
<*

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 1 
PJEBLISHEP ĘYERY TUESDAY. AND FRIDAI.

E3TABUSHXD IN 1818. YEARLY SUBSCRIPTION 88.QI 
Aftvartbing Rates on Application.

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO.,

MAHANOY OITY, PA. ■<

13
IMU

H MAHANOY AND A STS

No. 102

A 
A 
A
£ MBMMAWV « A W«W»| *U4W**4>*,W * . *, « —. R

ft

nn-r ~i ■ T- «« r.« Viii < r ■ jt   « M <■ < m.1^1 » »»» ■oa*i|nii»illi..'^t —«.w   ' r-IT nnr;- ~ T  m-rr    —m i r; * . * ■ ■ —■     

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 23 GRUODŽIO 1927 (FRIDAY, DECEMBER 23, 1927)
. .1.11— W HM m.1 Illi.............. I. .. ................ w

«

Wft / MNTiaiD AT Till MAHANOY CITY. FA., \ 
Fa (rosi4)nici as bsoond clans mail mattibJ

ISZ AMERIKOS
BAISI ŽUDINSTA

PAVOGĖ MERGAITE IR 
SUKAPOJO ANT 

SZMOTELIU.

— KokiaLos Angeh% Calif 
tai nežiįlomius i-szgama, uuva- 
žSav<\-» in moksląine, pasakė 
daraktorkai, kad Marianos 
Parker, 12 metu mergaites tė
vas lik08 mižeistas ir kad jaja 
alvažiavo |nu<ii'mt namo. Nuo 
tas <liene’s mergaite dingo no- 
rintd jokios jtt-szkojo po visa 
aplinkinia. In kėlės dienats po 
tam tėvas a^lai'ke grtunata nuo 
vai k-vagio idant Jam užmokė
tu 1,500 doleriu nes prieszin
gai mergaiite nužudys. Mergai
te taipgi rasze pa^s tėvus idant 
skubintu pri'siunsti pinigus.

Tėvas paskolinės pinigu nu
važiavo ant jwiskirtos vietos ir 
in mot e pmiddi pinigu in sto
vinti aiitomobiQiu, bet vietoje 
dukreles, rado josios nupjaus
tyta kulia —istuobri ir galva.

Gyventojai taip inirszo ant 
žudintojans, kad paaukavo 
užimta tukstaneziu doleriu aut 
Biumūmo iszgamos, kuris taip 
paiso jo šu mergaite.

kad

BUS NUBAUSTAS PER 
VALDŽIA.

Kapitonas Richard D. White 
kuris randasi prie Ameriko-
iiiszkos ambasados Paryžiuje, 
laike bankieto, panidkino Suv.

I

MOTERYS KAIPO 
ISZRADEJOS

Stebėtinas pasisekimas k (‘Ii u 
moterų iszmislyti 
chanizmu's i
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ĮKtanunenta Kaaztuoja: Amerike ant tiso matai 88.8ft, 
» la&Pfilft i* IdatuTpja >4.00 ant xha safat

CfttakM !r Pinigas visada slasklta tik ant feslft ftlKMa 
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TVANAI PADARE DAUG BLEDES NEKURIUOSIA VIETOSE
NEW YORKO VALSTIJOJE
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ft 39 METAS ft*

i Jcije užtiko narna kuria- 
udintojas gyveno ir kuria- 
Slrado kruvinus abrusus ir 

uei-'us hp4-. '••ivkszUdis
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Urvo rszlekcs. Kelios ypatos li- 
k<fe< tttv.ssrta nužiu
rę! i <lalybavime toje žudinsto- 
jv.

W’Icmu’k žinios pranesza buk 
patlicijai pasisekė isztyrinet žu- 
dintoju ypatoje William Hick
man, 21 metu, kuris gyveno ne
toli mergaites namu, jaja nu
žudo isz kerszto levui, kuris ji 
už netei.4ngysta praszabiio isz 
bankos kurio,jo dirlm. Palicije 
po vLwi sklypą jesako žadinto
ja us ir tikisi ji neiržilgio suim
ti. Badai jam prigelbejo tame 
daria" kokus tai Milton Jakovs- 
ki, kuris |>aeme pinigus

Ind vėliaus likos paleis-

<x

nuo
t eAo, 
tas.

DEDE SAMAS APLAIKE 
$96,745,928.

Washington, D. C. — Val- 
dže atlaike ana diena nuo Eu
ropiniu vjilLstybiu 96,745,928 

* diJIeriu kaipo pus-inctini atmo
kėsima skolų ddl Suv. Valst. 
Tarp tu yya Anglija kuri pri
siuntė •92,575,000; Be Įgiję $1,- 
125,000; < 'zeko-islovakije $1,- 
500,000; Eslonije $78,000; Suo
mija $182,250; AVugrija $3, 
970,453; Lietuva $47,896, Len
kija $1,000,000 ir kilos.

o.-

ISZ NETYCZIU BROLIS 
NUŽUDĖ BROLI.

Gardner, Mass. — Stasi ūkas 
Dagdanaviezius, 8 metu, likos 
np'szautas aint.smert per savo 
hndiuka Chcsteri, o kitas bro
liukas Fruiiukas aplaike szuvi 
iii krutinę. A’aiikai ra<losi kuk- 
nioje, kada motina buvo isz- 
vjus su pirkiniais ant Ka'ledu, 
vaikai surado tavo revolveri ir 
vyriausi isz juju pradėjo kli
bini vaniždi su baisioms pa
sekmėms.

EKSPLOZIJE ANT LAIVO, 
UŽMUSZE 1, SUŽEIDO 8.
San Dingo, <‘alif. — Vienas

i oliūvoriim 'likos užtniisztas 
HsKtuoiii eužoisti eksplozijoj 
X«zo ant t karwzko laivo Lang
ley. Nuo eksplozijos laivas už
sidegė, lH»t liepjnui likos gre'i-

* w • i >11

naujus me
ilaująs 
neper- 

majno egzistuojanti net i kojinis, 
in motoru gabumus. Visuomene 

stebėtini 
is iszemi- 

'mai. Szio straipsnio tikslas yra 
nekreipti dome in kelias pasek
mingas iszradeja’s, bet anali 
zuoti visusu motei‘u iszradimus 
per paduota laika,

Suv. Valstijų Patentu Ofisas 
gauna tiek daug visokiu pra- 
szymu, kad nekreipi? jokios 
ypatingos atydos iii moterų isz- 
radimus.

Nuo 1905 motu iki 1921 mo- 
A'alst. valdžia už ka dabar bus tu, moterims iszduota 5,000 pa

tentu, tas sudaro mažiaus kaip 
antra nuoszimti visu iszduotu 
per ta laika patentu, bet yra 
dauginus negu patentu iszduo
ta moterims per 105 metu, bai
giant. 1895 mete.

Isz 221 žemdirbystes iszradi- 
mu pasirodo, kad 71 buvo sodi
nimo, žeme apdirbinėju ir lan
ku valymo maszi nerijos; isz 
1,385 naminiu daigtu, 440-buvo ' 
virtuvėms reikalingi daigiai, 
isz 227 medikaliszku, chirur- 
giszku ir dantistiszku iszrengi- 
mu, net 73 buvo ligoniu kamba
riams iszradimai.

Isz 5,000 patentu iszduotu 
moterims per parinktus 10 me
tu 221, arba 4.4 nuoszimti lie- 
czia ukiu darba. Moterys ypa
tingai užinteresuotos visztoms, 
karvėms ir naminiams gyvu
liams, bet ne visi ju žemdirbisz- 
kus iszradiai, lieezia ta darba.

Iszgauti patentą reikia turė
ti iszradima, kuris yra naujas 
ir naudingas.

Moterų iszradimai inima net 
50 gerai-iszsivystytas industri
jų linijas. Jos iszrado naujas 
purvas, chemaliszka vartojimu 
aliejaus koinercialiszkams tiks 
lams, nauja kurą, guzo inlai'sy- 
mus ir taip toliau.

Skaitlius iszradimu paleng
vinti motoriniu vežimu keliavi- ‘ 
nia parodo, kad moterys (.lan
giaus operuoja motorinius ve
žimus. F.L.l.S.
ATYDA DEL TARNAUTOJU 

KARIUOMENEJE.
Visi kareiviai kurio tarnavo kvie

tinėje karojo nuo G Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post* t.D.30

ir iszrasti
'procesus ir medžiagas

tiiki, kad szjtie keli 
atsitikiai yra puiku

!

pastatytas po kariszku sudu.
GERIAU KAD MIRTŲ NE 

KAIP PASILIKTU 
PUSGALVE.

Kūdikis,Chicago. — Kudiikis, kuris 
gimė prae'ita sanvaite be sme
genų ir 'butu buvus pusga’lve 
prr visu savo gyvyasti, mirė li- 
gonbnteje Gramt. Noriuts buvo 
galima iszgd!lx‘t jai gyvastį, 
bi‘t molina Ray Cifllen, 
N. Hermitage Ave., ievas ir 
daktaras Sch u pinami apsvars
tė kad geriau butu iklamt duoti 

-kūdikiui mini, uics mergaite 
jaigu paaugtu, 
varKszcziot, inlsiyt, kalbėt ne 
pusijudnit.

PRANASZAS NEATGIJO.
Bunton Harbor, Mieli. — Ben

jamin Purnell, kuris save pra
si mine Dovydo pranaszu ir tu
rėjo sutveręs kvaila tikejimisz- 
ka kolionije, būdamas pats isz- 
tvirkoliu, mirė kėlės dienas ad
gal, bet jojo 'lavona pasėkėjai 
nepa'laidojo, neis jisai prana- 
szavo, ka-d |po jojo mirėžiai, 
prisikdls isz numirusiu iii tre- 
czia diena. Noriuts visi meldė
si prie jojo grabo laukdami 
kantriai tojo ‘‘stebuklo,” bet 
]ira'iiaszas neat’gijo ir turėjo 
būti palaidotas pagal valdžios 
prisakymus.

SEPTYNI ŽUVO 
KASYKLOSE.

rlolinstoii 'City, 111. — Septy
ni anglekasiai kurie likos už
ginanti per eks|Jlozije Cdsgrove 
Meehan kasyklose Stiritze, li
kos surasti, bet visi buvo ne
gyvi. u

VISI PRAŽUVO NUSKEN
DUSIAM SUBMARINE.
Provincetown, Mass. — Vi- 

i s zgdl I >e j i 11 io sze sz i u 
iniskendusianie 
pražuvo. Bala-

•Wl

5609

negalėtu

stebuklo,

rs.

t>a viltis 
gyvu laivoriu 
submarine S--I 
doji ma i nelaimingu visai palio
vė, kas parodo, kad užtroszko. 
Dabar raminsi tam povande
niniam gnVbe 45 nelaimingi lai- 
voriai, kuriuos ju szeimynos 
apverk i neja per Kalėdas.

Tautiszki Miszkai
Pereitais metais Suv. \’alsti- 

ju tautiszku miszku žeme padi
dėjo 41,214 akru sulig vėliausio 
sirskaitymo, kuri užbaigė Suv, 
Valstijų Žemdirbystes Depar
tamento Miszku Tarnyste.

Isz viso, Birželio 30 diena f 

1927 mete tautiszlki miszkai in- 
eme net 158,800,424 akrus. Di
džiausias padidėjimas buvo 
Penn'sylvanijos valstijoj kur 
65,274 akrai pavesti tautisz- 
kam jniszkams, Washingtono 
valstijai pavesta 63,984 akrai, 
Wyoming valstijai 42,944 ait
rai, Georgia valstijai 34,967, 
New Mexico 27,084 akrai ir kl-

tai užgesinta su pagalba garo.
Bledcs padaryta ant kolirdikos 
tukstancaru ddieiiu. _ . toms valstijoms mažiau.
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Per užsiliejimą lipiu aplinki
nėje New Yorko, likos užlieta 
dideles dalys farmu kaip ant 
paveikslo matome.

Isz Visu Szaliu
SKERDYNES

KINUOSE
M

SUSZAUDE 1,200 KOMUNIS
TU IR RUSISZKA VICE 
KONSULI; 3,000 SUSZAU- 

DYTI; 2,000 NAMU 
SUDEGINTA.

Kinai

k u s

iSluuighai, ''Ki'iuri.
M engdami es i apmalszinti. ko
munizmą ir nubausti ka’llin.iii-

ii'ž sukelima maiiszacziu, 
pradėjo, szaudyt Kimszkirs ir
Iiirsi'szkAs komunistus, kur tik
tai juos užtikdavo. Kantone 
snszau'dyta net 1,200 komunis
tu, tarp kuriu radosi ir Rusisz- 
kas vice-konsullis.

Badai Li ('Imi Sun, 'guberna
torius, kuris llikois iszguitas isz 
Kantono, randasi Swatove ir 
organizuoja ginkluot h’s pulkus 
an't atėmimo miesto. Turtingi 
gyventojai bėga ant sados Sha- 
mccji, ne's žino, jaigu tas krau
ją-gėris užimtu miestą tai ne
tektu visko o

Ibuszelpine 
nesenvi sugryžo i'sz Kantono, 
sako ka’d ten atsibuvo baisios 
uk e r< l y(i i es. AI i e s t e h i i'( I eg h i ta 
2,000 namu ir suszaūdyta trys 
tnkst aneziai žmoni u, kada tai 
bolszevikai buvo užeirte miies-* 
ta. Lavonui! gulėjo ant ulycziu, 
o sužeistieji neturėjo jokios 
Įir.iežiurOs.

gal it"
d ra ilgu ve

gy vaseziu. 
kuri

DIDUMAS LIETUVOS 
KARIUOMENES.

Lietuva turi 22,000 kareiviu, 
arba viena ant 90 savo gyven
toju. Latvijos armija susideda 
isz 20,(MX) vyru taipgi po viena 
ant 90 gyventoju. Lenkija tu
rinti 270,0(M) vyru, arba po vie
na ant 100 gyventoju.

Estijos armija priškail 
(XX) vyru, -pov iena kareivi ant,

O 18,- 
j VAJA/ > > 1 |KJV 14’1 III JV ill VI Al čl Ji L 

(60 gyventoju; Rusijos 563,000
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Kaledu Diedukas Keliaus Eroplanu

<*

Tūlas milijonierius norėdamas loszti role Kalėdinio Diedu-
ko, puprasze Idkiojimo dapartamento Washingtono idant jam 
iszd'uotu laisnus ant varymo e ro pi ano su kurįupm nori nulėkti 

'pas savo pažystamus apdovanoti juosius dovanoms.'pas savo pažystamus apdovanoti juosius dovanoms. Yra tai 
pirmutinis Kaledu Diedukas kuris panaudojo erop’lana vieto
je rogių _  _______

M
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į vyru po ginklu.
BYLA DEL SEPTYNIŲ 

VELNIU PARĖDYMO.
Veliuona. — Neseniai Taikos 

į Teisinas Veliuonoje 
byla, kurioje pil. P.

nagrinėjo
- iszkelc

. priesz p. L I), jeszkini del

ŽUVO 2,000 NUO BAISRU 
SZIAIS METAIS 

KANADOJ.
Quebec, Kanada. — Suplesz- 

kejus Szv. Karoliams naszlai- 
cziu namui, sziais metais gais
re žuvusiu : ’ _ 
2,000.

1916 metais buvo 46 
nys.'

1918 metais 53 vaikai.
1922 metais, 78 asmenys.
1927 metais 33 asmeny
Pasirodo, kad Kanadoje nė

ra geros apsaugos inio gaidru. 
Taip neturėtu būti.
LATVIJOJ ARESZTAVOTA 

19 SZNIPU.
Ryga. — Palicije suėmė de- 

vvni'olika bdlszeviki'szku sz»ni- 
pu. Rygoje, Dzvin'ske ir kituo- 

iiiiestuose, kaipo ir padare - - — !• «

ISZ LIETUVOS
žuvusiu skaiczius siekia

asine-

s

BO 
r.iblava, amt juju kanee'larijoy, 
kur rado daug Slaptingų doku- 
mc'nt u.

Pr i e t oi in i ga s ry szy’s t a rp 
Latvijos ir Rosijos likOs per
trauktas, mes'Sov i at a i parei_ka- 
lavo nuo Latvijos perpra'szy- 
mo už nužiidiin’ima noSenoi Ru
si szko virszininko kuris taip
gi buvo szinipu.
KALĖDINĖ LOTERIJE

ISZPANIJOJ; KOŽNAS 
TIKISI LAIMĖTI.

Madrid, Iszpanije. — Szimet 
Kalėdinio vallstiine loterije ke
tina ai'.dbut rytoj. Pirmutine 
dovana ’laimėjimo yra $2,700,- 
000. Toji metine loterije prasi
dėjo 119 motu adgal, kurioje 
dalybauma turtingiausi ir var- 
gimgiausi žmones, kurie nekar
ta parduoda savo paskutine 
karve idant pirkti loterijos

rvszv's ft ft

i'daint pirkti loterijos 
losa; turedaihi vilti kad iszlai- 
mes pirmutine dovana penkio
lika milijonu pesetą Losus 

_• ii_ . ? ? J*rt. >trauks sieratukai isz prieglau
dos. i

Karalius:Cbarlesas III inve- 
de loterija Ispanijoj mete 1763 
idant valdžia turėtu isz to pel
ną bet Kalėdinė loterija likos 
investa per Ferdinandą \TIl 
mete 1818. Loterija prasidėjo 
Italijoj po tam Franoijoj 1533 
mete. Ameri'ke ir ketino in- 
stengti panaszias loterijas bet 
valdžia greitai uždraudė nes 
pripažino kad tai buvo apga-
vingus būdas aplaikymo pini- 
gus nuo žmonių.
pagyrimas nuo Caston

MOTERES.
Mrs. S. Raisner, 341 E. Wilkes- 

Burro St,, Easton, Pa., suko: “Pra- 
Peszu jums ka Dr. White’s Lun-go 
Hca-la gyduole padare del manes ir 
vaiku, Mums visiems labai patinka 
tu gyduole nes praszalina kosuli ir 
szalti greieziaus negu kita kokia gy-

First National Laboratories,

\ ■

II

duole.” f
Ine,, Wholesale Distributors, Lehigh-

—i mA—ton, Pa.

LIETUVEI TARPE LENKU 
KARIUOMENES. PLEKA-

VJCZIUS JAU PABĖGO 
IR KITI BEGS.

Kaunas. (Naujienų kor.) 
— ‘‘Vienas dalykas mus be ga
lo suindomino, ka mes sziandie 

Tai Latviu 
Jaunukas Žilins

Estijoj matome.
laikraszty *‘Jaunukas Žilins” 
indeta fotografija, kur yra nu
sifotografavę Tjoiiku legionin
ku vadai. Ir tarpe ju viduryj, 
sėdi Pleehaviczius, o antroj ei
lėj Tepd. Daukantai!!

‘‘Tai* dabartiniai 
valdytojai ir žymus 
inkai”, kaip raszo ”

Tas pats paveikslas

Lietuvos 
“Tautin- 
Jaunakas

Zinas.” 
kelios dienos priesz buvo inde-

Lietuvos Žinias”,tas ir in “
tik be iparaszo, kad cenzorius 
nopastebetu. Tikrai cenzorius 
nepastebejo, bet beveik galima 
būti tikram, kad dabar jis isz 
savo vietos jau iszguitas.'”

Naujienų” ka lik gautame 
isz Kauno “Lietuvos Žinių” ft
Ląpkriczio 23 dienos leidinyj 
(No. 265, 2584) randame isz 
tikro ndeta 36 Lenku karinin
ku fotografija, ir tu. karininku

11

Lietuvos Žinių

Nl

n<* 
* atlygininlo už 7 vėlinu papuo- 
szima. Mat, peniai metais bū
relis jaunimo vadovaujant p L 
D. surengė vakaru, kuriame 1 
sze “Pinnaji Degtindari”. Bet. 
vakaras davė deficitą. Tada p. 
P. buvęs 
kas” 
vieno velnio papuoszima po 5 
litus.
Atsakovas L D. teisinosi, kad 

artistai 7 velniu rolėse buvę su
sitarė solidariai dalytis ir pri
rengiamuoju darbu ir vakaro 
pelnu. Pelno gi nebuvo. Apart 
to jeszkovas negraži nes savo 
Velniu Virszininko kastiumo.

'Paikos teismas matomai siu 
pi7ito> kad szia 

ne szio

< I-

“VeVlniu Virszinin- 
iszkele jeszkini: už kiek-

Taikos teismas matomai su 
velniu bvl.i ft 

spręst ne szio pasaulio teis
mams ir patarė savotiszkai su
sitaikinti, kas greit ir invyko 
pavirtinant dar taikos akta ne
va vieno ju iszrastuoju skysti
mėliu.

Kaip Mužikai Linkėjo 
Linksmu Kaledu 

Savo Ponui
I

I

H
i

>1

d

tarjje 'stovi Gen. Žukauskas, | j 
Pul. Daukantas ir 
ežius.
‘‘Lietuvos Žinių”
yra padėtas antraszas: 
vos'Įirieszai” 
szas:

Plechavi- 
Virszum paveikslėlio, 

redakcijos 
‘‘Lietu- 

, o apaezioje para- 
“ Lenk u legioninku gru

pe Belveleryj. Lenkijos kariuo
menes branduolys, imperalisti- 
niu jos siekiniu szaltinis, isz 
kurio kilo, iszkases tarp Lietu
vos ir Lenkijos bedugne, Želi
govskio smurtas.”

‘‘Sandara taipgi aplaike isz 
Kauno sekanezia žinia: •

‘‘Kaune Ląpkriczio 25 buvo 
gana pilna invairiausiu gandu. 
Visa padėtis labai intempta. 
Visi pilnai kalba, kad demas- 
kuotasai Rygos kongreso isz- 
davoje Pleehaviczius jau pabė
gės. ‘‘Lietuvos Žiniose” 23 

fotografija
Lietuvos Žiniose” 

Ląpkriczio tilpo 
Lenku legioninku grupes, kur 
stovi: Pleehaviczius, Daukan
tas ir Glovackis. Fotografijos 
isz cenzūros puses praleidimas 
įkaitomas visu tu agentu pa
smerkimu.

”Faktiszkai jau valdo Mer
kys. Voldemaras turbūt greitai 
taipgi begs isz Lietuvos. Vol
demaras turbut greitai taipgi 
begs isz Lietuvos. Voldemara 
aplanko Szvedijos, Suomijos, 
Danuos ir 'kitu valstybių atsto
vai ir nurodė, kad juo grei- 
cziau atstatyti teisėta padėtis, 
nes prieszingai neteks Lietuva 
nepriklausomybes. ’ ’

taipgi begs isz Lietuvos. Vol-

Guspndoriai isz 'kaimo Ver- 
sziu, norėdami linked i .linksmu 
Kaledu savo ponui, iszrinko isz 
tarpo save “mokyta” ir ka<! 
tasai juos Įiamokytu kaip poną 
pasveikinti. Tasai juos pamo
kino, kada jis linkės ponui, tai 
jie vienbalsei priduos prie’kož- 
no linkėjimo szitaip: 
niai ir josios Vaikeliams.

Kalbėtojas atejas 
draugais in dvara 
pirma, 
mai ir pradėjo kalbėti:

“Mes Dievo ir tavo tarnai, 
atėjome linkėti ponui linksmu 
Kaledu...

Ant ko suriko ir kiti: 
niai ir josios vaikeliams.

Linkime sveikatos
t *

Ir poniai ir josios 
Hams.”

4 4

mokvta

4 k Ir po- 
11

sii savo 
atsistojas 

pa>ikloniojo ponui že-

4 4 

nuoilgiansio nmžio.
< 4

4 4 I r po-.
* J 
ir ka-

vaike-

Lai Dievas laimina jus vi- 
T >

Ir poniai ir josios vaike-

kloniodamn-

K 
tu.

same.
4 4

liams.”
Kalbėtojas vis

sis žemai, paslydo ir kaip ilgas 
atsigulė ant grindų. Keldama
sis paszauke:

O kad tave velniai pagrivb-
> >
Draugai manydami Ipul tai 

galas linkėjimo ir užmirszdami 
visi suszuko:

‘‘Ir ponia ir josios 
liūs.”
* —. ..... .....  —..... . ..... .

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!

vaike-

Prie kožno

*

I

Kas prisiuns Viena Doleri aplaikys 
4 Puikus Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto, 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalcndoris su pusnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio. Puikei iszmarginti ir 
iszpjauti.

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

Puikei iszmarginti
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ISZ AMERIKOS
BAISI ŽUDINSTA

PAVOGĖ 
SUKAPOJO ANT 

SZMOTELIU.

MERGAITE IR

- Kokis , 
nuva- 

mokslaine, pasakė 
Marianoskad

Mergąi-

Los Angele’s, Calif, 
tai nežinomas iszgama, 
žiaves i’n 
da rak turkai, 
l^irker, 12 metu mergaites tė
vas likos sužeistas ir kad ja ja 
atvažia'o i>asii'mt namo. Nuo 
tos dienos mergaite dingo no- 
rinls jonios jttrtkojo po visa 
aplinkinia. In kėlės d lenais po 
tam tėvas atlaike gromata nuo 
vnik-vagio idant jam užmokė
tu 1,500 doleriu 'nes prieszin- 
gai mergaite nužudys.
te taipgi raisze pas tėvus i < bu d 
skubintu prisiunsti pinigus.

Tėvas paskolhies pinigu nu
važiavo ant |xvskirtos vietos ir 
inmete punidc4i pinigu in sto
vinti automobiQiu, bet vietoje 
dukreles, rakio josios nupjaus
tyta kurni —istuobri ir galva.

Gyventojai taip inirszo ant 
žudhitojans, kad paaukavo 
szimLa tukstaneziu doleriu ant 
Huenwno iszgamos, kuris taip 

v pinsh šu mergaite.

/ *2 
r « 
k

j Jci.ic užtiko narna 'kurin- 
: adinlojas gvvmro ir kuria-

Si
į- n.ei -'us be*- -'••nVszhdis

buvo rszlekes. Kelios ypatos li-
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BUS NUBAUSTAS PER 
VALDŽIA.

Kapitonas Richard D. White 
kuris randasi prie

MOTERYS KAIPO 
ISZRADEJOS

Stebėtinas pasisekimas keliu 
moterų iszmislyti naujus ino- 

, chanizmirs ir iszrasti naujus 
1 procesus ir medžiagas 
majno egzistuojanti netikejima
in moterų gabumus. Visuomene 

t ebet i n; 
iszemL

nepei -

‘ft

V. W. BMttOVMIt K«1M«
A —e>. I I !**■»■■ I— I—•

TVANAI PADARE DAUG BLEDES NEKURIUOSIA VIETOSE
i |>i ■ 1. ■■■ * -i * , | !

NEW YORKO VALSTIJOJE
'V**** ■*►**»* a* M**.’*#• 4»*l

,A ž

ft 39 METAS ■iii

DIDUMAS LIETUVOS 
KARIUOMENES.

Lietuva turi 22,000 kareiviu, 
arba viena ant 90 savo gyven
toju. Latvijos armija nusideda 
isz 20,(MX) vyru taipgi po viena 
ant 90 gyventoju. Lenkija tu
rinti 270,000 vyru, arba po vie
na ant 100 gyventoju.
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lo 18,- 
(XX) vyru, pov iena kareivi ant 
60 gyventoju; Rusijos 563,000 
vyru po ginklu.
BYLA DEL SEPTYNIŲ 

VELNIU PARĖDYMO.
Veliuona. — Neseniai Taikos 

Teismas Ve) i nonoje 
byla, kurioje pil. P.

i ,• <•>tiki, kad szjti(‘ keli
I.]..'... ___ v..‘‘___ _____ _

mni. Szio straipsnio tikslas yra 
nekreipti dome inkelius pasek
mingas iszradejaw, bet anali 
zuoti visusu motoru iszradimus 
per paduota laika.

Sųv. Valstijų Patentu Ofisas 
gauna tiek daug vi'sokiu pra- 
szymu,

atsitikiai yra puikus
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kad nekreipė jokios 
Ameriko- !ypatingos atydos in moterų isz- 

uįszkos ambasados Paryžiuje, radimus.
laike bankieto, panidkino Suv. Nuo 1905 metu iki 1921 me-
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laike bankieto, panidkino Suv.
Vaist. valdžia už ka dabar bus tu, moterims iszduota 5,000 pn- 
pastatytas po kariszku sudu.
GERIAU KAD MIRTŲ NE 

KAIP PASILIKTU 
PUSGALVE. i

Chicago. — K ml iik i s, kuris 
gimė praeita snnvaite be sme
genų ir Muitu buvus pusga'lve 
per vL>a savo gyvyasti, mirė li- 
gonbuteje GrauiL Norints buvo

5609
iszgdljet jaigalima iszgdMjet jai gyvasti 

bet motina Ra y Cifllen, 
N. Hermitage Ave., tėvas ir 
daktaras Schupmann apsvars
tė kad geriau butu Maint duoti

irado^kruvinus abrusus ir -kūdikiui mirti, mes mergaite 
p.ci-'us by4

tentu, tas sudaro mažiaus kaip 
antra nuoszimti visu iszduotn 
per ta laika patentu, 
dauginus negu patentu iszduo
ta moterims per 105 metu, bai
giant .1895 mete.

Isz 221 žeind i riestos iszradi- 
nm pasirodo, kad 71 buvo sodi
nimo, žeme apdirbinėju ir lan
ku valymo maszi neri jos; isz 
1,385 naminiu daigiu, 440’buvo 
virtuvėms reikalingi daigiai, 
isz 227 medikaliszku, cbirur- 
giszku ir dantistiszku iszrengi- 
mu, net 73
riams iszradimai.

Isz 5,000 patentu iszduotn 
moterims per parinktus 10 me
tu 221, arba 4.4 nuoszimti lie- 
czia akiu darba. Moterys ypa
tingai užintere.suotos visztoms, 
karvėms ir naminiams gyvu
liams, bet ne visi ju žemdirbisz- 
kus iszradiai, lieczia ta darba.

Iszgauti patentą reikia turė
ti i’szradima, kuris yra naujas 
ir naudingas.

Moterų iszradimai inima net

bet yra

buvo ligoniu kamba-
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kito ntt'szta 4<ni)x> nužiū
rėti <lalybavime toje žudinsto- 
je.

\’elo.MH‘s žinios pranesza buk 
p.'dicijai pasiseko isztyrinot žu- 
dinioju ypatoje William Hick
man, 21 metu, kuris gyveno ne
toli mergaites namu, ja ja nu
žudo isz kerszto tėvui, kuris ji 
už netcji.4ingyxta praszabno isz 
Lankos kurioje dirbo. Palicije 
po \'i.wi sklypą jeszko žadinto
juos ir Tikisi ji neiržilgio suim
ti. Badai jam prigelbejo tame 
larla* kokus tai Milton Jakovs-

ki, kuris piaeme pinigus 
tėvo, Ih< vėliaus likos paleis
tas.

(

nito

DEDE SAMAS APLAIKE 
$96,745,928.

Wasliiiiglon, 1). ('. - Val- 
dže atlaike ana diena nuo Eu
ropiui! n vaUstybiu 96,745,928 
df/leriii kifipo pu.s-mctini atmo- 
kejima skolų del įSuv. Vaist. 
Tarp tu yya Anglija kuri pri
siuntė 92,575,(XX); Bclgije $1,- 
125,000; (’zckoAslovakije $1,- 
500,000; Eslonije $78,000; Suo
mija $182,250; Vengrija $3,- 
970,453; IJetuva $47,896, Len
kija $1,000,000 ir kilos.

ISZ NETYCZIU BROLIS 
NUŽUDĖ BROLI.

Gardner, Mass. — Stasiukas 
Dagtlanaviczius, 8 metu, likos 
nujautas ant.smert per savo 
hrt/livka Chesteri, o kitas bro
liukas Kraniukas aplaike szuvi 
iii krutinę. Vaiikai radosi kuk- 
nioje, kada motina buvo isz- 
vjus su pirkiniais ant Kalėdų, 
įnikai surado tėvo revolveri ir 
vyriauses isz juju pradėjo kli- 
bhit vaniždi su baisioms pa- 
sekmems.

EKSPLOZIJE ANT LAIVO, 
UŽMUSZE 1, SU2EID0 8.
tyan Dingo, Calif. — Vienas 

____ _.jos užmusztas o 
Hsztuani sužeisti eksplozijoj 
girto ftnt karwzko laivo Lang
ley. Nuo eksplozijos laivas Už- 
nidege, bet liepsna likos grei-

. • — B .a «

laivoriiiM 'lik

nagrinėjo 
. iszkolc 

priesz p. L D. jeszkini del ne 
atlyginiiilo už 7 vėlinu papuo- 
szima. Mat, peniai metais bu
telis jaunimo vadovaujant p L 
D. surengė vakaru, kuriame 1 
sze “Pinnaji Degtindari 
vakaras davė deficitą. Tada p. 
P. buvęs 
kas” 
vieno velnio papuoszima po 5 
litus.
Atsakovas I. D. teisinosi, kad 

artistai 7 velniu rolėse būvi- su
sitarė solidariai dalytis ir pri
rengiamuoju darbu ir vakaro 
pelnu. Pelno gi nebuvo. Apart 
to jeszkovas negražines 
Velniu Virszininko kastiiimo. 

Taikos teismas matomai 
prato, kad szia 
spręst ne szio pasav.no teis
mams ir patarė savotiszkai Su-, 
sitaikinti, kas greit ir invyko 
pavirtinant dar taikos akta ne
va vieno j u išmistuoju skysti
mėliu.
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Per užsiliejiniu lipiu aplinki
nėje New Yorko, likos užlieta 
dideles dalys fannu kaip ant
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Isz Viso Szaliu
SKERDYNES

KINUOSE

I

<

I
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T ?
o-

. Bet
paveikslo matome.

I

“VeVlniu Virszinin- 
iszkele jeszkini: už kiek-

ŽUVO 2,000 NUO «AISRU 
SZIAIS METAIS 

KANADOJ.
Quebec, Kanada. — Suplesz- 

kejus Szv. Karoliaus naszlai- 
cziu namui, sziais metais gais
re žuvusiu skaiezius siekia 
2,000.

vžuvusiu skaiczius siekia

ISZ LIETUVOS
LIETUVEI TARPE LENKU 
KARIUOMENES. PLEKA- 

VJCZIUS JAU PABĖGO 
IR KITI BEGS.

- (Naujienų kor.)

savo

Kaunas.
Vienas dalykas mus be ga

lo suindomino, ka messziandie 
Tai Latviu 

“Jaunukas Žirias” 
indeta fotografija, kur yra nu
sifotografavę Lerįkti legionin
ku vadai. Ir tarpe ju viduryj, 
sėdi Plechaviczius, o antroj ei
lėj Teod. Daukantu.’ ’.’

“Tai« dabartiniai 
valdytojai ir žymus 
inkai”, kaip raszo “

Tas pats paveikslas

SUSZAUDE 1,200 KOMUNIS
TU IR RUSISZKA VICE 
KONSULI; 3,000 SUSZAU- 

DYTI; 2,000 NAMU 
SUDEGINTA.

asine-1916 molais buvo 46 
nys?

1918 metais 53 vaikai.
1922 metais, 78 asinenx
1927 metais 33 asmeny
Pasirodo, kad Kanadoje nė

ra geros apsaugos mio gaisru.

* k
su- 

velniu bvl.i 
pasaulio t ei

bestijoj matome, 
laikrasztv •>

negalėtujaigu paaugtu, 
vaJ’k'szcziot, in?slyt, kalbėt ne 
pusijudittit.

PRANASZAS NEATGIJO.
Bcntcm Harbor, Mich. — Ben

jamin Purnell, kuris save pra
si mine Dovydo pranaszu ir tu
rėjo sutverei-; kvaila tikejimisz- 
ka kolionije, būdamas pats isz- 
tvirkcliu, mirė kėlės dienas ad
gal, bet jojo 'lavona pasėkėjai 
nepa'laidojo, new jisai prana- 
szavo, ka-il |po jojo 
prisikdls isz numirusiu in tre- 
czia diena. Noriais visi melde
isi prie jojo -grabo laukdami 
kantriai tojo “ 
]iranaszas neat’gijo ir turėjo 
būti palaidotas pagal valdžios 
p riša k y mus.

SEPTYNI ŽUVO 
KASYKLOSE.

.Johnston '(’ity, UI. — Septy
ni anglekasiai kurie likos už
griauti per cksplozije (’dsgrove 
Meehan kasyklose Stiritze, li
kos surasti, bet visi buvo ne
gyvi. u
VISI PRAŽUVO NUSKEN

DUSIAM SUBMARINE.
Provincetown, Mass. — Vi

sa viltis is^gdlbcjimo szesziu 
gyvu laivoriu n usk end tįsiame 
submarine S-4 pražuvo. Bala- 
rlojimai nelaimingu visai palio
vė, kas parodo, kad užtroszko. 
Dabar randasi tam po vande
niniam gr:Vbe 45 nelaimingi lai- • • « • • •

Wn

ir».

mircziai, 50 gerai-iszsivystytas iudustri-

stebuklo, y > bet

ju linijas. Jos rszrado naujas 
purvas, chemaliszka vartojimu 
aliejaus komercialiszkams tiks 
lams, nauja kurą, gazo intaisy- 
mus ir taip toliau.

Skaitlius iszradimu paleng
vinti motoriniu vežimu keliavi
mą parodo, kad moterys dau
ginus operuoja motorinius ve
žimus. F.L.I.S.

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Visi kareiviai kurie tarnavo .Svie- 
tineje karoję nuo G Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz Naujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post. t.D.30

s.

veriai, kuriuos ju szeimynos 
apverk i neja per Kalėdas.

Tautiszki Miszkai

Isz viso, Birželio

Pereitais metais Suv. Valsti
jų tautiszku miszku žeme padi
dėjo 41,214 akru sulig vėliausio 
nuskaitymo, kuri užbaigė Suv, 
Valstijų Žemdirbystes Depar
tamento Miszku Tarnyste.

30 diena,
1927 mete tautiszki miszkai in- 
eme net 158,800,424 akrus. Di
džiausias padidėjimas buvo 
Penirsylvanijos valstijoj kur 
65,274 akrai pavesti tautisz- 
kam jniszkams, Washingtono 
valstijai pavesta 63,984 akrai, 
Wyoming valstijai 42,944 ak
rai, Georgia valstijai 34,967, 
New Mexico 27,084 akrai ir ki-

tai užgesinta su pagalba, garo. 
Bledes padaryta ant kolicdikos 
tukstanczi'u dderiu. . . toms valstijoms mažiau.

Shanghai, '”K linai, 
ai 11 igd amide's i

Kiiiai 
apmalszinti. ko

munizmą ir nubausti kaltinin
kus už sukėlimą maiiszacziu, 
pradėjo, szaudyt Kiniszkirs ir 
Iiiisi'szkAs komunistus, kur tik
tai juos užtikdavo. Kanjone 
s'iiszaiidyta net 1,200 komunis
tu, tarp kuriu radosi ir Rusisz- 
kas vice-konsuilis.

Badai Li ('had S iru,'guberna
torius, kuris lik'ois iszguitas isz 
Kaaitono, randasi Swatove ir 
organizuoja ginkluot h's pulkus 
ain't atėmimo miesto. Turtingi 
gyventojai bėga ant sados Sha- 
mceji, nos žino, jaigu tas krau- 
ja-geris užimtu miestą tai uo

gai it gyvaseziu. 
draugavę, kuri

nesenti sugryžo i'sz Kantono, 
sako ka'd ten atsibuvo .baisios 
nkerdiincs. Mieste sudeginta 
2,000 namu ir suszaudyta trys 
tiuksta-ncziai žmonių, ’kada tai 
bolszevikni buvo u žeme imies-* 
ta. Lavdhai gulėjo ant ulycziu, 
o sužeistieji 'neturėjo jokios 
pr.iežiurds.

tektų visko o 
Patszelpine

Kalėdų Diedukas Keliaus Eroplanu

4

f

4

Palas milijonierius norėdamas loszti role Kalėdinio Diedum
ko, paprasze lekiojimo dapartamento Washingtone idant jam
iszduotu laisnus ant varvino ero^lano su kurįuom nori nulėkti 

'pas savo pažystamus apdovanoti juosius dovanoms. Yra tai 
pirmutinis Kalėdų Diedukas kuris panaudojo eroplana vieto
je rogių _ _______ .

Ryga.

Taip neįuretu būti.
LATVIJOJ ARESZTAVOTA 

19 SZNIPU.
Paliičije suome dc-

vvni'olika bo’lszeviki'szku sztni- 
pu. Rygoje, Dzvin'ske ir kituo
se miestuose, kaipo ir padare 
rjblava, amt jirju kance'larijos, 
kur rado daug Slaptingu doku- 
mo'ntu.

Prie tol imgas ryszy's tarp 
Latvijos ir Rosi jos likbs per
trauktas, 'uos soviatai pareika
lavo nuo Latvijos perpra'szy- 
mo už nužudiin’ima nosenoi Ru- 
siszko virszininko kuris tadp- 
gi buvo szinipu.
KALĖDINĖ LOTERIJE

ISZPANIJOJ; KOŽNAS 
TIKISI LAIMĖTI.

Madrid, Iszpanije. — Szimet 
Kalėdinė vallstime loterijo ke
tina al'.'.ibut rytoj. Pirmutine 
dovana 'laimėjimo yra $2,700,- 
000. Toji metine loterijo prasi
dėjo 119 metu adgal, kurioje 
ddybau'na turtingiausi ir var
gingiausi žmones, kurie nekar-

rvszvs V •

V. •

ta parduoda savo paskutine 
karve idant pirkti loterijos 
losa; (uredaihi vilti kad iszlai- 
mes pirmutine dovana penkio
lika milijonu pestft^ Losus

• • • ' " u/' N» Vtrauks sieratukai isz prieglau
dos.

Karalius.Charlesas III inve- 
de loterija Ispanijoj mete 1763 
idant valdžia turėtu isz to pel
ną bet Kalėdine loterija likos 
investn per Ferdinandą VII 
mete 1818. Loterija prasidėjo 
Italijoj po tam Francijoj 1533 
mete. Ameri'ke ir ketino in-ketino in- 
stengti panaszias loterijas bet 
valdžia greitai uždraudė nos 
pripažino kad tai buvo apga- 
vingas būdas aplaikymo pini
gus nuo žmonių. 

, m, I ■ ■ ■ W imi' — II * we—
PAGYRIMAS NUO EASTON 

MOTERES.
Mrs. S. Raisner, 341 E. Wilkes- 

Burre St., Easton, Pa., sako: “Pra- 
neszu jums ka Dr. White’s Lun-ge 
llea-la gyduole padare del manes ir 
vaiku. Mums visiems labai patinka 
ta gyduole nos prašalina kosuli ir 
szalti greiOziauH negu kita kokia gy
duole.” C
Inc,, Wholesale Distributors, Lehigh
ton, Pa. .

First National Laboratories

Lietuvos 
“Tautin- 
Jaunakas

Zinas.” 
kelios dienos priesz buvo inde- 
tas ir in “ 
tik be iparaszo, kad cenzorius 
nopastebetu. Tikrai cenzorius 
nepastebejo, bet beveik galima 
būti t ilk ra m, kad dabar jis isz 
savo vietos jau iszguitas.”

Naujiena” ka tik gautame 
isz Kauno “Lietuvos Žinių” 
Lapkriczio 23 dienos leidiny j 
(No. 265, 2584) randame isz 
tikro ndota 36 Lenku karinin
ku fotografija, ir tu. karininku 
taifie 'stovi Gen. Žukauskas, | 
Fui. Daulkantas ir Plechavi
czius. Virszum j 
“Lietuvos Žinių” 
yra padėtas antrasza 
vos'prieszai 
szas: “ 
pe Belveleryj. Lenkijos kariuo
menes branduolys, imperalisti- 
niu jos siekimu szaltinis, isz 
kurio kilo, iszkases tarp Lietu
vos ir Lenkijos bedugne, Želi- 
r**/> tu i’hA i « 1» 4 . * c*

4 4

Lietuvos Žinias”,

Lietuvos Žinių

Pleehavi- 
pavoikslelio, 
' redakcijom 

s: “Lietu- 
— i”, o apaezioje para- 
Lenku legioninku gru-

X .

govskio smurtas.
“Sandara taipgi aplaike isz 

Kauno sekanezia žinia: •
“Kaune Lapkriczio 25 buvo 

gana pilna invairiausiu gandu. 
Visa padėtis labai intempta. 
Visi pilnai kalba, kad demas- 
kuotasai Rygos kongreso isz- 
davoje Plechaviczius jau pabė
gės. “Lietuvos Žiniose” 23“Lietuvos Žiniose 
Ląpkriczib tilpo fotografija
Lenku legioninku grupes, kur 
stovi: Plechaviczius, Daukan
tas ir Glovackis. Fotografijos 
isz cenzūros puses praleidimas 
įkaitomas visu tu agentu pa- 
smerkimu.

“Faktiszkai jau valdo Mer
kys. Voldemaras turbūt greitai 
taipgi begs isz Lietuvos. Vol
demaras turbut greitai taipgi 
bogs isz Lietuvos. Voldemaru 
aplanko Szvedijos, Suomijos', 
Danijos ir kitu valstybių atsto
vai ir nurodo, kad juo grei- 
cziau atstatyti teisėta padėtis, 
nos prioszingai neteks Lietuva 
nepriklausomybes. * *

XKaip Mužikai Linkėjo 
Linksmu Kalėdų 

Savo Ponui
t

»

4 * Ir po- 
J»

Gaspadoriai isz 'kaimo V«t- 
sziu, norėdami linkėti •linksmu 
Kalėdų savo ponui, iszrinko isz 
tarpo save “mokyta” ir kad 
tasai juos pamokytu kaip poną 
pasveikinti. Tasai juos pamo
kino, kada jis linkės ponui, tai 
jie vienbalsei priduos prie'kož
no linkėjimo szitavp:
niai ir josios Vaikeliams, 

su 
in dvara atsistojas 

pasikloniojo ponui že
mai ir pradėjo kalbėti: •

‘•Mes Dievo ir tavo tarnai, 
atėjome linkėti ponui linksmu 
Kalėdų...

Ant ko suriko ir kili: 
niai ir josios vaikeliams.

Linkime sveikatos 
nuoilgiairsio amžio.”

Ir poniai ir josios 
liams.”

4 4

Kalbėtojas atėjus 
draugais 
pirmu,

savo

4 4

4 4

4 i

I r po-, 
f > 
ir ka-

vaike-

Ir poniai ir josios vaike-

kloniodama-

Lai Dievas laimina jus vi
same.

4 4

liams.”
Kalbėtojas vis 

sis žemai, paslydo ir kaip ilgas 
grindų. Keldama-atsigulė ant

sis |)aszauke:
O kad tave velniai pagrivh4 4

tu.”
Draugai manydami 

galas linkėjimo ir užmirszdami 
visi suszitko:

Ir ponia ir josios vaike-

kad tai

• 4 4 

liūs. 
■ '-r

PUIKUS GURBINF.I 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!

Prie kožno

i

Kas prisiuns Viena Doleri aplaikys 
4 Puiku* Gurbinius Sieniniu* Kalen
dorių* ant 1928 meto, 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kaiendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio. Puikei iszmarginti ir 
iszpjauti.

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

Puikei iszmarginti

pasav.no
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Kas Girdėt

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W.. 

Washington, D. C. na

ėf k
ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DE

Lithuanian Consulate, 
! 21 Park Row, New York, N. Y.

Kalėdos po szonu. Žmonele* 
kruta, czystina, perka, kepa, 
laukdami tos szventes tai yra 
tieji, kurie turi už ka pirkinei. 
Kiti su nubudimu žiuri in parė
dytus langus sztoru neabejoda
mi ant nieko.

“Dievas gema kas metas”, 
laikas atsiliepi* balsai drovi- 
naneziai — bet žmogaus liki
mas vis tas pats. Kitados Die- 
viszkas kūdikėlis užgimdavo 
s t on ei eje tik karta. Sziadien 
jau gimimo diena parengė kas 
metas, o kiti apvaiksztineja ta 
diena kaip laidotuves... Kodėl 
taip dedasi.. Kodėl?

Tieje, kurie atsisėda prie 
puikaus prikrauto stalo su vi
sokiais valgiais ir tieje. kurie 
sėda prie vargingo stalo, tai 
turi suvienytas nusies. Pirmu
tini gailesi su kitais, antri už- 
vydi pirmiems ir mislina kode! 
tiems geriau ant svieto ne kaip 
jiems. Bet kas isz to, juk tur
tas nepasiliks ant visados ir 
kam vieni kitiem užvydi ?

Daugelis yra tokiu, kurie 
guli ir neturi

GARSYTOJAS 
PROHIBICIJOS.

Dr. Ernest H. Cherrington 
isz Ohio, likos paskirtas gar- 
siptoju arba skelbėju gerumo 
prohibioijos ir kokia nauda 
buna isz jos.

i ir kokia

uždirba 
arba mažiau

nukirst

kurio

m* 
isztcklinus ap- 

vaiksztinoti i szk i Įminga i gimi-. 
nio diena Vieszpats isz Nazare
to, bet už tai turi czysta savži- 
ue, kad per visa meta gyveno 
dorai kaip Dievas prisakė, bū
damas užgjinadyti kad mora- 
liszkai stovi augszcziau už dau
geli kitu...

Szvente užgimimo Vieszpats 
Žodžio Teisybes ir Teisingys- 
tes lai buna szvente del genes
nio gyvenimo ateitijo.

nėra ramybes, 
tėvu.

Ant svieto
Vaikeliai verkia tėvu, levai 
verkia vaiku. Vvras nusiskun- 
dža del mot eres, moteriszke del 
vvro — visi Skundžiasi kad ant e
svieto per daug blogo.

Pirmieji musu tėvai prarado 
džiaugsmu, linksmybe ir ramy
be savo puikybe. Ir dabarti
niais laikais žmoni ja pasiki lusi 
in puikybe. Ir dabar!inais lai
kais žmonija pasikėlusi in pui
kybe nusikreipė nuo Dievo. — 
Be Dievo genda žmogaus szir- 
dis. Reikia gydytis; reikia gy
duolių. Niekas negelbės, jaigu 
nesistengsime pažinti savo li
gos priežastį ir jaigu negrąžin

to, ka

brikinis darbininkas 
ant meto $1,200
kaip $25 ant sanvaites. Neku- 
rie fabrikantai mano kad tai 
da uždaug ir naudodamiesi isz 
bedarbes, nori da 
daugiau mokesezius.

Audinyczios Smoskcag Mfg. 
Co, Manchester, N. 11., aprei.sz- 
kc savo 9000 darbininkams kad 
numusz dcszimta nuoszimti 
pradedant nuo Kalėdų. Liūdna 
tai dovana del audėju, kurie ir 
taip mažai uždirba.

Dabar paimkime kitus dar
bininkus, kurie nieko nedirba, 
o pasinaudoja isz darbininku. 
Direktoriai Michigan Central 
gelęžinkelio metinio procentu 
szimet iszdglys szerininkams 
po 50 doleriu už viena szera. 
Paprastas procentas inesza po 
20 doleriu už szera arba ant 
kožnos 100 dolerines szeros 
gaus 70 doleriu procento

Kas turi du szerus gaus 140 
doleriu, o laimingi tieje ka turi 
deszimts szeru, nes aplaikys 
700 doleriu. O kur tieje ka turi 
po szimta szeru. 1

Tarp geležinkeliu szerininku 
randasi mažai darbininku. Sze- 
rininkais geležinkeliu yra tik
tai tureziai. Tiems kurie* jau tu
ri užtektinai duos da daugiau 
ant Kalėdų.

dcszimta

už szera
100 dolerines

I
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Szt'ai jau ir Kąiledos, 
Ihusi’haige szinitine's bedus, 

Abudu noi’im del jus padainuoti 
Tiktai teisybe *ir nieko nemeluoti, 

J uk žilnole, kad mes t eisybe vis'sakom 
Saulio” nes t a tom,< <

?

.Jokio melo in
Dabar turim pradėt, 

Kožnani savo velin'imus iszdet,
Ir prAdeti:

Idant Dievas sveikatoje irzl'aiilkytu kožna darbininką 
Ir kožiuvs gautu toki <larba, kokis jam patinka,

Pinigu kad <laug uždirbtu, 
Tivosifl® druczl’uvi czedintu.

t) ka jum moterc’le^ iiadaiinuo'l’i, 
Ir ncpanioluo'bi ?

Kad savo vyrelius myiletumot, 
Su niekszaiis ne užsidėt u met,

Szvariai grinezias užlaikytumėt, 
Apskuri-a paczi'os nebūtumėt,j >a ežios nebūtumėt 

rPada vyras jus mylės, 
Kiek tik išgales.

O jum jaunikiai ka padainuosimi ?
Miltinam, kad szita p«mokslą duosim: 

In poras nesikiszkil, 
Prie bubu nelyskit.

Juk 'ir jums musu vaikeliaii, 
Jus nekalti a.niu(4v»liai,

Ir jums turime padainuotu, 
Tszganinga rodą duoti:

Juk Dievulis pasa'ke: “
Ne ptusake kotieinis, tiktai tau sūneli ir dukrdle,

r

M v lok Veto ir mamele

I *

1 I »

t

1 ” 

■i

PAJESZKOJIMAI
Dovanu $10 tam kuris pir

mas jirnnesz apie .Antana Ja
kuli, ar gyvas kur ar mires, pa
eina jsz Lietuvos Radzunu Kai
melio, Alytaus Valscziaus ir 
vVpskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 mete gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. IS 
metu kaip negirdėjau apie ji. 
fPuriu didžiai svarbu reikiila 

lapie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. 
sas:

*ll

Sztai a d ro
te J.23

Jurgis Adoinaviczius,
75 Loo Park Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.

Pajt*szkaii savo tikra broli 
Joną Gudaiti paeinantis isz 
Kauno Red., 
Naumivsczio

savo

Tauragės apskr., 
miesto,

ulyczios; 38 metai kaip iszva- 
žiavo in Anglija, Liverpool, isz 
ten iszvažiavo nežinau kur. 
Jaigu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt ant szio adreso:

Julijona Gudaitis •
21 N. ‘10th St

Belleville, 111.

Ciparl

9*
• )< • 1

Pajeszkau savo broliu Karo
liu ir Petrą ir sesele Alena Ma- 
cnlioniu, jie paeina isz Stara- 
poles pav., 
Igliaukos Para., Slamansu kai
mo, Jei kas apie juos žino 
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
ant szio adreso:

Sam Masulon 
Box 383,

Green vii le, N. C.

Jęvaravo G mino,

ar

(t.F.20
J

Asz Ona Juknike po vyru 
Biiudzienc pajeszkau savo bro
lio vaiku Juozapa Jukna arba 
Jukncviczia. Jisai seiliaus gy-

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS
GREITA, TIKRA PAGELBA 
SU RED CROSS KIDNEY 

PLASTERIU.

Kam kentėti kita diena, kuomet 
szis nuostabus plasteris gal greit na- 
gelbeti jums szioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia szilu- 
ma, pagalba ir komfortą. Gyduoles 
persisunkia in skausmo apimta vieta 
ir tarsi magiszku budu paszalina vi
sus skausmus.

Raudona flanele užpakaly palaiko 
sziluma ir padeda gyduolei persi
sunkti per oda in skaudamus musku
lus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plūsteri szlanakt ir insitik- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole puszalins strendiegli, 
reumatizmą ir lumbago. Visose vais-1 
tinese.

■aru. ."".a* ■ L.. . J... f 3P'-t".   .

JOS. P. MILAUSKAS<F '

Lietuviszlcaa Skvajeris
I 

’’i automobilius ir kitokius daigtus Į 
geriausiose kompanijose. Atlieka ‘

Apdraudžia nuo ugnies namas

visokius legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
—■■M ....  * —HIM—Ml.....................BUI ■■ 1 ■». M Į T
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkiteo, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Uzymas galvoję. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prhzakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti priaiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
dnnlos už tokia nigia preke.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62
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Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

»««»*«»* • M*» MM MM M» <B — -

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto

veno Raseinių* Apskr., ir Para., 
Biliūnu Dvare, dabar nežinau 
kur. Jaigu kas apie ji 
meldžiu praneszti o tam duo
siu $5 dovanu. Atsisziiukit ant 

(t. 102

žino,

szio adreso:
K. Ihiudza,

260 Sanders St.,
Athol, Mass.

ijgĮH
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simo savo gyvenimui 
puikybe praszalinome.

Bukimo protingi, likime ge
ros valios žmonomis, eikime in 
ta Prakartele, nusižeminkime 
atgykime dvasioje, apsivilki
me nauju žmogumi, kurs su
tvertas yra pagal Dievo teisy
bėje ir szventybejo tiesos, o 
tada Ramybes Kunigaiksztis 
tikrai suteiks mums džiaugsme 
ir ramybe.

Ant galo linkime visiems 
musu skaitytojams prieteliama 
ir visiems Lietuviams linksmu 
ir laimingu Kalėdų, lai
Dievas užlaiko geroj sveikatoj 
ir prailgina gyvastį ant szios 
aszaru pakalnes, to viso linki
me isz szirdies.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. I’arvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Prašiau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKA'USKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

visus

— Redakcija.

kad t riju karalių

j r kurie atlankė

randasi

A’isi žino 
vardai yra Kasparas, Melchior

Bal lazeris,
Kūdikėli Jezu atneszdami jam 
dovanas ir atiduoti garbe ma
žulėliam.

Kologne katedroje
ju lavonai, arba kas lyg sziam 
laikui isz ju pasiliko. J u kūnai 
likos surasti Persijoj ir atga
benti in Konstantinopoliu per 
szventa Helena, po tam nuvežti 
in Milana, o
meti in Kologne 1163 mete.

penktame szimt-

Sziadien darbininkai ne yra 
taip gerai apmokami kaip sau 
hekurie mano. Paprastai fa-

Geriauniaa būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi dol žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dol žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja.nuO 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
ri ausi as žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pedziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 8bc. pakelis, 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams šutei* 
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu Ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysįs Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus liotuviszkua 
kolonijas. Adresavokite bzitoip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Klausyk tėvulio ir mamos, 
O Dievulis indles 

Ju's pasigali les.
O su juniiis mergelius, ka padarytie ?

11 e ik etų k og re i cz ii 11 ks i a su p< j r y tie, 
Juk nenoresiti* atsisakyt, 

Ko'žira geidžia iszteket.
Juk'greitai galit vyra gauti 

Jaigu nubodo mergauti,.
Įvadu tamsu bambi tini s nesi valkioki t, 

Veluk isz lai k at atgulki t.
gy vairasz'liams,

Be 'szirdies gyvuliams, 
Ar ne girdit kaip Lietnvi/je 

Putli su vaiiku'Ss raudoje, 
Sėdi vargszai prie kuczios, 

Ncbagoliaj isz akiu byra aiszarus 
Vaikai klausiu: '

Motliniele, ar jau tėvelis niekad nepareis 
Gail likus jis’ai užgriautas su an^IiaiiH?

Mieli vaikeliai, kaip titslisveikinejo jusu tėvulis, 
O mano myllemais vyreliu,

Su aszarbmis ir graudingai a t sis veiki nėjo, 
Gromatdlus raiszyt ir pinigu prisdunst žadėjo, 

Bet tik vus karta parasze, 
Mdl'sbi's už save visu praūži*, 

Kad ncužmirszt, 
Ir ant jo •nepyki.

Jau tais tėvelis del jus pražuvo, 
Jau jisai ne tokiu kokiu pirma buvo, 

Amerike gy tremia mus Apie viską užmirszo, 
Ba pikta dvasia eme .ant jo vivszu 

Dingo tėvelis*, valkeliai mano, 
Užmirszo paežiui, ir vaiku s'avo.

O tu gyvuli, 
Be jauslus pagali!

Kur tavo 'žodži’a'i, ka tu kalbėjai,

(J jums weniems

•>
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
rauymo, del vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS . CO.. 
MAHAN0X CITY, PA.
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Kaip pametus valiklis ir motore in Amerika ėjai!
j\d ir daugiau nogiedoshn, 

A.ut to ir iržbaigsim, 
Linkeclami Linksmu Kalėdų visiems,
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nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje } 
...... . .......................j.......  I.../_ ZCriLZ...l.TC. Esperanto kalbos pra- •
niatiszka yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žmo- Į 

ali iszmokti in viena diena laiko.
Preke su

VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS
Szita knyga

} jau placziai vartojama kalba ESPERANTO.>

Knyga susideda isz 170 | 
prisiuntlmu tiktai $1.00. |

gus ja g
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.
Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu paniszkinima kaip ga- i
1* t * 1*1 ♦ t a • r ** t III f • f 1 • _ _ * £ £lima in trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus 1 
siuskite sziuomi adresu:

i1
A. S TRECZIOKAS

197 Adams Street, Newark, N. J.L.

•1 
o

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------- $--------
-ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

pinig.UA..yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. ’ * ' ' 1

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedlua.
pinigus iii szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gumą, į jį. 
bmlas pirkti gumines kunws yra vardu piikti
“Ball Band” (Raudona Bo!ė) 
augliaka>i:<ns turi reputaci 
ilgaus jję'iojimo per dau;;v1į

Geras

gumine* kurpės 
a del ru'its Ir %

n.ct’i.

yra stiprios,
bile angliakasio kuris jas mšioj

Paklausk 
ir jis tau 
drūtos ir

Žiurčk
Raudona bole yra ant

Lengva jas pažinti kuomet matai.

kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
Cionais parodytos rūsys, Boot ir Ilimincr, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalvU. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą syki nueisi i 
krautuve, v

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Miahawaka. Ind.

“Niūrias Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies’’1
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Kalėdų szvenjemis Ir

Kuczia su 
Numirėliu

su
palinkėti jums visa gera, o po 
to, asz turiu jums pasakyti, asz 
vaikszcziojau kviest svecziu in 
save Kalėdų szventems. Gal- 
but, ir jus nepasididžiuosite ir 

r szi Vakara in mano
Dideles draugijos, jums

I nųdonesitt 
( Užeit f Did

Vennlamle. bažnylkiomy1■'ebusin... bet užtat 
S va rtszje, vienus žmogus, kaž
kaip visa diena priosK Kalėdas 
vaikszcziojo po laižnytkįemi, 
kviesdamas pus save ant vaka
ro sveczius. Bet jis nieko nera
do, kas butu norėjos ta vakąra 
isz namu iszoit. Vaikszcziojo 
jis vaikszcziojo ir, pagalios, 
kuomet jau pj’adejo temt, o jam 
vis dar nepavyko priviliot in 
save ne yiemi svc.cz’ųi, jito nu
sprendi*, kad jum, )<ieko dau
giau nelieka, kaip gryžt namo 
su tuo, su kuo jis iszejo.

Žmogus turėjo pats sau pa
aky!, kad nieko kito esą ir ne

galima laukt, ir viską ramiai 
sutikt, bet ne taip iszejo. Visi 
jo iszklausyti atsisakinejimai 
ji paszelusiai 
užpirko daug valgiu ir gėry
nių, ir jo žmona triusesi gamin
dama valgius. Bet kokis isz vi
so to smagumas, jeigu už jo ka
lėdinio stalo nebusią kompani
jos ir ne vieno linksmo draugo? 

Ir tatai, žinoma, tiktai dėlto, 
kad žmones skaito sau esant 
nusižeminimu ateit pas 
in sveczius, galvojo jis. 
leist mano namuose 
szVente jiems 
mai garbinga 
duobkasvs.

Bet tasai kaltinimas buvo ne- 
leisingas. Apie žmones isz 
H/artszje galima viską, kas no 
rimą, pasakyti, bet niekuomet, 
ne ’ienam isz visos parapijos 
negalėjo in galva ateit atsisa
kyt nuo pakvietimo tiktai del 
to, kad szeimininkas esą mažas

I ji* t ir be to, jis ir ne
buvo paprastas duobkasis. Jis 
vadinosi Anders Ester ir pri
klausė prie senovines bažuyt- 
kiemio griežiku gimines. Jis ii 
pats buvo muzikantas Verm- 
lando jegeru pulke. Ir tiktai po 
to, kaip jis pasiliuosavo isz ka
riuomenes, jis užėmė duobkasio 
vieta. (> abelnai, jis buvo iš
tiktai duobkasis, bet ir bažnv- 
ežios sargas — padėtis, kurioje 
jau nieko pasibjaurėtino nebu
vo. Bet jo dabartinėj dvasios 
padėtyj gyvenimas persistatė 
jam tiktai isz vienu tamsiųjų 
pusiu.

bažnytkiemy

supykdino. Jis

vieta,

mane 
Pra- 

K a led u 
nepakanka

ma esu

žmogelis

Ka-gi, jeigu niekas kitas 
nenori in mane užeiti, man te
pasilieka tiktai pakviesti du- 
trys iszeiviai isz ano pasaulio! 
•— sumurmėjo jis. Gal nors jie 
nepasiszlykszt(‘s užeit szventu 
Kalėdų szvenst in duobkasį.

Kaip sykis jis tuo laiku ke
liavo pro murine tvora (parko- 
na), kuria buvo aptverti Svart- 
szje kapines; dėlto, rasit, jo 
smagenyse ir sumirgėjo pana- 
szi mintis, nors jis ir nesiruo- 
sze ja rimtai iszpildyt.

Praėjės dar keletą žingsniu, 
jis iszvydo kaž-ka balta ir ap
valu, iszsikiszusi isz sausos žo
les prie kelio. Jis buvo ryszkes- 
nis neg paprastas akmuo, ir del 
to jis stabtelėjo, idant apžiurė
jus, kas ten toks yra.

Pilkoje prieblandoje jis isz
vydo ne ka kita, kaip žmogaus 
kuukuole. Ji, matomai, buvo 
iszmesta podraug su žemėmis 

isz kapo, kuri jis 
o paskiau szuo 

isztempe ji tenai, kur ji dabar 
gulėjo.

Prie

ir žvvriuin 
vakar kasės,

paprastu aplinkybių, 
duobkasys butu pakeles tas lie
kanas žmogaus, kuris galėjo 
but jo ainiu ir visokiame atve- 
juje gyveno ir mirė vienoj su 
juo parapijoj, ir butu nuneszes 
ja in lavoniae, bet toj minutėj 
jis nebuvo nusistatęs taip pa
prastai ir gamtiszkai pasielgt.

Vietoj to, jis nusimovė kepu
re, pasilenkė kaukuolei, nusi- 
szypsojo Ir prakalbėjo in ja 
ypatingai minksztil ir giedan- 
eziu balsu', kuriuo jis, jeigu 
tiktai nebūdavo blogoj nuotai
koj, labai retai kalbėdavo.

— A, labas vakaras ir že
ma tamstai pagarba!
jis. \'isu-p>nna, lenkite pasvei-

- t aro

valgio ir gerymo kiek nori, taip 
kad jus busite patenkinti.

Po tos kvieeziamos prakal
bos jis dar kiek lųiko pastovė
jo laikydamas rankoje^ kepure,
kaip ir belaukdamas atsakymo.

— rPa,i kaip-gif Jus, viso
kiame atvejuje, man neatsaky
site? — tose jis, ganėtinai pa
laukes. Ar galiu asz tainstos ti
kėtis? Asz gyvenu—ana ten—

I ■ -Mk. « W aA ■ m o •• • A * * % a % *

kalnelio, taip kad jums bus ne
toli nueit in vaiszes pas mane.

Anders Ester garsiu lauki
niu balsu nusikvatojo, užsimo
vė savo kepure ir, jau dauginu 
pakeliui nesustodamas, nuėjo 
namo. Jis t iesa pasuke, kad bu
vęs artimiausiu prie kapiniu 
kaimynu. Jis gyveno namuose 
municipalines valdybos (savi- 
vųklvbes), kur turėjo butą su
sidedanti isz dvieju kambariu 
ant anksztŲ,. Užėjus ant priean
gio ir inoinamasias duris atida
ręs, jis iszvydo regini, kuris jo
kiu budu negalėjo pataisyt Jo 
blogos nuotaikos 
siklaupusi ant keliu tiesiog

s, 
kambario duris, 
ant szlapiu grindų stovėjo plo
na lapine žvakute variniam lik
toriuje ir mesdavo szviesa in 
grindų szepeti, kibirą ir maz
gote.

gins žemyn ir užtiesk stala sa
loje! Asz ežia sumaniau szvensi 
Kalėdas.

Žmona pažiurėjo in ji nepa
prastai nusistebėjusi:

— Ka tu kalbi ? — paklauso 
jinai. Tu nori girtuokliaut ežia, 
žemai* su tuo, kurio tu lauki? 
Bet ežia net nėra kuo langus 
užleist. Ir jeigu kas-nors eisiąs 
pro szali, jus galėsiąs reget.

Tatai ja visiszkai suglumi-

mėginiu gert ir valgyt, jausdu-
masi-s geroj nuotakoj.

Prisirinkęs per diena piktu
mas, kankines ji taip, kad jam 
laužydavo visus simarius, at
rado, matomai, sau iszeiti pa
darytame juomi in žmona szu- 
vyje. Jis pajuto dabar dideli 
palengvinimu, ir lodei jo pasi
elgi maw pasirodė jam esąs tei
sėtas. Kodėl žmona užsimanė 
pasiprieszint tokiam nekaltam

" r i C F I

no. Posėdžiu sale, kaip ir baž-|jo norui? Žmona privalo būti 
nyczia, priklauso savivaldybei,nyczia, priklauso savivaldybei, «avo vyrui nuolanki ir turi jo 
ir jinai laikj'davo ja kuone klausyt. ♦Jai teko nuo jo tai, ko
szventu vieta ir net ir daleist | buvo verta. Jis pasielgęs su ja 
negalėjo, idant joje esą butu 
galima rengt szpic-lialiu.

Bot Anders .Ester savo eilėj 
negalėjo su tuo sutikt, idant 

dideliam name, ant bažnytinio [sziadien jam nepavyktu iszpil
dyt ne vieno isz savo troszki- 
mu.

— Bolla, netauszk tnszcziu 
nieku! — (are jis. Sakau tau, 
kad sziadien vakare asz noriu 
sėdėt prie kalėdinės vakarie
nes szitoje saloje.

Didele kode, didelis stalas ir 
didelis kambarys jam impona
vo. Jeigu jis atszvensias ku- 
ezia, sėdėdamas už stalo ant to-

kur

teisingai ir, maža to, pasielgęs 
gana iszmintingai.

Jis sėdėjo ir perkratinėjo at- 
inintyj visus tuos atsitikimus, 
kuomet jinai pareil<szdavusi 
savo atkaklumu ir neklusnumą.

garbingos

Jo žmona, at-
si klaupusi 
prieszais dūri mazgojo priesz-

Prieszais ja

Sztai jau nėr ka sakyt, 
atrado laiko szliaužiot po grin
dis su mazgote. Kiekviena mi
nute galima laukt svecziu, tarė 
vyras ir inejo in prieszkamba- 
ri.

Žmona pakele galva — jos 
veidas tiesiais, gražiais^bruo
žais žavėjo nepaprastu skais
tumu — ir mete in ji smarku 
žvilgsni. .Jinai iszkarto supra
tusi, kame buvo dalykas.

Aba, reiszkia niekas lie
pa norėjo ateit, tarė jinai. Asz 
taip ir maniau. Ar girdėtas at
sitikimas, idant žmones priesz 
pat Kalėdas isz namu iszeitu?

— Bet, ne! Jiems
ir namuose esą labai linksma ir 
nėr reikalo in mus žygiuot, tarė 
jis su tokiu susisielojimu, buk 
jis ja kame tai kaltindavo. O 
abelnai, atsirado,vienas, kuris 
pakvietimu priėmė — tarė jis 
nejuczioms 
ateisiąs.

visiems

kios garbingos kėdės, 
apart jo gali susėst dar dvide- 
szimts, trisdeszimts žmonių, ir 
prie to saloje, kur susirenka vi

sa vi valdybėje val
džia, tuomet jis pasijusias gar
bingu žmogumi, pasiturineziu 

o tame jis jausda- 
tikraji butinUma...

Jeigu tu tatai padarysi 
tu nustosi savo vietos, g„__ ,
tikrai pasakyt, ir pakol asz gy
va, nedaleisiu tavęs prie tokios 
beprotystes! — tarė žmona.

Kuomet jinai tokiu tvirtu bo
du pasiprieszino jo valiai, jo 
rustvbe nasieke savo ribas. Vi
sas piktumas, kuris ji buvo ap
ėmęs per visa diena, dabar pra- 
l ruko, jeszkodamas 
Jis neat sake žmonai ne žodžio, 
nubėgo laiptais ant aukszto in 
savo kambari ir ten nukabino 
nuo sienos medžioklini szautu- 
va. Paakinus negirdimais žing
sniais priselino atgal prie laip
tu, pasilenkė per turėklus taip, 
idant reget žmona, kuri, 
dar klupsczia ant keliu, maz
gojo prieszkambaryj duris.

Bolla, Bolla! — suszbko 
jis balsu minksztu, szvelniu ir 
saldžiu, kaip medus. Tu rimtai 
kalbi, kad neleisi manes, kol 
gyva,

si turintieji

ūkininku
vo

J 
f ai ima

iszeitics.

vis

(r

— bet jis vėliaus

Tai eik in kita kambarį 
ir lauk ji tenai! — tarė žmona, 
t) asz greitai savo darbu ežia 
žemai užbaigsiu. Ten jau sta
las užtiestas ir szviesa užžiebta.

Bet Anders Ester visiszkai 
neturėjo savo žmonos klausyt. 
Jis vis stovėjo prieszkambaryj 
ir mindžikavo toje vietoje, kur 
jinai mazgojusi grindis, kliu
dydamas jai dirbt. Jis tatai ge
rai žinojo ir atjautė smagumu 
su priemaisza kurtybes. Po de- 
szinei nuo jo buvo durys in sa
le, dideli kambari, kur invyk- 
davo savivaldybių posėdžiai ir 
bendri susirinkimai. Atviroj 
krosnyj doge didęle ugiąs, ap- 
szvietusi visa kamjbari. Anders 
Estei’ pažvelgė tenai. Kamba
rys buvo inrengtas sulyg seno
vinio paproezio: prastos, nuo
gos rastu sienos begalinio ilgu
mo ir balk i nes lubosk Aplink, 
prie sienų — padaryti prie ju 
tvirti suolai, tolimam kampu 
netoli nuo i neinamųjų dumi — 
didelis nedažytas stalas tekin
tomis kojomis ir szalia stalo — 
kede auksztais pecziais, ap- 
muszta oda — pirmininko kode 
— emblema (ženklas) tvirtos 
valdžios ir neliecziamos ramy
bes.

Žmona iszmazgojo* grindis
. > -

Žmona iszmazgojo' grindis 
saloje, iszbarste jas smėliu ir
kadugio szakomis. Prie beky- 
lanczios szviesos lle.psno jau

manės, 
szvenst kuczia posėdžiu

saloje ?
— Žinoma rimtai, atsake ji

nai gyvai. Bet kuomet jinai ta
tai pasako, jai parėjo in galva, 
kad tok is vyro balse giedoji
mas niekuomet prie gero nepil-

mėtėsi

vesdaves. Jinai smarkiai pake
le akis in virszu ir iszvydo at
stu! dvieju metru ties savo gal
va blizganti szautuvo vamzdi.

Jinai pakrypo in szali. Ir ta 
pat minute visas prieszkamba- 
rys prisipylė durnu ir ugnies ir 
kulipka nupuolė tiesiai szalia 
jos ant grindų.

Ak, Dievulėli Tu mano!
Jinai pamėtė szepeti ir kibi

rą ir strimagalviais 
lauk, in tamsa.

Anders Ester nebaudė ja per
sekiot.* Jis szaltai ir sziurpulin- 
gai taip, kaip ankseziaus ant 
kelio sukvatojo. Paskui ramiai 
su szautuvu nuėjo in kambari 
ir pakabino ji ant savo vietos. 
Po to jis mitrini ir vikriai pra
dėjo ruosztis taip, kaip jis no
rėjo. Jis trenkė in prieszkam- 
bario kampa kibirą ir grindini 
szepeti, idant gavus laisva per
ėjima, ir pradėjo nesziot žemyn 
in sale visa, ka žmona buvo pa- 
i’uoszusi ant stalo kucziai. Jis 
dideli stala uždengė staltiesę, 
pastate ant jo du gražiu kan
deliabru, o tarp ju didele svies
tine, kurioj gulėjo sviestas Vi
sokiom figūrom pagražintas.
Paskui jis atnesze keliu rusziu 
minksztos duonos, dvieju. ru
sziu sūrio, deszros ir kumpio, 
avies szlauni, ąsoti alaus, pei
lius ir leksztes. Galu- gale> jis 
atidengė bortaininjea degt i ne,s, 

o
ežios krosnyj ugnies, kamba
rys
gražus ir jaukus, ir jis tarė pp kranu aplinlę išstatė stik-

, liukuą. Kuopięt vjs|ctpf buvpjpą^
— Kuomet tu baigsi mazgot ruęsjjta. jfa atsisėdu ant pirmu'

ys Andersui Esterai pasirodė kuri jis pastate viduryj atalą,,
y_____  • 1.. •• i________  t i, « • ii i .J

žinome : liukuą. Kuopiet visjcątf buyp
* ■ . i a -B . a ' ' X

grindis, atnoszk kalėdinius vai- ninku kėdės ir pradėjo'su, pa-

/ I

ja laimėj ir nelaimėj mylėt; ga
lėjos in ja szaut!

Jai pasirodė, kad gryžl in ji 
jai esą visiszkai negalima. Ja 
ne tiek gąsdino mintis — gy
vent amžinoj baimėj prieszais 
žmogų, kuris nusitvėrė už szau- 
tuvo del tokio menkniekio — 

no tai sukliudė jai sugryžt
pas ji in namus... Ja kur-kas 
daugiau sloge nujautimas, kad, 
karta jis galej<‘s lokiu budu 

, — jis

ne,

■ II I, ... .............. ,1.

Ji tųoniet ijenorojo, 
idant asz ja czid pastcbeczian, 
bet asz praėjau pro szuli, Beat

skyle.

kreipės domes. Pasldau-gi kuo-
, asz

atkaklumu ir neklusnumą. 
Dabar jis visam tam osa padu

gnių. Dabar jis esą iszmo- 
kines suprast, 
esąs szeimynos galva namuose. 
Tiesa, tatai puikiai sugalvota 
— szaut in ja. Ateityj jam esą 
bus lengvinus gyvent, ir jo, kai
lio vedusio žmogaus gyveni- 

duosias jam daugiau 
džiaugsmu.

Jis dikeziai nuilso, pavargo, 
buvo alkanas ir valgė su dide
liu apetitu. Bet truputi palau
kus, savo alki nuraminęs, jis 
velei su kartumu ir nuliudimu 
sugryzo prie minties, kad jam 
esą nepavyko pakviest in save 
svecziu.

Ir staiga jis prisiminė kau- 
kuole.

Ji, kaip ir kiti, esą pasi
ryžusi isztrukt, — tarė jis. Ne
ka bepadarysi, prisieisią man 
paežiam del jos nueit.

Jis užsimovė kepure, perėjo 
keletą žingsniu ligi kapiniu ii’ 
tuojaus-gi 
kaukuole.

Ant kaukuob's buvo pridžiu- 
vusi žeme, ir dėlto jis pamerkė 
ja im k ibi ra ir isztryne mazgo
te. Tatai padaręs taip akura- 
tiszkai, kaip mokėjo, jis pasta
te kaukuole ant stalo tiesiog 
jirieszais save.

Tuo laiku jo žmona, susijau- 
, sėdėjo 
keliuose 

žingsniuose nuo bažnyczios. 
Szeimininkai buvo kaimynai ir 
draugai ir visaip ja stengėsi 
suramini. Isz savo puses ir ji
nai, prisiminusi, kad buvo Ka
lėdos, dėjo visas pastangas, 
idant neverki ir savo nusimini
mu negadini ju szventadieni- 
nes, džiaugsmingos nuotaikos. 
Bet jai pasirodė, kad jinai sėd: 
ir žiuri bedugnėn, in kuria ji
nai, kaųt bematant, inpulsianti.

— Jis in mane szove

res

mas J

dilinsi ir 
ūkininko

kas pas juos

sugryzo nesz i n as

apsiverkusi, 
namuose, I 

nuo

tokios

O’JI 1 - 
vojo jinai be paliovos. Jis nO' 
rojo mane užmuszt! Kas-gi da
bar busią su mumis?

Jeigu jis butu buvęs girtas 
jinai jo pasielgimui
reikszmes nepriduotu. Bet bu
vo blaivus ir norėjo ja del ko
kiu tai niekniekiu užmuszt. Ji
nai prisiminė ilga gyvenimą, 
drauge su juo pergyventa. Jie
du dalinosi ir džiaugsmais ir 
vargais daugiau kaip dvide- 
szimts metu, 
taip toli, 
Reiszkia,

ir sztai jis nuėjo 
kad szoves in ja. 

jo szirdyje nėra ne 
kibirkszteles prisiriszimo prie 
jos po visu vargu ir visu nelai
miu, kuriuos jiedu drauge ken
tėjo.

Szeimoje,
buvo du vaikezu,
tuo atsitikimu nepaprastai su
sidomėjo.
bėgdavo in savivaldybes nu

žiūrėdavo per įauga ir 
, k a jie

kur ji pasislėpė, 
visukurie

Jie laiks nuo laiko 
savivaldybes

mus, 
gryždavo papasa kot i 
ten esą mate.

Jis sunesze visus valgius, už
tiesė stala salėje, kalbėdavo 
jie. O dabar jis sėdi pirminin
ko kedeje ir valgo ir geria...

Atbėgo dar karta, jie papa
sakojo, kad jis sznekucziuoja- 
si, lyg kad kas butu buvęs 
kambaryj, kėlia ir susidaužaS 
su’kuo tai stikleliu, bot vaikai 
nieko nemato.

Moteris visiszkai nesusido
mėjo tuomi, ka darydavo jos 
vyras. Jinai galvojusi vis apie

ant jos užpult, reiszkia, 
ja neapkenezias.

Ir tatai nepataisomas daik
tas. Jie niekuomet negalėsią 
szito pataisyt, nesugebesia už- 
mirszt nuotikio, lyg, , kad jo 
niekuomet nebūtu buvę- Pdtsai 
pamatas, ant kurio jie budavo- 
jo savo lahfie, 
kojų, tvirta dirva nuplaukė.

Per jo’s kmia nuolatos per
bėgdavo sziurpuliai, tuo tarpu 
kaip ji pagelbėdavo namu szei- 
mininke'i maiszvt kosze ir 
ruoszt stala.

— O jis vis-gi savo szuviu 
mane užmusze, galvojo ji. 
palaike man in pat szirdi.

Ji tiktai ka buvo atsisėdusi 
su visais kitais už stalo, 
met durys tykiai 
jose pasirodė vyras. Jis neinejo 
in kambari, bet sustojo -szeszo-

sugriuvo po ,ju

maiszvt

lis

kuo- 
atsidare ir

gaIvo-

nesveikas.

einanti ne
bet paskui jo

kad jis paruoszt^ 
liet nuo

lyje prie pat duru. Jis, stovėjo 
tyliai, nesijudindamas.

Pirma niinute jinai pajutusi 
baisia neapykanta, kad jis isz- 
dryso ateit ten0kur ji buvo, ir 
ji priverto save in ji nežiūrėt, 
nudavė, kad ji visiszkai nepa
stebi, kad jis ežia stovis. Bet ji 
vis-gi negalėjo iszlaikyt, idant 
nors sznairiai nemotus in duris 
žvilgsnio. Ja nustebino, kad jis 
ten taip ramiai stovis.

— Kaž-ka atsitiko,
jo ji. Jis ne tas, kas buvo nese
nai. Jis iszblyszkes, kaip negy
vėlis. Jis gal-but, 
Pas ji, gal atsiradusi karsztligc 
dar priesz tai, kaip jis in mane 
szoves.

Ji pakilo isz užstales, pasakė 
szeimininkams: Nuolankiai dė
koju! — ir nuėjo link duru. 
Vyras atidaro jai duris ir isz- 
ejo pirmyn, lauk isz namu link 
savivaldybes namo. Visu keliu 
jis no žodžio neprataro, ir jai 
pasirodė, kad ji 
paskui vyra, 
szmekla.

Ji žinojo,
stala posėdžiu saloje 
to ir pėdsako nebeliko: viskas 
buvo volei in tvarka atvesta. 
Jis pakilo laiptais auksztyn, in 
ju paežiu kamaraites antrame 
aukszte. Ir ežia viskas taip sto
vėjo, 
iszbegusi isz namu. Vienintelis 
daiktas, kas jai buvo nežino
mas, buvo kaukuole, stovinti 
ant stalo kambario kampe. Vy
ras priėjo iii stala 
kaukuole.

Pažiūrėk in ja, tarė jis.
Ji pažiurėjo, bet joje nieko 

yjiatingo nerado.
Ar tu matai, kad jis nu- 

szautas, užmusztas'? — tarė jis. 
Tatai ne savižudys. Kulipka 
perėjusi isz užpakalio, va ežia 
— už ausies.

— Taip, asz dabar matau, 
(are ji visa drebėdama lauki
me, kas busią toliau.

— Ar tu pameni, idant ežia 
vaikszcziotu gandai apie ka- 
nors, musu parapijoj suszaudy- 
ta. Asz nepamenu, idant tatai 
butu atsitikę musu laikais, nu 
gyvenant musu tėvams. Musu 
kraszte, jog ne dažnai pasitai
ko, kad kas-nprs butu žudo
mas. Jis, rasit, vienintelis isz 
viu musu kapinėse palaidotųjų 
kuris numirė nuo szuvio, ir jis 
man sziandien vakaro ir 
kliuvo.

Jis linktelėjo jai galva, lyg 
kad patvirtindamas tai, ka jis 
pasako, ir po to tose:

— Apie tai gerokai pagal
vok. Isz daugelio tukstaneziu 
kaukubliu, gulineziu kapuose, 
ji.^ viepas, gąl-but, žmogžudžio 
kulipkus perszautas, ir būtent 
jis guljs pyiesz tave.

kaip ir buvo, kuomet ji

ir parode

pa-

met asz ežia vienas sėdėjau, 
visa laika, apie jrt galvojat), kol 
pagalios, ncmtejaih ir ja czion 
neatnesziau.

Man buvo gaila palikt ja vie
na gulęt szaltyje jr tamsoje, o 
be to — man gi buvo nereika
linga, su kuo-nors pakalbėt! Ir 
sztai. kuomet asz pastaeziau ja 
prieszais save ant stalo ir pri
pyliau stikleli, idant su ja 
cziaksztelejns, 
kad ji esą kulipkos perszauta.

Bolla, ka tu in tai pasa
kysi ? Isz kur ji atsirado ir del- 

vakare ji 
man pakeliui pasipynė'? Ir del-

idant su 
asz pastebėjau,

ko būtent sziandien
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Jie prislinko viens prie kito. 
Netyczla pasiėmė už ranku ir 
tyliai stovėjo priesz kaukuole 
su nekalta, kaip pas vaikus, 
veido iszraiszka. Ner ka ir kai 
bet, kad kukuok* Dievas at
siuntęs. Savo dalyvavimu kau
kuole jiems priparode, kad 
ir troksztas ju iszganymo.

Ir staiga jiedu pajuto, kad 
a kita jiems neteko reiksz

mes. Žmona nereikalavo, idant 
vyras pasakytu jai apie savo 
gailesti. Ji visiszkai užmirszo, 
kad daugiau nenorėjusi su juo 
gyventi. Vyras daugiau negal
vojo apie tai, kns lez j n turis 
Imi namu ponas. Jie dar galėjo 
tūkstanti kartu viens ant kito 
pykti, tūkstanti kartu daugiau 
viens kitam iszmetinet ir visa 
tai butu užmirszta prie džiaugs 

, kad Dievas 
j jais rūpinasi ir panorėjus juos 
iszgelbet nuo savitarpin<‘s ju 
viens prie kito neapykantos.

Dievas troksztas jiems gera 
ir dėlto Jis siuntęs jiems kau
kuole idant juos persergėjus. 
Priesz szia didybe jie užmirszo 
ne tiktai piktumą, bet ir savo 
neturtą ir savo rnpesczius apie

jiems priparode,

i
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ko man prireikė ja tuojnus-gi | j pilžiiiiinr,.
to, kaipafneszt ežia po 

szoviau in tave?
— Tatai 

sznabždejo ji ir maldingai su
dėjo rankas.

— Taip, — tarė jis taip-pat 
Tatai teisvbe.

Dievas! su

ii'

pasznabždoms. Tatai teisvbe.
Tatai Dievo valia. Jis norėjo 

no- 
idanl ateiti. Jie iszmegino didžjausi

idant asz ja pa mat vežiau, 
rodamas parodyt man, 
asz siųirascziau savo didi nusi
dėjimą ir savo niekszyste.'

džiaugsmu, 
tekt žmogaus daliai.

kuris tiktai gali

MOTIEJAUS
KUCZIA

(Verte F.W.S.B.)

J baimes, suszales veidas nuo vė
jo, da daugiau pamelyuavo bet 
greitai susipratęs atsake:

— Pacziuk pasiimk taisės 
dešimts bumaszlku ir pirkie 
kati tik reikalinga ir temink 
ant visko gerai.

Norėjo ji pabuczįuot,
, Motiejus nesidavė, tik tiek at

sake;

bet

buvo vyras, 
tarnystes, dirbdamas 
nuo pats ryto lyg vakarui,

Motiejus yra dreiveriu prie 
vieno isz didesniu wholesale 
sztoru mieste X... Geras tai 

net paseno prie 
sunkiai

o
kožna skatiką atiduodavo pa
ežiai, idant namas butu užlai
kytas ir vaikai prižiūrėti.

Ana nedelia atsitiko jam ne
laime. Važiuodamas su ta voru 
užvažiavo ant kokio tai ponu- 
žio už k a buvo nubaustas ant 
dvideszimts doleriu bausmes 
arba dvi dienas in koza.

— Užmokėsiu priesz Kalė
das guodotinas sūdžiau — kal
bėjo kloniodamasis lyg keliu 
slidžiai. — Gal uždirbsiu dau
giau, tai bus lengviau užmokė
ti

— Tai gerai, užmokėk baus
me Subatoje, arba ateik jaja 
Msedet, ba prieszingam lailke 
atves tave policija.

Motiejus iszejo isz sūdo nu
siminęs, nes ka turėjo daryt? 
Juk ne karta ant žmogaus nu
puola sunkenybe, kuria reikt- 
kentei... Ka daryt, užmokės ir 
bus atliktas kriukis.

Bet kitaiip stojosi kaip sau 
mislino. Juk surinko tuosius 20 
doleriu 7

artinam

— Pacziuk, tik vienas da 
lykas spaudžia man szirdi, kad 
negalėsimo drauge praleisti
szveneziu, nes turiu važiuot hi 
kita miestą atvežtii cukraus.

— Bijok tu Dievo! — sude
javo motere.

— Ka daryt. Kompanija 
liepe, turiu klausyt, juk už tai 
moka. Szi vakara ne pribusiu 
ant Kuczios. Pabucziuok vai
kus nuo manes ir rūpinkis jais 
pakol sugryszu. O dabar pasi
lik su Diev mano mylema ir 
laukio linksmu Kalėdų!

Pati atsitolino verkda-
— o ir jis pajuto niežimama

akiu. Patrynęs kumszezia dirs
telėjo — o ežia kelios aszaros 
radosi ant ranku..

— O kad tave szimts!.. 
užkeiko patyka. — 
žmogaus gilukis!
Motiejus szvente Kalėdų per

sėdėjo kalėjime, bet 
džiaugėsi isz dovaneliu

linksmas Kalėdas

Tai tau

vaikai 
o pati

praleido 
verkdama kitam kambarelije.
Vargszft kožnas ne kenezia, 
Nes tas už visus atkenezia, 

Visiems smagu. 
Tik vargszui ne ramu.

PAVOJUS!
pirmiemsPasirodžius
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krūtinėje, patrinkite vikriai

|
.J

bet jaigu sudui ati
duos, tai’už ka pati vaikams ir 
sau nupirks dovaneliu? O czįa 
vaikai džiaugėsi isz 
cziusiu Kalėdų,

O ir jisai džiaugėsi jog tru
puti atsilsės ir pasibovins su 
vaikais, nes eidamas isz ryto 
vaikai da nemiegojo. Pietus 
jam atnesze in darbu pati- Vė
lyba nakti 'sugryždavo namon 
kada vaikai jau miegojo.
taip per visa meta. Nedeliomis 
turėjo prižiūrėt arklius

Bot per Kalėdas arba Vely
kas pasilsėdavo sau truputi. Il
ginus gulėdavo lovoje, su vai- 
kais paslikiaule, su paeziule pa
sikalbėdavo...

Sziandien Kuczia Jaigu už
mokės bausme, tai nieko nepa
siliks ant Kalėdų. Jaigu neuž- 
mokes, tai policija ateis ir pa
ims isz namu ir turės daugiau 
sarmatos o ir visa szeimynele. 
Pati nedasiprato jojo nelaimes, 
nes baisiai tuom rūpintasi. Ka
da jam atnesze pietus taja die
na, tare in ji:

— Motiejelį

dovaneliu. Jau isz ryto manos 
klausinėjo, ar tevelia davė pi-

xZipogelis net sudrebej

Ir

v

duok kelis 
čbntus ant nupirkimo vaikams

Žmona stovėjo tylėdama.
IIHHI IRIMUI

viena ir ta pat dalykai — vy- nes an,t kelio, kuomet asz szian- nigu?
• • i < t • t v

Kaukuole gulėjo pas ma

Inkaro Rūšies

& PAIN-EXPELLERIU A

|K>\ Vai«b«irnklis rcęlitruota* 
S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, 
Inkaro vaisbaženklis 

butų ant pakelio.
3Sc ir 70c vaistinėse, arba 

rašykite tiesiai j laboratoriją.
F. AP. RIČHTER * CO., 

Barry & So. 5th Sts.,
Brooklyn, N. Y. A j

lore, 
kad

>t 
h

u
u

Lk»

ras in ja szoves. rTiktai pagili- (lieju vakare grynąjį namo,
vokite, kad žmogus,, prižadėjus kokia-novs kita, bet szi pati su J Žinia,

. - > nc* 
ar nuo skausmo ar nuo
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A. J. SAKALAUSKAS
L! ETŲ VISIKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteiksim 
goriausi patarnavinia, Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užgąnčdinti.

Isz. Mąhąnojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel- 

v w ■ •' * ' ' 3;! v ''ejjr,. ilk. • a ' *

deszimts minutu.
džiu man tolofęnuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

Szkotinskas. •
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ŽINIOS VIETINES
Su bat oje Kucziu.
Nedėlioja Kalėdos.
Panedelijev taipgi 

szvento.
— Visiems

—... .

bus

skaitytojams 
Malianojuj ir aplinkinėje linki
me linksmu Kalėdų.

Sziadien prasideda žie
ma ir trumpiuose diena.

Kokis tai szmutorius 
prisiuntė penkioms merginoms 
pu baksuka kendžiu in kurias 
inde jo kokio
kuriu butu pavojingai apsirgia. 
Policija jojo jeszko.

— Subatoje nesziotojai laik- 
del kožno 

kalen- 
Pagal

tai motulių nuo

r uzszc i o i s z n esz i o s 
“Saules 

meto.
Skaityt o jaus 
dorių ant 1928 
kasmetini paproti neužmirš/.- 
kite apdovanot vaikus su pini
gine dovanele kurie jums pa
tarnauja visokiam ore per vi
sus metus.

— Biznieriai rugoja szimet 
ant blogo Kalėdinio biznio isz 
priežasties bedarbes. Zmoneliai 
ir neturi pinigėlio bereikalo 
praleidinet galėdami vos iszsi- 
maityt dirbdami tiktai po tris 
dienas ant sanvaites. Daug yra 
tokiu szeimvnu kurios 
Jauja suszelpiino.

— Jaigu musu kongresme
nui Cyrus M. Palmer pasiseks, 
tai Mahanojus turės savo loc- 
na paczta, pastatyta 
džia. Badai valdžia
pacztus Schuylkill Haven ir 
Shenadorije.

O kad Kalėdos szimet 
bus apvaikszcziotos valdiszkai 

todėl
bus uždarvta

t >

reika-

per vai
stą t vs

Pancdelije, 
“Saules 
diena.

t *
redakcija 

visa

ALLENTOWN MOTERE 
GIRIA DR. WHITE’S 

GYDUOLE.

Mrs. Mabel Kemp, 611 Reservoir 
St., Allentown, Pa., raszo: “Mano 
maža mergaite sirgo ant sunkaus ko
sulio ir bandėme visokes gyduoles be 
pasekmes. Pamatėm apgarsinimu 
apie Dr. Whites Lun-ge Hea-la gy
duole, nupirkom bonkute ir davėm 
jai. Jiji tuojaus pradėjo sveikti ir 
k otulis greitai pranyko. Nuo tada 
jaigu katras hz musu vaiku pradeda 
ko?et arba pagauna szalti tuojaus 
duodu Dr. White’s Lun-ge Hea-ln gy
duolių ir tas tuoj praszalina kosulį.

National 
Wholesale Distributors, Lehighton, 
Pa.

raszo:

First
• 9

Laboratories Ine.,

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahąnojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

KRE1PK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialists 

Vlaos Kronisckos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moteret 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite 'pavojaus.c
Gydau pasekmingai kata ra, užkimimą 
dusuli, galvot užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odes Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik keiaa Utarninka, Šarada, 
Ketverge ir Petnycsla.

Ofisas valaades 9 ryte iki 8 vakare 
BAU9UM NAME.

Antras Floras,
POTTSVILLE, PA.

4 S. CENTRE ST.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Du Bois, Pa. — Aplinkines 
kasyklos czionais nedirba jau 
nuo Balandžio menesio, o dar
bo niekur negalima gauti (ode! • 
daugybe žmonių randasi be jo
kio užsiėmimo ir kaip atrodo

OS 
l’ni jn 

ezeve-

• F

ne bus labai linksmos Kaled 
del nekuriu szeimynu. 
renka ęenas drapanas, 
rykus o ir pinigus, bet del mu
su Lietuviu gaunasi arszinu>i, 
nes taip suplyszia kad negali
ma neszioti. Duoda ir paszelpa
tris dolerius in dvi ir tris sau- 
vaites,
Ii iszsimaitvt ant tiek. Dievule-

bet kaip tu žmogus ga- •a 4 A A 4 1 f %. • I
liau, mus visi skriaudžia kaip 
reikalaujam suszelpiino nuo ki
tu bet kada prireikia tai Lietu- 

szirdis yra jauslinga ir 
kanuodaugiausia

vio 
duoda 
svetimtaueziu, o kaip reikia su- 
szelpti “ Polanderi ” tai nume
ta apgraužta kaula kaip szu- 
niui. ’

del

Wilkes-Barre, Pa. —- Sirgda
mas nuo neiszgydamosioy li
gos, Aleksa Bernackis, .3.3 metu 
isz Pottsvilles, kuris buvo stin
tiniu polieijantu ir prohibicijos 
agentu nusiszove ant smert pas 
savo seseria czionais.

Minersville, Pa. — Stasys 
Gregonis randasi Pottsvilles li- 
gonbuteje perszautas in abi ko
jas, laike snsipeszimo kada su 
kitais losze kazvras. Badai Jur- 
gis Savalonski (o gal Szavalo- 
nis) yra uždarytas kalėjimo 
pakol Gfegonis nepasveiks ar
ba pavojus mirties pereis.

cemberio.

Hazleton Pa. f Agota, myle
ma pati J. Dabaszinckio, .3.38 
E. Juniper uli., kuri nuvažiavo 
in ligonlmti ant operacijos pen- 
desaitis, po sunkiai ligai dvie
ju sanvaieziu mirė 10 diena De- 

Volione paliko di
džiausiam nuliudimia savo vy
ra, tris sūnūs Joną 19 metu, 

ir viena 
duktero Ona 17 metu o Lietu
voje savo motinėlė ir sesute Ko 
zalija. Laidotuves atsibuvo 14 

_ ____ V_’j su apeigo
ms. Petro ir Povylo bažny- 
? ant Ikuriu dalybavo daug 

žmonių.

tris sūnūs 
Vinco. 15, Alberta 12

diena Decemberio 
mis f 
ežioje

Velione turėjo tikta: 
.39 metus pergyvendama su vy
ru 21 metus, Aimuike pergyve
no 2.3 metus. Buvo gera skaity
toja “
sus kurie

Saules”, mylėta per vi
ja pažino ir buvo 

mielaszirdingo budo motoro. 
Nulindo nemažai 
girde apie jos mirti ir
leseziu kalba, lai ilsisi 
nain atsilsi gera moteris ir mo
tina vaiku.

žmonvs du
su gai- 

amži-

ANT RANDOS,

Penkių ruimu namas ant Ca
tawissa ui veži os. •• 
ant adreso.

Herman Coffee,
.34 W. Centre St., 

Mahanoy City, P

K reipkites
(I.D..30

a.

◄ Reading?
■ f •

CJĮines
►

NAUJO METO 
MUMMERS PARODA

PHILADELHPIA
PANEDELI 2 SAUSIO

Specialia treinaa Panedclio ryta

Isz ' Iszcis
LocumI Gap ........................ 1:5t>
Gordon ................................ 2:15
Ashland................................... 2:21*
Shenandoah ... •................. 2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
Grįžtant—Ekakurainis treinaa ap
leis Philadelphia 6:20 vai. ta pati 
vakara in viraz-minčtas vietas.
Tikietai geri tik ant virsz-minėo 
Specialiszko ekskursinio troino.

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.50

Ant Readingo Geležinkelio
nA.

4
it

SAULIO

■ ' 1 ”
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Kuczios

ir trumpam laiku:

(Vaizdelis isz Lietuvos.) 'H t ’

” Tik vakar atsisveikinau sii‘ 
draugais
apleidau mokykla. O sziandien 
jau ii' pas mvlimuwius love
lius ir kitus namiszkhis. Szian- _ ____________ F 

1________ ta taip linksma
diena. Sziandien net ir Vniku I 
ežiai pasninkauja ir laukia ka 

■da motute ntnesz daug “Dievu 
[pyragu”; kada vaikams dalys, 
į kada nesz saldžius Kucziu vnl- 
gius.

i Kucziose paprastai valgoma
• prietemoj, kada
* R • . R

litis ir kitus namiszkius. Szian- 
dien Kuczios, t n taip linksma

gins.

Kalriht (^triinirie

i visi pareina
■isz pirtie* szvarini nušipėause. 
'Per Kuczias būtinai visi nzpL

* f ■ 

mynos nariai susirenka ir pra
deda Kristaus Užgimimo 
szvente a plot kas laužydami.

Sziinct mes Kuczias nelabai 
linksmai pradėjom. Mat trūks
ta vieno musu szeimos nario 
Balio ' ' '
kurs
Pricsz paezias szventes gavome 
nuo jo laiszka, kuriame raszy- 
t a: “
pas Jus, Brangus Tėveliai, 
Broliai ir Sesytes, surą)ninsh‘i 
asz jus.” i 
laiszka gave.
Kuczios,

Kristaus

szeimos
— vyresniojo brolio, 
kariuomenėj tarnavo.

Kalėdoms parvažiuosiu
Brangus

Atsidaro dangus Kristus iszeina,
Mažiulelis, brangus nuo 3’evo ateina,

Su aniudlu daugybe,
Irisu dieviszka ga.lybe,

Betlejaus stonelon, 
I)ovvdo mtiestdlin.

Nerado Jis vietos didžiausioji

I
» gai^padoj,

Brangius, Lzrodytos vyges kaipo Dievui, 
J'ik pankiirta jam kūtele, 
Gyvaleliu prastoj |>rakartute, 

Szieueliu paklota, 
Jam nuo ’Levo duota.

Asilas ir jautis pirmiausia Ji pa’^iuo,
Kad Dievas ®u jais gulėjo ant tszicno, ’ 

Klaupė abudu tuoj ant kdlio, 
Leido szilta kvapu ant Vaikelio, 

SziHdydami Jezu, 
Mnžiuloli gražu.

Aniuobis nakezia visus pįemens Uszbudino, 
Kad \’ieszpat< užgimė, žodžiais apgarsino,

>

1»

i i
1 I

I
I

Uty

Kad pamestu savo kaimenia
Greitai bėgtu in Bet loja, 

Pasveikint i poną, 
Savo Iszganytoja

Karaliai isz toli pagal žvaigžde ėjo, 
In Jeruzallema ateja tonai apsistojo,

Pas Heroda klausinėjo,
Uzioii Karalius gimt turėjo, 

Ba i'szjsipjlde ra'sztas, 
'Puri 'būti atrastas.

Bet animda's nakezia juosius
Nors Ilerodivs melde bet piktai durnojo, 

t f

Kaip atra-site, pasveikrnkit,
Man įsugryžia pasakykit, 

Dovaaias ir asz Jani duobiu 
Ir atėjus pasilolonidsiu.

KaraHiu nesulaukęs, (yroirais inirto,

s
i

<•
■■ S
mc*« . "fllj ' *

s praisorgojty
r

\

>>

it: 
IH Ir

Džiaugerhes toki 
Bet sztai jau ir 

o karžygio broliuko 
vis dar nėr. Visu musu veidai 
liūdni buvo, o per motutes vei: 
da nenustojo aszaros rieilėję — 
mat nesulaukia savo sūnelio. Jt 
jau kelinta diena kas valandos 
bert ai ui s ei na scklyczion pro 
Įauga žiūrėti, bene jos sūnaitė
lis parjoja.

Priėjo ir prieteme. Visi jau 
sugryžo isz pirties. Tėvelis dar 
gyvulius szere.

— Vaikai, kalbėkit poterius, 
Kuczias valgysim, — paliepė 
motute — pasimelskit kad Ba
liukas sugrotu,;.'Juk, rąszG 
“parvažiuosiu, B r anglis Tėve
liai, suraminsiu Jus,” l>et kas- 
žin ar beateis, nes jau vakaras, 
o jo dar norą. — Tai pasakius, 
11 sza n rs szl u o s t y d a m a, 
prie lango pažiūrėti, ar nesi
mato vieszkelyj jos sūnelio. •

.Vaikams dvieju sykiu sakyti

priėjo

*

*

■ >

»4

NAUJOS FRANCUZISZKOS PACZTINES MARKĖS.
Francija neužilgio i.užleis tr:s naujas pacztines markes ku

rios yra labai puiljcipis. Pirmutine perstoto Triumfalisz.ka gaV
1 o 1bes bromu, antra pristova La Rochelle 

kalu? ' *
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treczia kaina Szv. Mi-

sunaus negryžimo nesza Btalan 
“Dievo pyrago?’ Visa szeima 
susėdo irž staHo, lauže plotkas, 
dalino . kits , kitam, sveikinosi 
su Sžventohiis Kalėdomis. Vi
su t veiduose, szviete, laimes 
szviesa, bet matosi ir liudesvs, 
mat BiJjukas nogryžta.

Jau visai sutemo, kai baigė 
Kuczias valgyti. Tėvelis ir 
motute nuvargo atsisėdo ska
lia pccziaus
szieno įpukelc pradėjo giedoti j nmchYėn'

KAIP KITOS TAUTO! 
LINKI LINKSMU 

KALĖDŲ

f

Amerike: Merry Christinas.
Cztikai (Bohemian): Vėsele 

Aranoce.
Francjjoj: Bon Noel.,

Ii

Kiti pastate ant

Kalėdų giesmutes. » 
‘. Begiedant karkas priėmė-
ne j j subrazdėjo
“Tu mano brangiausias! Mano 
nabagėli!'Kur tu buvai! Visa 
diena tavos laukiu! Skauda 
man akys nuo verksmo ir nup 
žvalgymosi!

— Neverk motute, nors pasi-

ir pasigirdo:

nereikia. Tuo,jaus visi silkinu- vėlavau, bet vis sugryžau

i

Kucziu valgius
, Dievo 

ar

.. / d” 
r 

Denmarke: Glaotlclig I}ožig. ir i • i • • • i t ♦ l 1 * ii? • 1Vokietijoj: Froeliche .Weih-
<.* * * 

I ’ *

Kinuosia: Tin Hao Nian.
*• . • ' » ” « » « •»,,# • *įl« ♦ •* dl | 9 ' s « • ii » 4 M.,, 9 • f

ozvedijoj: Glad Jnlen. .
. Jt 'ĮL^

Portugalijoj: Boa* l4eMes.
Italijoj: Felice Natale.
Japonijoj: Kniga Sliinnon.
Rumunijoj: Gracium Felici- 

tatiune..
Turkijoj: Tchok Yilara*
Vengniosia: Boldog Karac- 

somyi Unnepeket.
• Graikijoj: Chryst-ovjena.

4il>

t

tare in trioba [neidamas karv 
brolis.

— Baliukas, Baliukas 
visi sukliko.

Prasidėjo 
aszaromis; verke visi 
džiaugsmo. Kan?s bueziavo tė
veliams rankeles broliukams ir 
sesytėms veidelius, Karys nu
sivilkės prakaite nusiszluost’es 
sėdosi už stalo. Motute pradė
jo vaiszinti savo sūneli. Vai'ksz, 
cziodama ir neszdama valgi 
kartodavo:

Lenkijoj: Wesloych swigt. 
Lietuvoje: Linksmu Kalėdų. 
Krovei joj: Sretan Božic. 
Iszpanijoj: Felices Rasenąs.sveikinimai 

verk e
su

i sz Ilolandijoj: \ rolijke. Keršt
ui i s. — F.

9
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— Povyluk, J

1 r'
Kareivius 'iszsiunte kad vaikelius i'szkirto.

Bet Marije su Juozapu,
Fszkdliavo su Jezuwu, 

In Egip’l'o szivli, 
Iszgelbet i \’aikdli.

laimingas Juozapai kad Dieva Auginai,
J

’d ■' '

f.■

y

HA 
s

i

./

:* \ a'dvdamr.'s Jo tėvu, tarnaudama® Muyijai 

i 1
Klause Jėzų® ir mylėjo,
Dabar dirbti tau padėjo,

Saldino jums dienas, 
žmogaus kune Dievas.

Juozapo szeimyna — Jėzus ir Marija 
Aniudlus 'linksminu dangiszka Helijo, 

Garbe Dievui ant 'augsztybos, 
Ramybe žinomiems aut žemes

Die\ as tsztebėjo, 
Ka tėvams prilžadejo.

i

t

■
;< - » 1

i.
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A. RAMANAUSKAS
. «

LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
? MILL & PATTERSON STS., 

ST. OLAIR, PA.

hzbahamaoja Ir laidoja mlrunfai 
ant viaokfa kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraacziauaiu ibi prakil- 
niauaiu. Paraatndo auto mobilius da) 
laldotuviu, vąšeliu, kriluztyniu Ii 
kitiema paaivažindjimama.

Bell Telefonai 1878-M.

* *

įš.K. Allansjjurg, Pa. — 
Raszykie tamista pas Lietu- 
vi.szka konzuli in Xew Yorka 
kuriu adresas via

* e*-15 h k , •

pe, persižegnojo ir pradėjo bal
siai poterius kalbėti. ‘Mintys gi 
gal visu buvo tik apie 
pyragą,”
apie kūdikėli Jezu, kuris szia-
nakt ant stalo atsiguls. Mažas 
Povylukas laiko poteriu neisz- 
kente ir kažka tykiai in aus: 
mažajai Elzytei pakuždėjo, 
paskui abu nusiszypsojo. Pa- 
maezius tai motina subarė:

nesiszhipyk
Dievo pyrago negausi.

Povyluka® nusiminė, 
gando, lupytes dreba, ko tik ne 
verkia, juk jis dabar negaus 
“Dievo pyrago”; o jo jis taip 
lauke! Po poteriu visi vaikai 
pradėjo vėl sznukučziuotis, o 
Povvlukas vienas nulindęs in 
pasieni nuėjo.

Atėjo tėvelis dideliu glebiu 
szieno neszinas. Lszdraike ji 

įpint stalo ir balta staltiesė ap
dengė. Povylukas viską labai 
temijosi. Teveli® nusivilkės at
sisėdo szalez pecziaus ir pote-

Dievo pyrago 
tt*4 - - f

J

3iI
Jurgis GenyO

iA

n u si-
cziodama ir neszdama valg: 

Asziu Szvetiįjfiau- 
Jišiai Panelei Marijai 

man sūneli gražino:
Ilgai d At sėdėjo už s

nes

t^ln ir 
visi linksmai kalbėjosi. Kar
tais pertraukdavo motute, kuri 
žiūrėdama in sūnelio „karei ve- 
lįo raudona vėjo iszpusta’vei-

o ir

. M rs

kurio adresas yru “Saule”. 
Apraszyk aiszkiai apie viską, 
o gausi nuo jo rodą kaip to
linus gėli ji sujeszkoti per val
džias rūpesti.

M.A. Minersville, Pa. — Gal

szieno neszmas. JI

riavo Poviukais nedra^rai prie a • m •' ) * * * ,

— Tetyt, ar asz gausiu Die
vo pilago?

— Gausi, mano mažulėli! 
■tf - 1 7 t

Gausi nuo manos, o nuo mamos 
dar daugiau — atsake tėvelis 
pūslėta Tan'ka per mažulėlio

jo p ritink eis palėlainse:

vo pilago?
— Gausi,

iszblyszkusi veidą 
mas.

da, galingas, ^etiszdžiuvusias but ir teisybe, bet ar žinai tu-
ranką®, (čariszka uniforma, ant mista, kad nęvisados laikrasz- 

tiH'galli skelbti teisybe deT dau
gelio priežaseziuž;
turi apsvapstyti ir būti šudžia,

krutinės, kabanti' Vyties dry
žiu susigriaudindavo ir balsiai

, lt‘ *ll* 1

—- Gauti vaikeliai, - eikit 
uit! Rytoj reiks, anksti.atsi-.

ežia važiuoti — perspėjo tėvo- ,
lis. . ;•

Dar užirąuke pusk utini kar
tą:

/“Gul sziandiena,
szienoj?* pabueziavo ant szie-

pravirkdavo.
—- Gana' vaikeliai, - eikit

♦F

S1 f _
kelti, nps reiks Itiiku in Ijažny-

Redaktoris
» 

ar toji teisybe kartais nepada
ro visuomeniszkos" bledes, da 
daugiau apkalbu ir nesutrkiinn,

r

lis.’
o tankini1 kyla isz to ir da ne- 
9^ W* ■<-— w W • ■ w w RF-WW WWW »-w W » V W W W W V * 7
teisybe reilkia užlaikyti slapty- i* L 1 • A i i b ■ •
magesni atitikimai. girtais

beje, nestik, tolęiu budd gali 

priok tani visuomeniai isž to ne
jau ant apsimatelyti' kaltininkai, 

butu jokios naudos.* 
" į I ' ■■ ■ . , - T

R,. IV Amsterdam, N. Y. — 
Raszta^r Szventas sakot, buk 
Kristus/ likos mikrx’iiavotus 
Ųkl ži o joj Pet Jiyczioj ir mi re 
laja diena po piet apie treczia 

. valandą ir po ninsrleidimpi sau-

]>ervilkdp-
I

Povylūkais nepaprastai nu
džiugo. įlankomis ■ plodamas _ * _ h

« <■ h

UO/ gulinezia mukote, iszejo
•"i < :gulti

J

i

Rytoj -

■ •>

■ t' >

f • '

Lt<»»uT^BkA« GraboritH ( 
K RĖKLAITIS

LRMoją'iiumltąliųi pa
gal naujauata mada ir. 
mokais. Tąrin pagelbf-

■J

pi

RĖKLAITIS
m?’vwvia

j gal naujausia mada ir
i
nlnke motorams. Priei
namos prekes.
‘,,wWtyrent.i.A.
m "‘■"‘"VrilQVA, ....

k _ ___

■, i. C ■ i,, ♦ • - • .4.
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nubėgo prie motutes in kamora
> *

— Mamyt ir man tėvelis
ir vėl kflnuso:

duos 4 ‘ Dievo" pi Iago’* ’. • 
1

asz duosiu! Tu gausi už visus
A * *

TT
W. TRASKAUSKAS

i * T" i M ii

X 1

Taip mažulėli I duos, ir PIRMUTINIS UBTUyiSZKAS 
> GRABORIUS MAHANOY CITY

daugiau, nes Tu už visus ma
žesni® e^i, — a t saike motina sa-
vo mažėjo gal vėle glostydama
ir vi'sali užmirszu^i, kail nesenai 
neduoti žadėjo.

Motute susigraudinusi ♦ del

GRABORIUS MAHANOY CITY• p

v

V
. Laidoja kunua numirėliu. , ! 

automobilius del laidotuvių, krikis* 
llniu vesellju, pasivažinėjimo Ir L t

r >

l’lJ

les, pagal Žydu paprotį likos 
palaidotais. Daugiau aiszkrnt 
nėr ko, Geriausia perskaityk 
tomistą Kristaus gyvenimo or-

Pasamdo ba Stacijes, kurios randasi kož-

810 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
♦

noje molldaknygeje, o ten rosi 
ta, apie ka ausiginezinai <su sa
vo, draugu. »

'.įtal
' J 
.'I
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