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ISZ AMERIKOS
VAIKAS

LENCIŪGUOSE
LAIKE AUGYTINI PRIRA- 

KYTA ANT LENCIŪGO 
PER TRIS DIENAS.

paskutini 'laika laike

Racine, Wis. — Vienuolikos 
metu Raymondas Stratton, ap
sako policijai apie nežmonisz- 
ka pasielgimą su juom per jo
jo augytinius. Vaikas buvo pri
rūkytas lenciūgais prie lovos, 
plaktas ir daužomas per pri
imtus tėvus Ernesta Jobnsona 
ii’ jojo paezia. A bildu dirbo, 
palikdami vaiku prirūkyta prie 
lovos, o
ji net tris dienas prirakyta.

Niekas neimtu apie tai daži- 
nojas, kad nebūtu apie tai isz- 
sitarius jojo priimtoji sesute 5 
metu Etliela, kuri savo drau
gėms pasako kad Raymondas 
yra prirūkytas prie lovos. Kai
mynai pranesze apie tai polici
jai, kuri vaiku užtiko ant pa
stoges.

Johnsonai iszsikalbinejo, buk 
vaiku turėjo laikyti prirūkyta, 
nes tankiai pabėgdavo nakties 
laike pusnuogis ir bijojo ka< 
i^eužsiszaldintu. Vaiku atidavė 
in prieglaudos narna o tėvai tu
rės stoti sude už nedora pasi
elgimu su vaiku.
LIŪDNOS KALĖDOS 

SZIOSE SZEIMYNOSE.
Wjjkoy3arre..l>a;

tuoniolika sierateliu 
nasžles turės graudingas Kalė
das, netekia savo teveliu ir vy
ru. Edwin A. Shirtz, 46 metu 
ir Kazimieras Didževskis, likos 

per neti-

iIatt’bk.)

BIBLIJE ISZGELBEJO 
JAM GYVASTĮ.

Sheridan, Miss. — Rev. Dr 
III. Carter,E. Al. Carter, kuris karsztai* 

kovoja prieszais butlėgerius, 
yra sziadion dėkingas savo bib
lijai, kuria nesze po pažasezia, 
už iszgelbejima jam gyvasties. 
Gryždamas nuo ligonio, tam
sioje vietojo stovo'jo du vyrai, 
isz kuriu vienas szove in ji. 
Kulka pataikė in biblijc ir ten 
pasiliko. Jaigu ne bi'blije, lai 
kunigėlis sziadion Imtu gulėjas 
grabe.
VYSZNIU KAULUKAS 

ISZSPROGO NOSYJE.
York, Pa. — Apie penki me

nesiai adgal, trijų motu mer
gaite Adolfą Laven, insikiszo 
sau in uosi vvsznios kauluka ir 
nosis pradėjo ženklyvai tint. 
Tėvai mano buk tai nuo susi- 
muszimo, paszanko daktara, o 
lasai peržiurėjas kūdikio nose
le, užtomino ka toki augant 
nosyje. Po iszlrau'kimui pare
gėjo ant galo vysznios kaulu
ka. Tynimas nustojo o kūdikis 
sziadion v ra sveikas.

TURTINGA UBAGE.
Albany, N. Y. — Kada pali- 

cije aresztavojo czionais ubage 
Ona McDonald isz Eastono, pa- 
vir<‘’n kad ji ji ne buvo tokia 
rargsze kaip žmoniems iszro- 
de. Kada jaja nuvežė ant pali-

289 
ir tris

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 25 GRUODŽIO 1928 (TUESDAY, DECEMBER 25, 1928)

N UŽ UPĖ' 
^DUKTERIA

MERGAITE SIRGO TRAN- 
DAIS, MOTYNA NORĖJO 

PALENGVINTI SOPU
LIUS; NUŽUDĖ 

. JAJA.

^DUKTERIA

Bnenos Aires, Argentina. — 
Ju.ina Porotti, 33 
de savo 13 metu dukrelių Juze 
idant, palengvyt 
trandu ligoje. Juze nesenei ap- 

liga,

metu, nužu- 

jai sopulius

sirgo nežinoma liga, molina 
paszaukus daktaro ir tasai ap
žiurėjas mergaite,

Vf. 0. BOCZKOWHKL Preu. A Mr.
F. W. BOC2MOWNKI, Kiltor. p®* 40 METAS

PER DEVYNIAS DIENAS
2,700 SVECZIU ULIAVOJO

BE PERSTOJIMO.
Mitrovica, Jugoslovokija. — 
Pranosza, kad Sotines kaime

ISZ LIETUVOS
J '

ŽUDINTOJAS NUBAUSTAS 
ANT VISO GYVASCZIO 

KALĖJIME.
Sz. m. pavasari buvo nužu

dytas Szeduvos miestely Savic
kas Antanas 1!) m. amžiaus. 
Nužudymas invyko sziap: Sa
vickas draugavo su nordonu 
Kaziu, kuris ji kalbino važiuo
ti Kanadon. Tam reikalui rei
kėjo pinigu, todėl Nordonas pa
tarė Savickui Antanui, kad jis 
pavogtu nuo savo tėvo pinigu 
kelionei. Savicko levas laike 
Szeduvos miestelyje krautuve, 
buvo visuomet prie pinigu. Pa
tikėjęs savo draugu ir norėda
mas važiuoti Kanadon, Savic
kas lauke progos, kad paimtu 

Taip sz. m.

1. 1 Jtllll MUdJI.I>vM JiCIAAMVj

netoli nuo czionais, invykp ne
paprastos vestuves — ilgiau
sios ir brangiausios, kokios ka
da buvo.

Turi ingiausio

gražiausia kaimo mergina. To- 
Szvcrciute, dar tik 16 me

tu amžiaus. Tėvai iszkcle jiems 
tokias vestuves, kad visas svie
tas minėtu. Linksmybes ir puo
tos traukėsi per devynias die
nas ir naktis. 550 praszytu sve- 
cziu ir 2,200 nopraszytu gere, 
valgė, szoko, dainavo be palio
vos. Vestuvėms suvartota 6 
karves, 46 kiaules, .16 versziu, 
600 visztu, 300 žasu ir 300 ka- 

lliikiitu; iszgerla 20 tukstneziu 
kvortų alaus,

mis 
g 
rose

ūkininko su-
Aiitanas Zeidelis J V('do

gere

liuose, Stoties gatve 8 
ta

SZIAULIUOSE INVYKO 
ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE.

Sz m. Lnpkriezio 28 <1. Szinu- 
nr., ras-

nužudyla Szepuliene Jeva, 
64 metu amžiaus ir jos tarnaite 
Szlapinskaite. Nužudymo prie
žasties — pleszimo tikslas. Ap
žiurę jus nužudymo vieta, mato- 
si.
priesz keletą dienu. Iszaiszkini- 
mui szios žmogžudystes Sziau- 

deda

'kad nužudymas invvko

liu kriminaline policija 
visas galimas pastangas.

Yczas ir

BEVEIK UŽSIMUSZE ŽINO
MI FINANSISTAI M. YCZAS 

IR FRENKELIS.
Gruodžio 13, vakare priesz 8 

vai. Kauno vidury invyko sun
ki automobilio katastrofa, per 
kuria beveik užsimusze žinomi 
ekonomistai p.p. M.
Frenkelis.

Ju automobilis isz lengvo va
žiavo Duonelaiczio gatve, kol 
sztaiga isz Maironio gatves isz- 
lindo sportinis firmos “Bella“ 
automobilis, kuris be jokiu ce
remonijų i n važiavo in p.p. Y- 
ocz ir Frenkelio automobili. 
Abu automobiliu smarkiai su
sitrenkė ir kelis kaltus apsisu
ko P. Frenkelis, kuris tik ne
senai buvo porgyvenes opera
cija, pritrenktas taip, kad liko 
be sąmones. Tik vėliau kiek at-

su- 
for-

moj. Patys automobiliai vienas 
prieszaki nulaužė, kitam isz- 
huižtas 
szonas.

Invykus katastrofai ‘Bellos’ 
jaunutis szoferis (sako jam bu
vę tik 17 metu ir jis visai ne
teisėtas szoferiauti) keistoku 
budu — palikes savo automo
bili ir pabėgės nežinia kur. Jo 
valdoma^ automobilis esąs tik 
bandomas ir su juo jau daug 
nelaimiu invyko.

nuo levo pinigu.
Kovo 8 d. vakare tėvas parojo 
isz krautuves, 
ir rengėsi eiti, gulti, bet sūnūs 
paklauso levo, ar sutiktu, kad 
jis jam paskaitytu' laikraszti. 
Žinoma levas su tuo sutiko ir, 
kadangi buvo pavargęs, nuėjo 
gulti. Tėvas nusirenge, o kelnes 
su esanezia jose 1000 litu pini
gais padėjo po pagalve ir at
sigulė. Suniu beskaitant laik
raszti levas užmigo. Staiga tė
vas pajuto, kad kas tai isz po 
gal ves traukia jo kelnes. Tuoj 
nubudo, bet kambary sūnaus ir 
kelnių ne rado, be to, komodoj 
nerado dar 200 aukso rubliu. 
Apie invykusia vagysete pra
nesze policijai. Simus pavogęs 
nuo tėvo pinigus, skubiai nuė
jo pas savo dranga Nordona, su 
kuriuo buvo susitaręs važiuoti 
Kanadon. Ta diena, kuomet bu
vo nužudytas Savickas, priesz 
tai buvo daug kartu užejes pas 
Nordona, o pavogęs nuo tėvo 
pinigus, net bėgto inbego in jo 
butą. Liudininkai parodo, kad 
velionis Antanas Savickas in- 
tensiviai draugavo su Nordonu 
Kaziu, kuris kursto Suvieką 
pavogti pinigu ir bėgti Argen
tinon. Pd to Antnas Savickas 
buvo rastas nuszautas penkiais 
revolverio szuviais, kuriu ke
turiais pataikinta in deszinc 
puse krutinės, o penktu in gal
va. Lavono kiszenes buvo isz- 
kratytos. Paliktosios prie la
vono žymes ir liudininku paro
dymai pilnai inrode Nordono 
nusikaltimu. Kvotą apie szia 
žiauria žmogžudyste buvo nu
siusta Radviliszkio nuovados 
teismo tardytojui, kuris, per
žiurėjos byla, perdavė Szialiu 
kariuomenes teismui. Kariuo
menes teismas sz. m. 27 d. nag
rinėjo byla ir nubaudė Nordo
na mitrios bausme, bet einant 
amnestijos instatymu, bausme 
liko pakeista sunkiųjų darbu 
kalėjimu, ant visos 
in kalėjimu.

pavakarieniavoiszty ri no jo 
buk Juze sirgo (randais 
pusbrolis Porėti’ienos mirė nuo 
tosios ligos keli metai atgal, 
motina baisei tuom susirupino, 
o da daugiau inpuole in baime, 
kada dagirdo, buk valdže jo
sios dukrele nusius in kolonije 
kur gyvena tik pv«6.....

laja baisia liga.
Kada mergaite miegojo, ne

laiminga motina paėmus revol
veri, paleido kelis szuviųs in 
mergaite,' po tam paji sau szo- 
ve in krutino bet tik pavojin
gai susižeidė.

Porotti likos arcszlavota, bet 
kaip rodos, bus paleista 
Ii Uosy bos, 
dis negalėjo nukensti kaneziu 
kokias mergaite turėtu savo 
gyvenime,

O kad visur,

atgal

J

vieni serganti

.10 tukstaneziu 
kvortų vyno ir 200 kvortų sli- 
vovieos i— slyvų degtines.

Puotoms naši ba i a’ u s, s ve
siu! ribo 

szieno kūgiuose ir miegojo,

pasibaigus 
ežiai, visai pavargt*

no- 
pabusdami, per dvi dienas ir 
naktis.

SZVENTAS VANDUO 
PAVIRTO SPIRITU.

Pernai didžiąją savaite Dar
bėnų bažnyezioj, kaip
buvo szveneziamas vanduo ir 
žmonių in namus nesziojimas. 
Tokio vandens spirito klekinė
jo neszosis namo ir vienas Laz
dininku kaimo ūkininkas, bet 
parubežine policija ta szvonta- 
ji vandeni vargszui atėmusi ir 
iszkelusi byla už spirito kon
trabanda. Minėtas ūkininkas 
dar iki szioi tebvargstha po 
teismo ir kitas instaigas nere
damas inrodyti, kad blokinėje 

, betbuvęs szventasis vanduo 
ne spiritas.

SU

sigavo.
sitrenke,

P.Yczas irgi galva 
bet lengvesnėj

užpakalinis ratas ir

NUDURE PEILIU.
1-os Kauno* policijos nuova

dos virszininkas perdavė teis
mui Kauno gyventoja Jokūbą 
Grobmana, kuris Lapkriczio 24 
d. 6 vai. Prezidento gatvėj puo
lė- 50 .motu seni Isaka M iii ir 
peiliu gana sunkiai sužeidė jam 
galva. Senis plūdo kraujuose.

Spėjimą, kad nusikaltimas 
buvo padarytas del asmeniszko 
kerszto.

ant 
nes motiniszka szir-

PIRKO VYRA UŽ VIENA 
RUBLI.

Ryga. — Tula motore nusi
pirko nuo kitos moteres vyra 
už viena rubli, ir mėgino
nupirktu vyru iszbegti in Ame
rika, bet visgi pardavusiai pa
gailo savo tikro vyro, ir davė 
žinia policijai, kuri ajd; gelež- 
keiio* stoties suėmė 1 
ir nugabeno in kalėjimą, o at-

ARESZTAI UŽ KOMUNISTI
NES PROKLAMACIJAS.

Kaunas. — Mažeikiu apskri- 
, naktį

in 22 diena

vijos ir padare ant jos krata 
rado josios skarmaluose 
dolerius bumaszkomis 
knygutes isz banku, ■kuriose tu
rėjo padėjus 6,800 doleriu. Pa- 
licije nebulu jaja aresztavoja 
bet rnolerS< pradėjo sknnstis 
buk sena ubage iszbjaurinejo 
visokiais žodžiais praeinanezes 
moteres, kurios jai nedavinėjo 
ahnužnos, o idant atsikratyt 
nuo nuoįbrodžios 'ubages, pa
liepė jaja areszlavoti.* Palicijo 
paliepė jai važiuot namo ir 
daugiau mieste nepasirodyt.

turėtu 
nes ypata serga 

trandais, pradeda puti o kūnas
o ^begel ius t y, lies Bajoru dvaru 

isz Spaliu m. 2.1 
buvo sulaikytas pil. Chinasszmotffis Nukrinta nuo stuo

brio.
imtus daigtus ir drapanas su
gražino tikrajai to vyra žmo
nai.

. Asz- 
dvi11

melu kaimietes Ir-

Paskutines Žinutes
U Washington, D.C. — Pa-

parengta ant priėmimo 
du Dieduko“ 
gusto Sheer;

užmuszti kasvklose 
keta nukritimą anglių.

Abudu vyrai paliko paezes ir 
kožnas turėjo po devynis vai
kus.

NESULAUKE TĖVO SU 
DOVANĖLĖMS.

Palmyra, N. J. — Earl- Coo
per iszejo in miestą pirkti savo 
szeimvneliai dovaneliu ant Ka- 
ledu. Grvždamas namo vėlybu 
lai'ku su daugeliu pundeliu ran
kose, likos pagautas per Phi
ladelphia Rapid Transit dideli 
bosą, kuris ji prispaudė prie 
medžio. Žmogelis mire in kėlės 
minutes palikdamas paezia ir 
szeszis mažus vaikus.
VIETOJE EGLELES — 

GRABELIS, LIŪDNOS 
JIEMS KALĖDOS.

New York. — Viskas buvo 
“Kalc-

szeimynoje Au- 
motina ir tėvas 

pastate eglele, aprėdė, sudėjo 
dovanas del saves ir trijų vai
ku ir lauke Kalėdų. Sztai moti
na iszbcgo in sztora ka tokio 
pirkti. Like vaikai mieg-kam- 
baryje mažiause isz ju Emma, 
radus zapalka, uždege ir lieps
na gavosi ant szlebukes ir aki
mirksnyje apėmė mergaite. 
Ant riksmo vaiku subėgo kai
mynai ir užgesino liepsna, bet 
mergaite mire in kėlės valan
das ligoniui toje. —* Taigi, ma
ži ulele nesulaukė Kalėdų.

MIRĖ ISZ DŽIAUGSMO.
Lancaster, Pa. — Nudžiugęs 

kad tuojaus pasimatys su savo 
tėveliais, kuriuos ketino atlan
kyti ant Kalėdų, Franas Whit
ting, laukdamas ateinanezio 
trūkio, krito negyvas nuo szir- 
dies ligos, o kaip daktarai nu
tarė isz džiaugsmo.

Vietoje gyvo sunėlio, nusiun
tė tėvams in Lebanon, lavona. 
Tėvai tuom labai persiėmė ir mis. 
turėjo nemalones Kalėdas.

gu 1 Ukiszka Dopartmenta aps
kaitymu tai Suv. Vaisi jose ran
dasi 6,371,680 farmu su 934,- 
319,362 akeriu dirbamosios že
mos.

11 London, Angliję. — Per 
eksplosijo guzo po ulyczia 
Kingsway, likos baisei apde
gintais aszteoni žmonis isz ku
riu keli mirs.

II Glenlyon, Pa. — Tūkstan
tis anglekasiu sustojo dirbti 
No. 6 kasykluosia isz priežas
ties nesupratimo apie mokesti. 
Kompanije stengėsi juos 
laikyt.

su-

Linkėjimai “Linksmu 
Kalėdų” Svetimose 

Kalbose

ISZTEKEJO UŽ ŽUDINTO- 
JAUS SAVO TĖVO IR

PRIELAIDINIO SAVO 
MOTINOS.

Miskolacz, Vengrai. — Ana 
diena atsibuvo nepaprasta vin- 
czevone 23
mos Uja, kuri apsivedė su žu- 
dintojum Juozu Drotos, kuris 
nužudo josios tęva. Dvide- 
szimts du metai atgal, Juozas 
Drota nužudo Ludvika Uja ant 
prikalbinimo jojo paezios. Jau
nas žmogus drauge su savo my
lima (paezia Ujo) likos nu
baustas ant daugelio metu in 
kalėjimą. O kad Juozas buvo 
pavizdingu ir geru kaliniuku, 
likos kolos sanvaites atgal pa
leistas ant liuosybes. Sugryžo 
in savo gimtyni kaima ir apsi- 
paeziavo su dukteria nužudyto. 
— Terp abieju kilo labai mei
lingas jausmas ir tokiu budu 
duktė apsivedė su žudintojum 
savo tėvo ir su vadžioto jum jo
sios motvnos. Motina mirė ka- 
lojime keli metai atgal.

BOLSZEVIKU KOVA SU 
TIKĖJIMU.

Leningradas, Rosije. — So
vietinei laikraszczei kanocz 
spiresi idant valdže panaujintu 
kova su tikėjimu ir praszalyt 
50,000 cerkvių, 300,000 dvasisz- 
kuju ir 100,000 zokoninku. Cer
kves Rosijoi da turi turto ver
tes ant keliu milijonu doleriu, 
kurios bolszovikai geistu paim
ti in savo nagus.

Negerai daro tiejei tamsybes 
apasztalai, atimdami praszczio- 
keliams juju tikėjimą, o duoda
mi jiems nieko in josios vieta.
MOTINA PARDAVĖ SAVO 

DUKTERE UŽ 14 
DOLERIU.

Regina, Sask. Kanada. —- 
Mare Cawtkziene, ana diena 
pardavė savo keturiolikos mo
tu dukrele už keturiolika dole
riu. Motoro prisipažino prie 
kaltes sūdo. Kokis tai vyras i^z 
aplįnkinos pirko mergaite. Su-

Angliszkai: Merry Christmas.
Franeuziszkai: Bon Noel.
Lenkiszkai: Wesolych Swujt.
Lietuviszkai: Linksmu Kalėdų.
Vokiszkai: Froehiche Weilh- 
nachten.
Kiniszkai: Tin Hao Nian.
Szvcdiszkai: Glad Julen.
Portugaliszkai: Boas Fostas. • 
Italiszkai: Felice Natale.
Japaniszkai; Kingą Shinnen.
Rumen i szka i: Graciun Felici- 
tatiune.
Turkiszkai: Ichok Yilara.
Czekiszkai: VeselcVanoce.
Vengriszkai: Boldog Karacson- 
yi Unnepeket.
Graikiszkai: Chrystovjena.
Krvotiszkai: Sretan Bozic.
DeninaVkiszkai: Glaedelig Jul.
Holandiszkai: Vrolijke Krest-

jlszpaniszkai: Felices Pascuas, penkių metu kalėjimo.

Motoro prisipažino prie

džo nubaudė nelaba motina ant

i,

RADO SENOVISZKUS 
PINIGUS.

Sant Malo, Francije 
sugrio vinejo 

Tauplersu,

— Ka-
da darbininkai
sena narna Tauplersu, rado 
puodą senu auksiniu pinigu pa- 
cjnancziu isz laiku karaliaus

\ Pinigai turi dide- 
isz juju senatvės ir 

retumo, nes juju mažai szia- 
dien randasi begi jo.

Motelis (gyvenas Židikų mies
tely) su komunistines literatū
ros maiszu. Saryszy su tuo pa
daryta pas Viokszniu miestelio 
gyventojas pil. Leiba ir Eta 
Ch i našai tęs kratos. Kratos me
tu rasta daug komunistines Ii- 
teraturos. Eta Chnasaite suim

si! spėjo

<<*

ta; Leiba Chinasaite 
pasislėpti.

ATSAKIMAI.

i

Li id v ik o 2 
liai verte

savo

DVI MOTERĖLES SUSIPE- 
SZE ANT LAIDOTUVIŲ

SAVO MYLIMO.
Bern, Szvaicarije. — Kad ap

sivedusi s vvras szalia
žmonos dar ir su kokia nors ki
ta draugauja, tai jau paprastu 
žmonių tarpe ne naujiena, nors 
tas retai kada ant gero iszszei- 
na. Retenybe bus tai, kad toks 
draugavimas net vienam mirus 
nesibaigia, bet tada kaip tik 
galingai sukyla ir veikia žmo
nių szirdyse. Taip atsitiko ne
senai ir czionais viena žmogų 
laidojant. Kunigas lydėjo žmo
geli paskutiniam atsilsiui. Ka
pinėse prižengė vienas vyras 
prie dvasiszkio ir sako, kad mt- 
rusojo žmona prasziusi jog pa
laidojimui nepributu tūla kita 
moteris, buvusioji vyro drauge. 
Kunigas ne žinojo ka. veikti. 
Rimtai ir pakeltu balsu sake 
jis paskutinius ‘palaiminimo ir 
atsisveikinimo žodžius. Staiga 
pamate, kai dvi moterys tik 
s*kersoni akim viena antrai 
prieszais sužvairavo. Kunigas 
kalba paskutinius žodžius: 
“pasilik ilsėtis ramybėje
žiną atsilsi.“ mirusiojo tikroji 
žmona ima sauja žemes užberti 
ant kapo, bet staiga insikarsz-

SUEME GINKLUOTA VAGI.
Sziauliu kriminaline policija 

sužinojo, kad pabėgės sz. m. 
Rugsėjo m., isz Utenos areszto 
namu kalinys Barauskas, Alek
sas, slapstosi Mažeikiu mt. Jo 
sulaikvmui buvo imtasi visu 
gali mu priemoni u, nes pastar- 
sis toj apylinkėj vagiliavo. Po
licijos valdinin'kai tuoj nuvyko 
in Mažę i kius, 
szauskiene -
sulaikė esanti jos bute Baraus
ku, pas kuri rado revolveri. Su-

ir pas pil. Ger-
- Gerszauskienc

laikius policija Barausku, isz- 
ais^kino, kad jis slapstėsi visa 
laika pas Aleksa ir Marei joną 
Songailas, Zofija Gorszauskio- 
ne — Genczauskieno ir pas To
ma Kazlauska. Be to, nustaty
ta, kad Barauskas su Aleksu 
Songaila figūravo Linsnakiu 
kaime, TiUkszliu vai. vagiliau
dami isz vietiniu gyventoju in- 
va irius daiktus, 
daiktus šlepe pas 
Gerszauskiene ir
Pas sziuos vogtu daiktu slepi- 
kus policija padare krata, laike 
kurios rado daug vogtu invai-

o pavogtus 
Songailas, 

Kazlauska.

am

Visos va

gyvasties

Teismas szita

G. B. Montreal, Kanada. — 
eina be paliovos in“Saule

visas dalis Lietuvos. Galite už- 
savo giminėms kuria 

gaus be jokio ergelio.
s i ra sz v t

K. S. Scranton, Pa. — Tu
mi stos užklausymas yra kūdi
ki szk a s nors isz j u su rankrasz- 
czio dasiprantame, kad esi ap- 
szviestas žmogus, bet redakto
rius supranta gerai būda žmo
nių, nes del tukstaneziu tar
nauja ir pažysta juju būda ir 
nuomone. Geriause su dispu
tais pasiliauti, nes jokios nau
dos niekam neatnesza.

Naujausi
Po Svietinei Karei

Priežodžiai

Geria n kruopos no kaip♦

milijonas negeru markiu.
Ne goisk kitam to, kas 

tau gali 'būti naudingu.

Kokis ponas, toki liežu-

*

cziavusi padare kitaip. Žemo 
meto antrajai (savo konkuren
tei) tiesog in akis. Szi daro ta
pati. Prasidėjo tikras motoru 
karas su žemo. Kunigas nežiū
rint to aiszkiu balsu tarė mal
dos žodžius. Tik trumpai val-t 
andeloi sustojo triukszmas, 
bet tada prasidėjo visa isz nau
jo.

i
V

riu daiktu, kurie daugiausia 
yra kaimietiszki. Ju tarpo bu
vo ir brangiu daiktu — sida
briniu. Iszaiszkinta, kad Ba
rauskas su Songaila padare 8 
vagystes, kuriu tarpe yra dau
gumas stambesniu.
gyslos padarytos Mažeikiu 
apylinkėje. Visi szio asmenys, 
kaip vagys, taip ir daiktu sle- 
pikai sulaikyti ir adeti ‘kaleji- 
man, o byla pasiusta Mažeikiu 
nuovados teismo tardytojui. 
Barauskas Aleksas, gimęs 1904 
m. Mažeikiu mst. yra policijos 
žinomas, kaipo vagis,
kartu teismo baustas už i n vai
rios, vagystes.

koletą

ABIEMS 150 METU IR NORI 
PERSISKIRTI.

Sziomis dienomis apygardos 
teismas nagrinėjo gana reta 
byla. Szancziu gyventoja Ra
manauskiene 70 metu senele, 
iszgyvenusi su savo 75 motu 
amžiaus vyru jau virsz 50 me
tu, staiga panorėjo persiskirti 
su juo ir prasze teismą isziesz- 
koti 8000 litu jos savistoviam 
pragyvenimui.
Įiraszyma atmetė.

KRUVINAS UŽPUOLIMAS.
Lapkriczio 25 d., kuomet pi- 

liecziai baigė savo szvente, ne
toli Mariampolos invyko bai
sus id liūdnas atsitikimas. Vla
das l’ockeviczius isz Marcziu- 
kines kaimo gryžo isz Mariam
polos (5 kilometrai) namon. 
Prieblandoje nežinomu asmenų 
tapo užpultas, apiplesztas ir 
supjaustytas. Be žado in Mar- 
iampoles ligonine atgabentas. 
Isz jo esą atimta 70 litu pini
gais ir 2000 litu tapo mosios 
kasos knjjgttte. M.

viai.

tasai ant tikrųjų pasidaris tur
tą.

* Kur medžius kapoja, ten 
bus geras biznis.

Visur gerai, 
geriausia.

Kas anksti kole,

Kas kitam duobeles kasa,

bo! bankoj

rnai vt *
ne buvo ant szokio.

Kaip tave mato, taip ta
ve a plak savo ja.

Kas cento neezedina, tai 
deda dolerius in banka.

• Szunc balsai, nesiskaito 
laike rinkimu.

* Grūdas prie grūdo, o kvie-
cziai pabrangs. —F.



I

<

- — — - - ~ * -   r--- • - - - -- --------- --

Kas Girdėt
I

■ i—---------r—

Linksmos Kalėdos!
Bet ar visi maustote apie hž- 

gimusi Kūdikėli?... Ne, ne visi!
Ar visi sziadimi esame links

mi ? O ne! 'Tukstancziai varg- 
szu kenezia varga, beda, szalti. 
Toki tai yra ndlaimingi! Svie
tas yra turtingas ir visko jame 
pilna; tai telkiu vargszu nepri
valo rastis gnt szio svieto. 
Taip, bet randasi daugybe žmo
nių sav-anyliu ir nepaisaneziu 
apie varga artymo.

Juk vargszni, kurio 
szvonte praleidžia
užmirszkrte apie tai, kad ir Kū
dikėlis Jėzus užgimė didžiau
siam varge.

Sziadien laimingiausiu gali 
but tas, ’kuris vargsza snszel- 
pia.

Didžiauses turezius bus pa
laidotas be pinigu — kaipo ir 
didžiauses vargszas. 'Tai ko-gi 
tieji žmones taip labai paskui 
pinigus genasi?

Tasai kurio szvente sziadien 
apv’aikszcziojame pasako:

Mylekie artyma savo kaipo 
” Tai kam-gi da po

nogiu su tais žodžiais burnas 
erzint ir 
per pamokslus primena, jaigu 
ne mes, ne kunigai tojo prisa
kymo nepildo?

Vietoje meiles artymo, pui
kybe, užvydejimai, gmlumas, 
neapykanta ir rūstybe turi pir- 
invbe krikszczioniszkam svie- 
te, nes didesne dalis žmonių 
tiktai isz vardo vra krikszczio- 
niais.

Vargszas, kuris yra sau links
mas ir ant visko linksmai nusi
žiūri, daugiau isz savo gyvas
ties naudojas, ne kaip turezius 
kuris kramtosi save ir
žmonis už niekszus palaiko, to
kis tik del pinigu gyvena o do
leri garbina daugiau už pati 
Dieva.

Jaigu esame linksmais, tai

szita
varge, ne

pora su kokiu Airisziu a?ba 
protestonu ir velka vargeli ko
kiam skiepe. Po kokiam laikui 
pameta, nes josios negali isz- 

ir po tam dairosi ant 
’Poki sportelini ne turi 

o mergele 
ar jis turi už k a ? 

Todėl ne ilgai džiaugėsi isz lo
kio vyro, nes joja pamota arba 
užsidavineja su kitoms, o jai- 
gu ne turi pinigu, tai apvage 
kilus arba insilauže in sztorns.

Katros geidže apsipaeziuot, 
privalo gerai 
kad joju iszrinktos daug 
iszgnlinotu, o i 
joju jaunikiai pinigu nemety- 
tu. Goriausia paimti už paežiu 
varginga mergina, paezodžia 
ir iszmintingu, ne kaip turtin
ga ir palaidūno.

maitvt
k i t os.
veiduko kiszouiuje
ne klausė: ar jis

teminti ant to, 
ne- 

merginos, idant

re i kalinga 
a r- 
ra-

žemiau

Jaigu kam yra 
motore del naminio darbo 
ha prižiūrėjimo vaiku lai 
sz.vkite ant paduoto
adreso. Motore yra uaszle su 12 

Adresas: Mrs.
1329 Orange

metu mergai! e. 
Moshkonis, 
Berwick, Pa.

SL

»

F

4 k 
pats save.

dą kunigai tankiai

visus

Dieva.

su taja linksmybe reike dalin-l 
tis ir su kitais.

Kas tai gali būti, kad tiktai 
tada yra drueziausia priete- 
lyste, kada tiedu prieteliai gy
vena nuo viens kito toliausia?

Ant pažiuro nepaisyk, 
draugiszko susirinkimo ne vie
na motore turi linksma veidą, 
bet tankiausia nusiduoda in lo
va su aszaromis.

Isztikruju gyvenimas žmo
gaus yra tai juokinga komedi
ja ant svieto.

Ant

Popiežius Pijuszas XI 
siuntė visiems vyskupams Ita
lijoj prisakymu insakydamas, 
kad visi kunigai, kurie yra vi
sokiu katalikiszku banku vir- 
szininkais ar direktoriais, kad 
isz tuju vietų tuojaus prasisza- 
lintu.

nu

Sziame laike labiausia musu

.Wodeno arkliu, kuris mitologi
joj yra žinomas (kaipo Sleipner. 
Tas pasakiszkas arklys, girdi, 
turi elnio kanopas.

Pagal smioviszko padavimo
Kristaus gimimo diena nėra Amsterdiimo vaikai padėdavo 
tikrai žinoma; Kalėdų dieduko

KALĖDOS - --
atsiradimo istorija; Kalėdų 

dovanos.
* *- b*5*— » *► . *. A *♦

Linksmu Kalėdų! Laimingu 
Kalėdų!

Kas metai skamba 1
M ilionai žmonių

tie žo- 
i juosdžiai. 

kartoja.
Vieni tai daro isz priprati

mo, o kiti todėl, kaxl tiki, jog 
Gruodžio 25 d. gimė
kuris atėjo in szį pasauli 
liuosuoli žmones nuo 
m i u.

Tacziau faktas vra tas, A

Visas gromatas su padekavo- 
neins ir gerais velinimais, 
kias aplaikome nuo musu skai
tytoju, negalima patalpinti in 
laikraszti, nes t a'l py t limeni jai- 
ses per visus metus. Už visus 
gerus veliniinus, szirdingai 
aržiu visiems skaitytojams. Su
prantame j uju szi rd ingus veli- 

paoina nuo szirdies • ■ . • t • i I

ku-

nimus, nes ] 
ir yra iszrcikszti teisingai. Bet 
negalime praleist ir geru vai
ku, kurie savo tėvams užraszo 
“Sauk1” o viena isz tokiu tu
rime czionais patalpinti:

“Meldžiu priimti prenume
rata $3.00 del mano mylimu te
veliu Balcziunu in Mount Car
mel, Pa., ant kito meto. Mano 
mylimi tėveliai negali surasti 
žodžiu padėkavones del jusu 
geriausio laikraszczio, kuri ir 
asz skaieziau būdamas namie. 
Acziu jums už visiką, pasilieku 
su pagarba Vladas E. Balczu- 
nas, Boston, Mass.“

G romai a raszyta Angliszko- 
je kalboje. Daug aplaikome pa- 
nasziu gromatu nuo geru vaiku 
kurie guodoja savo tėvelius.

• 1

BEDA LIETUVOJE,— 
KAIP RASZO SZITAS 

ŽMOGELIS.

‘Sau- 
, k i e k 

asz nukentėjau szimet nuo lie
taus. Turiu žemes septynis Lek
torius, žeme guli slėnio vietoje, 
pavasaryje apdariau ir apsėjau

1

G a rl ms 11 eda'k tori a u 
les”: — Praneszu jums

i

o kada užėjo smarkus lietus 
aptvindo mano visa pusėjimą, 
žeme buvo ilgai szlapia ir vis
kas supuvo. Kada iszdžiuvo, 
pasėjau jevu ir gerai iszdygo, 
bet žydi n tiems jevarn s užėjo 
szalna ir viską 
ves taipgi supuvo

ūžėjo

jevarn 
suszalde. Bul

ei rugiu ne-

savo 'nualinęs klumpes ant ka
mino, kad Slerpnpr galėtu jas
matyt. Kur.klumpiu nebūdavo o, 
tmi Sleipner nesustodavo, nes 
tas buvo ženklas, kad tuose na-Į 
muose Vtiikii norą. Supranta
ma, Szv. Alikalo'jus nepalikda
vo ten nei dovanu. Ta pa$a/ka 
groieziausia 

žmogus

Szv. Mikalojų

K ristus
pa

linode-

>

Tacziau faktas yra tas, jog 
Kalėdos, b.uyo szveneziamos ir 
priesz Kristaus gimimą. Dau
giau to, niekas tikrai nežino, 
kada Kristus gimė. Klemensas 
isz Aleksandrijos, gal inoky- 
eziausias tyecziojo szimtmeczio 
kri’kszczionis, tiesog sako, jog 
jo laikais Kristaus g 
uos apvaikszcziojinms 
tikrai nustatytas del los pap
rastos priežasties, kad niekas 
nežinojo kokias metais ir kokia 
diena 
niekas nežino ir dabar.

Vienok vienas dalykas 
tikrai žinomas, būtent, tas, kad 
pirmieji krikszczionys Kalėdas 
szvonte ne Gruodžio 25 d., ale 
skirtingai laiku. Gruodžio 25 d. 
buvo pagoniu szventė. Laikui 
bėgant kai kurie krikszcziones 
pradėjo Kristaus 
gimimą M
Kiti tam prieszinosi. Tikro lai
ko Kalėdoms szvesti nebuvo 
paskirta. Bet Romos kriksz
czionys nebuvo per daug skru
pulingi kai del pagoniszku pa- 
proeziu pasiskolinimo. Kaip tai 
i n vyko, — yra iszaiszkinta ki
toj vietoj. Czia pakas paminėti 
ta faktu, jog 
krikszczionvs nustatė Gmodžio 
25 d. kaipo Kristaus gimimo 
diena, tai rytu krikszczionys 
tam pa^iprieszino. Pavyzdžiui, 
Armėnu bažnyczia Kalėdas dar 
ir dabar tebeszvenczia Sausio 
6 <1. ' >r r

Kad 
saulis Kalėdų szvente pasisko
lino isz pagoniu, tatai kuopiu- 
kiausia inrodo Sir J.G. Frazer 
savo knygoj 
Bough.”

Dabar gal bus pravartu 
kai kuriais Kalėda paproeziais 
susipažinti.

Pirmiausia

‘Sugalvojo koks 
nors žmogus, kad padaryti 
siurprizu savo vaikams. (Jima- 
žn ji prasiplatino po visa szali.

Isz Olandijos tas paprotys 
persimetė in Era nei ja. Vokieti
joj ir Skandinavijoj dovanos 
vaikams ne in ezovorykiis arba 
klumpes dedama, bet paslepia
ma kur nors namuose. Tad Vai

da rbo, kol

imimo die • 
nebuvo

lv ristu s yra. girnos. To

vra

“dvasiszka
(krikszta) szvesti.

kuomet Romos

d. kaipo Kristaus

k r i k s z c z i o n i sz k a s lin

4 4 rhef n Golden

su
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suszinrpusMenka suszinrpus kaimo 

grintele. Viduj bėdina. Vienok 
viskas, kaip galima, apvalyta, 
apeziurinta: 
g

galima, apvalyta 
visur žymu nesu- 

;rubnagcs moteriszkcs ranka.
Kertėje stovi mažas staliu

ką^: uždengtas lialta staltiese, 
po kuriu pukso iszdcntas žalio 
szienelio kiloksztelis. Ant stalo 
padėta Dievo dovanu: plotkelo

- pirmųjų krikHzczioniii mei
les ženklas, duonos pladelo — 

maistas,

kai turi pusėtinai 
jas suranda.

Kabinti kojines 
kas) tapo priimta Anglijoj ir 
Amerikoj. Tai lik modifikuo
tas Olandu paprotys. Bet Ang
lai ir Amerikiecziai, Ik ai p žino
te, yra prakiiszki žmones: ezo- 
verykai ar medines klumpes 
neiszsitempia o kojines tempia
si ir in jas galima daugiau do
vanu sudėti! ..

Rusijoj buvo paprotys, 
iJiuo einant mergina stengdavo
si atspėti savo bu$ima vyra. 
'Tradicine to paproezib formu- 

4‘Ateik ir numauk 
kojines. ’'

vaikams, lovai in kojines lieda
vo pinigus. Kai kurie raižyto
jai, ypatingai Havelock Ellis, 
mano, jog kojiniu kabinimo pa
protys dasigavo in Anglija isz 
Rusi jos.

Tai tokia maždaug yra Kalė
dų dieduko istorija.

O darbai’ apie dovanu pirki
mą.

Mokslininkai mano, kad tas 
paprotys tapo isz pagoniu pa
skolintas. Pas pagoniu buvo 
priimta dovanomis apsimainy- 

pa^itin kant. 
Nauju Metu 
: velnio ,pada-

T 
la buvo: 
mano

J

kasdieninis žmonių 
žuvies, grybu trupuezinkas

Tai buvo Kalėdų vilija, 
Kuczios.

Sztai, pasimeldusi priesz 
szventaji paveiksią seda. 
Ian miotoriszke

pa si mol d u.h i

arba

sta-
su scptynerin

APDOVANOTAS MEDALIU

(•panczia- )n(qu vaikueziu. Buvo jinai jan-

ko

A psi vedant

Žiurek, mama! va Kucziu sta
las, yra obuoliu ir rieszutu ir 
dovanele Kalėdoms.

Ir su tais žodžiais jaunas kle-

•J
H

na. Bet veidu iszroile suvargu
si, parsi:sielojasi. Tyliai jinai 
sėdėjo už stalo, nuliūdus, ir 
kaž-ka maste. Gi vaikelis, tary
tum motutes padėjimu, supras
damas, ir sugautas panksztu- 
tis, szale josios kiūtojo.

Pasibaigė vakariene.
na, persižeg

Motv- •r 
plojusi, atsikėlė filio 

stalo. Vaikutis mažoru, žyd
riom kaip dangaus, a'kutcm in 
mamule pažvelgęs prabilo: 

szie-
j

to

Mamute! Kodėl-gi 
mot Kiiczionis pasmils norą no 
aguonų su cukrum, ne obuoliu, 
ne rieszutu,.... kaip pernai-mei 
kad buvo? Kodėl mamute 
kia n ui indus?

Molyną pakele augsztyn pil- 
aszaru akis, tyliai atsidu

so ir, imdama sūneli ant keliu, 
taip in ji prakalbėjo:

Klausyk, Ant anui i mano 
mielasai. Nuo pernai

nas

■bonas parode mot ynai ryszule- 
,'li ant stalo.

— Nuo szioliai, 
kalbėjo toliau klebonas — 

jau daugiau 
ežiu ir bedu: 
mano rūpestis stengtis atsily
ginti 'Tamstai už ta turtą neap- 

1 sakoma, kokiuo geri gimdyto-1 
'jai gali savo vaikelius a]Mlo- 
vanoti, t. y., rūpinsiuos atsily- 4 
ginti už gera, krikszczioniszka 
iszauklejima. Kuomet Viesz- 
pats Augszcziansias palaimino 
mano 1 roszkimams, kuomet ta
pau isz Jo malones kunigu, —• 
nieko daugiau negeidžiau, kaip 
tik tave, mieloji mamuto, isz- 
vysti ramia, laiminga. Kai tik
tai priesz dvi savaites tapau 
szios parapijos klebonu ir czio- 
nai apsigyvenau, 
mano rūpestis buvo — Tamstai 
kamputi parengti.

— O, Vieszpatie! — snszu- 
ko motina — kokios darios lai
mes susilaukiau.

Ir czia isz josios akiu pabi
ro karsztos aszaros, kaip žir
niai. Buvo tai saldžios links
mybes aszaros.

Klebonas linksmai in ja vei
zėjo; už valandėlės tarė:

— O, kad tai visos mot ynos 
žinotu, kad geras vaiku auk
lėjimas — tai visuomenes ge
roves sėkla, ju paežiu laime — 
o, kiek tai butu geriau pasau
lyje!

I

Į
I
i beturėsi

mieloji, — 
ne

rupes
niu) szioliai bus

pirmutinis

f

maszinisias 
, ant 

kurio truko garinis katilas, ap- 
szu tindamas daug laivorin, 
llii'beris notomindainas ant sa
vo gyvasties, inszoko in vidurį 
laivo, iszgelbejo keliolika savo 
draugu ir užsuko gara. Už ta- 
ji darba kongresas jam pado
vanojo Kongresini medali, ku
ri sega 
dgi u s. I 1

UŽ NARSU ATSIŽY- 
MEJIMA.

William Huber, 
ant kariszko laivo Bruce

daug
f

jam prezidentas Uooli-

mintu ir leistu sulaukti links
mesniu Kucziu.

Ir atsiklaupė molyną, priesz 
pa veikslą, irome karsztai mels- 
lis. Mažasis gi Aidulis kartojo 
motvnos maldos žodžius. Pasi
meldė nuėjo gulti. Jau daliai1 
y\ntulis jautėsi linksmesnis ir, 
koliai užmigo, maste-galvojo, 
kaip ir kokiuo budu uždirbsiąs 
sau ir mamutes pragyvenimui 
ir kaip turės abudu linkmesnes 
Kuczias.

❖

Skaitykite “Saule”
♦ ♦

maste-galvojo
11,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tats aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo KckanczIu Il
gu: viduriu užkietojimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), purszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gauai 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.** Nerve li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

sieniniaF

Nuo pernai metu 
daug ir labai pas mus atsimai
nė. Koliai musu tetuszelis-mai- 
lintojelis gyveno, tai ir tau bu
vo galima kas-nors Kalėdoms 
uupirkt i. Dabargi, 
vaikeli, nebeturime 
nebėra, kas pinigu parnesztu... 
Nors, asz ir labai triusiu-vargs- 
tu, bet mano uždarbis menkas.

Tais žodžiais jinai nutylo, o 
mėlynosios akis pasriuvo asza- 
romis.

Ve r k i, ma mu te?... Ne- 
mamute, neverk! Asz jau 

nieko nebenoriu, li'k nebeverk, 
.. Vieno tik noreczian 
i.

— Ko, mano mielasai ?
Kad galeeziau tenai pa

matyti mažiuli Jezu prakarte- 
leje. Ar g

— Gerai

Praėji 
anos 
(

mielasai 
tetuszolio,t i Naujus Alėtus 

Szv. Augustinas 
dovanas vadino “

Kad atpratinti žmones 
paproezio, 

tai pirttiiėji krikszczionys inve- 
de mada per Kalėdas dovano- 

Tacziau kai 
kuriose -szalyse dovanas pirkti 
yra priimta lie per Kalėdas, 
bet Naujus Alėtus pasitinkant. 
'Tuo budu pagoniszkojo pasau
lio paproeziai dar ir sziandien 
tebegyvuoja.

Paprotys siusti Kalėdų svei
kinimus iszsi vyste Anglijoj. 
Anglijoj buvo priimta Kalėdų 
ryta iszkiszus galva pro Įauga 
szaukti praeiviams: “Links
mu Kalėdų! 
pradėta 
siuntinėti. 1846 m. Joseph Gun
da U, Londono artistas, iszleido 
pirmas sveikinimo atvirutes. 
Nuo to laiko siuntinėjimas spe
cialiu sveikinimo laiszku vis 
labiau ir labiau eme insigalcti. 
Dabar kas metai tu sveikinimu 
iszsiuntinejama milionai.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie kitus Kalėdų paproezius.

, jog di
dele dauguma tu paproeziu ir 
apeigų yra senovės palaikai, — 
tos senovės, kuomet apie krik- 
szczionybe niekas ir sapnuote 
nesapnavo.

ru.” 
nuo to. pagoniszko

inis apsimainyti.

per Kalėdas verk

mamute! 
papraszy

mamuto ?..

ir leksz-
* ’*<’*•* 

visokiais valgiais M M /

11.
> dvideszimts metu nuo 

valandos. Vol buvo Kalc
iu. vilija arba Kuczios. Mieste

lio klebonijos languose spindė
jo žiburiai. Stalas apstatytas 
i n v a i r i o m i s 1 e k s z t e m i 
telemis su
Matomai, buvo laukiama svo- 
cziu.

Jaunas klebonas iszlvko 
vaiksztinejo po kambarį ir kas 
vMandele žiūrinėjo in laikrodė
li. Urnai kas subildėjo ant kie
mo ir priesz priebuti 
vežimas.

klebonas

sustojo

tarė

W

— Na, pagalios! — 
sau linksmai klebonas, bėgda
mas priemene n.

'Tuojau pasigirdo linksmas 
pasisveikinimas. Lž valandy
tes meszkenose ir skarose apsi- 
riszusi ineina kambarin inote- 
riszke — toji-pati motoriszke, 
kuri kada-tai taip liūdnai pir
mąsias, vyrui numirus, 
Kuczias. Nors tiek metu
leido darbuose ir riipescziuose 
vienok' iszveizejo gerai, 
gi tokios laimes valandoje!

'Tarusi saldu ir 'puiku 
• kszczioniu-kataliku

“Tegul bus pagarbintas 
apsidairo po 

o gyvos linksmybes

erai, mamute ?
, sūneli, gerai, — 

atsako motina, Antuli glosty
dama: — Ale tik tada tai galė
si, kai bus mažesnis 
Mat, neturi 
vilkti.

Bernytis trupueziuka nulin
do ir prisiglaudo prie mot ynos 

Už valandėlės pra

— kodėl Kalė
doms puosziama eglaites?

l'ikrai in ta klausima nėra 
galima atsakyti. Vieni aiszki- 
na vienaip, kiti — kitaip. Yra 
nemažai ir legendų. Sztai kaip 
.skamba Erammzu legenda. Esą 
tryliktame szimtmetyje buvęs 
surastas milžiniszkas medis. 
Medyj buvo daugybe žvakių.

turim set i. Pasilikau t ikru ubą- Vienos žvakes stovėjusios tie-
gu ir neturiu ne duonos o už- s;šiai, o kitos buvusios apvers-

Lietuviai vedasi (nes žiemos į darbiu nėra jokiu. Esmių labai tos. Medžio virszunej pasirodęs
laiko geriau dėl dvieju...) bet 
dviems ir vargeli geriau kensti 
lyg sinert.

Bet ar tieji jauni žmones 
apsvarsto gerai iszlygas gyve-

. nimof Ar imdamas vyras mer- •r
gina jauna, patogia, papuoszta
kaip povą, apsvarstė apie jo- (įllsziaj 
sios dorybe ir malonumu?

Ar volei, mergina tekedama ^rt(|

pavargęs — nieko neturiu, tik-(kūdikis. Žmones kreipėsi in po-
tai tris mažas dukreles
kin, trijų ir puses metu.

Meldžiu susiniylet ant manoshiiszkinimas buvęs toks: medis, 
i r!esą, 

romata, kūdikis 
I • • >

pen-: jjiežiu, praszydami paaiszkinti, 
ka visa tai reiszkia. Popiežiaus

ir prigclbet mano padėjimo 
pagarsinti szita mano gi 
gal susimylės ant manos gera-

su-
mažoms aukoms

representuojas žmonija, o 
— Iszganytoja. Gi tie

siosios žvakes reiszkenczios ge-

I

Eli

szelps
Amerikieeziai ir

nors
nors

praeiviams:

sveikinimo

t 4

Laikui bėgant 
laiszkai

dima pasakyti ir

Mokslininkai suranda

kuo gerai
szaltis.

apsi-

mamute, kas

mano

valgė
pra-

>
ypaez

kri- 
pasveiki- KALENDORIAIm a:

Jėzus Kristus! ’ ’
kambarį, 
szyptelejimas nuszvieto josios 
veidą.

— Sveikinu Tave ir laimi
nu vienatini vaikeli, — tarė ji
nai susijaudinus, rankas in ku
nigą isztiesdama. — Vienok gi 
susilaukei nuosavaus kampelio.

— Sau ir mamai, — tarė 
bueziuodamas jai

ranka. — Iszsipilde, sztai, tiek 
metu troszkimas. Dieviszkusai 
Kūdikėlis mums

ANT 1929 METO v

krutinės.
kalbėjo:

-— Pasakyk, 
reikia daryti, kad turėjus pini
gu drapanoms ir dovanoms? 
Pasakyk! turbut, žinai.

— Reikia mokintis,
vaikeli. Keikia darbuotis.

— Tai aszenai, 
mok i nsi uosi, darbuosiuos 
tiktai pinigu turėtume.

— O ka gi tu su jais veik
li žkl a use Autui io

mamute 
kad

T 4
J

Ka> prišauna Viena Doleri 
: aplaikya 4 Puiku* Gurbiniua _ 
: Sieninius Kalendorius ant 1929 s ■* <— 

Prie kožno kalendoriaus =

Ik

3
□ 
3
J
S

pamyksi*. Kalendoriai I

I 
Puikei its- H

meto.
yra prisiūta ssventuju kalendo- 
ris su |
turi krcpsziuka del ssulra, špil
kų ar scepecaio. L------- —
marginti ir išspjauti.

Ant adreso:

W. D. BOCZKOWSK1 - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

rus žmones, o apvirtusios—blo
gus. Nuo to laiko, esą, kriksz- 

tureczia už 'ka misi- .ezionys ir pradėjo savo namus
J

pamislina kada, kad.pjj.j-įj duonos. Siunskito aukas Kalėdų eglaitėmis puoszti.u z vyro ] 
tasai gudrus jaunikaitis, kurisLnt szio adreso: 
moka gerai suktis szokyje, ran
ka spausti neszioje ant “hip”| 
paintuke su munszaine, bus pa-j 
vyzdingu vyru f Ar nors viena 
mergina apsvarsto, kad mal- 
szus vaikinas gali būti geres
niu vyru negu iszlaižytas spor- 
telis? Bet merginos kimba prie 
tokiu iszlaižvtu katinėliu ir 
nieko sau isz to nedaro, jaigu' 
tokis sportelis paspire taja

Europe — Lithuania 
’ Kauno redybos, Panevėžio aps.
I Sidabravas pacztas, Datiszkiu 

kaimo,I Steponas Sereika

ti k graži

mergina kaip supuvusia bulve. I 
Apie malszu ir dora vaikinelil 
ne nori ne pamislint. Merginom 
tokis sportukas geriausia pa
tinka kuris fundina arba tran-

tumei? —- 
motvnele.••

— Nupirkcziau 
puiku sejona, sau 
liuką.

—- 'Taigi, sūneli, mokinkies! j 
Asz darbuosiuosi, 
bus pragyvenimui, ir praszy-. 
siu Vaikelio Jėzaus, kad Jisai 
tau padėtu užaugti ir kad pas
tų n sau ir man pragyvenimui 
užsikrapsztyti galėtumei!

— Mokysiuos, mamuto

i

Z

Tamstai 
gražuPAJESZKAU DARBO. alkSuprantama, tai 

pasaka, kuri su tikrenybe nie
ko bendra neturi. Mokslininkai • I

j: kurie senovės .laikus tyrinėja, 
suranda, jog romėnai vartoda
vo eglaites laike Saturnalijos 
szveneziu 
Medžius paprastai dekoruoda
vo Balio atvaizdais. Todėl da
bar ir yra manoma, kad Kalėdų 
eglaites puoszimo paprot i krik 
szczionys pasiskolino isz Ko- 
menu.

Kuriuo budu insigyveno Ka
lėdų dovanu pirkimo 
tys ? Kas sugalvojo Kalėdų die
duką, kurio su didžiausiu 
kantrumu laukia vaikai?

Olandjoj nuo senu laiku yra 
užsilikusi tradicija, kad Kalė
dų nakti Szv. Mikalojus jojo

a p va i kszcz i o j i mo.

fe klebonas, £

Aid. farmos arba už džonito- 
riu. Jeigu kam reikalingas te
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes

kad uždir-
palaimino.

S
$ e t tl
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
. , Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Boll Telefonas 1430-R

Iszbalsamaoja ir laidoja . mirusius 

azia nuo paprascziauslu iki prakil-

papro-

kosi naktimis bambiliais. O ar vi’ok,^L\plnlu.\PB,^"^?a™’' 
tdkis bus paezedus ir darbsztus į niausiu. Parsamdo automobilius de) 

• • * * * J vesellu, kriksztyniu ir 
ateina. O tankiausia sueina in kitiems pasivažinėjimams.
tai merginai ne ant mislies nc-’iaidotuvlu,

Z I

ne-

kasiklose negaliu jau dirb
ti. (J.18)

John Laskey,
Box 392 Gilberton, Pa.

(J.18)

Gilberton, Pa.
• i 7

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

Dr. C. A. Žerdeckasl
LIETUVISZKAS DENTISTAS 
*’ — - —; — -       -

T AM AQUA, PA.
S Kalbu Lietuviazkai ir Nuteikiu
> goriausi patarnavima.
> 100 E. BRQAD STREET

J Trust Co. ‘ Banko.
Ant virpinus Peoples _ . ~ k

r

M

— Mokysiuos, v^,

darbuosiuos. Tada prirengsi no 
tokias Kuczias, kaip kad szia- 
dien. Bus tada ir aguona sudien. Bus tada ir aguona 
cukrum, ir obuoliu, ir rieszutu, 
ir da ko. Ant stalo tada bus ir 
tokios dvi szviesos 
kaip prie tetuszio kad buvo.

— Viskas bus, vaikeli, tik 
augk sveikas. Dabar, Antuli, 
pasimelsime in Dioviszkaji Ku- 

^Jfdikeli, kad Jisai mums palai- į• J'.I' L:' '-IH' -P ' ' ' ■ ' ' :■ I! . .

žvakes

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- *-------
3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., i 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn.. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysįtą 
kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento.
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Kryželis
Paveikslas isz szios gadynes 

musu gyvenimo.

It

Jonas su cigaru dantyse, su 
skrybėlė ant galvos i nėjo in sa-
le ir iszfdvede szokt mergina. 
Kokis ten szokis galėjo būti 
girto žmogaus! Su pasibjauri- 
nimru reiiko galva nukreipi nuo 
tokio reginio.

Aile kasgi ta dora musu Jo
ną taip perdirbo, kas atmainė; 
jame ta gera pobūdi, kas pri
verto ji iszkrypt isz doros kė
lioj — gal paklausi mielas 
skaitytojau.

Atsakyt ne sunku: — Nodo- 
pikti bendrai

1 nejaus gavo 
pribuvęs ir

nei sz Įeidinėjo

ros draugystes, 
arba sėbrai!

Jonas kaipo sztarkas vyras 
darba ir in ežia 
uždirbdavo labai

gerai. Nusimanydamas ant dar
bo dirbo geležies dirbtuvėje ir 
gaudavo mokestios galop po 
tris dolerius ant dienos! Pelnas 
puikus!

Isz pradžia
veltui skatiko, ne ant reikalin
giausiu reikalu, apart tu ku
riuos turėjo iszduot ant gyve
nimo.

Bet ilgainiu susipažinęs su 
nedorais sėbrais kurie, patys 
eidami nedoru keliu, isztrauke 
ir ji isz doros kelio. Žinomu 
daigiu yra visiems tas, jog tarp 
kokiu žmonių busi, tokiu ir 
pats pastosi. Jonas palengvele 
pradėjo (wimirszt Dieva, kas 
kart reczian lankytis in bažny
czia, kas karta reczian melstis, 
nes ant to no turėjo laiko, ka
dangi laisvas valandas nuo 
darho praleisdavo draugystėje 
padykusiu ir isztvirkusiu drau
gu Vokiecziu ir Amerikonu, vi
sai szalindamasis nuo savo tau
tos žmonių. Mete szalin ir pri
gimta tautisytka kalba o pamė
go Anierikoniszka-Angliszka— 
o nors nuo gero kalbėjimo sve- 
timtautiszka kalba da toli bu
vo bet k ulbėjo ir 
t uom, jog 

polenderis, 
savo

didžiavosi 
” o ne 

nors tik patsai 
“ ka-

• i

Vadino savo “ 
dangi kožnam lengva atskirt 
viszcziuka nuo ant ūko. Jonas 
praleidinedamas 
žaislu, vdlai sugryžilumas 
mon neturėjo vėliaus jau nie
kad laiko pasimelst, todėl ir 
pamirszo suvisai apie savo pri
žadėjimu mirsztancziai moti
nai. Pamirszo taip-gi ir apie sa
vo numylėta ir tikrai mylinezia 
ji Anita, kuri tuo lauk tik vien 
del jo kente skausmus szirdies 
ir liejo karezias aszaras. .Jis 
smogesio visai jau nejeszkojo 
dorose mislyse, maldoje ar baž- 
nyczioje bet tik ant dugno stik
lo ir stiklelio. Sugryžes girtas 
net ir apie persižegnojima už- 
mirszilavo, visai lodei pamir
szo ir apie kryželi gauta nuo 

ir keldavo 
kaip gyvulys o no'žmogus, nes 
apie tikyba visai pamirszo.

vakarus ant
na-

pasimelst

motinos. Guldavo

Skaisti saulele 
szi lt u.s

VI.
Pargryžimas Jono.

meto savo 
spi nd ui i us paa ūks uo-

jant (kožna daigteli ant žemes.
Tai Lietuviszka saulele nuo 

gražaus daogiszko žydrio žiu
ri ant Lietuviszkos žemeles, ap- 
szvietineja gražius laukelius, 
lankas, miszkus ir kaimus. Me
lo taip-gi savo spindulius ant 
žinomo mums kaimo, ant gra
žios kalveles ant kurios tarp 
medžiu gražiame darži ūkyje 
stovi senas medinis kryžius.

Medžiuose .prie kryžiaus 
cziulba paukszteliai, ant žemes 
po kryžium sėdi liūdna gelton
plauke Ona, sėdi po maldai ir 
mislina.

— Nėra Jono, nėra, Dievas
tik žino kur jis yra, gal kur 

O kad ir pargryžtupražuvo•••

dabar tai jau per vėlai.

0jn.uju£j,w' 
/

PUIKIAUSES GOTISZKOS MADOS MALDNAMIS AMERIKE.
Sztai maldnamis statytas 

prie Chieagos Universiteto, ku
ri ana diena szvontino, o kuri 
padovanojo John Rockefeller, 
milijonierius . Planus padare 
arkitektas Bertram Goodhue.
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po tam da ant puses — ir da 
ant menesio.

Bet dabar
baigė.

Ir tėvas ir

jau viškas pasi

k < 1 r~

ranko-

Vincas ilgiau 
laukti ne nori. Už dvieju dienu, 
Nedėliojo, vietinis prabaszczins 
pagarsins užsakus jos su Vin
cu, naszlhi...

— Viskas pražuvo... 
tojo Ona.

Tame paeziame laiko klūpo
jo ant kapinyno prie kapo su 
mediniu kryžium kokis tai pa- 
kdlevingas. Apkabinęs 
mis kryžių, graudžiom aszarom
liejo sudžiovusia žeme Ikapo. 
Matomai po laja veleną, tame 
kape silsėjusi kūnas mylimos ir 
brangios jo szirilžiai ypatos...

Po ilgokai valandai pasikeje 
lyg sustiprintas maldos, pradė
jo žengti smarkiu žingsniu nuo 
kapinyno link kaimo. Iszvydes 
da isz tolo kalvele, kur stovėjo 
senas krvžius da * labiau su- 
linksmėjo ir žingsni paskubi
no. Prisiartinos areziau nusi
ėmė skrybėlė žiūrėdamas in pa

ku nezios Iszganyto- 
kada nuleido žemvn

akis idant pažiūrėt kur atsi
klaupt, urnai lyg 
jimu iszvydo klupojanczia po 
kryžium mergina. Klūpojanti 
matomai nogirdejo prisiarti- 
nanezio žingsniu, kadangi net 
dabar atsikreįpe ir 
dvieju susitiko o
abieju tu žmonių iszsiverže bal
sai džiaugsmo.

— An i t a!
— Jonvti!
Abudu apveikti jausmais ne- 

apribuoto džiaugsmo, 
vienas kitam in glebius.
vienok tuojaus atszoko ir su
prato ka daro; Vincas ir lau
kiama artyma diena vestuvių 
atėjo jai ant misliu... Apsarko- 
smarkiai, iszsiverže isz glėbio 
Jono ir, paslėpus veidu in del
nus, isztare su matomu skaus
mu :

veikslą 
jaus, o

su nnsistebe-

akys ju- 
isz bumu

mėtėsi
Anita

Per vėlai!
Po tam kaip iszgazdinta stir

na nubėgo namon.
VII.

Sugryžimas Jono ant doros 
kelio.

Jonas pasiliko prie kryžiaus 
)>a(s vienas. Buvo apimtas nu
sistebėjimu, džiaugsmu ir bai
me. Džiaugėsi radęs savo nu
mylėtinė, stebėjosi josios pato
gumu ir gražumu, o iszsigando 

“ per-žodžio kuri ji ji isztare: 
vėlai!”

Kam-gi sugryžo atgal in ta 
kaima, jeigu pražudo ja. 
volai ” 
jog Ona*
prižadėjusi jam laukt jo su- 
gryžtant nors ir deszimts me
tu, iszte'kejo jau už kito vyro. 
Tos mislys kaip.*kad užmusze 
ji ant‘vietos, jausmai visi su- 
miszo jo azirdyje

“Per 
ta žodi aiszkino sau 
jo numylėtinė kuri
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'Daktaras Bonenfaut. nore- 
dainas atsiminti, patylom kar
tojo : 4 ‘
— Ir beregint jis prabilo:

l’ai)), atsimenu, ir labai 
nuostabu atsitikima; tai indo
tn i istorija.
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Kalodu atsiminimas I...
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rni. istorija. Asz rnaezinu ste
buklą! Tai)), ponios, stebuklą,stebuklą
Kalėdų nakti.

Mano kalba gaji jus
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in taip tolima, svetima krasz- 
ta — jau nėra!... Nusiminęs 
kaip kad norėdamas lame žo-

ai -

y

dyje rasti koki susiraminimu 
kartojo:
gn'...”

Tokioms mislimis buvo už
imtas jaunikaitis pargryžes in 
savo gimtini kaima, bet pride- 

apsakyti taipgi kas priverto 
visu svietiszkn 
kas sugražino ji

“atgal in svietą,

ra 
ji atsižadėt 
smagumynu, 
ant doros kelio nes kaip žino
mo blogos draugystes iszvede 
ji isz to kelio, kodėl pamėto 
viską ir gryžo vela in savo te

nors svietur jam buvovyne, nors svietur 
gerai ir linksma.

Sztai viena karta kada gry
žo velvba nakti namo nuo to
kiu, kaip augszcziau minėjau 
zobovu, einant jam siaura uly- 
czait(‘, užpuolė ant jo trys nak
tiniai “rankpelniai“ — pleszi- 
kai ir žmog-žudžiai, kokiu 
Ami'rikoj visai netrūksta.

Money, hands up! — pa- 
szauke vienas isz ju.

Tieji žodžiai iszblaive Joną 
turėjo prie savos da 30 

doleriu. Ne norėjo pleszikams 
ju atiduot. Jo smarkios rankos 
kumszczia vieton laikyt pakel
ta, nupuolė su smarkumu ant 
sprando Valkatos žmogžudžio, 
kuris artinosi su revolveriu 
rankoje link jo idant iszkraus- 
tyt kiszenius, bet to nepadaro, 
kadangi nuo smūgio Jono par
griuvo ant žemes.

" ... BDu kiti isz pradžių atszoko 
nuo narsaus Jono.

— You gadem!... — prata
riantis, degdamas ap

maudą antras pleszikas ir at- 
kiszo tiesiog in krutinę savo 
aukos, revolveri.

Bligstelejo ugnis, trinktelėjo 
szuvis, Jonas smogtas in kru
tinę pasviro... Da mato lyg per 
migla, boganezius szalin nuo 
jo žmogžudžius. ‘

Help — gelbėkit — pa- 
szanke da sielvartiniu balsu — 
ir griuvo ant žemes.

— /Poliaus bus:—

kuris

re per

y

»>rankpelniai 
žmog-žudžiai

wv.pradžia atszoko

szalin

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

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

ltr*,

Viskas pražuvo.
. Ir tikrai taip buvo.

Ona praszo tovo idant nesi- vien tiktai, kad be reikalo su
skubintu su apvyravimu jos.'gryžo, nes ežia jau jis liereilka- 
Tevas ant-galo .paklauso dide- lingas. ‘Tos, del kurios atliki- • • a 1 i • , e 1 I • • «• « * 1 * *

bet jaute

dubintu su apvyravimu jos. gryžo, nes ežia jau jis jĮereilka- 
m ____1 1 s _ _ i*i I t« n* ai* • t 1 • 1 •

liti praszymu dukters ir atide- nėjo taip dideles, pavojingas
I >• . I . « « . ■ • •jo vestuves ant visu metu — o keliones, del kurios nuvyko net

CAPITAL STOCK >125,000.00 < 
SURPLUS IR UNDIVIDED 5

PROFITS >623,858.62 <

Mokame 8-czia procente ant 1 
sudėtu pinigu. Procente pride- J 
daru prie Jusu pinigu 1 Sausio a J 
1 Liepoe. Mes norim kad ir jut < 
turėtumėt reikale eu musu banka > 
nepaisant ar mažas ar dideli*. <

4

G. W. BARLOW, Pro.
J. FERGUSON, Vice-Prw. Ir Km.
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auste- 
dubinti, mano, kuris nieku netiki, 

j Vienok asz maeziau viena ste
buklai Sakau, asz ji maczian 
savo akimis. Ar asz buvau tuo- 
mi nustebintas? ne; nes jeigu 
asz netikiu justi insiti’kini- 

!inams, asz tikiu tikėjimu ir ži- 
Jnau, kad jis kalnus verezia. 
Galecziau cituoti daug )>av‘yz* 
džiu; bet asz jums tai daryda- 
masu galiu susiaurinti mano 
istorijos pasekmes (effot). — 
Pinui ausin asz prisipažinsiu, 
kad jeigu nesu galutinai persi
tikrinęs ir atsivertęs, isz to ka 
maczjau, mažiausia asz buvau 
labai nustebintas. — Tašyk asz 
buvau kaimo gydytojas, gyx?c- 
nau miestely Rolleville,
mandijos vidury. Tais metais 
žiema buvo baisi. Pabaigoje 
Lapkriczio, po smarkaus savai
tes szalczio, priverto sniego. 
Isztolo buvo matyti stori debe
sys slenkanti isz sziaures. Vie
na naktimi prisipildė kloniai 
sniego.

Viensėdžiai, su ju keturkam
piais kiemais, prisidengė, kai
po ikokia uždanga,
szarmuotais medžiais 
miega po stora ir lengva sniego 

— Jokio kaime judė
jimo, ne triukszmo. Vienu var
nu pulkai skraidė padangėmis 
ieszkodami gyvybes; veltui nu
sileido ant lanko jie drubeno 
savo dideliais snapais sniegą. 
Nieko nebuvo girdėti, tik gau
sus bo perstoges sniegas krito 
ant žemes. — Taip tęsęsi pil
nai asztuones dienas, paskui 
perstojo. Žeme užsivilko stora, 
penkių pėdu bnlakona.

Tacziau, tris savaites vėliau, 
dangus diena ir nakti buvo mo
lynas, aiszkus kaip krisztolas,
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TARADAIKA

Ner

dideliais
rodos

(Duotae per abudu.)

Tai jau Kalėdos, o ka, 
l’uriin pa poryt nors szi, ta, 
Isztikruju nežinom kaip 

pradėt, 
O ežia vis uogai j nutylet. 
Taip,

r I'

J
A menke linksmos

Kalėdos,
(> Lietuvoje vargai ir bėdos,

Žmones nusjmine,
Reike mokėti padotkus dide-
, liūs vaikino.

ne gali sugauti,
Tai nežino kur pinigu gauti,

< )i beda, beda, nė t cypė, 
Sunku nuo jos atsikratytio.

'riek to, bus gerai,T
Nuslinks visi vargai, 

l'egul tik žmones gerai 
padarys, 

oro persimainys, 
O del musu Amerikonu da’ 

gana gerai, 
Kol sveikata yra ir eina 

darbai, 
Bet kaip žmoneliai apsieina

r 11

O viskas ant <>•

y 

Kaip gerai, tai nieko jiems 
neapoina.

Da tik tiek primysim, 
Ir jum trumpai padainuosim, 
Kad užsilaikytumėte gražiai, 

Ir pridereneziai,
Svetimtaueziu nepikti ūkite, 
Jokiu kliksmu ir vaidu 

nedarykite.
o sz vent ei gal k a dažinosim 
Jum gražiai padainuosim, 
O dabar velinam del visu, 

Žmonelių doru, 
Linksmu Kali ėdu, 

Idant Dievulis apsaugotu 
nuo bedu, 

O dabar pas savo meisteri 
nueisim, 

Ant Kuczios užeisim,
Apie savo bodas pakalbėt, 

Ir gerus vėlini mus jam sudėt.
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NAUJAS DEM0KRATI8ZK A.S KLIUBAS NEW YORKE.
paveikslas naujo demokraliszko klinbo, kuri pasta-Sztai 1

te ant I nion Square ant East ir 17-tos ulyczin New \orke.

pelke, jam pasirodo ant sniego 
kiauszinis; iszlikro, padėta ant 
sniego, buvo kiauszinis. Jis pa
silenkė, norėdamas )>ersitiksin- 
ti, iszlikro, baltas kiauszinis. 
Jsz kur jis butu? Kokia viszta 
ežia padėtu kiauszini I Kalvis 
stebėjosi, ir niekai)) negalėjo 
to suprasti; jis paėmė kiauszi
ni, kad parnesztu savo paežiai.

— Veizek, 
sztai kiauszini radau ant kelio.
— Pati pakeldama galva:

— Ant kelio kiauszini- per 
toki orą, hitklajoji tikrai ?

— Bet ne, jis buvo ant pei
kiu, dar truputi sziltas, nesus- 
tinges. Asz ji pasidėjau už an- 
czio, kad neatszaltn. 
vaikarienei.

Tuojau kiauszinis pateko 
marmanezian puodan pas sriu
ba, o kalvis ome pasakoti ka 
girdėjos bažnytkaimy. Pati isz- 
blyszkusi atvydžiai klausė.

— Isztikro toki szyilpima 
kaip asz girdėjau ir per gami
na, girdisi ir kitur. — Sėdo 
juodu galop prie stalo ir pir
miausia valgė sriubos, paskui 
kalvis tope ant duonos sviesto,

— Jus esate, daktare, 
tikintis, bet man pmiekite tik
tai. Apsiima te ja pri statyti? 
argi ne?

ll

no-

Bus tai

sk raisto. irriisi ir kitur.

o jo pati atydžiai apžiurėjo lup
dama kiauszini.

— Be t mažu v ra kas nors 
szi tam kiausziny?

— Kas ten gali būti ? paan
trino kalvis.

—• Asz žinau...
— Et, boba, valgyk ir 

darkyk.
Ji nulupo jo lukszta, jis buvo 

kaip ir visi kiti kiausziniai, ir

ne-

placziausias apielinkes denge szviežias. Kagauda-
žėrintis sniegas ir žiaurus szal- 
tis. Kloniai, murai, pelkes, vis
kas rodėsi mirė nuo szalczio. 
Laukan nesirodo nei žmones, 
nei gyvuliai; vieni tik baltais 
marszkiniais griežiu kaminai 
liudijo pasislėpusia gyvybe,

argi ne?
Asz jam prižadėjau. — mo

jo vakaras, ir naktis; ir eme 
muszti bažnyezios varpas, sius
damas savo skardu balsu in 
beribes erdves, in placziausias 
snieguotas žemes apielinkes. 
Klausydami jo balso grupėmis 
ir pavieniui eme judėti juodi 
szeszeliai. Pilnas menulis, gy
vai nuszviete horizontus, balti 
laukai pasidahe dar aiszkesni. 
— Pasiėmęs keturis stiprus 
žmones, nuvykau in kalvius. 

J v

Apsėstoji vis dar murkė pri- 
riszta ant lovos. Aprengė ja ir 
isznesze. — Szalta bažnyczia 
jau buvo pilna svieto ir labai 
iliuminuota (apszviesta); vie
nu balsu trauke kantonai 
szventas giesmes, skambėjo 
varpelis reguliuodamas isztiki- 
muju judėjimus. — Uždaros ta 
moteriszke su prižiūrėtojais 
klebonijos virtuvėje asz lau
kiau tik momento. — Iszrin- 
kau ta dali, kuri seka po komu
nijos. Visi žmones priėmė Die
va, idant permaldautu jo rūs
tybe. Baigiant kunigui die- 
viszka atnasza vieszpatavo gi
li tyla. Mano insakymu, atvėrė 
duris ir inesze pamiszele. Vos % r

>
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tik ji iszvydo szvieša, sukinu 
pusią minia auksuota cimbori- 
ja ir iszgirdo chorą, ji taip 
smarkiai eme muistytis, kad 
rodės mes neiszlaikysime; ir 
suriko taip asztriu balsu, kad 
persigando visa bažnyczia, 
žmones pradėjo bėgti. — Susi
rietus, iszvertus akis, baisia 
burna, ji neatrodo moteriszke. 
— Vos tik sulaikė, mes ja laiko
me prislėgė ant žemes, 
murmėdama insmeige ji akis 
in spinduliuojanti daikto. Ku
nigas
stovėjo kaip stovyla. — Taip 
tęsęsi ilgai, gana ilgai. Mote
riszke lyg iszsigandus, vis dar 
smarkiai krecziama, bet perei
namai, rėkdama, bet silpnėja- 
mai, stebėjo monstrancija. — 
Ir taip tęsęsi ilgokai. Galima 
buvo sakyti, kad ji akiu nega
lėjo atitraukti. — Staiga apsė
stoji nuleido akis ir vėl atvėrė 
tartum nedrįsdama Dievo aky- 
vaizdoje... Ji nutilo. Ji užmigo 
hipnotizmo miegu, atsipraszau! 
pergalėta aukso monstrancijos 
spinduliu, kurioje buvo Kris
tus pergalėtojas. Kunigas žen
gė vėl prie altoriaus, o tylin- 
czia, be judesio, moteriszke isz
nesze. ;

Sujaudinta bažnyczia užgie
dojo To Deum, padėkos himną.

Gi kalvio pati iszmiegojo isz- 
tisai keturisdeszimtis valandų, 
paskui atsikėlė visiszkai nepri
simindama kas su ja buvo atsi
tikę. — 4 4 Sztai, maloningos po
nios, stebuklas koki asz ma- 
cziau.“ Tai pasakos Dr. Bonen- 
fant nutilo, paskui dar pridėjo: 
“Asz negalėjau atsisakyti, ir 
apie szi atsitikima parasziau.“

iszgirdo chorą, ji taip

ma, abejodama, nustodama, vėl 
pradedama, kalviene eme val
gyti. Josiszkis sake:

— Nu ka! koks skonis szito 
kia uszinio ?

Jinai neatsako nieko; paskui 
tik, staiga, insmeige in savisz- 

isz- 
eme skesezioti, 

galva nukreipė žemyn, ir bal
sei rėkdama nugriuvo ant aslos 
Visa nakti ji muszesi ir dras
kėsi nagais kuna. Kalvis neisz- 
tekdamas jogu ja laikyti, eme 
ir suriszo virve. Nenuilsdama

leisdami tiesiai in sustingusi ki baisiai iszpustas akis;
plonas durnu druožles. kele rankas, 

Laika nuo laiko buvo girdėti 
medžiu braszkejimas, tartum 
ju mediniai sąnariui plysztu 
nuo smarkaus smūgio; kartais 
vėl stora suszalus szaka kris- 

nusibraukdama
žieve ir triuszkindama szaku ji burbėjo: “Jis yra mano ku
ria igel i us.

. Iszmetytos szian
laukus viensėdijos rodės nuto- jau visas pastangas, bet nega
lintos viena nuo kitos per szim- 
ta myliu. Gyveno kai)) kas ga
lėjo. Asz tik viens bandžiau ap

art imi nusius 
kur kiekvienu

ora
V •

da Vo žemėn

i r ten po

lankyti artimiausius savo 
klientus, kur kiekvienu kart 
galėjau inkristi griovin ir būti 
ten palaidotas. — Asz nepoil- 
gam patyriau, 
siautė tikras paslaptingas te
roras. Daugelis mane, kad to
kia rykszte nebuvo 
Pasakojo, esą, nakezia 
davo tai koki baisa, tai smarku 
szvilpima, tai szauksma.... Szi- 
tie balsai ir szvilpavimai bea- 
bejo ėjo isz paukszcziu-emi- 
grantu, kurie būriais skirdo in 
pietus. Bet, pabandykite sugra
žinti iszbailinliems žmoneliams 
protą. Jiems rodėsi invyksla 
kas tai nepaprasto.

Prie vieszkelio, dabar jau jo 
norą, stovėjo tėvo Vatinei kal
ve. Kadangi žmonėms stokavo 
duonos, tai kalvis nutarė leisti 
in viena bažnytkaimi. — Besi
kalbėdamas keletą valandų su 
žinomiausiais sodžiaus gyven
tojais, -pasirūpino kelionei duo
nos ir žinių, ir dar tos baimes

kad kraszte

žemiszka.
ffinĮo-

Pa-ne! jis yra mano kūne!“ 
szauktas ant rytojaus, asz de-

jo:

• I

vau mažiausiu pasekmių. Ji bu
vo pamiszusi.

Su netikėtu greitumu, nežiū
rint daugybes sniego, naujiena 
aplėkė visa kaima, visur kalbo- 

“Kas tai atsitiktu kalvie
nei!“ Isz aplinkui bego žmo
nes, bet niekas nedrįso ineiti 
vidun, klauso jos nežmoniszko 
rėkimo isztolo. — Praneszta 
buvo ir parapijos kleboniu; tai 
buvo jau senas kunigas. Greit 
pribuvęs, laikant kalviene ke
turiems žmoniems, isztiese ran
kas jis atkalbėjo eksorto žo
džius. Vienok piktoji dvasia 
neiszsinesze.

Nieks nepasikeite, atėjo ir 
Kalėdos. Kucziu ryta, kunigas 
atsilankė pas mano:

— Asz noriu, kad ta nelai
minga moteriszke butu szia 
nakti pamaldose. Gal Dievas 
jos pasigailės padarydamas 
stebuklą, ta valanda kuria Jis 
pats gimo isz moteries.

Asz kleboniu atsakiau:
— Visiszkai sutinku su ju

sti nuomone, tamsta kunige. 
Jeigu ceremonijos labai in ja

bepasklidusios po kaima. Priešą veikia, gali būti jį iszgelbeta 
naktį jis leidosi kelionėn. — kitokio vaisto. \ 
Akįmirksny, einant per viena 1 Senas kunigas man kalbeSenas kunigas mgn kalbėjo:
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K. RĖKLAITIS ( 
Lietuvl«*k*a Graboriu« J 
Laidoja numirėlius pa- j 
gal naujausia mada ir M 
mokslą. Turiu pagelbi- i 
nlnke moteroms. Priel- I 
narnos prekes.

610 W. Kprare Si., 
r MAHAKOT CITY , PA.

f'O# MAKIETM , 
tamaqca,pa.
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LINKSMU KALĖDŲ!
*■ * ip

\7ISIEMS"17ISIEMS musu skaitytojams, kaipo ir visiems j 
prieteliams t<Saulesff

szventies, siuneziame szirdingus velinimus ant sziu
*

isz priežasties szios ;
į

LINKSMU KA’LEDU
*

Lauždami plotkele, dalinamas
»*ml.....

su visais, ve-
w •« .« jsrsftrtar1 •L7

tindami Linksmu Szvenciu sziam atejnancziam ® 
mete, idant visus Visagalis Dievas iszlaikytu svei- ®

sziam atejnancziam $į

’✓iwinrn w o7x*w />-i aW»

katoje, ramybia, giliakije ir prailgytu gyvaste ant 
szio svieto. Redyste “Saules.”

—— mi > ii ■ mu..........ii ...............—m

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St.* Shenandoah* Pa.

site pilnai užganėdinti.

Nubudimo valandoje suteikiam
Palaidojima

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERA1

..... i ■>■■■— m .........i mu iwr i n „i i 

da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokesoziu ir galite

PAJESZKOJIMAI

$5 goriausi patarnavlma.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu- 

flS site pilnai užganėdinti.
Isz Mahanojaus jeigu kas purei- 

*1 1 Muk m m. a -k X m Mm -k • • i Muk M
$Į džlu man telofonuoti o pribusiu in 

deszimts minutu.

Į kalaus mano patarnavimu tai mel- 
mnn fnlnfrimmH n nrlRlialll 4q 

Telefonas 872,

Pennsylvania Power & Light 
elcddrikine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir G 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka-

pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito

Asu Mikolas Babarskis pa- 
jeszkau savo szvogerkos Elz
bietos Budrienės, ir jos dvieju 
mergaieziu, Zabelės, 10 metu 
ir Onos 8 metu. Turiu svarbu

UU11U U|JgUl DA1I1HJV till V DAHIV, • • ’ • 1 T

puslapio ir nusiunskite ant že- reikalu kaslink ja turto. .Tu te
minus padėto adreso. va "žmusze kasykJose.Ga) jos
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts.,

Allentown, Pa.

nieko apie tai nežino. Trys met 
tai atgal iszvažiavo in Newar- 
k’o aplinkine. Meldžiu atsi- 
szaukti po adresu:

Mr Mikolas Babarsl.is,
415 E. Union SI., 

Tamaqua, Pa,

(lt.
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kompanijos kasikius 
dit'ba, tik po dvi ir tris dienas 
ant savaites. , , teipgi nedirbs 
iki ketverge ryta.

— Linksmu Kalėdų visiems 
Mahanojiecziams.

’ iftpketVergo ryta. Lehigh Val- 
hompanijois kasikius blogai
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— Visos Readingo kasyk
los musu aplinkinėje sustojo 
praeita Petnyczia ir nedirbs
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KUR HOOVERIS SILSESIS PO SAVO KELIONIAI.
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— Ona Licgiutc ir Ona 
Striėlkiute iszkeliavo ana die
na pas gimines in Rochester!,
N. Y. ir Worcester, Mass., kur 
svecziuosis kėlės sanvaites.

Frackville, Pa. t Mikolas Že- 
lionis, mirė pas savo duktere 
Tasila Burke, 224 So. Whylam 
ulyezios, sirgdamas koki laika. 

; Velionis gimė Lietuvoje 71 me
tai adgal, pergyvendamas A- 
me?ije apie 50 metu. Laidotu
ves atsibuvo Subatos ryta; k li
nas palaidotas ant Lietuviszku 
kapiniu Mahanojuj.

( LAIKE KALĖDŲ
<:» _____

4 «

t Jau atėjo tieji laikai,
. Visi linksmi kaip maži vaikai.
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Vienas kita gražiai kalbinąs, 
Ir dovanėlėms dalinas.

- Nyksta visi nesusipratimai, 
Žydi vėl gražus draugiszkumai.

„ Kodėl kilo taip žmonijos 
‘/Rodos kaip isz kokios vergijos.

skaiseziausia,
>

Tokia didele ramybe, 
4; Ir tikriause linksmybe I
.Jau vėl žvaigžde toj

, Ir Angelu pulkai didžiausi
Pranesza -mums naujiena 

(linksmiausia
j Apie Užgimimą Kūdikėlio 

skaiseziausio.
Veda piemenelius ta žvaigžde 

szviesiausc,

•
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szviesiausc

Kada naujai iszrinktas prezidentas Hoover sugryž isz sa- 
sustos Miami, Floridoje, pasvo Pietines Amerikos keliones, 

Jamesa Deering, szitam puikia m palocelyje priesz iszkeliavi- 
ma in Washingtona.

Kalinio Liūdnos Kalėdos
Sunku akmenėliui vandenyje gulėti,
O man da sunkiau nekaltam kalėjimo kentėti 

Pražuvęs vargdienis, 'pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Kalėjimas muravotas isz didžiu akmenų, 
O langai nupinti storu geležų....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Durys užrūkytos su didžiu zomku 
Už duriu stovi sargas su ginklu...

Pražuvęs vargdienis, -pražuvęs visados 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Reik diena iszmisti su duonos, svaru, 
O nakti gulėti ant pliku naru....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Nematau ne saules szviesiu spinduliu 
Ne auganeziu lauke žaliu žolynu....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

y

)

” In Betleju pas Jezu 
f Brangiausia.

Veda ir. Tris Karalius, 
Tu laiku daug-galius. 
Visi in viena vieta vyksta, 

.Ir Ji kaipo Karalių ant
Karalių iszpažysta.

♦ * *■
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t Sziais laikais nereikia jau
• Nuo lauku su avelėms eit

daugiau.
Paskui žvaigžde skaiseziausia

, In Betleju toliausia.
? Mes nueisim in bažnyczia,

Jo palikta mums koplyczia.
...Pasimelsim ir padekosim,

‘ * i:~i_________i______ _____
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vIr linksma giesme sugiedosim. 
Garbinam Vieszpati mums 

naujai užgimusi, 
Del mus tiek daug kontejusi. 
Tegul Tave garbina visi,

^Suaugę ir maži,
Teguli gieda Chorai didžiausi
Angelu ir žmonių

1 ‘ skaitlingiausi.>>
D. M. N‘-te.
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Ant žmonių ranku žiba žiedeliai,
Ant mano ranku skamba kandamai.... 

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Ant amoniu kojų žiba bateliai,
Ant mano kojų skamba gelažai....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Neturiu tctuszio, ne matuszes,
Nėra kam iszirkti isz tos nevalęs....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Neturiu broleliu, ne seselių, ‘
Nėra kam iszpirkti isz tu nevaliu....

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Neiszeisiu ant laisves jau niekados.

Neturiu kaimynu, ne giminiu,
Nėra kam iszimti isz tu nevaliu...

Pražuvęs vargdienis, pražuvęs visados, 
Nesugryž ant Kalėdų niekados.

X

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvopavimas, 
Katarišzkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 80 motu. 
Preke 25c por paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-735 MULBERRY STREET 

READING* PA.
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvlu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Cantra St. Mahanojr City, Pa*
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from an old fable

s’AND
MONKEY

MISEK
Asz Mare Kržyte, po 

Bufifkevicziene, pajeszkau Kas
parą Jonaiti. Kas žino ar gyvas 
ar miros, jaigu gyvas kur gy
vena, tegul atsiszaukia ant 
adreso: (lt.

Mrs. Mary Buskeviczicne,
418’/2 E. Lloyd St., 

Shenandoah, Pa.

tegul atsiszaukia

*
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Pnjeszkau savo giminiu Ame
rikoje, asz Marijona Stuczkic- 
no, po tėvais pavarde Bražinc- 
kinte, isz Dubravu kaimo, Sei
riju Vatecz., ir Ali t aus Apskr. 
Pajeszkau savo dedes Polito 
Marei nones ir jo sunu: Berna- 
sziaus, Kastanto ir Prano. Vi
su pajeszkau Mareinoniu paei- 
naneziu isz Lietuvos, (’imaniu- 
nu ‘kaimo, Leipalingio parapi
jos. Praszan labai kas žinotu
mėt apie juos praneszti nes tu
riu svarbu reikalą apie juos su
žinoti. Praszan praneszti ant 
žemiau padėto antraszo. Taip
gi pajeszkau savo seseles Mar
tos -Bražinckiutes, po vyru pa
varde Baruseviczieiie, paeinan
ti Dubravu kaimo, Seiriju pa
rapijos. Kaslink jos žinaneziu 
praszan praneszt. Už tat pri- 
siunseziau szirdingus padeko- 
nes broliams Lietuviams. Ant- 
raszas mano to’kis:

Europe — Lithuania. 
Dubravu kaimo, Seiriju Vate.
Alytaus Apskriczio.

Marijona Stuczkiene.

Pajeszkau savo broliu Anta
ną ir Mika Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan-

i;

A Miser once kept a Monkey for a companion. 
One day when the Miser Was away the Monkey 
threw all the silver and gold out of the window. 
The Miser raved and tore his hair and uttered all 
manner of threats agaįnst the beast. 
But his neighbors said to him, 
may be foolish to throw away money as this

doah, Pa. Paeina isz Su valku 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

John Laskey,
Bok 392 Gilberton, Po.

Linksmas Balius
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6* Be calm, man, it
i® 1

-I v

have done.”
I / ‘

* Nowadays, people as a rule do not keep their savings lying about 
the house (although we do know of cases where thousands of

* dollars were buried in the cellar floor or stuffed in a mattress).
? But is your money IDLE? Is^it earning more money for you ? Is 
! it working for you ?
The way to make your money work and earn MOR E money for yon 
is to INVEST your savings; We send money by mail every 3 months 
to thousands of people who have invested their savings in

>• ' y 6iii. ;» / I. 1 < ' A į' f V' T. . 1 ;i ,.h
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Pennsylvania Power Light Co.

monkey did, but it is worse to let it lie idle, as you
ft

the house (although we do know of cases where thousands of

• !-1’'
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But is your money IDLE? Is it earning more money for you ? Is • 9 • fl . Xf

Atsibus antra diena Kalėdų, 
Seredos vakara ant Norkcvi- 
eziaus sales. Grajis pirmos 
klasos orkestrą visokius szo- 
kius. Užpraszomi visi atsilan
kyti. Inžanga vyrams bus 65c. 
Moterems ir merginoms 35c.

666
yra tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekoea

sales.
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X 1RED STOCK
It’s SAFE and PAYS

OVER 5% ON YOUR MONEY4

Our Preferred Stock has paid dividends every 3 months 
WITHOUT A BREAK ever since the fir S* shares w 

issued over eight years ago.
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1 Buy your shares
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting your requirement*)
° 1 for.................aharea your W Preferred Stock at price
/ of W7.00 and accrued dividend per share. Send bill to me ahowlng exact 

amount due.
□ 1 wiah to subscribe for................. shares your W Preferred Stock on Easy

Payment Plan of gio per share down and *10 per share per month until 
•97.00 and accrued dividend per share has been psld.

O Please ship....................shares your IS Preferred Stock at 997.00 and
accrued dividend per share wltn draft attached through

Name of Your Bank
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...aharea your 9S Preferred Stock at price

aharea your W Preferred Stock on Baa
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We maintain a
Resale Depart* 
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
whomaywishto 
sell their shares
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NAUJO METO PARODA

PHILADELHPIA
1 DIENA SAUSIO

Specialis Treinaa Utarninko nakti

Iszeb 
. 1:30 
. 1:30 
. 2:21

Isz
Shamokin ..........................
Mt. Carmel..........................
Ashland ..............................
Shenandoah ......................
Girardville ..........................

2:00 
2:28 

Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 

6:00Pribus in Philadelphia ....
Grįžtant—Specialis treinas apleis 
Philadelphia 6:20 vakare, teipgi 
ankstesnis treinas 3:50 popiet no
rintiems greieziaus važuoti in Sha
mokin* Willliamsport ir t.t. Ti- 
kietai geri tik ant specialiszzku 
treinu.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavaa
Tiki.ta.




