko mergi
nos nesavais balsais.

Danilka tylėjo, drueziai lai-
. prnnksz^zianczius kiai, kvmiai,

žagaruose.
vietoje vienai

ęzion,

— Reikia užžiebti ugni.
— Nepaėmiau degtieziu. Vi 

same asz kaltas! 
siu!

— Neszoksi! Rėk, rėk
!” gal nusigąs.
Pas jam patiko.r

isz D a n i 1 k os -d i d v v r i o.
.lis stovėjo paeziame prie- 

Dievo szok- szakije, neturejes dar laiko su 
I davadyti savo rubus. Jis deve 

gu- , jo ta paezia sudriskusia skran 
pri-

4 4 t

I dute, ant koja sziaudais 
! kimsztas vyženas, ant ^oidovyzvnas.

— Agu, agu! Age, agu-u-u-u; tas nats. kiylikiszkas szypsoji 
ton ir — suriko jis isz viso vieko.

— Agu, agu! — pritarė jam 
dreliantiejie, silpni balsai.i

i m a si.
Viena daigia 

pa t (‘myli aid jo,

nuo

rili J
■ III

■■’M
■< i

'i IT
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— Tai dar ne Gajavas? 
— Kas tau!

spi/idulir i lio.
, pecziai. | 

kaklas, rankos neiknomi neap 
dengtos t vežiojasi isz szal
czio.

Atsigryžo su paprastu 
szypsojimosi. Skruostai, 
kiai, plauku 
nuo sniego.

— Davažiuosim! —
— Ponas liepe vyti

Dar adyna k e-

Ausvs

t vežiojasi

savo 
anta-

galai pabaltavo'

— Jėzau, Marija! Kai p-g:

,.i
, lfl mnn.un.kxui u

Na tai vyrnezei ir Kalėdos, 
Darbai gerai eina neyra di- 

delios bėdos,
Kožnas sziek tiek kokio nors 

ge ry m o pa si sz tų >a v o, 
Ant szvontes ome koki lik 

. . gavo.
Juk Kalėdos, reik pagirksznot 

Keike biski pabalavot,
i Tai ve, ana,

Juk žmogus ant to gyvena : 
Užsidirbt, 

Ir pradirbi.
Kaip žmogus pinigu turi,

Tai no dangaus geisti negali,
Su pinigais rojus ant žemes,

O danguje juk niekas pinigu 
neturės.

A’ieni sako laikraszti užsira-

I
Ii

Mji'j

' i ii
iH
'J
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i
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galima buvo 
o tai, 

antras jukof 
grusziu

0 naminio alausjoge i

3 

Jaunos, patogios ir sukum
pia bobutes, 

Ar pjovėte žąseliu.
Ar turite parsieitu?

Juk jeigu ant Kuexios kisie
liaus turėsite,

Tai ir apie gardies mesutes 
neužmirszite,

Nugi ir viry tos reike pasi- 
szapuot,

Kad ir munszaine turite nau
dot.

Ba kagi sveteliams daugiau 
duosite,

Jeigu geresnio sztopo negau
site ?

Jeigu pas jus atsilankis per 
Kalėdas, :

Apsakyti apie savo bedas, 
Apie kaiminku pasielgimus, 

Ir juju apsiejimus.

Kuo daugiaus!
Ba juk privalgius mėsos. 
Iszsigerti reike visados.

Vandeni kaip karve neriauksi 
Tiktai stiklą iszgorsi, 
Reike biskuti iszgiart 

Tiktai nepasigert.
Vyras kad ir persigers ir 

persies,
Tai jojo kvaraba negriebs. 

Bet bjauru žiūrėt ant bobos, 
Girtos ir da apsivemusios. 
Tiek to, asz viską žinosiu, 
Ba po szventei kalėdosiu, 
In visas apygardas atsilan

kysiu. 
Ir apie viską pagiedosiu.

Meldžiu visu per szvente grą
žei užsilaikykite, 

Žmonių nejuokinkite.
0 dabar vėlinu del visu, 
Alano kumueziu mylemu, 
Sveikateles, meilumo, 

Skabros godrumo 
Darbszumo, 

Ir sz va rūmo.
Idant stubas szvarei užlaikytu 

Blakes isz lovų iszvaikytu, 
Valgi gardžei pagamintumėte

O daugiause liežuvius suval
dyt umete, 

Vaikelius paguodones mokin
tumėte, .

Nuo tabako rūkymo gintumėte. 
Dukreles gerai privaktuokite,

Vilkai jau pribėgo buvo prie kle°ku bliudas, 
arkliu, staiga jie staptelėjo ir 
paszoko in szali. t |

Tada nelaimiu**! 
ei n e staugti, 
visu pajiegu, nuo baimes ir pa- po pasninko ir baimes.
vojaiis,

Rotam užkimo ir roke netai-
pa si ba i sėtinai.

Persigando arkliai vėjo snmr
kuinu bego, suglaudo

ir spardydami

keleiviai
k h kti, rėkti isz

i kvdamas 
a rklius.

Isz tankmes
pilkas taszka, potnin troezias ir priinkszdami 
ketvirtus. Jie susivienijo st'iug uŽD^kalinemis kojomis, 
darni kaip szunias

mažais žingsniais rogu

iszszoko antras ausis,

*■,

važiuoti, kad nieko nematyti ?!, bėgtiT T — — — ---- ----- — - ------ - e -

Pasiliksimo czion nakvoti! Ki- pėdsakui, 
laukuose, pa- 

T
j taip pražūsime 
klysime, vilkai užpuls

— Saugok Dieve!* O * ’ V- • • * ’ W , f 1

žinau szita kelia; žinių ji kaip I
I takeli in savo

ir p ra d t‘jo 
i

Vilkai bego paskui, 
atsilikdami, — 
jo j u žalios aky

— Vardan 
pusbalsiai

Asz juk , Danilka.

grin ežia! —

bet jau 
isžtolo žybezior

- Dieve, gelbėk

su grvbais, tre°zias
| ketvirtas sziup:nio, cziela silke 
ragaiszius ir puskvorte degti
nes “atitaisė” ji kaip prider 

Mažo r 
jo akys žėrėjo, o raudoni veidai 
11 u o s z a 1 c z i o i s z s i p u t o.

Pamatęs ponus, 
jiems pasilenkė, pažvelgė 
draugu ir užgiedojo:

Vakare isz vakaro, 
Isz dangiszko dvaro 
Mums žinia parojo... 
Pagiedojo į r

atitaisė”

Ii jis žemai
aiU i

ko jus galima priskaityt,

$

J

kiekvienas pa
i eilini ėjo prie stalo, kur buvo

Tėvo ir Suium^! 
persižegnojo vaitojo merginos.

I i
— Begkimo, bogkirne! — ro

ke merginos,

— Ne, panyte, 
dvasios!

mus! — , czesla rojam i degtino
— Danilka! kitaip mes gie-

atsake . priesztaravo bernukas. — Asz szalczio atsistoję 
arklius į judvi, panvteles, parveszir

neveižiant ant ges suriko 
1 rogese, nn-1

mesdamos skopiatas nuo galvv

Piktos (lojome ant rogių! — linksmai 
uždusęs ir užside- pasak*' iam vyresne ii mergina. 

| — Kita in, sakai, panaite

ne!

Knygas visokias skaityk, 
Kiti sako: ka skaitymas pri

duoda T 
Bene ramuma duoda.

Tokiu pilozopu daug turime, 
Mažiausioje skylėje rasime, 

O nelaimingi jus vaikai, 
Jeigu teip galvojote kvailai, 
’rie

Ir prie kokio gyvulio prilygyt?
Bus viskas gerai, 

Pasitaisys Juozai, Džimai ir 
Petrai, 

O kad ir užmirszo skaityt, 
Bet visi prižada “Saule” už

sira szy t,
O kad ir biski vėlai, 

Tai vis vyru ozo i gerai.
Ne vienas ir kaziru iszsižada 
Laikraszti skaityti prižada,
O tie jei ka laikraszti užsira- 

szys,
Ir lyg smert skaitys, 

Tuojaus merginas geras už 
pa ežiu les gaus, 

Namieje sėdės po urvas kud- 
lu Besiraus.

Pinigu daug turės, 
J r ant senatvės biznioka už

sidės.
Ant pagalios:

Tegul jus visus Dievas sergs
ti nuo bėdos, 

Tegul sveikus ir gyvus užlaiko,
Tegul kožnas kanuodąugiati

se skaito, 
Po pabulkes nesitrauko.

Tegul toji szvente ant gero 
iszeina, 

Ant naudos dvasiszkos nueina

Kita metą daugiau padai- 
t"... nuosiu,

Jeigu sveikas ir gyvas busiu.

i
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Danilka.
I r szniokszdanms, 

siu balsu, jis pradėjo veikiausį 
giedoti, nuo 

iszmokta

užkimu-
‘ / ■"1 ■■

užklauso jisai.
— Tada 

cziaus.
— Na ir

(r 
r* iedojosi p ra s-

klegeti, nekaip
ii persiskyrė. Du bego diedo kasžin kada 

o paskui in vienu Azonu kelio, o du kitu ir 
ten .Du

idant ant vakarienes prispet' kaip vidurdienije — Dieve ne-,ir žiūrėdamos m užpakali.
in namus.

— Viso kelio trys mylios ?
— trys, sako žmones.

verstu,miestelio deszimts 
nuo miestelio adyna 
mo. Panaites suszale galės su- 
szilti pas Mendeli kareziamo
je.

-- *”i ar nes''al+a .’
— Ne! — atsake jis szypso 

damosi. — Važnycziauju jau ' 
. deszimts menesiu.

— 0 kaip tavo vardas?
— Danilka nuo

Gučas po tėvu. -
Arkliai bego smagiai.

tis juos nubaltino sulyg paežiu 
ausu. Bernukas tai szvilpe, tai

o
važiavi-

y

paklysiu!
ežiuką apsiszilti,

Praszau tik trupu-1

Iki : roges! Netoli jau namai
I 1 1 • I • I

VillA
( \ V I 1 LJ

nedorėliams

susilvgino su rotomis.
1 Arkliai loke kaip vejas; vilkai 

To- tramdė ju szuolins, atveju at
vejais nnogandžiai staugdami. 

Danilka žinojo, jogei 
kojos veja paveja,

su
giesme:

Vakar
laukia vakariene!

— Ne, mudvi bijomesi! 
kis pusnis! Baisu!

Bernukui vienog sukosi apie 
uosi kvapsnis gardumyny, ku- 

iis užsimano 1 
sai net puolė merginoms ran
kas bueziuoti ir maldavo:

— Kaip Dieva myliu, 
nėra jokio pavojaus. Gajavas 
vi’ • U-ni a” arti, 
nedidutį s pilymas, 
dvaro pievos ir alksnynai. Kad 

iMiczimi ir nerogis. tai ir 
tada noapsirikeziau. Nebicsku 

gine arklius, tai gyre juos, tai szituomi keliu ir in paczta ir 
daktaro czia *n vyresniąją mergina.

“Vakar nakti
\rakar nakti isz vakaro, 

dvaro,

k a s 
vilkams ta’kvtu! — atsake Da- 

isz vakaro, nilka didžiuodamasi.
| — Szitu Kalėdų niekados ne- 

isz užmirszi?

krikszto, o

— pak- 
užsikretusi jo

su
aguonomis ir

grybais ir

puryjo.
— Ir tu skubiniesi ant va k n 

rienesT — paklausė vyresneji 
mergina.

— Žinia, skubinuosi! —atsa
ke bernukas. — Atsivalgysiu 
už visus adventus vienu ypu. 
Jau asz suėdžiau szeimynbuti- 
je, koki ten bus gardumynai.

— Kas-gi ten bus ? 
lause merginu 
linksmumu.

— Juka bus 
kleckai bus su
saldžios virytos gruszios. Beto, 
kožnas gausime po silke ir pus
kvorte degtines.
užtiesti stula staltiese kaip pa- 
lociuje, o szieno asz atneszian 
geras razgines, idant paskui 
kožnam arkliui užtektu po glė
beli. Girdi, beri, ir tu paragau
si szveido szieno,* užtai begk, 
begk kiek tik drūtas!

Beris prunksztelejo teip, jo-
* " _ - M .

Ponia liepe

vilko 
jis žinojo,

ragauti: ji- jogei iki Gajavui dar mylia ke-

teip

Puszynelis, 
o ten iau

lio vra.
Arkliai bego isz visos galės, 

o vilkai neatsiliko užjmkaliji’ 
— atkakliai, jie jau 
prie rogių.

Jsz dangiszko 
dangiszko dvaro, 
Mes kavom žinia!...
Nuo kelio jie nnsiverte aut i 

lauku, pievų; in alksnyną. !
Bernukas, pasilenkęs prie i — Duok Dievo 

arkliu, be žado, pamotes kepu- laimėjo ir svoikatoie sulvg
, giedojo likucziais savo bal- Naujam Metui, o no Nauju Me- 

gulodamos ant tu sulyg Triiu Karalių,
Dieve duok

i mums laimėje ir sveikatoje su-

3 3

— Ir vilkai iszmoko kriksz 
czumiszka giesme, panaite!

Paėmė puskvorte degtines ir
t pasikloniojo ponui žemai, 

prie! — Duok Dievo <dagyventi 
svoikatoie

re 
artinosi so; merginos, 

rogių, padėjo jam kaip Triiu Karalių,
0 po

Dar minutėlė ir szoks bernui galėjo.
Pagalios Danilkos balsas už- laukti nauju Kalėdų. t _ * T

Iszsigere. pastate stikleli ir 
rankas.

arba szirmiui prie pirsžiu ir ta
da bus., vo viskam!

y t 
it 
1 
j

V..u'

Idant bambileis nesitrankytu, 
Namineis darbais užsiimtu,

Ba isz vaszkinea lelukes, . 
Niekam netikia mergiukes!

————hM^wiii i —y——
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pas mėsininką ir pas
in miesteli važinėjau kasdien! I 

nesibaimija.
Sziadien juk tokia vakariene, 
o mes kaip nekrikszcziai koki 
sėdėsime kareziamoje! Juk tai 
griekas priesz 
priesz žmones!

— Danilka, tau dauginus ru
pi kleckai ir silkes, kaip mud
viejų i
— suszuko viena mergina.

— O jeigu mus
kai ? — prižiurę antroji.

— Ka vilkai? Jie užpuldinė
ja čigonus ir žydus — 1____
ežius. Negirdėjau, kad ka kita1 
butu užpuolė.. *

— Na, kad teip, tai važiuo
kim, — nusprendė vyresnėj!.

kimo ir jausdamas save neby-
— Panaite! — tykiu ir klai- liu. jis atsigrvžo nusiminęs.

Vienog užpakali je rogių bu- davė ženklą draugams ir visi 
ūkai, iszejo isz grinezios.

— Ka? —atsiliepė anoji be- bekrasztis laukas ir naktis. Nei 
žaliu ki- kai bego in kaima.

| Gimdovienatini Dieva tikra- 
Ir staiga persimainęs Danil- ji 

, burna

k i o h** U-u nraszneko važuy-
vo tik balzgani, tirszti

pilkųjų taszku, nei 
birksz’ziu, — nieko!

visiems nahucziaves

Sz’iltije ir pusnijo kalėdiniu-

KALĖDOS.
J'l

.«

ITaigi ir vėl atėjo linksmos mums Kalėdos, 
Ir vėl sužimba žmonių linksmi veidai, 
Užmirszta savo vargus ir senąsias bedas 
Ir isz naujo meiles girdėti visur prižadai. 
Žiba szeimynos szviesi Kalėdų žvaigždute 

r

veik žado netekusi.
— Imk vadeles!
— Ka tu sakai?
— Imk vadžias! Arkliai žino kos veidas sudrėbėjo,

i prie pat susieziaupe ir isz po pamelvna- 
duriu. Valdyt ju nereikia.

— O kode! tu nenori laikyti? dantys.
— O matot! — susznabžLlejo 

tisai be balso — 
kiau, kad jie ima 
kriauezius.

Dieva ir geda kelia, parvesz judvi
vusiu lupu iszsikiszo jo balti

— Asz eisiu ant vilku! Aszl
ir tavo paties gyvastis! ežia liksiuosi, tada jie jus no-

užpuls vii-
sivys, Dieve!

— Ka szneki? Ka darai?!
Ji pagriebė jam už skrandos 

nesą jis jau viena

ar asz nesu
tik čigonus 

Mat kaip tik isz- 
girdo, kad mes krikszcžionys, 

Tegul juos

Su Dievo žinia Žydu Vifle- 
ine.

Idant užlaikyti 
pat galo, turime dar pridurti, 
jogei ta nakti Danilka-didvyris 
buvo girtas, kaip ir kožnas pa
prastas smertininkas.

teisybe iki

'1.

koja sieke tai ir atsitraukė, 
kriau- žeme, szokdamas isz rogių. - negerasis grebia!.

Teip prider daryti pagal — Nu, tai ir namieje. 
teisybe! —atsake jisai. — Asz dan Tėvo įr Sunaus 
jus prikalbinau tokiam ore va- beri, gausi szvepto

/ijl
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Tėvams, vaikeliams, ir szeimynai ramu 
Ir tetuszelis ir mylimoji sena motute 
Gėrisi vaikeliu nekaltu džiaugsmu.
Czia dovaneliu atnesze gerasis senelis 
Pabėrė tyczia, gražiu dovaneliu teip daug, 
O iv knygute gavo paaugės geras vaikelis 
Su dovanėlėms ir salduipynais podraug. 
Taigi, ir vėl atėjo mums linksmos Kalėdos 
Įr vęĮu sužimba visu linksmybes veidai,

, 1
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Ant J. Sakalauskas 
UETUVISZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJA3
Užmirszta žmonis savo senąsias bedas
Iv isz naujo meilėj girdot visur prižadai! 

-j- i-  t  

Antanas Ramanauskas
Lietuviukas Graborfrte

MILL & PATTĖRSėN STS.
* D*. t“

Var- 
TprrU) 

sziepo!... 
žinoti, asz invedžiau in beda, U! kaip czion ant lauko kvepia

i v • ------

važiuoti szalinti! Imkite vadžias! 1 nesakiau, kad isz kelio nenu- 
| Abidvi merginos atkiuto ir, klysime, Tik panaites frupuu

• MM

Pabuvoję trumpa valandėlė tai dabar pats turiu ja ,ir pra- aliejumi ir ragaisziaisD.
. . . . . „. ..  i’ x: i.. -—u:„„f I______ i_> — i j » _ i._i’

kareziamoje, leidosi 
be kelio ir pėdsako.

. Pusnis pasiutiszkai siautė. nemislydamos jau apie vilkus, tupėjote baimes!
. Pravažiavo pro miesteli ir insikabino in ji ir laike isz visu i Per visa kuczią ir selęanczįa

gei ji apsiauto tarsi durnai, o pažadėtoji puszyneli. Važny- najiegu rogėse.
bernukas kalbėjo toliausi

— Q paskui eteimę su kalė
domis in palociu pas, 
Nėra abejones... bus ir kita pus1 pylymo, tarpo karklynu

ppnus.
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Valgiu Gaminimas
---- IR ----

N imu Prižiūrėjimas 
Koina moteris ar mergina 
privalo turėti asla knyga 
ir . ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato Drūtais 
audeklineis apdarais Pre

ke tiktai.. . $1.50
W. D. BOCZKOWSKLCO. 

MAHANOY CITY, PA.
. i iiritelu.'ii uL 11*11 - V     ; :a ė KM'U . tu i •' 11 t'■
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I.hidojt. Kuou* Numirėliu pūgai Nau 
įausta mada Pigi preke Teipgi 
pristato automobiliu* riaokiem* 
'•eikaląm*

Parduodu visokius paminklu*, did* 
liūs Ir mažius už pigiausia preke, to 
del jeigu pirksiu POMNINKA ta’

Pigi 
«utomobiliu>

ST. CLAIR, PA-
h.-. < ' - g. X

Issbalaamuoja ' ir laidoja mtauta*
I T ,t, , , _
sela nuo papraactiauflfo iki įĮrakil-

Iv. | diepa merginos pasakojo te- 
A r isz proto vrtms ir gipsinėms apie sayę

- - - - , .. l v r fe >
U

| Kada priep^biiejo suskambę- ____  ________
— Skambalo nėra! — atsake je skambiilolis ir sudžirzg’ojo ų.rekpk.it,,cė pusNnane, nes as* galiu jn

r visi iSZ- mis pigiau geriau* parduoti negu kiti

Kas tau?
iszejai? ^epikrutyk!.. O, Dieve nuotiki.( 

Užvužiavo ant ilgo ir siauro Skambinti reikia. I
1 ir

ežia linksmai szvilpavo ir mer
ginos palengva susiramino.

kvorte. O po tam nuszoksime brūzgynu styrineziu isz nieką- jisai, stengdamasi isz rogių isz- kalędipinku smpikai,
įn kaima pažu jot i!

A
I dos neszienauįamos plynos. Į siversti, .ėjo ju paklausyti hr pasistebėti * 333*331 w. c«ntr« M«h*noy city 

u :l ' ' ‘ ;I

ant visokiu kapinio.- Pastabu* parap* 
aria nuo papraactiauMu iki prakil
niausiu. Paraanido' automobillua del 
laidotuvių,"' vąšeliu, krikastyulu ię 
kitiems pasl vaiki# j imama, 
Bell Telefonas. UTB M. 
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BAULK

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
•< ■ “ i;

Praėjusia
Lawrence ka

yH
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— Sercdoje Kuczia.
-—- Seredos vakaru atsibu

vo kriksztas dukreles p. Kazi- 
rivru Lapinsku, W. Spruce 
ulyczios. Dukrele aplaike var
dus Irena-Mare. Kriksztu tė
vais buvo poni Lapinskiene isz 
Hazletono su p. Juozu Kviete- 
laicziu isz miesto.

W.

musu ne- 
neszios
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— Szia sanvaite 
sziotojai laikraszczio 
po miestą kalendorius del mu
su skaitytoju. Kaip ir praeju- 
siosia metuosia taip ir sziinet, 
neužmirszkite apdovanoti tuos 

užjuju

— Petras I Ikon is likos isz- 
vežtas in Pottsvilles kalėjimą 
už apipleszima Felikso Paku* 
skio, kada tas ėjo namo.

— Vladas Petreviczius, gy
venantis ant Oak ulyczios, li
kos sužeistas in koja Packer 
No. 4 kasyklosia. Jonas Navic
kas, 232 Ė. Lloyd ulyczios li
kos sužeistas prie W. Shenan
doah kasyklosia kada ėjo atsi
imti pedes.

t Nulindo

Frackville, Pa. —
Petnyczia prie 
sykiu likos elektrikiuotas jau
nas Lietuvis Antanas Maslauc- 
kas, tukstanezei voltu elektri
ko perėjo per nelaimingo kana. 
Velionis gimė Lietuvoje, pri
būdamas su tėvais in Amerika 
būdamas vaiku, 
liam nuliudimia paežiu, 
liūs, kėlės seseres ir brolius.

Tamaqua, Pa. — Silvestras ateiviai inleisti in 
Merkeviczius mirė Pottsvilles Valstybes, ir 
ligonbuti |)iaeita 

I vi*

sztraukos isz Emigra
cijos Virszininko 
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Paliko dide-
teve-

Tamaqua, Pa. —

Ka tik iszleistas spaudai imi- 
" gracijos virszininko raportas

yra labai indomus. Per fiska- 
iszkus metus, baigiant Birže

lio 30, 1924, isz viso,
Suvienytas 

76,789 ateiviai

706,89o

nesziotojus dovaneliu 
patarnavimu del jus per visu 

szirdingaimeta, už ka jums 
bus dėkingi.

— Per Kalėdas 
ofisas ir spaustuve 
diena uždarei i.

Saules 
bus
i t * į

a ūgli- 
pavieto 

. ketina mokėti priesz Kalėdas 
idant 48,000 anglekasei turėtu 
pinigu ant szventes. Suvirszum 
milijonas doleriu bus iszmoke- 
ta.

— Pas V. Rynkevieziu gan 
site geru siutu ir visko kas yra 
reikalinga ant pasivedimo. Ant 
Kalėdų duodu 
prekgs.

— Musu paviete sziinet isz- 
apsivedimo

lyg sziai dienai 1839, o ant per- 
siskvrimo užvede teisutis 129 
poreles nes negalėjo sutikti, 
isz kuriu puse aplaike persis
kyrimus. *

—- Tadeuszas Meszkinis isz 
Wilkes-Barre, Pa., lankosi to
mis dienomis
pažystamus kaipo atlankė 
dvste “Saule.”

LINKSMAS BALIUS!

— Girdot kad visos 
nes kompanijos musu

ome laisnus ant

special iszkas

pas gimines ir 
re-

Rengia Draugyste Laisves 
Simu. Invyks Petnyczioj, 26, 
G ’žodžio (Dec.) 1924, antra 
diena Kalėdų, J. Aidukaiczio 
Sales, 1139 E. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa., Pradžia 6 
vai. vakare. Szitas balius invv- 
ks pirmas po advento, užtad 
bus visiems malonu pasilinks- 
myti ir pasiszokti.
baliaus griesz puikiausia lietu
viška orkestrą, l’žkvieczia vi
sus Draug. L. S. Komitetas.
Iužauga Vyrams 50c, Moterims 
ir Merginoms 25c. ( D.25)

Parsiduoda Kriaucziu Szapa.

Ant szio

Antano

Gimė

gyventojai da
ginio apie mirti Alicijos, my- 
lemos paeziules .Juozo Antana- 
vieziaus, kuri apleido szi svie
tą Nedėlios diena. Velione bu
vo sesuo graboriaus
Sakalancko isz Mahanojaus ir 
paliko seseria Magdaleifa Fi
ladelfijoj. Didžiausem nuliūdi
me paliko vyra Juozą, ketines 
dukteres ir viena sunu.

Laidotuves atsi
ryta su bažnv- 

tinems pamaldoms Lietuvisz- 
koje bažnyezioje ant kuriu už- 
sipraszo visas gimines ir pa- 
žinstamus idant dalybautu pas 
kntiniam patarnavime del ve
liones.

Szenadoriji?. 
bus Pet n vežios

Danville, Ill. — Prisaikintu- 
ju teismas va kai 
nuo atsakomybes lietuve 
Eringiene, kaltinama del užsi- 
muszimo tūlo Harry Neville’o, 
isz Catlin, III.

Ona Eringiene 
pardavus Neville ’ui

ir. girtas va-

palinosavo
Ona

buk buvus
degt ines

kuris pasigėrės
žinodamas, automobiliams sii-

Tai buvosikulus užsimusze. 
dar Birželio menesi.
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Atsiszaukite sekan- fg 
d.30

Labai gerom iszlygom. Biznis iš
dirbtas gerai per suvirsz 20 metu, 
randasi lietuviu ir lenku apgyvento] j

pasakys acziiA 
ežiu adresu,

♦K
f
f
I

svietoj. Ka* nupirks, tas daug kartuli

V. Žemaitis,
£

L Petnyczia apleido szita szali. Priesz karti 
nuo uždegimo plaucziu, sirg
damas tiktai kėlės dienas.

apie 30 arba 35 ateiviai aplei
do szali del kiekvino inleisto

Kun. Gudaitis iszvažia- 100. Bet matyti permaina per
vo in White Haven 
gydytis. Jojo vieta tuom laike 
užėmė kun. Vaiciekauckas. Vė
linamo idant kun.
greitai sugryžtu sveikas.

Clinton, Ind. — '
mus labai gražus ir ne szaltas, 
norints sniegas

sanitaru pereitus dviejus metus. 
1922 m. 

važiavo;
309,556 ateiviai at- 

1923 m. 522,919 ir 
700,000. Imi

gracijos virszininkas paaiszki- 
na 1924 m. padidejimn, jog — 

Oras pas “priguli nuo daugiaus imigra-
• ei jos isz Kanados, Meksikos Ir 

jog

Gudaitis 1924 m. suvirs/.

PAJESZKOJIMAI.

Asz Jonas Barkauskas pa
jeszkau pusseseres Onos Kale- 
nikiutes po vyru pavarde Bes- 
vinskiene, paeina isz Cirailiu 
Kaimo, Puncko Para. Pirmiau 
gyveno Amsterdam, N. Y. da
bar nežinau kur. Turiu svarbu 
reikalu, meldžiu atsiszaukt.

John Barkauskas
313 Pottsville St.

Minersville, Pa.M04)

isz Kauno
Bata- 

Kaimo.

Mano pusbrolis Antanas Gai- 
dauskis paeinantis 
Red., Tauragės Apskr., 
kiu Vals., Gervięiu
Jeigu kas apie ji žino ar jis gy
vas ar
neszt nes vra labai svarbus *1
reikalas. (t.104

Antanas Jtlaidaiiskis 
Farmington, 111.

mires malonėkit pra
yra

Box 605

nupuolė, bet kitu ne-kvotiniu szalin;
mažai, nes tik kelis colius. Dar- 22,162 daugiaus ateiviu inleis- 

žmoniu ti ir priskaitvti prie kvotu ne
buvo

bai eina labai blogai, j 
randasi daug be darbo. Dauge
lis kasvklu vis nedirba ir neži
no kada pradės dirbti.

Dickson Oity, Pa. Iv a s,
losią No. 2 Shaft likos užmnsz-

gu pereitais metais; jog 
teismu nust 

inleidimus 
♦»

i ulei d imu su lyg 
prendimu kuriuos 
Kongresas lega 1 izavo. 
m. suvirsz 200,000 ateiviu at
vyko isz Britu Sziaurines Ame-

1924

GERIAU KAD NETURĖTU.
Ne vyruezei, neyra tai kokia 

sena baidyklių tiktai mylima 
paeziule angliszko ambasado
riaus Wash ingi one, Margot a 
Asquith. Jiji teip pasirodo, ka
da iszvažiuoje automobiliuje. 
Goriau butu kad tokios kepu
res nonesziotu kuri 
subjaurina.

ja,ja t (»ip

lies

su forniczeis, maszi-

ANT PARDAVIMO. V

Vyrai pasiskubinkite 
kas pirmesnis tas laimingesnis,
jus gilukis laukia. Parsiduoda 
graži didele farma 105 akeriu 
geros žemes ir viskas gerai už
auga. Geri budinkai. Tik viena 
mvle in miestą ir marketa, ei- 
montuoti kolei. Parsiduoda su . 
viskuom kas tik ant farmos 
randasi,
noms, vežimais, javais, gyvu- 
leis, 4 arklai, 4 jauni verszei, 11 
karvių, 10 kiaulių, 1 bulius, 3 
žąsys, 3 antys, 3 kalakutai, 200 
visztu, 50 karveliu. Priežastis 
pardavimo jog savininkas nori 
važiuoti greitam laike in Lietu- 

visai pigia
Kas prirūdys 

kupeziu tas gaus $100 dovanu.
Frank Bartaszius

l ister, Pa. 
(t.104

"0|N

va ir parduos už 
preke $6,300.

R.F.D. No. 4

ti per anglį Juozas Gutkovskis rikos ir beveik 90,000 isz Mek- 
Aleksa Tulkovskis, siko.

Proporcija i m i g ra e i jos 
sziaurines ir
pos padidėjo nuo 20.8% 1913 

pereitais metais.
imigracijos isz

28 motu, o
30 metu ir 
svi sužeistais.

James Boston bai- 
Abudu likos nu

vežti ui Skrantu ligonbuti.

West Hazleton, Pa. —
m. iki 55.7rr 
Ir proporcija

ISZ
vakarines Euro-

kad lupikai gerai atliko 
darbus nes ateiviu 
pinigu.

Isz
51

Meksiko 
pranesza

savo 
suimti be

turiolikos metu .Juozukas Ju- isz pietines ir rytines Europos 
sumažėjo nuo 75.(F 
m. iki 27.2$<

saujassaitis, sumaiszes kolos 
karbaido (kini naudoje angle- 
kasei lempukesia)
zapalka ir kilo didelis “puff”’. 
Vaiko veidas, rankos ir kūnas 
likos baisei apdegintas.

1913-1914
1923 m.

inspektorius 
kad butu reika- 

armija, nes 
vyra prie 

sulai- 
..o** 111 

a • •#

prikiszo

NORI PUIKEI PASIREDYT?
..  ‘ ‘ - I- . i  —         ~ ..      

Uynkieviczio Sztore rasite dideli r 
pasirinkimą visokiu siutu ir over- 
kotu del vyru ir vaiku. Pasiūti isz 
geriausiu materijolu pagal naujau
sios mados ir ežia galima pigiaus
pirkti negu kitur.* Ateikite o pati* 
persitikrinsite jog galite pas mus 
suezedinti pinigo. Teipgi užlaiko
me visokiu apatiniu ir virszutiniu 
drapanų, skribeliu, kepurių, ir ki
tokius apredimus del vyru ir vai
ku. Pirkite savo drabužius pas

W. F. RYNKIEVICZIA
233 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

v . CVUIU1LI0, ----------------------------------------------------------------------------------

304 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Deportavimai.
Isz viso, 30,284 asmoniai at

metus per- 
instatv

vyko per peraitus 
žengiant imigracijos 
mus, 10,114 ateiviu atvyko per- 
virsz kvotų ir 8,1.30 nei n leist i 
kaipo “visuomeniszkos sun
kenybes.

A <

lingu turėti tikra 
reikėtų pastatyti 
|<iek\ ieno szimto mastu 
kyti ateivius kurio labai leng
vai gali persikelti per upe. Yra 
apie 100 žmonių 
gražiai pragyvena 
perkelinio ateiviu bizni.

Isz Los Angeles ateina kitas 
praneszimas 
k ra neziu.

kurie labai 
vesdami

> t

Vra daug pa-

Pajeszkau savo pusbrolio 
Joną Kancavicziu ir pussesere 
Marijona Zotoriene, paeina isz 
Suvalkų Red., Aglinbales Kai
mo, Keturvalakių Para., Kark
lini! Vaitistos. 
reikalą, tegul 
adreso.

('h. Kaneaviezius
1092 - 47 Blvd., 

Bavoiine ('it v, N. J.

PAJESZKOJIMA8.

Pajeszkau moteries

Turiu svarbu 
atsiszankia ant 

(t.104

Turiu

Pajeszkau Antana Lit vai! i 
paeinantis isz Kaimo Didžiuju 

tai])gi

u z gas- 
padine. katra galėtu prižiūrėti 
st ubą, ir mano dit vaikuczius: 
mergaite 9 metu, vaikutis 5 me
lu, už ka butu guodota ir ap
mokėta paskirta nuo jos mo
kosi i.

Teipo gi tiktu, jaigu atsiras
tu senvva pora ženotu be vai
ku, arba 
kais

4

Žariszkiu;
A mb ra žiu tęs 
abudu ISZ

isz Bul ku Para.. I

su paaugusiais vni- 
alot u aplaikytie už pri

žiūrėjimą vaikueziu stubif, *szi- 
luma ir >zviesa už dvka.

gi duodu užtikrinimą

f y

Skriaudžiu. Mari i1"" szv>ziu '"<‘l u gyvent i pakol
jampoles Apskr., l-.ju Gudeliu '»ergad<. paaugs in metus Stu-
Vals.
adreso.

Tegulr p atsiszankia ant
lt.

O. Yankauskieiie.
289 - 12t h St., 

Niagara Falls, N. Y.

bos yra mano locnos 
atsiszaukite tuojau

1

Meldžiu 
mt adro

it. 1 03 
Jonas Pavlaviczius, 

108 W. South St
Mahanov Cit v, Pa. • * <

• 1

4 h
Pilna visokiu laivu. 

Daugelis tu laivu užsiima per
gabenimu visokiu gervinu, ir 
rekordai rodo kad ir ingabena 
ateivius. Szis klausymas turi 
but i iszrisztas. ”

Meksikoj valdžia turi tik 60 
darba

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

Pajeszkau savo draugu Juo
zą Stankevicziu paeina isz Pil 
viszkiu Para, ir Gmino, Szile- 
lio Kaimo, Suvalkų Red. Jisai 
kalba JJetuvisžkai, Vokiszkai, 
Polskai ir Ru^kai^t/iiilejau gy
vena Pennsylvania. Taipgi An
tanas Grajauskas 
Nmidrinu Kaimo,
Para., Antanavos Gmino, 
valku Red., 
Spring Valley, III. dabar neži- 

Meldžiu atsiszaukt 
lt.

visuomeniszkos

Imigracijos vyriausybe Wa
shingtone gavo labai indomiu 
raportu nuo inspektoriti Ka
nadoj ir Meksikoj. Isz Mon
treal, Kanados pranesza: 
pereitus metus nelegaliai mo
jimai in Suvienytas Valstybes 
Žymiai padidėjo, ir musu afi- 
cieriai labai užimti su visokiais 
iszklaiisymais. Beveik visi su
imti ateiviai perženge 
to instatyma ir turėjo būti pa
sodinti kalėjimo.

Daugelis automobiliu 
savininku Montreal’e

Urnose vietose jvaro gera

a

I

ft "i 
i!

ii
$

f

nadoj ir Meksikoj.
/

k < Per

paspor-

Kiti depor
tuoti.

vyru atlikti pavojinga 
nelegaliszka atei- 

Keli isz tu

I
ft benimo (ateiviu)

ir arti-
inga-

i bizni ir jie
ft reikalauja iki $100 del nuveži-
ft• mo ateiviu in Suvienytas

■'.... c -
ftlsuimti ir perduoti valdžios afi- 
ft;cieriams. Gal Ims reikalinga

> Val- 
iĮl'stybes. Daugeli sykiu tie karai • j • • t ■ • 1 W w • 11 •

i cieriams.
ft instoigti tam tikra organizaci-
5 A • • a . • -kj a « r vft ja prižiūrėti Suvienytu Va 1st v-
ft biu rubežius.

kasdien in-

sustabd vti
viu pergabenimu.
vyru tapo užmuszti nes sugau
tam žmogui tik rupi isztrukti. 
1’ere i toj sesijoje Kongresas 
paskyrė $1,000,000 sustiprinti 
rubežiaus apsaugojimu. Tikėta 
kad in ateinanezius
menesius 450 daugiau aficieriu

— E.L.I.S.

sesijoje

2 arba 3

bus pasamdyti.

paeina isz 
Pilviszkiu 

Su- 
Pirmiaus gyveno

na u kur.
ant adreso.

Jonas Karpaviezius
Box 8(i \V. Pittsfield, Mass.

Pajeszkau savo dranga Žino-
na Pilkauska paeina isz Biržų 
Para., Mitskunu Kaimo, 
dzin atsiszaukt ant adreso.

Ant. Kairys,
925 Island Ave., 

Rockford, 111.

Pas*mane rasite visokiu naminiu 
uaigtu, kaipo tai fornycziu, geležiniu 
ir elektrikiniu daigtu, karpetu ir kli- 
jonku, teipgi visokiu kitokiu daigtu 
ka dabar priesz kalėdas galite pirkti 
už specialiszkas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigtus. 
Atsilankykite in mano sztora o patis 
persitikrinsite kad pas mane galite 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
1139 East Mahanoy JSt.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436 438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.

! 't

Mei
li I^’Kas dabar pirks baksa ar

daugiaus szitu cigaru tai gaus

vvro Petro

gražu kalendorių del kito meto.

Kaip tik Gerai!
Tas malonus, ilgai laikantis skonys 
kuris yra teip žymus JCSTR-PfE 
kavoj, yra tai pasekme atsargiam* 
jszrinkime kavos pupos ir tobulu
mas maiszyme ir kepime j u. 
kisdeszimts-du metai pat irimas isz- 
mokino mus kaip padaryti JFST- 

kava kad butu “kaip tik 
geri sztorninkai jin

JUSTRin
(C0FFE1E

nan u i n 
1i ♦

Szimtai ateiviu
Su v i e n v ta s Vai s t v 1 >e a- a*

rp

4-

I

r
* t

North I)a- 
Kad per pe-

NAUJO METO PARODA 
Mummers’ Parade

PHILADELPHIA
1 DIENA SAUSIO

Speciali* Treina* Seredo* Nakti

Pen-

RrrE 
gera” .• Visi 
parduoda.
/

T-

f I 
. -A

mna

JS

*

At Your Grocer’s In .Your Tibme

eina in
isz Kanados.

Inspektorius isz
kotą pranesza:

, įeitus kelius menesius dauge
lis ateiviu atkeliavo in Suvie-* 
nytas Valstybes per Minnesota 
ir North Dakota rubežius. Su 
aresztavimu keliu ateiviu ma
tyta kad vra

Pas kana-rp

organizuotas 
plianas invežti ateivius in Su
vienytas Valstybes. To pliano 
sumanytojas yra, Kanados pi
lietis Winnepeg’e, ir jis varto
jo kelius automobilius nuvežti 
ateivius in Suvienytas Va 1st v- • • 
bes nuo rubežiaus.
(lietis pats lanke geležkeliu sto- 
tis kur naujai atvyko 
ropos atvyko, invairius namus 
kur sveti.mszaliai gyveno. Kuo
met utiko norinti važiuoti in 
Suvienytas Valstybes, kiek tik 
galėjo pinigu ir potam ar au
tomobiliu ar traukiniu asma- 
niszkai nuvožė in vieta netoli 
rubežiaus kur juos pasitiko jo

isz Eu-

rubežiaus kur juos pasitiko jo 
draugas, paprastai tos vietos 
gyventojas. Tas draugas ii- lu
po pihigtvkiek galėjo. Nakczia 
antrasis nuvožė keleivi iki ru- 
beži^us kur troezias lauke su 
automobiliu pervežti
in Suvienytas Valstybes, ir tre- 
czias pradeda savo lupinio pro
cesą. AtsUikihiuose kur atei
viai buvo suaiįe^ztuoti - matyt

keleivi

#,1 i j »i» it.

Valanda < 
. . 1:30 ; 
... 1:30 ; 

. . . 2:21 < 

... 2:28 ; 

... 2:00 ( 

... 2:39 j
Mahanoy City Preke $3.25. 2:49 < 

. 3:16 < 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 <

Pajeszkau savo
Alksnio knrTsnphudo'mane pa
likdamas ir 4 mažus vaikelius. 
Dabar labai sergu. Tegul susi
mylėdamas gryžta adgal arba 
atraszoman laiszka, asz jam už*
viską dovanoju. (t.105

Shamokin ....
M t. Carmel . . . .
Ashland ...........
Girardville (. . . . 
Shenandoah ... 
Gilberton .........

Tamaqua Preke $3.25 . .

SpępaliszkasGRĮŽTANT— Spępaliszkus trei- 
nas apleisi Philadelphia 6:20 vai. 
vakare, teipgi kitas treinas iszeis 
3:45 popiet del tu kurie norėtu 
ankszcziau namon gryžti.
Tikietai geri tik ant specialiszku 

treinu.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

11
-... t.-............. ...  . ........ ■ ft

Skaitykite “Saule”
t

DU BELT A V AS 
TIKIETAS

/
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DR. T. J. TAC1ELAUCKAS

Pirmutinis Lietuvlszkas 
Dantistas Mahanojui.

'*M»' M* 'f 2-raa Floras Klino Nam*
ly. Centre St., Mahanoy Cit^f^ Pa.

viską dovanoju.
’ Mrs. P. Alksnis 

233 N. Broad Mt. Avė.
Fraekville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahantfy Avė., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garadžius.
draugę ar pusjau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė.

(tf) Mahanoy City, Pa.

prie

Viskas persiduos

Saluninkai ir 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonai

A merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 

* ir Importavoti 
raperei. *

I
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i*

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

-------f—— I W r«
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

(

»<

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro* 

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. itV/-




