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SUDRASKĖ ANT 
SMERT

Geriau Netinkamus
Vaikus Numaryt

SUDRASKĖSZUNES
VAIKA ANT SMERT.

NE KAIP DUOTI JIEM 
GYVENT.

Po Szesziu Metu Atėjo 
Namo ir Sumnsze 

Paczia

PASIGERSIU
ANTSMERT

*

DALAIKE SAVO ŽODI.
r

? J Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

UŽ NEGERA PAJŲ.

Montgomery, Ala. — Sze
sziu metu Arthnrukas Maroon, 
likos sudraskytas per du poli
ce iskus szunis ant smert. Luigi 
Facedda loeninkas szunn likos 
aresztavotas ir pastatyta? 
$10,000 kaucijos,
norėjo perlipt per tvora 
imt hole, kuri in kaimyno kio 
jna nusirito. Szunes 
ant jo sudraskydami
uoli. Policijantas atbėgės 
szove abudu ir tik tokiu bildu 
apmalszino inirszuses bestijas.

po 
Vaikiukas 

pasi-

užkili no 
visa kli-

nu

Sil- 
fa-

vienas
Amori- 

daužo toriel- 
ne kaip fabri-

Kuropi-

DAUGIAU SUDAUŽO NE 
KAIP ANT LIETUVISZ- 

KOS VESELKOS.
Cleveland, Ohio. — Ant 

si rinkimo Amerikoniszkn 
brikantu torirlku,
delegatu apskaitė, buk 
kiecziaį daugiau 
kas ir puodukus, 
kai spėja juos diroii, o 
nini puodžiai neturi darbo. Ap
skaitomu, buk kožnas 
motore ir v^įkni,- kas metas, • »• . f >»• f Zplynes toriclkas ar

lirbti,

podaužo
ba puodukus peY ka per 
pasidaro

vyras,
su-

- i*li

meta 
Dali700 milijonai.

ginusia torielkn sudaužo vedu- 
Szinr kad taip!sios poros.

- Taja diena 
nežinia

tasai' pagriebė 
nuo (birbi
ant formos

SZUO PAVOGĖ PENKES 
PIRSZTINES.

Lenox, Mass, 
buvo smarkus szaltis
ar szaltis davėsi jaust dideliam 
szuniui, kad 
penkes pirsztines 
ninku kurie dirbo
ir parneszc visas savo ponui C. 
F. Bishop. Pavogtas pirsztines 
buvo visos nuo di'szines ran
kos.

Darbininkai būdami tiktai 
vienoms pirsztinems labai 
szalo rankas,

SII 
Sll- 

todel sziine loc- 
ninkui pristatė bila ant 20 <h 
leriu idant užmokėtu už pa- 
neszta skriauda kas tas ir už
mokėjo.

už
)-

MOTINA INMETE SAVO KU 
DIKI IN KROSNĮ.

Boston, Mass.

ar kūrenasi 
ji pamate su-

- Doris (Irav, 
25 metu amžiaus moteris, stai
ga iszejo isz proto ir paėmus 
savo 3 savaieziu k irt lik i i n me t e 
hi krosui skiepe. Krosnis buvo 
smarkiai insidegus ir kūdikis 
tnojans sudegė. Sugryžusi na
mo uoszve rado ja labai susi
nervavusia. ir jiulipo žemyn in 
skiepą pažiūrėt, 
krosnis. Tonai

, spirgintip^udiki ii- tiipjans pra 
i, o to# 

moteriszkcs vyrui. Jis atvvkes e/ r 
namo krosui užgesino ir iszo- 
mes kūdiki davė žinia policijai. 
Kada policija atvyko, kūdikio 
tėvas paaiszkino, kad kūdikio 
motina yra pamiszusi ir neži
nojo'ka ji darė. Kol kas polici
ja jos nearesztavo. Tai atsitiko 

’ pereita savaite Amesbury mios 
telyj, netoli nuo Bostono.

, ayie tai savą sąnui
■ ■ a ■

i

Paragonah, l'lah. 
vietava ligonbute likos alvež-4 
tas ka lik ginies vaikas, kuris 
yra nežmogiszko sut vėrinio. T’o 
kūdikio galva rodos prilipusi 
prie pi'cziu, neturėdamas 
kio kaklo. Rankutes 
ui u ir negali j u vis

Iii pa

jo. 
be raume- 

li pajudint. 
Trumpai kalbant, tai yra ma
žai panaszns in žmogysta.

Tėvai pavode vaika po prie
žiūra daktaro Perosso, kuris n 
apžiurėjas pasuki', kad galima 
butu vaiku iszgelbet ir prailgyt 
jam gyvenimą, bet to nedarys 
sakvdamas: 
g? ”

yvenima, bet to
“Jokio daktaro ne 

alima iszleisinti jaigu
prailgina niekam 
žmogaus gy va st i. 
mas to kūdikio g 
rycziau ji nelaimingu ant viso 
gyvasezio. Niekas jo nekeustu 
ir pats savo noapkenstu o žmo- 
nys ji pavogė ja, 
kaip nuo kokios baidykles, 
gal pasiliktu pavojingu del vi
suomenes, geriu kad ji nužudy
siu, bet maitinsiu 
kaip ilgu^ jaim* 
o gal-gamta 
da,

jis no 
nereikalingo 

J.szgol beda
ly vast i pada-

bėgt u nuo jo
<)

ji .taip ilgai 
rasis g;, 

pataisys savo
bet asz staeziai atsisakau 

daryti jam operacija ir tuo'ke
liu gelbėt jo gyvastį, 
niek prisiduotii.”

Kitu daktaru ta pati nuomo- 
pri 

tarėjam, kad geriau toki kūdi
ki numaryt no kaip duoti jam 
gvvi'iiti.

yvastis, 
klai-

kuri ant

ne kaip ir D r. Perarso ir

Scranton, Pa. 
kas tok i s pavogė

PAVOGĖ SKALBIMĄ, 
SUGRAŽINO ISZPROSINTA.

— Ana diena 
nuo virves

visa skalbimą del Mrs. Irmos 
Owen, o norints motere jeszko- 
jo visur, dingusio skalbimo bet 
ne galėjo kaltininko surasti. 
Už keliu dienu kas toki,s pabti- 
ladojo in duris, palikdamas 
pundeli prie duriu ir pats din
go. Irma atriszes pundeli, rado 
pavogtas drapanas gražiai 
iszprosintus. O gal tai buvo 
Kalėdų dovana. Dabar visas 
moterėlės geistu

duris,

Ira panas 
O gal tai 

Dabar 
susipažintu 

su tokiu vagiu ar vagilka.

TRUCYZNA IR VIRVU NIE
KO JAM NEGELBĖJO BET 

SRIUBA JI UŽMUSZE.
- Stan- 
nubodo 

ryvenimas isz priežasties 
nutarė

Sturnersvik*, X. J. - 
ley Hewitt, 
gyvenimas isz priežasties be
darbes, nutarė atsikratyt su 

svietu su pagelba virvu- 
ir trucvznos. 

nurijo trncyzna, 
buvo drūta ir Stanley pasitiko 
gyvu. Po i

szi no 
tos

kuriam

Pirmiusia 
bet toji no

tam nusipirkęs vi r- 
vute, kini buvuf padirbtu isz 
sziaudn ir sutruko. Tada jam 
atsinorejo mirti ir nuėjo 
myne papraszyti valgyt nes bii 
vo 
duotos sriubos, 
riuosia skausmu 
valandas mirė.

kai-

iszalkes. Po suvalgimiii pa- 
pajuto vidu- 

ir in kėlės 
Norints neba-

gas sza n kosi pagolbos, dakt a
ras ji negalėjo iszgelbet ir 
szi uom kart ini re unt tikrųjų.

Chicago, Ill. 
buvo 
ja pastate priesz teisėja Kaži 
Žioba, ir paaiszkino, kad jis 

savo 
pai’zia. Tada teisėjas liepe nu
skriausi ai moteriszkei papasa- 

al siti ko. 
Ji papaskojo szitokia istorija: 
“Szeszi metai atgal asz iszke- 
piau savo vyrui pajų. Jis pusi' 
jo suvalgė, o 
nuo stalo, sa'kydainas, kad toks 
pajus tik kiaulėms esti. Mudu 
tada, truputi susipykom,, bot 
vėliau viskas buvo iižmirsztn. 
Tik sztai ana dien pareina ma
no vyras girtas namo, ir kai 
asz nuo jo užsisukau ir priėjau 
prie sinkus atsigeri

szi tokia
A na 

bvla.
diena

I krliei-

ir paaiszkino, 
girtas būdamas sumnsze

kol, kaip ten viskas

F

H

VĖL DIDELE AUTOBUSO 
KATASTROFA.

Kaunas. — Lapkrirzio 16 d. 
18 vai. autobusas isz Poti’a- 
sziiinu iszvažiavo in Kauna su 
szoferiu Ramanausku, 

sėdėjo Amer.
ake. buvęs szoferiu kursu mo
ki n vs M nleviezi ils I
Bamanauska,

pa važuol i. 
nauskas tuojau 
ežiui ir atidavė.

800 KINISZKI KOMUNIS
TAI UŽMUSZTI.

— Iii laika
a via to

Shanghai, Kinai.
vienos paros valdžios
riai su eroplanais su bomboms 
nžmusze aszluonis szimtus Ki- 

kokius ’d^zk'ii komunistu llunan pro- 
aphiike paixhiodiimas keliolik i 

i/.i visztu, sakydamas n: t ’ !::: 1 
•• ............» .........< L*-..n.

~ Adolfas 
su savo paczia 

kad jam -nedavė pinigu ant 
namineles ant Kalėdų, pradėjo 
baisiui gerti už pinigus

Waynesville, 
lt , i

Pseil, susibaręs
Pa.

pinigu

inei.

sužinota

kita puse, nužėri'

ir

vandens, 
apliejo szaltu vandeniu ir pra
dėjo muszti. Asz ėmiau roki ir 
szauk'tis pa f
mynai ir policija’mane iszgel- 
bi'jo. Kada paskui
klausiau, už ka tu mane muszei 

“Klausi, tarimu ne 
žinotum už ka. Argi jau užmir- 
szai (n pajų, k;v anais 
sugadino man vidurius? 
i r sziandien dar "'1
nuo jo!”

Teisėjas uždėjo Žiobai

jis atsake:

s

asz jo pa-

metais 
Man 

skauda pilvą

$25 
pabaudos, bet kadangi jis pini- 
<y D u neturėjo, tai turėjo eit kalė
jimai! ir tonai $25 atidirbti.

GYVENO ANT SALOS PER 
12 METU.

San Francisco, Calif. — Per 
dvyleka metu gyvendamas ant 
apleistos salos kaip tai daro jo 
pro-tevai kelis szimtus 
atgal — nuogas
apsaugos nuo saules ir lietau 
Doviclas Mills, pamėtė toji 
venima ir instojo in kąrinmene.

Deszimts metu atgal, dakta- 
kad jisai

metii
ir be jokios

y

gV-n v

ra i aiireiszke jam, 
serga džiova ir mirs bile diena.

Mills t uom nenusiminė 
nes kur v iltis ten yra ir gyvas
tis, nuplaukė 
apleistos
kur praleido dvyleka motu,ant 
sveiko oro ir tokiu bildu visisz- 

4 | W * i •
kai iszsigyde.

Bet t uom

ant netolimos 
salos Santa Barbra,

DRUTUOLIS BIJO 110
SVARINĘS MOTERĖLES.
'Uoledo, Ohio. — Norints 

Strebor Bossiter yra cirkusinis 
drnt nolis, kuris daugeli kartu r
pakeldavo automobilį n, duoda
vo sumuszt akmeni ant savo 
krutinės ir pakeldavo visokias 
sunkenybes, o bet bijo savoti bet bijo 
mažinloles pacziules kai ii vel
nio, kuri svėrė liktai 110 svaru, 
o betvStrcbor negalėjo suvaldyt; 
josios liežuvi ir -da aplaikyda- 
vo nuo jos tankiai per kaili. 
Todėl savo rnylema prisiegele 
jiamete ir atbėgo in 
Kada ji policijantas 
iiresz t a vo jo pa sa k e: 
uždarykite mane, kalėjimo 
kąjp vežkite manQ pas paczia.”; 
— Policija, ji uždaro kalėjime.

ezionais. 
rado ir 
“G oriau 

ne

viszi u, s ak v dama s
iižsigers ant smerl priesz Kalė
das* Motete isz pradžia mano 

. i iszgaz- . • i

M ofeto 
Adolfas nori ja liktai 
dyt, bet kada ana 
prikelt vyra, in darbu 
sustingusi. Daktaras j pripaži
no kad 
smart.

1 vineijoi. Skerdyne atsibuvo |o- 
moti'rei kad .i’1 aplinkinėje kur komunistai 

gyventoju 
komunistai 

bledes, bet ne-

buvo 
Kniigen.

užklupia ant 
Norints 

paneszi’ baisi1?‘S

Psoil

rvta uitojo paliovė tolinus nžpiioliiiel ant
rado ji malszin

ant

UŽ 7 DOLERIUS NUBAUSTI 
ANT VISO GYVENIMO.
Saginaw, Mich. — A'ladas

A leksaKonkoll, 19 mot u ir
M i knszevicz, 2(1 metu,likos ana 
diena nubausti© kalėjimu 
mas gy\'asczio.
viso * gyvasezio. J u prasi kali i- 

buvo apiph'szimas 
aus nuo kurio

ant
Ja prasi kalt i-

žino- 
gavo liktai sep- 

tvnis dolerius. Abudu neseniai 
likos paleisti isz pataisos namo 
lonia, Miczigano.

O'y ventojn.

VAPSOS SUBADĖ 5
ŽMONIS.

Rio de .Janerio, Brazilije. — 
Kaip kokia migla, 
vnpsu, atlėkė isz 

lipi‘S
(‘uyaba. \”apsos 

motina ir

guauy 
fanuos
(
penkis

sza lies
ir apsisedo

ini lijonai
J a-
ant 

suba-
I

mas
o’

Maiįvda-
kad ji per didele sunkeny-

SENUKE PERKIRTO SAU 
GERKLE SU KIRVIU.

Didiifh,- nIinn.
m a
be savo šonui, pas kuri gyveno 
nuo keliu metu, 79 metu 
žiaus ICmnui .Hascher, 
užbaigti savo
Ims kirvi, uždavė sau ypa in 
gerkle ir antru kartu ketino tai 
padaryti, bei likos 
per siinu, kuris atomo 
nuo motinos ir nuveže iii ligon- 
Imli, kur in kėlės 
baisi uosi ia kankesia.

am
ini t aro 

gyvastį, l/agrie- 
ypa

užtemiiila 
kirv i

dienas įniro

TĖVAS SU DUKRELE 
UŽSIGĖRĖ ANT SMERT.

Dearborn, Mich. —■ Juozas 
Tokasz, 56 metu, ir jo dukrele 
Rože, 22 metu, nuo keturi u die
nu padare sau iniinszainini pik
niką, o kada ju kaimynai neina 
te iszeinant isz st ubus, iszmu- 
sze duris kambario ir pido Ie
va sii dukteria giilinczius ne 
gyvus. Ant stalo buvo pridėta 
apsakyma tai motina biivo mi
rus dvi sanvaites atgal ir abu- 

Pagal kaimynu 
gailescziu no- 

paezios ir

)

daug bonkn.
du taip persiėmė
lėkdami paežius ir motinos 
priesz Kalėdas, jog. abudu nu- 
tar mirti linksmai.

Paskutines Žinutes
Pa. — Penki11 Lewisburg, 

jauni vyrai likos užmiisztais ir 
vienas sužeistas, kuriu auto
mobilius trenkė iii konkretino '■ » I
siena prie plonio.

1[ Chicago. — Keturi žmo
nis užtrosrtko ant smert nuo 
guzo kuris iszojo isz pecziuko 
nakties laike.

1[ Kopoąhaga, Danije. — 
Einiszkas laivas 
nuskendo arti Laso salos su 
4,Q žmoni mis. Ne laivo ne žmo- / 
uiti. nesurasta, nes tame laike 
buvo dideles miglos,1 z

4 i Oberon

* < *
I

le ant smert tęva, 
daugeli žmo

nių teipgi subadė bet tiejei tu
rėjo laiko apsiginti.

vaikus o

374 IMPEDŽIAI ANT 
LAIDOTUVES SENUKES.
Rio de Janeiro, Brazilije. —- 

Braziliszki hiikraszczini raszo 
buk provincijoi Nova Ignassn, 
mirt* nesenei motere Roza Ma
ria da Cost a, kurįs t u nuo szim- 
ta penkesdeszimts metu am
žiaus. T '4

Ant. Iai(|otuves senukes atė
jo keturi vaikai, kurie turėjo 
nemažiau kaip po szimta metu 
kožnas, 
senukes laidotuvėse 
ka i,

- - ' ' - * 4 > - 1 N -W - - - '
penkesdeszimts met n

— • I 
pra-praanukai.

prick tam dalybavo 
126 ann- 

praannkai ir 16 pra-

ISZVARE 380
SPEKULANTUS 

IN SIBERIJE. 
Telegramai pra- 

l>er
dienas, 
Sibirą

isz Moskvos birk, 
deszimts 

iii

prasižengėliu

London. — 
nesza 
paskutines 
bolszevikai iszvare
780 žmonių, kurie buvo apkal
tinti už spekuliavimu sidabri- 
neis pinigais ir maistu.

I szsi im t imas i
in Solovecko salas, tuom Įnik 
nustojo, nes jau tonais nesi
randa vietos del prasižengėliu 
tiek ju jau iszsiimsla isz Rusi
jos.

GERAI PADARE.
Kodėl judu neejote szan- 

dytis?
Tkii mat, neturėjome re- 

o nusipirkti no turė
jom pinigu ,tai sutarėm gerai♦
užsifundvt ir vienas kitam kai- 
te dovanoti.

rn

vol ve riti

SUPRATO.
Jaunikaitis in bagetu merga. 

Negaliu tave isz meiles isz- 
muszti, ar guliu ar kelsiu! apie 
tąye mislinu. *

Mergina: — 
tiek apie mane, 
no pinigus.

Asz mislinu, no 
, k i (‘k apie ma-

papraszc 
kad jam duotu 

Rama- 
M ulevi- 

cziiu ir auiiavc. Pervažiavus 
traukinio begins, reikėjo pasi
sukti, nes ten vinigiuotas plen
tas. .Jaunas szoferis, nemoke- 
(lamas gerai vairuoti davė au
tobuso pirmuosius tekinius in 
paszaly stovinti akmeni. Susi
trenkęs autobusas smarkiai 
szoko atgal ir szokdamas in ra- 
va apvirto. Autobusu važiavo 
9 keleivei. Penki keleiviu* isz- e 
liko sveiki, 
susi! renki' 
žeisti. \’iemi moteris isz Petra- 
szinnu sužeista labai sunkiai.

In nelaimes viela tuojau at
vyko gelež. |)olie. virszininkas 
ir sužeist lesiems buvo 
la medicinos pagelba.

Szoferis Ramanauskas suim
tas, o Muleviezins, iszsigandes 
pabėgo ir ieszkouiąs policijos. 
Policijos kvotos 
fi'i'is Ramanauskas buvęs 
siszkai girtas ir negalėjos au
tobusu pavaldyti ir del to lei
do valdvti mokiniui Mulevi- 
ežiui. Muleviezins traukiamas 
tieson už lai, kad neturėdamas 
teises vairuoti, eini' valdyti au
tobusą. Autobuso savininkas 
Szvarcas — kad leido važiuoti 
girtam szoferiui. <

autobusu
vai ra

SZIAULIUOSE BUVO SU
LAIKYTA A. RUBLIAUS- 

KAITE, VYOZIU AT
STOVE. 

* 4

Isz tikru sza Įtini u
kad Szianliuose buvo siilaikv- •
la p-le Adele Rubliaiiskaite, 
Liet uviu jaunimo, atstovi* prie 
Pavasarininku 
Padurvta krata.
ra Inros 
Lietuvos 
riausvbo. J 
Rubliauskaite 
visai netikėtas invykis vis del 
to ja labai nustebino ir sujau
dino.

organiziKMjos. 
leszkota lite- 

priesz tautininku vy- 
V veži u, I

OS

Amerikoj 
nesuradus, 
paleista.

p-)e
Szls

tik 
o

sziais truput:
4 keleiviai su

suteik-

daviniais szo- 
vi-

LIETUVOS GYVENTOJU 
PRIESZ 4,000 METU 

PĖDSAKAI.
Kaunas. — Profesorius Vol

teris ir jaunas archeologas 
Mekas neseniai rado Žemaiti
joj terp Telsziu ir Varnių svar
bu radini — sijų trobesiu lie
kami, kurios inrodo 
buvus apgyventa 
4006 metai atgal.

Isz ton parsivežu
kelias sijas (svajus) ir sziaip 
rastu senovės daiktu — isz 
bronzos ir akmens amžiaus.

Rusu kai kuriu
cheologu nuomone esu 
\a buvusi tolimais anų laiku 
pasaulio laukinis užkampis pa
sirodo klaidinga.

Atvežtos Kaunan sijos buvo
visa laika apsemtos vandeniu 
ir todėl iszliko sveikos. Jos 
matomai dirbtos 
kirviu.

ta vieta 
kokie O 

a

Kaunan

Taigi ar-
Li (‘tu

I> s

iszliko sveikos.
akmeniniu

tautininkai

1

'4'
Tik

Ji?

"fI

Vadinasi, tautininkai ir 
Ameri kieczius, besi lankancziiji 

pradės
Jcratvti ir tardvti. Iki sziol kai •* •
kuriuos žymesnius Amerikie- 
ežius tik sznipais apstatydavo. 
Panaszns pasielgimai su Ame? 
rikiecziais santykiu teiq) Lie* 
tuvos ir musu visuomenes ne* 

1 pagerins.

I dėt uvoje sulaikyti,

V
4

GIRTU BĖDOS.
Joniszkio 

reniu kaimo
Za S > <111111 i.1-, ^rivivai m.-i^ui v.-, 

nakti gryžo namo, bet pakeliui 
ink rito in grio\ i ir prigėrė. -

valscziaus, 
gyventojas Juo- 

Valiutis, gerokai insigere?

Mei*

*

I

I

J

LENKAI G AŠ DINO 
GYVENTOJUS.

*

I^'uku pasienio apsaugo# 
kapralas vaikszcziodamas Mor 
kio upes krantu, prie Szalovat- 

kaimo sviede.. iii vandeni
granata, 
i'lgi'sys tik kelia 
Ventoj u tarpe.

les
Toks lenku kareiviu 

iH'rimo gy-
f

i

i

KIEK LIETUVOS UNIVER
SITETE STUDENTU.

Kaunas. — Ligi Lapkr. 1 d. 
Lietuvos universiteto inregis- 
truota 4,126 stud. Jei atstoviu 
be renkant balsuotu visi 
(lentai, tai butu iszrinkta 
atstovas.

stn-
41

NĖRA DARBO?
Sziauliai. — Sziauliu ruožo 

geležinkeliuose kuri laika jan 
dirba darbininkai tik po 3 die
nas in menesi, gaudami už Irt 
laika atlyginimo 15 litu. Dar
bininkai 
kliūva

,deti, nes kitur darbo gauti taip 
pat negalima. Darbo Birža re
gistruoja vis daugiau ir dau
giau nauju bedarbiu, o rinkoje 
stovineziu ir
ranku darbu skaiezius kasdien 
didėja.

su szeimynomis pa-, 
in nepakeneziama pn-

sinlaneriu savo

i

’ 'i
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TEISYBE.
Motore: — Ar tiki man po

nas Advokatai, jog ir moteres 
gali būti advokatais?

Advokatas: —Asz tikiu, ko
de! no n’es tiktiil palčių įstoti 
apgynime vyru*.

BAŽNYCZIOS TEISMAS > 
SVARSTO PRALOTO 

OLSZAUSKO BYLA.
Kaunas. — Teko sužinoti

kad aKuno a py g. teismas krei
pęsis in epsikopata, del pralo
to Olszausko atėmimo bažny
tiniu titulu.

Episkopatas atsakęs,
bažnytinis teismas praloto 01- 

’ szadsko byla jau svarstės. Ir 
nei i ž i 1 jįo i szkp rbS 1 a s.

kad

I'
• i 1 ‘I 1* ■■

VAIKAS SU VILKO NAS
RAIS IR KISZKIO LUPOMS.

Hadviliszkis — Priesz kelias 
savaites toks retas vaikas gi
mė neturtingo geleži n kol i cerio • *
Polcinaviczians szeimojo, gyv. 
Sziauliu g-ve 20 n r. Naujagi
mis yra su kiszkio lupomis ir 
vilko nasrais. Vaikas nieko ne- 

<laktarąi sako,valgo, verkia, 
kad jis ilgai gyventi 
sius.
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Iki.
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1 szios Sz- 
ventes Ka

lėdų, siuneziame 
visiems m u s n 
skaityt o j a m s 
kapuoszirding- 

* iausius

iĄNT ■v

I
velini

mus, idant visus Dievas užlai
kytu prie gyvasties ir geros 
sveikatos,

kitiems
žemes

“ant. 
žmoniems

t roksztame 
paku jus butu

ny tojaus

idant vela galėtu
mėm dalintis plotkeliu ir su
laukti sveiki kitu Kalėdų, vė
lindami vieni

pakajaus 
geros valios.”

Taip, troksztame isz duszios 
ir szirdies pakajuje dirbt ant 
me jo, idant pakajuje dirbt ant 
kąsnelio duoneles <lel saves ir 
szeimyneles savo; 
idant taip mus
- tarp musu tautos pakajus 

kaip iszsklaidytu aveliu. Bet 
ant nelaimes ne visi turi paka
ju ir ramuma szirdies.

Tiejei. k a iszsi žadėjo Iszga- 
Kudikelio, per taja

szvente Kalėdų, neįmes ramu
mo dusziu koki turėjo seniau.

In ka pavirto tiejei garbin
tojai Kristaus,* O Lietuviai! 
Katrie iszpažinote Iszganytojn 
nenorėkite ta rūpesti turėt ko
ki turi tie nelaimingi iszvtirke- 
liai. Teisybe turi jie geras gy
duoles ant tojo rupesezio, ka 
griaužė ju savžine, o tuom yra 
•• gi rtuok lyst<‘!”

Nenorėkite j u kai lyja sėdėti,
Ir tokia pakramta szirdies 

turėti, 
Norints m? vienas sziadien po 

karezemas vėžlioja.
Ant tojo Kūdikėlio visaip 

plovoja;
Tai isz didelio rupesezio taip 

daro,
Grail>stydamiesi paskutini 

galo.
(V

tiĮ
Iis

1 v
. »

. • J ’ JM
~ ',, ijt .

Kalėdų Velinimai |
m

| Kalėdų Velinimai |
Metiniu papratimu siunezia iszdavysta ‘Saules” ® 

■savo skaitytojams velinimus isz priežasties Kalėdiniu wĮę. 
Szvencziii. A

Taip daro i r daro ‘ ‘ 
tikros szirdies, ba sziame 
musu skaitytojams jungėsi su jais dvasioja ir gyveni 
me. Kaipo burija szeimynoja puola žodžiai volinimu, 

” atsiliepė in taji milžiniszka buri savo 
skaitytoju linkėdami visiems szirdingus ir prasius žo
delius: “Laimes, sveikatos ir užganadinimo isz savo 
užsiėmimo.”

Bet linkėdamas tuos velinimus, atsimena. “Sau
le” apie viena dalyku, kad tebyrei laikai yra sunkus 
del tukstaneziii, lodei ir linksmybe laike tu szveneziu 
no bus tokia kokia privalo būti laiko szios bedarbes. 
Toilel vien svarbu linkėjimu siuneziame musu skaity
tojams: idant tasai amaras blogu laiku pereitu kanuo- 
greieziansia, idant debc.sei bedarbiu nekabotu ant mu
su broliu czionais svetimoj szalolej, o musu broliams 
Lietuviams tėvynėje taipgi linkime

Linksmos szventes Užgimimo Kristaus
*<«A TTI vu m k uDYSTE.

taip ir ‘‘ Saule

Saule su tikra linksmybe isz 
laike linkėdami velinimus

SAU IJCS

/ _ . _ _ 1 , , , ■ , ■ ..... : ■ '

diena ofisas bus uždarytas vi
sa diena.

Nuo ilgumo žmogaus inplau 
ke pirmojo eileja dvi 
mes: Perlaikai po tėvu ir doras 
gyvenimas. Už viską gali pa
žinti ant vaiku, kurie gimė ta
me laike, kada tėvas turi 25 lyg 
40 melu amžius, motina nedau
giau kaip 35 metus. Žinoma, ir 
ant to reikia teminti, ar tiejei 
tėvai yra sveiki, ar ne yra lin
ko lyg džiovai, vežini ir 1.1. Bei 
kia ir ant to teminti, katras isz 
jaunuomenes kūdikis yra rie
bus, tai tokio amžius ne yra il
gas.

li ž viską

veiks

I

i $
i I S

%

SAULES ' SKAITYTOJ AUS 
BALSAS.

pa-

(. L

L

Ugi brolycziai Ketvergi? jau

I

• 1 E •rasirodimas
■ i —,—

Buvo tai kuczios diena priesz 
Kalėdas .1873 moto. Klebonija- ■l 

rubežiu.
sėdėjo

jo kaime S. palei 
Austrijos iii Morą vi jo, 
prie vakarienes kun. prabasz- 
ezius su savo vikaru, kalbėda
miesi apie didele pnani kokia 
buvo ant lauko, kad sztai kas 
tok is uŽ^kambino. Kun. vika-

, I

ras mielindamas jog szaukia 
pas ligoni, iszbcgo su žvakia
9 > ' ‘ , i / / ' *

pribuvo ŽmoguM hr

Kalėdos,
Gal dings visi musu vargai ir 

bėdos, 
sėdėsime*

!’

Už stalelio sėdėsime, 
Gersim ka turim ir dainuosime 

) <;Mesule pnczostavosirno, 
f) nekurie gal ir bus nusiminė. 
Vienok sakalėliai gražiai pasi

elkite.
užsilaikykite

J nok u n oda ry k i t e. 
Juk reikia Jaszeli ir iszsigerli

'Piktai nepasigerti
Tai žmogui ne kas. 

kad girtavimas, 
patickos 
gavau, 

Nuo savo draugo aplaikiau
Stikleli strektelesiu

/■

Gražiai visi

T 
Juk žinote, 
Asz ir pa i lituko 4 4 ) r

konia

aszaros

Ne bus pro szali ant szventes 
Kalėdų paduoti truputi Kalė
diniu pateminimu kaip: 

sziadien 
O ne! T 

varguoliu kenezia varga, bada 
ir szalti. Tokie tai v ra nelai- 
mingi. Juk svietas yra turtin
gas ir visko jame pilna, tokio 
žmogaus nevertėtų būti ant 
szio svieto. Taip, bet randasi 
daugybe žmonių 
nepaisau t ieje ant vargo 
artymo.

t Jus vargszai, kurie szita 
szvente leidžiate varge, 
mirszkite apie tai, kad ir Kū
dikėlis Jezusas • užgimė di
džiausiame varge.

t Didžiausias turezius bus 
palaidotas be pinigu, — kaipo 
ir vargszas. Tai kodėl tiejei 
žmonys taip labai paskui pini
gus genasi T

t Tasai, 
užgimė pasakė: 
tyma savo kaipo pats save. 
Tai kamgi da po nogiu su tais 
žodžiais burnas arzint ir da 
kunigai tankiai per pamokslu 
priminėja apie tai. Juk ne žmo- 
nys, ne kunigai tojo prisaky
mo nepyldo.

t Vietoja meiles artymo, 
puikybe, užvydejimai, godu
mas ir mstybe turi pirmybe 
Krikszezioniszkam sviete, be 
didesne dalis žmonių tiktai,isz

t Ar visi 
linksmi .*

esame
Pukstancziai

savin v Ii u ir e
savo

ne u z-

kiv szitame laike 
“ Mylėkie ar- 

> >

Krikszezioniszkam sviete,
1 1 * * ..."v * **■!? / ■ " „

vardo yra Krikszczioniais.

Katrie žmonys turi daug 
tauku, prie tokiu greieziausia 
visokios ligos limpa. Keikia ir 
apie tai neužmirszti, kad dar
bininkas žmogus, uorints sun
kiai dirba, ilgiau gyvena negu 
iszlepinti ir svietiszkam džiaug 
smam atsidavė.

Turtingi žmonys 
savo amži isz tinginamo. Gyve
nimas gerbnvyja 
fiziezno‘darbo, o ;
būvio tinginiauji, tai trumpina 
tuom savo gyvastį.

Gerymas svaigi na nežili 
rvmu yra didžiausiu 

• <►

žmogiszko susidėjimo, tas tai 
daugiausia 
žmogaus, o 
prohibicijos 
sziai ir rukimas tabako su
trumpina gyvenimą. Mažas 
naudojimas tabako, uorints 
žmogui kenkia bet no tiek.

Ilgis gyvenimo priguli nuo 
susivaldymo avietiniu links
mybių ir sunkaus darbo.

Ilgis gyvatos žmogaus 
tęstis lyg 200 motu, — ar kada 
kas pamatys žmogų senumo 
200 metu, tai nežinia. Neseniai 
Albanijoj mirė žmogus Ismael 
Gandse, pergyvenes 155 metus 
ir paliko suvirszum 210 anuku 
ir praanuku ir buvo vedos sze- 
szis kartus.

r p trumpina

Gyvenimo yra neklaidingai 
pasakyta kad su geru draugu, 
ar gimine, ar pažystamu sunku 
persiskirti ir vienas kito
mirszti, ta pati paseka ir laik- 
rasztis, kuris žmogų sužaveja 
jam tikrai duoda naudos, jau 
su juom negali atsiskirti. Pa
vyzdžiui man jau esant “Sau- 

skaitytojum apie trylikti 
i, (ikrai butu sunku man 

skirtis. Nes “Saule” yra mano 
laukiamas drangas, Arba sa
kant svoezias. Gavės beskaitv-

Ik' 

damas pamatau viso beveik pa 
šaulio žmonijos judėsi, vargus, 
bedas ir l.t. O kiek randu gra
žiu apysakų, isz gyvenimo tik
ru apraszyfu vaizdeliu. Kur 
skaitant imi goraus ta laikrasz 
11 mylėt i ir leidėjams gero lin
kėti atnaujdindama savo prie-

♦

numeral a 1931 metams. Lin
kiu ‘Saules” visam szĮabui 
pradedant nuo redaktorius iki

Kada valgyt pradėsiu.
Szimet del daugelio Kalėdos no 

bus geros,
Pas visus taip man rodos.

Ba pas ne visus yra pinigu, 
Tai ir bus bedu.

Gal meteli ateinanti geresni 
turėsimo, 

O ir ant Kalėdų ne
ap-

les” : 
metai

Arba

rugosime.
Meldžiu visu gražiai užsilaiky- 

t ''S 
(laivu neduužykite.

Ant sziadien bus invales, 
Turiu bėgti in vietas kėlės 

Pirmiausia in sztora,
Pirkti czeveryku pora 

Kam y bes i sz t ra u k s i 11, 
(I i esme li a* u žt ra ūksi u,

In migi gulsiu, 
Sveikas miegosiu.

1

!

l

su žmogum vadinamu

- *

I
O kad szimet Kalėdos pri

puola Ketverge, todėl laikrasz- 
tis “Saule” iszeis diena pir
miau idant galėtumėm ir mes 
su savo szeimynelems tajar 
diena linksmai praleisti. Taja

, reikalauja 
jaigu prie ger1 paskutinio leidėjo darbininko.

Kad jus darbds turėtu Lietu
viu eilese ko 
pasekmių. Kad “Saule” ap
lankytu kiekviena Lietuviu ko
lonija kur ji nebūtu, 
meninius Lietuvius. Lai 
le” szvieezia ir lanko visu Lie
tuviu eilese. O Lietuviai, tau- 
tiecziai, szviesa ir tiesa skam- 

“ Saule” laik- 
rasztis kaip tik ta nesza savo 
skitytojams. Tad pamylėkim, 
ir tapkime jos nesiskirianeziais 
draugais. 14,772.

Skaitytojas A. Belickas 
* isz Canada.

ge- 
ardytoju

l

skaitlingiausiu
“Saule”

trumpina gyvastį 
ypatingai sziosia 

laikuosia pana- 
rukimas

gyvenimą, 
tabako,

inis žodžiai o

gali
♦

arba as-
“Sau-

♦
SKAITYKITE “SAULE

*
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Naujas Didelis
Sapnorius jau

PAJESZKOJ1MAIV - f *

Ahz Kajatas Niedžinskas no- 
recziau sužinoti kur gyvena 
Jurgis, George Bielonis, manė 
draugas- Mes sykiu augom _ L * • « A : a «Guoloniu Kaime, Seiriju para-

r

Gatavas 
h , W IĮ v I • : - j ' 11 • 4 

lAinnBiiinnbuniuMBif

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, bu dau-
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus

pi jos, buvusios Suvalkų vedy
bos. Jis seniau gyveno Pittsto- 
ne, Pa. Jaigu dar gyvas nore- 
cziau sužinoti kur jis gyvena. 
Atsiszaukit sziuo adresu:

K. Niedzinskas,
1013 — 32nd St.

Bay City, Mich.

gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
lyta kįetais audekliueis
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co.
- , ' ( f « I * *

Mahanoy City, Pa.
j • '

tT,H
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Gana jau tau kūmai TarmĮaika 
Neužimkie visa laika.

Duok ir man truputi pagiedot 
Savo velinimus atiduot. 

Tai matot:
Dvi kiaules kojas pirkau, 
Kosze'lienos prisiviriau.

•Net svaiguli gavau, 
Pako] ta viską padariau.

Nežinau kaip bus padaryta,

i u priemone kad atidaryt du
ris.

Szarpus vejas szvilptolojo 
per atidarytas duris, apneszda- 
mas Vunign su sniegu jog ku
nigas net adbiilns no duriu at
sitraukė.

Priesz ji stovėjo vai'kinelis 
apie doszimtios motu,
pusnuogis su vienu apdrisku
siu bala'konolu, o ant iszblisz- 
kusio veido apszale 
stovėjo.

Paimtas gaileste kun. vika
ras nelaiminga vaikiniuka in- 
sivede in pakaju, kur ir pra- 
baszczius gilei susijudino isz 
teip didelio vargo, ir tuojaus 
Ii epe, parodyt parengt lovele ir 
privalgydini. Ant rytojaus, ka
da. vaikinelis prie geros prižiu
ręs sziek tiek snsidurtino, pa
klausė jojo, kaip vadinasi ir 
isz kur paeina?

Abudu kunigai persitikrino 
su dideliu nuliudimu, jog ta
sai vaikinelis buvo labai
leistas. Nieko nežinojo apie 
savo tėvus ir tiktai galėjo pa
sakyt, jog jojo vardas Auta- h j 
nas ir jog no daugelio metu, 
kaip tik tai gali atsimint, uba
gavo
Petru. Tasai ubagas ji priesz 
kolos dienas pavaro no savos, 
ir dabar \\iikiniukas per seszes 
dienas bludžiojo, uor visas sri- 
vargias ir vos gyvas atsivilko 

1 prie duriu prabszcziaus jeigu 
butu ne gavės priglaudos tai 
ne butu rytojaus sulaukiąs.

Kunigas prabaszezius buvo 
tosios paezios nuomones, ka 
kun. vikaras, jog vaikinas ku
ris kaip jau užminėme, laba! 
puiku turėjo veidą, likosi Kaip 
kūdikis pagriebtas per valko
tus, kaip tai no karta pasitai
ko ir priverstas ubagaut, idant 

į gaut daugiau almužnosP '
Nusprendė kunigai užlakyti 

vaikiniuka ir užaugint; mo
kint apsiėmė kun. vikaras; mo
kino ji mokslo tikybos, kurio V f * ; * * i' ■ i ‘ i •
vaikinelis klauso patemptas 

> r > <!. 0 '■ |i ■" 1 n’, J ' | .

ausis, priok tam mokino skal-

praryt kunige paH’ligoni, ph-„ 
so mylios 'kebo pas girios saK 
ga nes tas staigai ir sunkei ap
sirgo. Kun. vikaras jaunas ir 
greitas vyras, nubėgo i u baž- 
nyczia paėmė Szvoncziau.<e ir 
drauge su atėjusiu žmogum, 
neszanti žibinte, nusidavė pas 
ligoni, kurio grinezole stovėjo 
pagirrije, prie kurios prie!ino. 
jo dvaro poa7.no ir ne per toli 
krasztas status gilaus ažero. 
No keliu dienu buvo atidrogis, 
per ka užstojo paleidinis jog 
vanduo upin sustaigumu gar
mėjo in ažera. Po piet oras bu
vo persimaines; pradėjo snie
gas drebt, kuris visus takelius 
ir kelius užsnigo priek 
pradėjo szali ir pustyt užputę | 
kelius ir teip siuto pusnis, jog 
negalejei akiu atidaryt.

Kunigas rado ligoni gyvu, 
parengė ji ant amžinos kelio
nes ir pats vienas pasironge 
gryszt. Pusnis stojosi da dides
nis, sztai be einant kunigui, 
pametu kele ir paklydo.

Su dideliu vargu brido per 
sniegą lyg krliu.augszczio, ir 
kas kartas, prisiartinojo prie 
ažero, kuriame buvo pasikėlęs 
vanduo o 
ims ledelis nsznigtas.

Kaip tiktai galėdamas, sku- 
l bino kunigas — da reikėjo pa
daryto kelis žingsnius, o butu 
no stataus kranto insirites tu 
gelmes ažero, isz kur ne buvo 
pagelbos, reikėjo buvo 
jaus atsisukus gryžt.

Nepri ja lįsdamas vi enok 
laimes, nemislindamas suvis 
apie gryžima — da tikrai vie
na žingsni, o butu pražiuvias.

Ant kart sustojo kunigas va
landoje didžiausio pavojaus ir 
nenorint isztempti akis priesz 
save.

Pamate-

tam

ant properszu plo-

* ■ '* ' 1 H’*' a 1 k' i’ » •

Ar bus po nogiu iszteseta, 
Visur mane nžpraszo in sve- 

czius, 
Nežinau ar laiko ant to bus.

Dabar turėsim pasilsėti,
Kėlės dienas'pagulėti,

Smarkesne busiu, i *'- — a • « ak J " ii.

Kaip pasilsėsiu., .. ; ’Bot po Kalėdų kad koeziosiu 
tai koeziosiu, 

'i'r '/i y“< ' jį t*

O paskui dainuosiu,
1 , '* X

Dabar laikykitės sziltai, 
, ■ y - t, ■' .f p 9

O bus viskas gerai.

r '• ‘‘*'11’1 * • \' '• >,!

tai koeziosiu
'i 9 n '» j ' * v

O paskui dainuosiu,
,4 •

* H
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yra daktaro receptas del
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Szalczid ir Skausmą 
Yra .r.io.i.u.l. žinom.

Galvos
r

>• greiosiauda žinoma gyduole.
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tyt, raszyt ir rokundu.
Antanas prilipo prie savo 

geradojaus ir teip ji pamylėjo ‘ . - _jog veidas džiaugsmu žėrėjo, 
kain ant jojo žiurėjo. Kadakaip ant jojo žiurėjo.
kunigas, kuris tiktai rūpino
si idant vaikiuką užaugint ant

1 I > 1,1 ."f ' • '

naudingo sunario del visuome-

iiHcs į'. || / ■ *15^
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(Izia da pridurii| panasz 
si tik ima Wiivburge. Apti^ko- 
ris isz netolimo miestelio nedl- 
delio ir jojo pati, buvo po'tei
sybei kataliku, kuriem rodbet, 
jog didele loska daro Dievui 
tuom jog yra Katalikais ir jog

|T.;' 11 į

lįit-

rLitu I

• >
didele szlovi’ atnesza Katali-

I ■ ..

kystei. Tn bažnyczia oitinejo 
kas ni’dclc ir szvente, tiktai ta- 
da nėjo, kaip ant sveikatos ka« 
norint kenke, arba szlektaa ■ 
oras, arba kitokios kludos, svo- 
czei arba zobova, o tokiu klud- 
žiu daugybe atsiradinejo, tat 
lame jie ne buvo kalti; eitinejo

■V

ir in s pa v i ėdi; viena kartft ant
*

kaip Bažnvczia szventa 
o, ir tai paskutine neae-

> ^nnviedia
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meto, j 
prisako, i 
lo, kada velykine 
baigėsi, mat tai dare isz mei
les artimo idant daloistio ki
toms pirma spaviedi atlikt.

Apl iekoriene sulaukė pato
gu suninka, ir linksmai pasta- 
navijo laukt su kriksztu, kol 
motina suvis pasveiks, idant 
galėtu imtio dalybas besiedojo, 
laike kriksztvnu; o volei kad 
aptiekorius ne turėjo laiko jin. 
siduot pas prabaszcziu užra- 

tai pamifilino 
bus da gana laiko ant

szyti kūdikio; 
sau,jog 
visko.

Treczioji
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spaviedi® ..

tuo-

ne-

kuriamo ant bal-

pri(‘!įz $ave 
miszka ypata, apsiaubta szvlc. 
sybe; esybe toji baltuosią ru- 
buosin kas kartas pas ji prisi
artinojo, o su ranka parodinė
je in szali, isz kurios atėjo. Ku
nigas stojo nutirpins ir persie- 
mias baime, pastatias akis žiu
ri in esybe ir ka-noaiszkiause 
pažino szviesu veidą savo my- 
lemo Antanėlio, kuri pigino Ir 
mokino, o kuris po jojo vado
vyste pažinias Dieva ir iszmo- 
kias ji mylėti ir garbinti per
sikėle in amžina gyvenimą.

Toji nežemiszka esybe, ku
ris dabar su jauslu žiurėjo ant 
kunigo, praslinko pro ji, nuo
latos modamas su pirsztn 
priesz save —» 
notų atsigryžo
žūt būtojo paskui pasirodiisi 
in taje szali isz kur pribuvo, 
traukdamasis tuom budu 
vietos kurioje but smerti ra
dęs.

Už valandos pasirodelis isz- 
nyko, o sniegas pradėjo nustot 
puolės, kun. stojo — kad kieknes, laikais su reikalais iszkc- 

laudavo, tas vaikinelis baisei 
liūdėjo, o ir graudžei verkda- 
vo.J

Meiiesis suvirszum praėjo, 
no pribuvimo Antano in klebo- 
nije. Per t(i laika prabaszezius tare in save 
l ■' t . . I 1 J j1] . 'I '

žiu pagelba policijos naudojo 
visokiu spasabu, idant surast 
jojo tėvus, bot dovanai. Pabai
goje menesio Sausio pradėjo 
vaikinas uupuolinet ant svei
katos j norint prigulmigiause ji 
prižiūrėję, vienok szlektin ojo 
sveikata o pusėje Vasario me
nesio numiro ant ranku savo 
geradojaus, ant kurio smerties 
bu aszaromis žiurėjo.

Jn dvi nedoles po szermeniu 
Antanėlio apie pusiaunakte 
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pu pagelba policijos
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kunigas su nu
eidamas ant

no
ra-
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atsikvept. Patrynė sau su del- 
'll

nu kakta in'kaitusia — gyslos 
pradėjo plakt, kalt karsztlige- 
jo szirdis plaka labai dmczei.

Kas tai buvo! ka regėjau!— 

sisapnavo? Ne, ne, tai ne sap
nas ~ maeziau savo akimi, tai 
mano Aniolas Sargas kuris no 
smorties iszgelbojo.

-V11'

Ar tik man no-

Tcip buvo isztikro. Kunigas 
sugryždatnas tuom paežiu ke
liu, ^atrado gera kolc no grin- 
czeles girrios sapgo ir parėjo 
namon. Ant rytojaus nuėjo su 
daugeliu žmonių ant tos pa- 
czios vietos, savo pėdom, ba 
buvo žymu ir no užpustytos. 
Pasirodo ant tikro, jog reikėjo

i'
»

Prabaszczi us nupeikė 
ramino ji,

ties kūdikio,
paszalo baz

‘ dienoje po užgi
mimui kndikio, aptiekorifl nu
ėjo in kclnore atneszt buteli 
seno vyno del sergantes pa
ežius, bet kada atidaro duris 
skiepo, stojo kaip nudiegtas. 
Paregėjo tamsumoje atidary
ta grabeli, o
to paklodalo gulėjo paszarvo- 
tas juju kūdikėlis.

Pabalęs ir drebantis ant cie* 
lo kimo, nubėgo aptiekoris ad- 
gal in pakaju paezios ir apsako 
jai, ka rCgtfjo.* Ant rodds'pa
ežius nubėgo tuojaus pas pra- 
baseziu ir apsakė jam visa atsi
tikima,
jo vilkinimą, bet 
kaip galėjo nubėgo tuojaus in 
uptieka ir pakriksztino kūdiki 
isz vandenio idant karte smor- 

atszale tėvai no
verstu kaltes, jog 
ny ežio ja.

Ta paezia nakti apsirgo kū
dikis, norint ant pažiūros buvo 
sveikas ir drūtas, ir numiro di- 
deliuose sopuliuose. Negali ap- 
raszyt sopuli tėvu isz priežas
ties smerties vienturtėlio nes 
vaisium tojo skaudaus ypo bu
vo tikras prisivertimas tėvu 
kuriedu nuo sziol vede tikrai 

Į Knftszczioniszka gyvenimą.
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. Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKA3 GRABORIUS

(Bell Phone 872)
331 W. C«ntre St., Sheqando*h,Pa.

Nulludimo valandoje, sutei
kiam geriausi patamavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribusiu in desdmta
minutu. ur Bell Telefonas 871 <■■■ , . ■ jAi - .........■■—i

W. TRASKAUSKAS
UETUV1SZKAS GRABORIUS

f

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automo.bilfus ‘ del laidotuvių*
krikattiniu, veseliju, paaivaitalji- 
mo ir 1.1 ‘ — Telefonu 506
603 W. Mahaaoy Ava; Malk. City
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Tikras atsitikimas isz 
Amerikonissko gyvenimo.
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deiio vargszo, kuriuo tai at$*- mažumeaį; gera in<
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dūsavimas pertrauke 'kalba (Įet gaiite kai^'jan bhivopjtevui pti-
mergaieziu stovineziu prie lan. 
g°«

o kur in mylėjo isz vi-

—■ Ne vienas mane nemyli 
ano nesirūpina manim, — teip 
niurnėjo pats sau siubuoda- 

------------------------- ---------------mos nuo szono ant szono sede- 
damas prie gcstnnezios ugnies. 

Meile geresne už auksa, 
—teip kalbėjo kūdikis, ar teip? 
kasžin? — suszuko spnukas, 
žiūrėdamas aplinkui save su

J.
- Oli! Anuk; žiūrėk! Kad 

asz. turecziau ta ja didele lele,

I

suszuko

tai jau daugiau nieko nenore- baime radostkad kas ji rakta-
ezian! Ir žiūrėk Frauuk tonais 
yra del tavęs puikus arklukas 
kurio teip norėjai; ori kad kas 

duotu sauja pinigu 
nors karta! teip suszuko mu

kai belojus in sunkei .atsi
duso po tu žodžiu.

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

susidėjo isz dvieju 
mergaieziu apie penkiolikos Ir 
szesziolikos metu senumo, —• 
vienas mažas vaikinelis o ki
tas vvresnis. Onuka atsikvote 
jus i*z divu, kokius regėjo lan
ge vela> atsiliepe:

— Mylema Kairi u k, 
pinigu

mums

zas

Saujele

jeigu 
turecziau sauja pinigu, 

nupirkeziau dova- 
ant Kalėdų, o

saujaa s z.
tai visiem
na s
norai iszsipildintn. Bet kas isz 
to. kad tas niekad negali isz.si- 
pildint. Musu teveli.4 
lis mensius nedirba;

tada jusu

dėkinga

jau ko- 
isz prie

žasties ligos o asz turėsiu už- 
ganadyt mažesnius brolius ir 
>esutes su dovanėlėms padirb
tus namie, o priek tam tnresu 
pagelbėt mainai naminiam dar
bi*. Bet kam ingot turiu būtie 

jog musu tėvelis jau
atsikeli* ir jauezesi sveikesnis, 
ir mylime ji visi. Juk žinai 
jog 
sa, 
kada mamai tai kalba tai vis 
nusiszyp.soja in jaja navatnal. 
Bet daugdis randasi žmonių 
ant szio svieto 
kios meiles nuo nieko ir idant 
kas ant juju turėtu prižiūra, 
už tai daugelis yra labai var
gingais, 

Gilus

Juk
meile yra geresne už auk- 
teip tėvelis lankei kalba, o

randasi
ka ne turi jo-

davėsi

sakius,
sos szirdies norint s buvo Iii od
ini levu mergaite o priek tam 
ir sieratele.

Tėvas buvo užsikietejus ir 
atszalcs ant praszimo sunaus 
ir apie nieką nenorėjo klausyt.

— Ei'k pas jaja, jeigu teip 
jos geidi, nes nuo manes nie-*
ko neaplaikysi, tegul jiji tau 
gyvenimai uždirba, k’ sukrau
na
moszius Szeldonas.

Teve, meile yra geresne 
auksa, nenoriu asz turto

slinku bus ka del musu varg4- 
szu dovanot,( mano miela vos 
randasi kel i Skatikai ant užlaU 
kynio gyvasties szi menesi, 
a t si liejie Szeldonas sn nulhi- 
lusui veidu.

Tąi-gi noi^iielaszirdingai
9 ■■ t . . . A 9 I' 4 _ i r'i _ '

(

bWycfcioii; kri^Mbl6'HM<Uklėlė 
jo ant peties Szeldono.

Apsidairęs pareęejo

z *
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Pasidarė jam szliksz-

vo.
Buvo tai pats senukas, ku

ris praeitinėje (ame laike kaip 
vaikai sznekucziavosi teip sa
ves o visa juju kalba buvo isz- f ' ■ (i k. . 4 1 •’ " M
klausias
fu iszgirdes kalba vaiku, pa- 
sidabe jam graudingu ant. szir
dies pats nežinojo ka. Girdėjo 
kaip mergaite kalbėjo apie ju
ju varginga padėjimą, kaip ju
ju tėvas neteko darbo isz prie
žasties ligos ir nebuvo už kh 
pirkt vaikams dovaneliu ant 
Kabulu.
I us,
kai ii auksas 
džiai jam nedari nėjo 
i i e s.

I C" 
o lai daugiau

- teip lai žo-
rvmas-

Bet mylime* vieni kl- 
ženklina

T ’ 
I

— Meile! meile! meile! su- 
- - y

Kas yra. linksmybe? — paszau- 
ko apemias galva su rankom. 
— Nežinau, senei užnrirszau, ir 

s galva užsimislino gi-

szuko staigiu. Kas yiwi meile?

nuleidę 
loi.

Užbrauke zapaika ir nž.degc 
szmoteli žvakes nuo kurios at- 

szviesa po varginga

ne mylėtu —
V

simusze 
pastogių.

Neturiu nieką idant ma
ne vienas idant

am manes susimyleut. Pažiurę- 
si m ar-gi meile geresne už auk
sa. Ba, nes auksas yra puikes
nis!

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
maiszeli, 

drebėjo o akys užžiriejo kaip 
kada atriszo maiszeli 

pripi Idiotas

trauke
ranka in skyle isz- 

rankos jojo

« — i urvicinoi ■ m* 
apsiėjo su tavim Richard and 
Co,, atstatydnmi tave nuo dar
bo kada teip ilgai dirbai, o ka-

. a I- . b 4 k 4 . ' ■>

atstatydami tave nuo dai
' ' ‘U 1U A.i..''i • ' /'M įA.

atsidusimas
girdėt užpakali stovineziu vai
ku. o apsidairė greitai, paregė
jo senuką, susikuprinias ir bai- 
sei apdriskusi, kuris greitai 
atsitolino nuo vaiku.

Sztai eina vienas isz 
vargszu, kuris reikalauja susi- 
mylejimo, tarė Katnika in 
Onute. Ar mislini jog jisai gir
dėjo ka mes kalbėjome!

— Gal ir girdėjo vargszas. 
Iszrodo jisai man ant didelio 
vargszo kuris neturi nieką 
idant ant jojo susimylėtu.

vilko, 
kuriame 
auksu.

radosi

O

o
— sumurmėjo

Ulyežios apszvies- 
szviesos, 

jau 
ant dangaus,

ui veži a

—’ Auksas! czystas auksas! 
tokis puikus!
su ranka pradėjo siamt auk

sa ir su juoiu glamonėtis, po
tam nžriszias maiszeli isztrau- 
ke antra ir treczia ir visus go
džiai peržiurėjo. Po tam isz- 
trauke isz los paezios vietos 
pakele surisztu bumaszku Ir 
kitokiu svarbiu popieru ir v>- 
sas akyvai peržiurėjas padėjo 
in vieta. Paskui uždėjo lenta 
ant snvo vietos, užgesino žibu
ti o drebėdamas ir alkanas at
sigulė ant savo vargingo guo
lio.

Vaka ras. 
tos nuo elekt riki nes 
oras szaltas o žvaigždele 
senei pasirodo
praejgiai ski^iei eina 
idant apsipirkt pirkihois ant 
Kalėdų.

Vargi ligoje pastogėje vieno 
je ulyczaitoje, sėdi ant grindų 
senelis susikūprinęs ir dreban
tis nuo szalczio. Drabužis ant 
jojo visas apiplyszias, o veja.* 
staugė po! plyszius pastoges, 
jog senukas net dantimis barsz 
kiną. Jojo veidas susitraukiąs 
barzda ilgą neszu'kuota. Ran
kos jojo kaip letenos kokio 
laukinio paukszczio. Pastogė
je nesiranda jokiu 
guolis susidėjo isz

Į

'Peveli, žinai jog asz myliu 
Emma Ekrun, žinai jog jiji 
yra gera mergaite, ir teisinga, 
ir da tu vis esi prieszingas ma. 
no apsipaeziavimu su jaja ir 
nori sudarkint mano gyveni
mą

Teip kalbėjo jaunas vyru
kas apie dyideszimts trijų me
tu senumo, stovėdamas priesz

rakandu;; 
pundelio 

sziaudu ir keletą senu skudu- 
riu, sulužias stalelis 
ant trijų kojų.

ir kede
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pulke i 
pasiredusi l’nrmona, kuris pa- 
Įkeli’as skrvbele nraklbejo:

•U < >• S ,pono.
Tur Imt padar<‘i klaida

> — atsake Szel d o-
— asz jokio Vežimo neuž- 

nes peksczias atėjau 
'. .1 : ' ’

M
r ’’•h
Si

J

kelias skrybolo prakIriojo
— Sžtai vežimas lauko ant

i'' Į '

..... „ . i nėjo
Visur tik puikybe, prakalbos ir tostui..

Dievuli! Muno inotiim Vargioj gimtinėje 
' y' . . i i *! L Ii a > 1 * m

Szivakar kieno nors ranka meiliau ar glos1<U

mot i na p ra f a rd a vo.4 i Arti bažnyczini — toli Dirvas f

O laip! prisikalem nie i dievuku. 
Ne vienas už centus jau iluszia pardavė

Ir Kucziu iszkilnn's isz.sigimc kažkaip, nubluko...

O, Imdavo, snarglinkai per Adventą niuruji
Kreida dienas žyincjom, pliauszkinom kutuežin.

Tarytum, tukslanczius juodu dienu bedugnei) uriojom
Ir klykavom tarpnsavyj: tuoj kuczias, kuczios!...

Isztiesk, naktuže, filius man žmonių nematomus:
In vargia leviszke szianakl taip rūpinuos.

» • 1 i *Jie nesupras — asz busiu pakeleivis, svetimas —
ir valgysiu nuo stalo byraneziuosius trupinius.

Ir nuėjau. Užsiglaudžiau pr'u* lango ties krikszfasnole.
Žiūriu vidun. Savieji lik. Nėra svecziu.

Taip szykszcziai maža valgiu, tartum žvirbliam lesalo.
Visi jau sėda. Dieve, vietų liek fuszcziu.

Iii kapa vienus juoda viesznia nudangino jau;
Kiti,szlai tapo svetimąją inrnnkiu;

Treti susuko lizdą kraszte svieto — Argentinoje...
Gi mama atdnsiu visiems vienodai prirenka.

Ak*, eisiu adnru girgždanezin nebarszkines,
'Tegu priims in szventaja viesznage; 

Kaip broliai, užsivilksiu baltus drobes mar
Staiga gi — kryžium sudreba mamos ranka nabage.

i!-' f S ♦* "1 •H' “' jį ii "1 ! . • ii ,,i P ■ ' t 1 « <

— Sveiki mes. Dievyi dėkui už metus praėjusiu 
ar jau prigijo!

lip žiedeliai, kur szaltuose vėjuose?

mano mielas, 
nas, — , „

• ■ i
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apsirgni tai fan tiarha atsa- 'kalbinau
. -j.'1. 1 - . e . v

— anksti, atsake senas Ta- miela.

rn

uz auKsa, nenoriu asz 
bet doros ir tvirtos meiles. — 
atsake sūnūs,

Bot senis užsikiotojos atsa
ke:

nusiminęs.

— Turcziaus suims nesipa- 
cziuos su yargsze ir kokia ten 
valkata, jeigu nori tai cikle, 
bet nuo szios dienos ne esi ma
no sunum.

Po tuju žodžiu jaunas Szel
donas. stovėjo priesz tęva, nu
lindęs.

Meile!
po pabaigtai kalbai 

naus, — ar-gi isz meiles 
vensi kvaili! Meile dings jei- 

ko mait ini i

va s
paszaukc te- 

an
gy-

gu neturėsi isz ko maitinus, 
jeigu tavo toji mylema turė
tu koki turtą tai nesiprieszin- 

galėtum su ja paeziuo-
v

Nenoriu jokio turto, — 
atsako jaunas Szeldonas su ži- 
baneziom akimi.

Ka tu kalbi? paszaukc 
užsirūstinęs levas.

Kalbu tai, jog su Kuinui 
paęziuosuosiu 
yra: 
nesz<

ežia ir 
11 s.

f jį ..

teip kaip 
o ka nuims ateitis 
luoni busime 

nadinli. Dalinsimės abudu ka
* 4 

turėsim — atsake naršei bTed- 
rikas.

—r,, Q-gi kvailoki ka valgy.- 
Atsiliepe užsirūstinęs te

JĮJĮ
•at- 

užga-

sit 
vas.

)

da
k<‘.

— Kožnas del' saves mano 
Tikėjausi szin. nedelia 
4 <1 • J V • V t » 1 (
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aplaikyt kita užsiėmimu kitur
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Buvau tau tik sunkenybe

ir atsidu-

•K'
r

HIM 

na s ? 
naa.
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Ar ponas ne esi Szeldo-
Užklausė vėla furmo-
r

bot da pajiegos mano nesngry
v . '' " ... i

7.0.

|>01
so gilei
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Gera pati ant to nieko neat 
sake, tik priėjus prie vyro pa . < ' 1

I«

Nesirūpink dusziulc, no
■ f J |l ’ 1 X l'W 1 ■ * '• i J « • r,

■ (?, nes bu- 
vome visi linksmi, jog Dievas

ta visa laika
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m
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l’eiĮ) 
pravarde.
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esmu

1 H

1 1 a i mano

* Na, tai nepadariau klai
da. Aplaikiau paliepimu idant

I

’ ■

bucziavus tarėi

buvai man sunken via
’■ 5 i > , ' *t’J <♦

iižlaik(‘ prie 
del mus visu

■ 'keV ' -

tave
I

‘ ('-i J
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gyva sties
* ik■

Tąbgi szitas Kalėdas su- 
szesziolika metu 

kaip su shvim gyvename, - 
atsiliepė Szeldonas, paimda
mas paeziule už ranku. — 
k e jauki jog mums gi lūki s

>' i*

ojo mums

Szeldonas, 
.' .1 '

is paeziule už ranku Ti 
at

eis nors kada bet apvaizda su■ '' * ’ '.'.e"* ■ • ’B? . J 1 ,l . . . /* £ H? r

teike jog kokeis buvom tekels h ’’’V, . ' y
ir pa s i liksim vargsza i s.

Nesirūpink duszi.uk, nesiran
da turtingesnes szendien mo- 
(eres visam mieste kaip asz, 
nesimainyczia szendien su nie- 
kuom už mano vieta: turime 
pastoge puikius vaikelius ir ta
vo meile kuri yra geresne 
visa auksa ant svieto. r

Tr nesigraudini

d

nz

mane

lave su paezia ir trejetą vaiku 
y .nuvezcziau namon.

Norints gana, buvo nusiste- 1 ' Ii 'r 'l, ■ £ f ■ |f k. O . < . ''
bejas Szeldonas, bet nieko ne- 

jęg gal kokis 
i jog yra 

susimylėjo ant. jojo 
paliepė savo furraanui

v
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atsako. Mistino
■

iria tydams
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♦ iirczius 
paliogias, 
ir
vežt namon 
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Teip važiuodami koki laika 
■ f , '

sustojo vežimas ne prie 
grinežios bet prie puikaus

« f . 'r I Y ' •. ' * ’ /' : ■ ' ' I ' (

mo___
žimo, ■:
pakol iszlipo visi. , , > < b

h!

nu-
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sustojo vežimas
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a. Furmonas nuszoko j 
itidare duris < *

joju
i na-

nuo ve-
ir lauke

’ r4 kinius...
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Ponas mus neatvežei na- 
kaip kalbėjai, tai ne mu

su ulyczia atsiliopo Szeldonas.
— Atvežiau poną, czionais

M. ' ' J 1 '
czionais jus

mon y

4 i_______ y •
l|niHiin i^iiiĮMĮ

ant. paliepimo, —-
- atsake f Urmonas, 
paežiam laike

O jie svotui 
Gal skursta, k;

V ♦

S,

i, isz/ tyros szirdies už juos po “Sveika Marija.

..

■

■ 'k

vo gyvenimas su mano palai
minimu, — o i n vedos savo anų. 
kele Onute parodo ant puikaus 
fartapijono, — kaip tau pa
sidaboję mano pauksztele, tat 
tavo.

— Ar isztikruju mielas die
tai del manes sukliko p. i " " H '

mergaite su džiaugsmu.
— Teip, del tavęs, — ir pa

rode ant szepukes pilna natų, 
f . , ■ , ' I'1 J t W *

ant kurios buvo iszmaliavota:
Del paneles Onos Szeldoniu-

lanko,
Tam -paežiam laiko duris 

puikaus namo atsidarė, rodos 
kad kas juju lauke vidurį. Isz 
(Jo isz namo tarnas, papraszo 
in vidurį puikei papnpszto na
mo.

Kada i nėjo iii vidini vaikai 
suszuko isz linksmybes kada 
paregėjo f)nikei parėdytu me
deli stovinti kampe, o ant grin
dų buvo visokį pakelei iv pun
dai. ' '

ženklini 
užklausė pone >SzeI-

I

- Pats nežinau, nieko nesu
mano myloma. Lau

ki m kantrei gal pats “Kalėdų 
Diedukas“

Ii isztikruju pasirodo senu
kas, kuris atidaręs duris tame 
laike i nėjo apsirėdęs, rodos 
kad ka. tik atėjo nuo ulyczios, 
ir po valei jirisiartino prie Szel 
donų.

Szeldonui 
H 1 x i, 1‘*‘i >, ,'r d, i . ‘

kada paregėjo seneli, staiga! 
atsistojo ir isztraukes rankas 
paszaukc linksmai:

Brangus teveli! ir puolė 
in glebi tėvo, verkdamas kaip 
kūdikis.

Buvo tai isztikruju

•ve. tolinus da-

41 !|.

’ C

B

idant paregi ka veike jojo sū
nus. Buvo perimtas sarmata ir 
neramumu kada girdėjo kalba 
savo sunaus su paezia apie sa- 

‘galedmas
laikyt, uždare duris su dreban- 
ezia ranka ir atsitolino no na
mo o isz jojo szirdies, perimtos

• • " / '“"A

skaudėjimu, isztare:
— Ne, niekados negaliu pa- 

sirodint priesz ji su tdkels. 
pakol neisznagradinsu jam už 
danoszta skriauda kokia jam 
padariau ir ka iszkentejo per 
mano priežaste.

Tik keturios dienos buvo lik 
Kalėdų, per kurias apleista 
tas skupuolis;
sziolika metu nežinojo apie 
meile artimo ne jokios links
mybes.

Niekas szendien nepažintu 
vargsza puikei pasirėdžius, 
barzda suszuikuota, plaukai ap
kirpti pagal naujausia mada, 
o kuris per tiek metu gyveno 
pastogėje, apdriskias ir išzal- 
kias.

Nupirko tuo jaus puiku na
rna, kuri grąžei papuosze. Pir- I - -
ko puiku fartapijona del Onu-

1 ’ ■ * *

dūkjog 
vargsza paėmei už vVra?

— Ne niekados.
menu kaip pasakei savo tėvui
— biednas tavo teveli 
žiu kur jisai, sziadien i
— kada nenorėjo tikt ant mu
su apsipaeziavimo, kaip jam 
pasakei “jog meile yra 
ne už visa auksa ant

Ar-gi ne parodėm tai? Ir 
su tuom užbaigė'kalba apie sa- ,, l!ys . •

girdei kaip stai
ga i užsidaro durys kuknios t r 
rodos kas isz lenais' iszejo. Po 
ni Szeldoniene pakilo ir nuve-

4 '' , .V ' ’ ' _• 1 ' ‘

jo m kukne porsikanot priezas- 
te nžsidarimo duriu, kuri bu
vo uždarius.

— O gal ta i ()nu ka i szeid a - 
ma paliko ir vejas užtrenki', —• 
atsiliepe moterų in save.

» 'J1 ■ . 4..t. v ■' . s . a,, c ,

Bet alsi-
T d 7 4

IS, 
randasi

J K

kas-
I

“Del paneles Onos Szeldoniu- 
tes nuo Tamosziaus Šzeldono, 
su gerais velijimais ant Kalę- 
du.“

Nelaukdamas padekavones 
senelis su linksmu veidu paemo

lai galiKas »' ■ . ' ir
Vgeros- 

pašau- Fredai / 
r .1 : ,, <

doniene.
('sa

il ž-
Ne bijau ateities, 

(laliin 
o su Dievo

me abudu jauni.
dirbt, ant maisto 
padėjimu nepražusim.

skatiko
jeigu

— Ne vieno 
manes ne gausi 
ne klausai, 
ba i se i n žsi rust i nes.

nuo 
manes 

paszaukc levas 
/

— Velincziau idant mano 
gyvenimas butu pilnas saldy
bes ir meiles ne 'kaip visi tur
tai Indijos. Tėvai, asz apsipa- 
cziuosiu su Emma Kalėdų die
na, — ir po tujii žodžiu aploi- f ' I 1, 4
do levo narna.

• j i mAj • 1 ; ;

Senas . Szeldonas

perojo 
laiko kada Tamosziue

dideliam

p risi ego 
jog teip no bus. Bet atėjus Ka
lėdų diena Fredrikas Szeldo
nas apsipaeziavo su savo myle
ma Emma Ekrun.

U.
Szesiolika melu jau 

nuo
Szeldonas atsiskyrė su savo sn_ 
num Frcdriku.

Mažam namelije ant užka- 
barines nlyczaites
mieste gyvena linksma; szei- 
mynele susidedante isz tėvo, 
molinės ir trejetą vaiku — su
nūs ir dvi mergaites.

Tėvas buvo ka tik atsikelia* 
isz lovos no spnkios ligos o 
motoriszke sėdėjo) szale jojo, 
kuri per visa laika užsiimine-

I jo dažiurejimo jojo. Paregėjus 
ieva apie keturiasdeszimts asz- aut visu yoido, tartum jog to- 
tuoniu metu senumo. Buvo; je ^zeimynelejo jokio vargo no
tai vienatinis sūnūs jojo, kuri sirado — visi buvo linksmi.

I
...............— j -----. .
mylėjo už viską. Pati jojo jaJ — Fredai, ka dovanosiu sa-

'*3"

, J J
-

,vo vargus.
Sztai davėsi

prantu,

pasirodis tupjaus.

i

sustojo kvapas,

Bet lauke skubino nu- duriu 
in tamsuma nakties kokis ta! 
senyvas žmogelis susikūprinęs 1 
no szalczio, 
vijo.

rodos kad ji kp.s

Atėjo Kalėdos,
. «. h ' ' 'i-

Atėjo Kalėdos, visi veidai 
žibėjo linksmybe tąja diena 
Szeldonu * grinczeleje Visi 
linksminosi o ponas Szeldonas 
jausdamas sveikesniu pasta- 
navijo nusiduot in netolima

J I *
bažnyczia ant nobažanstvos it 
padėkavot Dievui už sveikata.

Bažnyczia buvo grąžei pa- . . ... . -

navijo nusiduot in

Bažnycziti buvo grąžei pa- 
puoszta laja diena o puikus

r

sena* 
Szeldonas, kuris sėdėjo bažny
čioje laiko nobažanstvos ir lo
mi no ant juju. *

Kada atsiskyrė su vieliniu 
sunum apleido ji visos links
mybes szio svieto, norint buvo 
kietos szirdies o jojo visas inie- 
rys buvo sukrovimo turto bet

■ . ,k ■ ■

giedalas atsimuszinejo no var
gonų. Paskutiniojo sėdinėjo sė
dėjo kokis tai nepažinstaihas1 f
senelis, puikei pasirėaias su 
futra su žila barzda gražiai isz-j

i f

neturėjo rymasties nuo tos die- 
uos. Norint nenorėjo atleist 
kalte sunui už apsipaeziavimu 
su varginga sieratele, bet pas- 
laptai seke pėdom jojo ir 

' 1

v''\

per kurias
kuris per sze-. ranka Katriutkos ir mažo Fra- 

nuko parode ant lėles ir dide
lio arkliuko.

Vaikai negalėjo isz džiaugs
mo nieko negalėjo isztarl. tik

R ‘i.

► l

tęs, dideli arkluka del Frano 
ir didele leliukia del Katriu
kės kuria buvo mates taji va-

O

*3

bueziavo seneliui rankas.
Senukas po tam nukak no 

dvi dideles kopertas no medžio 
ir padavė del sedincz.io sūnaus 
ir marezios.

Ponios Szeldonienes ko)»e> 
to radosi puikus deimantinis 
apikaklis o sūnaus kopertė ra
dosi užraszas ant namo su vt- 
sokeis rakandais.
Neapsakinesiu tolinus džiaug-

I * . ’’ ĮL i (( > • t

ii
f

smo kokis radosi po taja pas
toge. Ant medžio kabojo viso
kios dovanos, jog czionads 
daug vietos užimtu apraszinet 
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I
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o vaikai pripažino jog da to-
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kio linksmaus “Kalėdų Diedu.
ko” nebuvo mate.

Szeldonu veidai žibėjo nuo 
linksmybes kokia juos ta die-

kara krome, o kurios teip gei
de.

Viską parengė kanopų ik iau- 
se o priek tam ir modeli,
kada visi pribuvo prie namo, 
senolis negalėjo ilgiaus dalai- 
kyt isz susigraudinimo, kuris 
buvo pasislepiąs už lango, ir 
afsitolinias vorke isz džiaugs
mo jog vela neužilgio paregės 
savo sunu. Buvo tai del jojo 
linksmiausia diena jo gyve
nime kada Fredas pamojisa su 
ranka liope pasveikint juju 
dieduką.

Seneliui rodosi jog anūkėliu 
buoziavimai buvo saldžiausi 
ka jojo lupos kada norints r-a < i »
gavo o juju linksmi veideliai 
puikiausi abrozai ka regėjo.

na patiko ir atradimu netikėti 
uai tėvo, o kuris ant galo lu- 
rejo prisipažint jog, “meile?’ 
yra daug geresne už visa ant 
svieto,” o jojo turtas norints 
ant tiek prisidave jog galėjo 

*« i « • « « -b « ^1 *
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miestą kuriamo linksmai gyvo-

su savo myloma paczii.de. 
Gyvendamas pats vienas pra- 

krautie lur- •'.JV 'A‘

no i
szukuota. Nobažastya j* su
vis neapejo tik akis jojo buvo dėjo da daugiau

Girdėjo kaip jojo vaikai sto-

I

padaryt linksmybe dėl tu ka 
tėip mylėjo, o kada nusidavė 
ant atsilsio sapnavo apie “pa-ant atsilsio sapnavo apie4“ no
d . » . - . .. .. ,kaju ant švietė ir gera valo įįe i V 4 • 4 - • • • i
riems žmoniems ant szio syię- , ,■ mx.t
4 « J » Y3 L>

/ 1' i ’ OI I ■ '

insmoigtos ant sedineziu lon- tus.

nbbažanstyal, vedami kalbėjo apie Kalėdų
4 * . .‘A. « ' • • • Ti 1 » • 11 lt
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koše szeimynos Szeldonu.
Pasibaigus

pradėjo iszoitihct> vaikeliams ant Kalėdų szl amonis 
buvo jojo visas meta? — atsiliopo Emma Szel- 

donieno in savo Vyra kuris sė

buvo numirus senei o vientur-1 V'o 
t is sūnys 
džiaugsmas.

Du metus atgalios susižade- dėjo prie pecziaus
'____ A \ ■< i f,

Senelis iszrodo ant labai di- j® ”» Kl,imn snvo mylema nuo
• ’ » ,"jl ■'

«|
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Kaip man iszrodo, tai
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diena ir ko teip geido kalba
‘ * f i a . • A
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Czionais negalime apraszyt 
visko kas atsitiko laja diena 

j name senolio. Po puikiu pietų 
na- senelis apvadžiodamas sunu

visko kas atsitiko taja diena I
bažnyczdos in namus kurdikejo savo sunaus su paežiu taji" va

0 isz didelio akyvumo ati-' su marezia ir anukoteis fare:
) pamrfžbli duris kuknios Sizifas namas ateityje bus ta-
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si praleist Ii
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Kalėdų
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nksmai szycnte kara kada vėlino prie juju
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Of. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dontistas Malianojnjo
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ŽINIOS VIETINES
— Linksmu Kalėdų visiems!

— Sziandien pirma diena 
žiemos.

— Per Kalėdas pamaldos 
Szv* Juozapo bažnyczioja atsi
bus: G, 8, 9 ir 10 valanda.

— Juozukas G ui i kas, 4 me
tu, 607 W. Pine uly., kuris kė
lės dienas atgal persiszove in 
pilvą mirė Ashlando ligonbu
te je praeita Ketvergą.

Isz priežasties daugelio 
apipleszimu musu aplinkinėje 
ir mieste likos paženklintas 
naujas palicijantas Leon Noa- 

: kės.
— Ashlando ligonbute ne

turėdama vandens isz priežas
ties iszdžiuvimo prudu szauke- 
si pagelbos nuo valdžios, kuri 
atsiuntė vandeninius trakus ir 
kareivius idanf atvežinėtu van
deni isz Fr ckvilles ir Shena- 
dorio prudu.
tas gauna vandeni 
valanda ant dienos.
jui taipgi labai stokus vandens.

— Park Place kasyklos, ku
rios nedirbo kone menesis lai
ko, pradėjo dirbti Panedeli. Ta 
žinia daugelis žmonių nudžiu
go.

Ashlando m tes
tik viena 

Mahano-

i

Pottsvilles sude iszemc 
laisnus ant apsivedimo Valter 
Mazur su Ona Yaickas ir Fra- 
nas Yackabotskv su 
Kosolow.sk v

YackabotskvLll
vardes t.ęjp suk nu pytos 
kalto jaunavedžiu kad 
nesirūpina.

■■ I ......... ....

Bay City, Mich.
kelios

Pas mus 
gyvena Kelios Lietuviszkos 
szeimynos, bet visi gyvena bro- 
liszkam sutikimui. Darbai eina 
kaip ir kitur, kur dirba tai be
da per Įauga nežiūri.

Pittsfield, Pa. — Musu mies
telis randasi. Warren paviete*, 
kur randasi goru medžiokle 
ant briedžiu ir lyg sziam lai
kui jau nuszauta snvirszum 
penkesdeszimts. Juozas Enikls 
20 metu, nuszovo dideli brie
di prie Alleglianys upes, kuris 
svėrė 109 svarus, turėjo
nuolika szaku ragus, kuris bu
vo daugiau panaszus in Moo
se ir daug juodesnis ne kaip 
kiti briedžiai.

vie-

Shamokina, Pa. — Jonas Ig
nat aviezius, 65 metu, sirgo 
trumpa laika mirė namie. Ve
lionis pergyveno czionais 
virszum 40 metu.
ežia ir keliolika vaiku* ir anū
ko.

sn-
Paliko pa

Plymouth, Pa. — Bedarbe 
ir pas mus, kasyklos stovi jau 
ilgas laikas o žmonelei neturė
dami darbo, eina ant durtban- 
kiu prisirinkt augliu ant žie
mos.

— Ana diena patiko nelai
me musu tautiete Jeva Strusz- 
kauckieno kuri skalbdama 
drapanas, paslydo nuo trepu 
ir iszsisuko koja ir reikėjo 
motere inneszti in stuba ir da
bar g

kuri

ydosi namie.

Morta 
armata kad pra- 

o tai 
t uom

•’ f Subatos vakara apie vie
nuolikta valanda, po keliu san- 
vaieziu ligos miro del daugelio 
pažinstama Magdelena Žilins 
kieno (po pirmam vyru Žitku- 
v-iene) pas savo broli aniem* 
Marijona Grinevicziene,417 W. 
Pine ulyczios, turėdama apie 
63 metus amžiaus. Velione pa
ėjo isz Mariampoles apskriezio 
Jąnuvo Valscziaus, 
kaimo, buvo vedus su Petru 
Žilinsku apie 20 metu. Paliko 
po-suni Vincu Žilinską ir Kat
re Kolasiene, AVilkes-Barreje. 
Paszarvota savo namo ant 31 
N. Main ulvczios isz kur atsi- v
bus laidotuves Utarninko ryta 
(bažnyczioje 
kad Seredoje)
Szv. Jupzapo bažnyczioje. Ve
lione buvo malszaus budo mote 
re ir mylėta per tuosius su ku
riais turėjo pažinti.

f

Szalinsku 
su

buvo
su apeigomis

garsinta I

SHENANDOAH, PA.
f < _ j

— Vincas Juodis,
Llyod uly., likos aresztavotas 
už pavogimu- automobiliaus 
Apriliaus menesije nuo
zo Barrett isz Girard vi lies ir 
pastatytas ■ po 1,000 
kaucijos.

220 E.

Juo-

doleriu

— Davidas Price, 60 medų, 
assistentas bosas Turkey Run 
kasyklose likos suspaustas ant 
smert terp dvieju karuku pra
eita Ketverga. 

r *
Scranton, Pa.

ma akmens Baker kasyklosia 
praeita Ketvorga likos už- 
muszti ant vietos Thomas Jo-

AM .
•ge-Mimoz 3K m

Per nukritl-

Chicago. — Ka tik suvesto
mis statistikos žiniomis, Chica- 
gos mieste laike sziu metu 12 

pasibaigusiu Lapkri-
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menesiu, 
ežio 29 d. užmuszta automobi
liais 820 žmones, tai yra po 
24.2 ant kiekvieno 100,000 gy
ventoju.

Pernai tuo paežiu laikotar
piu užmuszta 801 žmogus arba 
24.1 ant kiekvieno 100,000 
žmonių.

Chicago j

tai v ra

kiekvieno

mirtingumo 
denfai aukszcziau 
kai]) New Yorke.

akci
nei

ISZ

TYLIOJE NAKTY BALSAS UŽGAUDĖ,
• Ir

KELKITĖS l’IEMEN'Y S PIEVAS l’ZGIME.

IWILKES-BARRE IR i 
APLINKINES.

Lukaszevi- 
cziene, kuri gyveno Breslau 
miro po trumpai ligai 10 Gruo- 

am-: 
pergyvendama Amerike į 

isz i

Magdalena I
gvvenor>.

Velione 
Jancziuliu, 

<r S
apskriezio Seinų.

i

i. I 
a'A 

kankamai vandens, kad ap-
Į 

atsakyta teigiamai.

2

plįlR lį r f

-■iszpuole 
ląbai svarbi data: žiemos sua- 
legraža, užgimimas naujos sau
les. Italijoj huvo priimta 25 
Gruodžio skaityti naujos sau
les užgimimo diena. Diena nuo 
seniai buvo vadinama: 

%

y

95

r.’ J«.

J ’į ’ ' 11 ”laike visuotino tvano buvo
■' 'ii'

A
"ii'

semti visa žeme? (Klausymai, 
žinoma, atsakyta teigiamai. 
Tai 1752 mete). Kiek dangi 
yra angeliszku choru, kaip jie 

• 1 1 • • • . •sėdi, ar kokiais instrumentaia 
groja? Kas yra veikiama pra

“Dies 
gimimo diena

/

natalis invicti
Nein veikiamojo

Viduryj ketvirto
Kriataun Gimimo Diena. -

Kristaus
ežio jiopiežius Liberijos iszlei-

menu PaprocziaL 
Gimimo-Diena Nėra Žinoma.
Kalėdos Senovėj. —Kriksz- 

czionys Pasisavino Ro
mėnu Szvente.

'Puigi vela szvėsimo Kalėdas. 
Szvesime todėl, kad musu tėvai 
ir tėvu levai jas szvente. Rėtni 
kuriam ateina in galva patirti 
tikra tiesa apie ta aszvcnte. Išft

»IJ

gare ir kai]) aukszta ten yni 
temperatūra f Kiek metu ture- ajfc u . 11 a h !f ' a j! "**|l c 1B ’** 1 'T B >•
jo Adomas, kada jis buvo Nu
tvertas? Tokiais tai svarbiais 
klausymais teologai kartais 
vesdavo gi nežus po kelis - me
tus.

Pasigailėjimo visokiems oro* 
tikams, kurie tvirtindavo, kaj 
žemė sukasi, nebūdavo jokio. 

Gruodžio 25 tapo priimti kaipo Tik 1882 mete popiežius Pius 
Kristaus gimimo diena. Pirmas VII nuėmė drausme nuo veika? 
Kalėdų (Kristaus gimimo die- lu, kurie aiszkino, jog žeme šu

H/j mtme-

kad Kristaus 
szvenezia- 

Vadinasi, ia 
kada pagonys

do patvarkjTna, 
1 gimimo diena butu 
ma Gruodžio 25. 
paczift diena,
Romen i apvaikszcziojo naujos 
saules užgimimą. Patvarkymas 
turėjo gero pasisekimo, irgero pasisekimo,

F

<1 i
I<

mažens mums buvo aiškinama nos) apvaikszcziojimas pagal kasi aplink saule. Su nuėmimą . . - * - *   . ! . « • « « •«Index libro- 
” tapo isz- 

braukti kai kurie vardai, kurie 
per szimtmeczius buvo skaito
mi eretikais ir bedieviais.

Baigiant reikia pažymėti 
kad butu logiszkiausias daly
kas Naujus Metus pradėt nuo 
Kristaus gimimo dienos. Bet 
Krikszczionys noinstenge pa- 
siliuosuoti nuo Romėnu inta-I f 
kos. Jie pasisavino nuo pagonti 
saules gimimo szvente,

kad Gruodžio 25 diena gimė nauji patvarkyma invyko 354. tos drausmes isz 
t i . I 1*1*1

, 4 4

Bet rytu bažnyczin dar'rnm prohibitorumTad Gruodžio 25 yi*a mete.
Kristaus gimimo diena. Bet. ar laika spyrėsi ir Kalėdas
Kristus. I

apvaikszcziojo Susio 6 diena. 
Konstantinopolis priiemc nau
ja data tik 379 mete, Antochija 
388 mete, o Aleksandrija hot 
430 mete.

Pradžioj Kalėdos buvo gry- 
ni bažnytine szvente. Ta szven
te apvaijcszcziodavo tik tose 
vietose, 
Krikszczioniu draugijos.Sziaip ' saules gimimo szvente, pava- 
žmoniu mase Kalėdų neszvcsda dindarai ju Kristaus gimimo 

diena, jie tai]) ]>at pasisavino 
ir ju kalendorių.

tai yra istoriszkas faktas? Ar 
tai atitinka, tikrenybei? Reikia 
tiesa pasaakyti, kad toli gražu 
ne. Yra tikrai žinomu, kad 
Krikszczionybes pradžioj buvo 
nemažai vargo ir ginezu del 
szventimo Kristaus gimimo die 
nos.

Per ilgus laikus tokios szven 
tęs visai ir nebuvo.- Pirmieji 
Krikszczionys labiau mėgo ap- 
vajkszczioti liūdnas sukaktu
ves: tragiszka mirti ąrba žuvi- 
ma savo žymiu žmonių. Links
mintis ryszyj su gimimu, — tai 
buvo Romeliu paprotys. Na, o 
Romėnai, kaip visiems yra ži
noma, buvo pagonys. Tai vien 
del tos priežasties Romėnu pn- 
proeziai negalėjo būti priimti
ni. Linksmintis ryszyj su kieno 
nors
skaito nuodėmė.

'Tik pabaigoj antrojo ir pra
džioj trecziojo szi.mtrnoezio teo
logai pradėjo dėti pastangas, 
kad nustatyti tikrąją Kris
taus gimimo diena. Tatai pa
sirodė nei manomai sunkiu da-

kur būdavo dideles I

I

V

į»
mr

vo. Valentiano instatymas, ku
ris buvo iszleistas 389 mete, 
reikalauja, kad teismai nagri
nėtu bylas ir Kalėdų diena. Tik 
Justiniano kodekse, kuris tapo 
paskelbtas 54.3 mete Kalėdų 
szvente ju yra oficialiai pripa
žinta.

— K. A.

Pigios Ekskųrcijos 
In Philadelphia $3.25 
hi Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 25c virsziaua 
Ketverge 26 Decemberio

Ant rcgulariszko rytmetinio treino 
Isz • Ryto

Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua .............................. 6:39

t

paėjo 
parapijos 

ubernijos Su- 
Pall- 

t ris
Joną Worcester, Mass.

Breslau, Pa.

džio turėdama 67 metus 
žiaus, 
.36 metus, 
kaimo
Kapczianiiesto, 
valku,

dideliam nuliudime 
Hunus,
Vinca ir Antanu, 
dukteres 
don, N. J.

g i m imu K r ikszczio n y s

ko
Į
i

Mrs. Ona Bretz Lin-! 
ir Helena namie, 

kaipo ir penkis anūkus. Velio
nes vyras Povylas miro 12 mo

vei i oru? buvo 
“Saues.” 

skait y t i.

tu atgal, 
skaitytoja 
ha i mylėjo

namie

Tokiu bndu tikroji Kristaus 
gimimo diena nėra žinomu. Bet 
teologai deliai to nei kiek nenu 
simine. Jie surado labai lengva 
iszeiti. Isz pagoniszkos szven- 
tes padare Krikszczioniszka,— 
ir atliktas kriukis. Ir sziandien 
milijonai žmonių szvenezia ta 
pagoniszka szvente, manydami 
kad tai yra Kristaus gimimo

?

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

į Iszbalsamuola ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziauaiu ikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar 1st 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

r p

In New Yorka $4.00
Ketverge, 25 pecemberio

Ant regulariszko rytmetinio treino
Isz Shenandoah ................... 5:30
Isz Mahanoy City 
Isz Tamaqua . ..
Grįžtant apleis New Yorka nuo 
Liehrty St. Station 8 :00 vakare, o„ 
isz Elibateh 8:27 vakare.

lyku. Kaip žinia, Evangelijose diena. Tacziau yra nemažai ir
nėra nurodyta net teisingi 
Kristaus gimimo metai. Vienoj 
vietoj pasakyta, 
gimęs už metu priesz 
mirti, o kitoj, 
riolikos metu priesz Tiverijn. 
Kitai]) sakant, Kristus buvo 
jau keturolikos metu, kabTyv^’ 
rijus pradėjo vieszpatauti. Baž 
nyczia po ilgu ginezu ir,svyra
vimu priėmė Lukosziaus pa
duotąja data. Bet gimimo die
na ? Del jos per ilga laika nebu
vo galima susitaikyti.

Autoritetingas Aleksandri
jos Klemensas užfiksavo gimi
mo diena 17 Lapkriczio. Prieg 
tam jis vede ginezus su tu lai
ku teologais, kurie inrodinejo, 
kad Kristus gimęs 20ta GegU- 
žes, tai 10 arba 6 Sausio, tai, 
pagalios, 19-20 Kovo. Ant galo, 
kai kuriam laikui pasirinko 6 
Sausio kaipo Kriksztynu die
na. Tatai buvo padaryta gno3- 
tiszkai — bažnytiniais sumeti
mais, kad Kristaus atsiradimas 
sziame pasaulyj privalo ’ būti 
skaitomas nuo tos dienos, kai

• rt t «

net kurie

stovi
Ten sziemet 

užmuszta viso 1,274 
arba po 18.3 ant kiekvieno 
100,000 Philadelphijoj ir Bos
tone yra užmuszimu rata 14.2 rie joja pažinojo. Laidotuves 
ant 100,000, ir Milwaukee 19.8 atsibuvo 13 Gruodžio su baž- 

• v i • ant to paties skaicziaus žino- nytmem 
niu.

po 18.3

Fn

žmones,

I

Draugu ve Katalikiszku 
draugyseziu surinko 10,000 do-,

. 6:10
. G:39

se n a 
kuria la-

Paliko 
daug giminiu ir pažystamu po
visas dalis Amerike 
voj(‘ su kūrei s grąžei 
no ir buvo mylėta per visus ku-

ir Lietu- 
su g v ve-' i

kad Kristus 
Erodo 

— kad už ketu-

apeigomis Plymouth 
Pa. Miszes laike kun. Sinkevi- 
czius o per miszes puikei pa
giedojo pana Ona Moleskiuto.

>

draugvscziu surinko 10,000 do-1 giedojo pann Ona 1'[oloskilRe. 
leriu ana diena nuo fntboles lo-1 Palaid°th ant kapiniu Muhlen- 
szimo, kuri turėjo Knights ofL ’ <u azinstami ir gimi-j 

_ _ ■ llflC! O'/) I d/ 1 K I / 1 i't X 1 1 t Z-X 4' « .1 M T ’

apie josios mirti, tegul susira- 
szo su sununi John Lukasava- 
ge, 49 Waverly St., Worcester, 
Mass. — Likusi szeimyna siun-! 
ežia visiems szirdingas pade-! 
kavoiies už dalybavima laido-1 
t uvese musu myl(*mos motinė
lės.

Columbus del suszclpimo 
vargusiu žmonių.

pa- nes geisdami, dažinoti daugiau

In Philadelphia $3.25 
Sutverkite partija ir matykite 

Naujo Meto Paroda H
Per Naujus Metus

KETVERGE 1 SAUSIO
Specialiszkas treinas apleis 

2:41 ryte. Isz

ne
ėjo 

vieni
o

Skaitykite “Saule”

Tamaqua, Pa. t Del dauge
lio pažinstamuju ne tik mies
te bet po visa pavietu staiga! 
mirė Jonas Lukszaatis (kita
dos gyveno Mahanojui) Suba- 
tos vakara eidamas žemyn t re- •< 
pais, paslydo ir nusilaužė 

i sprandą mirdamas tuojaus. Ve
lionis paliko paežiu ir kelioli
ka sunu ir (lukteriu, kurie jau 
yra suaugia. Laidotuves atsi
bus su apeigomis vietinioje 
bažnyczioje o kuhas atvežtas 
in Mahanoju aiit palaidojimo 
ant Szv. Juozapo kapiniu.

Mahanoy City
Tamaqua 3:09galanda ryte.
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PIGI EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.00 XV
NEDELIOJ 4 SAUSIO

tokiu kitu pavyzdžiu, 
rodo, kaip teologai moka szau- 
niai iszspresti kai kuriuos keb
lius klausymus.

Savo laiku tarp teologu 
paprastai karszti ginezai 
del pasaulio sutvėrimo:
ju tvirtino, kad pasaulis tap 
sutvertas pavasari, o kiti, - 
kad rudeni. Pagarsėjęs Merka- 
tos kuris mirė 594 mete, buvo 
tos nuomones, kad pasaulis ta- 
po sutvertas viduivasaryj. To 
ginezo atgarsiai pasiekė net 
asztuoniolikta szimtmeti, kada 

“tikrai0 nu-
statCf jog Dievas pasauli pra
dėjęs tverti Spalio 26 diena va
karop. ‘ v

Kiti klausymai, deliui kuriu 
teologai daug ginezijasi, buvo 
irgi daug indomus.

Kodėl Abelis saugojo
kuomet tuo laiku vagiu nebu
vo? Isz kur Kainas gavo gin
klą, kuriuo nužudė Abeli? Ar

kažkoks Gogelis CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED - 

PROFITS >023,858.62

paslydo ir

su apeigomis 
o kūnas

PRANESZIMAS.

— Per eksplozije gazo Hen-
ry kasyklosia, kuri uždegė ka- l 
rukus nuo kibirksztos, try 
lėkusiai kurie 
“tripo0
tas; Franas Koski, Juozas Ko- 

Izbicki, visi isz

Apio dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raszykįte pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agont, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

avis,

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- . 
dam prio jusu pinigu 1 Sausio ir C 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus I 
turėtumėt reikalaus su musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis, i

ziko ir 
Plainso.

s ang 
važiavo ant 

likos baisei apdegin-

1. visi

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graborius

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

**""* - ...... «»»■ -r -i .i ■ ............................................. .....................  i, ■ .... .... .......... .

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo, ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

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

DR. C. A. ŽERDECKAS
... LIETU V1SZK AS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas

X—RAY GAS
*

jis priėmė kriksztav ,

Bet, — tvirtino oponentai — 
jo dieviszkumas prasidėjo anks 
cziau; reikia tad nustatyti tik-

I * fc * p

vaja jo gijimo diena. .
Isz kitos KrU^us gi-

A*F 1' » '• ■ "'ll

dlen, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskircnt Seredomia. 
Vakarais pagal pareikalavimo.w if—” į

New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan- 
. . .. < j______

’i,

Seredomia visa diena buna adaras. 
v Telefonas, Tamaqua 638 ___

' R F

dos.
I

■

iii
■ -M

i* k*

♦ XI
Pottsville 9-R-2Viktoras J. Palulis

Plumberis ir Blekorius
-------------------------------------------

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės - pas mane. Indedu

* bfMW

1

mimo szvente buvo,praktis^ka 
sujungti su kuriuo nors kitu 
svarbiu invykiu. Praktiszka 
buvo tuo atžvilgiu, kad jos 
svf/entimas pasidarytu |popu- 
liariszkas. Nauji Metai Romoj 
prasidėdavo Sausio pradžioj. 
Nuo Gruodžio 17 ilp 23 dienai 
Romėnui jszkiliningui apvaįksz 
cziodavo Saturnai!jtfšrTnrp tu 
dvieju szvoncziu — SatUruali-

PRADEKITE SZIANDIEN
juso 1931 Kalėdini Kliuba szitam Banke. Dideli ar maži 
savaitiniai mokeszeziai: po 10c. 25c. 50c. $1, $2, $5, $10.

Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti.

• --------$--------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------- -  t. ^1. , t.fci . <♦♦ »■ • *. J ’ * ' • - **' 1 ' W

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

A

| į.
B

'į'# V .
diliPraneszu kad galima gaut 

mažu parsziu del 'kepsniu ant 
Kalėdų ir Naujo Moto. Kreip
kitės pas mano ant szio adre
so, Jacob Bagdanaviozia, Ring
town, Pa., ant kelio važiuojant 

i nuo 
Branflonvilles o G^į-mylos lino 
Shenadoro.

J 40 JUrt’ i p Nuremberg, 3 miles•nęg
ir Ittuiffit-aHiiiu* im wi,,..
dirbo tam paežiam bruste.

visi
/

*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
taoksla. Turiu pagelbi- 
nįnko motorams. Priei
namos prekes. .

616 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 14*9

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA. ■M

visokius vandenines puipas, mau
dykles, Hzilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogoriausia..

Shonandoriecziai kreipkitps po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kroipkitos pas 
kalvi A. Baniuli, 1000 E. Pine St.' 
arba telefonuokito 225-W.

«.%« < * « M“* ’• A

f

Kosolow.sk



