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York. Trukiai isz

NESUTIKO SU PACZIA, PA
ŽINOJO KAD APSIVEDI- 

MAS BUVO KLAIDINGAS 
— LIUOSAS.

pa veliu imas ne 
o tik turėjo

Milwaukee, Wis. — Stanis
lovas Žlobek, pagyvenęs su sa
vo paezia metus laiko, dažinojo 
tik ana diena kad padare dide
le klaida o tai vra: kad ne vra 
vyru moteres su kuria gyveno 
ir buvo nuolatiniam pabludi- 
me jog yra jojo tikra motore.

Motore, su kuria Žlobck ap- 
sipaeziavo, vadinosi po tėvu 
Valinsko. Juju gyvenime nebu
vo sutikimo nuo kokio tai lai
ko ir daojo prie to kad Zlobek 
atsisako nuo maitinimo savo 
paezios. Supykęs nusidavė in 
stula ir peržiurėjo knygas kur 
persitikrino kad ]>ali, su kuria 
gp’eno, ne yra tikrai jojo pati 
nes szliubinis
buvo iszpildintas 
pavelinima nuo sūdo ant apsi- 
vedimo. Žlobek isz to labai nu
džiugo ir pasidaro sau baliuką 
isz džiaugsmo. Kada apie tai 
dažinojo uoszve, užvedė teismą 
prieszais ženteli už apleidima 
paezios.
DU VYRAI NUŽUDĖ SAVO

* • • PACZIAS.
Mellon, Ky. — F. S. Nallie 

nužudo savo paezia po tam at
kreipė revolveri ant saves. Szu. 
vis nuplesze beveik visa dali 
veido, mirdamas in trumpa lai
ka. Szuvis nuplesze paežiai pa- 
kauszi galvos.

Port Erie, Pa. — Paimszus 
atsitikimas atsibuvo czionais 
per kapitoną James Grenfell 
kuris nuszove savo paezia ant 
ulyczios. Kapitonas plaukda
mas ant mariu nebūdavo namie 
per beveik visa meta o pacziu
le, pasinaudodama isz tos pro
gos, turėjo prielaidini su ku- 

praleidinejo linksmai
visas dienas. Vyras parvažia
vęs namo praleisti Kalėdas už
tiko isz netycziu ir padaro ne
labai moteriai mirti.
6 METU MERGAITE ATLI

KO ILGA KELIONE.
Philadelphia. — Szesziu me

tu Agotuke Benesz atliko ke
lione po svetimus sklypus pati 

snvirszum 12 tukstan-
myliu, pakol nepribnvo 

p*is savo tęva. Mergaite iszke- 
liavo isz Syti jos, Damasko ir 
po ilgai kelionei gavosi giliuk- 
ningai in czionais. Moka tik ke
lis žodžius Angliszkai. Mergai
te gimė czionais bet motina ap- 
sirgus, daktarai paliepė jai va
žiuoti in tėvyne. Motina po ko
kiam laikui mirė o
siuntė laivakprte ant kelio ir 
pinigu idant pas ji atvažiuotu.

Sztai maža mergaite atliko 
tokia ilga kelione o ežia suau- 
gia bijosi važiuoti in 
miestą.
NUKANDO SZUNIO UODE- 

GA UŽ 10 DOLERIU. T • I
Franklin, Pa. — Juozas Ro- 

kosz ėjo isz laižybu su keliais 
draugais isz 10 doleriu kad nu- 
kas szuniui uodega. Keturi 
draugai laiko szuni o Rokosz 
nukando jam uodega ir iszlai- 
mejo deszimtine. Bet kaip szuo 
apie tai mistino tai savo nuo
mones apie žmog-žveri negalė
jo iszreikszt.

MH. 49M

ri uom

viena, 
ežiu

tėvas nu-

didesni

A >

ScVanton,, Fa. — (Vietiniai 
Medėjai McCarthy broliai 
William ir Lee rado Focono 

mvlios 
sanitorijos 

kuri isz drapanų ir 
Atminąs

PATOGI DAKTARO PATI 
PABĖGO SU SAVO SZO- 

FERIU NIGERIU.
McCarthy

girrioj apie kovirtis 
nuo Dr. McGinty 
lavona, 
dantų, Atnanas Szalna 
Sora tono pripažino, kad tai jo 
dėdės Miko Szalnos, 30 metu, 

, Jis isz minėtos sana- 
dingo septyni suvirsz 

metai atgal. Dabar parvežtas 
in Scranton 
Stepanausko.

Mikas Szalna, buvo geras 
gerai prasi gyve

da ug metu laikės ’kar-

lavonas 
tori jos

isz

ir phlaidotas p.

buvo
Lietuvis, ir 
nes. Jis, 
czerna. 1922 m., susirgo nervu 
liga ir padėtas 
AI cG i n t y sa na t or i jo j 
Počono.

Isz sanitorijos jis

gražioj
y

D r. 
arti Mt.

pabėgo 
nakezia. Isz syk dažinota, kad 
jis ten Pocono girriose pakly
do, del to gimines ir draugai 
suorganizavo “ablavas“ ir 
per kelias dienas aplinkos gi
riose jeszkojo, bet be pasek
mių. Baisios tankynes neperei
nami raistai kliudė jeszkolo- 

Ten galėjo kas 5 pėdas 
atstu praeiti ir liepatemyti. 
McCarthy broliai dabar net v- •r *
ežia užėjo ir rado, toj paezioj 
apylinkėj, kur jeszkotojai per 
kolos dienas “

ablavas

.JUS.

tas i 
kavp, bet nerado.

girres szn-

ISZPLESZE KUPARUS IR 
PAĖMĖ 2,640 DOLERIU.
Johnstown, Pa. — Vladas 

Vlodecki insigaves in kamba
rius keliu Iburdingieriu atple- 
sze juju kuparelius paimdamas 
s nežodinius 
iszdume po velniu. Vlodeckis 
pribuvo ant burdo pas Nalep- 
kus tik dvi sanvaites adgal ir 
ta ja diena sakėsi kad serga o 
kada visi iszejo in darbus, ta
sai rakalis iszkrauste (l)urdin- 

pasieme

2,640 'dolerius ir 
po velniu.

gicriu kuparelius ir 
vieno nauja siutą.

KARVE TURĖJO DVI 
SZIRDIS.

Anderson, Pa. — Ben Ernst 
farmeris, patrotino labai nau
dinga karve kuri krito negyva 

Fa rme ri s b u f lama s 
perpjovė

ant lauko, 
veterinaru, perpjovė karve 
idant persitikrini priežasti pa- 
stipimo. Pasirodė kad apriez 
paprastos szirdies, karve turė
jo da viena szirdi, tuojaus už
pakalyje plaucziu. Kada antra 
szii’dis pradėjo plakt, gyslos ne 
gulėjo paneszt staigaus plaki
mo kraujo ir toji truko.

PALICIJA BUVO SVOTAIS 
SZITAI PORELIAI.

Pittsburgh. — Anufras Bag- 
dilla, nubodes jam laukti idant 
jojo mylima tekėtu už jo, o ku
ri jau kelis kartus buvo atsisa
kius atiduoti savo szirdele del 
Anufro, apskundė jisai savo 
mylima Janina Linto už prisi- 
savinima jojo 260 doleriu ir pa
ėmus pinigus jmukszMe iszle- 
ke kitur bet dede jaja surado ir 
atvežė in czionais. Janina pa
regėjus Anufreli saldžiai nusi- 
szypsojo, jam szirdis nutirpo ir 
prižadėjo su juom susivinezia- 
vot bet Anufrelis karta būda
mas apgautu, antru kartu savo 
mylimai neintikejo ir nutarė 
tuojaus imti szlinba. Palicija 
nuvedė jaunavedžius pas skva- 
jeri kur buvo liudintojais suri- 
szimo mazgo.

\ TN ow
West u susivėlino net po 10 va
landų, 
szalcziu ir 
lenais.

GRYŽES SU EGLAITE NA
MO RADO ŽMONA IR KŪ

DIKI SUSZALUSIUS.
Grvžds isz

priesz pen-

aplcisdama pa- 
vyro pasiėmė su 

visokiu Ibrangcnybiu

San Prancisco, Calif. — Pa- 
licija suėmė dalyje miesto kur 
daugiausia yra apsigyvenusių 
nigoriu, labai patogia balta mo
tore Emilija Briggs, pati dak
taro Orlando Briggs isz Santa 
Clara, Calif., kuri
kės sauvailes dingo isz namu ir 
kaip pasirodė, buvo pabėgus su 
nigeriu Ira Johnson, kuris bu
vo szoferiu pas -daktara. Drau
ge su motore detektyvai aresz- 
tavojo ir josios juoda meiluži 
u žlda ryd a m i k a loji me.

Daktariene 
slogia savo 
savim
vertes ant. 10,000 'doleriu ku
riuos davė nigeriui idant už
statytu o beveik puse tu pinigu 
nigoris jau buvo praszvilpes.

Kada apie tai dagi rd o dak
taras isz pradžių nenorėjo tikėt 
idant jojo patogi pacziule taip 
butu ‘7 
nigeri u 
do teismą ant persiskyrimo nes 
su jaja nenori daugiau gyven
ti. Briggs’iene paliko namie du 
mažus vaikus.

žemai nupuolus kad su 
isžbegtu. Daibar užve-

kad priverstinai inki- 
nosi,

ISZ LIETUVOSKONGRESMONAS IR KETU
RI KITI ŽMONES UŽ- 

MUSZTI.
Washington, 1). C.

i

isz priežasties 'dideliu du szventemis, 
viesulu ranezeris Guv Pratt radosnieginiu

Kel.i laivai nuskendo, 
pasažieriniai laivai susivėlino 
Ibaai, 
Eroplanu pa ežiai in 1 
sustojo lekioti per 12 

Chicago nupuolė apie 
liu sniego, daug žmonių keneze 
szalti iribada. nes negalėjo isz- 
oiti isz šlubu pirkti maisto ir 
kuro. Michigan ežeras tiesiog 
pasiuto ir padare daug bledes. 
Miestas a])laike Iliados ant mi
lijono doleriu, 10,000 žmoni u 
turėjo nukasti sniegą mm uly- 
czin kas miestui kasztuos puse 
milijono doleriu.

Bostonas ir kiti 
niai miestai nukente daug nuo 
szturmo. t
NESIDAVĖ PASIBUCZIUOT 

— NUDURTA.
Jersey City, N. J. — Už tai

plaukanti isz Nuropos. 
(’hieaga 

I -dienu.
14 eo-

Vyrui
’i iszke

mimic, mote-

Havre, Monl., 
miszko namo su eglaite Kale

li ill kauntes 
sa

vo žmona ir kūdiki negyvus — 
suszalusius.

nesant 
pasiėmus kūdiki buvo

iszejus atlankyti kaimynu 
vėlinsiu už pusantros 
Brisdama giliu sniegu ji tai]) 

už ptisvars-

, gy- 
mvlios.

*r

nusikamavo; kad 
ežio nuo kaimvnu namu krito 
ir su kūdikiu suszalo.
AGENTAI ĮMINĖJO KY- 

SZIUS IR VOGE ALŲ 
ISZ BRAVORO.

Mount Carmel, Pa. — Kon- 
sztakelis Jonas Pogoželskis ir 
jojo keturi pagelbininkai likos 
arosztavoti už sumuszima pro- 
hibieijos agento Francis Flood 
ir jojo draugo. Isz to pasidaro 
daugiau ergelio ir dabar Pogo
želskis užmetineja ir pranesze 
valdžiai buk prohibicijos agen- 

kad nesidavė pasibucziuol. per tai, kurie saugoja vietini bra
vorą, i minėjo kyszius, 
alų isz bravoro ir pardavinėjo 
kitiems ri da. kitus prasižengi
mus. Savo iižmct’mojimus už
tvirtino po prisiega ir liudin-

pakraszt i-

imine jo voge

tyrinėjimo.

NUNESZE SAVO NUPJAU
TA KOJA IN LIGONBUTE.

— Su savo 
po pažasezia

Pikta-

Joną Porting, naszle, Mrs. Ma
rne Grundy likos perdurta .pei
liu ant ulvczios. Motore likos 
nuvežta in ligonbuti o nudbro- 
dis meilužis likos uždarytas ka
lėjime pakol naszlele neiszgis. tojais ir nusiuntė valdžiai ant

PERBUVO PO ŽEME 92 
VALANDAS.

Nashville, Tenn. — Pavton 
Clifford, jaunas prasižengėlis, 
stengėsi pabėgt isz kalėjimo ir 
jiasislope po grindimis
daris mėgino iszsikast po sie
na kalėjimo ir iszsigaul ant 
linosvbeš bet visos vietos buvo< ■

apstatytos kalejinio sargais.
'Piktadaris persėdėjo po že

me 92 valandas be valgio ir 
vandens ir ant galo iszlindo isz 
skyles nes suprato kad pabėgi
mas bus bevaisingas ir pasida
vė.

ISZ SARMATOS ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Pennbrook,
mas Freidburg turėjo dvi pa- 
czes: viena feyyneje o kita czio
nais. Kėlės sanvaites adgal an
tra pacziule su kuria czionais 
gyveno, kokiu tai nežinomu bil
du isztyrinejo buk Abrahome-

NESZPOSAUK SU MESZKA.
Los Angulos, Calif. — UŽsi- 

goros gerai Nicolas Sacetti, sla- 
torius, nusidavė in tvaria kur 
susitiko su meszka kuri, nepa- 
kurstyta, nieko pikto niekam 
nedaro. Bet girtam Nicolui už
sinorėjo paerzint meszka su ta
baku1 o
szo nieszkai tabako in 
meszka pagriebus szmntoriu in 
glebi, apdrasko baisiai veidą ir 
krutino.

Vos gyva szunutoriu nuvožė 
in ligonbuti kur po teisybei isz- 
sigydins isz.savo žaidulivi bet 
ženklai meszkiniu nagu pasi
liks ant'jojo lyg smert.

MUNSZAINE PRIEŽASTIMI 
TEV-ŽUDINSTOS.

Delmont, W. Va. — Nesuti
kimas 'namuose buvo priežas
tim užsikeisejimo ant savo pa- lis turi kita paezia ir pradėjo 

n oi’o j o 
nuszaut Irvin Horton kaipo ir 
savo keturis vaikus bet pats 
buvo nuszautas per savo vy- 
riause duktere Blanche. Inir- 
szes farmeris iszeidamas isz na
mo korszino niržudinimu visos 
szeim^mos apie kadaginio duk
tė. Hortonas sugryžes namo ge
rai užsitraukęs munszaine, pa
griebė kirvi ir užklupo ant sa
vo 16 metu dukters Eiles kuria 
baisiai sužeidė po tam ėjo tro
pais ant virszaus norėdamas 
su kapot paezia bet in laika atė
jo Blanche su revolveriu szau- 
dmna in tęva keturis kartus nž- 
muszdama ji ivnt vietos.

BAISUS NUBAUDIMAS 
VAIKO.

Buffalo, N. Y. — Mrs. Jova 
Danoskiene iszkepus duona pa
dėjo prie pecziaus. Tame laike 
atėjo prie duonos penkių metu 
vaikutis ir užmynė su koja ant 
gulinezio kepalo duonos. Moti
na baisiai perpyko už tai ant 
kūdikio kad “szventa” duona 
sumindžiojo, pagriebė vaikuti 
ir inmote in karszta pecziu. Ant 
riksmo kūdikio subėgo kaimy
nai ir iszeme beveik užtroszku- 
si kūdiki. Nelaba motina likosi 
per kaimynus atiduota in sū
dą. > .

Allentown, Pa. 
nupjauta1 koja 
kuri buvo nutraukta per Le
high Vailes tavorini truki, Mi
kas Jastroski nuėjo in ligoni ui
ti idant jam duotu priežiūra. 
Jastroski norėjo užszokt ant 
freitobet buvo numestas po ra

ku rie nu]) jo ve jam koja
lyg kelio. IJzriszo koja-gali su 

s,.

tais

t

Pa. — Abraho-

ežios gyvasties kuria

per

t
T

jam baisiai apie tai iszinetinet 
ir prigavima josios. Jisai taip 
tuom susisarmatino jog nutarė 
atimti sau gyvastį. Nuejas ant 
virszaus in miegstube, atsuko 
gazo kranukus kur 
vėliaus pati negyva.

ji surado

ŽENKLAS ANT DANGAUS.
Czionai-'Centerville, Nev. 

tiniai gyventojai ana diena re
gėjo ne pa prasta pasirodymą 
ant dangaus. Szviesioje nakty
je, apie puse vienuoliktos va
landos, davėsi matyt szviesa 
ant dangaus, po tam vela sute
mo ir pasirodo szviesios žvaigž
des o viduryje buvo matyt 
aiszkiai 'du menuliai o tarp ju 
nežinomas pavidalas kokios tai 
vėliavos. Rogejilmas buvo ma
tyt per beveik 42 sekundas. Gy-
yentojai tvirtina kad tai yra 
teisybe ir szimtai žmonių pri- 
sižiurinejo tam nepaprastam 
dangiszkam regėjimui. -
NEW YORKO MAJORO AL

GA BUS PADIDINTA.
New York. — Pradedant 

nuo naujo meto New Yiorko 
majoro Walkerio alga bus pa
didinta iki 40 tukstaneziu do
leriu ant meto. Priesz lai ap
lankydavo 15 tukstaneziu do- 
1 ..... .. . . J ..X ..lenu ant meto.

*

— (leis
dami at laukvt i savo szeimvne- 
les greitai ant Kalėda kongres
menas Kaynor isz Springfield, 
Mass., su keturiais draugais 
iszloke su eroplanu apie 300 
pėdu in ora, staigai eroplanas 
sugedo ir nukrito žemyn už- 
muszdamas visus ant vietos.
ISZVEŽE KŪDIKI IR 1,800 

DOLERIU.
Mrs. Emma

su keturiais
su IV administ racijos 

sa rgy bos v i rszi 11 i n k-a s

Boston, Mass.
Ludington netikėdama in ban
kas, insinvo pinigus in maža 
paduszkaite savo kūdikio. Du 
burdingieriai kurie radosi ]>as 
jaja ant burdo, prasze idant 
jiems pavėlintu iszvežt kūdiki 
in parka. Motore ant to norin
gai sutiko. Kada burdingieriai 
nosugryžo po kokiam tai lai
kui, Ludingtoniene pradėjo ne
rimaut. Po keliu valandų pali- 
cija surado kūdiki su vežimėliu 
bet iburdingieriu ne paduszkni- 
tes su ]> in i gaiš da lyg sziam 
laikui nesurado.
ADVOKATAI PRIESZINGI 

PROHIBICIJAI.
San Francisko, Cal. — Drau

gu ve miesto advokatu, ant sa
vo susirinkimo apsvarstinejo 
prohibicijos padėjimą ir nuta
rė stengtis panaikint taisės 
kvailas tiesas. Laike balsavimo 
546 balsavo ])rieszais prohibiei- 
ja o tik 103 už prohibicija.

pinigus 
savo

Paskutines Žinutes

LENKAI KĖSINOSI PA
GROBTI LIETUVIU PO

LICININKĄ.
Isz Utenos apskrities prano- 

szama, kad Lapkriczio men. 17 
d. nakti, 
rajone,
policininkas Kaminskas iszejo 
prie administracijos linijos 
tikrinti sargybas. Kaminskiui 
einant pro Vta'iszniunu ka|)iis 
netoli nuo administracijos li
nijos Lenku pusėj pasirodo du 
Lenku kareiviai ir grasinda
mi ginklais pareikahivo pakel
ti rankas ir pasiduoti.

Kaminskas suskubo
lept i už medžio ir in už]) neli
kus szove du kartus, 
m’ut vdami 
ninko suimti,

pasis-

tamsoj

Lenkai 
nepajėgsią polict- 

atsiszaudvdami 
pasitraukė ir nakties
pradingo.
SZIURPUS INVYKIS VIL- 
KAVISZKIO LIGONINĖJE

Vilkaviszkio ligoninėj • Jur- 
po sunkios 

operacijos eme klegėdamas 
vaikszczioti, bandė isz II auk- 
szto per Įauga iszszokti; lai re- 
pasisekus padaryti, iszmuszc 
I'ivnga ir stiklo sk voki ra pa?i- 
piove.

KEISTAS PAPROTYS. <
Bubiai. Kauno aps. Pas mus 

kaimuose vra užsilikę, ar nau- 
keisti paproeziai.

gis Sze rm 11 k szi i i s 
eme

R

’1

/

pi

'■\į

X 'fį

i

jai užgimt*
Pav: jeigu vyras jau paauga 
ir gali su visais kaimo vyfats 
draugauti, tuomet ji kiti vy
rai inszventina iii vyrus: jis 
turi pa statyt i gerai degtines 
ir deszru. Szi keista paprotį 
turi ir panos atlikti: jos taip 
pat duoda vyrams degtines ir 
deszru: tuomet jas veda szokti 
ir skaito* tikromis panomis.

SUDEGE MALŪNAS.
Lapkriczio m. 10 d., sudega 

pik Dauginczio Jono, gyv. Nu- 
P1 unges vai., vandens 

Nuostoliu padaryta

‘41

11 Philadelphia.— Per -eks
plozija gazolino naujoj statu
moj Szv. K ml i kelio katalikisz- 
koj bažnyczioj ant Duncannon 
Ave., užsidegė vidurys bažny- 
czios bet greitai liepsna likos 
užgesinta.

11 Hamburgas, Vokietija. — 
Astronomai surado ant saules 
plotina kuri galima matyt su 
nuoga akia. Plotinas turi 15,- 
525 myliu aplinkui 
kari 'didesnis ne 
svietas.

U Belgradas.

marszkiniais, sulaik)rdamas 
krauja, po tam paėmė nupjauta 
koja po pažasezia ir nuėjo in li- 
gonbuti pasi remdamasis ant 
szmoto Jentos. Daktarai nema
žai stebėjosi isz to žmogaus 
kantrumo ir iszlaikv'mo skaus
mo.

STRAGIOS PODUKTES. 
X,

Jackson, Miss.— Supyko už 
tai kad ju motina per greit no
rėjo vela apsivesti, josios duk- 

Adella Purdys, 
su szluotoms ir

lauke pribunant jaunikio Gro- 
vorio Hoffman. 'Kada tasai vos 
žeiffge per slenksti, užklupo ant 
jojo kai]) v i esu lota dukreles su 
szluotoms ir taip baisiai ji pa- 
vieszino kad tasai buvo pri
verstas pabėgti. Bet. ta vakara 
susiejo šit motina slaptai ir isz- 
piszkejo automobilium in arti
ma miesteli kur likos suriszti 
mazgu moterystes. Hoffmanas 
p risi ego kad nesugryž in narna 
savo pacziules kur buvo taip 
puikiai pavieszintas.
MOTINA KETURIU VAIKU

NUBAUSTA KALĖJIMU.
Philadelphia. — Valdiszkam 

sūdo sudže 'Thompson nubaudė 
Paulina Pardbenskione isz Sla- 
tingtomo už darymą naminio 
alaus ir munszainc kuriuos par
davinėjo. Agentai pas ’jaja ra
do 114 bonkas alaus ir galonu 
niunszaines. O kad motore turi 
keturis mažius vaikus, lodei 
pradės atsėdėti savo bausme po 
Kalėdų. ■

Ir kiti prasižengėliai priesz 
prohibicija likos nubausti tarp 
kuriu randasi ir Franas Be- feip labai jaja myliu!

Stonetown

pasi remdamasis

roles Alma ir 
apsiginklavo

viez isz Stonetown, Vladas 
Blaszniskis ir sūnūs isz l'lgip- 
to ir Mare Sniszeviczione isz 
Tower City.

M)
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arba du 
kai]) musu

viena

700

A ugszcziau- 
ses dvasiszkasis Muzulmonisz- 
ko tikėjimo Borui joj ir Ilerze- 
govinoje, Jugoslavijoj, paliepė 
visiems Muzulmonams idant 
nuo Įmes Sausio, 1930, paliau
tu vodia daugiau kai]) 
motore.

If New York. — Per kylima 
ugnies tunelyje po East upes, 
80 pasažieriu likos sužeisti ka
da staigai sustojo karukas po 
kuri uom užsidegė d ratai.

• 1f W(‘ehawken, N. J.
pasažieriu turėjo nemažai bai
mes kada parvazas ant kurio 
plauke, susidūrė su kitu bet 
visi likos perkelti ant kito ka
da parvazas pradėjo skensti.

11 Philadelphia. — Ugnis 
sunaikino daugeli pasilinksmi
nimo vietų Willow Grove Par
ke, padarydama bledes ant 
500,(M)0 doleriu; 35kios ugnage- 
siu kompanijos turėjo nemažai 
daibo pakol užgesino ugni.

U Westerley, R. L — Laike
kada keturi vaikai miegojo ant 
virszaus, Mrs. Edita Stewart, 
35 metu nnszle likos nužudintg 
per savo meiluži George Ship- 
Pc._________________

PRIESZ SZTORINI LANGA.
— Žiūrėk pacziule, tame 

lange puiki ■ oronzoleta, asz

— Gana jau, gana! be sar
matoj Priesz kunigą prižadė
jai tik mano viena mylėti, o tu 
da ko kito užsimanysi!

V
i

b
t

gariu k 
malūnas.
40,000 lt. sumai. Malūnas bu
vo apdraustas 27,000 lt.
PEŠTI APLINK PASAULI.

Kaunas. — Sziomis dieno
mis isz Kauno iszeina kelio
nėn aplink pasauli trys Žydu 
sporto organizacijos nariai: 
Grockis, Levinas ir Breneras. 
Jie savo autografu Ipiygoj jau 
gavo paraszus Respublikos

•t
ii

gavo 
Prezidento, Kauno m. burmis- 
tro ir kitu.

PLYTŲ GAMYBA- 
LIETUVOJ.

Kaunas. — Per paskutiniuo
sius metus plytų gamyba visa- 

žymiai paaugėjo. 
Bendrai plytines sziemet dir
bo gerai, ju suvartojimas visa- 

didesnis,

me kraszte

me kraszte žymiai 
nei pernai.

Szicmet Lietuvoj suvartota 
invairiai statybai apie 20 mik 
plytų, isz szio kiekio Kaunui 
tenka apie 75%. Plytų kainos 
Kauno su pristatymu staty
bos vieton laikėsi P25 lt. už 
1,000.

Kai kuriose vietose, kur pa
vežimas isz plytiniu tolimas, 
kainos siekia .1(50 lt. — už 
1,000.

NUSZOVE UŽ TAI, KAD 
TRUKDĖ VOGTI.

Alytaus apskr. Kaimynu kni. 
gyventojas Jnszkauskas buvo 
mirtinai perszautas. Žmogžu-
dyste padare recidivistas Že
brauskas. Nustatyta, kadNustatyta, 
žmogžudyste padaryta del to, 
kad Jnszkauskas jam trukdė 
vagyste. Žebrauskas pasislepo.
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Kas Girdėt
mokesties, o ir buvo tokiu ku
rie raszo su iszsi kalboj imu:

“Kad būtumei prisiuntęs ka
lendorių tai buezia prisiuntęs 
pinigus, dabar nenoriu!“

Lyg ka pabaidys kaip 
neskaitvs!

vra laikraszti 
niem skaitvti. t

♦ »

sulaukėme
tajn didele ir 

del viso kriksz- 
veliname

Užgimimą

“San-
Musu biznis 

raszvti o žmo-

BAISIJJAUSME 
PAMISZELEI BAISĖI AT- 
KERSZINO NEMILASZIR- 

DINGAM DAŽIURE- 
TOJUI.

Isz Lietuvos.
■.---- —« ■<—

PATI SAVE APSKUNDĖ 
NUŽUDŽIUS SAVO 

KŪDIKI.
In kriminali-

Garbe Dievui ant Angszty- 
lws!

. Vela 
Iszgany tojaus,
svarbia diena 
ezioniszko svieto ir 
liokajaus ir geros valios del vi, 
su “Saules” skaitytoju o ir del 
visu Lietuviu su 
oziorfais apsigyvenusiu.

Saules
Lietuviu

t 4

tegul

gėrū noru 
Tegul 

jnsu mylimi skaitytojai apsigy
vena. szirdyjo pako jus gero no
ro. Tegul toji szvente 'buna del 
jus nupelnytu pasilsiu
szirdis jnsu prisipildo vilezia 
goresnes ateities.

Per szita Szvente Kristaus, 
simians Lietuvoje labai links
mai apva i kszt i nėjo. Susirinkus 
szeimynele prie Kuczios lauž- 
dnvo plotkidos, vėlindami vie
ni kitiems geros sveikatos ir 
visokios laimes. Da ir sziadien 
neužgeso tasai puikus paprati
mas. Kožmis su vilezia szirdy- 
je laukia atmainos ir pakajans 
ant žemes, žmonierns gero noixi.

Sziadien mes paduodame 
ranka sn velinimais ir dalina
mos plot koloms sn skaitytojais

Saules” gero -noro, ranka 
Tegul tuose ua- 
“Saule” atsilan- 
nuliuduses szir- 

sud rutina

Gal nesiranda ant svieto ar- 
szfsnio žmogaus kaip 
tiszkas Judoszius” 

prisilaižyt 
ežiams ir tokiu 
savo taiiliiTzius ir juos paže
minu akyse svetimtaneziii ku
rie po tam geidžia atkerszint 
visokiais budais. Bot tokis tau. 
tiszkas iszgama ir veidmainys 
yra paniekintas nuo tu paežiu 
svelimtaueziu ir tokiam žmo
gui daugiau neintiki nes mano, 
jaigu iszdave savo tantieczins 
tai iszduos ir juos.

'rankini duodasi raszyti apie 
veidmaini nguma Airisziu (o 
kaip visi žinome, gero neveli- 
na “mukiams ir 
riams“),

< Ižin

“Tau
ku vi s gei- 
svetimtau-

Gorinta. — Name paikszn. 
buvo dažiuretojum pravarde 
Feld, kuris ne milaszirdingai 
ir nebaisiaus(«i apsietinejo su 
mdamingais beproe.z'eis.* Buvo 
Vai būdas jie^irdidinai bjau
rus; lygonius del jojo paves-iur*i i9y^uiiiu^ uvi.juju puvusi- 

in 'biulu parduoda j pabvi.ki’nejo Mž gyvulius

gero
in

“ Saules” 
prietelystes. 
mėliuose, kur 
ko, 
deles 
neszdama skaitytojams sura
minimu, szitame gyvenime. Pa- 
duokime ranka viens kitam ir 
linkėkime sulaukti linksmai ir 
gražiai ilgus, ilgiausius metus 
pragyvent.

Tegul Kūdikėlis Jėzus 
laimina visame

Szitam ir ateinancziam 
gyvenime, 

To vėlina isz szirdies
I szdavvste

suramina
ir

Saule

visame,

1

4 4 Saules. T *

Daug metu jau praslinko nuo 
Užgimimo Kristaus nes praėjo 
1929 metai. Musu Iszganytojas 
paliko mums puiku mokslą, — 
mokslą meiles Dievo ir artymo, 
mokslą svarbiause del visu 
krikszczioniu, bet tasai moks
las suvis iszgeso szirdyse žmo
nių — dingo meile Dievo ir ar- 
tymo o užėmė vieta tuju dvieju 
dorybių, atszalimas tosios mei- 

Juk nevos rėmėsi ant to
sios meiles, rėmėsi, liet. .. tik
tai apmaudingai! — Kur din
go nuo svieto toisvdie? Kur din- 
go dorybe? Kur dingo moks
las Kristaus? Nerasi tojo pui
kaus mokslo ne tarp dvasisz- 
knju ne tarp avietiniu, kožnas 
nevos gobstosi dorybe, bet tik
tai gobstosi! Ne pas viena ne
rasi dorybes siūlelio. Dingo ■do
rybe, dingo mokslas Kristaus, 
— tjis mokslas kuri dabar ap- 
vnikszcziojame. O kaip ji ap- 
vaikszcziojam ? Taip apvaiksz- 
cziojani kaip pildome.

Musu proseniai suvis kitaip 
szvente Kalėdas.
gimimo

lesl’-

Iszgany tojaus

mukiams ir polande- 
tai tokis Lietuvisz

kas iszgama perdeda kaip ga
lėdamas straipsneli ant Ang- 
liszko arba, apsako apie tai Ai- 
riszini ka apie juos raszoma o 
nekarta taip sumaiszo straips- 

kad iszrodo arsziau ne 
kaip buvo raszyta, manydamas 
kad už tai prisigerins Airisziui 
bet tasai vėliaus žiuri ant to
kio Jndoszians su paniekinimu.

neli

ATSAKIMAI

n

Del keliu. — Popiežiaus Piu- 
p ra v arde yra 

jisai
tikraso Nito

Achille Ratti, -likos jisai in- 
szventintas in kunigus 50 me
tu adgal ir apėmė popiežiszka 

Benedikto

likos

po nurėžia isostą
XVto, 1922 mete.

PAJESZKOJIMAS.

I'ajeszkau savo pusesere Ma
rijona Grajauskiute arba Ka- 
val tauškiu to, po vyru pavar
de Vismaniene. Paeina isz Lie
tuvos, Gaures Parapijos. Gir
dėjau kad gyvena apie Chica
go, III. Praszau jos arba kito 
apie ja žinanezio ‘a'tsiszaukt: 
sziuo adresu: (lt.

J. Jankauski, *A.(
Box 95.3, Farmington, 111.

TAI ROTS GERAS 
DAKTARAS.

Ar žinai'ka kūmai, tasai 
galvijinis daktaras isz 

miesto, tai rots puikus dakta
ras nuo gyvuliu.

— Ant ko tu pažinai ’ 
fldaap Jmvo .pas 

kada karve sirgo

in usu

taimus ......
kai j) ja ja apžiurėjo užrasze gy
duoles ir pasako kaip tas ne- 
pamaezys tai jau norą pagel
bės. ..

— Na ir kaf
— O j teisybe pasakė, kar- 

gyduoles ir —

vaiksztineja dabartiniam laike ‘ 
linksmai ir džiaugėsi po intek- 
me spirito! Staugia, kiykia ir 
cypia! (/aivas skaidosi, su pei
liais badosi nes tai Kabalos, 
linksmos dienos, tai vale,—

nes 
dienos.

vei indaveme 
pastipo.

11,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne-

niekas negali uždrausti.’) Apie ?r in,v*Wu »p-
vaisius metiniu Szvencziu žino 
visi ko na gerai — ne reikegarnį gerai 
czioir priminėt/

Kad nekurie turėtu apszvie- 
ta tai kitaip szvenstu, ypatin- 

4

dabar tai nėra ne padyvu jaigu 
laukiszkai pasielgia.

Ne linksma szvente turės tie
ji dei kuriu likos laikrasztis 
sulaikytas ir negavo Kalendo
riaus. Ant to yra tokia rodą: 
Reike užsimokėti o “Saule“ 
skaitvsi.

Laukerne ganu ilgai o neku
rtoms nusiuntėme ir primini
mus kad jau laikas pasibaigė, 
bet nieko neatsako.

Žinoma, gal nevienas palikes 
pleisa in kita miestą iszsi- 
kranste ir tuom laik kiti už dy
ka skaito. Argi tai ne gerai ?

Buvo ir tokiu kuriu laikas 
baigėsi tai ir geide aplaikyt 
kalendorių l>o prisiuntimo už- 

i i si jtirj l

imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu norą nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

gai Kaknlas apvaiksztinetu, o atgauk savo sveikata.
Vaist-žoles yra nuo aekaneziu li

gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perazalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.lmosi lovoj, ir 
kitu liga. Atslansk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios joms sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas,

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

O 4 4

irl Haįsei juosius Banldiio; 
priesz sąvo perdotinius nuda- 
v i nėjo szventas žmogus, o bu
vo tai latras be dorybes'ir be 
jokio tikėjimo ir liktai viena 
turėjo mieri, 
surinkti pinigtL

Godumas ji štame no viena 
karta ant. piktadarystes, ne 
tiktai ant vagystes, bet ir ant 
n p i j) 1 eszi m o 11 egy ve 1 i u, 
kokis daigtas turėjo kokia no
rint verto. O mat turėjo da ta
me ir gi lūki, jog toji In tryst e 
niekad ne iszsidave, itž tai kas 
kartas stojosi' niekesniu, nesi- 
saugojo suvis beprocziu, ’-bet 
da labinus su 
apsieitinejo, 
jam buvo smagu jeigu kankino 
tuosius nelaimingus.

Viena karta numirė tam na
me paikszas jaunikaitis, sunūs 
labai turtingo kupeziaus, ku
ris savo nela'iminga 
sunu sudėjo in grabu nesigai
lėdamas brangiu papuosziu, 

tevvsZkos savo 
Pritamsns buvo

Klaipeda. — 
ne palicija atėjo 2.3 ihetu am
žiaus darbininke ir paroiszke, 
kad ji nužudžiusi,savo Ikudiki. 
Del nužudymo priežasties, ji 
pranesze neturinti jokiu gimi
niu Klaipėdos kraszle. Pagim
džiusi Klaipėdos ligoninėj, ir 
nepriėmus jokioj Klaipėdos 
priOglau'dtfj jos vaiku, ji nuė
jus in Palanga ir prigirdžiusi 
savo vaiku, juroje. Po to dir
busi plytinėj. Dabar gi,
uos gri'aūžiama, netekusi dar
bo, atėjusi praszyti, kad ja nu
baustu už jos nusikaltimą.

NELAIME.

sažb

kad daugiaaše

i lūki, jo

jeigu

jeises bjauriau 
o ir megO'/ir net

m vieni a #z

brangiu 
kaipo dovada 
meiles, 
mas kuriame kūnas buvo su
dėtas, iszmusztas juodu ceikiu, 
meteliais grabas buvo iszklo- 
tas baltu szilkiniu ceikiu, sto
vėjo ant žemo kafapaluko, apie 
kuri’daugybe žvakių žibėjo, 
gaivu gale stovėjo kryžius.

Prisiartino vakaras. Gimines 
iszsiskirto, ligonei buvo už
daryti savo perskyrose, o, di- 
rektoris namo buvo užpraszy- 
tas mieste ant arbatos pas vie
na savo pažystama. Szalo tos 
sajes, katroj 
nikaiezio, 
<r

rui-

o

gulėjo tikima s jau- 
pask iriame

gulėjo numirusio biedno žmo
gaus kūnas
nas sudėtas grabe. O kad už- 

graba to biednioklio, pa
ėmė Peldas vinių 'kūjeli ir rep
les, pirmiause 
kur Movėjo
Suguodumu žiurėjo ant, auk
siniu

ruime

o ir jau buvo ku-

k a 11

galo,i nėjo an 
met al i no.grabas

žiedu ir deimantiniu 
špilkų, ka buvo kūnas pad'aby
las, paskui nudrasko visas 
brangenybes kimzo sauin *kl- 
szeniu, bet kada pasikėlė, pa
juto, jog kas tok is su 
druczei nutvėrė už

valdžios

ranka 
sprando.

Persigandęs paleido kūjeli ir 
vinis ir suknibo be 
ant ašlos.

Dvejetas degancziu piktumu 
beprocziu, kuriedu girdėdami 
jojo žingsnius, iszsilauže isz 

perskyros pagriebė ji 
druczei in savo rankas ir no
rint spyrėsi gana, nuvilko in 
prieszalini perskyra.

savo

Kuna gulinti prastume gra
be iszeme, Felda in grabu* in- 

, vienas 
o tuom

grudo, uždėjo antvožu 
užsėdo ant antvožo, 
laik kitas nubėgo atneszt pa
mestas per Felda vinis ir ‘kū
jeli ir su laikiniu džiaugsmu 
užkalė antvožą druczei su vi
nimi. Apsitriuse su -nekeneze- 
mu Foldu, lavonu įnirusio be- 
proezio pakiszo po lova pali
ko grabu užkalta ir patys nu
sidavė in savo perskyra.

Del kitu dažiuretoju nemo
tais, kas galėjo stotis’del juju 
draugo. Ant rytojaus ant tusz- 
czio joszkojo Feldo,
dirstelėjo ant paszarvoto jau- 
nikaiezio, no turėjo no žiedu ne 
brangenybių. Dasiprato tuo
ju us, jog Foldas pavogė if su 
jeis pabėgo, norint buvo ir to
kio, ka ne norėjo tikėti tai pa
sakai. In freeze diena, pa lai
dojo ta biodna beproti, o ne 
trukus užtiko ta pati kuna po 1 V 1 'II • *1 i

o kada

lova. aiežlnodlami0 kas tame 
grabo likosi pakarotas, atka
sė kapa ir rado sustingusi kū
ną Feldo su baisei suklypusiu 
veidu. Rankoje sugniaužtaja 
da laike pavogta žiedą o kitas 
brangenybes kišzonijo.

klebonas 
maldininku 

in Airog'nla. Pa skirta

IR MELSKIS
Airiogala. Miestely buvo at

laidai. Bulkiszkes 
sumanė padaryti 
eisena
diena, isz rvto susirinko kole
tas deset.kii davatkėlių ir su 
visomis sz.vcntenvbemis isz- 
klrožo. Beeinant per Dubysa, 
lieptas lūžo, ii' dalis davatkė
lių sumarmojo in vandeni, C) 
vienai — 
kritusiai
k vok sz t eroj o 
ežiai 
muszo ranka.

VaiezOkauskiene 
ninoj.

Vaiczokauskionei, įn
irti vandeni, darvandeni, 

rast gal i s »ir dru-
sumusze galva, i r 1SZ-

guli ligo-
f

SUMISZIMAS
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KALĖDŲ
VAKARE

| ' 1 i it ' h ■ i k 1

Kalėdų klienose linksma osa 
ant oro. Sniegas sugulės lyg 
puku kalnai. Diena, kada sau
lute apipila ta 'Sniegą savo 
szvi’lniais spinduliais tai jis 
mainosi lyg 'deimantai tuks- 
taneziais visokiu spalvų atspin- 
ded aunas.

Y pa cz linksma esą Kuczios 
Vakare kada dangus apsėtas 
žvaigždėmis, kada sniegas ty
liai sukasi ir krinta. . .

Visuose beveik languose ma
tyt papuosztos ir mirganezios, 
lyg tas sniegas, eglaites.

Linksma ir szirdyse.
* * *

Puikus murini s namas. Kiek
viename gyvenime žiba eglai
te. Vaikeliai, ratu apsupo eg
laite, dainuoja, valgo saldumy
nus, džiaugėsi — kas arkliuku, 
kas bnbna rnusza, kas lele glos
to ir supa.

Iszt i kro 
matant tuos mažus vaikelius 
kaip jie linksmi, kaip.ju ake
les žiba, kojeles trepsi. Koks 
nors arldiiikas ar lidyti* jiem 
jau teikia didžiausiaja laime.

Pasidžiaugė kiekvienas savo 
titiems sugula baltuose pata
lėliuose, lyg sniego kalnuose.

*
Kitu puse 

si triobele.
szviosa matyt. Neaiszku, ar tai 
žvake ar balana. Prie stalo su
sėdo du vaikneziai ir motina o 
lopszyje guli apdengtas skudu
rinis mažas kūdikėlis.

“Mama,“
kas ten anapus gatves lange 

žiba, taip blizga.“
Motinai szirdi suskaudėjo.

()-gi eglele, Joneli.
Eglele? O kas tai

Dievas ja vaikams ant Ka- 
aįsake motina.

Kodėl mums Dievas neda-

j-t •* .... ...  M. iįM <•
MMMMM**MMMM

Mislys ant Kalėdų
— Ar visi .onislinate apie 

Užgimusi Kūdikėli?. . No visi!
-r- Ar visi sziadien esame 

linksmi? O no! Tnkstancziai 
varguoliu kenezia. vargu, badu 
ir szalti. rPoki tai vra nelaimiu- 
gi. Svietas yra. bagetas ir viso 
pilnas; tai tokiu nevartotu bū
ti. 'Taip, nes yra ’d‘a u gylio žūio- 

ir nepaisanti

Motina gulėjo serganti ir 
kentėjo dideli skausmą. Visi 
vaikai buvo nuliūdę ir nusi
minė. Senesnieji tykei klaup-

IĮ 1
\t

ifj

ui u sa vmvlint i 
apie urtynpis.

— Jus vargszai, kurie szi- 
taja szvente leidžiate varge, ne- 
iižmirszkite apie tai jog ir Kū
dikėlis Dievas užgimė didžian- 
shirtn vargo.

— Sziadien
fali 'būti tas, kuris vargsza pa- 

szolpe.

laimingiausiu

davm prie lovos motinos mels
dami Dievo, idant gerai moti
nai sugrąžytu sveikata; ma
žiausias isz ju sėdėdavo pėr 
dienas prie lovos, klausdamas 
nuolatos, kada pasveiks ir at- 
silkels ikz lovos.

— Mamyte, 
pleczkuteje!

—• Mano Vaikeli, 
kartus gyduoles, ka 
idant pasvpiktan.

Mamyte!

kas yra toje

vra tai. 
goriau

O*

Didžiausias tivrezins bus 
palaidotas be pinigu — kili p ir 
didžiausias vafgsz'as. d’ai ko-gi 
tieji žmones taip labai paskui 
pinigus genasi?

Tasai Kuris szitame lai- 
“ Mylekie

Tai k a-m d a po nogiu su tais žo
džiais burna erzint ir da kuni
gai tankiai per pamokslus pri
mena,

ko užgimė, pasako: 
artima savo kaipo pats save.

—■ miliny i.e: — paszauke 
geras kūdikis — jeigu tai teip 
yra kartus, tai asz už tave 
iszgersu, idant butum sveika.

Tada nusiszypsojo 
ir džiaugėsi labai, 
vaikai teip myli.

Dievas davė jai 
vaikai nuo tos dienos apsietl- 
nojo labai tykai ir neduodavo 
savo motinėlei prižasties ant 
piktumo ir susirūpinimo idaht 
vida motina ne papultu in bai
se liga.

motina 
joj? ja Ja

sveikata,

4

•y I'
I

I 'lt1

• >.

jaigu mes tojo prisaky
mo nepildom"!

— Vietoje
u žvy dėjimas

meiles’ artymo, 
, god li
pi r mybe 

nes

puikybe, 
mas ir rūstybe turi •F
kri kszczioniszkam. sviete
didesne dalis žmonių tiktai isz 
vardo vra krikszczioniais.

Biodnas tasai kuris

H

KRUVINAS 
KALĖJIME SZIAULIUOSE

Ryg. — Lairasztis 
Demokrats,” raszo apie kru
vina sumiszima, 'kokis 'kilo 
Sziauliuoso, perskyrime mote
rių. Kada kalėjimo virszinili
kai norėjo pervežti in kita ka
lėjimą dideli buri moterių, to
sios staezei pasiprieszino, ne
ina n yda mos buk nori jeises isz- 
vežt ant. suszaudymo.

Isz to kilo kruvinas sumiszi- 
ma's terp moteliu ir dažiure- 
toju, laike kyrios Įįkps užmusz- 
ta Latve nū)tero Ivrvstaniene.♦

’’ raszo 
sum isz ima,

i 4 Social

TINKAMAI ATSAKE.

Karta du jauni teoliogijos 
studentai iszeja pasivaikszczio- 
li kalbėjosi tarp saves ka tai 
apie Szventraszezio, Senojo In- 
statymo turini. Pasitaikė juod. 
vieni susitikti su kokiu tai, su 
didele žila,
Studentai jausdamiesi esą mo
kytais, iszminfingais ir augsz-

(P

se-

•barzda, seneliu.

me

sumano snly 
augsztos iszminties y i

tais žmoni mis, 
savo “
neli pasziefiti:

- Gera diena, t e ve Abrao-
- prakalbėjo vienas.
- O knr-gi eini, leve Izao

ke —; pridūrė antras.
Senelis sustojas pervedė juo

du akimi nuo galvos lyg kojų 
ir rimtai atsake:

Ne esmių nei Alliraomas 
nei Izaokas o tik Saulius, sūnūs 
Kišo — einu savo tėvo pražu
vusiu asilu jeszkoti, bet aeziu 
Dievui, labai pradžiugau ka
dangi du isz ju jau atradau.

—d . M i kolai t i s.

--■— m..---—-*—....... »---

Ątmainingas Jaunikis
Ant Kalėdų

‘Suėjo 'du
Vyras ir mergina, 

Sutarė apsivesti ir gana.

y

Ant Naujo Meto, ’ 
Volei pasimato, 

Ant Trijų Karalių, 
Jis nueįjo po paraliu.

Ant Gra’bnycziu, 
Kaip Mint tu patycziu 

Su kita pasipažino,
Ant alaus pasivadino. 

•Pas gyvanuBzle vaiksztinejo, 
Mat apsipaeziuot norėjo, 

•Po (Velykų apsiriko, 
Ir senos bebos vyru pasiliko.

Boba stena, 
Ir kriuniana, 

Vyras rangosi, 
Ir raivowi;

Bot (negelbsti nieko, 
Lyg smert taip pasiliko.

ji

■ ■
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nirimais uisiu Kinis sau 
vra linksmas ir ant visko links
mai nusižiūri, dauginu isz savo 
gyvasties naudoja negu tur- 
czius kuris kremtasi save ir vi
sus žmones už hiekszns turi o 
del pinigu tiktai gyvena.

Jaigu* esame linksmi tai 
taja linksmyb(‘ reike dalintis 
su kitais.

Kas tai 
tada

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

( 
l”
Ji

It

rei ko

lYiiss rau gali būti jog 
tiktai lada vra. drueziausia r
prictelyste kada tiedu priete- 
liai gyvena nuo saves toliau
sia.

Susirinkimo ne viena motore 
turi linksma veidabet tankiau
sia nusidavineja in lova su asz- 
aromis.

Viltis yra geru draugu 
svarbiuose

Ant pažiūros nepaisyk, 
ne

* *

gatves. Apskuru-
Per langeli vos

bet ne svarbiuose reikaluose. 
Bet vėl, be vilties sunyktume 
priesz laika.

Laikais gerai yra irz
lu i rszt apie tai kas girdėjosi, 
kas matosi arba kas žinosi.

— Labiausia mylėtum ir 
paguodotom yra tosios moteres 
kurios niekam <ne apie savo ne 
apie kitu žmonių ergelius, var
gus ir silpnybes nepasakoja.

yra žinomu daigtu 
jog jaigu motore kitai moteriai 
in akis prisiegauja jog jiji ja 
myli ir josios gailesį, yra tai 
toji moterp kuri taja savo “my
lima ’’ ir “apgailėta’’ lablau
sia U'Ž

gerai yra

Jau tai

Apgailėta“ labiau-ir
akiu apkalba.
.Jaigu kam pasakysi apie 

slaptybe tai jau nustoja būtie 
slaptybe. >

Prisipažint [irie klaidos 
yra: per puse gailėtis už taja 
klaida.

— Vyras yra puikiausiu, 
motore patogiausiu sutvėrimu 
Dievo.

— Yra davestu daigtu jog 
tieji kurie vienas ant kito 
sznairuoja greieziau ar vėliau 
stosis prieteliais, o 
mylisi labai, savo laike susi k i- 
virezins. 

WWW-

Vyras yra

tieji kurie

Gyvenimas* žmogaus yra 
tai komedija.

•HM*

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste,
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai- 
sisime gyduoles.

■ ■ »

Litschs’ Drug Store
M E. CENTRE ST.

MAHANOY 0ITY, PA.
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szaukih Jonukas,
į i

J1

yra eg-
4 4 

4 4

lele ?
4 4

ledu duoda, 
4 4

ve , tokios-. .gražioj. egleles I ’ ’ 
klausia Jonelis.

Motina nežinojo k a ir saky- 
Suemus galva sėdėjo prie 

jai byrėjo per

> 1

ti.
stalo; aszaros 
skruostus.

“Mama,
Dievo kad jis ir mums tokia 
lele atnesztu, 
szyk Jo.“

“Jaigu mamyte pa p ra szy s i, 
tai vis Jis muims atnesztu.

“Szimet ‘jau per 
mino motina 
( 4
papraszysiu! Dabar,

papraszyk pono 
i eg- 

mamyte, papra-

ra

1

1

IJ 
vėlu,“ 

savo vaikelius. 
Kita meta papraszysiu, gerai 

vaikeliai
eime gulti. Szalta, eime.” 

“Mamyte, tai mes nors per 
langeli paziuresime in ta Dievo 
eglele, pažiuresime. ’ ’ 

“Ir asz noriu matyti, 
Agotėlė.

Motina vaikelius sustatė ties 
langu ir jie, akytes iszkele žiu-

4 J tarė

rdjo, ton kur žibėjo žiburiai ir 
aszareles per 
byrėjo...

veidelius jiems

Apsiverke sugulė; apklojo 
motina savo vaikelius skudu- 

Jįe saldžiai miegojo 
sapnuodami apie Dievo egle-
relinis.

le...
visose szirdvse būna A

linksma Kalėdų vakare.

K. Rėklaitis
Lietuvi«xka« Graboriur

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street,
- PA.i, TAMAQUA,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, v oseli j u, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W.Mahanoy St.

Ii »

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažintis 
arba kode! sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunczla- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3, So. Boston, Mats.

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

8 
F

i Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procente pride-

i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
( 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikalą su musu banka 
) nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-PreR.irKas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL. A PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 143U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mitulius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua p aru o- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
Žinia o pribusiu in trumpa laika.

: Ant. J. Sakalauskas
! LIETUVISZKAS GRABORIUS
! (Bell Phone 872)
i 331 W.CentreSt. Shenandoah, Pa.

t

✓ 
z 
z 
z

✓ 
/Z

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tat meldžiu man telo- 
fonuotl o pribusiu in deselmts 
minutu.

/ 
/ 
/

Bell Telefonas 871 M 
_ _ ______ <8 • t
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Skupuolaus 
Kalėdos

Buvo tai pats senukas, ku
ris praeitinėje tarno laiko kaip 
vaikai sznekucziavosi tarp sa
ves o visa juju kalba buvo isz- 
klanses. Pasidarė jam szliksz- 
tu iszgirdos 'kalba vaiku, pasi
darė jam graudinga ant szir-

)
tebyrio dies pats nežinojo ka. Girdėjo 

gyvenimo Žmonių Amerikoje ’ kaip mergaite kalbėjo apie jn 
. 1 varginga padėjimą, kaip jujn

i •• • 1 vi . ,1 .

Tikras atsitikimas isz

varginga padėjimą, kaip jujn
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s a n r w

tęs ligos ir ne buvo už ka pirkt 
vaikams dovaneliu ant Kalė
dų. “

tai daugiau ženklina kaip 
— teip tai žodžiai

Bet mylime vieni kitus,

koki turtą tai ncsiprioszinczia 
ir galėtum su ja pneziuotis.

— Ne noriu jokio thrto, — 
atsake jaunai Szeldonas su ži- 
bnncziom akimi. ; ,

— Ka tu kalbi? paszauko 
užsirūstinęs tėvas.

— Kalbu tai, jog su Emma 
paezinosuosiu teip kaip ji j i 
yra; o ka mums ateitis at
neša tuom busim užganadinti. 
Dalinsimos abudu ka turėsim, 
— atsako nardei Fredrikas.

— (>-gi kvailoki ka valgin- 
sit? atsiliopo užsirūstinęs tė
vas.

rrT,’ri........ ■ • ■.......... r
vargus.

Sztai devdsi girdot kaip stai
ga užsidaro durys kuknios Ir 
rodos kas isz tonais iszejo. Po
ni Szeldonione pakilo ir nuve
ju in kukne persikanot priožas- 
te užsidarymo duriu, ‘kuri bu
vo tikra, jog priesz tai buvo 
uždarius.

— O gal tai Onukn iszeida- 
mn nnliko ir veins užtrenku.-—

ežioje laike nobažanstvos ir lo
mi no ant juju.

Kada atsiskyrė su vietiniu 
sunum apleido ji visos links
mybes szio svieto, norint bu
vo kietos szirdies o jojo visas 
miorvs buvo sukrovimo turto <1 *#
bet neturėjo 
tos dienos.
atleist kalte sunui už apsipa- 
cziavima su varginga sierate- 
le, bet paslaptai seko pėdom

ramybes nuo 
Norint no norėjo

ma paliko ir vejas užtrenkė, 
atsiliepė motoro in save.

Bot lauko skubino nuo durai I jojo ir in miestft kuriamo links-

sauja pinigu
— teip suszuko

regejo

asz

dirba, isz 
asz tureiu 

brolius 
dovanėlėms

I
— Oh! Auuk; žiūrėk! Kad 

asz turecziau taja didele lele, 
tai jau nieko daugiau nenore- 
cziau! Ir žiūrėk Franuk tonais 
yra del tavos puikus arkliukas 
kurio teip norėjai; oh! kad kas 
mums duotu 
nors karta!
mažas kalbėtojas ir sunkei at
siduso po tu žodžiu.

Keturiese stovėjo prie lango 
puikei parėdyto in visokias žo- 
boveles ant Kalėdų, o juju szir- 
deles musze kaip kūjis.

Saujele susidėjo isz dvieju 
mergaieziu apie penkiolikos ir 
szcsziolikos metu senumo, — 
vienas mažas vaikinelis o ki
tas v v resni s. Onukn atsikvote 
jus isz dyvu, kokius 
lange volą atsiliepo:

Mylema Katriuk, jeigu 
turecziau sauja pinigu, 

tai visiems nupirkezian dova
nas ant Kalėdų, o tada jusu 
norai iszsipildytu. Bot kas isz 
to, kad tas niekad ne gali isz- 
sipildyti. Musu tėvelis jau ke
lis menesius ne 
priežasties ligos o
užganadint mažesnius 
ir sesutes su 
dirbtus namie, o priek tam tu
rėsi! pagelbėt mamai nami
niam darbo. Bot. kam rugot tu
riu būtie dėkinga jog musu lo
velis jau atsikėlė ir jauezesi 
sveikesnis, ir mylime ji visi. 
Juk žinai jog meile yra geres
ne už auksa, teip tėvelis tan 
kei kalba, o kada mamai tai 
kalba tai vis nusiszypsoja in 
jaja navatnai. Bet daugelis 
randasi žmonių ant szio svieto 
ku neturi jokios nuklos

pa-

nuo 
jojonieko ir idant kas ant 

turėtu prižiūra, už tai dauge
lis yra labai vargingais.

Gilus atsidnsavimas davėsi 
girdėt užpakali stovineziu vai
ku, o apsidairė greitai, pare
gėjo senuką, susi kuprinius ir 
baisei apdriskusi, kuris greitai 
atsitolino nuo vaiku.

— Sztai eina vienas isz 
vargsziu, kuris reikalauja su- 
simylejimo, ture Katriuka in 
Onute. Ar mislini jog jisai gir
dėjo ka mes kalbėjome?

(lai ir girdėjo vargszas. 
Iszrodo jisai man ant didelio 
vargszo kuris ne turi nieką 
idant ant jojo susimylėtu.

Vakaras. Ulyczios apszvios- 
tos nuo elektrikiuos 
orą szaltas o žvaigždeles jau 
senei pasirodė ant dangaus, 
praeigiai skubei eina ulyczia 
idant apsipirkt pirkineis ant 
Kalėdų.

Vargingoje pastogėje, vieno
je ulyczaiteje, sėdi ant, grindų 
senelis susikūprinęs ir dreban
tis nuo szalczio. Drabužis ant 
jojo visas apiplyszias, o vejas 
slauge per plyszius pastoges, 
jog senukas net dantimis bar- 
szkina. Jojo veidas susitrau
kęs, barzda ilga neszukudta. 
Rankos jojo kaip letenos ko
kio laukinio paukszczio. Pas
togėje nesiranda jokiu rakan
du; guolis susidėjo isz punde
lio sziaudu ir keletą senu sku- 
durin, sulužias stalelis ir kode 
ant trijų kojų.

Senelis iszrodo ant labai di
delio vargszo, kuriuo tai atsi- 
dusavimas pertrauke kalba del 
mergaieziu stovineziu prie lan
go.

sz vienos,

—r Ne vienas mane ne myli 
ano nesirūpina manim, — teip 
niurnėjo pats sau siūbuodamas 
nuo szono ant szono sėdėda
mas prie gestanezios ugnies.

— Meile geresne už miksa, 
— teip kalbėjo kūdikis, ar 
teip? kažin? — suszuko senu
kas, žiurpdanias aplinkui save 
su baime rodos kad kas ji vak-

4
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auksas,”
jam nedarinejo rymasties.

— Meile! meile! meile! su
szuko staiga. Kas yra meile? 
Kas yra linksmybe? — pa- 
szauko apomos galva su ran
kom. — Nežinau, senei už- 
mirszau, ir nuleidęs galva nž- 
simislino gilei.

Užbrauke zapalka ir uždegė* 
szmoteli žvakes, nuo kuriuos 

Įatsimusze szviesa po varginga 
pastoge.

— Ne turiu nieką iddnt ma
ne mylėtu — ne vienas idant | na,— ir po tnju žodžiu aploi- 
ant manes susimylėtu. Pažiū
rėsim ar-gi meile yrg geresne 
už auksa. 
kesnis!

Kalbėdamas, tai nusidavė 
prie savo guolio, ir padėjo žva
ke ant grindų. Atsiklaupęs at
metė skudurius ant szono o su 
dideliu atsargumu, pakele vie
na lenta nuo grindų.

Inkiszes ranka in skyle isz- 
trauke inaiszeli, 
drebėjo o akys užžibejo ‘kaip 

kada alriszo maišželi
kuriame 
auksu.

— Auksas! czystas auksas! 
o tokis puikus! — sumurmėjo 
o su ranka pradėjo siamt auk
sa ir su juom glamonėtis,, pd 
tam nžriszes maiszeli isztraukc 
antra ir treczia ir visus go
džiai peržiurėjo/ Po tam isz- 
trauke isz tos paezios vietos 
pakeli* surisztn bumaszku ir 
kitokiu svarbiu popieru ir vi
sas akyvai peržiurejes padėjo 
in vieta. Paskui uždėjo lenta 
ant savo vietos, užgesino žibu
rį o drebėdamas ir alkanas at
sigulė ant savo vargingo guo
lio.

skatiko 
jeigu manės

nuo

— Ne bijausi ateities, esa
mo abudu jauni. Galim užsi
dirbt ant maisto o su Dievo 
padėjimu ne pražūsim.

— No vieno 
manės no gausi
ne'klausai, — paszauko tėvas 
baisei užsirūstinęs.

— Velincziau idant mano 
gyvenimas butu pilnas saldy
bes ir meiles ne kaip visi tur
tai Indijos. Tėvai, asz apslpa- 
cziuosu su Emma Kalėdų die-

vilko,

Bet auksas yra pui-

rankos jojo

radosi
atriszo

pripildintaS

trcczia

* * *

Povėli žinai jog asz myliu 
Ekrun, žinai

*

jogT
Emma Ekrun, žinai jog jiji 
yra gera mergaite, ir teisinga, 
ir da tu vis esi prieszingas 
mano apsipaeziavimo su jaja 
ir nori sudarkint mano gyve
nimą!

Teip kalbėjo jaunas vym- 
kas apie dvideszimts trijų me
tu senumo, stovėdamas priesz 
tęva apie keturesdeszimts asz- 
tuoniu metu senumo. Buvo tai 
vienatinis sūnūs jojo, kuri my
lėjo už viską. Pati jojo jau 
buvo numirus senei o vientur
tis sūnūs buvo jojo visas 
džiaugsmas.

Du metus atgalios susižadė
jo su Emma, savo mylima nuo 
mažumes, gera ir dora mergai
te kaip jau buvo tėvui pasa
kius, o kuria mylėjo isz visos 
szirdies norints buvo biednn 
tėvu mergaite o priek tam h 
siera tele.

Tėvas buvo užsikietejas ir at- 
szales ant praszimo sunaus ir 
apie nieką ne norėjo klausyt.

—■ Eik pas jaja, jeigu teip 
jos geidi, bet nuo manes nie
ko neaplaikysi, tegul jiji tau 
gyvenimą uždirba, ir sukrau
na— aukaa, atsake senas Ta- 
moszins Szeldonas.

Teve, meile yra geresne 
už auksa, ne noriu asz turto 
bet doros ir tvirtos meiles 
atsako sūnūs, nusiminęs.

Bet senis užoikietejes atsa
ke:

jojo

T

rr

nuo

namelyje ant užka
li Įveža i tęs dideliam

do tėvo narna.
Senas Szeldonas prisiege jog 

teip ne bus. Bot atėjus Kalė
dos dienu Eredrikas Szeldohas 
apsipaeziavo su savo mylema 
Emma Ekrun.

II
Szesziolika. melu jau perėjo 

laiko kada Tamoszius
Szeldonas atsiskyrė saMo, 
sunnni Fredriku.

Mažam
barines
miesto gyvena linksma szeimy-
nele susidedanti isz tėvo, mo
tinos ir trejetą vaikeliu — sū
nūs ir dvi mergaites.

Tėvas buvo ka tik atsikėlęs 
isz lovos nuo sunkios ligos, o 
motcriszke sėdėjo szalo jojo, 
kuri per visa laika užsijimine-
jo Jd a žiūrėjimo {jojo, parėjė
jus ant visu veido, tartum jog 
toje szeimyneleje jokio vargo 
nesirado — visi buvo linksmi.

Fredai, ka dovanosi sa
vai keliam ant kalėdų sz* 

meta? — atsiliepė Emma Szel- 
doniono in savo vyra kuris se* 
dėjo prie pecziaus.

Kaip man iszrodo, tai

vo

iii tamsuma nakties kokis tai mai gyveno su savo mylema 
senyvas žmogelis susikūprinęs paeziule. Gyvendamas pats 
nuo szalczio, rodos kad ji kan vienas pradėjo d’a. daugiau 
vijo. krautio turtus.

♦ ♦ • • Girdėjo kaip jojo vaikai sto-
Atejo Kalėdos, visi veidai ži- vedami kalbėjo apie Klilledu 

bojo linksmybe taja diena diena ir ko teip geido kalba 
Szeldonu' grinczoleje. Visi savo sunaus su paežiai tąjį va- 
linksminosi o ponas Szeldonas karu kada, vėlino prie juju nu
jausdamas sveikesniu pasta- mo, o 'isz didelio akyvumo laitl- 
navijo nusiduot in netolima daro pamažėl! duris kuknios 
bažnycze ant nobažanstavos iii idant paregt ka veika jojo su- 
padekavot Dievui už sveikata, nūs. Buvo perimtas- sarm!aita 

Bažnycze buvo grąžei pa- ir neramumu kada girdėjo kal
tąja diena o puikus ba savo sunaus su paicze apie 
atsimuszinejo nuo save. Negalėdamas toliaus da- 

vargonu. Paskutiniojo" sodine- laikyt, uždare duris su droban- 
je sėdėjo kokis tai nepažysta-1 ežia ranka ir atsitolino nuo na
mas senelis, 
su futra su žila barzda grąžei 
iszszukuota.

rakandais.
Neapsakiircsiu toliaus tojo 

džiaugsmo kokis radosi po taja 
pastoge. Ant medžio kabojo vi
sokios dovanos jog czionais 
daug vietos užimtu apraszinot 
o vaikai pripažino jog d» tokio 
linksmaus “Kalėdų Dieduko” 
nebuvo mate.

Szeldonu veidai žibėjo nuo 
linksmybes kokia juos tąja die
na paliko ir atradimu netikėti
nai tėvo o kuris ant galo turė
jo prisipažint jog “
daug geresne už viską ant svie
to,” 
prisidave jog galėjo padaryt 
linksmybe del tu kuriuos taip 
mylėjo o kada nusidavė ant at
silsiu sapnavo apie

meile yra

grinczoleje.

o jojo turtas nors ant tiek

*‘pakaju 
ant svieto ir geros valios žmo- 
niems.” —F. B.

puoszta 
gieda la s

ANT LOCNOS DIRVOS
(Pasalta.)

puikei pasirodęs Į mo b isz jojo szirdies, perim
tos skaudėjimu, isztare:

— Ne, niekados negaliu pai- 
suvis neapejo tik akis jojo bu-|sirodint priesz ji su tokels 
vo insmoigtos ant sedinezios 
lonkoso szeimynos Szeldonu.

nobažanstvai

Nobažanstva ji

Pasibaigus v ,
žmonis pradėjo iszeitinet isz 
bažnyczios in n'amus kur tikė
josi praleisti linksmai szvonte 
Kalėdų.

Kada Szeldonai iszojo isz 
bažnyczios, kas tokia stuktelė
jo ant peties Szeldono.

Apsidairęs paregėjo pui’kei 
pasiredusi furmona, kuris pa
keles skrybėlė prakalbėjo:

Sztai vežimas lauke ant

priesz ji su 
pakol ne isznagradinsu jam už 
danoszta skriaudai kokia jam 
padariau ir ka isz kentėjo per 
mano priežaste.

♦ ♦ ♦

Tik keturios dienos 
lyg Kalėdų, per kurias apleis- 

kuris

Vienas kunigas pažinstamas 
isz savo geradejingumo, pare
gėjo viena karta pusberni sa
vo sode, neusigandes 
ateinanezio kunigo, 
ant medžio valgo slyvas. Pra
baszczius priėjės areziau klau
so jo:

su visai 
užsilipęs

- ..... --f————f

MITRAS APGAVIKAS
PASAKAITE

* •

.................. ...  *

Atėjo in miestą kokis tai 
driskas •norėdamas Vu ’kuom 
susipažint: užėjo pas viena 
sziaucziu mislino jog ka nori 
pirki, paklausė, ka nori? o ji
sai ant czebatu Žiurėjo. Szian- 
czius klausė:

— Ar nori czebatu?
— Teip.
Apave ji tuojaus, tasai 

vaiksztineja ir tarė:
— Kad da pora ezoverykn 

prie tu czebatu?
— Gausi ir tai.
Driskns giria czebatus, gi

ria ir czeverykus. Sziauczius 
džiaugėsi, jog galės gerai par
duot, o driskius sako:

— Pasakykio man teisybe 
meisteroli, ar tau ne pasitai
ko kada jog viena apauni in 
czebatus ir duodi czeverykus 
o tasai no užmokėjas pabėga?

— O da man niekad teip 
no atsitiko.

— O jeigu atsitiktu, 
darytum?

Vitau.
Nu-gi, mėginkime,

bėgsiu o tu mane vykis.
Leidosi driskius isz krūme

lio o sziauczins paskui bėgda
mas szauke. Laikykite vagi, 
laikykite apgavikai

Puolo keli prie beganezio 
driskiaus o jisai kožnam sako:

— Ne phidinkite manes ba 
mudu padareme laižytas isz 
baczkos alaus jis sako kad 
mane pavys, o asz kad ne!

Žmonis m i si indam!, jog tai 
teisybe, Ine grielie llriskiaus, 
taip driskius giliukningai pa
bėgo.

I •

e

buvo

pono.
— Tur but padarei klaida 

mano mielas, 
nas, — asz jokio vežimo neuž- 
sikalbinau nes peksezias atė
jau in bažnycze.

— Ar ponas ne esi Szoldo- 
nas? — užklauso vela furmo
na s.

— Toip esmių, 
pravarde.

— Nų, tai no padariau klal-

atsake Szeldo-

lai mano

sunku bus ka del musu varg- ‘ln- ^laikiau paliepimu idant
szu dovanot, mano miela vos 
randasi keli skatikai ant užlai
kymo gyvasties szį menesi, — 
atsiliepė Szeldonas su nu lin
dusiu veidu.

— Tai-gi nemilaszirdingai 
apsiėjo su tavim Richard and 
Co., atstatindami tave nuo dar
bo kada taip ilgai dilbai o ka
da apsirgai tai tau darbu at
salk e.

ka

as z

— O ar tu nežinai kono so
do raudiesi ir prie ko tiejei 
medžei priguli?

— Ju'k žinau gana gerai; 
nes ar prabaszczius mislina, 
jog Dievas tik del jus liopo 
slyvoms augt? ■

Prabaszczius nieko neatsa
kes, pagriebė ji už usu kalbė
damas:

— Duok man tai, ar tu mis- 
lini jog Dievas tiktai del tavęs 
paliepė ūsams augt?

— Povalei jogamasteli, tie
jei ūsai iszaugo *ant mano dir
vos.

ta tas slkupuoius; Runs per 
szesziolika metu nežinojo apie 
meile artimo ne jokios links
mybes.

Niekas szendien nepažintu 
vargsza puikei pasirodžius, 
barzda suszukuota, plaukai ap
kirpti pagal naujausia mada, 
o kuris per tiek metu gyveno 
pastogėje, apdriskias ir iszal- 
kes.

Nupirko tuojaus puiku na- 
1 ma, kuri grąžei papuosze. Pir
ko puku fartapijona del Onu
tės, dideli aikluka del Frano 
ir didele lėliukė del Katriukės 
kuria buvo matos taji vakara 
k rome, o kurios teip geide.

Viską parengė kanuopui- 
kiause o priek tam ir medeli, o 
kada visi pribuvo prie namo, 
senolis ne gailėjo ilginus dalai- 
kyt isz susigriaudinimo, kuris 
buvo pasislėpės už lango, ir 
atsitolinęs vorke isz džiaugs
mo jog vela neužilgo paregės 
savo sunu. Buvo tai del jojo 
linksmiause dienai jojo gyve
nime kada Fredas pamojus su 
ranka liepe pasveikint juju 
dieduką.

Seneliui rodosi jog anūkėliu 
bueziavimai buvo saldžiausi 
ka jojo lupos kada norints ra
gavo o juju linksmi veideliai 
puikiausi 'albrozai ka regejo.

Czionais negalima apraszyti 
visko kas atsibuvo taja diena 
name senelio. Po puikiu pietų 
senelis apvadžiodamas sunu 
su marezia ir anūkėliais tarė:

— ‘Szitas namas ateityje 
bus tavo gyvenimas su mano 
palaiminimu, — o invedes savo 
anūkėlė Onute, parode ant pui
kaus fortapijono, — kaip tau 
pasidaboja, mano pauksztele, 
tai tavo.

— Ar isztikruju, mielas 
dieduk, tai del manos? — sp- - — - ____ _

»

— Taip, del tavos, — ir pa-

pasirodžius,

— Labai gerai, mano vai
ke, atsake kunigas, nes ir sly
vos iszaugo ant mano dirvos, 
asz jaisos pasodinau ir prižiu-
rinejau, o no tu.

Pradėjo abudu juoktis, 
porsikanojas pusbernis jog ku
nigo teisybe, žemai pasikloni- 
jas atsitolino susisarmatines.

o

Žmonis m ištindami, jog tai

NIEKAI VISADA.
X-Apie ka tu teip mislini?
Y-Man mat inpuole in gal

va mislis, kadai-gi motere yra 
gera ar tu brolau man ne pasa
kytum ?

X-Hum asz mislinu, jog gal 
tada tiktai kaip miega.

Y-Ir asz apie tai mislinau, 
nes persitikrinau, jog ir tai ne 
tikrai ba nekurios miegodamos 
su dantimis grieže.

tfUarwMnmww«*»»irtave su paežiu ir trejetą vai
ku nuveszcziau namon.

Norints gana buvo nusiste
bėjos Szeldonas, bot nieko ne
atsako. Mislino jog gal kokis 
turezius malindamas jog yra 
paliegęs, susimylėjo ant jojo 
ir paliepė furmonui nuvožt na
mon!

Teip važiuodami koki laika 
sustojo vežimas ne prie jujn 
grinezios bot prie puikaus na
mo. Furmonas nuszoko nuo ve. 

. žimo, atidaro duris ir {lauko 
pakol iszlipo visi.

— Ponas mus no atvežei na
mon, kaip kalbėjai, tai no mu
su ulyczia atsiliepo Szeldonas.

— Atvežiau poną czionais

— Kožnas del saves mano 
miela. Tikėjausi szia nedelia 
aplaikyti kita užsiėmimą kitur 
bet da pajiogos mano nesugry- 
žo. Buvau tau tik sunkenybe 
per ta visa laika, 
duso gilai.

Gera pati nieko ant to neat
sake, tik priėjus prie vyro pa- ant paliepimo, — czionais jus 
bueziavus tarė: . lauke, — atsako furmonas.

— Nesirūpink dusziuk, no 
buvai man sunkenybe, nes bu
vome visi linksmi, jog Dievas 
tave užlaiko prie gyvasties del 
mus visu.

— Tai-gi szitas Kalėdas 
suėjo mums szesziolika metu - 
kaip su savim gyvename, — suszuko isz linksmybes kada 
atsiliepo Szeldonas, paimda
mas paeziule už rauku. —- Ti
kėjausi jog mums giliukis at
eis nors kada Ibot apvaizda su
teikė jog kokeis buvom tokels 
ir pasiliksim vargsza i s.

Nesirūpink dusziuk, nes i ra
dai turtingesnes szendien mo- 
teres visame miesto kaip asz, 
nesiinainyczia sziadiaą su nie- 
kuom už mano vieta; turime 
pastoge puikius (vdikelius ,Vr 
tavo meile kuri yra geresne už

TARADAIKA
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— ir atsi-

szitas

Tam paežiam laike durys 
puikaus namo atsidaro,* rodos 
tad kas jujn lauko viduryj. Isz
ejo isz namo tarnas, papraszc 
in vidurį puikei papuoszto na
mo.

Kada inojo in vidun vaikai

paregėjo puikei parėdyta me
deli stovinti kampo, o ant

Tai ir ’Serodoje Kalėdos, 
Dings vargai ir bėdos, 

Prie stalo sėdėsim, 
Gersim ir baliavosim, 

Valgius paezestavosim. a a * a a w a <• « v <• a .

— Turcziaus sūnūs nesipa-
cziuos su vargsze ir kokiu ten visa auksa ant svieto, 
valkata, jeigu nori tai oikie, 
bet nuo szios dienos ne esi ma
no sunum.

Po tnju žodžiu jaunas Szel
donas stovėjo priesz tęva nu
lindęs. *

— Meile! — pkszauke le
vas po pabaigtai kalbai bu
liaus, — ar-gi isz meiles gy
vensi kvaili! Meile dings jei- už visa auksu ant pasaulės, 
gu no turėsi isz ko maitintis, Ar-gi ne parodėm* tai? Ir su

• jeigu tavo toji mylema turėtu tuom užbaigė kolba apie savo

— Ir nesigraudini jog ma
no vargsza paomiai už vyra?

— Ne niekados. Nes atsi
menu Ikaip pasakei savo tėvui 
— biednas tavo tevelia, kažin 
kur jisai szendien randasi — 
kada ne norėjo tikt ant musu 
apsipaeziavime, kaip jam pa
sakei “jog mede yra geresne

> >
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Jau koszeliena iszviriau,
Net svaiguli gavau, 

Visur užpraszo in sveezius, 
Nežinau kas isz to bus. 
Bet stuboje sau sėdėsiu,

t

Gražiai visi užsilaikykite, 
Juoku isz saves nedarykite, 
Betlejuj užgimė” giedokite, 
Gražiai visur pasielgkite. 
Ir asz paintuke gavau,
Aptiekoje nusipirkau, 

Ba nieks dovanai nedave, 
Ne isz kur neprisiunte.

‘Stikleli iszgersiu, 
Valgyti pradėsiu,

Meteli gera turėjome, 
Ir Linksmas Kalėdas turime, 
Tiktai gražiai u'žsilaikykit,

Gaivu nesu si skaldyki t, 
O jaigu katras in koza patektu, 

Tai nuo sarmatos sudegtu.
Ant sziadien bus invales, 

Nelaukdamas padekavones, Da turiu ’bėgti in vietas kėlės,

isztikruju

grindų buvo visoki pakelei Ir ’Hiorgaito su džiaugsmu.
plln(lai — J aip, del tavęs, — ir pa-
- Kas taij’gali i|enklimti rodo ant szopukes pilnos natų1,

pundai.

ant kurios buvo iszmaliavota 
“Del paneles Onos Szoldoniu- 
tos, nuo-Tamosziaus Szeldono, 
f u gerais Velinimais ant Kalė
dų.” '

Tai geriau pasilsėsiu 
Su Tarada i ka viena 

isztrauksiu,
In sveczius niekur netrauksiu, 

Ka-gi ma'czina, 
Norints vieszina, 
Betbe atvirumo,

s

II

pasirodys tuojaus.

Fredai? užklauso poni Szeldo- 
nieno.

— Pats nežinau, nieko ne
suprantu, mano mylema. Lau- 
kim kantrei gal pats “Kalėdų 
Diedukas”

Ir isz tikrųjų pasirodo se
nukas, kuris atidaręs duris ta
me laike inojo apsirėdęs, ro
dos kad ka tik atėjo nuo uly
czios; ir povaloi prisiartino 
prie Szeldonu.

Szeldonui sustojo kvapas, 
kada paregėjo seneli, staigat 
atsistojo ir isztraukes rankas 
paszauke linskmai:

— Brangus teveli! ir puolė 
in glebi tovo verkdamas kaip 
kūdikis.

Buvo tai isztikruju senas 
Szeldonas, kuris sėdėjo bažny-

senelis su linksmu veidu paome 
ranku Katriukės ir mažo Fra- 
nuko, parodo ant lėlės ir dide
lio arkliuko.

Vaikai,isz džiaugsmo nieko 
negalėjo isztart tik Ibucziavo 
seneliui rankas.

Senukas po tam nukabino 
du didelius kopertus nuo me
džio ir padavė del sedinozio sū
naus ir marozios.

Ponios Szeklonienes koperte 
radosi puikus deimantinis apy
kakles o sunaus koperte radosi 
užraszgs ant namo su visokiais'

Guzutos užsitrauksiu, 
Giesmele užrauksiu, 
In levą atsigulsiu, 
Sveikas miegosiu. 

Ant galo vėlinu visiems, 
Musu skaitytojaans, 
Linksmu Kaledn, 

‘Po visu bedu,1 
Lai Dievas užlaiko visus 

sveikus, 
Ir gyvus.

Linksminkitės, 
Bovinkites, 

Tik onalsziai, 
Ir padoriai.
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Bet be atvirumo
Ir jokio meilumo. 

Norints in akis szaiposi, 
Bet ir u*ž akiu kraiposi, 
Kuloka parodo ir liežuvi, 
Ne jokio meilumo neturi. t 

Po Kalėdų važiuosiu in svietą, 
In labai garsinga vieta, 
Dabar truputi pasilsėsiu, 
Dienas kėlės pergulėsiu, 
Tada smarkesne busiu, 
Kaip pas jus pribusiu.

Ka daryti?
Lyg senatvei kentėti >
Nora kam susimylėti, 

Ir man bus kada tekis, 
Nes pajiegu jau stokas.

Bot ka ežia apie mirti mislyti, 
Juk be jos galime apsieiti. 

Tuom kart baliavokite, 
Gražiai szindcles apsieikite, 
Vyrams gaivu nedaužykite, 
Po pakampes nestaugkite, 

Tik gražiai, 
Ir puikiai!

Vyrams gaivu nedaužykite,
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— Su szioms Szventems 
Kalėdų visiems vietiniems 
Lietuviams Redyste vėlina ko- 
geriausios kloties, sveikatos 
ir kad Dievas saugotu nuo vi
sokiu nelaimiu.

— Panedeli ryta užėjo smar
ki sniegine viesulą ir kaip at
rodo tai gal negreit apsimal- 
szys. Bus baltos Kalėdos.

— Ofisas “Saules” bus už
darytas visa diena Seredoj.

— Edvardukas Derge vi
eži us, 7 metu, 634 W. Spruse 
uliezios likos lengvai sužeis
tas per automobiliu, priesz ku
ri Edvardukas užbėgo.

— Miestas turėjo 
priimti ana diena 
Valkatų, kuris 'atėjo praeita 
Petnycze atlankyti Mahanoju. 
Neatvažiavo jisai su didolia 
iszkilme, kaip tai karaliui pri
puola, bet atėjo pekszczes. Yra 
tai jaunas žydelis Leonas La- 
zareviezius, kuris paeina isz 
Brooklyno ir apėjo visa svie
tą pekszczes.

— M i kolas Stcpanaviczins, 
337 W. Mahanoy Avė., likos su
žeistas in kairiąja ranka laiko 
darbo. Gydosi namie.

— Rcadingo kasyklos mo
kes szioje aplinkinėje Ketver
ge, po Kalėdų.

— Utaminko 
laikraszczio, 
žno skaitytojau* 
lendorin ant 1930 meto, 
kasmetini paprotį neužmirsz- 
kite apdovanot vaikus su pini
gine dovanele, kurie jums pa- 

ore per

visiems

Saules

“garbe” 
Karalių

nosziotojai
iszneszios del ko-

4‘Saules ” ka- 
Pagal
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Czia yra retas nuotikis, 
bet gana gražus — vienoj mo
kykloj 12 poru dvynuku. Ju 
tarpo, yra ir dvi poros Lie
tuviu dvynuku. Tai Grant St., 
mokykloj. Lietuviai Juozu Mi- 
laszausku ir Elzbietos Jaszo- 
nienos dvynukai.

— Gubernatorius Įeit. Ar
thur H. James maszina, važia
vus paskui Lietuvi, Juozą An
taną vieziu, nelaimingai sudau
žo Lietuvio kara ir pati Lie
tuvi sužeidė. Gubernatorius 
nelaiminga Lietuvi paėmė in 
savo 1
miesto ligonine. Visi vietos 
dienraszcziai tai paminėjo.

Gubom'a torius
szoferiu ir Lietuviui roiszke 
užuojautos.

Vis dėlto, instatymai Ameri
koje pildomi ir aukszcziausiu 
valdininku. Be to, szi karta 
gubernatoriaus pasielgta dau
giau humanisztkai, nei insta
tymai reikalaujam'a.

kara ir greit nuvožė In 
Visi

važiavo 
Lietuviui

su

t Vįncas Truszka, 40 me
tu, mirė 27 Lapkriczio, Swoy
ersville, palikdamas dideliam 
nuliūdime paeze Marijona, dvi 
(lukterės ir viena sunu kaipo 
tris seseris: Marijona Labutis 
gyvenanti czionais,
Zakavicziene Lietuvoje, Hele
na Stamill, Newark,

Paulina

N. J. ir 
broli Mateusza Detroite,’Mich. 
Velionis kitados pergyveno 20 
metu Newarke. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

taniau ja visokiam 
visus metus.

SHENANDOAH, PA.
a p lai ko— Palicijo a p laike Zine 

nuo palicijos Pittsburge, buk 
tenais krito negyvas kokis tai 
Jonas Snigeviczius ir turi bro
li czionais. Jeigu kas apie ji 
žino, tegul susinesza su Shena- 
dorio vadu policijos Roszevs- 
kiu.

Mount Carmel, Pa. — Pro- 
hibicijos narai užpuolė ant na
mo Jono Raęzkio, 2 valanda 
po pusiaunakt, kur rado na
mini Bravorą, kuriame kon
fiskavo 32 baczkas gero alaus 
ir visokias prietaisas 
10,000 doleriu.

vertes

Cleveland, Ohio. — Pereita 
savaite nusitrucino jauna mo
teris, Maksimavicziene, ku
rios daktarai negalėjo iszgel- 
bet. Liko vyras ir vienas 14 
metu vaikas. Ji buvo czia gi
mus ir augus.

— Teipgi Gruodžio 9 d., 
buvo nusitrucines Jonas Use- 
viezia iszgeres jodino su tiks
lu nusižudyti, bet daktarai II-• *

21
Dalias, rodydamas 

draugams kokiu badu

— Juozas Podolskis, 
metu isz 
savo 
galėtu apsigint nuo užpuoliu,
pats pasiszove in krutino 'ir 
randasi mirsztantis Nesbitt li- 
gonbuteje.

— Gertruda Dailey, 38 me
tu, isz Kingstono, užsidegė 
nuo

Kingstono
gazinio paeziuko ir teip 

apdege kad mirė ligonbutejo.

DIDELIS BALIUS!

Tamaqua, Pa. bus laikomas 
balius 31 diena Decemberio, 
Lietuviu bažnytinėje svetai
nėj, Pino St., Rengia Szv. Pet
ro ir Povylo Draugystes na
riai. Atsilankykit jauni ir seni 
kur sulauksit laimingai Nau
jo Meto. (t. Dec. 31.

Užpraszo Komitetas.
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gonineje truci.zna iszpumpavo j 
ir iszgelbejo ji nuo mirties. Jis

______  d
Ashley, Pa. — Raszejas va

žiuodamas mamo isz 1
Barriu Nedėlios vakaru, apie

sako daugiau jodino negers.!). į- 
i 

n
K

Wilkes 
n nniq 

8ta valanda namo kada perva- 
žinojo per skerskeli geležinke- 
lio, kuris eina per miestą, buvo

kimo. Barijeriai tame laike nO- Jį

v •

žinojo per skerskeli geležinke- ii! 

limlintojum nelaimingo atsiti- JĮ 
1 •___ r> - !•_ • • A-___ 1

buvo užleisti ir keli automobi
liai giliukningai

A

pervažiavo
per geležinkeli kad sztai su- |jį
dundėjo tavorinis trūkis kuris J 
pagavo viena isz einaneziu au-!» 
tomobiliu ir nutrauko su savim. J 
Macziau savo akimis kaip vie- 5 
na isz nelaimingu isztrauko isz į 
po ratu o kitu nežinau kada S 
surado nes mano szirpuliai ap-‘® a* ' Ml
ome tokiu atsitikimu būdamas 
netikėtu liudintojum ir vos pa
ežiam giliukningu'budu Dievas 
apsaugojo nuo nelaimes. Auto
mobilius suteszkintas ant szmo- 
telin. Nežinau kas atsitiko su 
kitais ues skubinau namo.
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Iitultantu IKatehu

Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖ MINISZKA
MOKINE NUSZOVE KLU- 
POJANCZE BAŽNYCZIOJE 

MINISZKA.

Lvavas, Lenk.— Policije ap- 
laike žino per telefoną, 
bažnycziojo Felicijonlen Zulk- 
vo likos papildyta žudinsta.

Praeita Ketverga apie 8 vc- 
landa vakare, laike miszparn 
likos nužudinta 23 miniszka 
sesuo Prudencijo Chrosztovos- 
kiute.

Žudinsta papildo 19 metu 
Olga Redkuvna, mokine semi
narijos ir gera drauge nužu- 
dintos miniszkos.

Redkuvna atėjus ant misz- 
paru in bažnycze, priėjo prie 
klupojanczios miniszkos, prl- 
kiszo revolveri prie jos gal
vos ir paleido tris szuvius, už- 
muszdama jaja ant vietos.

Žadintoja . pasinaudodama 
isz sumiszimo,
bet jaja tenais palicijo suome 
ir uždare kalėjimo.

Badai miniszka buvo iszda- 
pęrdetiniai kokia tai mei- 

s 1 a p t y'I) e R e d k u v n o s,

buk

pabėgo namo

VU s 
1 isz k a Redkurnos

Vėliname visiems musu Skaitytojams kad visus Dievas už
laikytu sveikus ir gyvus, ir kad sulauktumem sveiki ateinan- 
cziu metu. To viso isz szirdies vėlina — REDYSTE.

MOTERE UZ 50
KAPEIKŲ

VYRAS ATIDAVĖ UŽ .SKO
LA TIKTAI JUOKAIS, 
BET NETEKO MOTERES

TIKTAI

Zytomir, Lenk. — Roba Su- 
poviez, Žydelka, neturėdama 
smulkiu pinigu, paskolino nuo 
savo kaimyno penkcsdeszimts 
kapeikų. Ant rytojaus kaimy
nas primine josios vyrui apie 
skola ir praszo kad atiduotu 
ant ko vyras 
paszauke:

v i rsz i n i n ka i atida re 
rado jose deszimts 

Turkiszku a ūksi-
szposaudamas 

Negaliu tau sko-4 4

los atiduot, paiimk mano Rebe 
ir ant ženklo, kad 
užbaigtas, padavė

už skola”
giszeptas
ranka ant sutaikos.

Žvdiszkos
priguli prie( stačiatikiu Žydu 

talmundiniu 
atsStiki-mn 

tai

Abi szeimynos&

ir laikosi rustai 
ties/a. Oka d szita 
girdėjo keli liudininkai, 
vyras neturi tiesos dabar gy
venti su parduota paeze po 
tuom paežiu stogu. O motore, 
būdama vedusia negali past-

B
dengia visa miestą. Žmoguj

AIGIASI dienos.... 
Naktis juodais * 

isz pajengvo
’’f kovodamas su nakties tamsu

ma, sužiebė likternas. Krautu
vėse sublizgėjo lempos, kurios 
taip puikiai nuszvieczia krau
tuvių langu papuoszahis pri
rengtus tam tyczia Kalėdų 
szventems. Tiktai pakraszcziai 
miesto skėsta tamsoj.

* * *
Pulkai žmonių slankioja gai

viu eiksztrmis isz vieno krasz- 
to in kita...

Visi jie pasipuosze, Veidai 
ju linksmi akyse blizga kl- 
birksztis džiaugsmo.

Viduryj gatvių nardo rogu
tėmis vienas po kito vožėjai.

Piaudamas orą, cypaudamas 
žvangėdamas, laksto tramva-

sparnais

Valkata
»» h— ■ Į

Valkata stovėjo ant daikto 
ir vis žiurėjo ir žiurėjo pro lan
gą. *

Ilgainiui sujudo, sukruto ir 
atkiszo ranka praeinamiems 
žmonoms, bet.. žmones nemato 
jo aikisztos rankos.. •

Valkata lyg apmirė stovėjo.
Betiksliai jo akis buvo in- 

romtos in erdve nei vienas gi- 
mio muskulas nejudėjo/ tary
tum sustingo... Ilgai jis taip 
tyliai stovėjo, galop galva nu
leido, rankas sukiszo in ranko
ves. visas susitrauko ir pradė
jo žingsniuoti gatve.

Tuom tarpu sniegas vis

savo

jus kad net langai czerszka nuo 
bildesiu.

* ♦ e
Szalnena Dideliais szmotais 

tingiai drimba sniegas, balty- 
damas sustingusi, jau apsinc- 
szusi purvais 
sniegą.

senoji galviu

tirszcziau ir tankiau dribo.
Pakilo sziaurus vejas, pra

dėjo viskas manguluotis.
Szaltas sniegas krito už apy

kakles ir tirpo, bet valkata to 
nieko neatjautė, nei nejauto ir į 
to, kaip skersai gatve einant j 
pasipainiojo po vežėju, tasai j 
jam užvožo rimbu per poezius [

- -!
sviruodaA

pasipainiojo po vežėju, tasaiISZARE SKARBA GAVOSI 
IN KALĖJIMĄ.

Jeruzalemas. — Arabiszkas 
kaimuotis, gyvenantis Alkuro- 
jo Transjoidanvijoi, iszare ant 
savo lauko ketures užpeczety- 
tas dideles skrynes. Manyda
mas kad jose randasi ainmu- 
nicije, praneszo apie savo ra
dini Vidžiai, kuri nusiuntė ke
liolika 'kareiviu adgabenti nę- 
vos surasta ammunicije.

Kada 
skrynes,
lukštą nezi u 
niu svaru. Valdže pinigus kon
fiskavo ir vietoje apdovanoti 
teisinga ūkininką, tai ji užda
re kalėjimo novos už tai kad 
rado daugiau skrynių ir užslė
pė apie jaises priesz valdžia.

DAUG ŽMONIŲ SUSZALO 
ANT SMERT PEKINE.

Shanghai, Kinai. — Kinuo
se vieszpatauje nepaprasti 
szalcziai. Mieste Pekino suras 
ta 32 lavonai suszalusiu žmo
nių ant ulieziu. Vidurine ir 
Žiemine dalis Kinu koneze

* ♦ ♦

Isz vieno kiemo; kame yra 
alude, iszlindo žmogysia-val- 
kata, led prisidengęs susky- 
tusiais skarmalais.

Jis lėtais žingsniais, it bijo
damas, nedrąsiai žvalgydamas 
iii szonus intraukes sprandą, 
slenka gatVe...

# i*

Kaip kitados, taip ir szian- 
dien tuom pat laiku, pavaka- 
rop iszejo ant gatves žmogys- 
ta-valkata, kad atkiszus ranka 
vardan Jėzaus Kristaus mal
dauti almužnos nuo gailės tin
gu j u žmonių.

Jis visa savo szirdžia neap-

sprandą

♦

jis nei in ta szona nepažvelge i 
isz kur tasai nuobradas ji ap
dovanojo rimbu. '

Virtuliuodamas, i 
mas sunkiai traukdamas kojas Į 
isz skysto Sniego, i rosi valkata' 
vis toliau ir toliau, o mie»tas\ 
su visu savo bildesiu-triuksz- ( 
mu liko paskui ji ir dingo snie- į 
go mangulyj, tiktai vejas czy- ( 
pe pro jo ausis ir sniegas kurg- ' 
ždeio po kojų.

Galu-gale jis nuilso kūno sa- į 
nariai atsisakė jam tarnauti, ,

1

go mangulyj, tiktai vejas czy-

susmuko... jis užsnūdo...
Dangiszka ramybe aplanke jo 

siela.
Jam atrodo, kad jis guli to

li, toli Lietuvoj ant divono va
saros metu nuilsus prigulė at
silsėti, prisnusti...

Girdėjo kaip

vieszpatauje

likt paeze perkanezio. Motore daug nuo ledu ir snieginiu vie-
turėjo eiti namo pas savo tė
vus, pakol visOcas no bus su- 
davadyta per augszcziause ru
biną.

Bet pirkikas ne nori atstot

šulu. Nau'kime snieginis sztur- 
rnas užputo visas ulyczes, kad 
nekurie namai sugriuvo. Gy-j 
vontoj'ai Jconcze noiszpasakyia 
varga.

kuri užsitikejo miniszkai ir už į1'10 s«vo pirkinio geisdamas
tai teip baisei jai atkerszino.

r
r turėsite extra pinigu 

del Kalėdų? !

J-Galite turėt per instojima in muso |

1930 
Kalėdini Kliuba

1

Maža suma indėta dabar priima jus kaipo nari

INSTOKITE DABAR DEL 1930 METO !
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First National Bank
MAHANOY CITY, PA.

$

$
i

isz tojo giszepto pasiiiaudot. 
Dabar vyras duoda kaimynui 
25 rublius idant jam sugražy- j 
tu paezia, bet tasai spiresi da 
daugiau.

TRŪKIS TRENKE IN BOSĄ 
UŽMUSZE 20 ŽMONIŲ *, JU i" ' ',jv fi',,,'"

Bercolonije, Iszpanije. — 
Dvideszimts žmonių likos už- 
muszta o in penkiolika maž 
daugiau sužeista, kada didelis 
bošas pripildytas pasažieriais 
likos pataikintas ant skerske- 
lio artimoje Qelida, 18 myliu 
nuo czionais.

Bosas likos sudaužytas ant 
szmoteliu o užmusztiejo ir su
žeisti iszmetineti po visa plen
tą. 1

»

■ -ir- ..-i r - - - - ■ į-, r . . -irt — . -i

Vienoje apygardoje, progre- 
sistai aplaike abroza savo va
dovo ir prie tosios progos, ka
da pakabino abrozai ant sienos 
vienos turėjo prakalba ir už
baigė taisės žėdžeis apie ne- 
baszninko truisvv del progreso; 
isz tikro užsipelno ndbasznin- 
kas idant ji ne po smert bot 
da už gyvasties hutumo paka
bine.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama eu 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, UžSima ir szulti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY

kenfe žmonių, visados nuo ju 
szalindavosi, tūnodavo ko- kai
mo nors užkampyj, aludėj ir 
tik reikalui atėjus kada pil
vas duodavo žinoti kad jau 
jis alkanas, iszeidavo in gat
ve kad atkiszus ranka iszmels- 
ti almužna, 
cziau skriostu poliu krūtinėn 
negu susiartinus su žmonėmis.

Taip-pat sziandien jau ke
linta diena nevalgius, jo pilvas 

gatvėn — užganc-

o sotus — grei-

vis
vis nenoreda-

visa

SUAUGĘ IN VIENA 
DVYNUKAI.

• 1
Paržius. — Ligonbutejo Ak- * *

vizgrane,,tula motore pagimdo 
dvynukus suaugusius in vie
na, turėdami tiktai tris kojas. 
Nepaprasti dvynukkai yra 
sveiki ir pagal daktaru nuo
mone gyvens.

BOLSZEVIKAI RUSIJOJE 
SUDEGINO 4,000 SZVEN-

724 MULLRERY ST. READING. PA prisipilkus.

iszvare ji 
dinti alki.

Tasai jo pilvas ir riszo ji su 
žmonėmis.

Letai slinko gatve jis 
tolyn ir tolyn,
mas atkiszti ranka.

Priėjo prie dideles krautu
ves nuo kurios lango brange
nybių pradėjo raibti jo akis.
• Atsistojo. Insistebejo in 
langa. Žiurėjo in eglaite, kur.- 
visa spinksojo nuo brangiu pa
rodu, tarytum adgijus
krutėjo — judėjo ir džiauda- 
mos sulaukusi tokios laimes, 
kad taip puikiai ja papuosze.

O ten, krautuves vidui, žmo
nes rinkos sau pirkinius Ka
lėdoms... Pro duris nuolatos 
vieni iszeidavo su punguliais 
pirkiniu, kiti ineidavo, kad ju

virturiukai 
skraidantis padangose cziursz- 
ka ožiui ba. 'norėjo atsikelti 
pradėti isznaujo varyti vage.. 
norėjo surikti ° Margi, ” “Ža-
Ii” na jauteliai, sziu, sziu 
bot pasiliko begalius ant vie
tos ...

Vejas czypaudamas laksto 
po plika lauka noszdamas pa
žeme sniegą, isz virszaus krito 
naujas, priklodamas minkszta 
patalyne valkata, pridengda- 
mas ta juoda taszka žemes...

* ♦

t

Suuže, sugaudė jausmingai 
varpai bažnycziose, szaukdami 1 
tikinezius Dievo szventvklon 
pagarbinti naujai užgimusi kū
dikėli Jezu, ta neiszsekanti 
szaltini artimo meiles...

Žmones skabei bureis trauke , 
Dievo namuosna, o ten toli \ 
laukuose mirė visu apleistas į 
valkata... tiktai szaltas žiau
rus vejas czypdavo apie ji ir 
jausmingas gaudesis varpu lo
ke pro ji...

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole kinosna

B

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

---------------- $----------------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
t

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite k matysite 
kaip tai pinigas anga su padauginimu Procento. '

TUJU PAVEIKSLU.
Gorlovka, Rusi jo. — Mies

to aikszteje . czionais vakar 
buvo sukrauti atirton ir su
deginti apie 4 tukstaneziai iko
nų —’ szvontuju paveikslu. De
ginimo žiūrėti buvo susirinkus 
apie 15,000 žmonių minia.

Szvontuju paveikslai suga
beno vietos kasyklų darbinin
kai, “kovojanezios bedievybės 
draugijos” nariai. Kartu vie
tos vyriausybe uždare ir vie
nintele miesto cerkve.

Gorlovka, Rusi jo.

szvontuju paveiksiu. Dc-

‘ kovoj’anczios bedievybės

Į

*
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GROMATNESZIAI APSUNKINTI KAIP MULAI.

a

Tomis dienomis Dėties Šamo gromatnesziai turi daug davbo ir yra apsunkinti 
visokiais siuntiniais kaip mulai. Gromatnesziai szimet turės daugiau darbo ne kaip
praeitus metus.
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