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ISZ AMERIKOS
BADAS DUODASI

IN ŽENKLUS 
ANGLEKASIAMS

t 
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Pittston, Pa. 
tauracijc apgarsino kad iszda- 
lins dvkai sriuba del visu vai
ku turinezius nuo penkių lyg 
szesziolikos meti! amžiaus, pa
kol streikas tens is. Daug szei- 
mvnii czionais ne turi už ka 
pirkti maisto.

Penki szimtai szcimvnu Ed
wardsville, Pa., reikalauja su
szelpimo. Moteres isz Wilkes 
Barre, Skrantono, Pittstono ir 
kitu miestu, nusiuntė praszy
ma pas gubernatorių Pinchota 
idant stengtųsi užbaigti strai
ka ir suszelpti vargingas szei- 
rnvnas.

— Regis res-

ne

UNIJE KOVOS 02 
SAVO GYVYBE

PAVEIKSLAI ISZ KINISZKOS KARES.

>

skau- 
ve 

ana dien

PABUDĘS NERADO 
MYLEMOS PACZIULES

NE PINIGU.
Boston, Mass. — Isz Bcvor- 

Iv atvvko in czionais A. Krali-
• •

kas ir vaiki zezioja kaip girtas, 
nes tartis dideli galvos
dėjimą. O ji įkanda jam 
delko. Jis patemijo
Rusu laikraszty skelbimą, kad 
mergina jioszko įau vyro. Jis 
pagalvojo, kad goriau butu su 
ja susižinojus, nes jis turi jau 
pinigu bankoje ir todėl nepro- 
szali butu gavus paezia,
kuria galėtu vakarais pasimy- 
luoti ir pasidžiaugti, 
paraszo jai laiszka, ir isz 
Yorko luoiaus atvažiavo

Operatoriai ketina iszduoti 
milijonus idant suardyt 

anglekasiu unije.
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LIETUVA UŽMOKĖJO
AMERIKUI $45,678.38.

Washington, D. C. — Lietu
va užsimokėjo Amerikai $45, 
678.38 nuoszimczii? už karo 
skolas. Dar priklauso $45,000, 
bet sulyg sutarties Lietuva ga
lėjo ta suma “fonduoti”. tai 
yra, atidėti ant tolinus, ka Lie
tuva ir padare.

Iszviso Amerika ta diena 
gavo sugražintu karo paskolų 
$95,253,371. Lietuvos tai buvo 
treczias inmokejimas. Lenkiji 
Hv&iniokAjo anlr< inmok^iimn, 
sumoje puses miliono dolariu. 
Daugiausia inmokejo Anglija, 
būtent 92 milinu suvirsz.

Taigi jis 
New 
gra

ži kaip žvake mergina. Ji pasi
sakė esanti Ona 
Kralikui ji labai patiko ir 
du nutarė steigt szoimyna. 
patarė jam iszimt
1,000 doleriu ir užsidėti bizni 
Jis iszsieme tūkstanti doleriu, 
o namie turėjo da $200, tai pa 
sidare jau 12 szimtu, 
szo ‘‘ Keleivis’ ’.

V h kas iszrnde gerai, 
viena vakaro

Septemberio me

kaip ra-

nuoszimcziif

fonduoti ’

104 METU PASIĖMĖ 
PENKTA VYRA.

Shawnee, Okla. — Mrs. Fra
nc Welfeldt’iene, kuriai jau su
ėjo 104 metu, ana diena isztc- 
kejo už penkto vyfo Ludviko 
Hannick, 78 mėtų, kuris taipgi 
jau penktu kartu inženge in 
stoną moterystes. Hannikiene 
yra locnininke turtingos že 
mes, kurioje randasi daug alie
jaus.
FORDAS PADIRBO

DAUG AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. — Novembe- 

rio menesije Fordo automobi
liu fabrikai padirbo net 146,- 
788 automobilius, kuriuos par
davė tik del Amerikoniszku 
gyventoju. Yra tai 25,000 dau
giau, ne kaip praeita meta tam 
paežiam menesije. Ant iszmo- 
kesties žmonis pirko 31,425 au
tomobilius praeita menesi.
LAUKIA KRISTAUS

ISZ NAUJO ATEINANT 
ANT ŽEMES.

New Yorkas. — New 
Tribune pranesza,
taneziai teosofu keliauja in In
dija, kur neužilgo Kristus atei 
Šias žeme n.

Antra Kristaus atėjima že
mėn pranasztuj tarptautines 
Teosofu draugijos pirmininke, 
Mrs. Annie Besant. Jos prana- 
szavimu, nėr ateinanezius pen
kis menesius ant Adjaro, Indi
joj, užsižiebsianti Betliejaus 
žvaigžde, ir tada Kristus su- 
griszias vėl žemen, in.4ikuni- 
jes viename trijų deszimcziu 
metu amžiaus Induose, Krisz 
namurty.

Septyni asmens jau prisi- 
ruosze, būti jo apasztalais,
kiti penki busią paskirti Indi- • • JOJ.

Nors praneszo Besantienc 
sako, kad Kristaus atėjimo 
reikia laukti per ateinanezius 
penkis menesius, bet kiti Teo- 
sofa'i rokuoja, kad jis veikiau
siai pasirodysiąs jau per Ka-

— ’ «# • mum. J . M . . f* «« . I

York
kad tirks-

o

ledas.

K ralikni.

Bet 
Ona uždavė ka

žin kokios arbatos 
Ji jam sake, kad tai esą labai
geri vaistai nuo “izalczio,” 
o jis jau kaip tik ir buvo pra 
dejes czandet. 
“liekarstas” : 
le. Atsigulęs 
nieko nejuto, ir kada pabudo, 
tai aule buvo pakilus jau auk- 
sztai ir visi žmones dirbo. Bet 
pabudęs žiuri, kad Onos nėra, 
ir jos vieta lovoje visąiųszalta. T*ir*' l,J J. 1 * 1 / . _ UF* *" _

Taigi jis tas 
iszgere ir at sign- 

teip miegojo, kad

Philadelphia. — Galo si rai
ko nematyti ir nėra vilties kad 
greitai pasibaigtu, nors guber
natorius Pi nebotas suszauki- 
neja visokius komitetus ant 
padarymo planu kokiu budu 
straika pasekmingai užbaigti, 
bet per savo pasielgimą tik 
trukdo da daugiau užbaiglma 
si raiko, o
savo politikiszko labo.

Prezidentas imi jos Lewis’as 
sako, kad operatoriai yra pasi
rengia iszduoti milijonus dole
riu idant suardyt anglekasiu 
unija ir stengsis straika prail- 
gyt net lyg
nėšio 1926 meto, jaigu tai gales 
padaryti. Lewises tvirtina kad 
szitas streikas vra didele ko- 
va idant ant užlaikymo unijos 
kuria operatoriai stengėsi vi
som pajėgom suardyt.

Unije pradėjo rinkti aukas 
ant suszelpimo straikieriu ku
rie pradėjo kensli badu ir var
gą-

Jeigu operatoriai stengėsi

UasziTk o K ral ik ak isž"* TČV6s, o 
nuo 

Sziaukia jis savo 
mylima,'bet niekas neatsilie 
pia. Pairode, kad nėra nei pa- 
czios, nei 12 szimtu doleriu.

galva jam net plyszta 
skausmo.

PAĖMĖ SUŽIEDOTINES 
PINIGUS IR 

APSIPACZIAVO SU KITA.
Milwaukee, Wis. — Filipas 

Burke, 27 metu, likos areszta- 
votas už paemima pinigu nuo 
savo pirmutines sužiedotines, 
kuri jam davė pinigus ant ves
tuvių, o tasai beszirdis apsipa
eziavo su kita. Dabar abidvi ji 
apleido. Pirmutine jojo myle
ma, su kuria buvo susipažinęs 
tris metus, yra Helena Gurska, 
25 metu, o antra, su kuria apsi
paeziavo yra Regina Navicką, 
19 metu. Jojo pati ji liepe 
aresztavoti ir dabar jeszko nuo 
jojo atsiskyrimo. Gurska turė
jo 500 doleriu banke, kuriuos 
atidavė Burk’ui ant Veselkos. 
Tuom kart Burke susipažino su 
Navickiute ir su jaja apsipa-

f

I
V'n

MERGINA ATKERSZINO 
UŽ SUVADŽIOJIMA.

Mackunai, Vabalninki vai., 
Biržų apskr. — Szio kaimo 
gyventojas P. R. mylėjo savo 
kaimyne, panele St. Cz. Vėliau, 
kaž ko susipykuf i mergele nu- 

( tarė atkerszvti neisztkimam 
vaikinui. Spalio 22 d. P. R. ei
nant gatve, mergina iszbego už 
akiu ir smarkiai kaž kokiu 
kietu daiktu sudavė buvusiam 
savo mylimam galvon. Tas be 
sąmones krito žemėn. Mergina 
pasislėpė namuose, o sužeistą
jį draugai nuveže in Vabalnin
ku pas gydytoja.

Vaikinas gydos, 
mergina tardoma.
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niszko generolo
vei‘ '
barduojanti apkasus.

” Kinuosia,
ikslas parodo užklupiina peksztininku ant savo prieszu, o žemiau parod

už klupo, ant kareiviu Chang mandziiiriszkl<0
(‘Ilgo, “ krikszezio- 

generolo. Vienas pa
lo artilerije bom-

SUCZIUPO BESPRUNKANT 
SU ŠMEIŽTU BAGAŽU.
Politine policija nesenai 

laike kun. Klikna, kuris 
jo iszvežti in užsieni

Isz Visu Szaliu
LIETUVIU DELEGACIJA 

MASKVOJE BAIGĖ 
DERYBAS.

Maskva. — 
suardvti United Mine Workers ln*I,e delegacija
of America unije, tai žaidže su 
Ugne, nes anglekasiu unije val
doma per prezklenta Lewisa 
yra ;
tk . -t , '"tr-' .'."-r sliszka, nes yra malszi organi
zacija kurios tikslu yra kovoti 
už savo gerbūvi ir turi liesa or
ganizavo! is, nes

nebolszevikiszką-redika-

sziadien uni
jos yra reikalingos, bet jaign 
butu tokia unije kokios nori 
Howatt ir kiti komunistai, tai 
operatoriai turėtu tada didės 
ne kova su tokiais szpieliais, 
kurie nesėdėtu malsziai nes su
keltu greitai revoliucija. Toki 
ardytojai paredko ir malszumo 
jau pasklydo po musu pavietu 

ir kitur,
pradėjo pakursi i net i

darbininkus, bet lyg sziam lai
kui juju užmanymai nepasise
ko. Kompanijos tik to ir lauke 
idant vela galėtu iszszaul 
vaisku kad atidaryti kasyki 
su skobais.

Geriau malsziai pasielgti ir 
kantriai laukti pabaigos st rai
ko.

Lietuvos ekono- 
l sziomis 

nomis apžiurėjo Kremlių, 
to, delegacija, atsilankė 
stieczio namuos,” “ 

ir keliuos dar
bininku klubuos. 6

Rusu telegramų agent liros 
žiniomis, Rusu Lietuviu dery
bos del ekonominio susiartini
mo jau baigėsi. Visa eile klau
symu, kaip
prekybos kelinio ir tranzito 

iszriszi-

vaiko namus , >

sztai

kaip tai Szenadorije 
kurie

szaukti
las

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau savo broliu Szima

cziavo. Kada apie tai dažinojo ir Juoza Rutkausku, girdėjau
pati, liepe ji aresztavoti nes su 
tokiu žmogum nemano gyventi 

mylema pa-kuris pirma savo 
niekino.

KETINA PAMESTI UNIJE 
IR EITI IN DARBA.

Sayre, Pa. — Visi k romai 
Bernice, Mildred ir Lopez, 
Sullivan atsisakė straikuojan- 
tiems anglekasiams duoti dau
giau maisto ant knyguczin, to
dėl daugelis szeimynu ne turi 
ka valgyt. Anglekasiai negalė
dami ‘ilgiaus paneszti varga, 
kerszina pamesti unija ir su- 
gryžti prie darbo, nes czionais 
randasi apie 400 anglekasiu 
ant straiko. Badai už keliu die- 

kasyklos ketina pradėti
dirbti.

Sullivan pavieto kasyklos 
yra panaszios in kietųjų ang
lių kasyklas, tiktai tenaitine

*

kad Szinurs gyveno Pittsburgh, 
Pa. o Juozas New Britain. Jus 
sesute Mare Rajauskiene isz 
Plymouth, Pa. yra mirus. Mel
džiu atsiszaukt arba jai kas 
apie juos žino meldžiu pranoszt

Ant. Krutulis
101 Casey Ave., Stanton Hill, 

Wilkes Barre, Pa.

nu

Pajeszkau Kazio Juskevi- 
eziaus, Angliszkai pasidavęs 
Charles Miller, gyveno Mont
real, Canada dabar gyvena ant 
farmos. Turiu svarbu reikalą, 
tegul atsiszaukia ant žemiau 
paduoto adreso aiJ)a jai kas 
apie ji žino meldžiu praneszt..

F. Jakstis
7348 Logan Ave., 

Detroit, Mich.

die-
Be 

val-?
motinos ir

savitarpes

ant tosios meiles, nes jam isz- 
rinko turtinga mergina už pa
ezia, nes patys buvo turtingi 
gaspadoriai. .Jonukas isz pra
džių nenorėjo apie tai klausyti, 
bet ant galo davėsi prisikalbyt 
ir szalinosi nuo patogios Mika
linos, kuri negalėjo tikėti pas- 
kalams žmonių ir lauke ant sa
vo Jonuko, pakol ir susilaukė...

Ana diena ketino atsibūti 
Jonuko vinezevone su turtinga 
mergina, duktere turtingo kai
myno Palustinskio. Dingo visa 
viltis nuskriaustos Mikalinos, 
kuri neužilgio ketino pasilikti 
molina. Priesz vinezevone nu
ėjo pas savo mylema idant isz-

su jaja

ISZ LIETUVOS
........................ <|*|Į III Į Į M,............

LATVIJA UŽDRAUDĖ 
INVESZTI ISZ

LIETUVOS GYVULIUS.
Ryga, — Latviu spauda pra- 

nesza, kad Latvijos i n štai gos 
uždraudusius laikinai invežti 
isz Lietuvos, pradedant nuo 
Didžiojo Nemunėlio dvaro iki 
Vadakstcs iiereinainojo punk
to, gyvulius iT ^yvfcliu pa?ža
ra.

su- 
nore- 

invairiu 
skundu ir šmeižtu priesz Lie
tuva. Isz tardymo paaiszkejo, 
kad visa tai gauta isz Scdino 
Lenku frakcijos, tarpininkau
jant pil. Janezevskiui. Kauno 
miesto komendanto parėdymu 
kun. Klikna, kaip pavojingas 
visuomenei asmuo, 
in koncent racijos 
Varniuose.

iszsiustas 
stovvkla

ARKLEI UŽMUSZE
JAUNAVEDĮ.

kor). —Lekecziai.
Netikėta mirtis. — Tris savai
tes atgal kaip apsipaeziavo 
Feliksas Abraitis su panele 
Viktori je Blažgute abudu isz 
kaimo Kuro, Lekecziu vai., 
Szakiu apskr. Abraicziai dare 
sutarti su savo szvogeriu Teo
filiam Blazgiuku, kuris -perejo 
kitan naman kaipo už auginti
ni, o jie pasiliko senojoje bu- 
venoje. Lapkriczio 21 d. Abrai
tis nugebeno Teofilių in jo bu
sima buveine, pargryždamas 
inside jo dar malku vežiman ir 
važiavo namon, pasibaidė ark
liai, pradėjo daužyti, ir Abrai- 
ti užmuszta rado pakeleje po 
vežimu. Lavonas girioje guli, 
nes dar nepavelinta jo paimti 
namon;ž mones vieni turi eiti 
girion nabaszninko vartavot, 
o kiti susirinkę namuosia mel
džiasi už nabaszninko duszia.

r,( 1

pildytu duota jai prižadejima 
bet Jonukas nenorėjo 
pasimatyti.

klausymai radi* gera 
ma.

KlaipodisZkiai
Maskvos derybose gryžo in 
Klaipeda jau priesz kelias ■die
nas.
KARISZKI DEBESIAI

VELA KYLA.
Isz priežasties mergaite sumalė ant szmoteliu. 

atidavė M o- ’

d(‘legatai 
gryžo

1 jOiidon. — 
kad Tautu Lyga 
sub del Irako, kuri valdo Ang
liję, Turkai kerszina iszdavi- 
ino Anglijai kare. Mosul’e rau
dasi daugybe aliejaus ant ku
rio Angliję senei ryjo seile ir 
ant galo gavo.
STUDENTAS
UŽ BANDINIMA NUŽUDYTI 

LENKIJOS PREZIDENTĄ.
Lwow, Lenkije. — Stanislo

vas Steiger, kuris buvo teistas 
už mdtima bombos ant pirmu
tinio Lenkijos prezidento Voj- 
ciechowskio tiksle nužudinimo 
jojo, atkreipė akis visu tautu 
ir sziadien likos paleistas ant 
liuosVbes.

Steiger

Purkai kerszina iszdavi-

NEKALTAS

yra Žydiszkas stu
dentas. Taja diena kada bomba 
buvo mesta, 
kaip jisai bego nuo tos vietos. 
Kada teismas prasidėjo in kė
lės dienas po tam kokis tai 
Ukrajinietis Teofilius Olszaus- 
ki, kuris pabėgo in Lietuva po 
tam in Borlitia, prisipažino, 
buk tai jisai mete bomba o no 
Steigeris.
MALŪNO RATAI 

SUMALĖ MERGINA 
ANT SZMOTELIU.

Lodzi.us, — Kaime Nivka, 
gminoje Krosnievicuosia, atsi
tiko baisus atsitikimas. Mergi-

Pajeszkau pusbroliu Joną, na tojo kaimo, duktė vargin
gos naszles. Mikalina buvo pa
togi mergaite, paskui kuria 
svilino nemažai jaunikiu isz 
visos aplinkines, bet Mikalina 
nežiūrėjo ant juju, tktai ant prabaszczium yra kun. .ĮJiim-

liudintojai mate

Nubudus mergaite, per visa 
nakti verke, 
prie malnninio prūdo ir mėtėsi 
in ji. Vanduo nunesze nelai
minga po malimo ratais, kurie

o isz ryto nuėjo

Sudraskyta ir sukruvinta jau
na kuna iszgavo tik vakare ir 
sudėjo ant kelio pro kuri keti
no 
Pana 
kas atsitiko, nenorėjo daugiau 
pasimatyti su savo sužiedoti- 
niu ir Veselka pakriko. — To
kiu tai budu Mikalina atkerszi- 
no savo mvlemui ir veseile 
ne atsibuvo.

praeiti svodbinis pulkas.
Palutinskiute daginius

SUBJAURINIMAS 
BAŽNYCZIOS PER

BOLSZEVIKUS.
Moskva. — Bolszevikai su

bjaurino Katalikiszka bažny- 
czia Družuosielle prie stoties 
Sivirsko. Bažnyczia jau metas 
laiko kaip buvo uždaryta. Ana
diena suvažiavo bolszevikiszka 
kamisije isz Leningrado, liepe 
atidaryti bažnyczia isz kurios 
iszsineszc viską. Po tam nusi
davė po bažnyczia in skiepą 
kur radossi grabai szeimynos 
kunigaikszczio
stein, iszmete kaulus numirėliu 
isz grabu o szvininius grabus, 
bažnytinius parodus ir lenkas 
iszsivožo su savim in Lenin
gradu.

Sajn-Vitgen-

ATSAKIMAL

g1- 
kuris 

Tardomas 
nu

Per

NUŽUDĖ ISZ PAVYDUMO.
Kauna. — 1922 ni. gale ties 

Sziauliais buvo rastas nuszau- 
tas Sziauliu gyventojas Szim- 
eviezius. Buvo intartas jo 
m i naitis Zinke vieži us, 
tapo aresztuotas.
Zinkeviezius p risi pažino 
szoves Szimkcvicziu isz pavy
dumo, nes jisai gavo žinių, kad 
Szimkeviczius esąs artimose 
antykuose su jo žmona,
kuri laika žmogžudys pabėgo 
isz Sziauliu kalėjimo ir gyve
no Latvijoj, bet einant Lietu
vos ir Latvijos konvencija api< 
kriminalu nusikaltėliu iszda- 
vima, jis tapo perduotas Lietu 
vos valdžiai.

Sziomis dienomis bvla buvo 
nagrinėjama Sziauliu Apygar 
dos Teisme, kuris žmogžudį 
pasmerkė 8 metams sunkiuju 
darbu kalėjimo.

PIEMENS PERSZOVE 
DVI MERGAITES.

Poderiszkiai, Garliavos
— Czionai nesenai
mens perszove dvi

PASMERKĖ MIRIOP 
GELVONIU ŽMOGŽUDŽIUS.

Kaunas. — Karo lauko teis
mas Ukmergėj sziomis dieno
mis nagrinėjo Gelvoniu gyven
toju — plesziku byla, 
nesenai nužudė tenvkszti
ventoji ir jožmona. Karo lauko 
teismas 3 pleszikus pasmerkė

kurie
gy-

v miriop, viena nepilnameti — 
girti pie 
merginas

sunkiųjų darbu kalėjimui iki 
gyvos galvos, o viena, kurisviena,

— 20 metu 
sunkiuju darbu kalėjimo. Pa
smerktieji padavė praszyma 
del dovanojimo.

kurios nakti nenorėjo ju insi- I)a^s prisipažino
leisti kletin.

Merginos paguldytos ligo-
didvyrai” tupi szal-

Czia aplink
Daž-

KUN. PURICKIS KETINA 
PAMESTI KATALIKU 

BAŽNYCZIA?
Kaunas. — Žydu ir Vokie- 

cziu spauda skleidžia gandus, 
kad kunigas Purickis stovis 
priesza'ky Lietuvos kunigu ju
dėjimo atsiskirti nuo Romos 
ir insteigti savo tuatiszka Ka
taliku bažnyczia. —V.

'Ii

ninen, o 
tojoj.
AITVARAS LEKIOJA 

PO ORA. — KAS TAI 
GALĖTU BŪTI?

Grubos, Panemunes valscz., 
Rokiszkio apskr.
pelkėtos, szlapios vietos.
nai isz peikiu pakyla keista 
žuvies pavidalo szviesa ir slen
ka aukszcziau medžiu, skren- 
danezio paukszczio greitumu. 
Ji rausva, gal dvieju metru 
ilgio ir stipri — nuo» jos nu- 
szzinta fan plati apylinke. Pa
prasta “klajojanczia ugnele” 
ja pavadinti negalima. Žmones 
ta szviesa vadina aitvaru.
KALS AUKSINIUS

PINIGUS.
Ateinancziu metu biudžete* » 1

1J

s

• l’l
' l ilul

■ ■“<
■ AK

■ 4 a

H New York. — Czionaiti- 
nis pacztas turėjo pasamdyti 
1700 daugiau vyru ant iszne- 
sziojimo paczto ir paeliu, nes 
pacztas szimet yra sunkinuses 
už praeitus metus.
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

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

Rafola Patinsku ir Povyla Su- 
bacziu ir kitu pažinstamu. Pa-- “ - Y •___ £_______ _

einanti isz Vilniaus Red., Dau-
anglis yra minksztesnis.

U Holden ,Mnts. — Keturi Ku Para., Užukalniu Sodž. Te-
vaikai Juozo Hoey siidego ant K“1 atsiszaukia ant adreso.
smert, kada tėvai Jbuvo iszva- 102) 
žiave in miestą. Box 628

'•ii i.

Jonas Patinukas, vieno sau iszrinkto Jonuko.

P. Y. Detroit, Mieli, -r Lie
tu viszka bažnyczia Szv. Jur
gio, Shenandorijo, kaip prigu
lėjo prie Rymo Kataliku vis- 
kupo teip ir priguli, (kurioje

v

Zelienople, Pa. Tėvai Jęnuką J>uvp prieszįngi neatsimes, 
■ C 'I 1

• ' ‘ Sv r j ■ i i i eožius. Niekados ueatsim^O ir
i M). i »4»-į | ■ *!W I | ‘ '

a
numatyta puse miliono litu
ausinomią monetomis kalti. # 'j

i
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Mažuliu
Jonukas

BOLSZEVIKU NAUJAS !

KARISZKAS KAMISORIUS. Lietuviszkos Pasakos.

sveikina- 
ta t-ikejimiszka

Linksmos Saventes!
Ir vela atėjo.
Vilije, JCaledos, Eglele, dali 

n imas plotkeliu ir vvlinima i!
Su tikru jausmu 

me kas metas
szvente ir taji meilu senoviszka 
paprotį, kuris aim sza mums 
tiek smagiu jausmu i-z musu 
Tėvynės ir apie tuosius, ka pa
siliko už placziu mariu...

Kalėdos! Kiek lai juju savo 
gyvenime praleidome, kiek tai 
nesmagumu, atsitikimu, nelai
miu ir kiek tai žmonių at.-isky 
re su mumis, o mes einame to
limesnėje kelionėje savo gyve
nimo.

Kur buvome ? Kur ('samu .’
Ei, kaip tai toli nubėgome 

nuo tuju pirmutiniu musu Ka
lėdų, to-ios pirmutines 
tojo pirmo kudikiszk 

Sukrito

■ deles, 
o d /1 a ; i gs ■ 

ant mus \ iesulos 
pi Inos 

a

mo. 
gyvenimo pilnos i.:pesczio, 
skausmo ir a-z iru, pasiliko 
paskui mu< žem- . kalnai ir ma
rios ir...
svet ima 
ga, bet... 
>vetima.

Szvente broliszkos meiles, 
užgimimas Atpirkėjo žmonių! 
(tai ne viena tauta neapvaiksz- 
czioja tosios 
dvasia kaip
vaiksztinejo jaja kada Lietuva 
buvo galinga.

žiru.

sztai... priglaudo mus 
szalele, gera ir turtin-

taip imi-n szirdims

broliszkos

szventes su tokia
Lietuviai. Ap-

kada musu
dabar, 

likos pa-

apvaikszt inejo 
kada buvo prispausta per Bo
sija. apvaiksztineja ir 

Tevvne
liuosuota isz paneziu nelaisvės.

Iszeivvsta Lietuviszka Ame- 
rike pasiliko teisinga papro
čiams ir
metas Sžvente Užgimimo Kris
taus nemažiau kaip musu bro- 

Tevvneje, no

apvaiksztineja kas

Pevyneje, 
ezionais kito

užgimimo

liai ir sesutes 
rints gyvename 
kio.-ia sanlygosia.

Lai toji szvente
Atpirkėjo suvienijo mus ir su
taiko. Užmirszkime ant vienos 

nesutikima musu 
gyvenime, paszvensk'me ji del
musu szeimyneliu. pra;- įskime 
malsziai ir ‘-•,* • i;,.;™.,
nes tai musu

dienos apie

su užgan 
vienut in<*

szi<»j<‘ kelionėje 
me.

Taigi, laike Szventu Kalėdų 
dalindamiesi plotkeh ms, pagal 
senoviszka paprotį, siuneziame 
musu mieliems -kaily tojams 
velinimus, gero p.isived.mo ir 
sulaukimo linksmesniu szven- 
cziu ir kad straika - greitai pa
sibaigtu ir kad Pievas užlaiky
tu visus sveikus ir gvvus.

Ii n imu, 
laime 

mm n gyveni-

Kalėdinis 
s” via iszleidžemas 

ankseziau idant skaitytojai gy
vendami tolim<‘snioshi valstijo- 
sia aplaikytu ji in laika, nes 
Petnyežioje butu per vėlai. Ti
kimės, jog vi>i bus isz to užga- 
nadvti.

t *

H >

Saule v ra

4

n u maras

Lietuviszkas konsulis New 
Yorke pajeszko sekam ... 'me
niu:

f^ovilait. Jurgis, U>20 
tais gyvenos P- tone.

Juozas,

i' 
j , 
'jK

/
4

■ '>
S:
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is’* ■ - V

Apie tris brolius.
Kita karta"netoli Telsziu,gy

veno trys broliai: du protingi, 
o Ireczias kvailas, vardu Mike. 
T i e d u p ro t h įgesi i i pa ba i ge
szioki toki mokslą, ir apart 
valdymo žemes 
sziuose vietas kanceliarijose.

IEa
K. E. Voroszilov, likos paskirta

nr •4 k
■» Ii nu MM| 

kariszku kamisorium
kada tovariszcz

SURINKO Dr. J. ^ASANAVICZIUS. protingesni 
mokslą,

1 turėjo Tel-r/Sl
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O, koksai buvo Mažuliu Jo
nuko, seplyneriu metu vaiko, 
džiaugsmas, kuomet mainyte 
suliko ji paimti su savim drau
gi* in bažnyczia per Kalėdas 
ant rarotų! Nežinojo nei kaip 
atsilyginti už tai mylimai mo
tinėlei: szoko, bėginėjo apie ja, 
bueziavo rankas.

Mamytele, 
eisim ?

— Tuojau, Joneli, 
t ik duok apsirengt i.

Mamytele, ar < 
bus vaiku bažnyezioje ?

— Bus, bus Joneli. rlvik, žiū
rėk, gerai apsiglamžyk, lauke 
szala; dar perszalsi.

— (J ar žva'kes žibės?

Apie gudru uodininka 
(garboriu).

Viena svki
Viena vakaru tiedu sutarė ei
ti in pirti nusivilioti, ir iszejo. 

IhN'ir kaFuodininkas paklausė mer-
važiuoja karu-

ar jau greit.

t uojau;
t
i >

Sztai paveikslas William’o
Uavalio)’ 17 metu 
les, Pa., kuris nužudė praeita 
meta savo bobute už kelis cen
tus. Paskutinis teismas ji isz- 
rado kaltu ir turės už keliu 
menesiu paaukaut savo jauna 
gyvastį anl el(*kti’ikines kėdės. [ 
Žmonis surinko
kurios pasirasze daugiau kaip 
^0,000 y pat u kuria 

gubernatoriii

isz Potlsvil-

pel icije anl

nusiuntė 
Pinchota, 

idant permainytu mirties baus
mių anl \ i«» gyvasezio in kalė
jimo.

pas

‘ ‘ Vargingi I >e r k ažmonis 
trucinanezia arielka, o turtin
gesni žmonis perka g(*ra. Ma- 
eziau daugiau girtu žmonių lai
ke savo atsilankymo, 
A ugi ijoi per t ris met us.

visur,

m* kaip 
tris metus. Ma- 

cziau girt neklysta visur, ant 
įdyeziu, namuose, ant trukiu ir 
visur.

Tolinus Sir Lane laiko Ame
rikonus už augsztai mokyta ir 
inteligentna tauta. 'Lodei tasai 
inteligentnumas yra priežasto 
užsispyrimo prieszais proliibi- 

Perspeja jisai, kad isz- 
; visuomenes pasirūpins 

i r 
vvno ir alaus. 

Amerikoniszki moralistai (mo
kytojai doro.-) su nuliūdimu 

kad fanati.-zkas, beszir- 
dingas, piktas pri-pyrinejimas 
puoli i biri jos ant žmonių, sutei
kė tik viena dalyka: 
lukstanezio metu 
užpakali blaivybių. Jeigu butu 

ir iszmint ingas 
luju liesu, tai

C1J0. 

mint is 
nuversti prohibięijos tiesas 
sugrąžinimo vvno ir

jisai.

su
sa ko,

sztai ant
pastūmė in

sa v žiu i nga s 
iszaiszkinimas 
girtuoklyste anl tikrųjų ženk- 
lyvai susimažintu. Sziadien se
nas ir jaunas laužo proliibiui- 
jos liesas kurias invykdino 

o isz ko pasiimu-, 
doja butlegeriai, szmugleriai ir 
virsziuiiikai.

I icsas 
veidmainiai

plauna savo tam tikrai padirb
tame prūdeli je skaras. Buvo 
stipriai sznlta. Karalius, maty
damas, kad tas žmogelis taip 
karszcziai tokiame 
vandmiije darbuojas, 
szirdis sznrpuliais
tas nenuszala ranku. Apsistojo 
ir pasiuntė savo vežeja paklaus 
t i, delko t as žmogui is < 
si tokiame szalt ije ir 
szala ranku? Uodininkas liepe 
pasakyt karaliui: 
darbuol i-.
ir ka uždirba ta deszimtis, tris- 
deszimts du suvalgo.” Vežė
jas atėjo ir pasakė karaliui, 
kad taip

szaltame 
jam net 

eina, kaip

daugiau

— Žibės, žibės...

S

n u t rauktas

Jigirios, kur jo broliai iszejo. 
pasakė, kad in pirti. Mike ir 
nukeliavo in pirti. Protingesni 
broliai, pamate Mike pirtije, 
sako: ” 
ja'i; eik,

— Taip, kaip tuokart? 
atsiminė jisai vasaros meta.

— Dar gražiau, — szypso- 
damosi tarė motina.

Dar didesnis džiaugsmas pa
gavo Jonuką, dar didesnis no
ras pamatyti apkaiszyta alto
rių, apszviesta žvakių eilėmis. 
Viskas dabar jam maloniai 
szypsosi, dargi nei tamsuma 
nebaugina jo, kaip tai papras
tai būdavo.

Ir neilgai trukus, žingsniuo
ja juodu numintu per sniegą 
taku in bažnvezia. 
netikėtai sugaudžia varpai.

— Mamytele, skubinkimės 
nesuspesim...

— Gerai, g

Soviat inepe Rosijoi. Paveiksią s 
Voroszi lev perži u r i nėjo bolsze vi k isz k a k a r i limeno.

I 
pilnomis malones akimis... Tm- j kur buvę nebuvo užtėmiu me 
puti gi praskėstos Jos 
taip ji, rodos, viliote vilioja...

rankos, ■ viii'li rukai ; jie sziai ji visai ap
I siautė... Jonukas lemija atside

Pasibaigė pamaldos... Prade*- jes
jo gesinti žvakes... () .Jonukas I si, ir vietoj jo pamato jisai ma

i Menulis keicziasi, maino

fr:Pik sztai

3

gerai, Joneli. Bet 
atsimink, kad bažnytėlėj nesi 
dairytum, o

— Gerai 
linksmai 
sniego ; 
Jonukas.

Ir kurgi

poteriu ut urn. 
, mamytele,

szokinedamas 
pusnynelius,

per 
ežiui bu

jisai nesidžiaugs, 
kur neeziulbes ? rUai|) ji žavi vi
sa szios dienos kelione, kad, ro
dos, jisai jau ne szitame pa
saulyje gyvena! Ir tas blizgan- 

asztrus vėjelis,

siela glostyti*

t is sniegas, ir 
ir besiszypsantis menulis, 
kas jo jaunute 
glosto.

Bet sztai ir bažnyezioj.
Jonuk, 
p ra šer

Persižegnok, 
szvenst u vandene Ii u, 
gojo motina.

Jonukas, nelaukda-

J — truk-

vis žiuri in Panele. Net 
mirszo, kur esa's.

— Mamyte, — 
balsu atsiliepė jisai.

— Ka, Jonuk ?
Kodėl mes ežia ?
Nekalbėk, .Jonuk: 

bažnyczia, negalima.
Ir vol užsimanste Jonukas 

nžsimaiiste, o ka man-sto, 
patsai nežino, lik, rodos, 
junta jisai savo kieme bebegį.)- 
jas su vaikais...

Susijudino motina, ir Jonu
kas kruptelejo, palaido.

— Jonuk, 
tarė mot ina.

Jisai giliai atsiduso, lyg ne- 
noredamas skirt is su 1a vieta, 

s, kad jau mot i 
na rengėsi iszeiti, ir patsai par
puolęs anl keliu, žemai pasilen
kė priesz didiji altorių...

Mamyte, kodėl 
nain namo?
nias isz bažnyczios Jonukas.

Kodėl, vai keli ?
— Ugi ten taip gražu...

Matai, Jonuti, 
sknbintis namo.

Pasitenkinęs atsakvmn, žen- 
gia jisai kartu su molina per 

sniegą. f
o rausti piet u ry

tu dangaus krasztas, kruvina 
varsa apszviuzdamaš blizganti 
sniegą.
mai; bet ko taip, rodos, nusimi- 
nes-nuliudes veizi in žeme,

Bet neilgai jiemdviem teko 
keliauti, sztai ir Mažuliu kie
mas.

bet matvdama*

t

girgždant i
Jau pradej

užsi tyla bažnyezioj Panele, bet da
bar gyva... () taip .Ji maloniai

pienvežiu žiuri in ji, priesz Ja beklupan-
! Ii.
I 1
j imi 

ežia ' le.

nei

ir patsai alto- 
apszviestas.

Bet ka gi sztai pat eini ja do
kas.' Sziai toji maloni Pane- 
apsupta

I ryksztes juosta,-

larbuoja- 
ar ne nu-

lies
“asz turiu 

deszmtis dirba,

Karalius 
tas isz.-iaiszkina, 
toliau. Ant 
nion o vi- 
negali ji" 
mato, kad
Hope pavadinti uodininka pa<

Iii suvalgo.
pasakė 

uodininkas atšaki*.
maustydamas, kaip 

nuvažiavo 
galo parvažiavo na- 
t (‘galvoja, 
iszgalUoti.
nieko nepadaryses

niekaip 
Paskui

sa ve. I a> 
(liniuke,

pamate
o ka t u ežia lebeda, ste

al neszi mums kipele 
(indas medinis su viena ause.) 
Mike iszejo namon atneszti lu
peles. Beirdamas keliu užmir
szo, ko jo prasze atneszti. Par- 
gryžo in pirti pas'brolius. Bro
liai sako: “kipele, ir kad neuž- 
mirsztmnei, eidamas keliu vis 

“ ki'pe-kipe-kipe-
Jam einant per 

laukus užpuble gauja szunu, ir 
jis besigimbimas nuo szunu vėl 
užmirszo, kol broliai prasze* at
neszti. Vėl pargryžo pas bro
lius. Mike apsako, kaip viskas 
a t si t i ko. “ 
k ėjo pasiimti 
kad atsigintum. Broliai pasakė 
‘‘ kipele 
na per miešta ir vis kalba:

. e ki'iV.”
; iene.\ Popas girdi, kad 

s vi.s\ niauzgina kasžin 
«pas privažiavo prie kvai- 

“ka tu ežia pie
tį M i ko vis atsako: “ kipe- 

’ ’ INrpas

kalbėk:
Iszejo Mikei

I *

%\ tu, mulki, tau roi- 
mieta (Imsi i)

ir kvailvs iszejo. Ei- 
“ki- 

Va žino ja popas 
opas

pe-kipr kij' 
su popiene 
žmogus 
ka. P( 
lio ir klausė: 
pi 
kipe-kipe.

Iv, 

galva

Pasakvk no- 
kaip 

o 
Vas

a Iejo. 
t a re 

tas isz-iaiszkina: 
k<i uždirba, .3? 
taip iszaiszkiiio: 
karaliau, asz turiu 10 pirsztu 
i r .32 
uždi rl ><i 
T.ida karalių 
ki jo gudrumą davė uodininkui 
daugybe raudonu ju.

Apie gudru kvaili.
Kita karta buvo labai gudri 

pana. Ji pasako: 
užrokuos, asz už to isztekesiu. 
Daugybe visokiu jaunikiu ap
lanke ja, bet ne vienas negalėjo 
užrokiioli. Buvo trys broliai, 
du gudru.-, o treczias kvailas. 
Gudrieji broliai nutari* važiuo
ti pa- ptirta,'b(‘Ue galės kaip UZ- 
rokuoti. Pra.-zosi ir kvaily-. 
'Tiedu nenori imti drauge, bet 
neatsikresdami, leido ir jam jo
ti pas jauna pana. Iszjojo visi 
trys. Bejojant keliu kvailys at
rado nust'ipu.-i auti; nulipęs 
nuo žirgo .-zmukszt terbale iu- 
kiszo. Joja toliau. Kvailys k(*- 
lyje pamate lanka geležini ii’ 
ta pasiėmė. Joja toliau kvailys 
mato kelyje szpunta, ir ta in 
terbale. Gudrieji broliai misli- 
ja, ka jis ežia daro, visokius

“ Et, sa ko, k a 
is pats nežino 

1 r atjojo pas pana

4 4

karalius,
“10 dirba,

2 suvalgo.
szviesiausi.-

fIplaeziausia vaivo- 
■ apvainikuota 

va i n i- 
art inasi, 
sakvda- 

Jo

ž v a i g ž d ž i 11 - ž \' a i g ž d (‘ 1 i 11 
ku, isztie.-u.-J rankas, 

pasi-I art ina.-i prie Jonuko,

einam namo, -

mos ei- 
pa klausė eida-

reikia

Menulis jau visai že

tare, parojus
pramigt i

4 4

1J

ma: 
mik.
veri*

Jonuk! (iik
Kruptelejo jisai... pra-

k k

aki>... pabudo...
Kelkio, Jonuk,

— kalbino,

szeii,

ežiu, 
ant jo loveles, mot ina.

pnsry- 
pasilenk usi

'Tai dar t u man
Na jau kelkis, 

Be! Jonukas vieton, kad atsi
dus, vien skaudžiai sudejavo. 
“ Mam\ t(-lc, galva 'skauda...

lis!

vien

r p

asz
dant is, ka t io .10 pirsztai 

la utys suvaldo.“ 
s suprato ir už to-

•p>* > J t

užpyko: 
snken syn, ka tu ežia 

l itai Mike teikszt jam 
su mietu. Popas isz 
rogiu. Popiene persi-

miega-
kelkis... —

kas mane
5 ?

‘ ‘Šaky 
plepi ? 
in 
virto isz 
gando ir nulėko in policija, o 

vėl užmirszo, ko broliai 
buvo praūžė atneszti ir pargry 
žo in pirti. Broliai jau nusirnaz-. 
goję buvo ir taisėsi eiti namon. 
Kvaily- ir apsako, kaip su 
juoni atsitiko, ir delko užinir 
szes. Tada broliai labai persi
gando, greitai apsitaiso ir visi 
trys nubėgo ten, kur popas gu
lėjo itmntiMltils. Tnojrtii pn^iir- 
be už kojos, parvilko namon ir 
inkase'pirtije po ardu ir prisa
ko kvailiui, kad niekam nieko 
apie* ta nepasakotu. Policija 
atbėgusi ant tos vietos, kur bu
co užmusztas popas, nėra; jesz- 
kojo visur, liet kur tau rasi! 
Popiene, matydama nerasenti 
savo vyro, pakele skūra už vy- 

Pakviete ir tuodu du isz- 
mintingus brolius. Broliai isz- 
keliavo ant atminimu popo.

Toliaus bus.

Mike

4

<Ji, koks i u karsztas, Jo-
- uždėjusi ranka anl vai 

kalbėjo motina: na 
greicziaii

nu k !
ko galvos,

gulėk,
.. <) a r nenori -va Igvl ?
Ne.
Na, 

užmik.
- Bet ka 

maeziiiu...
() ka, Jonuk ?
Macziau... maeziau, 

mytele Paneli*... bet tokia gra
žia, kaip bažnyezioj...

gerai, Jonuk, tai

lai jau 
perins.,

lai už.-iklost vk ir

mamytele,

ma-

nustipusi anti;

ra.

— Gerai, 
pasveiksi.

Gulk, mažutėli, užsnusk... 
kaip panorėsi valgyli, paszauk 
mane... užklostydama kalbėjo 
mot ina.

A4<, Vieszpatie! atsiduso 
ji giliai. Atimu* nuo manės vy
ra... jisai jau menuo kaip... žu- 
vo... neatimk Vieszpatie, bent 

!.... Ir
parpuolus priesz Kryžiu ilgai 
raudojo ir mddesi nelaiminga 
mot ina...

Ir gailestingas Dievas isz- 
klause jos maldos. Jonukas pa
sveiko ir vis minėjo matytąja 
gra’žia Szv. Panele ir visa szir- 
džia Ja mylėjo, kad Ji sugraži
no jam sveikata.

ežia 
niekus rankioja, 
ten su kvailiu, ji 
k a daro.” 
visi. Pirma inejo vyresnysis 
brolis, bet neilgai trukus, isz 
ėjo nieko nepeszes. Paskui ant 
rasis, ir tas nieko nepesze; isz
ejo kaip musele kande 
kvailvs. 
diena, szaltszirde. 
no szirdies 
mei.” “ 
isztraukos isz terbos mete pa
smirdusi ant i. Pana vėl tarė: 

taukai iszbegs.” “Sze, szpun- 
, užkiszkes” — mete jai 

“Per- 
—‘ ‘ Sze

Lietuviazka* Graboriu*

K. RĖKLAITIS
I <

iLaidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokala. 

Prieiname prekes.
; isz-

Eina ir 
‘‘Laba 

Prie ma- 
iszkeptu- 
—k va įlas

3 S 
,1 ne jos sako: 

M 4 4
auti 

> >

nieko 
mas, pasivilgo pirsztuka ir per 
sižegnojo...

— Einam, Jonuk 
tolėjo ji m<dina.

Jonukas giliai atsiduso, tai 
jisai buvo sugautas nepapras
tu savo gyvenime reginiu. Nes 
sztai, tik inženges bažnyczion, 
pamate visur pilna žvakiu- 
žvakeliu: ir viduryj kabo dide- 
lia usios j u virtines, ir toliau 
prie altoriaus, 
rius gausiai
“Kaip ežia gražu,” pamano at
sidusęs Jonu‘kals ir nuseko gi
lyn paskui motinėle.

Dabar jo akims dar labiau 
viskas puikiai atrodo; nežino 
net patsai in ka žiūrėti, taip 
visur gražu, taip viskas aki ve
ria. O tie vargonų balsai, tai 
jau tikrai angelu choras! Kaip 
jie maloniai lengvai gaudžia, 
ramiai atsiliepdami ir perini- 
darni visa Jonuko jauna siela! 
Pakelia jisai savo akutes prie 
žibintuvo. “Ugi kas gi ežia da
bar,” pamano Jonukas. Tai 
stiklai po kiekviena žvake, in- 
vairiausiomi's spalvomis mai- 
nydamies, atspindėjo Jonuko 
a’kyse. Bet, pa jutes motinos 
truktelėjimą, vėl nuleido aku
tes ir atsikreipė staeziai in al
torių.

paskutines mano viltie1;"S 516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149ir
Sze kepk

•»

kaipo eiles ir dekliamacijos. 
lapių, popierini apdarai.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
92 pus- 

Preke 25c 
W. D. BOCZKAUSKAS - GO 

M AH ANO Y CITY, PA.

gerai isz-
*4

užkiszkes” 
isz

M fJV J 

mete
terbos

— tarė pana.

ANT KALĖDŲ
Dabar laikas užraszyti gi

minėms in Lietuva “Saule” 
dovanu ant Kalėdų, o prick 
tam gaus dovanu ir Kalendo-. 
ri isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs.

Yra tai pigiause dovana 
del jus be jokio rnpesczio isz 
siuntimo o giminėms pada
rysit neiszpasakytinai daug 
džiaugsmo per visus metus, 

i ...... ............... . ■ 1 ■ 1 "M ■* ....... .

— Jonuk, 
namo motina — eik 
iki asz pusryczius surengsiu.

— Bet, mamyte, nežinau 
kodėl man veržia, — pasiskun
dė, rodydamas gerkle.

— Tai mjszalai, vaikeli. Sa
kiau, apsiglamžyk, bet kur tau, 
dabar dar apsirgsi...

— Mamyte, ir galva sopa.
— Na, matai, vaikeli. Bet, 

kad pasveikimu, tai 
simiegok.

— O kur, įnamytglę love
lis — atsiminė jisai paimta 
in kare savo tęva.

— Gulk, gulk Jonuti. Už
mik, bus tau goriau, pereis — 
pro a'szaras kalbėjo guldyda
ma ji motina.

Atsigulė... užmerkė akis... 
miega... Tik sziai iszgirdo jisai 
nepaprasta muzika... O jr 
artinasi, rodoto, ir art inasi...

Bet sztai viskas susima i sze..
Kur tai toli,) 
dar szvobudis muzikos 
das.— Jonukąs klausosi., 
pradeda varjgonuoU. Vėl vis
kas persikieczirti.. Tik sztai ji
sai atsiduria kokiam tai dido- 
liausiamc rūme.

tu.”
M išlijo, m išlijo ir tarė:atvykęs 

ir buk 
miesto

me
lu rime 

jam svarbiu ži apie jo moti
na Lietuvoje.

G re i bu s,
Amerikon 1910 metais 

Elizabeth
( Pennsylvanijos ar New Jersey 
valstijoje.)

Jeszkomieji arba kas apie 
juos žinantis praszome 
liepi sziuo antraszu:

Lithuanian Consulate, 
.38 Park Row, New York, N. Y.

gyvenos

atsi-

Sir William Arbuthnot Lane, 
geriausisu daktaru 

nesenei lankėsi 
Laike savo sveczia-

vienas isz 
ant svieto, 
Amerike.
vimosi ezionais atkreipė atyda 
apie veikimą prohibięijos. Kai
po pats matos savo akimi — 
tvirtina jisai, buk prohibicije 
Amerike nopasiseke. Sako ji
sai:

“Prohibicije Amerike nieko 
nenuveike. Amerikas yra už
lietas butlegeriszka arielka.

T1KRIAUSES KABALAS 
« 

Arba Atlden<!ma» Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Graikiškų, 
Arablszku ir Cigoniszku burtiniku. 
lazguldinejimae to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti eti- 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda tmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES ne _ 
TIKTAI UŽ.........................4UC.

Prlaiuekite mumis 25c. Oaueita 
Tisai tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stemponUs.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

:UT" 25c.

pamanė

— Mamytele, kas ten sto
vi? — paklan'so pa'kuszdomis.

— Kur, Joneli?
— Ana augsztai.d

užmerkė

vis

toli vien girdisi 
ai- 

J a u

— Tai Szvoncziausios Pane
les stovyla.

Insižiurejo Jonukas in sto
vyje, insmeige savo, kaip tyras 
dangus, mėlynas akutes ir žiu-

Net nepatemijo nei 
skanibuezio siigaudimo, nei kn-

, VIW
O jam septyniomis spalvomis;

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
. ■ U ’

M t»j; M M *»*

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda-

«b žmogus 
Kuyga

*

.Ji jau užrokavo, to

4 4 
ta 
szpunta 
sprogs”
lanka apmeskes, kad suverž-

Pana nieko neturi sakvti.
“kame 

tavo žirgas?” “Terp žiemos ir
vasa ros.”
net nesuprato, eina pažiūrėti. 
Teisybe, žirgas buvo pastaty
tas tarp rogiu ir ratu. Kvailys 
ir gavo sau už paežiu gražia, 
ir turtinga mergaite.

’A

ri, žiuri...

nigo balso pas altorių 
tiktai atsidėjęs žiuri.,.
ati’jjdo, kad ir Ji in ji žiuri

Žvaigždžiu 
žvaigždes tik žėri, tik spindi 
jame.
inija besiszypsanti menuli 
Aplinkui ji — 
juostos

... Tarp ju sztai jisai pąte-
• • • 

vaivorykiszczin 
viena, kita spindi

; žo-- 
inįau ju jle^a žvakes. Tik isz-

l

/

*

t

*

ryta kietais audokliueis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IF. D. Boczkduskas^Co.
Mahanoy City, Pa.

I

-------------------------------........................................... .... . ...... ................... ... ......—. .... ............-.. ................. ii nm.nM -—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jušu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

’ MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir csedina. > Dėkite lavo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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VIENAS KITAM PADARE 

NETIKĖTA DOVANA.
«i k «■ •. h «

(Kalėdų Pasakėlė.)

>

Vienas doleris ir m-ztuonias- 
deszims septyni centai, 
cento daugiau, 
sziasdeszims buvo vienais 
centais. Lenta is po viena-kil a 
sutaupytais 
derant i? z groserninko, 
sininko, kaulijant iki 
raudonavo nuo tylaus apkalti
nimo szyksztume, kuris glūdė
jo užbaigus 
ma. Della pei> kaito savo turtą

V ienas doleris ir 
asztuoniasdeszims septyni cen
tai. t) Kalėdos rytoj!

Aiszku, kad nieko kito 
liko.daryti, kaip pulti ant ma
žos, apskurusios sofos ir staug 

l’as 
jog gyve- 
gukezioji- 

szyp-ii, bet

Ir nei
Prie to — sze- 

buvo

gvoltaunai iszsi- 
ar me- 
veidai

kiekviena pirki-

“BAULB”
A

tris svkius.

ue-

*

"11
I • 

ji-,; ;'.iMį 

r'lr 
iii'

rrti. Della teip ir padare, 
užveda ant minties, 
nimas susideda isz 
mu, verksmu ir
\erlomu dangiailsia.

Kol namu szeimininke 
nuo verksmu prie .szypms, per

jos narna Tai
>u 

asztuonis

eina

žvelgkime jos narna 
kambaris isznuomuoįamas 
visais rakandais už 
dolarius iii savaite. Jis nebuvo 
ubagiszkas, bet turėjo ta 
kvapsni.

Apaezioje koridorių je buv 
laiszkams dėžutė, iii 
kis lai.-zkas n»'tilptu, ir 
t ros guzikutis, isz kurio jokia 
ranka neiszspaustu skambesio. 
Po 
paraszu: 
bam Young”.

Vidurvardis

bet

o 
kuria jo 

elek-

guzikuezin buvo kortele su 
Mr. James Diling-4 4

Dilingliam 
irime, kada žydėjo geroves lai
kai, ir jo savininkas gaudavo 

Dabar, kapo $30 in savaite.
da alga sudžiūvo iii $20, raidi 

Dilingliam 
norėjo

žody
dile ir lyg
in viena paprasta

k * 1 * iszrode su- 
susitrankt i 

BetD”.
kada tik Mr. James Dilingliam
'i’oimg pareiihivo namo tr in- 
žengdavo in savo kambarį 
uiigscziau, tai būdavo szaukia 
ma> Džimu 
liejamas isz puses ponios 
mes Dilingliam Young, 
ria jau susipažinote po 
Della. Iksziol viskas gerai.

Della baigė savo verksnia ir 
aprūpino savo veidelius su 
pudra. Ji stovėjo prie lango ir 
nemastydama nieko žiurėjo in 
pilka kate, žygiuojanezia 
szuj pilkos tvoros pilkame kie- 

<»

ir dikeziai glamo-
• J a - 

su ku- 
vardu

venk* liūs

vir-

me. Rytoj bus Kalėdos, 
teturėjo $1.87 nupirkimui do-

Jau keletą me
nesiu ji taupo kiekviena centą, 
kur galėdama, bet, va, kokios- 
pasekmes.
dolariu in savaite toli 
si. Iszkaszcziai 
negu jos rokunda.
toki<‘. Tik $1.87 del
Džimui. Jos Džimui! Daug va
landų ji linksmai praleido 
planuodama ka jam pirks. Ka 

nekasdienio ir

vanos Džimui.

aledama, bet, va, 
Su dvideszimczia 

nenuei- 
buvo didesni, 

Jie visada 
dovanos

linksmai

tokio dailaus, 
brangaus — ka tokio, kas butu 
garbinga Džimui turėti!

Tarp to kambario langu sto
vėjo veidrodis. Gali būti jums 
teko matyti $8 veidnxli kane

vikrus 
save

Džim is 
so laikrodėli, idant pažiūrėti 
kaip karalius rautu plaukus 
isz barzdos, pavydedamas.

Taigi, Dellos plaukai dabar 
dribo apie ja, žvilgėdami kai 
vandonpuolis. Jie sieko 
kelius ir lyg koks rūbas ja su
po. Po to, ji greitai ir nervisz- 
kai vėl juos ant galvos supynė. 
Syki ar du ji staptelėjo, ko! 
nszaros ar dvi nusirito ant nu
dėvėtos karpetos.

Ant jos užsikorė rudas žipo- 
nolis, kartu ir ruda skrybėlai
tė. Pasukus 
tuo paežiu deimantiniu žvilgs
niu akyse, ji iszplasnojo 
duris ir iszejo ant gatves.

Vietoje, kur ji sustojo, buvo 
M me. Sofro- 

Pląu- 
v iena is

isztiimtu savo auk-

Jie jos

andarokus, su

pro

. Della užbėgo

sok a nti iszkalia: “ 
nie. Visokios Ruszies 
kai”
laiptais ir staptelėjus surinko
kvapa. Ponia, kuria, ji 
pamate, buvo per 
balta, per szalta, kad

“ Mine. Sophronie’’.
Ar pirksite mano plau- 
’’ — paklausė Della.

Asz plaukus perku“, 
Madam. ” 
le ir duokit<‘ pažiūrėti kaip jie 
iszrodo ’ ’.

nužvilgejo 
k riszt oi i n is vandenpiiolis.

“ Dvideszims dolariu,’1 tarė 
Madam, pakilnodama plaukus 
žinanezia ranka.

Duok juos ežia greieziau“. 
tare Della.

t), sekanezios dvi 
I e ko kai aukso 
verte krautuvėse 
Džimui dovanos. 

Ja. rado.
buvo Džimui padaryta, ir nie- 

nebuvo 
visos kitose krautuvėse, o ji gi 
visas iszvarte iki dugno, 
buvo plat i no lenciugelis 
prasto ir nekalto raszto, tinka
mai skelbiantis 
vien metalo gerumu, o ne pri 

patla Lininiais — 
kaip visi gOri daiktai ir priva
lėtu darvti. Jis buvo vertas 
kabėti prie Džimo brangiausio 

Laikrodėlio. Kaip tik

didele,
inejus 

per 
i sz rod v-

tu iii
4 4 

k us ?
* t

mano

tarė
Nusiimkite skrvbe-

Vėl

4 4

rausvas.

valandos 
sparnais!

ieškodama
Ji

galu gale. Tikrai ji

kam kitam. l’anaszios

deczkiniais

rrPa i 
pa-

sa v o 
o ne

verte

turto
ji pamati', ji tuoj suprato, kad 
jis turi priklausyti Džimui. Ir 
panaszus in ji Ramumas ir 

t i 1< o 
Jie paėmė nuo jos dvi- 

dszims viena dolari.
skubėjo su likusiais 87 centais, 

toki lenciugeli, 
geda pasiteirau

ti kuris laikas kad ir prie di
deles draugijos.
delis buvo geras, bet 
kaikada ji paniekindavo dėlto, 
kad kybojo ant senon odos dir
želio vietoje lenciugelio.

Pasiekus namus Dellos
džiaugsmas užleido truputi
vietos 
tavimui. Ji iszsieme savo gele
žis garbiniavimui ir uždegusi 
gaza griebėsi darbo pabaigti 
bledi, kuria geraszirdyste 
meile padare ant galvos.

Po keturesde.szims 
jos galva buvo pilna 
garbeneliu.
veidrody ilgai, atydžiai ir kri
ti szka i.

“Jei Džimis
”, ji sau tarė,

verte 
abiems

— tie
Ramumas 

žodžiai

Ji namo

Turėdamas 
e Džimui nebus

Nors laikro-
Džimas

namus
užleido 

apsižiurejimui ir pro-

Ji apžiurėjo

manes
c t

ir

miliutu 
mažu 
save

bary. Labai laibas ir 
žmogus ga 1 e t n pa n i a t y t i 
kaipo sudėtini isz plonu juos
tu, žiūrėdamas in ta veidrodi. 
Dela, būdama laiba, ta pramo
ko.

Staigu ji nuo lango atsisuko 
ir atsistojo priesz ta veidrodi. 
Jos akys žibėjo kai deimantai, 
bet jos veidas buvo nublankęs. 
.Ji greitai paleido plaukus ir 
jie nukrito kiek buvo ilgi.

Szita žmonių ponf turėjo du 
turtu, kuriais smarkiai didžia
vosi. Vienas — tai aukso laik
rodėlis, kuris priklausė Džimo 
tėvui ir to tėvui.
vo Dellos plaukai.
karaliene butu gyvenusi kam
bary skersai gatves, tai Della 
iszkabintu savo plaukus pra
džiūti vien, kad uumenkinus 
verte karalienes deimantu. Jei 
karalius Saliamono* butu bu
vęs dženitoriu to namo, tai

O antras bu- 
Jei Szobos

>
♦

szims antri metai, o jau reikė
jo s^eimyna, ant pėcziu neszti. 
Jam reikėjo naujo overkoezio, 
beto jis ir pirsztiniu neturėjo.

Džimas sustojo ties durimis 
lyg skalikas pujutes paukszti/ į 
Jo akys žiurėjo ant Dellos, ir 
jose buvo kas tokio, ko ji 
galėjo suprasti, ir tas ja bai
de. Tai nebuvo pyktis, ar 
si s te be j imas, 
ar pasistebėjimas, ar bile 
tas jausmas, prie kurio ji isz- 
angsto prisirengė, 
rojo akiu uenuvesdamas 
keista iszraiszka ant veido.

Dellą htsiviugiavo nuo sta
lo ifr rtietesi,' prie jo.

Džim, brangusai,” 
“nežiūrėk in

ir tas
110-

nu- 
ar nepritarimas, 

ki-

Jis tik žiil
su

“,Džim, brangimai,” ji verk- 
sznojo, ‘‘nežiūrėk in mano 
toip. Asz nusikirpau plaukus 
Ir Juos dėlto, kad
nobubziau pergyvenus Kalodii 
nedavus tau dovanos. Jie vėl 
ataugs — tu nepaisysi, ar ne? 
Asz turėjau juos nukirpti. Ma 
no plaukai auga baisiai

“Linksmu Kale-
Džim, ir bukime linksmi.

b'. j>a^sift)i.juos

t

grei-

plau- 
sun- 

to aiszkaus 
iK’žiiirint

pardaviau, 
Ar tu nemvli 

pir- 
kad ir

11

KALĖDŲ RYTAS
"• 1 ■ t* . , "• t

Jau szvinta, szvinta Kalėdų rytas, 
Senei taip lauktas, senei praszytas, 
Jis nešza dŽiaugsma, gaivina szirdis, 
“Garbes” }hįmnas auksztybej’ girdis.

’ ' : J Y. ' ■ \ AŪi'’’

Pro tyla nakti ir rustu veja,

i

SA
AM

Kur sniego proksztes gėlynus sėja, 
Pramutam tyla, ant sparnu vėjo, 
Atskridęs balsas varpu skambėjo..
Rytuos apjuosė juosta auksine,
Tamsa jau nyksti, teka Auszrine, * 
Varpai malonia muzika tveria, 
Ir szaukia, szaukia isz miego kelia.
Lietuvi! Meiles uždegk žarija, 
Szalton krūtinėn lai ji adgija, 
Duszioj sukures vilties ugnele, 
Skubyk... Betlejun atrasi kele.
Dangus praszvites, lygsziol aptemęs, 
Gimė karalius dangaus ir žemes,
Skubėk Betlejun, tepai vaikeli, 
Sveikink atradęs... palengvins dali.
Skubėk prie Jojo! vargu slogytas, 
Jau szvinta, szvinta Kalėdų rytas!
Jis nesza dįiaugsma, gaivina szirdi, 
Kuris tik varpu gaudimą girdi.

I

4 4
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peržvelgc

tai. Sakyk 
du“
Tu nežinai kokia gražia-puikia 
dovana tau nupirkau“.

“Tu nusikirpai savo 
kas?” paklausė Džimas 
kini, lyg jis butu
fakto nesupratęs, 
sunkiausiu galvojimu.

“Nukirpau ir 
atsake Della. “
manes dabar teip, kaip 
iniau? Asz esu ta pati 
be plauku, ar no?” 

Džimas atydžiai 
kambarį...

Sakai, kad tavo plauku 
nėra?” 
idiotas.

Ne jeszkok j u, 
Jie parduoti, 

nėra. 
Kuczios, vaikini*, 
man, nes jie žuvo 
Ar dėti mesa in 
Džimai

Regis Džimas tik 
staiga iszbudo isz savo skau
dulio. Jis paėmė savo Della in 
glebi. Czia kokia deszimti 
kandu nukreipkime savo 
in kokia kita linkme, ar 
ta. Asztuoni dolariai in 
te ar milionas per 
koks skirtumas? Matematikas 

jums klaidingai 
Trys karaliai veže e

4 4

la. “ 
parduoti ir

mėsa

Džimas

I

s

Si

S

I

tarė Del- 
sakau, — ■ 
Sziandien 

Buk geras 
del tavęs, 

skaurada,

4 1

dabar

se
nki.** 

daik- 
savai-

metus

Atsakymas pa-

4 4 
jis tarė

11

Asz ma-

ar filosofas 
atsakyto.
dovanu, bet ir ju tarpe atsaky
mo nebuvo.
aiszkes vėliau.

Džimas iszsieme pa keta isz 
overkoto kiszeniaus ir numėtė 
ji ant stalo.

Nepadaryk klaidos, Della 
, “apie mane.

nau, kad, nežiūrint kaip plau
kus kirptam, szukuotum 
nesziotum, vis tu pasiliktum 
mano .mylimoji mergele. Bet. 
jei atriszi pa ketu ka, tai supra
si kodėl man kartu pasidarė 
tave pamaezius. ”

Balti ir vikrus
greitai nuplesze siūlą ir popie- 

buvo didelis 
džiaugsmo, po to, deja, 
moterei priprastas puolimas 
prie aszaru ir isteriszku guk- 

, kurie pareikalavo 
visu 
gy-

ar

pirsztelei

delno... Brangus metalas regis 
at.musze jos 
skaidria siela.

Džim, ar tai ne gražuolis

inknitiisia ir

>: * ♦ 
kol 
tei-

4 4

Visa miestą iszgriozdžiau 
radau. Dabar turėsi, laika 
rautis bent pora szimlu kartu
in diena. Duok savo laikrodė
li. Asz noriu pamatyti kaip .jis 
prie jo tinka. ’’ 

atsakymo, 
ant

Džimis 
uždėjo

V i (‘toj 
susmuko ant sofos, 
rankas už kaklo, nusijuokė ir 
tare: “Della, pasidekim savo

Pa
laikykime ant tolinus. Jos per 
gražios vartoti sziuo laiku. 
Asz laikrodėli 
idant nupirkti tau szukas.

“ Delbi, pasidekim 
Kalėdų dovanas szaliu ir

sziuo 
pardaviau, 

()
mesa

žinote

ir

I

1
te-
,1‘v

pra-

dabar, manau, gali dėti 
in skaurada.”

Trys karaliai, jus 
buvo iszmintingi vyrai 
betinai iszmintingi —
nesze dovanas Kūdikiui 
karty. Jie pagimdė paprotį da
linti dovanas Kalėdojus, 
daugi jie buvo iszmintingi, tai 
beabejo ir ju dovanos

Ka-

buvo 
iszmint ingos; gali Imt i, jos gu
lėjo būti ir atmainytos jei bu
tu netiko. Bet ežia asz papasa
kojau nuotiki

K

dvieju kvailu

vaiku, pigiame - mebliriuotam 
kambary, kurio uciszmiutiligai 
paaukavo vienas kitam viena
tinius neatmainomus bran
giausius turtus savo namu. 
Bet, tardamas paskutini žodi 

szios gady
nes, sakau, kad isz visu, kurie 
tik dovanas Jave ar duoda, 
sziedu vaikucziai buvo iszmin- 
t ingiansi.

iszmint ingiesiems

ar

Verte V. Szirvvdas.

PERSPĖJIMAI SALAMONO.

Iszmint ingus 
linksmina tęva, bet kvailas su- 

vra nuliūdimų savo moti-

siinus pra-

Molere patogi o kvaila,

dis kas mokina

ims 
uos.

yra kaip auksiniai dantys snu
ki je kiaules.

Vaisiai teisingojo yra me 
gyvybes; o

žmonis iszmintingu yra.
M o t ere v ra karūna vvro 

savo; bei toji, kuri ji atveda 
prie gėdos ir nužeminimo, yra 
kaipo puvėsiai kauluosia jojo.

Ka.s apdirbineja dirva sa
vo, prisotytas yra duona savo; 
bet kas seka paskui dykaduo
nius, kvailu yra. —K.

*

4

TARADAIKA

Per visa nedvlia namie 
sėdėjom,

Niekur ne buvom, nieko 
negirdėjom,

O ka straika>, visi malsziai 
t anojo, 

Apie savo gyvenimą durnoji 
Žinoma, tik geriem žmonim 

toji szvente apeina,
Ir katrie dorais keliais eina, 

Del visu “Saules” skaitytoju, 
Szvenles Kalėdų velijem, 
Isz visos szirdies kiek lik 

iszgalemi,
Idant sveik i sulaukt uinele, 
Garbe Dievui ant aukszlvbiu 

giedot iimele, 
Tegul Dievas visame laimina, 
Nuo visokiu nuopuoliu gina,

Ir sveikatoje visus užlaiko, 
Nuo seniausio lyg mažo vaiko.

Suteik Dieve sutaiką tarp 
poros, 

Veskie visus ant kelio doros 
Idant poruoti mylėtųsi, 

Sutikime laikvtusi.
A’aikeliai tėvu klansykiti*, 
Senatvėje ju neapleisk i te, 

Ba kas tėvus paguodoja, 
Ta Dievas laime apdovanoja.

Ne tik tasai Kūdikėlis nori 
jusu maldos, 

Bet ir ju>u 'pataisos, 
>s neiszklausvs. u 

Amžinai mus paskandys.
Dabartės visi linksminkitės, 
Isz tos szvenles džiaugkites, 
Kas turi, tegul bis'kuteli 

atsigerk it, 
Tiktai u<‘pasigerkit, 

Ba isz girtybes,
P a s i d a r o m 11 sz I y n e s.

Lyg szimto metu kad 
gyventumėte,

Saule” visados skaitytumėte 
Baltruviene ir l’aradilika 

neužmirsztumete, 
To isz szirdies visiems velinam

Sjllles

Ba kitaip josi<

4 4

O daugiau jau negalim 
Todėl bus gana 

Sziandiena.

».

J

Nore-

, 5 ( I'.' , į | > • ■ i . ' J '• ' * ' >'<*" ’ ' • l ' • ** •

Szventos Kalėdos ir
Nauji Metai 

Artinasi!
---- - A-

Labai butu pageidaujama 
kad pasveikint savuosius Lie
tuvoj su Szvcntoms Kalėdoms. 
Lietuvoj jusu gimines laukia 
pagelbos nuo savųjų,
ežia u kad niekad nesilpnetii 
meile tarp Lietuviu gyvenan- 
cziu abi pušiai Atlantiko van
denio, tad palaikykite ryszius 
su saviszkiais Lietuvoje. Pa
siimt i nekito jiems po plnszteli 
pinigu, litu ar Amerikos dole
riu, proga pataikė nuvykite 
aplan kyt i 
Kalėdų dovana 
Liet uvoje.
gos praneszu visiems Amerikos 
Lietuviams kad Emigracijos 
reikalai pradeda pageret. Rei
kalaukit informacijų per laisz- 
kus ar aszmeniszkai, ta viską 
atlikite per musu agentūra.

GEO. J. BARTASZIUS.
498 Washington St.

New York, N. Y.
Telefonas - Walker 4335.

proga pataikė
ruoszkite speciale 

saviszkiams 
Teipos-gi prie pro-

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

4
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♦ KANTIQZK0S
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY►

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

neuz- 
musz", ji sau tarė, “pirm ne
gu antra syk apžiuręs, tai sa
kys, kad iszrodau in 
Island’o vodevilio
Bet ka asz galėjau daryti su 
(lolaru ir a.sztuoniasdeszimts 
septyniais centais?”

Septinta valanda vakare ka
va buvo iszvirta ir skaurada 
buvo ant pecziuko karszta 
prirengta spraginimui mėsos.

Džimas niekad nepavėluo
davo. Della sulenkė lenciugeli 
rankoje ir atsistojo prie stalo 
kampo areziausio , prie dura, 
per kurias jis vis ineidavo. Po 
to ji iszgirdo jo žingsnius že
mai, ir nublanko valandėlei. Ji 
turėjo paprotį kalbėti 
papraseziausius dienos nuoti- 
kius ir dabar ji prasznibždojo: 
“Praszau, 
kad jis vistiek manytu, 
asz graži. ’ ’

Durys atsidaro, Džimas ine- 
jo ir jas uždaro. Jis iszrode sun 
kudos ir labai rimtas, 
szas — jam buvo vos dvide-

Coney 
daininke.

apie

Dieve, padaryk, 
kad

Varg-

ra;

kurie

riksmas 
greitas

cziojimu 
isz kambario vieszpaties 
jame buvusiu raminimo 
d uoliu.

Mat dežuteje pakete gulėjo 
szu'kos — visas setas priesz- 
galviui ir szonams — kurias 
Della senai jau gnrbiuo Broad
way krauti ves lange. Puikios 
sziikosit Ux želvio odos, paauk
suotais krasztais
spalvos, kokios jos plaukai bu
vo. Buvo tai brangios szukos; 
ji ta žinojo, ir jos szii;dis dege 
ir diege noru jas turėti, be vil
ties kada nors jas gauti, 
dabar, jos buvo jos,

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

.......
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI K A RASZO ISZ LIETUVOS 
APIS 8ZITA KNYGA

— kaip tik .

O 
bet kasu, 

kurias jos butu padabinę, jau 
nebuvo!

Vienok ji prispaudė jas 
prie krutinės, ir galu gale in- 
stęngo pakelti savo apasz^ro- 
jusias akeles ir tarti su szyp- 

“Mano plaukai auga teip 
greitai!

ji prispaudė

sa:

Po to Delio paszokejo, lyg 
kąto ant Rarazto daikto atsi
stojusi, ir spszuko: ‘‘Oli, oh! ”

Džimas juk nemato puikios 
dovanos jam! Ji ja Uztjose go
džiomis .rankomis atvirame

lakstantis Nakta

i

i,

GerbemMio Tamistal:—
Sulaukiau nup jusu slunczlamoi 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu 
szirdiuga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia kpyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra iingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass .visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Įf Viena" nes ja 
•kaitydamas žmogus apie viską tada 

nors

Istoriju, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental )r sma
giai praeina. Ass Tįsiems llnkėczlau 
f ' ■.. . ‘/_
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja

«a A A «i I1 a// 1 A ft . a a aft

pamirsztl ir visokį rūpesniai 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKA8,
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonya, 
Czekiszkea vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

* * • v r

Yra tai .ketvirtas iaxdavunaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti jn Lietuva. Preke knygos Amerike (2.00
Prefre knygos in .Lietuva įsu nusiuntimu tiktai $240.
W. n. BOOZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY. PA.
------- ----------------------------------------  ...   ,  j  j . „ , JJ _ ,y„, _■   .. A ...... '
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Mokame 3.ežia procentą ant 1 
sudėtu pinigu. Procentą pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio J 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar ' 
didelis. i

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Proi. 
j. E. FERGUSON, Kas.

PARSIDUODA FARMA.
geriSzimta akeriu farma, 

namai. Dvi mylės žemiau Lake 
Side ir Vi mylios nuo Steito ke
lio. (D.18

Walter Grube,
Bon 33 Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Erackville, Pa. 

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži* 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Vlnliniitiv <hi\, PhH f i

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS., 
SJ. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
unt. visokiu kapiniu. Pagrąbus paruo-
szia nuo papraseziausiu iki prakil- 
i:.:: . , ,"•
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir
niausiu, Parsamdo automobilius del

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1873-M. lip ~ » •

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED.

PROFITS $623,358.62 .

r

i

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muša 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir, 
auksini kaina parodytum, tai jam BM- 
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peczlu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. AtsiuAsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virsiuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot

dusulio

skausmua, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
"Nervu Preparatas." Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Nw- 
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu* 
su žolių ir knygų kataloge. Reikalta* 
gi musu žolių pardavinėtojai visuoeu 
miestuose.

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet JJd. Spencerport, N.Y.

gi musu žolių pardavinėtojai visuoN
Ii ■ I *
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

ISZ SHENANDOAH, PA.

*

dienu iki

— Trvs dienos iki Kalėdų. v
— Ketverge Kuczia.
— Ketverge teipgi pripuola 

Adomo ir Jevos.
— Tik deszimts 

Naujo Meto.
— Miestas iszrodo pui-kei, 

bulevardas likos apszviestas 
Ketverge.

— Praejta Ketvergo 
mirė Rozalije, duktė < 
sztorninko ant W. Centre ulv- 
ežios, sirgdama visa meta. Pa
liko naszlia motina, tris sese
ris ir du brolius. Palaidota Su 
baton ryta, su bažnytinėms pa
maldoms Ajrisziu bažnyczioje.

—• Jonas Baronas isz Sta- 
nikles, ture j atpakutavoti bur
mistro hotelije už 
savo prisiegeles.

—• Edvardas Izdanaviezius 
ir (’’has. Smith likos arosztavo- 
ti ir pastatyti po kaueije už 
apipleszimo namo ant 312 E. 
Centre uis ežios.

— Schuylkill pavieto yra 
užreg’istravotu 17,405 szunu už 
kuriuos reike mokėti 
Randasi daug ir dvikojin.iu 
szunu kurie jokiu taksu nemo
ka.

— Nedeli<»j atsibuvo kriksz- 
tas dukreles p.p. Jono Paserbs- 

tevais buvo p.
su p. Zuzana

likos

rvta 
Clearv

sumuszima

ta ksas.

Krikszt uk iu.
Juozas Drabnis
Boczkauskiene. Dukrele aplai- 
ke vardu Teresa, Marija.

— Ijibdaringos drauguves 
neužilgio atidaris prie Mansion 
House hotelio sriubine stoti, 
kur iszdalines sriuba del tuju; 
kurie pradėjo kensli
Draugove iszdalins tikietvs del 
tuju, kurie reikalaus suszelpi
mo.

badu.

— Apsisaugokite 
neteisingas bumaszkas, 
daug pasiklydo po visa 
ta.

priimti
k tiriu 

pavie-

— Szia sanvaite nesziotojai 
laikraszczio ‘ ‘ Saulc> 
pas jus Kalendorių 
meto. Pagal

at neszt *
ant 1926 

paproti, neuž- 
mirszkite apdovanoti pinigisz-
kai vaikus, kurie jums patar
nauja per visa meta ar tai lai
ke lietaus ar szalczio.

— Szv. Juozapo Lietuvisz- 
koje bažnyczioje Kalėdinės pa
maldos atsibus G, 8 ir 10:00 va
landa.

— Ateinanczia Subata kuri. 
Czesna laikvs miszes ant at- 
minties savo deszimts metu su- 
kaktuviu kada likos inszven- 
tytu ant kunigo. Vėlinamo mu
su prabaszcziui sulaukti auksi
nio jubilejaus ir kad pasiliktu 
terp musu lyg senatvės.

MAHANOY CITY

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkautkas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sztorua, Mokslaines, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite sztorosia. Už
veda rarpelus prie duriu, taiso elek- 
trikiniua prosus ir kitokiu* elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o aas mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu Iszpildytl didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
Ir Bažnycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautiecaidi pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

Old Forge, Pa.
lauke su nekantrumu užbaigi-
mo straiko, kuris gal negreitai 
pasibaigs. Jau ir pas inus pri
truko augliu, o nuo doiUbankiu

_ Žmoneliai

EGLUTE.
kompanijos pnlicijo varo žino- (Isz Didmiesczio Gyvenimo.)

DIDELE UGNIS KURI PADARE DAUG BLEDES
i.

— Kalėdų ryta laike 6 va
landos misziu ir 10:30 prof. Že- 
maiezio, vietinio vargoninko 
s i mpo n i sz k a or kęst ra 
puikus szmotelius ir Kalėdi
nės giesmes, kas padabins daug 
K a ledines eeremoni jes.

uis ir neduoda prisirinkti ang-1

grajys

Mount Carmel, Pa. Kada 
bedarbe užėjo lai miesto mal- 
szu. Žmoneliai turėdami laiko 
pasitaiso st u belos ir renka ang
lis idant turėti kurio ant szal- 
tos žiemeles.

— A t šit i ko czionais
lios nelaimes su automobiliais 
bet neužshnoka apie tai ne 
szvt i.

liu, net ir del mokslainiu nega
lima gauti augliu todėl ir vai
kus negu!ima mokyti szaltije.

— Ona Aleksiene, 1404 Main 
uli. atėjo pas 
daktarka 
idant jai duotu gyduolių ant 
kokios tai ligos. Daktarka da
vė jai bonka “maldų” už ku-

SzaI tos

ir ke-

ra-

šit vore 
bas,

nais

Laike szios bedarbes šu
naujas Lietuviu kliu- 

kur žmoneliai praleidžia 
linksmai laika.

Nekurios moterėles czio- 
nepraleidžia brangaus lai

ko nes skiepuose vaktuoja puo
dus su savo prielaidiniais. Bal
truviene pravardes juju aplai- 
ke ir sunaudos ateitoje.

—■ Liūdna kad musu neku
rios mergaites slankinėja nak
timis po
mos ne tik jaunus,

r.l vczes užkabineda- 
bet ir pa- 

czinotus vvrns. Ar levai žino 
apie pasielgimu 
liu! Lai ne. 
temvt kur t
lyg vėlybai

savo dukre- 
Reiketu daugiau 
dukreles trankosi 
na k ežia i. .Josios

yra žinomos ir jaigu da karta 
taip pasielgines tai apie jaises 
padainuos 
ne.

Balt ruvie- 
—Mates. 

Sąnariai suszelpimo ko
lei straikieriu, nutarė

straikieriai kurie aplai- 
praleistu pini-

kumą

rniteto 
idant
ko suszelpima
gus pas tuos sztorninkus kurie 
davinėjo anglekasiams tint 
knyg
ptis tuos kurie nedavė ant kny- 
gucziu tiktai už pinigus, todėl 

yra idant angleka- 
siai szelptu tuos 
szelpe bedoje. —
n vmas.

— Anele,
dukrele
likos sužeist:!
automobiliu ir
vežta in Shamokin ligenbutia.

<

anglekasiams 
ueziu priesz straika,

neatbut ina

o ne

kurie juos
Geras užina-

devvniu 
Antano

pavojingai per
likos tuoj nu-

met u 
Krakovskio J

Minersville, Pa. — Mikola 
Dudauskas kuris suinu.-ze savo 
prisiegelia teip, kad toji sukri
to be žado ir manydamas kad 
ja ja užmusze, pabėgo. 1 
paeziule atsigavo iszeme 
Mikolo varanta ir dede ji sue 
me, uždarydamas 
kalėjime be kaucijos.

Kada
• ant

I ’ot tsvilles

Wilkes-Barre, Pa. — Ligon- 
bute Nantike turi tik ant dvie
ju dienu anglių, jeigu greitai 
ju noaplaikys, tai turės Jigon- 
bute uždaryti.

— Wyomingo mokslainos 
tai

stokos
likos uždarytos ant kokio 
laiko isz 
anglių.

— Larksville
likos atidarytos

priežasties

Asbley 
paszelpines 

stotos del suszelpimo vargingu 
anglekasiu szeimynu.

— Po sudeginimui
džiaus Alberto Pirkelto, Plain- 

terp degėsiu likos s urastas

ir

ga ra-

metu. Surasta teip- 
kuria

se, 
sudegytas kūnas Stanislovo 
Dulskio, 22 
gi didele samogonka, 
badai Dulskis prižiurinejo lai
ke nakties ir kuri eksplodavo- 
jo uždegdama garadžiu.

— Shavertone sudege duon- 
garudžius Louiso 
Bledes padaryta

keptuve ir 
Hoffmano. 
ant $18,000.

Mass. — Pereita 
ežia

“stebuklinga ”
Anele Tomaszkiene

“maldų”
rias užmokėjo 100 doleriu. Ka
da “bonkines maldos“ nieko 
nepagelbejo Aleksiene apskun
dė daktarka už apgavysta 
ir “

bonkines maldos

, na 
daktarka li-stebuklinga ” 

kos apskunsta. Daktarka pati 
prisipažino kad gyduoles nega
lėjo serganeziai nieko prigel- 
bet, tiktai josios maldos kurias 
uždėjo ant t uju gyduolių pil
dama in bunka arba tiesiog pa
sakius “užkorkuotos maldos.“ 
Ir randasi tint svieto tokiu

užkorknotos maldos.
ant i 

žmonių ka ir tiki!
—Fordžiet is.

Chicago. — Nelaimingas at
sitikimas invyko 13 d. Gruod. 
11 vai. ryto. Mums gerai žino
mas žmogus, veikėjas p. Kazi- 

snžeistasmieras Gervilis vra 
in galva.

Jisai iszsivežes savo auto
mobiliu isz garadžiaus, szluos- 
te ir staiga ji skaudžiai už
trenkė negvvai. Kada polici
ja n tas ji pamate, tada nei 
no žmogaus prie jo nebuvo. Su 
juo nesusikalbėjo ir nuveže ji 
in St. Paul’s Hospital; Tada 
K. Gerx iLis pajuto dar esąs gy
vas. 14 d. Gruod. 5 vai. vakare 
jau parvežtas in savo 
3415 So. Emerald Ave.

savo

skaudžiai 
Kada

Mass.

vi e-

namus

Boston, Mass. — Mai k is 
Priestinis apskundė avo pirsz- 
li Kazarina ant $5,000, 
kad pastarasis neparupino 
jam paezios. Mat pasirodo, kad 
1922 metais Kazarinas 
me surasti Priestiniuiu

pastarasis
užtai

apsie 
gera 

mergina ir Priestinis davė jam 
užtai $500. Praėjo beveik 3 
metai, bet Kazarinas mergos 
jam nepripirszo ir pinigu ne
sugražino.

— Septyniolika Lietuviu 
tapo aresztuota belosziant isz 
pinigu kortomis ant Bowen St. 
Bstone tik vienas Lietuvis tu
ri leidimą laikvti revolveri.

Kewanee, Ill. Mire ezio- 
nais Antanas Mikiunas, 64 me
tu, kuris paliko dideliam nuliū
dime savo motore ir penkis 
vaikus. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Antano draugystes ir pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis. Sirgo tik viena diena.

— Gruodžio 9 diena mirė 
taipgi Jonas Za'bleckas, 40 me
tu, kuris sirgo 'tik dvi dienas. 
Paliko dideliam nuliūdime mo
tore ir keturis vaikus. Palaido
tas su bažnytinėms apeigoms, 
prigulėjo prie Lietuviu Ukesu 
draugystes, kurios sanariai pa
lydėjo savo dranga lyg kapu.

Nelaime patiko ana die- 
Jona Venckų,

mas iii skiepą pasprūdo žemyn 
tropais, nūs i lauždama s kojos 
kaula ir dabar guli Szv. Fran- 
ciszkaus ligonbutije 
spėti kada iszgis.

Nelaime taipgi patiko Kazi
miera S k ra bu t i dirbtuvėje 
Wolworth Co. Betckinant tekė
las truko ir szmoteliai baisiai 
aki sumusze ir nežino ar gales 
daugiau matyti. Ta paezia die
na kompanije iszveže ji in.Chi- 
cagos ligonbuti gydyti.

—Tauragiszkis.

mi, jisai eida

ir sunku

aukf zte ne
susi ru-

Baigėsi Adventas. 
ūkanotos dienos slinko nuobo
džiai. Sniegas stora antklode 
laike apdengės tusezius lotus, 
gatves ir namu steigus. Nuogi 
medžiai, apszarmoje, sustingę 
stovėjo nesijudindami.

Vienu dideliu namu prie N. 
gatves treeziame
paprastas sujudimas, 
pinimas, vienok kiekvienas 
stengiasi kuoramiausia užsi
laikyti. Mat, naszle Adomai
tiene sunkiai susirgo.
A domukas ir vyresnioji jo se
sute Maryte girdi, kaip gydy
tojas kalba vienai isz kaimynu 
— Jasienei, — kuri apsiėmė 
ligone prižiūrėti, kad liga nors 
nėra pavojinga, tacziau ligone 
reikalinga 
griežto pildymo gydytojo 
rodymu. Girdint tokius gydyto 
jo žodžius Adomukui ir Mary
tei szirdys labai suskaudėjo 
ir nei nepajuto, kaip aszaros 
lyg žirniai pradėjo riedėti per 
veidus.

Artinosi vakaras, 
apie ramu poilsi nei 
kas, nei Maryte nemano. Jiems 
rūpėjo mamyte. Jasiene, pa
žiurėjus in laikrodi ir iszpild- 
žius visa, ka gydytojas buvo 
prisakęs ta valanda 
duoti, rengėsi eiti 
mynai vakariene 
Priesz iszeisiant atsikreipė in 
abu vaiku ir tarė:

— Pasimelskit, vaikucziai 
už mamos sveikata.
mažu vaiku malda visados isz- 
klauso. Pamatysit, kaip rytoj 
mamai bus lengviau.

Tarus tai Jasiene iszejo. Pa
siliko abu vaikai tuojau Mary
te pirma, paskui ja ir Adomu- 
kas — atsiklaupė priesz 
banti ant kičuos paveikslu Mo
tinos Dievo Neperstojanczios 
Pagelbės ir sudėjo rankas.

— Maryte, 
kalbesiu paskui tave, 
lo A domukas.

Maryte pakele akis auk- 
sztyn ir pradėjo kalbeli 
ka Marija malones pilu...

— Palauk, Maryte, 
atsiliepe Adomukas. 
prasta, kasdienine musu mal
da. Ar nebntu geriau padary
ti Marijai ir Kūdikėliui Jėzui, 
kuri Ji laiko, koki nors priža
da. Tada gal greieziau Dievulis 
iszklausytu musu malda, pra- 
szvma.

Marvte nuleido akis ir susi
mastė. Po valandėlės žvilgterc 
jus in broliuką tarė.

— Prižadėkime Marijai ir 
Jo Kūdikėliui, kad jei mamyto 
pasveiks, tai sulaukė Kalėdų 
nepraszysimo eglutes ne jokiu 
žaidimu. Mamyte juk daug, 

už

vienok

M ažas

dideles domes ir 
nu-

vienok
Adomu-

ligonei 
savo szei- 

gamint i.

1) ieva s

pradek,

ka-

asz
prabi-

“Svei-
J !

— vėl
Tai pa-

daug sykiu yra. brangesne 
eglute ir visas dovanas.

— Asz sutinku — atsake 
Adomukas.

— Na 'tai darykime priža
da, o tu pati kalbėk paskui 
mane. Alary te pakele akis prie 
Afotinos Dievo paveikslo ir 
pradėjo kalbėti.

— Szvencziausioji Alarija, 
in mus mažuczius ir papra&zyk 
geriausiojo Dievulio, kuris esą 
danguose,
musu mamytei sveikata.

Į tokia suteikta mums savo ma
lone, mes prižadame a te ina n- 
cziose Kalėdose apseiti be eg
lutes ir dovanu.

O dabar sukalbėkime savo 
kasdieninius poterius, —- tarė 
Maryte.

Abu vaiku vėl sudėjo ran
kas, pakele akis in
Dievo paveiksią ir eme kalbėti 
poterius.

Po vakariene Jasiene vėl 
nusiskubino pas ligone, 
muoso rado tyla. Ligone buvo
užmigus. *Ine.jus in kita kam
barį pamate, kad abu vaikai 
sukniubo ant gidndu, susiglau
do miega. Priėjus pažadino, 
Adomukui padėjo nusirengti 
ir liepe eiti gulti, Eidą-

kad Jis gražintu
Už

Methuen,
Nedeldieni ežia porsiszovc 
Bronis Januleviczius, 16 metu 
amžiaus Lietuviu vaikas. Nu
vežtas Lawrenc’o ligoninėn 
jisai paaiszkino policijai, kad 
nelaime atsitiko jam vartant 
tėvo revolveri. Jis paspaudės 
gaidį, ir revolveris netikėtai 
iszszoves. Kulipka pervore 
jam kairiaja ranka ir instrigo 
kairėn kojon. —K.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke tiktai t . . , Sl.BO 

W. D. BOOZKOWSKI OO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Deszimts bizniavu namu sudege vidunniestije Council Bbiffs 
ant keliu milijonu doleriu. Du ugnagesiai likos užmuszti o

mi vaikai neiszkente 
ligones kambarin 
kaip atrodo ju serganti 
myte. Ligone miegojo, 
(’ziodami ant pirsztu vaikai pri 
ėjo prie ligones lovos, 
giai, kad nobzbudinus 

pabueziavo

nonueje 
paži ūrėt i, 

ma- 
St i p-

at šar
mam v- 

tes, pabueziavo antklodes 
kraszta, vėl pamažu pasistiebė 
iszejo isz kambario ir nuėjo 
gulti.

Jau kelinta, diena kaip 
kykloje vaiku tarpe dįdelis ju
dėjimas. Alat Kalėdos netoli. 
Pamoku tarpuose visi vaikai, 
didesni ir mažesni, tik ir kal
ba apie tai, kokia jiems ((‘vė
liai namuose inrengs eglute,

mo

eglute.
žibu-kaip papuosz invairiais 

ežiais ir nukabins invairiomi? 
dovanomis. Tiktai Marvte su 
Adomuku nieko apie tai nekal
ba. Jiedu nuolatos masto apie 
serganezia mamyte. Kiekviena 
diena paroje namo isz 
klos bėga pas mamyte, 
kabina, iszbuczioja

moky- 
apsi 

rankas ir 
veidą ir klausinėja, kaip die
na praleido, ar miegojo, 
riau jaueziasi.

Dievo

ar ge- 
lr koks jiems 

buvo džiaugsmas, kuomet ma 
lydavo, 'kad ligone eina svei- 
kyn, jau net ir pasėdi. Eidami 
gulti klaupia, abu, vėl meldžia 
si dėkodami Motinai
kad per ja Dievulis bzklausc 
j u praszyma.

Po savaites Adomaitiene jau 
galėjo vaiksezioti ir džiaugtis 
besirupinaneziais ja vaikais.

Diena po dienos greitai pa 
sibaigo Adventas. Atėjo
ežiu diena. Nuo pat ryto Ado
maitiene triusesi namuose ir

Ku-

namuose 
gamino Kucziu vakariene.

Po pietų Adomaitiene pasi- 
szauke Maryte su Adomuku ir 
pasisakė eisianti in krautuve 
eglutes pirkti. Iszgirde tai abu 
vaikai paszoko, sakydami:

— Ne, ne brangiojo mamy
te, ne reikia.
praleisimo be eglutes. 
Ida, nereikia.

Szias Kalėdas
Norei-

kia, nereikia.
—- Delko-gi to i p, — klausia 

nustebus motina.
priežastis? Juk gerai pamenu, 
kaip keletą kartu priesz mano 
liga kalbėjote, praszete, kad ir 
szimet inrengcziąu ^VĮĮftfi^glu -

— Kame

te, gražesne negu praeitais me
tais.

szi-— Ne, ne apsieisime 
me't be eglutes — vienu .balsu
szauke Maryte s ji Actyriiiil <u.
T V . 1 V t , 1 ' . 1 ii'*» V ■ 1 •11

Ju žodžiuose buvo.tokia didele 
joga, kuri parėmė Adomaitie
ne. Pabucziavus ir viena ir ki
ta pasidavė ju norui, sakyda
ma :

— Tegul-gi buna ir taip, 
vienok gaila man bus jusn, 
kuomet kiti vaikai džiaugsis 
gražia eglute ir invairiomis 
dovanomis, jums-gi nobus kuo

, Iowa. Bledes padaryta 
14 sužeisti.

praszy'ti, kad ji su Maryte ir 
Adomuku eitu pas ja vakarie
ne valgyti. Isz sykio Adomai
tiene at.sipraszinejo, vienok po 
ilgo Jasienes pbaszymo sutiko 
ir n nėjo.

Jusiu namuose 
Stalas

vanu. Taigi eglutes neturime, 
bet turime jus, brangi mamyte, 
sveika i r t virta.

Iszgirdus 
apsiliejo graudžiomis
mis ir stipriai apkabinu 
angeliukus ilgai, ilgai buezia- 
' n. —Z.S.

tai Adomaitiene 
aszaro- 
s savo

buvo links- 
uždengtas balta 

staltiese buvo nudėtas invai- 
riais valgiais, skanėsiais. Dide
li’, lygi pat luini, eglute buvo 
gausiai apszviesta spalvotomis 
(‘lėkt ros lemputėmis ir pa
puoszta visokedi.aus.iais žibu- 
cziais, pro kurias net 'skujų ne
simato. Vienatine Jasimies 
dukrele-Viktute, vienu veik 
metu su Adomaitienės Maryte, 
žaidi* su nauja, tik ka nupirkta 
Kalėdoms lele. Jaunesnis Pet
rukas jojo ant raudono arkliu
ko, o pats mažiausias Martynu- 
kas kapstosi tarp daugybes in- 
vairiu žaislu.

Adomukui su Alaryte, inejus 
in Jasienes namus net akys nu- 
szvito.
taip gražiai 
szv i ėst a. 
Adomukas

Jasiu vaikai buvo taip pat 
geri, mandagus. Pasisveikino 
su atvvkusiais svecziais Viki li
te pasiszauke Maryte ir abi 
pradėjo žaisti su lele. Ta pati 
padare ir Petrelis.

Po skanios Kucziu vakarie
nes vaikai vėl pradėjo žaisti, o 
namiszkiai ir Adomaitiene 
sznekucziuotis, dalintis atsimi
nimais isz tolimos praeities, 
kaip Lietuvoje praleisdavo ta 
inspudingiausia Kristaus gimi
mui paminėti szvente. Paskui 
atsisėdus prie pijano Jasiene 
gražiu balsu užtraukė:

4 i 

( C 

C C

ma.

ir

Vienat ine
vienu

Tokia didele eglute i r 
papuoszta,

Pažvelgęs
giliai atsiduso.

ap- 
in eglute

ir

Gul sziandiena
Jau ant szieno
Atpirkėjas szio svieto.“

Iszgirde vaikai giesme palio
vė žaisti ir domiai klausėsi su- 
darvdami gražu gyva paveiks
lą. ‘

Vėlu jau buvo, kuomet atsi
sveikinus su Jasiais Adomai
tiene sugryžo in savo namus.

— Na, ka, 
vaikucziai, smagiai jautietes 
svecziuose. Matote kokia dide
le ir kaip gražiai papuoszta 
tenai eglute. Bucziau ir asz to
kia inrengusi, bet judu neno
rėjote.

Alary to su Adomuku giliai 
atsiduso ir truputi paraudo. 
Szirdys jiems sma r k ia i 
plakti. Pažioreje vienas in ki
ta davė suprasti, kad paslap
ties, kokia iki sziol abu savo 
szirdyso laiko, ilgiau nebegali 
iszlaikyti. Prisiglaudo abu prie 
motinos šu aszaromis akyse 
abu vaiku taros

— Mamyto

szio svieto.

mano brangus

eme

brangiausia, 
pasakysim jums paslaptį. Kud-pasidžiaugti. ’

— Tai nieko, brangioji ma
myte. Pasidžiaugsime tuo, kad 
jus turimo sveika. Tai didžiau
sias bus musu pasitenkinimas.

VakaW, kuomet Adomaitie
ne renge stala Kucziu vakarie
nei,.atėjo Jąsiene ir pradėjo1 das apsieikime be eglutes ir do-

mot gulėjai aut ligones patalo, 
mudu priesz Motinos Dievo Ne- 
porstojąnczios Pa'gelbos pa
veikslą padaromo toki prižada, 
kad jai Dievulis gražins mamy
tei sveikata mudu szias Kale-

Dovana Del
Prezidento.
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Mrs. Carroll isz Bloomfield, 
Iowa, padovanojo prezidentui 
szita divoneli, kuri pati pasiu
vo. Motore pažino prezidentu 
Coolidge kada buvo da ne ve
dos.
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NAUJAUSI PRIEŽODŽIAI.

— Tinka kaip skyle tilte.
— Ranka ranka mazgoja, 

koja koja spardo.
— Arklis turi ketures ko

jas ir tankiai suklumpa, o ką 
ežia kalbėt apie asila i

— Jaigu ()nuka neszokine- 
tu, tai sau vyro nepasirinktu.

— Kaip asz sau pasiklosiu 
tai niekados neiszsimiegosiu.

— khiszk su lazda ta, kuris 
savo atiduoda.

— Kur velnias negali, tam 
boba prigialbsti.

»

U

r • "* iVISKO BANDĖ.
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Kelios merginos skunde Pet
rą Rytku už pedalaikyma duo-< 
to prižadėjimo ant apsipaezia- 
vimo. Po penktam teismui, su- 
dže, kuriam nubodo tasai nuo
latinis stojimas jaunikio sūdo 
arit galo tare in ji;

— Kodėl tu Petrai neapsi- 
vedi, žinai, kad merginos tave 
subankrutys, szaukdamos tave 
nuolatai in suda. Argi nebūtu 
geriau pasiimt sau paezia T

— Guodotinas sūdžiau, jau 
asz ėmiau paezia, bet gavau * 
lazdų nuo josios vyro. • _
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ISZ AMERIKOS

užklupi- 
sumuszi-

622 PROHIBICIJOS
AGENTAI
ARESZTAVOTI.

Washington, D. C. Valdiszki 
rapartai parodo, buk in laika 
szesziu menesiu 622 prohibici- 
jos agentai buvo aresztavotais 
už visokius prasižengimus 
kaip: žudinstas, suokalbi, ky- 
sz i u s, i n s i v e r ž i m u s, 
m u s, sz m u g 1 e ry s t a s,
mus, paniekinimą moterių ir t. 
t. Didesne dalis prasižengėliu 
buvo valdiszki agentai.
DAŽINOJO DEL KO

JAM NEMOKĖJO RANDA.
Milwaukee, Wis. — Edvar

das Anderson, nuo kokio tai 
laiko stengėsi gauti randa nuo 
Jono Plesteniko, bet visados 
jojo nerado namie. Ana diena, 
kada atidarė duris rado Joną 
kabanitd ant virvutes.

Kada Jonas užmokėjo randa 
už kambarį Augusto menesi, 
pasakė jam, kad ant kokio lai
ko iszvažiuoja, ir palaikytu 
k a m bar i pakol sugryž, bet An
dersonas norėdamas gauti ran
da ir negalėdamas ineti iii 
kambarį turėjo iszveržt duris, 
bet raudos ir taip negavo nuo 
kabanezio lavono. Priežastis 
pasikorimo nedažinota.
UOSZVE TURI UŽMOKĖTI 
UŽ PAVERŽIMA MEILES.
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Laurel, Ma«ss.
sprendė kad Mrs. D. Keeton, 
turi užmokėti Rayburn Robin
son 9,500 doleriu už paveržima 
meiles jojo paezios ir prikalbi- 
nima per josios motina idant 
su juom negyventu.
nas skunde savo 
100,000 doleriu.
KLIUKSU KERSZINIMAS.

Cape May, N. J. — Ant kie
mo farmerio Petro Dambrauc- 
ko, (’lerrnonte, nakties 
k liuksai padėjo penkis

Sudas nu

Robinso- 
uoszvia ant

laike 
szmo- 

tus dinamito ir sudegino kry 
žiu tiksle iszneszimo jojo namo 
in padanges. Ant giluko kai
mynas užtiko liepsna ir užgesi
no. Dambrauokas aplaike kelis 
prasergejimus nuo kliuksu 
idant apleistu aplinkinių. .Jisai 
lenais gyvena asztuonis metus 
ir yra pasekmingu farmeriu.
LEKS IN ŽIEMINI POLIU.
Detroit, Mich. — 

su

nuo

Lekiotojo 
draugavę su pagialba Fordo 
pinigu ir areoplanu, apie Gegu
žio menesi ketina iszlekti in 
Žiemini Poliu. Kelione pradės 
isz Point Barrow, Alaskos in 
Spitzenberger, be jokio atsilsio 
arba perstojimo.
TIKROS KALĖDOS DEL 

SZITU DARBININKU.
New York. — Morris Rosen- 

wasser, turtingas fabrikantas 
czeveryku, kuris 38 metai ad- 
gal pribuvo in Amerika isz 
Lenkijos su kdliais doleriais, 
per szitas Kalėdas iszdalins 
del 50 darbininku isz 1800 ku
rie pas ji dirba, savo visa biz
ni kuris yra vertas 4,000,000 
doleriifs idant vestu bizni to
linus ir dalintųsi jojo pelnu.

Jonas Doukas, fabrikantas 
kendžiu, kuris
Graikijos su $1.25 kiszenuje 35 
metus adgal, iszdalins savo 
darbininkams per Kalėdas vi
sa metini pelną nuo savo už
darbio.

Binghampton, N. Y. — Endi
cott-Johnston czeveryku kom
panijos prezidentas nutarė ant 
Kalėdų iszdalinti 6,000 poru

pribuvo isz

ISZMETINEJA 
ANGLEKASIUS 

ISZ STUBU.
Pa. — Pitts- 

iszinete ant

o

Pilt sbnrgli, 
burgh Coal < ’o., 
lauko deszimts szeimvnu strai- r 
kuojencziii anglekasiu pi’ie No. 
10 kasyklų Montour. Kompa
nija sako buk davė gana laiko 
szeimvnoms iszsikraust vt * •
kada nenorėjo iszpildyt palie
pimo, turėjo iszniesti laukan. 
'Tosios kasyklos pradėjo dirb
ti ant iszlygu padarytu 1917 
mete.
BIJOJO LIUDNU KALĖDŲ 

ISZGERE TRUCIZNOS.
I'liiladc'lpliia. — Jurgis 

Johnson, 28 metu, ana diena 
iszgere t rneiznos tiksle atėmi
mo sau gyvasties, susi rupi nes 
kad jam bus liūdnos Kalėdos 
szimet isz priežasties persisky
rimo nuo savo paezios ir ketu
rių metu sūnelio.

Ligonbuteje daktarai iszga- 
vo trucizna ir Johnsonas isz- 
liks gyvas. Kalėdas praleis po 
priežiūra daktaru.
TRYS VAIKAI UŽMUSZTI 

LAIKE PERSTATYMO.
Erie, Pa. — Ant Kalėdinio 

perstatymo suėjo
Arena, kur ‘‘ 

dalino mažas dovane-

5,000 vaiku
Santakurin Krie

("lauš” 
les.
la skersai
taip nes
to netemino ir grūdosi da la
binus. Keli parpuolė,..

ISZ LIETUVOS
KUNIGIJA KRYŽKELĖJE;

ARBA POLITIKA IR 
SVIETISZKI DRABUŽIAI, 

ARBA KUNIGAVIMAS 
IR SUTONAI.

Kaunas. (L.Ž.) — Kaip žino
ma, nesenai spaudoj buvo isz- 
keltas kunigu drabužiu klau
symas, kuriame kunigar bandė 
intikinti visuomene, kad jiems 
visai jau pribrendęs laikas ap
sivilkti civilinius drabužius ir 
pavirsziniai nieko neskirti nuo 
civilini! asmenų. Ta polemika 
pasiekė Vatikana.

Mums pranesza, visai patiki
mi szaltiniai, kad Lietuvos 
vyskupija gavusi Vatikano pa
rėdymu, kuriame
siūlo Lietuvos kunigijai: arba 
būti kunigais ir neszioti nusta
tytus ilgus drabužius, 
politikuoti ir apsirengti kaip 
jie nori.

Sziuo ultimatumu Lietuviu 
kunigija pastatyta kryžkelėj 
ir artimiausia ateitis parodys, 
ka ji pasirinks: Dieva ar 
inona. Treczio kelio nėra.

Popiežius

arba

Ma-

“Morfinos Karaliena” 
Aresztavota.

CLica

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

New Britain, Conn. — Pas 
mus szapos menkai dirba, kad 
žmogus norėtu ir nusipirkt sau 
dalba tai negali. Daug žmonių 
randasi be darbo. Anglekasiu 
czion privažiavo ir nemažai, 

Todėl 
lai niekas nevažiuoja in czio- 
nais nes darbo neaplaikys.

ir nemažai 
bet darbo negali gauti.

Mount Carmel, Pa. — Miko- 
lelis, 8 metu sūnelis Andriaus 
Žilinsku, likos užmusztas 
sunku t roką kuri
Schaffer, tuojau'S prie vaiko 
namo. Troko sunkus ratai per
važiavo per vaiko galva ir kru
tinę. Buvo tai-iieapsisaugotinas 
atsitikimas nes dreiveris neži
nojo kad vaikiukais radosi už
pakalyje troko kada tasai pra
liejo eiti adbulas.

per 
vare (’has. 

prie
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ANIOLAS DIEVO ISZGEL- 
BEJO NUO SMERT.

(Tikras atsitikimas.)
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Keli isz vaiku pastate šuo- <, 
idant vaikai 

igrustu, bet vaikai ant
t a k a

ant juju 
kiti ir kilo sumiszimas ir min
džiojimas vieni ant kitu. Trys 
likos numindžioti ant smert o 
daug sužeista.
SIENOS SUGRIUVO,

KETURI UGNAGESIAI 
UŽMUSZTI.

- Sienos 
Downev 

House, netikėtinai sugriuvo, 
užmiuszdamos keturis ugnage- 
tdus. Penkcsdeszimts bizniavo 
vietų sudegė. Bledes padaryta 
suvirszum ant milijono doleriu.

60 ANGLEKASIU 
UŽGRIAUTA, 9 PRAŽUVO.

Bellaire, Ohio — Devyni an- 
glekasiai pražuvo deganeziose 
Cambria kasyklosia, kurios 
priguli prie Webb Coal Co.,

LAIDOTUVES INKRITO IN 
UPIA.

Maža Onyte isz Stakių, Ra
seinių apskr. pranesze. kad 
Spalio 30 d. neszant lavonu isz 
Stakių bužu vežios in kapines, 
kurios yra kitoj Miltuvos upes 
pusėj, užėjus žmonių miniai, 
inlužo tiltas.
negili, tai niekas neprigėrė. 
Tilto taisyti niekas nesiskubi
na.

prancūze.

žmonių
Laime, kari upe

Waynesburg, Pa. 
sudegusio namo 

netikėtinai

25 
angle kaišia i likos apimtais per 
gaza o 68 iszsigelbejo. Kieki ri
kiais d ra tas buvo priežastis 
eksplozijos. Kasyklos likos ati- 
darvtos nesenei ir dirbo ketu- 
ros dienas ant sanvaites.

ŽMONES YRA SZALDOMI.
Rokiszkis. (“V-bes” kor.) 

— Žabu visiszkai neparduoda. 
Sausi ir iszvirte medžiai v ra 
parduodami tik ant varžytinui. 
Pirkėjas medi gali tik tada pa
matyti, kai pinigus sumoka. 
Už 100 litu nedaugiau kaip 4 
vežimai malku. Dalianku labai 
daug yra sumatuota pardavi
mui, bet jas perka tik turtuo
liai ir spekuliantai. Daliankos 
yrapa rduodamos su jaunais 
medeliais. Taigi toki tvarka 
pabaigs naikinti Lietuvos 
miszkus. Ka reikes darvti ūki
ninkams be kuro ?

Kiltie Gilhooley isz 
gos likos aresztavota už par- 
davinejima ir szmugleravima 
morfinos ir kitu kenkeneziu 
sveikatai vaistu. Ji žinoma 
kaipo ‘‘Morfinos Karaliene” 
nes per daug metu taja kup- 
czysta užsiiminėja. Josios vy
ras pirmiau buvo suimtas ir 
nubaustas kalėjimu.
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KARININKAI UŽPUOLĖ 
REDAKCIJA.

— Lenku 
p 1 a c z i a i a p r a s z i n e j a 
Vilniuj paminejima 
viu del sugryžinio 
isz Magdeburgo tvirtoves. Pa
sakyta daug knMni, kurion bu
vo net neleistino tono, 
kita diena
“Dziennik Wilenski 
ja del vedamojo

Vilnius.

Ji

buvo

naikinti

“KULTUREJAME”.
Rokiszkio apskr.

Isz Visu Szaliu

Kamajai,
— Czia Rusu laikais buvo vie
nas degtines monopolis, o da
bar turime net tris ir visi gerai 
gyvuoja — lankytoju netrūks
ta.

spauda 
inv vkusi 
snkaktu- 

Pilsudskio

Po to 
užpulta 

redaikci-> > 
straipsnio, 

kur kalbama del Pilsudskio 
padėties dabartinio krizio me
tu. In redakcija atėjo 2 kari
ninkai, pareikalavo isz redak
toriaus Obsto iszduoti straips
nio autoriuas pavarde. Redak
toriui atsisakius, vienas kari
ninku puolė redaktorių ir kilo 

Kiek vėliau in re
dakcija insiverže 20 leg-ionistu 
karininku su dviem pulkinin
kais, kurie reikalavo redakto
riaus Obsto ir brutaliszkai el
gėsi su redakcijos bendradar- 

redakte
reikalauta 

” nume-

pesztynes.

bemis moterimis ir 
riaus žmona. Buvo 
konfiskuoti “ Dziennik 
ri.

Moskva.

idant žmonis

VODKA KASZTUOJA 
DABAR DOLERIS

UŽ KVORTA.
Soviet u valdže

apreiszke kad kvorta vod'kos 
pabrango 50 procentą, kas da
bar padaro apie doleri už kvor
ta, o tai dvi to,
mažiau jaja gertu, nes kaip bu
vo pigi, tai žmonis gerdavo už 
daug.

DINGO 11,998 VYRAI.
London. — Miesto suraszas 

patodo kad czionais dingo 11,- 
998 vyrai nežino kur; o naszliu 
yra 877,298. Ne valdže no ap
leistos moteres* nieko nežino 
kur tieji vyrai randasi nes din
go slaptai. -- »---------------

H Philadelphia. — Nuo vi
sokiu priežaseziu in viena san- 
vaite mirė czionais 553 ypatos.

Keresunt, Turkije. — Ne
norėdami neszioti skrybėlės 
tiktai fezus, kurie yra uždraus- -  - 0 # _ — —

czeveryku vaikams Johnson Į ta neszioti Turkijoi, du Malio-
.City ir Endicott. metanai likos pakarti. I

Vadinasi, neatsiliekame 
nuo visu gyvenimo szaku 
žygiuojamo pirmyn...

Skundžiamės — litu 
ūkio produktai pigus, betgi

reikalams užten-

bet

nėra,

LIETUVOS KUNIGAI 
SKIRIASI NUO 
POPIEŽIAUS?

Kaunas (L.Ž..)
Dampfb.” 
che Stime

‘‘Mem.
“Jidiš

kad sanrvszv su •

būtiniems 
Jca...

Bravo kamajiszkiai!...
ŽMOGŽUDYSTE.

(“V-bes” 
ku kaime, Szakiu aps. 
ežio 21 d. buvo pas 
vestuves. Gerai insikausze 
mogonkos, susipesze ir 
sze Juozą Guda, dar jauna vy
ra, kuris buvo nesenai vedes. 
Suimti ir kalėjimai! pasodinti 
žmogžudžiai: — Bronius Užu
pis, Andrius ir Juozas Žilai- 
cziai.

TĖVAS SUNU NUDURE.
Kryliai, Kamajų vals. — Sz. 

m. Lapkriczio men 21 d. minė
to kaimo ukinin'kas S-ka supy
kęs (kiti sako kad pamiszes) 
perdure peiliu savo tikra aunu.

Sunaus gyVybe pavojuje.

> $

kor.) — Braziu- 
, Lapkri- 

Urbona
SU ~ 

uzmuX

Žųdeikn — tėvas suimtas ir, 
rodos, iszgabentas Tauragės 
Pschitarinen ligoninėn isztyri- 

............ | __nejimuj.

pranesza isz
J y 

y

gautuoju isz popiežiaus rasztu. 
kad politikuojantieji ir tuo bu
do lųm įprom i tu o ja n t i e j i 
nyczia Lietuvos kunigai 
atsisakvti nuo 
1926 m. Sausio

baž- 
turi 

kunigavimo, 
men. invvk- 

sianti Lietuvos Kataliku kuni
gu konferencija sziam klausy
mui iszaiszkint i.
be to turis žinių, kad grupe 
kunigu, kuriu pryszaky stovis 
knigas dr. Purickas, turi ten
dencijos atsiskirti nuo popie
žiaus ir insteigti tautine baž- 
n y czia._____ ___ ______

Paskutines Žinutes.
________________________ t

H London. — Baisus sztur- 
mai užėjo Angliszkoje suspau- 
doje. Laivai turėjo jeszkoti 
prieglaudos Iszpanijos pristo- 
vosia. Laivas Marina isz Fila
delfijos nuskendo.

If Wilkes Barre, Pa. — Ant 
Lackawanna geležinkelio arti
mojo Hunlocks Cre'J: trūkis 
pataiko in automobiliu už- 
muszdamas szofori ir du vyrus 
o automdbiliu sudaužo ant 
szmotoliu.

Laikrasztis

« I

West Frankfort, Ill. — C’zio- 
nais randasi gana skaitlingas 
buris Lietuviu ir kitokiu tau
tu. Kitokiu darbu nesiranda 
kaip anglių kasyklos. No. 2, 9, 
8, 19, ir 18 kasyklos dirba ge
rai ir žmonis uždirba gana ge
rai, bet isz kitur pribuvusiems 
sunku aplaikyti darbus. Musu 
tautiecziai yra labai nupuolė 
doriszikai, daugiu use czionais 
yra Trockio garbintoju. Nede- 
liomis visos užeigos uždarytos, 
todėl vieni lenda pas kitus, 
trauke einiki ir gere, o ka jau 
moterėlės, tai Dieve susimilk, 
taip inprato mainyti vyrus 
kaip čigonas arkliais — vienos 
ima persiskyrimus, kitos eina 
laisnu jeszkoti ir yra czionais 
tokiu ka turi treczia vyra, kad 
net svet imi a ueziai juokėsi isz 
‘‘polanderiu”. Nckurios iszva
re savo vyrus 
senberniu 
vaikelius. Yra czion ir geru 
singcliu su pinigais, 
pribūtu k0*1108 doros merginos 
tai gąletu gauti* gerus vyrus. 
Sznipai neseniai pagavo kelis 
Lietuvius už darymu namines 
už ka turėjo užmokėti po szim 
teli.

Du musu tautiecziai už kar
velius po sudus trankėsi kelis 
kartus, bet kada masznos iszsi- 
tusztino tai ir paliovė. Oras ne 
sveikas o vanduo labai prastas. 
Uzion daugiaaše skaito laisva
mani szkus laikraszczius, o ki
tus ir norėtu skaityti, bet už 
dvka. —Maineris.

Meizville, Pa. — Ponas Juo
zas Kupcziunas, lankosi rudak
ei joi “Saules” ir prie tos pro
gos užkalbino sieninius kalen
dorius, kuriuos 'dalins savo 
k< dnmeriams. Kalendoriai vra 
labai puikus ir yra 
pakabinti t u rti n iriausia m 
me. Biznierius Kupcziunas 
daro, tai gerai padaro ir 
mirszta apie 
rius.

Saules

Iszpanijoj priesz daugeli me- 
buvo dideli nesutikimai 

tarp dvieju Lszpanijos kuni
gą i kszczi u, Don Alfonso ir Don 
K arioso, isz kuriu kožnas no
rėjo pasilikti karalium. Vienas 
didžiaakes draugas Don Karlo- 
so, buvo turtingu ponu vardu 
Don Zavala. Vienoje muszty- 
neje tas ponas pateko in nevalė 
ir laike puses adynos jau buvo 
pastatytas priesz vajauna sū
dą, kuris apsndijo Zavala ant 
smert ies.

— Kada? — užklausė kali-

tu

savo

t inkami
įta
ka

n.'už- 
k<>.*-.t um ie-

uis.

Indiana Harbor, Ind. Po 
ra menesiu atgal isz czia dingo 
Lietuvis J. .Juszka. Jis dabar 
atsirado Kankakoo beprotna
my, kur pasakoja, kad iszgeres 
“vaino” pas dranga Uliicago
ję ir po to nežinąs kaip beprot- 
namv atsidūręs. 

-- .... ....... .... .

kabinasi prieT 
apleisdamos savo

o jaigu

Chicago. — Jonas Savickis- 
Sovietsky, kuris kiek laiko at
gal turėjos sank rove le netoli 
35 ir Wentworth Ave., tapo 
teisėjo McKinley nuteistas nuo 
1 iki 10 metu kalėjimai! už pri- 
eminejima vogtu daiktu.

— Lietuvis Adam Grisko, 
32 m., 701 W. 31 St., tapo teisė
jo Borthers nuteistas 25 me
tams kalėjimą už nužudymą 
savo meilužes Auna Chesna, su 
kuria jis gyveno 8 metus.

Valstijos prokuroras tvirti
no, kad Grisko nuszove savo 
meiluže Liepos 19 d. lai'ke bar
nio, kada ji buk atsisakė už jo 
teketi, nors jie gyveno krūvoj 
jau 8 metus.

Grisko gi tvirtino, kad ji ta
po nuszauta nežinia isz kur už- 
klidusios (kulkos, kada ji sėdė
jo ant poreziu.

/

— Bernice Žalimiene kiek 
laiko atgal liko nuteista 
metu kalėjimai! už nunuodiji-

14

ma savo vyro Domininko Žali
mo, kuri ji buvo vedusi tik ke
letą menesiu atgal. Ji padavė 
apeliacija ir nu to laiko sėdė
jo pavieto kalėjime.. Vakar gi 
gauta augszcziausiojo valstijos 
teismo nuosprendi, insakauti 
isznaujo nagrinėti jos byla.

Jos pirmojo bylojo prokuro- 
tura tvirtino, kad ji nunuodijo 
savo vyra tikslu gauti $3,000 
jo sutaupytu pinigu ir $5,000 
apdraudos. Ji gi turėjusi kita 
meiluži, duonos iszvežiotoja, 
Leo Kalinowski, kuris veik 
kas ryta pas ja lankydavosi, 
kada jos vyras iszeidavo in 
darba»

Atsiszaukimas in 
L. A. Bendroves 

Szerininkus

— Puse adynos priesz zva- 
nijima ant 
atsake sudže.

Kareiviai nuvede Zavala in 
kalėjimą, kur paszauke kuni
gą, kad pasirengtu ant smer- 
t ies.

Atėjo vakaras. Durys kalėji
mo atsidarė ir aficieras tarė:

— Jau laikas!
Zavala atsikėlė nuo suolo ir 

ramiai iszejo, ėjo ant vietos 
kur ji ketino suszaudyti. Ant 
kelio kurio
daugybe žmonių

Aniolas Dievo”—

L. A. B-ves direktoriai pasi
ryžo būtinai j» vyikdi n ti 
ninku suvažiavimu, 
l) u t u re p rezen t u o j a m a
mas užsirasziusiu ir pilnai už
simokėjusiu szeru sziame me
tiniam susirinkime, ar tai ypa- 

daly- 
ar 
ar

sze ri
ko ria me 

didu-

tiszkai per susirinkime 
vaujanezius szerininkus, 
per prisiųstas in Centra 
sziaip kam kitam inteiktas pa
mainas (proxies).

Kad atsiekus pageidaujamo 
tikslo, direktoriai iszsiuntine- 
jo suraszus su szerininku var
dai, pavardems ir adresais ko
ki Centre randasi, in kiekviena 
kolonija, su praszymu kad ga
vusieji suraszus tuojaus
szauktu vietos szerininku susi
rinkimus ir paaiszkintu svar
bumą prisiuntimo savo atstovu 
ar perdavimo savo pamainu 
Centrui. Tatai, visi kurie gau
site pavietinius dalyvauti vie
tiniuose szerininku szaukia- 
muose susirinkimuose būtinai 
dalyvaukite.

Szimet kaip ir 
metais jau yra
kiekvienam pavieniui szerinin- 
kui tokiu adresu koki Centras 
turi, bet in keletą dienu po isz- 
siuntinejimui laiszku su pa
manoma, pasztas mums sugra- 

arti poros tukstaneziu 
persikėlimo isz

tos vietos kurioje gyveno užsi- 
rasziusis szerininkus, nepamai
nydamas savo adreso Centre. 
Taigi isz

su

kiekvienais

žino 
laiszku delei

szesziu tukstaneziu 
szerininku, sugryžusiu laiszku 
proporcija yra didele, 
sziuomi

Tuom kart

persitikrinęs kad

'l * <
I
I

jisai ėjo, stovėjo 
, nes kožnas 

norėjo pamatyt garsinga vado
vą Don Karlosa.

Ant galo pribuvo ant vietos. 
Kareiviai apstojo aplinkui, o 
kuriem reikę jo szauti, stovėjo 
prisirengia.

— Temykite! — užkaman- 
dieravo aficieras.

viskas teip nu-
sz'tilo, kad buvo girdėti užima 
sparnu lekenezio paukszczio. 
Aficieras ženge du žingsniu 
pirmyn, o
viskas gerai, užkamandreravo:

— Mieruok!
Karabinus atkreipė tiesiog 

in szirdi Zavalo, visi žiūrėtojai 
su skaudėjimu szirdies lauke 
tolimesnes kamandos.

Aficieras jau norėjo paskuti
ni karta užkamandieravot, nes 
tojo valandoje davėsi girdėti 
balsas varpo, szaukenezio ant 
“Aniolas Dievo.”

Iszpanijoj yra taip didelis 
nobažnumas tarp žmonių, kad 
toje valandoje kada iszgirsta 
baisa varpo, kožnas nustoja 
dirbės ir meldžesi. Dėlto karei
viai iszgirde'baisa varpo nulei
do karabinus, o aficieras nusi
ėmė kepure. Zavala puolė ant

iszsiuntinetos keliu kad paskutiniu kartu pa-
Pana 

Marija ir praszyti Jos užtary
mo pas Dieva. Visi žmones ku
rie buvo susirinkę, padare ta 
pati.

Kada varpas nutilo, o Zava
la atsistojo, kad .apturėti mir
ti, tame davėsi girdėti bildėji
mą paeinanti nuo žingsniu 
smarkiai beganezio arklio, at
kreipta iii ta szali akys ir visi 
iszvydo atjojanti aficiera su 
balta karūnėlė. Zavalai buvo 
dovanota.

Balsai džiaugsmo atsiliepė, 
duoti ant garbes Zavalo.

Zavala susigraudinęs puolo 
ant kebliu ir balsu dekavojo 
Dievui ir Szvencziausiai Panai 
už iszgelbejima nuo mirties.

Kad ne pavelinimas viroko 
per Aniola Dievo butu jau no 
gyvas.

Po Tavo apgynimu puolame 
ir mes Szvencziause Dievo 
Gimdytoja.

K Paryžius. — Basei-Paris

garbinti Szvencziause " "ti i
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Dėlto 
mel-atsiszaukimu 

džiam kuogreieziausiai mums 
prisiųsti savo teisingus adre
sus,Mcurie nesate pamainas ga
ve, idant galėtumėm suspėti 
prisiųsti Jums ta pamaina.

Bendroves szerininku meti
nis suvažiavimas vykdomas 
Sausio 19 d., 1926 m.; laiko ma
žai tebeliko; dėlto visi sukrus
kite darban. Jei bus sziame su
gurinkime kvorumas, tai daug 
permainų bus galima invyk- 
dinti.

A. B. Strimaitis,
Sekretorius, ekspresinis trūkis iszsirito nuo 

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
294 Eigth Avenue,

l

sztangu - Hoisy-le-See, Seine.
Badai 50 pasažieriu likos už-

New York, N. Y.l^^tu . ......  .
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„Vienas 
kunigu isz 
apgarsino 
“tikra” apraszyma api< dan
gų. Raszo jisai, buk “dangus 
yra tniestas su 15,000 milijonu 
keturkampiniu myliu, arba (>,- 
000 milijonus myliu aplinkui. 
Viena isz juju pusiu yra 245 
mylia ilgesne nuo didelio Ki- 
niszko muro. Murai aplinkui 
dangų yra 360.000 didesni ne 
kaip Krniszki murai o asztlin
ais kartus storesnį. Dangus tu
ri 12 bromu, tris isz kožnos pu
ses ir gali jame sutilpti 100. 
1)00,000,000 dusziu. Visas mies
tas yra pastatytas isz diamen- 
t inio materijolo, o ulyczios isz- 
detos grynu auk-m. Visi gyven
tojai yra dorans budo žmones 
ir jame nesiranda jokiu >pynu, 
sudu ne palicijantu.

Tašei i knnigužis neraszo apie 
svarbianse dakka: ar danguje 
kokiam jisai apraszineja ran
dasi prohibicija ar ne. O i<:J 
pats kunrgnžis isztrauke kelis 
st iklcli n?
jo dangaus, apie'kuri n.’ 
niekas nepraneš/^ 
iszrodo,

llarri-hn 
kuris taip urra/ 
savo daneli.

Protest oniszku 
Pa.,

ISZ
Harrisburg, 

laikraszcziiiose 
apraszyma api<

Raszo
* *

priesz apra-zvma io- 
o > ■ da 

ji.-ai 
i> Ka cz a ma: ♦ apie

■ii kuniguži 
ipra-ze apie

kaip

t a.ji

'l'urtingiauses -ztamas žmo
nių ant svieto yna sztainas lu 
d i jo'll u
žiemiu įlalyje (>klahomos. Tuju 
Indijonu randasi apie 2000 ir 
apie 400 szeimynos. Paprastai 
ineiga kožnos szemynos daeimi 
ne mažiau kaip 3 
ant met". Pelną- 
nuo aliejaus 
randasi, o

szl amas

( Vagų. le nrie mena

0,000 doleriu 
juju paeina 

kurio ten daug 
žeme priguli prie ju.

Kimia visi sziadimi rugoja 
kad niekas neguodoja tiesu ir 
apie lai daugiause kalbama.

Rugoja jialicijantai, nes jai- 
geujžn ^rplaikyti pagyrimą,LfU j

lai turi geriau pildyti savo tar- 
nvsta ir negali smausli po užka
borius
sztopo.

Rugoja slidžios, kad turi il
gai dirbti už maža mokesti, ir 
jausti i'zmetinejima -avo <av- 
ziniu, kad turi bausti kalėjimu 
>avo art imu-s.

Rugoja ant galo \ i-
km'

ir gerti suraminanezio

;<> bu
do re formai oria i, kad ne visi 

nori pasilikti tokiais 
pat veidmainiais, k< ’’i jie yra. 
Ir visi mausto, kas gali būti do 
priežastis lojo nepaguodojamo 
tiesu, o bet tasai 
yra aiszkus kaip saules spindu
liai.

žmoni-

.Ja us v ma s

r pl’urime už daiur tiesu!
m.. - g» rai apsi

tari me De^zimts 
o kaip tai

tuosius prisakymus

apie

Ar k< - isz 
mis H no, jog 
Dievo Prisakvmi’-. 
mažai žmonių randasi ant svie
to, kurie 
pildyt n.’

Jaigu sunku iszpildvt Dievo 
Prisakymus, tai ka ežia kalbėt 

daugybe valdiszku ir 
miestiszku tiesu isz kuriu di
desne dalis vra visai kvailos. 9

Apskaityta, kad sąnariai le
gislature™ isz 39 valstijų, pra
eita meta nukalė 13,0i8 

o viso 
b v los.

nauju 
per.statvfa aet

I *enn- 
i net

kur Kito • valsti-

t iesu,
40,98b bylos. PaczL 
sylvanijos valstijoj nu,.
416 tiesa-, o 
jos ?

Tarne (ai
nc|-<ignodojimo ir 

pildymo tiesu. A isn tujr nauju 
o ir senu tiesu nežino ne patys 
advokatai, slidžios ir palicijc, 
o 
ti.

priežastis

•o

~ i <varbianso

kurias neatbūtinai turi žino
ti‘ka ežia kalbėt apie žmo

nis, del kuriu tosios tiesos yra 
sukaltos. Norints žmogus turė
tu “galva kaip rotnže,” tai ne
galėtu visu tu tiesu atminti.

Ka ežia ženklina Deszirnts 
Dievo Prisakymai, prilyginant 
prie szimttis tnkstaneziu žc- 
niisi'Jku tiesu!

Daugelis musu skaitytoju 
prisiuntineja mums dovanele 
nors po viena nauja skaitytoja

ir visi paikiai užsimoka, o kiti 
prtiszo palaukti paiko 1 straikas 
pasibaigs. KaleiHlorius jau 
pradėjome iszsiuntinet už ka 
aplaikome lukstunezins jUde- 
kavoniu. Vienas žmogelis ap-

ATŠALIMAI.
Kalen-dorius 
iszjsiuntinet

laikos (kalendorių 
pakol viso neperskaito, o jojo 
prisiogele taip ant jojo užpyko 
kad jis ne ėjo gult, kad atsilke- 
Ins isz lovos tnyojo naudoti 
szluota — pats mums apie tai 
atrasze. Bet sake kad ir paezin- 
le pasimaus kalcndori ant ry 
tojaus užmirszo pa’gamyt jam 
pietus — 
•skaitymu.

ne (\jo

lokiu buvo a’kvvii

Isz London.) iszkeliav 
kotojai ant Kokosiniu 
jeszkot i paalept u -ikarlm 
nio razbaiuinko kapitono Kidd. 
Badai tasai s(*no\ iszkas razbai- 
ninkas paslėpė trijose urvose 
ant tosios sales, <laugybe aukso 
ir visokiu hraiwnybiu, kuriu 
verte daeina ant keturiolika 
milijonu .-varu -zterlingii; ta
sai turtas likos apiplesztas isz 
Iszpaniszku 
mete 1846 panaszus jeszkotojai 
iszkeliavo ant tosios salos, bet 

Iii de- 
szimts metu vėliau, keli l<zpa- 
niszki jeszkotojaįjatrado viena 
isz tuja urvu. įsiėmimas tojo 
skarbo reikalavo idant padary
ti didesne skyle urvoje. Iszpa- 
nai indejo 
nes k ii" 
užgriovė

a 11!
o jesz- 

salu 
mari-

be jo‘ki< >

bažnvcziu.

pasekmes.

už
Lai J

v isus

♦Jau

daug dinamito, 
eksplozijų kuri 

jeszkot oju<. 
Nuo tojo laiko niekas neturėjo 
Irasos iszgavimo skarbo isz te- 

Anyli.-z.ki je-zkolojai ve- 
.-avini naujausio budo

maszinas ir kitokius i u nagi us 
ant suradimo tojo milžiuiszko 
skarbo, bet ar lures tame gilu- 
ki, lai (lairir.-iine vėliaus.

t

na is.
ža su

Praeita Petnyezia redaktorių 
Liet uviszka 

dainuojant isz Spring- 
Meldžeme pranesz-

k o k i s

girdėjo per radio 
kora 
field, Ma.«
ti ar laja diena iszti'kriiju dai
navo per radio
idant ir aleiteje galėtumėm isz- 
girsti Lioluviszku koncertu.

koras,

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau savo brol i 

nislova Kazlausku, isz
Ii u anskriezio, Pa k rojaus vals- 
czians, Kirpimu kaimo, 
kas apie ji žino

turiu labai

Jeigu 
tegul pran(‘- 

svarbu3z:i, nes
reikalu.

Isurope — Lit įmania
Szinuliu Apskr.
Pa k roja u.s Paežio.

Paulina Kazin lieka i t e.

Vineas 
gyveno 

Clevelande. Paeina isz Suval
kų gub. Seinų pavieto, Meras- 
lavo gmino, Nemunaiczio kai- 

a t si sza irk i-a

Mano tikras brolis 
Daugininkas, pirmiau

Tegulmo.
ad reso.

Ignas Daugininkas.
Box 1.

(filberton, Pa103)

giminiu

ant

Viena, isz savo giminiu ar 
pažystamu katras norėtu dirbt 

mokėtu varyti
VI- 

Atsiszaukite tuojaus

ant fanuos ir 
Fordini t roką. Darbas ant 
sados. 
pas.

H.)

Tony Pol u beck i, 
57 Y Street,

South Omaha, Nebr.

EXPBLLERIS

L-P*1, i Pat t* *<•*<» 11 kur * r' PlASfVk* AAAVW.Hi.m a!4
J 
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Ld PAIN-

Prsvtja Skausmus f
f lUnU'ts taip, kad Ala

Mabitinaa hnlntcntaa ūeraiaunktų

r paeina nesmagumai. 
^Paln-Bapalleria pal^n 
^aukeplma ir statau

i'sin-ssjMuen* palengvina kraujo 
aukaplma ir atiteka normali 
kraujo tektjhna gjstomia.

Inkaro vaiibaienhMa ant pakelio. 
f. AD. RJtįHTER A CO, 

Berry B South 5th Sts.

3Sc Ir 70c valstlnMe. Tčmyldto, kad butų
▼ e«*ve*viiene
f. AD. RJtįHTER A CO, 

Berry A South Sth Sts.
Brouklyn, N. Y.

A. J. Edwardsville, Pa. — 
Žinojome ka darome, todėl taip 
neparaszėm kaip tamista isz 
karszczio paraszei, o antras da
lykas, ne musu tai dalykas 
šmeižti, nes ant to dnvado ne
turime ir galėtumėm su tamis
ta drauge stoti sude. Redakto- 
ris turi gerai apsvarstyti ar ga
lima talpyti paraižyta straips
ni ar ne arba permainyti pagal 
jojo nuomone idant apsisaugot 
nuo šmeižimo. Tamista geriau 
pažysti savo paezia no kaipno 
mes, o jeigu ji pasielgi* 
dereneziai tai tavo reikalas, o 
m* mus. Rei'kejo tau užbėgti 
in laika toki gyvenimą ir gali 
pats save už tai kaltyt, ant ga
lo buvo tai grynas 
kas dalykas, o gal po 

paraszyma 
visus

ni'pri 
loiknlns,

privatisz- 
laikui

bntmn gailojas už 
tojo straipsnio. Pž jusu 
kitus pasidarbavimus dol isz- 
davystos sudedam jums aezin. 
Tamista suprasi pats, jog nėr 
už ka jiykti nes toip padarome 
del jusu ir musu gero.

spaudoje tan- 
pre- 

1923.

A. Z., Tamaipia, Pa. — Klai
dos atsitinka ne tik musu gy 
veninio bet ir 
kiaušiu, nes vietoje 1823 
zidontas Harding mire
Vėliavos diena buvo apvaiksz- 
cziota pirma karta 1826 
o ne 1926. Žmogus skaityda
mas pats gali dasiprasti 
tai klaida o nepaduota 
todėl dovanokite.

mete

kad 
t y ežia,

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.
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KNYGELE NAUJU
DAINŲ.

Taipgi tinknn\O8 kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda. 
Mano Gimtine. 
Apie Skausmą Lietuvos. 
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile. 
Pilies Apraszymas. 
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas. 
Apie Dubisa. 
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija. 
Naujos Eiles. 
Apie Senove. 
Miszkas ir Lietuvis. 
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis. 
Kalinys.
Ęuteliu Vainikėlis. 
Šzventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apie Piemenei!. 
Myliu. 
Daina Sieratos. 
Apie Daratele. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis. 
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasikiai. 
Apie Lietuva. 
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares. 
Palszis Bambizas. 
Finis. 
Apie Jaunikaiti. 
Apie Jaunas Mintis. 
Motina ir Duktė. 
Apie Merginas.
Apie Berneli. 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apie M aus žiu. 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymn as. 
Apie Petrogrado Lietuvius. 
Ims Merginas in Vaiska. 
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždate.

f

r

X
4

V ■

Žydu Rauda.

92 puslapiu. Ai*slii spauda. 
Spaudini* aht drūtos popio- 
r®« L _

PREKE TIK 2Sf.
Siuskite pinigus įtampomis. 

• t« ‘‘ ' i

W. D. BOCZKAU3KAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

KsasauBsiUi

popierinei* vyresnio.
PRRKE TIK 2Sf.

ru
Lietuviszkos Pasakos.

negyva moleriszko, padėjo ant 
jos keliu keletą sūri u ir iszva- 
žiavo in miesteli. Keliu beva-

Jis
skersai kelio,4^

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
. .., ,,   —~’-srT--

e * J' j

T<vailys paklatise savb szei- 
‘^kur : ‘ ”

Szi atsako, kad iszcrjo
mininkes: 
liai?” I .... 7 ....... ...... .
ant atminimu pdpo pas pof’b)- 
n e. Nuėjo 
liaus; jnejo, atsistojo pas duris 
ir kalba per uosi: “kad poph 
nžmuszti, matai, man vienam, 
o pyragus, Vyną gerti ir saldu
mynus valgyti tada visi galen- 

” X’ienas praeina pro jo sza- 
li, kitam ne vienam ne galvoj, 
k a jis murma. Eina pro jo sza- 
li žandaras. Iszgirdos“ 
pa užmuszti tai man vienam, 
tuojau užklausė kvailio, ka jis 
nori pasakyti. Tada kvailys sa
ko: “ 
užmuszti, tada man vienam,

• pyragus valgyt, vyną gerti, tai 
visi galentis, net ir mano bro
liai.” “Ka tu padlee — plmlo 
žandaras — “tu musu batusz- 
ka 
atsako Miko, 
jai užmuszes? 
ras. “ 
visi mes trvs broliai, 
policija užklauso 
broliu, ar teisybe szitas kalba. 
Broliai atsako: “ka ežia ponai, 
to kvailio klausote; arklis nn- 
s’pyre su koja musu avina, mes 
ir inkasem pirtije po ardu, ki
tur žemi* snszalnsi, o jis ir mis- 
lija kad tas buvo popas.” 
lieija nenorėjo tiketi broliu žo- 

» taisvtis va- 
Tada

lis.

mano hifę-

ir Miko ant lo bo
? ,4,

kad po-

matai, poneli, kad popa
O

K a tu padlee 
4 4

popa užmusziai ?” “Asz” 
“O kur t u pade- 
?” klauso žanda

Pirtije po ardu inkasem 
” Tuojau 

protingu ju

Po

džiams ir pradeje 
žinoti pažiūrėt. rfada tuodu 
protingieji broliai iszbego pirm 
vidu, parbeg<» namon, sugri<‘be 
avinu užsmaugė ir nulakini* in 
pirti, iszkase popa, o avimi in 
jo viela inkase. Popa nunesze 
ir inkiszo in 
Parvažiavo

pusne (veputa.) 
visa ponybe nuo 

popienes, davė lopeta kvailiui 
ir prisako jam kasti. Kvailys 
prad<‘jo 

kas.
kasti ir antdure kas 

Kvailvs su ranka 
cziuptolejo ir sako per uosi: 

ar jusu popas gauruotas bu
vo?” “
plūdo žandaras ir davė jam su 

K vailvs 9

vėl pa-

žiu

4 4

Kask tu, svolacz 1 I i sz -

i i

kupra.
nelenda;

ranka ir sako: 
ragais bu- 

p ra d ėjoVėl žandaras

kumszezia in
kasa,.lopeta
cziupinejo su

ar jusu popas su
vo?” 
svolacziuoti. Kvailys kasa to
liau ir 
kojas ir sako:
su keturioms kojoms buvo?” 
Pristavas szlupt jam in ausi. 
“Tu padlee, da isz popo juok
sies!, kask!” Vol maskoliai su- 

I kinsinevo kaip galėdami Mike.

apeziupinejo ketures 
“ar jusu popas 

, ♦»

Paskui kvailys sugriebė už ra
gu avinui ir isztraukės, drobe 

: “ar toks jusu popas 
Visi

ant aslos:
buvo?” Visi pamate, kad ne 
popas buvo, bet avinas apželes 
ant ketnriu koja, ir su ragais. 
Visi pargrvžo kaip musele kan
dę.

žiiioja.iit, privažiavo tilta.
susuka vežimą
indave in rankas nebuszuiųkes 
apivarslus, o pats pasislėpė po 
tiltu. Atvažiuoja ponas su ke
turiais žirgais. Eiirmonas szau- 
ke, kad isz kelio sukt imies. 
Moteriszko neklauso. Ponas tu
rlijo sustoti ant kelio ir ėjo pas 
senute. Mato, snrins laiko ant 
savo keliu; priėjės paklausė, 

už sūri. Moferiszke

nuvožė, bet

jie siigryžo

Ii us ir vežti in ta miestą par
duoti. Susitaisė 
niekas m* klausto neklauso ir 

su visa mesa. Ant 
rytojaus broliai supykę už to
ki apgavima, nutarė ji užmiisz

“ Bot ka ežia mes tepsimos, 
geriau nuskandykim.” T ’ 
padare. Paėmė maisza inkiszo 
užriszo ir nesze in upe nuskan- 
dyti. Kolos ėjo pro kareziama.

paliko maisza su 
nuėjo

11.
ra i p ir

1

daigtu parsinesziau!” Jis isz- 
sidžianste savo visus szilkinius 
skepetas,, elendorskas drobes; 
abrusus ir daugybe kilu daig
iu. Broliai matydami tiek dai 
tu, nutarė ir jie 
skandvt is. 9
upes ir sako: 
siu, o jei asz

A

keliu; 
kiek nori 
nekalba su jnom. Ponas užpy
kęs, kad su juom tokia bobpa- 
laike nenori kalbėti, kaip duos 
jai in ansi, ta ir iszvirto. Dur- 

iszszoko isz pa
ku i p (n gal i 

užmuszt mano paezia? žiūrėk, 
tu suvis užmusziai.” 
persigandęs sako: “eit, eit ! ne- 
rekauk, kiek 
užmokėsiu. ’ ’ 
daugybe pinigu. Pargryžes na
mon, papjovė ožka savo, nulu
po skūra, sudėjo in vežimą me
sa, ir skūra ir ant rytojaus pa 
sodines ta paezia žmona su ke
letą siiriu. i.-zvažiavo kitu ke 
lin, pasakė broliams, kad va- 
žuoja in toki miestą ožko^ rne 

•parduot i.

niiis pamatus, 
iilczio ir sako: i A

Ponelisužmusziai.
•s sako: ‘‘

. . nori asz tau
I r d u rn i iis <xa vo

sa ko:
t U

sa parduoti. Bevažiuodama- 
irgi privažiavo maža tilteli, 
(’zia apsistojo, pasuko vežimą 
skersai kelio ir pats pasislėpė 
po tiltu. Girdi atžvang’ 
šokiais skambalais i

Pnrmona.s szauke: 
isz kelio, isz kelio, ei!” () ta 

ir klausyt nemislija. Tada po 
nas szoko isz karietos, pribėgo 
prie moleriszkes, jau ir apie su 
rius neklausinėjo, ir kaip duos 
iii ausi! Ta žlinpt isz vežimėlio 

ir negyva, 
staiga 

pat ilczio:
užmuszt i 

pradėjo
“ žmones ant pa 

“('it, cit! .-usimilda-
asz

dis ponas.
4 i

SU VI- 
lideliai di

; t ’ ♦

ant žemes iszvirto
Durnius pamatęs, 
szoko isz

•jai 
ežia ?” ir 
visos gerk les 
gelbos!“ 
mas, neszauk, sako jionas, 
tau užmokėsiu: kiek tik nore

sako durnius, 
pinigais ir dau 
Ponas, bėdos te-

o .>av> 
namo, apsakė

G
i r

4 t

SI. I 1 4 4

Jie sustojo, 
broliu, o palys nuėjo in kar- 
ezema iszsigert, kad smarkes
ni butu. Durnius, pasilikęs ant 
kelio, girdi eina žydas pote
riaudamas

ka žiūrėkit, 
vau!”

Pripilsi, 
ožkos skara 
ginu nieko.” 
kės, pripylė ir nu\’ažia\'
keliu. Pargryžo 
savo broliams kad tame miestu 
labai brangi mėsa: “asz už ož 

kiek pinigu ga-
(Pargryždamas jis isz- 

mete isz vežimėlio ir ta mote- 
riszke ir ožkos mėsa). Broliai 
susitari* iszpjauii savo gyvu-

Ai

Apie tris brolius, du protingu, 
o treczia kvaili.

Gyveno neturtingas tėvas. 
Jis turėjo tris sunūs; du pro
tingu, o treczia dumiu. Mirda
mas nieko neturėjo paliktj sa
vo sunams — paliko triobele ir 
tvartus. Tvartai turėjo tris du
ris, ir kožnam paliko po tvar
teli su vienomis durimis ir pa
sako: kad bus szilta diena,'ati- 
darvkit duris savo tvartu. Tė
vas pasimirė. Atėjo szilta die
na. Visi trvs atidaro duris. 
Priėjo pilni tvartai visokiu gy
vuliu, kad ir sutilpti negalėjo, 
tik in tvartolif- durniaus i nėjo 
viena ožka. Dii broliai paliko 
turtingi, turėję ir mėsos ir pi
nigu, o durniuj suspaudęs ke
letą* sviriu isz ožkos pieno, val
gė. Paskui majo, kad taip ne
galima gyvėnt. Pasidirbo 
spaustus su kartuvėmis, iszne- 
sze ant kelio ir užspendo. Tuo 
keliu o jo daugybe žmoni u. y ie
na moteriszko ir pasikoifeo 
darnius pamatęs pasikorusia 
motoriszke, greitai pagriebęs, 
nusinesze in savo tvarteli. Ant 
rytojaus paprasze savo broliu 
žirgą su vežimėliu, pasodino

galima

d ūminis, suspaudęs ke-

gyvėnt.

r -1 ,

pasikorę o

eiti in upe 
Priėjo prie kranto 
“pirma asz szok- 

i sz k i szi u ranka,
tai ir tu szok, su ranka asz tavo 
pavadinsiu, jiHigu atrasiu tuos 
rnagazynus. Taip ir padare. 
Vienas szoko popirma ir skens- 
darnas, praszydamas pagellios, 
iszkiszo auksztyn rankas, tada 
ant rasis 
szans ir 
<
I nrfai.

szoko ant vir- 
i.’ abudu nuskendo, o 

lurniui vienam pasiliko visi jn 
Tolinus bus.

.jameina
-av" poterius. Dur

nius pradėjo rėkt i: “ ui, vai, 
nemoku ne raszyti, ne skaityti, 
nori žydu karalium padel i.

. ‘s, sako: “ui!;
Į 4 PUIKUS GURB1NE1 SIENINIAI 

KALENDORIAI ANT 1926 METO
UŽ $1.00

rėkti:

t *

Žydelis iszgirdos, sako: “iii!; 
asz moku ir rasz.vti ir skaityti, j 

k a ra ■ j 
ma i -1 

i I
o <lurniils 

pasiėmė jo kronui su visokiai> 
puikiais < 
miszka. Atėjo 
kas drąsesni: 
inniete in

ar a^z negab'ezia 
Ii u m !" 
sza. ”

Imt i 
n t riszk

Lvsk in m;ii
Zvd;i^ rnlindo.

‘ ‘ < icra i,
4 4A l risz.o.

įniktais ir nubėgo in 
broliai jau kur 

paeinu maisza ir 
U Į te.

szlapiuo visas
pargryžo iii namus ir sako br 
liams. “ 
inmetet iii

i

ir

(lera i,
\;i ndeui, 

v i s" k i n na ik I u, 
imi, žiūrėkit,

Kas prisiims viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 moto. Prie kožno 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar

Durnius su-i szepeczio, puikei iszmarginti, ir išž
iojau ti. 
kaimynams

į Kalėdų ar Nauju Metu.
Į
I

Galite juos padovanot savo 
arba pažystamiems ant 

Kalendoriai 
jums labai ir žinome, jog daugiau už-

ant vakaro
I f 

I

kad jus rnaiK- j
kiek t ep • kalbinsite kada szituos pamatysite.

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

k < d< i 
kiek

mas'll z v • |
visokiu

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
turtu,pasididžiavimo 

naikinimo darbai
moteries 
pleiskanos 
lanka rankon.

Ruffles
ir

bet
tina

C

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

vos odų
Pniiurčkit gerai aavo plaukus ir pal

vos odij pirm, negu tie pashptingi 
parazitai pakirs plaukų laimia, apdengi 
jūsų galvon odo neivariemiu baltomis

> kas bus pricia^tiini

Pirkite bonku Ruffles už 65c 
vaistininkų iiandien

tiesiog per pastų ti laboratorijom.
F. A D. RICHTER & CO. 

Berry & South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

pirm, negu tic pa&hptingi

lupynomis. I 
plaukų slinkimo.r - ■
savo

sza likti isz

kaip I u 
mano pa-

arba

JUSU

pas
75c

5
. «<‘HMMmhiMM*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jiisu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

MM
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BALLBAND
Angliąkasių Kurpes

Su Drūtais Pailgintais Padais
Labai ilgai nešiojasi.

Tik tegul kiekviena 
karkos ir jos bus drūtos 
galima nešioti.

«

nupirkta kurpių pora turi Raudonų Bolę ant 
taipgi reiškia pinigų taupymų

Kuomet reikalauji skuriues
Ball-Band” darbui kurpes, 

ilginus nešiojanti negu skuriniai padai, 
ant karkos.

U

) nes jas ilgai

darbui kurpes prašykie “MISHKO”,
“Misbko” padai vandens nepermerkiami ir

Raudonos Boles

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.

ženklas yra
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460 Water Street, Mishawaka, Ind. 
“Namai, Kūrio Moka Milijonus del ItuMes
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0 °Socijalisto
Kuczios

Žiopliu Lauras.
Jisai visaip pajuoki* 

cziiiju jausmus ir tikyba visa 
kelia, kur tik teko giuezytis su 
katalikais o 
del geresnio

tikįn-

važiuojant' isz

bažnytkiemio, pa- 
k orioje 

varginga Liet u- 
susidedanti isz

no seno, viena 
tanėzio, nuolatos 
pageltusio, kur>

Paplentėje, 
Kauno in Marijampole, dar už 
Skriaudžiu 
giryje buvo griutele,
gyveno viena 
viii szeimyna, 
keletos ypatų, būtent: tėvo Jo

ji k imi neprima- 
kosejanezio, 

nuo krosnies
žiemos laiku nelabai galėdavo 
kur bepasit raukt i, motinos Jie- 
\ os raudonos, sveikos darbsz 
ežios moterėlės, dukters Mari
jonos 18 metu merginos, skais- 
ezios balt raudes, linksnio budo 
mergeles ir sūnaus Jurgiuko 
12 metu vaiko.

Jie gyveno
varge dėlto, kad tėvas jau ke
linti metai 

, uždirbti, 
rim visa

dideliausiame

nega leda vo 
su dukte-

nieko 
o motina 
szeim vna nžla i k vda -* D

vo. Ai>ix seiliaus ju gyventa la
bai gerai dello, kad levas buvo 
darbsztns ir taupus, bet Ugne 
le karta juos atlanko, viskas 
'Udege nuo |o beveik ir liga 
.lona> gavo, kuri 
.pein atsigriebt.

Mama, ja u temsta, kode!
n ž 

klausė Jurgiukas glausdama 
.ss prie mot iiiox.

Tuojau-* 
mieliauss, 11 jo ja us, 
M a rinte 
žinai kad kucziose 
--1 a lo

i r
i r 
neria ve

dar nevalgome knezia?

vaikeli, mano 
tegul tik 

parnesza szienelio, juk 
reikia ant

<zieno paklot po stalt iesr 
paminėjimui
Dievas buvo prakartej ant >zie- 

h
malda knygoje 

ka ’

paeziame Kauno, 
parodymo arba 

manifestavimo savo
nžsiriszo raudona 

t,.., ......

4 4 hoc i,ja
liszkumo, 
kaklaryszi ir net apsiavęs rau
domis szilkines kojines, ėjo in 
mios'ia jeszkot pasisamdyt ve
žiką, kad ji parvežtu in gimti
ne už Marijampolės.

szen,Vaikszeziojo szen, vaiksz- 
eziojo ten, n.idkas taip toli 
priesz Kalėdas nenori nuo na
mu va žinot — galu gale atsi
daro “Amerikos Lietuviu Pre
kybos B-ves“ garnžiuje ir nu
sisamdęs fonhika szvilpia kaip 
vejas in Marijiinųiole,

Važiuodama's per Nemuno 
tilta, patinka savp dranga, so- 
cijalista Kaltabarzdi Szauksz-

A lekso- 
grybu

t I

toriu, knr> 
to rankove 
s k 111 > i n o > i i 
sulaikyt n kuczias. 
buvo gryhu< 
matyt Szma u k>zt oriaus 

pa<’/.io< kuntaplium,
v i I k o 
ka 1 r

nusipirk (»s
1 < 
noszl

po

virt

Ižiovint u
paežiai, kad 

Tiesa, jau 
vėloka, bet 

Imta 
tai ir

grybu- iiisirežes, kaip 
prie, nor-s ga|

k liczionis 
p • k I o- 

n rl

i r
\ pal ingo>

H I >.

I )rn uga >

paezioms 
neprid įlodamas 

reikszmes ir

Szmaukszto-
rii;>!

I )ranga< Žioplys! —
Ki:r I hev... vilt ine nesza, tai se- 

gy vuoj imal via>. 'k a i |)n m i
kur važiuoji .' 

Namo
■ ‘ žifinos "Z\ eneziu.

Ir
• • k uezi u

a 111

a>z 
grybai

Kalėdų 
* , 

skubinuos

kad \ ieszpat.s bet užeikiv;

pa g tas. ar nematei 
pa

nolle
Mari et os 
x eik<lelio,

Macziau, mamyte, ma-
eziau, man labai gražus tas pa 

bet Mariute neduo 
la czi upinei, mano kad asz ji 

o asz noriu tik pa
ir pabueziuot mažyti 

gražus irI a i p

vaikeli ir tu buk
nuo

led< >«i tai dar

i.

SU 

pati lau 
Lzsi mesim

laimike...
Automobili atsuko

bent po
atgal in 

Kauna ir suklojo prie rudbarz 
Ižio Szmuilos pradėjo myle- 

laip nuraudo
Sznmil 

tis... kol 
kaip

os
uosi < 

Žioplio kaklaryszis.

Pat ys gero 
įeito, kad ir t 

butą ir gi

szoferi girde 
kaip pasirodo, 

t ikro

i r
11

draugo. < ii r
Taip jiems greitai laikas pra-

pradėjo temt i,

paeziute laukia 
ir pasakęs pra- 

alsipraszinet ir teisintis

;»r

\ <•) kslelis,
I

suterliosiu. 
" i ž i urrt
Jezuseli, kurs 
taip geras.

I )elto 
geras ir mane nctriikdvk
darbo, juk rytoj Szventos Ka 

daug ka reikia 
sziadien atlikt, ka rytoj galė
tumėme ramiai szvenst ta di
džiausia metu szvente, cik ve- 
li/k tėveliui padek tepi kurpes 

balanų praskaldyk, kad
szventa diena nereiktu laužvt, 
ugnele kuriant. Kaip tik Ma 
rinte szienelio parnesz, tuojatis 
t H‘siinc stala ir sesi 
g\ mo kucziu. jau 
ruoszta ir prirengta... bet del 

meiles, kur gi toji mer- 
giszczia užtruko... jau ir sute
mo, o jo> kaip nėr taip nėr.

Priėjusi prie lango, prapute 
apszalusi ledu stiklą ir žiuri iii 
Kauno puse.

< >, Jeza u — 
kailinius, begkiva. 
nelaime.

i me prie val- 
i viskas su-

I >i<• v< >

tėvai vilkis 
ant kelio

*

Žiopliu Lauras, karsztas so-
cijalistas isz Chicagos miesto 
''iimane aplankyt savo gimines 
Lietuvoje. Sumanyta — pada
ryta.
marsz in Liet u va.

susirado

Užsipirko laivakorte

Kelionėje*

i

i r

daug 
draugu, kuriu tarpe buvo viso- 

bi‘t visi

su sa- 
szvente

kiu pažiūru žmonių, 
s'kubinbsi kad kaip nors suspet 
namo ant Kaledu, kad 
v iszkinis ten metine 
kartu szvenst.

Szvenst, tai szvenst, bet pa
ežius szventos 'prasme
\ ienaip suprato. Vieni ja laike 
tikybos dalyku, kuri jiems 'kas 
metas ir svetimoje szalyje pri
mindavo ju brangius tėvelius 
ir visus artimiattsius kuomet 
kartu* laužydavo 
aplotlįofi szTriotėii

ne visi

szventas 
ir dalijosi

linkėsimais, tas prisiminimas 
Jie karta sustiprindavo iu

4.

bego, kad kone
tik ežia Szmaiiksztorins prisi
minė, kad jo 
kucziu grybu 
lojo

kode! jis paezios taip'klauso ir 
visas užgaidas pildo, mat esan- 
t i laba i gera, dora* i r graži,
nors ir katalike. Bandės ja prie 
soeijalisl u pritrauki, bet nepa- 
sidavus, tai ir imsi leidos...

I szvažiave
jau važiavo

()

buvo

sza'st, užszoko ant akmenii ki’n- 
vos, sustojo ant 
krust. M
ir su'sižeide poli o Žiopliu Lau
ras taip 'susit ronke kad tik 
szaukia: “re t a vok it, reta vok it,

vietos ir ne 
Szoferis iszsirito lauk

Laimėjo Dovana Už
GaspadoriavimaGera

vakara, luome!, ta vidujine 
audra Lauro szirdyje st iproda- 

pradejo imtivo ir ga liausiu

re t a vok it, reta vok it 
kas Dieva mylit, retavokit.”

'Puom tarpu ėjo Marijona 
szieno pundeli neszina, atbėgo 
ir jos tėvas ’su motina dėlto, 

invyko už keletos 
sieksniu nuo ju grinezios. Pa
ėmė juos parsigabeno in vidų, 
pataisė kaip g 
lova, paguldė Laura, o szoferis 
jau veik buvo kaip ir sveikas 

pradėjo rtmszl is

kad tai
'v?SU

alejo ezyseziau

ir žinoma, 
prie valgymo kucziu.

Tėvas paklojo sziena ant 
stalo, motina užtiesė balta 
staltiese. Mariuto pradėjo 
neszt valgius ant 
ne kažin kiek 
valgiai buvo, 
ruoszta szvariai, szvariuosi* in
duose, o ant pat vidurio stalo 
padėjo balta su baltu abruse- 
liu isztiesta torieliu, kur buvo 
padėtos 4 aplotkėlės.

Senis Jonas sako, 
meldžiami* prie szventu kucziu 
ka ♦Vieszpals suteikė, luorni pa
sidalysimo ir pasist i'prinsimi*.

Szoferis nie'ko nelaukdamas 
priėjo prie stalo, o Lauras vai
toja ir negali atsikeli i.

Senis atsistojo, persižegnojo 
sukalbėjo iszlt i sus poterius bal
su, paome viena aplotkele, lau
že su paezia ir vaikais, vely
damas dar kitu szventu kucziu 
sulaukt visiems 
drauge.

'Poliaus lauži* su szoferiu, k u-

sziena
mot i na

Mariute
stalo. Tiesa, 

ir ne kažin koki 
bet viskas pri-

18Pana TTaneiszka Smith, 
metu mergaite isz Geary Okla
homa, laimėjo pirmutiniu do
vana uz namini mokslą ir geru 
gaspadorysta. Isz 1(10,0110 mer 
ginu ir moterių ji buvo geriau- 
se.

viražu no bedievybe, bet liky-
biniai jausmai, jau jis teip 
kaip ir tapo tokiuo kukiui) bu- 

jaunystės dienose -- 
tikru Kataliku, bet dar 
dryso to vieszai iszpažinli 
nors liesa paskius, niekas apie 
tai jo ne neklausinėjo.

Pasveikęs ant liek, kad jau 
galėjo tolinus keliaut, 
atsisveikino su gerais žmoni*- 

j’}

vo savo

to

mis, padekavojo už 
Hzirdi ir priežiūra ir

.11 *

neisz-
I

Laurai

* . _ .. . ,ri|1 T.ri-,Į..-„    - - -   miti.,1 " —i.r - -a -i 

Szventos Kalėdos ir 
Nauji Metai 

Artinasi!

Nore-

I

sveteliai,

Kokio ežia užmokesnio, 
o insakv- 

at

gera 
pa k lause 

kiek dabar reikes užmokėt už 
ta viską.

nelaiminga yra Diev 
ta. priglaust ir aprūpint, 
k i rt o senis Jonas.

nors
uz

Szia nedelia mažai kur 
keliavau, 

namie sėdėjau,

Pa-

Daugiaaše
Bet reik sziek tiek padainuot,

3

riu
— Bot asz nors ir nelai

mingas, bet esu už tamsta 
daug turting(*snis ir dėlto

slkriaudos 
I )ie\ as 

negali pykt i už lai, jai asz duo
siu tiek, kiek asz privalau ir 
iszemes padėjo ant stalo kelis 
dolerius ir tarė: — Dabar su 
die\', lik pasimatymo — ir pa
davė ranka šonini.

— Sudiev, suneli, 
pinigus, tai bus už nuoma

jr

IK1-

noreeziau tamistn
— asz manau kad ir

ruoszkite speciale

I ael u vos, 
del 

ant galo

pri-
ii žtai

saves
galite

Labai butu pageidaujama 
kad pasveikint savuosius Lie
tuvoj su Szventoms Kalėdoms. 
Lietuvoj jusu gimines laukia 
pagelbos nuo savųjų,
ežia u kad niekad nesilpnctu 
meile tarp Lietuviu gyvejian- 
cziu abi pušiai Atlantiko van
denio, tad palaikykite ryszius 
su saviszkiais Lietuvoje,
siuntinėk!te jiems po pluszteli 
pinigu, litu ar Amerikos dole- 

proga palaike nuvykite 
aplankyti, 
Kalėdų dovana saviszkiams
Lietuvoje. Toipos-gi prie pro
gos praneszu visiems Amerikos 
Lietuviams kad Emigracijos 
reikalai prarieda pageret. Rei
kalaukit informacijų per laisz- 
kus ar aszmeniszkai, ta viską 
atlikite per musu agentūra.

GEO. J. BARTASZIUS.
498 Washington St.

New York, N. Y. 
Telefonas - Walker 4335.

Kas reikė jums atiduot 
Na ir pradėsiu:

Jus grinorkeles, katros 
buna'te isz 
daug nepikiuokite 
ja įm i k i u, ba
netekti ne vieno ir senom mer 
giroms pasilikti.

Vienos ne nori plikio, 
Kitos biediio beskat ikio, 

Kad butu gražus ir jaunas, 
O ne kokis tai sukumpęs senas 

'Kaip darydamos neiszlai- 
mesite, 

i ve paliksite,

I )abarryta ir vakaro kalbėti poteriu^ 
visiems kartu balsu, to jie nie
kuomet noapk'isdavo. Isz kar
to Laurui tas buvo lik ir juo- 

erzvda vo, 
k a 

namuose

k i nga, lik ir 
kaip ligonis negi 
svetimuose namuose gulėda
mas, bot per savaite laikose ta 

teip susiprato 
pradėjo

poteriu žo- 
svei'kiems ir džius atkartoti ir pradėjo jam 

kudi-

bet
sak vsi

aeziu už
uz- 

simoket, dabar po teisybei pa
sakius pas

y

dora szeimvna 
ir susigyvi'iio, 
nors pamaži ir jis

mus sunku už
dirbt visiems galaim, o dar sm 
tokia sveikata kaip

sunku
f 11

kad

Piktai ant juoko s:
Jus vvraii susiraikuokile, 
Per danl is save t raukt 

nesiduokite.
Jaigu tokios mandrales 

pribuvia.
Tegul sau tuoj kad ir supuva, 

Kaip bėdos pamatys, 
Tai ir pasimokys,

mano.
mamai Jnrgie- 

ta- 
teip

i DIDYSIS SZALTINIS,
Sudievu 

nei ir tau Mariuto, kad ne 
vo prežiura, nebiicziau 
greitai pagvjes.
- Koks *

rejimas buvo — kad nėra 
ko. Dovanokite ir atleiskite... 
............... : nepavy'dejonn*.

— 'faigi, taigi, szitas

prežiura,

prisiminti jaunystes ir 
kystes dienos kuomet jo geroji 

ris bevalgydamas prisipažino, mot inole ji žegnones ir potere- 
pasisodinusi i " U ' , . . . szirdiesi prie 

kaip ji 
gla nioneji > 

‘ ‘ Va i keli, 
geru

f p

ilgus metus

! Minksztais grąžais apdarais
Tiktai $4.50

I

ežia mano prizin
is/.

kad gyvendamas
tarp Kusu Maskvoje, net buvo 
ir pamirszes kaip yra valgomos 
kuczios dėlto, kad buvęs soei- 
jalistu ir visokius, tikyba pri
mena nezius paproezi u s, 
t

part i 
Iraudžiamajo> buvo griežtai 

varto! ir lankvt.
'Tėvas sako: Mariute, tu jau

nesne. nueik su ligoniu per- 
laužt aplotkele, kad jam Die-

skaudeji 
užsibaigtu ir

f 11

su

savo szei- 
gal labai namiszkiai 

su kueziomis

lin ant savo 'keliu | 
mokino, kaip ji maloniai 

spausdavo, 
buezi nodama 
kaip >akydavo;
užaugės buk geru žmogum 
kaip tavo amžina at ilsi lo velis 
buvo. Kad tėvelis butu nend
res, nereikėtų mums tokio var
go vargti ir visi musu trip ne
skriaustu kaip dabar 
džia.. Mylėk Dievuli,

sz i rd ies
ir 

tik

dnu 
ginusia man ir gi'lhejo. Sudiev, 
lik pasimatymo.

& *
'Trijų Karalių •szventi*s

se-
i n

r*

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

——..... A...
Gromatoms Popieros su ap

skaitymais 75c tuzinas.

M. Ž U KAITI S, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.
Munszaine ir

Kas yra vyras, tada žinos, 
[r vyra daugiau paguo<los. 

• ♦ •

Negražu mergeles prie baro 
stovėti, 

vyną gerti,
Taip kaip Mont karine padare, 

Kaiip kiaulaite nusigėrė.
Aut galo turėjo karezemoje 

nakvot i,
Ir taip padare kad visi nuo 

virszaus turėjo bėgti.
(leriau 
Po

() ypatingai po baliui ten 
nestovėkite, 

Veluk namo tuoj eikite, 
Ba su'sivalkiosite, 
Ir vyro negausite.

# » ♦

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

nu žmogumi pas 
pirszlius. sutiko, 
dabar nusipirko (>() 
mes, gyvena apie 
kartu su tėvais.

Po 
atvažiavo Lauras su kitu 

M arinio 
apsivedė ir

margu že 
\ ilk'aviszki

) nuo 
žmo/iiu girdėjau, tai szi Rude
ni susilaukė net ir sunn.

Tiktai dabar Lauras 
sznekes pasako, kad jo atsiver
timo, aut gero kėlio priežastimi 
buvę ne kas 
szventos kuczios ir 
kąsnelis, kuri gavo isz Marijo- 

Tas esą 
gvveni-

skrieti 
nes Jis 

labai geras... Atsimena kuomol 
prie pirmos Szv. Komunijos 
ėjo, kuomet jo motinėlė isz na- 
sktilinio savo geresnio sijono 
jam nauja jupele pasiuvusi pa
rode ir \ ede in bažnytėlė. Kaio 
seneli> kunigas klebonas sake 
pamoksle, ragindamas niekuo
met \ ieszpaties 
mirszti, Jo
mus užlaikyti, 
teip kaip nats 
sk riandos nedaryt...

Kaip moliuok*
naszlaiezi u

gah’e- 
ge- 

»i

k

Jau kaip
.. ... 4 k*, f e‘

n zsi-

fi-

m (* r ge 1 c s pas ii a i s y k i t e, 
k a r e žema s ne.Mit ran k y kite,

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED!

PROFITS $623,358.62

vulis duot n, kad tirs 
mas greieziau 
laimingai pasiektu 
įnynele, 
nekant randami 
laukia...

Mariute nuraudo kaip žari 
ja, liet ne puse žodžio neatver 
tusi levui, paėmė aplotkele. 
priėjo prie ligonio ir 
“Brangus sveteli, 
pats Dievas duotu tamstai 
greieziau iszgyt ir pasimatyt 
su savo mylimiausiais, perlau- 
szimi* szia Dievo dovana 
szveuta aplotkele...

Lauras nuraudo, lupas dan
timis sukando, giliai atsiduso, 
buvo benorįs ka tai tarti, ran
ka norėjo mostelet, bot sudiegė 
szona ir ranka nukrito vėl ant 
antklodes. Mariute paėmusi ta 
ranka užklojo antklode, patai
sė ant priegalvio galva ir sako:

— 'G'iilek tamsta ramiai, 
nesijudink, kuezias pavalgius 
mamute iszvirs tamstai žolių 
ir skausmai palengvės, o dabar 
peria užkimo szv. aplot keli*.

Lauro akyse pasirodo
Jis vėl giliai atsiduso ir

3 
sako:— 

kad Viesz-

kitas kaip tik 
aplot kėlės

Dievas

I )i(*vo 
szveut us 

mylėt 
sa \ e.

lienž 
insakv- 
artima 
niekam

uos nekaltos rankos, 
pradžia jo laimingo 
mo, atsikratymo nuo raudono
jo Socijalizmo, gryžiino prie 

prie at- 
gy veninio.

visuomet 
savo padaro. Duokime visi isz 

O

Kaip katrie galo graibstosi
Kaip kert ūkai prieszais 

statosi,
Girdėjau kad vienas vaiki

nas norėjo “krismus” gauti, 
Už tai gavo pusėtinai rauti, 

Saluninkas iszsltiime per duris, 
Ir da per kupra aplaike kelis,

Norėjo paskui kelis dolerius 
gauti, _

Net in Bostoną nusibelsti, 
Pinigu negavo, ant vietos liko, 
Ir mėlyni antakiai pasiliko.

Ne reike po karezemas 
vaikszcziot i,

Ne jokiu dovanu jeszkoti, 
Mat, tas ne visados nusiduoda

Tankiai in kaili duoda, 
Salimi n kai ne toki kvaili

Visi v v ra i daili.
Ant sziadien gana bus, 

Kūmas tuoj in sveczius pribus, 
Tuniu ji per Kalėdas priimt, 

Jr stikleliu namines pavieszint.

1

i

gręžimo 
szventos ramvbos ir $
naujinto tikybinio

(teras
tai * i

szia uiirdama ir
savo

tolyn ju
plentas
priosz Kalėdas

nes

isz Kauno, kad 
važiavo, juo 

smarkyn... gerai kad 
t uszezias,
visi an'kscziau 

uz juos namo parvažiuot pasi
stengė, bet Skriaudžius prava
žiavę-, nežinia, ar iszgertas 
alkoholis perdaug galvose pra
dėjo vieszpataut ar kitas kok
sai kipszas insivele, tik staiga 
ant

palikdama ji
atszalusia ranka ant jo
les uždėjo ir isztare: “buk

Dieva...ras žmogus... mylėk 
ir numirė...

Viskas ėjo kaip 
grafe, vieni vaizdai

kinemoto- 
keite

tus nuo dienu kūdikystes 
szios dienos atsitikimu. Ir pra
dėjo jo sąžinėje kas tai
tarsi judėti tarsi atbusti, tarsi 

eikszten.
jausmu ir 

mineziu kova, kuri kas karts
stiprėjo, augo.

Kasdiena,- kuomet visi 
šiai maldas kalbėdavo

ki- 
iki

naujo
užsisukimo automobilius

nerimauti ir veržtis 
Užvirė kokia tai

4 Reiiiliiis

NAUJO METO PARODA

PHILADELPHIA
1 DIENA SAUSIO .

Specialia Treinaa Ketvergo Naktį

Isz ryto 1 
.. . 1:30 1 

. .. . 1:30 3 
.. . 2:21 į 
... 2:29 3 

. . . 2:00 j 
. . . 2:49 j 
. . . 3:16 ( 
... 6:00 !

asz-

pa vyzd is

gera pavyzdi, 
nysime pasauli.
na ves atmai

K V.

ANT PARDAVIMO

Mokame 3_czia procentą ant > 
sudėtu pinigu. Procentą pride- > 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio C* 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir S 
jus turėtumėt reikalą su musu C 
banka nepaisant ar mažas ar > 
didelis. <

a ros. 
tave:

bal- 
rvta ir

____________ _ 'ID ' ’

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Toipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokjte ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Malynioy Avė.

Mahanoy City. Pa.(t.f.)

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kas.

karta sustiprindavo ju 
silpstant! tikėjimą ir suturėda
vo nuo galutino subedievėjimo 
ir isztvirkimo, bet buvo ir to
kiu, kuriems Szv. Kalėdos bu
vo tik “žiemos szventos” ir 
)>auliavojimo 
diena,

č Isz
S Shamokin ......................
<Mt. Carmtd......................
C Ashland ..........................
> Girardville......................
(Shenandoah .................
> Mahanoy City...............
c Ta maifrua ........................
> Pribus ih Philadelphia .
> į.1 "“£8^ J' " ........... '■ i*.^' ,
> GRĮŽTANT—Specialia treinas ttp < 
C leis Philadelphia 6:20 vai. vakare'
> teipgi kiti specialiszki treinai ap ( 
c leis Philadelphia ir ankszcziau den 
C tu kurie nori ankszcziau grižtt*
? Tikietai geri tik ant spe i

žiemos szventos”
ir iszsigerimo 

toje grupėje buvo ir
f

cialisziu ekskursiniu treinu.
DUBKLTAVAS 

UKIBTAS$3.25
Ant Readingo Geležinkelio!

1

— Isz t a mintos rankos... 
bet kad tik tas butu ant gero. 
Ir su sveikąją ranka paemes 
už aplo'.I: *1? > perhiužes szmo- 
teli jos .'. valgė.

Mariute dar szio to po biski 
atnoszo isz valgymo ir valgydi
no Isaura kaip kūdiki, neduo
dama jam patale judintis.

Pavalgius, tėvas vėl sukalbė
jo balsiai poterius ir amžina 
atilsi už visus tuos, kurie yra 
mirė isz tos szeimynos — tuo- 
mi kuczios ir užbaigta. •

Lauras iszgulejo tuose na
muose ifiztisą savaite, 'kol galė
jo atsikolt isz patalo. Jonai 
nors ir neturtingi, bet ji mai
tino ka turėdami pusiau dali-
nesi, motina žoles-gyduoles vi-
rino, Mariute prižiūrėjo slau
giojo kai mielaazirdystcs se
sele, o Jurgiukas ir-gi teip pri-

1 I P 'i 1 'X ‘ . t • ■<' ' • *■ • •

giojo kai mielaszirdystes

prato prie ligonio kaip prie 
sąviszkio.

Ju szeimynoje buvo isz seno
vės užsilikęs # geruč paprotys*

‘ t I
I
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL * PATTERSON STS..

ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja įnirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus parute 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,

Parsamdo automobilius del 
veseliu, kriksztyniu ir 

kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1373-M

Lietuviazkas Grabortut'

K. RĖKLAITIS
#■

t

$1,000 TIK UŽ 60c.
Ateiunsk mums 60c ir gauti muM 

stebuklingu Žolių vertes tukstancalo 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu au« 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir, 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekanczlu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecata 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kėlia 
ir suteikia Žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi mudu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ŽUKAITIS,
25 Gilletlid. Spencerport, N.Y.

patrūkimo,

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.i
i
i
<

l
4

4

įsiU 
Dvi 

paskutines yru naszles ir likos i&zrinktos po mireziai ju vy
ru,

'.V 4 ‘.... 1 d y.... ? '""’ž i* " ....

New* Jersey;
Kahn isz Kalifornijos ir Mrs. Rogers isz Masaėziuzes.

o n.; e jp

Nito ka i vėsės y ra* M rs* Nor toh isz į

I

1

. 516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

. Bell Telefonas 149

* U'

■

* m*
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1 ŽINIOS VIETINES
I

Tai ir Kalėdos.
Sena> metas mirszta, nes 

tik turi szeszes dienas gy- 
vvbes.

Per

szeszes dienas

Kalėdas Saules” 
ofisas bus uždarytas visa die 
na.

turi

—• Policije aresztavojo ke
turis Iszpanus Nedėlios vaka
ru ant virszaus namo 200 E. 
Centre ulyczios už nedora pa
sielgimą su keturioms mergai
tėms, kurias vėliaus iszdave ir 
kitas savo draugas. Mergaites 
yra dukreles atejviu ir
nuo 15 lyg 18 metu. Puikus pa
sielgimas musu mergaieziu. Ar 
tėvai žinojo kur jokios nakti
mis trankosi ? Tas jiems neap
eina kad tik turi už ka apsire- 
dvt. Geda!

— Antanas Koczanckas ir 
Mikola Szenda likos aresztavo- 
tais ir pastatyti po $1,000 kau- 
cije lyg teismui už gabenimu 
20 bertainiu alaus kuris 1urej<> 
daugiau “kiko” kaip vnldže 
pavėlina.

— Ana

kaip

sanvaitia Baltru 
viene pagi<‘d<»jo apie Mikadii'- 
ne, motere isz McAdoo, o 
taji miešta vi^i vadina

• kad 
Miką- 

moterėledo, todėl viena moterele isz 
Malianojaus pasiėmė ant saves 

“ Mikadiones
ir atėjo in spaustuve norėdama 
iszlieti savo tulži, 
aiszkei sako: “ 
stala tai žirkles atsiliepia 
nekaltas nejauezia 
mu.

tOSlOS
1 1 griekus

Priežodis 
pabarszkyk in 

I 9 

užmet ineji-

M. Blažvs 
o Lumbio

rtslak - 
‘Saules” F. W. Bocz- 
perleidiiu’ja szventes 

Pana Adele 
Normai 
’a.

ir parapines

— Saliuninkas 
pirko narna nuo \Tinc 
už 5,000 dolerius.

— Adelaida, duktė 
toriaus 
kausko
pas savo tėvelius.
lankosi 'in State
School, West ('hester, I

— Puklikines 
mokslaines užsidarė ant szven- 
cziu Kalėdų.

— Musu barberis .Juozas 
Ancereviezius 
tistas” 
sa v o

f*
l!l

puikius

lel vaiku ir su-

kiu posėdžiu 
vilties

.1 < >k ios 
užbaigimo

H. Malianov Avė 
inline 

at važiavo 
< >

■ 1

“kabinimo ar 
tomis dienomis dalina 
kostumeriams 

sieninius kalendorius.
— Sriubos stotis jau atida

ryta Mansion House ir dalina 
mai>ta del tuju kurie yra var
ge. Ne tik duoda mąstą bet ir 
senas drapanas< 
augusiu.

— Apie straika nieko ne
girdėti. \’isi \ ir.-zininkai i.-zva- 
žinejo namo ant J\aledu ir jo

in? daro.
ant greito 

st ra i ko neina t vt.
-- Ant 

kur ten apie 50d, žmonis
kad bolszevikai 
bombarduoti miestą. Bet buv 
tai ekspflozije samogonkos ku
ri truko tuszcziam name, o bu 
vo taip drūta kad net iszteszki 
no langus kitam name skersai 
kelia. Kas tisu vare namine, tai 
da nedažinola.

— Fiorentina 
Norkevicziai,

ir Szimana> 
lankosi

savo
per 

szventes pas savo tėvelius ant 
408 W. Mahanoy Avė. Szimas 
mokinasi ant advokato New 
York Law Schodl.

— Spaustuve “Saules” 
uždaryta visa diena per Kalė
das. Jaigu kas 
svarbu reikalą,

bus

turėtu koki 
lai užeina in 

narna k-zduotojaus ant kampo.

Cleveland, Ohio. — Tekinas 
davė divorsa Wigenackienei, 
nes budvo inrodyta, kad vyras 
ja pardavės kitam už $83.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.

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

sudėtu 
Preke

I

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke, 15c

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

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

MC’ADOO SUSZELPINEJA
PAVARGUSIUS. Moczeka

A FOTOGRAFISTAI VIS
“BOMBARDUOJA” SVECZIUS> ■ « AX
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buvo nelaime Graikija iszleido 100, 
isztremtuju, bet da reikes su- 

virszum 48,000,000 doleriu arba po 30 doleriu del kožnos ypa
tus ant užbaigimo tojo mielasziifdingo darbo. McAdoo pri- 
gialbsti prilipinet plakatus ant tvorų, kurie parodo Dede Sa
ma laikanti ant ranku viena is z sierateliu.

Nuo kada Smirnoje 
000,000 doleriu ant suszelpimo

laikanti ant ranku viena is z sierateliu.

Amerikos Geografiniai 
Palyginimai.

K i ek vienam

ir kitas Jungtiniu 
s ‘ 9 

3,743,510 ketvirtai-

žemes plotas susidaro tik 
už Europa.

žinoma, kad 
Jungtines X’alstybes susideda 
isz 48 valtybiu ir Kolumbijos 
distrikto, kas sudaro 3,026,7.8!) 
ketvirtaines mylias, gi pridė
jus Alaska
Valstybių valdomas teritorija 
susidarvs 
niu myliu.

Jungtines Valstybes, in- 
i’mant Alaska, ir k tas teritori
jas .Jungtiniu Valstybių valdo
mas,
biskut i mažesnis 
Viena New Yorko valstvbe vra 
taip didele, kaip Anglija, be 
Airijos, Szkotijos ir Va Ii jos, t. 
y. kad dvi Latviji, dvi Szvei- 
cariji arba puse Jugoslavijos. 
Prie New Yorko pridėjus puse 
New Jcrsev
me ža mes plota 1 
va k ija i.

Naujoj Anglijoj, kuri 
deda isz szcsziu valstvbiu: 
Maine, New 
mont,

valstijos, turetu- 
vgu Czekoslo-

diana. Kentucky valstybe ga
lima palyginti su Bulgarija, ir 
Pennsylvania su Graikija.

Iowa
daug Czeku; jie gyvena vals
tybėje tokio dydžio kaip Cze
koslo vak i ja.
ima toki plota
Pennsvl vania

valstybėje gyvena

Jugoslavija, 
kaip Oregon

ap-

New Yorko
9 

ir
v a 1 s t y 1 ics s u j u n g t ow.

, 4JV.HX1JO, 

Finlandija yra 
dvdžio. Abelnai

Italija, Komunija 
N o r v eg i ja ir 
beveik vieno 
kiekviena valstybe galima pa
lyginti prie Meksikos.

Szvedija yra du syk didesne 
už Utah, taip pat ir Ukraina. 
\’okietija yra

I kaip abi valstybes Kolorado

Lenkija

tokio dydžio

ir Kansas.
Francija, 

valstybe Europoj yra mažesne 
sujungtas

antra didžiausia

už tris 
North ir 
braška, arba biski didesne už 

Hampshire, Ver- ' plota kuri
Illinois, 1 
valstvbe.^

Didžiausia valstvbe vra Tcx- 
dydžio, kaip 

Aust ro-Vengri
jos .Monark’ija pridedant 
priesz-karino Rumunija. Kitas 

is vra biski

susi-

Massachusetts, Rhode 
Lland ir Connecticut, dvi Airi- 
ji tik užimtu ta Jungtiniu Val
stybių kampeli, 
t ikrai sut i Ipt u.

Prie Naujosios Anglijos pri
dėjus New Yorko valstybe tu
rėt ūme Italijos kraszto didu- 

o jai prikergsime puse 
Jersey, tai gausime Ru

munijos diduma.
Pridėjus prie Naujosios An- 

lijos Pennsylvania, turėsime 
plota taip dideli kaip Szvedija 
ar Ukraina.

Sziandienine Vokietija, 
krūvon sudėjus Nauja Anglija

ma, 
New

IT

o dvi Lietuvi as.

tai
9

N(‘W Yorka, New Jersey, Penn- 
Delaware ir Marv-syl vania 

land.
Jei prie virszminetu valsty

bių pridėti West Virginija, tai 
plota turėsime Francijos didu
mo, in imant ir Alsace-Lor
raine.

Didžia m? i a Europoj 
be, žinoma, yra Rusija, inimant 
Ukraina, Balt gūdi ja ir Trans- 
kaukazija. Nežiūrint Rusijos 
didumo, jos plotas tik tesudaro 
puse Jungtiniu Valstybių. Bet 
jai prie Rusijos pridėti Azijos 
Rusija, tuomet turėsime plota 
dvigubai didesni už Jungtines 
Valstybes.

Musu mažiausia valstybe, 
Rhode Island, lygi Luxcmbur- 
giu, ir Ilolandija biski didesnio 
už Belgija, yra tokio dydžio 
kaip Marylando valstybe. Da
nija, kuri yra 'tūkstantis my
liu didesne už Szveicarija, ir 
ant tiek mažesne už Mstonija, 
sudaro tik treczdali New Yor- 
ko valstybes.

Austrija nėra didesne už 
South Carolina ir Lietuva, ku
ri yra biski didesne už Airija; 
Vengrija ir Portugalija vieno
do dydžio, bet mažesnes už In-

ir

va 1st v-

valstybes,
South Dakota ir Ne-

apima Wisconsin
Indiana ir

Ji vra tokio 
pirmiau buvo

Monarkija

palyginimas
u z

'Ue.x 
szia: 

Italija,

9

M ichigan

sujungtas 
įveica rija

.—...-------  
-

Pas viena žymu Vengrijos! 
žemvaldį, vardu Lorencą Gati, 
mirė nuo pirmu gimdymu jau
na žmona vos pragyvenus 
meįu amžiaus,
mirti, ji buvo graži,

til-

augi-

20 
Savaite priesz 

žydinti, 
kaip rože. Visi apverkė be Lai
ko mirusia, palikusia po savim 
sveika kūdiki, kuris augo,
rytum rožes pumpuras, intek- 
mej gaivinaneziu saules spin
duliu.

Jaunas naszlys turėjo neisz- 
tokėjusia giminaite, kuri mei
liai atsidavė slaugyti naszlai- 
ti, praliejant ant jo tiek asza- 
ru, tarytum tai buvo ir isztik- 
ruju, jautrus pumpuras, reika
laujantis drėgmės deloi 
mo savo.

— Vargszc, naszlaitc! kas 
su tavim bus? — suszuko vie
na karta mielaszirdinga mote- 
riszke, pažvelgus in naszli vie
na akia: tu sunyksi arba mirsi 
be motinos meiles ir rupesezio.

Nusiramink, sesut — tarė 
Lorencas Gati — kūdikis 
mus neaugs be motinos ir jos 
meiles.

— Be moczdkos — tu norė
jai pasakyti...

— Ne, asz surasiu savo šu
neliui tikra motina, gali 
rūpinti sziuo atveju.

Praslinkus kelioms dienoms 
Lorencas iszvažiavo in Buda- 
pcszta, pasiėmęs su savim sunu 
kurio gryždamas neparsivežė 
namo. Kadangi Lorencas buvo 
slaptaus budo ir skurdžius ant 
žoklžiu, tai niekas negalėjo da- 
sižinoti, kur jds dėjo savo inpc- 
dini.

Vos praėjus trims savaitėms 
gryžus isz Budapeszto, Loren 
cas vedė prie altoriaus dukterį 
savo ukiio vedėjo, jauna gražia 
Barbora- f on -Cege r ne i. Ka i my- 
nai jaunavedžio nustebo, krai
po pecziais ir sznibždejosi tar
pe savos:

— Dabar tai aiszku, kodėl 
naszlaitis paszalintas isz tėvu 
namo! Vargszas kūdikis, kuris 

tik beszirdi

sėsut
pas

nesi-

neturi motinos o 
tęva!

Keliems menesiams praslin
kus, net perdaug anksti, kaip 
plepėjo senos bobos — ir ant
roji Gatczio žmona padovano
jo jam inpcdini. Nespėjo gim
dyve pasveikti, ’kaip jos vyras 
vėl iszvažiavo pasiėmęs su

kuris dingo 
teipgi be pėdsaku, kaip ir 
pirmgimis. O kaimynai ir 
pradėjo sukti sau galvas.

- Ka gi tai galėtu reiksz-
— neiszmanydami, klausi- 

kito.
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ti, kad ta yra tavo sūnūs, kuris 
pirmas i neis in kambarį. Teip 
asz ir padariau. Bet...

O beszirdi žmogau. Tai 
tu tu r but,
nustojus kantrybes rdke Bar- . 
bora.

mane apgavai! —

4.

| didesnis u/, b/.uift 
szalbs; Italija, S 
Austrija ir Jugoslavija. 
k.»() kaip apie Alaska? Ji yra 
penkis sykius didcisno už Ita
lija, arba lygi plotui kuri ap
ima Ispanija, Francija ir Vo
ki ei ija.

Vienok, 
kad nors Jungtiniu Valstybių 
plotas, inimant Alaska ir kitas 
priklausanczias Valstybes, yra 
yra lygus Europos plotui, Eu
ropos gyventoju skaiezius sie
kia 476 milijonus, o Jungtiniu 
Valstybių gyventoju skaiezius 
siekia tik 118 milijonu.

—F.L.I.S.

reikia nepamirszti

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
100 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

YF. D. Boczkauskaa - Co• 
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

9 ti?
nėjo jie vienas
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a — O tu argi ne apgavai 
manes, kuomet man pasižadė
jai būti vaikams vienodai s»ir- 
dingą ir meili? Ir ar nepasida
rei tikra pamote Petrui nuo 
tos dienos, kuomet pamanei, 
kad Povvlas vra tavo vien-

no

t
idI

Lk- ' r’" J

pi.

r

vra tavo*
■
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■Al?

kad Povvlas
krauju sunum?

Barbora nuleido galva tary
tum koks prasikaltėlis.
szios dienos ji daugiau nesi
kreipė prie vyro su kokiu nors 
Klausvmu liecziancziu vaikus. 
.Tai liko viena viltis- pilname
tyste abieju žydineziu jaunuo
liu artinosi sparėžiai, ir motina 
sulyginamai neilgai liko lau'kt 

žingeidaujan- 
czios ja paslapties.

Prasidėjo karas.
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C iszaiszkinimo

Jeigu kas isz ženklyvu ypatų atlanko prezidentą Baltam
Nfime Washingtone, tai fotogrul’istai timjaus subėga ir nu

pus prezidentą Vo 
von Matzen ir jo sveczes ku-

trauke ju paveikslu. Ana diena lankėsi 
kisztkas ambasadorius, baronas 
nigaiszlis von Bismarkas.

gus, nes tavo suims grysz 
mo!....

Barbora isz džiaugsmo 
tesi ant kaklo vyrui rėkdama, 
viena minute laimes ir tapo 
užinirszta visi liūdesiai; isz- 
kenteti begyje penkių metu.

Kuomet tėvas atvedė namo 
berniukus, motina sutiko juo
du lygiai meiliai. Žaibo t yri mi
ežiu žvilgsniu ji žiurėjo in juos 
stengdama i n spėt i, kuris jos 
vienkraujis sūnūs, 
jokiu budu iszspresti
syma negalima buvo, nes Pel 
ras ir Povylas buvo vieno ūgio 
ir vienodai tvirtus, o 
vienas buvo vyresnis kito, vi: o 
keliais menesiais,
buvo vienodai žavingi ir 
žus.

na

m e*

Tacziaus 
szi klau-

amžių

Juodu abu 
gra-

juos

— Kuris vra mano suims— 
Petras ar Povylas? Maldauju 
tavos, pasakyk man tiesa? — 
kreipėsi žmona prie vyro.

Lorencas juokėsi.
— Paliksiu tai, nes kitaip 

visa mano auka butu velta. 
Juik asz iszplesziau vaikus isz 
tėvu lizdo ir iszauklejau
svetur, idant tu nežinotum, ku
ris yra tavo posūnis.

— Nejaugi tau manos ne 
gaila ir as nesužinosiu, kuriam 
isz ju teka mano kraujas?

—■ Kuomet abiem sukaks 
pilnametyste, tuomet privesiu 
tau tikrąjį sunu ir parodysiu 
visus liudymus liudijanezius 
ju gimimą ir krikszta.

— Bet jautri motinos 
dis, apdainuoja dainiais,

paklaus

szir-
— ne-

subėga 
prezidentą V

berniukus su vienokia, meile ir 
rupeseziu.

Sztai viena karta
Lorencas Gati, ir žmona

suserga 
nuta

ria, jog atėjo parankus laikas 
iszgauti paslaptį. Nusilpus or
ganizmui, — mane ji, — ir va
lia nusilpo, o kartu ir užsispy
rimas. Ir ji neperstodama mal
davo ir sunkino serganti vyra. I

— Jeigu tu tiktai 
pirszlu nurodysi man in mano 
tikraji sunu, tai prisieksiu tau 
viskuom, kad del manes szve-n- 
ta iszlaikyti paslaptį ir jokio 
skirtumo nedaryti vaiku tarpe. 
Abu jie bus mano szirdžiai ly
giai brangus.

— Na, tegu bus teip, kaip 
tu nori! — tarė Lorencas, 
kadangi tuo tarpu inejo 
kambarį Povylas tai jis ir 
rode in ji pirsztu.

Visi pilic- 
cziai privalėjo siusti savo sū
nūs gynimui tėvynes nuo prie- 
szu. Isz dvieju sunu Gatczio 

vie- 
už 

iszganyma vieno sunaus, o mo
tina su verksmu apkabino gry- 
žusi kari.

— Ir kaip žinoti, — mano 
ji, ar ne jos pražuvo sūnūs!

Viena karta Lorencas 
kilmingai nusiteikęs 
žmonos kambarį.

— Barbora, — prabilo jis, 
— sziandien reikszminga die
na: mus sunui sukako pilna-

su nu 
gryžo isz karo lauko tik 
nas. Tėvas dėkojo likimą

vienu rmetvsto...

ir
iii

nu-

Motina isz džiaugsmo puolė
prie sunaus, apkabino 
pravirko. Nors ji ir laike 
slapti, kaip pažadėjusi buvo, 
bet už stalo jai vaiszinant Po- 
vyla kažin kaip nejucziomis 
smeigėsi peilis giliau ir pyra
gą, dar apart to jis visuomet 
gaudavo geriausius obuolius ir 
kitus skainumynus.

Szie maži darodvmai atviros 
pirmenybes vieno kitam karto
josi su kiekviena diena 

dažniau.
iszdauždavo lango 

rasala,
VI-

9
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Barbora pabalo.
— Ka tu tuom nori pasa-

kyti ?
Gatczius iszeme isz kiszcnes 

kelius dokumentus ir pareisz- 
ke:

- Asz noriu iszpildyti sa- 
pasižadejima, dabar tu gali 

sūnūs.
VO
sužinoti, kuris yra tavo

Barbora paszoko ir uždengė 
jam burna ranka.

— Tylėk, Lorencijau, var
dan Dievo nutilk! Asz žinoti 
nenoriu tai, nei dabar, nei ry
toj, žodžiu, niekada — tu gir
di, — niekada.

Gatczius pakreipė pecziais.
— Tu, isztikruju, gerai sa

kai, Barbora, bet kas man da
ryti su dokumentais? •/

— Mesk juos in krosui!...
Krosnyje tuo laiku kūrenosi 

ugnis. Gatczius, ne ilgai galvo
jęs, mete ten dokumentus, ir

na vis i užliepsnojusi liepsna nuszviete 
Kuomet i pabalusi, spindinti džiaugsmu,

veida motinos...

Valgiu Gaminimas 
-.C“--------IR--

Namu Prižiūrėjimas
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. B0CZK0WSKI-C0., 
MAHANOY CITY, PA.

jaugi liko nebyle?
mus. — Ar ncplake ji smar- 
kiaus metus žvilgsni motinos 
ant savo sūnaus? Ar nekalbėjo 
ji motinai: 
nūs, o no kitas? Ne, i 
magnetas su vienokia 
trauko ja, kaip prie vieno, teip 
ir prie antro.

Vargszei moteriszkei nebeli
ko nieko kito, kaip auklėti abu

nesilaikai
pasižadėjimo — tarė

pasa- 
iszsdgandus,

dažniau, ir 
kas nors 
stiklą arba paliedavo 
ožio apsileidimu tapdavo
suomet Petras, ir ne palikdavo 
nenubaustas.

— Barbora, tu 
duotojo
viena karta Lorencas žmonai.

— Ka tu tuom nori 
kyti, paklausė ji
— asz tave nesuprantu...

— Asz kalbu apie 
kaipo pamote. Kuomet tu mal
davai manes, idant pasaky- 
cziau, kuris tavo tikrasis su
nns, asz nutariau tau pasaky-

sztai lai maifo su
šlaptas 

.Fga tave,

— Ku
riems galams Gatcziui vežioti 
savo vaikus in Bu'dapeszta ? — 
Ar jau tik ne in taiso jis juos 
pas bobas
aniuolus, sziu karaliszku rumu 
pristatytoju dangui!..

Kol kaimynai sznibždejo ir 
piktažodžiavo, Gatczio namuo
se buvo girdimi garsus raudo
jimas ir vaitojimas jaunos mo- 
teriszkcs:

— Kur tu dejai mano kū
diki? Atiduok man mano sūne
li, kuris kainavo man tiek kan- 
cziu!..

Tacziaus motinos maldavi
mas buvo veltas. Vyras jos bu
vo nepermaldaujamas.

Kūdikis gerai prig'laus- 
o visos tavo aszaros,

I
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(tas, o visos tavo
, skundos, neatmainys mano au

ka
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tarimo. Asz padariau tai, 
prisiekiant pasižadėjau velio
nei, tuo laiku, kuomet ji gulė
jo mirties patale. Ir szis pasi
žadėjimas del manes szventas 
Bet jeigu perstosi verkus ir pa
siduosi mano valiai, tupmet 
viena gražu ryta tu vėl iszvysi 
savo kūdiki.

Praėjo penki metai,
krimtusiai motinai szis laiko
tarpis rodėsi begaliniu. Viena 
karta ban'de ji suminksztinti

Susi-

vyro szirdi, bet anas liko tvir
tas kaip uola.

Diena priesz žmonos vardu
ves, Lorencas tarė jai:

By toj gali kopti pyra-
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Kada prezidentas Coolidge su paezia atvažiavo in Chicago atidaryti seimą Ameri-

Ml

can Farm Bureau, pasveikino tukstaneziai žmonių. Paveikslas likos nutrauktas ant Ran- 
dolf te La Salio ulycziu kada prezidentas važiavo isz gelež kelio stoties. 
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