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Isz Amerikos
VYRAS BE USU — MOTERE 

SU ŪSAIS.
Braddock, Del. — Szimas 

Putnam gyvenantis netolimam 
miešti y ja Feriwlale, lankėsi 
ana diena mieste, 
nam turi vos kelis

VYSKUPAS UŽDRAUDĖ 
LAIKYTI MISZES 

PUSIAUNAKTIJE.
Grand Rapids, Mich. — Vys

kupas Juozas Pinten, iszsiunte 
gromatas pas visus kutai iki sz- 
kihs kunigu savo diecezijoj
kurioje uždraudže jiems laiky
ti miszes (pasterką) 
naktije Kalėdų ryta.

44Po ilgam apsvartimui nu
tariau, kad papratimas laikyti 

butu pa
raižo vyskupas

>
Fenwdalo, 

Ponas Put- 
•plaukuczius 

ten, kur ūsai privalo rastis 
už tai jo moterėlė gali džiaug
tis, kad turi ta, 
neapdovanojo jos Szimuku. 
Kaimvnai sako kad Putnamie- ♦
ne turi ir drutesni bilda už sa
vo vyra. Kada pribuna ant jo- 
marko, tai motore pavežineja, 
o jos vyras sėdi kaip boba, ne- 
prakalbedamas ne'žodelio. Put
nam turi visztu farma. 
czionais.

T bet

kuom gamta 
jos

netoli

PERPIOVE PACZIAI GERK
LE PO TAM SZOVE IN JA.

Nedham, Va. — Isz kokios 
priežasties Rollin Abbott, 
metu ”vyras” nužudė savo 18 
metu paezia, tai lyg sziam ko
roneris neisztyrinejo. Jo pati iBGrace buvo nuėjus pas savo mo 
tina kur jau buvo pasirengus 
eiti gult. Abbott nuėjo pas uosz 
via, pagriebė britva perplauda
mas jai gerkle ir baisiai supinu 
ste kuna. Uoszve iszmete žen
teli laukan ir paszauke dakta
ru. Rakol-daktaras pribuvo, vy
rus isziauže duris, paleisdamas 
isz tcvolvcrio szuvi in moteries 
krutinę, kada toji iszbego lau
kan. Einantis daktaras mate vi 
sa atsitikima bet buvo už vėlai 
gelbėt nelaiming moterių.

v v ras
19

pusiau-

'miszes pusiaunakti 
naikintas, 
kunigam.

Pirmos miszios dienoje Ka
lėdų negali būti laikytos anksz 
cziau kaip penkta valanda isz 
ryto.

Daug lenkiszku ir lietuvisz- 
ku kunigu Michgano valstijui 
isz tokio paliepimo yra labai 
neužganadyti.

9 9

“NUSIPUDRA- 
IR AP JAKO.
Kanada. — Dvie- 

Margarieta 
kaip

MERGAITE 
VO”

Toronto, 
j u metu mergaite
Gessinger, tan'kei mate 
josios motina “pauderavomotina 
savo veidą.

Kada motina iszejo laukan 
su kokiu tai reikalu, mergaite 
geisdama būti patogesne, nu
tarė sekti pėdoms savo moti
nos. Negalėdama surasti pau- 
derio, kuri motina naudojo, 
maži ulele surado bleszine f' Ulil IB'^ "
kalkėms su kurioms užmiltavo 
veideli. <

-Visas veidelis apdegė

kuri motina
su

o 11- 
gonbuteje [daktarai apžiurėju 
mergaite pasakė motinai, kad 
mergaite apjakš nuo kalkių.

duris Roberto McBrean,

NETIKĖTAI SURADO SAVO 
BROLI.

Allentown, Pa. — Kokis ap- 
driskelis pabaladojo in kuknios 

mels
damas puoduko kavos ir szmo- 
teli duonos. Kada ji Robertas 
pavalgydino ir truputi silsėjusi 
valkata pradėjo apsakinet, buk 
daugeli metu atgal toja aplin- 
kineja turėjo giminiu. Žodis po 
žodžiui, valkata pažino Rober
tui savo broli, puolė viens ki
tam in glebi ir džiaugėsi broliai 
kad po tiek metu nesimatymo 
turės linksmas Kalėdas 
ge.

drati-

UŽ PAKUTA TURI SĖDĖTI 
TAMSUMOJA PER 

METUS.
Nashvile, Tonu. — Jokūbas 

Pelzer, apskundė savo apgavi il
ga pacza, buk ji apgaudnedavo, 
užsduodavo su kitais vyrais ir 
trankėsi su automobiliais. Ka
da teismas prasidėjo sude Jo
kūbas pasakė sudžiui, kad su
tinka dovantoti kalte savo nu
puolusiai prisiegeliai, jaigu ji 
sutiks persėdėti tamsumoj vie
nam kainbarelyja per visus me
tus kaipo ‘‘s

n

nz

UŽVYDUS MOTERE NUŽU-I 
DE SAVO VYRA.

Wylam, Ala. — Terese Ly
man buvo labai užvvdus savo 

•r

vyrui Williamui, kuris buvo 
asztuonis metus .Jaunesnis
ja. Tankiai ant jo užspuldinejo, 
iszmet inejo jam neteisingysLi 
ir uždraudė in jais kalbėti ir tai 
in geriausias jos drauges, 
džu kad vyras negalėjo

v zo-
visai 

žiūrėti ant jokios moteres 
merginos Ant galo kirmėlė už- 
vydejimo taip apėmė jos protą, 
jog kada Williamas gulėjo, pa
griebė žirkles ir smeige kelis 

Ne-

ar

smeige keli 
kartus in krutinę ir pi va. 
laimingas vyras nežinojo prie
žasties savo mirties, nes užvv- 
dus ragana padare savo darbu 
gerai.

Kada ja policija nuvežė in 
kalėjimu, tai iszsikalbinejo,buk 
tai vagis jos vyra taip subado, 
bet kada policija karietai pra
dėjo ja kvosti, ant galo prisipa
žino prie visko.

tinkama pakilta už 
jos prasižengimus.

Pacziulo ant tokios pakulos 
kad vėl u k 

mene- 
czvs-

) 9

nesutiko ir pasakė 
bedėti kalėjime szeszis 
sius ne kaip
czitija” 'per visa meta.

1< tamsiam

PROFESORIS NUŽUDĖ 
FARMERI

Bed f rd, N. Y. — Robertas P.
daktaras pilozopijos

ŽUDINSTA IR 
TA UŽ SZMOTELI GE- 

> LUMBES. 
V

Rhinelander, Wis.
Helena. Bergen, likos nužudyta 
per savo kaiminka Mare Ran
ger, kuri pb tam pati a t cine 
sau gyvaste isz tosios priežas
ties. Priežastis mirties dvieju 
kai min k u buvo ta:

Helena pardavė tris mastus 
gelumbes del savo kaimiukos 
Helenos, kuri labai pamylėjo 
ceiki ir pasiūlo kaiminkai už
mokėti tiek, kiek pareikalaus 

Kada Helena atėjo už
kilo. terp mo-

5 I8ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ g
J - ---------------
'J Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami 

Kitose Vieszpatystese |4.00 metama 
Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant ožio adreso i! 
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i1!

s
W. D. BOCZKAUSK’AS - CO., 

•jį MAHANOY AND A STR.,

m W. D. BOCZKOWNK1, Preu. A ■».
■a n V IktAU 1/ IF. W. BOCZMOWNKI, MAiter.

SAVŽUDINS- [paveikslai isz naujausiu atsitikimu

— Mrs.

už ji.
mokėti už ceiki, 
toriu ginezas kiek buvo vertas 
ceikis ir isz to kilo karsztas ne
supratimas kuris užsibaigė žu- 
dinsta ir savžudinsta. Mare pa
griebė revolveri, szauidama m 
savo kaiminka du kartus, po 
tam atsimindama ka padare 
isz karszezio, paleido sau kulka 
iu krutinę nuo ko tuojaus mirė.

MOTINA NUŽUDĖ SER- 
GANCZIA DUKTERIA 
IDANT PALENGVYT 

JAI KENTĖJIMUS
Glendale, Calif. — Mrs. Ro

sebud Harris negalėdama il
giau žiūrėti ant kaneziu savo 
20 metines dukreles, 
daugelio metu sirgo neiszgydo- 
ma liga, ■ nuszove ja ja ant 
smerty

Kada duktė miegojo, motina 
stojo prie josios lovos, pridėjo 
prie galvos revolveri ir palei
do asztuonis szuvius.

Persitikrinus kad isztikruju 
duktė yra negyva, nuėjo iii sa
vo miegkambari, uždare duris 
ir langus ir atsuko visus gazl- 
nius vamzdžius. Kaimvnai isz- •k'
girde szuvius inbego in narna 
ir pakol galėjo praneszti poli
cijai kas atsitiko, motina jau 
buvo mirus nuo gazo.

negalėdama

kuri nuo

PASKANDINO VAIKUS 
MAUDYKLĖJ A IR PATS 

SAU ATĖMĖ GYVASTĮ.

P

J
MAHANOY CITY, PA.
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pirmininku Ways andW. Collier isz Missippi, kuris yra

:W. v

y J,

3
Z’"/

■JĮ

1. — Kongresmenas Janus
— Sugraulus namas J. E. Hardin isz Texarkana, Texas, kuri palaike pa- 

biedos visoju aplinkiueja.
Means komiteto. 2 
siutiszka vet ra, mžmusze Hardina ir jo sunu kaipo padare daug 
— Kadetas Broyvan, spyrė futbole kuri laimėjo kareiviams loszima prieszai laivorius 17 prie- 
szais 7 punktus.

17 metu podukte Madelina. Pa
tėvis turi 42 metus, o priesz pa 
bėgimą 'suplesze visas savo fo
tografijas, mylėjosi jisai su sa
vo podukte nuo kokio tai laiko 
o motina vis buvo tos nuomo
nes kad tai buvo karšzti tevisz- 
ka meile, bet dabar persitikri- 

kitajp. Onelly ta diena pav- 
3,000 doleriu isz 

kuriu pasiėmė sau 1,500 doleriu 
sak vdamas 
gus indės in ‘banka ir nuo 
valandos jo pati daugiau nema- 
te su savo (hvkrelia. Priesz pa
bėgima parasze 
(>•
k i jos dukrele ir be jos 
gyventi ir kad jo 
n (‘s

no 
dave’nama už

r>

*

> i

paežiai, kad pini- 
tos

savo paežiai 
;romateliii, kad myli pasiutisz- 

i legali 
nejeszkot'.i 

daugiau pas ja nesugrysz.
r*>.

——— 1 111(1111

18 ŽUVO VIESULOJE, ŽMO
NIS KENCZIA SZALTI

' * r !»ft. 1 ■

EUROPOJE
London. • v 

pa yra užklota sniegu 
ežiu. Dau^eliuosia 
sniegines viesulos padare ble- 
des pakraszcziuosia mariu o be 
darbei kenezia dideli varga ne 
tik nuo bado bet ir nuo szal- 
czio.

Asztuoni žmonis žpvo Fran
ci joi. Skandanavijoi viesulOs 
iszrove medžius, sulaužė dau
geli telegrafiniu stulpu ir už
puto geležinkelius per ka 3,000 
bedarbiu gavo darbus valyti 
sniegą. Anglijoi teipgi žuvo 
keliolika žmonių ir teip yra ap
siniaukė ir miglota kad Angll- 
kai nema-te saules per keturio
lika dienu.

Kone visa Euro-
1 ir szal- 
viet uosiu

V

J a mes 
du

pirmąją kostiunerka, p. Bart
kus rengėsi priimti merginu 
užsakymu. Staigai viena isz ju 
atkreipė in ji revolveri ir pa
liepė jam eiti in

Bartkus

•* ^irĮ. n irrm.n r utf Į»m i»i ii»Hin ■mitu «i« man* **   u nuliiin — i—i ii n ibi «>■»"   HWi—im-f—1»

Isz Visu Szaliu

NUŽUDĖ SAVO SVECZIA.I
Kaifeng, Įlomy), Kinai. — 

Du provincijonaliszki vadai ki- 
niszko vaisko, praeita Petriy- 
czia užprasze in sveczius savo 
generolą Peng Chi Chao ir lai
ke pietų ji ji nužudė isz dideles 
neapykantos kuria dege prie
is zuis savo vada.

szaldvtuva
t u rojo(aisbaksi).

klausyti.
F

(Ii merginos, iszsiemušios isz 
regi stori o $60, skubiai apleido 
krautuve ir pabėgo kartu su 
vyru, kuris lauke lauke.

Bartkų paliuosavo isz 
dytuvo vėliau atėjusi 
merk a.

AMERIKONKA RADO SE- 
NOVISZKA SKARBA

Tula
Amerikoniszka mdtere isz New 

nuvažiavo

Aveyron, Francije. —

szai- 
kos ta

Yorko, kuri 
Francije -suszelpti 
sugriauto per 
Garonne 9

Vi 
a 1st a time 

kare miestelio 
rado terp griuvėsiu

tūlo namo puodą su 600 seno- 
auksineis

1X011, vmniumn ij vzo, 

nužudo plaktuku farmeri Pet
rą Steuben, negalėdamas nu- 
kensti jojo neapkeneziama Ir 
pikta būda, kuris pasielgdavo 
su profesorium bjaurei. 
fesoris dirbo pas fanner i 
patol konto jojo pikta pasiel
gimą, pa'kol neteko kantrybes 
ir su plaktuku sujdauže jam 
pakauszi po tam nuėjo in savo 
kambarį ir lauke pakol ji poli-, 
cijo suims.

Profesorių Nixon paeina iszn 
Cicagos, buvo užbaigęs Deni
son universitetą Ohajui ir mo
kino mokslai nesi n Louisville, 
Ky., ir Tennessee. .

SURADO DINGUSIA MER
GAITE KURI BUVO SU- 

BIAURINTA IR NU
ŽUDYTA.

Cincinnati, Ohio.
name, skiepe likos surastas la
vonas dingusios szesziu metu 
mergaites Mariau McLean, ku
ri dingo isz namu ir likos suvi
liota per koki tai nežinoma pa
kali iii skiepą ir ten subjaurin
ta, sužageta ir nužudyta.

Lavonu mažiuleles surado 
Charles Biochoff, kada nuėjo 
iii skiepą, užkurti peczin. AYb 
das mergaites buvo apsiasza- 
raves, matyt kad daug 
priesz mirti. .

Taja diena drauges mergai
tes mato kaip i a’, kokis nepa
žystamas vyras kalbėjosi 
mergaite ir nuo tos valandos 
josios niekas nemato. Policije 

šu
lnį \ o

verk e

Pro-
Ir

Louisville

radosi 
sugryžoir kada sugryžo 

gromatele prie du-

Winfiolda, Kans. — Isz prie
žasties ilgos bedarbes, 
Durkin, nedirbdamas apie 
metus ir baisiai rūpindamasis
apie iszmaitinima savo szeimy- 
neles, nusprendė kad geriau už
baigti savo 'gyvenimą ne kaip 
ilgiau turi visi kentei. Pirmiau
sia paskandino maudyklėje tris 
vaikus, nuo dvieju lyg szesziu 
metu, po tam atsiklaupęs prie 
įnirusiu vaiku, pats sau paleido 
kulka iii krutinę.

Tame laike jo pati 
bažnyczioja 
namo, rado
riu iszaiszkinant del ko atėmė 
vaikams ir pats sau
Sziadien namie guli keturi la
vonai trijų vaiku ir tėvo. Vai
kai vis klausdavo tėvo ar ateis 
Kalėdų Diedukas pas juos, ir 
tas da daugiau surūpino nelai
minga tęva. Motina isz didelio 
Tttpesczio pavojingai apsirgo ir 
likoif nuvežta in ligonbuti.

i __ ________________

PATĖVIS PABĖGO SU SA
VO 17 METU PODUKTE.
Gary, Ind. — Policija jeszko 

po visa aplinkine tėvo asztuo- 
niu vaiku Charleso Olney, ku
rio jeszko už pabėgima su savo

O* 
o y vastos.

v

karsztai darbuojasi idant 
imti taji szetona 'kuris 
priežaste josios mirties.

su

MERGINOS APIPLESZE 
LIETUVIO KRAUTUVE.

Chicago. —- Dvi merginos 
banditus inejo in Lietuvio Wal- 
terio Butkaus buezerne, 4202 
South Campbell avė., Brighton 
Parke, ryte
kai p. Bartkus atidarė kratų- 
ve bizniui. '

Buczeris tuo laiku pildo or
deri, kostumerkos, kai mergi
nos įnejo krautuvėm Atleidęs

9 noužilgio po to

VAIKAS PRIEŽASTIM SEP
TYNIŲ YPATŲ MIRTIES 
KURIE NORĖJO JI GEL

BĖT ISZ VANDENS.
Muskengon, Mieli. —- Septy

nių metu Orval. Qnan, gavo 
naujas rogutes nuo tėvu ant Ka 
ledu ir melylo levu kad jam pa- f' 
vėlintu iszbandyti rogutes ant 
artimo Errgang ežero. Vaikas 
pasileido ant rogucziu ir 
dalypstejo plona leda 
sztai ledas suhižo ir vaikas nu
ėjo ant dugno. Tėvas stovėda
mas duryse, mate visa atsitiki
ma ir nubėgo gelbėti skęstanti 
vaika, bet ir jis g
Du kiti žmonis atbėgo iii pa- 
gelba bet ir tiejei nuėjo po le
du kaipo ir.du kiti vaikai žu
vo kurie norėjo iszgelbcti ne
laimingus isz vandens, bet vi
si žuvo. Žmonis pribuvo isz ap- 
lin'kinu clagirde kas atsitiko, 
jeszkojo lavonu per visa nakti 
ir ant galo išztrauke visus.

Orval. Quan

9

vos 
kad

avosi i)o ledu.

Paskutines Žinutes

Vokieti je.1[ Berlinas, 
Bedarbiu czionais pasididino 
ant 5,349,500 lyg sziai dienai 
ir vis daugiau pasididina. Val- 
dže nežino kokiu bildu juos 
szelpti, nes bedarbei labai ne
rimauja.

1( Rymas, Italija. — Du 
smarkus drebėjimai žemes da
vėsi jausti mieste Ceriguola, 
Abuzzi 'kainuosiu. Visi gyven
tojai iszbegiojo in 'saugesnes 
vietas.

t •T

pinigais, 
gu paejna 

d a Amerika*

viszkais
Daugelis isz tuju pini 
nuo laiku kada 
nebuvo surastas per Kolumbą.
Daugiausia buvo isz keturiolik
to szimtmeczio.

Visi surasti skarbai Franei- 
joi, priguli prie valdžios, bet 
radi kas ajilaiko
procentu radimo. Arnerikonka 
aplaikyta dali surastu pinigu 
paaukaus 'del Metropolitan ma
žojo New Yorke.

penkiolikta

VAGIS PASIKORĖ ANT 
DESZRU. 

i 4

Berlinas, Vokietije. — Nak
ties laike vagis atsigavo in me- 
sinyczia ir apsisupo su desz- 
roms o kada norėjo persispaust 
per maža langeli, paslydo ir pa
sikorė ant szniuro deszru. Mė
sininkas atėjės isz ryto in me- 
sinyczia rado jojo lavonu ka
banti ant deszru.

VATIKANO KNYGYNO STO
GAS SUGRIUVO, KELIOS 

YPATOS ŽUVO.
Vatikano Miestas. — Pane- 

delije staigai sugriuvo stogas 
popiežiaus ’knygyno^ kuris bu
vo pastatytas 1588 mete ir su
griuvo net per dvi grindis. 
Vienas kunigas, kuris paredka- 
vo knygas tame laike likos liž- 
musztas o keli žmonis sužeisti.__ 4 E

Daugeli brangiu knygų ku
rios buvo padovanotos per ka
ralius ir ciesorius likos sunai
kintos, kuriu negalima daugiau 
paantryt. « .

Popiežius Nikalojus I uždėjo 
Rymo knygyną 15-tam szim- 
metyja po tam likos pagerinta 
per popiežius Sikstusa IV, po 
tam pagerintas mete 1588 per 
popiežių Sikstusa V.

Tame knygj’ne randasi dau
giau kaip 300,000 visokiu kny
gų, 32,000 visokiu rasztu, o nc- 
kurie paeina da isz penkto 
szimtmeczio. •

‘ ‘ NUMIRĖLISATGIJO 
GRABE.

Ik

Vilnius. — Kaimo Soroezku, 
arti Vilniaus atsiliko nepap-

JAPONAI PAĖMĖ DU MIES- 
TUS, UŽMUSZE 200 KIN- 

CZIKUS.

Mukdanas, Mandžiurije. — 
Apie 2,000 Japoniszku karei
viu užklupo ant miesto Faku- 
men, kuri paėmė in trumpa 
laika užmuszdami apie 
Kincziku ir daug sužeido.

Fakumen 
gyventoju ir yra antru 
džiausiu miestu nuo Mukdano.

Miestas Tungkiangczo likos 
apiplesztas per kiniszkus ban
ditus kelis kartus, o kada Ja
ponai ji užėmė gyventojai su 
mielu noru pasisveikino Japo
nus ir dekavodaini jiems už 
iszgelbejima juju isz ranku tų
jų plesziku.

kuri paėmė
200

turi apie 50,0QO 
di-

ii

mstas atsitikimas. laiike kada 
ketino inleisti grabu in duobia 
ant kapiniu, kokis tai Kuzmi
nas staiga i atgijo, pakele ailtt- 
voža ir atsisedb. Terp gailinin- 
ku kilo baisus sumiszimas ir 
baime ir visi pradėjo bėgti nuo 

Ant vietos pasiliko 
velionio” pati, ba ne-

kapiniu, 
tiktai “ 
galėjo bėgti isz priežasties ap
alpimo ir ta padaiv penkios ki
tos moteres. Kuzminas tiktai 
buvo apmiręs ir in laika pabu
do.

BIJOJO LIEŽUVIU.

Del ko tu kurnu te neval- 
aafe taip gardžiaigai liežuvio, 

iszviriau!
— Kad man kumute kuni

gas liepe ant spaviodes sergė
tis liežuviu... *



1

4

*0 t
i i "#

.h

■i ■

S A U I; E t

< Ii

LINKSMU KALĖDŲ
* ♦ I • I *

Vėliname visiems musu skaityojams, prieteliams ir 
žodžiu visiems Lietuviams Amorike. Lai Dievas užlaiko prie 
sveikatos, ilgoamžio ir nuo visokiu nelaimiu apsaugoja.

Dalydamiesi plotkeloms nu savo szeimynonls, dūlina
mos velinimaifl ir su musu skaitytojais, atsimindami ant žodžiu: 
“Garbe Dievui ant Augsztybes, o geros valios žmoniem ramybe 
ant žemes.“ '

Užmiršai”’me apie aplaikytas skriaudas!.Pasveikinki
me svietą ir musu artymus su linksmu veidu ir szirdingu pa
sveikinimu. Lai mums svietas paduoda ranka, o mes padpo- 
sim jam mušti. Bus mums daug linksmiau ir geriau, Gyvenimas 
yra lokiu kdkru mes ji padarome. Padarykime taji gyvenimą 
puiku, szvieses’niu, o daugiau užžydes laimes ant szio Bvįetodol 

. Jį* / .'Hll i.1 I
Da karta dalinamės gerais volinimais su. plušu skaity

tojais, lai l>ievas duoda sulaukt visiems kitu Linksmu Kalėdų!

visu.

To viso vėlina iez szirdiess- Redyste “SanIfrt*L

Kas Girdėt
Ar žinote kad Su vieny tosia 

Va 1st i juosia randasi penkios 
vietos ka vadinasi Christmas— 
Kalėdos: Arizonoja, Flotidoja, 
Kentucky, Mississippi ir Ten
nessee.

Indianoja randasi vienatinis 
pacztas Amerike ka vadinasi 
Santa Ciane, in kuri buna at- 
siunsta tukstaneziai gromatu 
isz visu sza'liu Amcriko, nes 
daugelis vaiku raszydami pas 
Katodu Dieduką siunezia gro- 
matas in Santa (Jaus, Indiana.

Trvs vietos randasi Amerike 
ka vadinasi Szventas Mikalojus 
arba Saint Nicholas, o tai yra 
Duvall paviete, Floridoj; Saint 
Nicholas, Stearns paviete, Mi
nnesota ir Saint Nicholas, 
Schuylkill paviete (arti Maha- 
noy City) Pennsyvanijoj.

I

I
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Daugelis žmonių pyksta ant 
plauku kad auga ten, kur nerei 
kia o ant virszunes galvos kaip 
katriems neužauga. — Gamta 
vis saviszkai daro.

Pagal senu žmonių apsaky
mu, tai pauksztelis vadinamas 

kryžiasnapis”, prigulintis 
prie szeimynos dagilėliu, turi 
sparnus rodos aplastyti krauju. 
Kokiu budn tasai pauksztelis 
likos pažei/klytas? Senu žmo
nių pasaka yra sekanti:

Kada Kristusas kabojo 
kryžiaus, kryžiasnapis atsitu-' 
pe ant galvos Vieszpaczio ir 
stengėsi isztraukti snapu ersz- 
keczius isz kruvinos galvos Isz- 
ganytojaus idant Jam paleng- 
vyt sopulius. Užimtas tuom 
darbu sukruvino sparnelius. 
Iszganytojas už toki mielas^ir- 
dinga darba tojo paukRztelio, 
palaimino ji. Todėl tasai pauk
sztelis likos pramintas 
žiasnapiu.”

< <

< t krv-
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bet lyg fsziai dienai, neturėjo 
progos pasikėlimo apt kojų. Xr 
kui’ tik apsisukam* ten galima 
Užgirsti i'ugojimiss ię nopžgana 
dinoms isz savo būvio. Turime ' , f 1 
tokiu žmonių tųkstanczius, ix* 
milijonus. Bet ar tie neužgana- 
dytojai isz savo gyvenimo kada 
giliai apmanste priežaste savo 
nepasisekimo?
Bet reikia atsimint kad “kep

ti karveliai ne eina patys in 
gerkle r”

Prežastis nepasisekimo yra, 
kad bijomos sunkaus darbo. Ne 
apmanstome, kad kožnas dar
bas reikalauja ant to prisiren
gimo, kuris reiklauja keliolika 
metu. Geidžiame dideliu* daly
ku, bet už juos nenorime mokėt 
esame tinginiais, jaigu ne ku- 
niszkai tai protiszkai, gyvena
me vilt y ja, kad viską galema 
lengvai ingyti, jaigu tik pano
rėsime.

Bet paimkime kelis pavyz
džius:

Ar žinote kiek metu užima 
pasilikti geru daktaru? Ar ži
note, kiek tai laiko reikia pa- 
szvenst mokslanoj kas nori pa
silikt geru advokatu? Kiek tai 
džiovina smegenis studentas 
kuris nori pasilikti arkitekto- 
ru, kuris daro planus ant sta
tymo milžiniszku namu, tiltu, 
bažnycziu ir 1.1.? Ne vienas ne
galėtu iszpildyt.tu užduoeziu 
jaigu neturėtu atsakanezio
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Eina senas’ ‘ ‘Ponas su žila barzda,
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i Ėįubas jo raudonas, o barzdą balta, 
.Ein iržsidejas mai'sza ant peties, 
Lauke ptlczia vejas isz sziauries szalies, 
Seniui barzda draiko, puozia. in akis.... 
Juk kožno vaiko lauktas Senis szis!

Jis aplenkia sena myli tik vaikus, 
Ten kur ju gyvena Diedukas szitas bus, 
Kaip užmigs vaikucziai ir sapnuos saldžiai 

. Dieduks tas patyliai aplankys meiliai,
Kožnam kur geras buvo per visus metus, 
Jisai visokias turi dovanas ir žaislukus.

į; ii!!!:
I ■■ *
Ijt- 1

a

S

‘•’f

A

!• >

Tl

f

KALĖDOS
Dvideszimt-ketvirtoji Gruo

džio menesio diena. 
Sniegas. Paukszcziai

žiema.

Szal ta. 
nocziul- 

ba. Žolynai nežydi. Medžai pli
ki — ncoszia — neszlama. Vie- •k
nu žodžiu tariant
Taip. Na, ir kokiu žiema geriu 
norėti, kokiu smagumu jeszko- 
ti? Gamtuže apmirus — ir nie
ko nėra tokio, kuo žmogaus szir 

■dis pasidžiaugtu, kuo jo akys

I

ISZRINKTAS PREZIDENTU

I pasidžiaugi u, kuo jo ausis pasi
gerėtu.

CHILES.
Daktaras Juan Estaban Mon

tero, buvusia »Santiago univer-
Baltas sniegas, žiaurus szal- ritėto profesorium ir žymuš ad-

t is, asztrs vejas — tai visi žie
mužes gėriai, visi jos puiku
mai.

Bet
mrus, dangus apsniaukes. Szia-Į 
dien vienok jaueziama kas to-' 
kio ypatingo pravirsZcsnio, ne-j

v •

niekis, kad gamta ap-

paprasto! Visur matai koki tai,' 
kaip ne visuomet judėjimą. | 
Žmonių veiduos

vektas, likos Užrinktas prezi
dentu Chiles respublikos.

I Kataliku namuosia. Tuom Szv. 
Bažnyczia nori parodyti, kad 
visu savo vaikelius lygia glo
ba, visiems lygiai vienodos lai-

Tyliai jis priejas del vaiku padės, 
Maisza užsidėjus pas kil us .skubės, 
Taip per visa nokti Senukas tas klajos, 
Ir lures palikti daug kam dovanu 
Ryta atsikėlė nusidžiaugs vaikai — 
Gražia dovanele gaus tikrai.

Jie mines Seneli su žila barzda, 
Pilna jomaiszeli su puikia naszta, 
Ir kitu Kalėdų vėl vaikucziai lauks
Mat, su daug žaisleliu senis juos pasirinks, 
Toks laimingas laikas kaip mąži vaikai,

1

Lauke to dieduko kas Kalėdas, tikrai! F
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I mes trokszta. Tai-gi, tegul bus
. ... i ■ • I «>fc***«*c> mviiv ii in. uiilui/uJ.skaitai koku .......

tai iszkilnma, laukimą, busima t ~ -
džiaugsmą. Trumpai tariant — 
isz viso-ko žmonose matyt, kad 
prie ko tai nepaprasto rengia
masi, ko tai ypatingo laukiama.

Kas tai gali būti? Aha. Dasl- 
protetina. Juk sziadien Kalėdų 
vilija, sziadien Kuczios. Žo
džiu sakant — laukiama Kalė
dų, rengiamasi prie Kalėdų, 
prie Kristaus užgimimo pami
nėjimo.

Kalėdos... 
szveneziamos, kasmet ap- 
vaikszcziojama, vienok nenusi- 

Kasmet tos

.’ stalas turtuolio ir bedinuolio 
l didžiūno galiūno ir prasezioke- 

lio — vis rasime tos Dievo do
vanos.

Valgydami tad Kuezias, at
siminkime sau anų Krikszczio- 
niu meile ir sutikima ir mes 
patys pasiskaitinkime kiekvie
na szirdyja panasziai elgties, 
panasziai daiyti.

y

Nors kasmet jos 
kasmet

bosta.
džiaugsmingai

szventes 
szveneziama.

iiiiiPĮįi 
j;t<
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lįįj

, Kiekvienas Krikszczionis Ka- 
; talkas — ar tai didis ar mažas 

ar senas ar jaunas — 
szventes mėgsta ir myli 
dis “

szias 
, o žo- 

Kaledos” yra jam saldus!

*
Ar daug randasi 

sziadien panasziu 
jaunikaicziu

Kvatiera senolio ne buvo toli.
Kada pavalgė jiuvede jauni

kaitis in senelio kvatiera ir ta
rė paemes seniui už rangos.

— Man gerai ęinasi, uždir
bu gerai, o kas atlieka, tai ant

blogai einasi.
— Mylemas prieteliau 

tarė toliau senelis 
džiaugiausi, idant galetau

* *
Baigiasi diena

Naktis juodaisiais savo spar
nai apdengia žeme. Invyksta 
tyla: gal tik kaimo szunelis kur 
ant kiemo sukiauksi bet pauk-

temsta.

* * *
Naktis. Tamsa. Tyla, Laik

rodis tuojau musz 12-ta. Baž- 
nyczios bokszte jausmingai su
gaudžia varpai. - Mat, prasidės 
jau taip vadinamos Piemenėlių 
Miszios, tad szaukia tikinezuo- 
sins Dievo szentyklon sykiu su 
anais Betlejaus Piemeneliais 
pagarbint naujai užgimusi Kū
dikėli Jezu, pasaulio Iszganyto- 
ja.

Nakties tylumoja sujunda 
žmones skubinami bažnytė
lei!. Szventykla nuszvinta viso
kia Szviesa, žiburiais. Džiaugs
minga sugaudžia
Prasideda Szventosios Miszios. 
Pasipilia džiaugsmingai jaus
mingos giesmes, aniuolu him
nas “Gloria in excelsis...”

Sujunda žmonių szirdis, pas- 
džiaugsmo aszaromis

vargonai.

labai 
ta-

mistai atlyginti. Juk jau dide- szte kur kiutedama supurpsi.
ui

Buvo tai Paiyžiuja. Buvo tai vįgokįp nieku iszduodu. Ir da- 
žiemos laikas, sėdėjo kokis tai 
senelis •

neturėtu atsakanezio Galėjo būti doszimta valanda imk sau! 
mokslo ir prisirengimo isz laik. vakare: mažai žmonių praeiti- 
Tas pats ir su kitais 
mais.

bar turiu 20 franku: tai vietoja
y

, skubinosi, kad 
kuogreieziausia gautis namon,' 

Sziadien svietas kitokia ne nekuriu miglino, jog senis tur-

užsiemi- nėjo pro ten,

ant kampo ulyczios.! juos įszkist> aUluodll tau> pa.

. I m
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lis laikas butu su kuom pasi- Visur spingso, žiba žiburiai.
durtinti, ar ne Imtume malonus Kas veikiama, kas daroma? 
nusiduoti drauge su manim in Dirstelėkime.
ta valgnami kuriame mane da- Kur tik neinteisime, visur ra-

Tūlas daktaras sako, buk 
tankus bueziavimas yra prie- 
žaste szirdios ligos...

Na, jau na... .O mes manome, 
kad szirdies liga 'pirma apima 
žmogų, o po tam užeina bucz- 
kiai... kaip kada.

. ............. , • . - -
■ • -

Kiek tai kartu duodasi gir-, 
dėt nrgojimas: “Tasai žmogus 
turi paszelnsi gilinki, ka tiktai 
paima in ranka, tai viskas per
simaino in auksa!“

Ne tik ka'žmonys stebisi isz 
tokio giliukio savo prietelįaus 
arba pažystamo'kad jam sekasi 
gerinus ne )<ai'p kitiems, bet 
daugiausia tokiam 
pavydi jo giliukio.

Tankiai žmonys rugoja kad 
jr jiems tokia giliukis priguli,

kaip buvo kitados. Sziadien 
jau n u mene nemansto apie atei
ti savo gyvenimo, geidžia ap- 
laikyti ka toki už dyka, be dar
bo ir mokslo,4 bet ateity ja gal
iosi, kad nepasinaudojo isz 
brangaus laiko ir mokslo.
Todėl Nupraskime, kad ne 'ak

las giliukis valdo musu gyveni
mus, jaigu kas turi geresni gy
venimą už tave, tai ne dėlto, 
kad turi gilinki, 
žmogus turi geresni protą, turi 
smegenis ant sveiko manstymo 
ir naudojasi isz ju,. per ka turi 
didesni gilinki ir pasisekimu 
ne kaip tasai, ka turi galva ant 
pecziu, bet yra tuszczia. 

-
Amerikonai yra labai szva- 

rus žmonys, nes kožna meta su
naudoja keturi bilijonus svaru 
muilo. Tasai skaitlis da padidė
tu, jaigu visi naudotu. muilą, 
bet randasi czionais daugelis to 
kiu žmonių, ka muilą naudoja 
lik karta ant mėnesio.

...................... ■ i i <

būti užsitraukęs, jog tokiame

Tai kalbėdamas, inspaude i 
delną jaunikaitis seneliui 
franku ir skubiai atsitraukė.

Tasai senelis, kuri geradejin-

mietą ana meta privalgydinai siine nepaprasta: visur apszva-

žmogui

■*

. ,. . , b. . ga Apveizda tokiu stebuklnguszaltyj sėdi prie ulyczios.,0 jai. ____
gu butu geriąu prisižiurę ja, bm 
tu supratę, jog nėra girtas ir 
norint matomai nuvargęs, bet 
iszrode nuvarinusiu.

tai ne dėlto 
bet kad tas

• Deimantas nepatrotina sa
vo verties, kad ir purvyne guli.

• Vagiui negaila kad ji ka
ria tiktai gaila jam, kad jisai 
yra vagiu.

Ant galo eina keliu jaunas 
žmogus
mas. Stojo priesz seneli ir pa
klausė, kas jam stokuoja.

—r Esmių alkanas — atsake 
silpnu balsu.

— Tai ant to yra rodą — at 
sake jaunikaitis. —- Pasiremk 
man ant peties ir jaigu gali, 
eikie su manim.

Tas jaunas žmogus, buvo tai 
darbininkas*, nuvedė seneli iii 
netolima valgnami ir liepc duo
ti vakariene. Senis su dideliu 
noru valgė, jog jaunikaitis su 
džiaugsmu prisižiurinejo ir 
persergnejo, kad greitai ir go
džiai ne valgytu, kad tuom sau 
no užkenktu.

— Turi teisybe — atsako se 
nelis — neprivalau daug valgyt 
ant svetimo kiszeniaus; ba ži
nai, jog asz neturiu pinigu už 
valgi užmokėti.

— Tai no tas, asz užmokė
siu. Da iszgersi stikleli vyno, o 
paskui nuvesiu jus namb.

linksmai szvilpauda-

spasabu nuo badnes smerties ir 
nuo szalczio iszgelbejo, 
kitados uredninku kuris 
turteli paleido per piktus žmo
nis. Turėjo po teisybei labai 
turtinga broli, bet tasai suvis 
apie ji nepaisė ir biednystoja 
neszelpe.

In meta laiko po tuom atsiti
kimui, numirė to turtingo bro
lio pati ir du sūnūs staiga smor 
ežia; ir jis pats netrukus numi- 
rev o cielas turtas pagal tiesas 
pripuolė jo biednam broliui. 
Tasai neilžmirszo apie savo ge-

■

radėju; rūpinosi visokiais spa- 
sabais ji sujoszkoti su pagelba 
laikraszcziu idant pas ji pribū
tu.

Vienas diena stojo jaunas 
darbininkas kurio senelis pa- 
jeszkojo. , <

Bet seniui tasai jaunikaitis 
buvo pepažinstamas. Bet vie
nok mandagiai priėmė fcyeczįa 
ir, tarė:

— Ar tai tamista man priesz 
pora motu padarei didele gera- 
dejysta?

—■ Žinoma —■ atsake iszdi- 
džiai — dabar ir man, ponas 
gali padaryti geradčjyste, ba

I

buvo
savo

— jog tamista žinai, kur yra?
— Asz to ne pamenu, ba tai 

buvo seniai.
Tada senelis kalbėjo supy

kęs : ne pataikei: nori mane ap
gauti, galetau tave paduoti in 
rankas policijos, bet dasipran- 
tu, jog tu ta vaikina pažinsti, 
kurio pajeszkau, duodu tau žo
di ir tau užmokėsiu, jaigu man 
pasakysi, kur galiu ji surasti.

Darbininkas pastiro ir tarė:
— Ponas turi tiesybe. Asz 

niekados niekam nedaviau nie
ko, yra didžiausia niekyste prie 
to prisipažint. Tasai, kurio po
nas jeszkai, dirbo tada su ma
nimi viename fabrike, 
barties buna vaiske net Afrike, 
o asz norėjau už ji persistatyt; 
dovanok man ponas už ta nedo
rybe.

Senelis nudžiugo, jog iszejo 
ant pedsakio savo geradejaus 
ir pradėjo storotis, kad iszgau- 
ti isz vaisko;o kada sugryžo ir 
pažino ji,, priėmė del saves už 
sunu ir ciela turtą del jo pave
dė. ,

ruja
akys. Ir szirdies gi skrieja kar- 
sztos maldos in Kūdikėli Jezu. 
Tad žmogus nebejauezia szirdy 
ja vaidu, nesutikimu — taip 
mat, prisipildo geru jausmui... 
Puiki iszkilminga tad valanda!

* * ♦

rinta, viskas apeziurinta; sta
lai užtiesti, o ant ju Dievo do
vanu pridėta. Aplinkui sėdi na- 
miszkiai apsivalo apsirėdė ir— 
vakaruoja. Ir ežia ne kaip vi
suomet. Pirmiausia namu gal-. Iszauszta praszvinta dyide-
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bet da-
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Jaigu nori kad viszta pa-0

dėtu kiausziniu, turi turėt gai- 
<!!•

. * Tuszczias pilvas nemyli įl-
gu pamokslu.

* Sausas kosulys yra tai 
trubole mirties.

-■»* ... ___________ — - .J.

va dalijasi balta plotkele su vi
sais namiszkiais,
visiems viso gero. Visu veiduo
se — džiaugsmas, iszkilmi'ngu
mas, akyse — linksmybe.

Kas tai? Tai Kalėdų Vilijos 
vakariene, tai vadinamos Ku- 
czios A! tai paminėjimas—pui
kus paminėjimas anos Kriksz 
czioniu Kataliku meiles, kuo
met už vieno stalo sėdėdami 
valgydavo

linkėdamas

ir didžiūnai ir 
prasti, ir turtingi irbiedni... O, 
kad dabar panasžios meiles pas 
mus norš dalele atsirastu... Kad 
dabar panasziai nesisarmaty- 
tumem vienas kitam rankos 
paduoti, broliu pasivadinti!!

Kaip svietą nelygus, taip ir
stalu nevienodi. Vienur gau- szveneziama! Tiktai gal tas to 
šiai turtingai Dievo dovanoms džiaugsmo neturėtu, kurio, 

1 i 1 • 4. y i i i • • •

szind-penktoji Gruodžio, diena. 
Visur nuo pat ankstyvo ryto 
sujudimas. Žmonėse matomas 
iszkilnumas, inksmumas. Baž- 
nycziose skamba džiaugsmo 
pilnos giesmes, namuose po 
kaimus ir-gi panasziai.

Tai Szventos Kalėdos szven
eziama, tai Kristatte užgimimo 
paminėjimas apvaikszcziojAma 
— Td užgimimas, kursai priesz 
tūkstanti devyni szimtai tris- 
deszjmts metu užgimė Bėtle- 
jaus menkoja kuteleja tarp gy
vulėliu, Kursai žmones isz sže- 
tono vergijos iszliuosavo ir už
rakinta dangų atidarė.

Kaip tai nesidžiaugti, nesi- 
linksmint — toks paminėjimas

1

apkruta, kitur-gi— pažvelgus 
tik uuliustum. Bet kaip jie ne
siskirtu viėnas nuo kito, vienok 
ant kiekvieno yra ko bendra. 
Szventoj Bažnyczia, rnatį nč- 
užmirszdama ir norėdama pa
minėti anuos senovės Kriksz- 
czioniu bendruosius valgymus 
siunezia Kalėdoms plotkeliu — 
baltos duonos i

>
--  j 

kiekvienųosia’ le!

o 
nelaime! szirdyja tikėjimas už
gesęs, duszia nedorybių naszta 
apslegta. .

Tad džiaugkimes tikintieji, 
grynos szirdies, ir linksminki
mės, Dievui užgimusiam garbe 
duodami giedokime! (

Te nesza szios Kalėdos vi
siems laime, pasisekimą ir taei-

1

iwyi
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1 kartojo savo praszyma ir lauko ni. Jie suprato, kad ta žmėgu' valdymo. Klek asz iszkentejan kad no tik sekmadieniai, bet J 
~ atsakymo... tik Kūdikėlis Jėzus galėjo at- žmonių paniekinimu ir sąžines progai pasitaikius, i’r paprasta

Netoli klūpantis apysenis siusti. Motina atvirino vandens iszmetinejimu, tai tik Dievas diena priimu. Dažna Komunija 
žmogus girdėjo Jonelio malda, už pamelžtus Jonuko dvide- žino... *Sze'imyna pametusiam buvo suraminimaš mano liud-

atsakymo...

A

tik Kūdikėlis Jėzus galėjo at- žmonių paniekinimu ir sąžines progai pasitaikius, ir paprasta
• • 1 . ♦ k H » n. ' ■ ~ - ‘ - ?£ 1^. - • • a • ■WV. v ir <■» •

1 • ii | ' I i •>' 1 l . *ir su užuojauta pažiurėjo in szimts centu nupliko cukraus 
vaikuczio pilnas ftszaru akis.

Jonukas, sukalbėjos savo va-

f

KŪDIKĖLIS JĖZUS 
1SZKLAUSE1

f

Buvo tamsu. Sniegas krito 
ant sustinguisios žemes. Labai 
szaltas, szvilpias vejas, sakyte 
sake žmonoms, 'kad neitu lau
kan, bet butu savo sziltuose 
kambariuose. Nors ir lauke bu
vo szalta, bet Daniunu namely
je buvo dar •szalcziau. Gyventa 
ju sename lauže. Trobos jau bu
tu užleistos, stogas prakiuręs 
ir sulipinti langai vos no vos 
laikosi. Vidury, kambariuose 
labai neturtinga: nusziupejes 
stalas, dvi kedes, suolelis, lova 
ir krosnis, kuri jau senai ne
kurta.

— suszuko

I v

I

i

— “Motinėlė,“ 
asztuoneriu metu Jonukas! — 
—“Ryt bus Kalėdos, o mes ne
turime valgyti. Ir labai szalta 
— drebaneziu balsu 
vaikas.

Motina tylėjo. Jos szirdi 
spaude didelis skausmais: Vai
kai jau treczia diena buvo be 
valgio, bo szilumos.

Dievo Motina!
“Neapleisk manes ir 

mano vaikeliu! Kūdikėli Jė
zau, gelbek mus!“

— “Asz eisiu, mamvte, In 
gatve laikraszcziu pardavinė
ti,“ — prabilo Jonukas. — 
“Kairaitis sake duosiąs doleri, 
jei užbaigsiu parduoti.“ Ir, pa- 
bueziaves motinu, vaikelis iaz- 
sprudo pro duris laukan.

Baltos sniegenos donge visa 
žeme, net tamsiausius užkam
pius užklupo balta, tyra skrais
te.

_ < < 
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11 
užbaigė

tylėjo. Jos

— ta-

Szioje naktyje gimė 
Kūdikėlis Jėzus“ 
vaikelis ir malonus prisimini
mas kiek nusfcviete jo iszblysz- 
kusi iszdžiuvusi veidą. Brido 
jis per sniegą, plonai apsiro
dė, su nuplyszusiais, vos ant 
kojų besilaikaneziais bateliais. 
Bet jis eina, kad tik motinėle 
su vaikais turėtu ko valgyti 
Kalėdų dienoje.

— “Laikraszcziai! Laikrasz- 
cziai!“ — visu balsu reke Jo
nukas in besigrudaneziaw ties 
krautuvių durimis minias. Bet 
in jo baisa maža kas tekreipia 
domesio.

Jau labai volu. Minios isz- 
vaikszcziojo namo Kucziu va
karienes valgyti. Q Jonelis tik 
szeszis laikraszczius teparda- 

Kairaitis tedaCe dvide-
szimts centu ir imke kuo grei 
cziausiai eiti namon. Ėjo jis 
nusiminęs mastydamas, ka mo
tinėlė sakys.

Nieko neturėsim Kale-
— atsiduso vaikelis

szluostydamas snuo veido by- 
ranezias dideles aszaras. Pri
ėjės bažnyczia, užėjo in vidų lr 
atsiklaupė prie parengto “Bet- 
lejaus.“ Žiūrėdamas in maža 
gulinezio Kūdikėlio Jėzaus fi
gūra, prabilo verkianeziu bal
su:

ve.

C 4

— pamanė

doms,
u

— “Gerasis Jezuleli! Argi 
mus apleisi! Mamyte, Elenu- 
te, Vincukas ir asz nieko netu
rime valgyti. Gelbėk mus, Je- 
zuleli!” \

»i n ,. .į > 2

Daugiau jis nemokėjo pasa-

girtuokliui doru žmonių dury;- name atoiskyfdio gyvenime
' f ( 1 I ' " 1 ' » ' . į, llj į > , • ’ ‘ .. - 1 , I . f •

ir duonos, visiems padalino po yra uždarytos. Nenorėjau nei 
truputėli. Jiėftis džiaugsmin-’ su dorais žmonomis

. v . . v . , . . I T.. . V,

sueiti, radai?
karinius poterėlius, iszejo isz gai begeriant užsaldyta knrsz- ’ Kiek sykiu asz pažiūrėdavau —

A J ' ' i . j J I . '' •a " i . t I 'bažnyczios Paskui ji iszejo ir ta vandenėli staiga pasigirdo in 
seko netoli klupojes žmogus, loti Žingsniai ir kas tai nedra- 'ežias szeimynas, tiek sykiu 
Vaikelis, nieko nemanydanuiA šiai pabarszkino in duris.
sznokejo pats su savimi apie ju — “Praszau“ 
liūdna likimą. Ties durimis su- motina ir sykiu pakilo sutikti* 
stojo, nusiszluosto delnais aku- Atėjūną.
tea ir tyliai inejo vidun. Ji se
kos žmogus iszsieme popierio noje rankoje pintine valgomu 
gabalėli ir paiszeliu pasižyme- daiktu, gi kitoje suvyniota dra- 
jo gatves varda ir namo nume* 
ri ir nuėjo toliau.

Kai Jonukas sugryžo namo donge jo kepure ir pecziūs. 
labai nusiminęs, jo motina tuo- Ateivis niekė nesako. Saugiai 
jaus suprato jo nepasisekimą.

11 I 
“Nenusimink! Die- 

geras ir musu

— atsiliepė

Inojo žmogus, neszinas vie- 
t

4

Sližiu pundą. Apie kakla jis tu
rėjo apsisukęs szalika. Sniegas

nukratė
nouž-

ir ilgai

— “Jonuk 
motina. — 
vas yra*< 
mirsz.

Pasiszaukus Elenute ir Vin
cuką, visi suklaupė priesz Nu
kryžiuoto paveiksiu 
karsztai meldo Vieszpaties Jė
zaus gelbėti juos nuo bado. Jie 
maldavo ir to, kad tėvas, kuris 
juos priesz trejrs metus buvo 
pamėtės, volei pargryžtu.

Užbaigė maldas, vaikucziai 
sulindo in pat ala, kad atsigin
ti nuo szalczio. Motina atsisė
do prie stalo, rankomis parėmė 
savo sunkiomis mintimis pri
slėgta galva ir užsimąstė apie 
savo varginga, gyvenimą. Jai 
aszaros eme riedėti isz akiu Ir 
giliai nusiminė mastydama 
apie liūdna likimą. Priesz ja 
ant sienos kabojo josios ir vy
ro szliubiniai paveikslai.

— “Kaip viskas kitaip pas 
mus buvo,“ — atsiduso Daniu
niene pro aszaras. Aky^e jai 
praėjo jos devyneriu metu mo
terystes gyvenimo vaizdu. Pei 
penkeris metus jos vyras isz- 
iaike savo prižadėjimu — ne
gerti svaiginaneziu gėrimu. 
Bet sztai baisi nelaiminga die
na, kurioje jos Juozelis, sulau
žęs blaivybes priesaika, parė
jės namo ima triukszmautl, 
skaudžiais intarinejimais dre
bėti in akis, buk jam nesanti 
isztikima, buk vaikus moki
nanti jo nekošti del to ja pa
mosiąs ir jo daugiau ji nebe- 
matysianti.

Paskendusi praeities atsimi
nimuose, staiga buvo pažadin
ta beldimu in duris.

— “Atidaiykit, 
balsas už duru. — 
jums anglių!“

Atidarius duris, pamate nc- 
pažinstama žmogų.

— ‘ ‘ Atvežiau jums puse to
no anglių. Kur supilti?

— “Czia, tur but, klaida 
— prabilo Daniuniene. — Mos 
nesamo užsako anglių ir netu
rime kuomi už juos užmokėti.

— Ne ne reik mokėti, 
jau užmokėta. Žmogus kur: 
jas nupirko, sykiu ligi czia at
važiavo, 
eisiąs in valgomu daiktu krau
tuve.

Daniuniene nurodė anglims

1) — suszukc

jis uždėjo atsinesztus pundus 
ramino'ant arti duru stovinezio suole

lio, nusiėmė kepure, 
nuo jos sniegą, bet artyn nėjo,
tik, nepaleisdamas isz ranku 
kepures, pakele galva ir nedrą
siai pažiurėjo in Daniuniene. 
Nors ir menkas kambario ap- 
szvietimas buvo, * bet Vargsze 
moteris daugiau szirdimi, ne
gu akimi pažino savo palaidū
ne. vyra.

— “Juozeli!
ji, pakeldama rankas pasvei
kinti.

Nei nepajuto ateivis, kai jam 
kepure isz ranku iszkrito. JI: 
susijaudino ir isz jo akiu asza 
ros pabiro.4’ #

— Atleiski man, Onyte!“ 
— pratarė jis graudžiu balsu 
ir puolė Daniunienei po kojų 
ipkabino jos kelius ir verko 
kukeziodamas, lyg kūdikis.

Vaikai tylėjo isz baimes, ne 
suprasdami viso 
žesnieji puolė prie 
klykdami. Daniuniene giliai si 
(audinta, pakele vyra, dar vis 
prie jos keliu klūpojanti ir asz: 
rojanti vyra, apkabino ir, bu 
cziuodama pratarė:

— “‘Dovanoju tau, Juoze 
Ii, tik tegul tau Dievas atlei
džia. Buk pamaldus, kad ir vo
lei nea.tkristumei iii blogus pa- 
proezius. Vaikucziai, Kudikeln 
J ežius sugražino mums teveli. 
Ar nepažystate? Bėkit pasvei
kinti.“

— “Vaikeliai mano,“ — 
jausmingai prataro Daniunas.

Dovanokite ir jus savo ne
geram tėvui. Bet jis daugiau 
jusu neapleis. Be jusu gero.s 
mamytes man buvo skaudus 
gyvenimas. Labai asz jusu isz- 
siilgau. Dabar asz vi'sas laisvas 
valandas praleisiu ir pagelbė
siu namu darbuose. Daugiau 
asz nebesitrankysiu po kitu na
mus, nes jau daugiau, kaip me
tai, jusu tevelia visai neragau
ja tu pragariszku gėrimu, ku
rie mane nuo jusu atskyrė.“

Motinos vedimi, vaikucziai 
prisiartino. Tėvas viena po ki
to didžiausia meile pasiilgimu, 
isz džiaugsmo aszarodamas. 
glaudo prie saves, gi mažaji 
Vincuką pasisodino ant kėliu. 
Visi susėdo pritf stalo ir stipri
nosi atnesztu maistu, o tėvas 
ligi vėlybos nakties pasakojo 

vieta, vis dar negalėdama su- jiems, kaip jis pradėjęs gert 
kur taip nelaukta svaiginanezius gėrimus, toliau 

emo vis dažniau 
eme pasigerti

nusiminė

prasti isz 
pagelba.

(t

— atsiduso

11

4 i

prataro
Atvežiau

l>

nes
s

tik jis sake dar už-

4 4

Vaikeliai

reginio. Ma 
motino?

Jau greitai krosnis smagiai Kerti, eme pasigerti, ir kaip 
dege ir nuo josios szilumos girtuokliavimas su draugais 
pradėjo tirpti sniegas nuo ap- jum iftP° butinu pasielgimu, 
šzarmojusiu laiigu. Kukliuose, del kurio jis atszales nuo namu 
Hzvariuose Daniunu kamba- savo brangiausi^ žtnoniu ir pa- 
riuoso pasidaro szileziau. Vai- galinus juosius apleidęs... 
kuėziai iszlindo isz po patalu,| — “Bot asz turėjau gota

M — sakė jis. ■ 
Jus pamotes, afez < 

. isztvirkau,
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KAIP SZALTIS PADABINA LAIVUS ANT MARIU.
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“O kaip mus, tėte, su-
” — insikiszo Jonukas.

Jati mes trėczioje vietojo 
M •

“Surasti buvo stlnkii.
. ;£ I

4 4 

gyvenau- gyvename. 
■MMM

irdi skausmai, kaip pel- Bucziau ankszczian sngryžės

blaivus, gražiai

mVnuyi szn 
liai, varsto... Netottnimui nu- bet senojo kietojo jusu nėbcn 
slopinti, asz vis daugiau go- dan. Namu savininkas taip pėt

I

ra

riau. Kad tie iMęvo miolaszir- nežinojo, kur jus buvote i 
dyste, nežinau kaį su manimi , i . !t , jk, * f ’V ' ii I ‘i • ■ ,

I.“1 ’’

Na, o kas tave Juozeli, antrasza. Maniau — gal kada * ' ‘ ‘ - ■' " ' «
butu i n vyko

_ 4 < 
priverto

I

iszsl- 
krausto. Hades įiemoketa nuo
ma, užrtiokejau ir palikau savo

"\V vpamesti svaigalus? 
— užklausė Daniuniene.

_  < 4
ir Dievo malone“ — 
laimes pilnas tėvas. — 
susitikau savo jaunystes drau
gą, su kuriuo sykiu atvykau in 
szia szali. Jis manos pasigailė
jo. Prisikalbino ir nuvedė ma
no in bažnyczia misijų atliktu. 
Misijonioriaus pamokslai tiek 
man padaro jnspudžio, kad, 
baigantis misijoms, ir asz su 
kitais viesžai prižadėjau Die
vui daugiau neragauti svaigi
na neziu gėrimu —- ir savo žodi 
iszlai’kiau. “

— “Ar ne sunku buvo, fccip
* r;staiga pametus gorimus?“ — 

užklauso meiliai in ji žiūrėda
ma žmona.

— “Sunku, kaip no sunku,“ 
toliau tose kalba tėvas. — “Isz 
pradžių maniau, kad isz mano 
prižadu nieko nebus ir rodės, 
kad Dievui duoto žodžio neisz- 
la i kyši u. Pamotes geros, 
syk nei valgyt nenorėjau, 
darbas nesisekė, darosi nera
mu. Rodes pats gyvenimas bu
vo nemielas. Mano laimei pa
taikiau atlikti szv. iszpažintl 
pas gyvenimą pažinstanti k u-

r > ♦

niga. Man iszpažinus girtuok
liavimo paproti, jisai 'tiesiog 
ir pasakė, kad jeigu asz noriu 
tikrai pasitaisyti, tai turiu eiti 
iszpažinties kas sali vaite. Tac 
man pasirodė Į?er sunku ir ban
džiau su kunigu ginezytis. Jis 

“Ar tu nori

užei te.“ 
. 4 4

Patirtas baisus vargas užeit, kad neturėjome kuomi 
atsake skolos užsimokėti. Juk atsime

ni,
gai tuoj po gimdymo palikai.

Kaip gi mes galėjom

< i Syki

is?.
nei

kad mane nemielaszirdin-

Dirbt negalėjau. Todėl ir kraus 
temes isz vietos in vieta. Dau
guma rakandu iszsipardavian 
maistui. Visur pasiskolinome. 
Pagaliau jau ir in skola krau-
tuvrtinkai nebeduoda. Ir kaa 
nebūtum sugryžes, pats matai, 
kokios munls Kalėdos butu bu-, 
vusios.” 

i

li

Kas supras (Dievo ge-

Kada laivas “Ebb“ atplaukė in Bostoną ana diena tai bu
vo visas užszales kaip ant paveikslo matome. Laivoriai turėjo 
ledus nukapoti kūjais ir kirviais.

gi man užkirto: — 
tilt ,taip 'sau atlikti iszpažintl, 
ar nori tikrai susitaikyti 
Devu ir pamesti gėrės?“ 

4 4

su

Noriu isz tikrųjų pa
sitaisyti —- atsakiau kunigui. 
Jis-gi man taip tiesiog ir pasa
ko:

— “Tavo prižadai pasitai
syti yra ‘tik tuszti žodžiai. Tu 
juos per silpnas iszpildyti. 
Taip smarkiai girtuoklystes 
apimta ligoni kunigavimo me
tas sutinku ne pirma ir nuo tos 
ligos žinau tikrus vaistus. To
dėl pakartoju: tU per silpnas 
pasitaisyti ir būtinai esi reika
lingas šzauktis paties Dievo 
pagelbos. Vienatiųo tau viltis 
— tai savaitine iszpažintis ir 
dažna Komunija. Kitaip nuo 
girtuoklystes laisvas nebusi Ir 
tavęs laukia tos baisios ligos 
pasekmes: blogas gyvenimas, 
visuomenes panieka, beprotna
mis ar kalėjimas, paskutinta 
mirtis ir amžinos pragaro kan- 
czios. ’f

( c Ir ar paklausei kuni- 
rupestingai užklauso

Mano kalte, Onyte. Ži
nau, kad mano padalytos niek- 
szystes užmirszti negalėsite. 
Vertas asz esu dar skaudesnių 
iszmotinėjimu. Bet meldžiu ju
su, dovanokite. Daug asz pats 
visko iszkentejau ir jaueziau., 
kad ir jus dideli varga kentėto 
del manes. Todėl kasdien mel
džiau Dievo, kad davės mail L 'J ,
malones susivaldyti, parodytu 

f * ' I1 f ’ *
dar savo geruma, leisdama* 
jus, mano mylimoji Onytę Ir 
vaikeli, surasti. Ir sztai szian- 
dien Dievas iszpilde mąno ant
roji dideli praszyma, — asz 
vėl su jumis. Ir tiktai mirtis 
mane gales ntio jusu atskirti. 
Pats Betlejaus Kūdikėlis man 
sziandien pasakė, kur jus gy
venate.

ruma ir Jo mielaszirdinga Ap- 
“ — atsidusb motina.

— “Kaip jau buvau pri
pratęs, priesz szvonte užėjau 
bažnyczion atlikti szv. iszpa- 
žintiės ir nesiskubinau namon. 
Nors gyvenu kartu su labai do
ra ir gražia szeamyna, bet man 
butu btive per graudu su jais 
kuczias valgyti, ir žiūrėti in ju 
meile, ju gražu sugyvenimą, at
simenant, kad asz savo szeimy- 
na skurde palikau. Todėl pasi
likau ilgiau bažnycziojo pasi
melsti. Jau buvo parengtas Ka
lėdoms “BotlejuS“ ir asz, ne 
pertdli atsiklaupęs, meldžiau 
Kūdikėlio Jėzaus, kad jis ma- 
nes pasigalėtu ir leistu jus su
rasti. Besimelsdamas iszgir-' . • .
dau, kad prie pat “Betlejaus“ 
lopszclio atsiklaiipes suvargęs 
vaikelis pro asz’Uras pusbalsiai 
graudžiai meldėsi:

‘ ‘ Geriaušis Jėžūleli! Ar-gi 
mus apleisi ? Mamyte, Elenute, 
Vincukas ir asz nieko neturimo 
valgyti. Gelbek mus Jezuleli!“ 

“Isz drabužiu ir veido
I ■ I

II

* '* 1

asz, tetuk, taip 
— pasigyrė Jonu-

veizda!

A

Į

asz nepažinau to vaikelio.

vėlei su jumis, tik jau kitas, | 
blaivas ir pamaldus žmogus.“| 

Ilgai užsikalbėjus, mažasis 
Vincukas omo ir užmigo tėtu
kui ant keliu. Elenute, sėdėjusi 
prie motinėlės taip pat užsnū
do, prisiglaudus prie motinos 
krutinės. Suskambėjo varpai.

— Jau pusiaunaktis,“ 
mine motina. — “Sulaukėm 
Kalėdų ir, aeziu Dievui, tikrai 
linksmu Kalėdų! Jau skambi
na Berneliu Miszioms. Pagul
dysim vaikuczius ir eisime sy
kiu in bažnyczia.”

Mamyte!“
“ir asz sykiu eisiu. 

Asz dar nenoriu miego. Asz 
noriu gerai padėkoti Kūdikė
liui Jėzui, kad Jis mano mal
das iszklause.

— “Gerai, Jonuk! Galėsi 
ir tu sykiu eiti. Vargai tave už- 
grude ir tu esi beveik vyras.“

Daniunams ta diena bažny- 
nyczioje skambėjo angelu gies- 

“ Garbe Diėvui 
auksztybes ir ramybes geros 
valios žmonėms žemoje“ — la
bai gražiai. Ir jei Daniunai ta 
diena Kūdikėliui Jėzui meiles 
ir dėkingumo jausmus reiszke, 
— lengva suprasti...

Garbe Dievui auksztybese..

<4 . .
Jonukas —

mes žodžius:

t

i €

pri-

— praszesi

I

Laime visiems užtekėtu, . u i 4' • >1 ' '■ !''k|:
Visus gyvus užlaikytu.

O dabar pradesiy, . 
Savo vėlini mus iszkalbesiu: 
Idant visi Lietuviai gyvuotu, 
Netrukus in vienybe sueitu,

Ba kur daugybe*
Ten galybe.

Kad redaktoriai sutikime 
gyvuotu,z -< -1 i nb t

Ten galybe.
tą-

Butu narsus nieko nebijoto,
• * u ir "v 'L/

Barniu visokiu saugėto.
In drūta mazga snsirfsjrtįi. 

Kad Lietuviszkuosia pkrapi- 
jirosfa.

Užeitu kitokia dvasia, 
Tarpe kunigu ir žmėnin, 
Nebūt u barniu ne vaidu.

Idant laikraszcziai prasiplaty- 
tUj

Kožname name po kelis butu, 
Ir kad visi dvasiszki skaityto, 
Ir žmonis prie skaitymo ragin

ta. 
Idant duonutes visi turėtu, 

Viėni kitus mylėtu, ,
Nesivaidytu ir nesiprovotu, 

Didžiausiame sutikime gyven
tu.

To jums vėlinu isz tikros 
^szirdies,

Kaip isz dideles maiszes.Kaip isz dideles maiszes.

1

TARADAIKA

)

* * ♦
Vienas pas mane raszo, 

Ir net su aszaromis praszo, 
Kad susilaikyczia, 

Merginu negundyczia, 
Kad per žandus tvyszkyjt^

*

Ir dantis daužylp, 
Ba sako, jau užkabyti merginos 

WK. 
Ba tuojaus per žanda vali! 
O ka daryti czes&i.takfriėJii, 

Merginos ant spasabė imasi,
Lyg szioliai tylęjd, 

Kaip jais užkabinėjo, 
Dabar Aagus angitik,

į«8W»,.

Kaip jais užkabi’nejO,
•>

— i ♦ • "

Kožnam akis kabinti, 
Katras tiktai piemenmkai tjž- 

kabinK 
Ar žinote, kad dabar Lietuviai- 

kos mergaites, 
Tai jau ne piemenaites, 

Visos moksda ton, 
Tai ant bile kvailio nežiūri.

Dabar rodą tokia duosiu, 
I r norints kiek pamokysiu 

N esi valkiokite, , ( ‘ ■ M
Vakarais skaitykite, 

Piemeniszkus papratimus

In žiuptuva sukisakitė-> 
Kas isz juodo tavo žipono, 

w1' I" ’ 'V.

....................... .. 1 ......................... . ■ ............

Kalėdos! Namie tunoju,* 
Pypkelia rukaU ir dumoju, 

Pažinstamu be turiū, 
Tai ir in sveczius eiti negaliu.

Pas kurna savi užėjau,
Bet numoja neradau, 

Tai sugryžau, 
Ir atsiminiau;■e .

Kad turiu szi ta padainuot, 
Gerus velinimus visiems ati

duot,
Ir taip: Kad visi sveiki butu 

Uždarbius gerus turėtu, 
Pinigu dikeziai sudėtu, 

Girtauti nustotu, 
Dorai užsilaikytu,

Idant visus Lietuvoja,
Katrie nuliūdę ir dejuoja, 

— jbs, įtoa- Tos szventos Kalėdos suramin- * '
tu,

*

kas.
nes iszklause.

U

go?
ir daugiau žmona.

_  <<
sos! Bucziau nei iszrrszimo ne
gavęs. O dabar jau ir pats ma-

I° I
josios szilumos girtuokliavimas su draugai

Ka veiksi riepaklau-

i— uTai 
meldžiatfsi,”

‘*Ir gerasis Dievulis ma-
II

Taip vaikeli. Tiktai 
isz tavo balso, it tau pattiinejus 
mylimu vaikucžiu vardbs, Usz

tau, 'kad tas uolus misijonio- supratau, kad mielasitirdingas 
rius yra teano didžiausias go- ■Dievas iszklause mAno antrojo

I 4

— — y ▼ — — . r — F »

Jaigu iszrodai anĮ bąlyono!
Prisižiūrėkite in kitus, .

Dorus ir puikus vaikinus, ■

I , i
kyti. Jis tik insmeige in Kudi- susėdo 'sykiu su motina apie patnokinima, 
kelio Jėzaus stovylele akutes, xkrosni ir gyvai sznekucziaVo, 
pavo szirdimi Jam vartojo

4 4

ir |spėliodami apie gėtodejo asine-

radasis. Jei ne tos misijos ir (didžiojo praszym’o. 
savaitine iszpažintis, asž nebu-

I ’ * ' * tno mylimieji, surasti. Tab Jo-j

, i ■ 4 » r. y

Ka biatfrius 'žodžiu nevaitoja 
Da ir kitus apsaugoja, ‘ 

daigu pasielgia kiąulisžkai,
Da ir kitus apsaugoja, • i M * IK 4 4* *

— cziau galėjęs vėl tapti žmogų- nuk, išzojus isk bažnyczios, asz Viską ant gero permainytu.
MUIKV jau, O U - , ’ v <47,* I i !

dar daugiau tai ir i?As jus sUgryžti, ir dabar nusekiau pankui it sužinojau,
t

ir gerimi bo susi- j taip pamylint dažna fcninunija, (kur ft* gyvenate. Ir sztai *si(
Gal Dievulis susimylef, 

Nuo viso pikto gėlbes,

At bogedi szkįi.
Turėsiu dabar užriankli, 

Ir Kalėdų tetikti.

/
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SHENANDOAH, PA
Kalėdos— PaneHelio nakti apie 2 f 

valanda isz nežinomos priežas
ties sudegė didelis tvartas su. 
daugeli szieno, rugiu, padarais, 
trys arklei, asztuonios karves 
ir devyniolika kiaulėms, kuris 
prigulėjo prie Jokūbo Stankų-j ledu. Ta szvente labai yra lau-l 

ci£_.L! kiama netik vaiku jaunuome-
tono aplinkinėje. Ugnis padaro nes, bet ir viso krikszczionlsz- 

ŽINIOS VIETINES | bledes ant 50,000 doleriu o aso- ko svieto,

vicziaus, Krebs Station, Ring-

Czia Amerikoje ir mes sek-
darni Ameril^oniiszka buda kl-1 
taip szvencziame szvente Ka-

kiama netik vaiku jaunuomu-

—• Vėlinamo visiems Links
mu Kalėdų ir kad Dievas čiuo

, o net ir nekriksz- 
kuracijos buvo labai mažai, czionis tos dienos lauke ir jau- 
Stankcviczius kitados gyveno cziasi laimingesniais sulaukė. 
Shenadorije ir pirko Robert so

buvo labai mažai.

tu sulaukti linksmesniu atei- Lunia apie du mcMni atgnl, dir- 
hariti mota per geresnius lai- 
kun ir praszalintu taja bedarbe 

kurios kenezia daugybenuo 
žmonių.

— Dagai valdžios oro
tai szimet Kalėdos 

ne bus baltos, o seni žmonis sa
ko, jeigu per Kalėdas szala tai 
per Velykas bus balta.
ant Kalėdų buna daugelis snie
go ir szala, tai geras metas del 
jevu. Jeigu tasai menesis bus 
sausas tai ir pavasaris bus sau- 
sae.

‘1 >• spėtoj us,
111-

Jeigu

Czia Amerikoje laukia jos 
visi abelnai, kadangi su ta die- 

I na laukia teip labai popnlia- 
riszko Amerikoj, nors ir kitose 

Edvardas Aleksa, 1’5 mc- szalyse yra toks paprotis, San-

bo sunkei ir apgailestauju savo 
nelaime labai.

ir ta Claw o, kuris kitur ncszioja 
o tas pa-

tu, Benas Mickus, 17 metu
Juozas Bernadkis, 21 metu, tu- varda Mikalojaus, 
rojo stebuklinga iszsigelbejima. protis paeina isz Ilolandijos. 
nuo mirties Vtarninko apie Žinomas daigtas jis yra sutver- 
6:1.), kada ju t rokas, kuriamo fantazijos delei tobulini- 
važiavo likos pataikintas per, mo jr vaikuose geros
Readingo truki, ant'Maizevil
ks skerskdlio.
smarkiai sužeistais ir nuvežtais' 
in vietine ligonbute.

U t aruinko ;
kada ju t rokas, kuriame fantazijos dėlei tobulini- 

1*1 A * 1 • A

dvasios, del iszvystincjimo do-

SAULE/

(bartu? B imt i ant Aiitetglns
-......... 4-...

Žinios isz Lietuvos.
DIDELIS GAISRAS KRE- 

v TINGOJE.
’’ T '!■ I’

Kretingos mieste kilos dide
lis gaisras. Sudegus Jazeto 
aukso ir fajanso parduotuve. ’ 
Nuostuoliu esą padaryta ir ki-Į 
toms parduotuvėms, 
priežastis tyriama,

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <628,358.62Gaisro1
Ipadalyti<’ • 

nuostuoliai dar neapskaieziuo- 
ti.
PLESZIKAI SIAUCZIA ŽE

MAITIJOJ.
Karoliuj Mitui, gyv. Upynui; 

bažnytkiemyj gryžtant isz Tei- 
sžiu su žmona ir vežiku 
Armėnu, 5-me kilometre 
Luokės, neprivažiavus Biržu
vėnų miszko, užpuolė du než:- 
mi pleszikai, isz kuriu vienas 
buvo ginkluotas parabeliu. Isz- 
krato visu važiavusiu kiszenes 
ir rado pas pil. Mitą 100 litu 
pinigu, grasindami nuszausia, 
pinigus pasiėmė ir, patys pasi
liko ant kelio liepė skubiai ne- 
atsigryžtant važiuoti.

Mokame 8-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
tu ritu m et reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

pil.
nuo Ant. J. Sakalauskas

L1ETUV1SZKAS CRABORIUS
331 W. Centre St| Shenandoah, Pe.

(Bell Phone, Dial 2-1512)
Nuliūdus žeme dabar linksminkis,
Kad tave atlanko dangaus karalaitis,

* t

Apleidus sostą ir dangaus grožybe,
Tamsioj kuteliai apreiszke dievybe.

Vargo žmonelemš tyro piemenėliams,
Ir dviem skirtingoms lauko gyvulėliams,

Kurie paregeja, ant keli'U' sukrito,
Kad su jais ant szieno karalaitis svieto.

Svieto palocius.ir'žmonių gaspados, 
Kuriuosia yra visokios vigados,

Nėra Ten vietos karalaiti brangus,
Tik szalta kųtdle tau paskyrė dangus.

Kad gyvulėliai sziltu kvapu Tave sziklytu, 
Szvencziausia Motina’krūtimis savo penėtu,

Vargszas Juozapas sargas rupestimgas, 
Saugoja Marija, jos dienas vargingas.

Džiaugusi suradęs nors prasta kūtele, 
Kad pasilsėt ta tamsia naktelių,

Bet tai stebuklas sviete neginletas,
Dangaus galybes paregėjo svietas.

Kad žvaigžde szviesi stojus ant Betlejas, 
Rodanti kur gimė žmonių atpirkėjas,

Aniuolu daugybe piemenis iszbudino,
Ir visa Betlcju drauge sujudino.

Bėga piemeneliai prie prastos kūteles,
Pareget šuneli Szvencziausios Paneles,

Klausdami: kur yra, kurs szia nakti gimė,
Mums aniuolas sake, sztai mes atėjome.

Jam pasilklonioti ir dovanas atiduotio,
Sztai Suinis Dievą atėjo mums vaduotie,

Juozupas jiems sako, “sztai guli jodžiusia,
.Jėzus kūdikėlis suvystytas vystdkluosia.

Tad piemeneliai puldami ant keliu, 
Atiduoda garbe gimusiam berneliu,

Ir dovanas savo, kas tik ka turėjo

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi'patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-Visi likos Kana rybes. Szviesi motina, kaipo *r 
tėvas labai daug su pagelba to 
labdaringo senelio gal iszvys- 
tyt vaiku dusziosc. —

ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-15.12

Į ŽUDINO VYRUS IDANT AP- 
I LAIKYTI POSMERTINE.

Barcelonije. — Sen orą Esta- 
bela Veracidad gyvenanti mies ’t 'telijo Qnemadne, likos areszta- 
vota už nužudinima savo trijų 
vyru idant aplaikyti po ju mtr- 
cziai posmertine. Pirmutini vy
ra nužudė trys metai atgal, 
paslėpdama jojo lavona skiepu, 
fu meta laiko vela isz<tekejo už 
kokio tai turtingo kupeziam*, 
kuris po kdliu menesiu dingo, 
o paskalas pasklydo, buk isz- 
važiavo in Brazilija kur mirė. 
Neužilgio motore apsivedė su 
treeziu vyru kuris, po metui 
laiko teipgi dingo. Policija pra
dėjo tuom lalk daiyti sliectva. 
Atėjo iri ’ narna Vėrei dados, 
pradėjo kasti skiepe ir ten su
rado du dingusiu vyru lavonus 
baise i sukapotus rodos su kir
viu. Treczia rado szulinijc, ku
rio kūnas buvo apsunkytas su 
akmenais, o galva, ir kojos bu
vo nukirstos ir užkastos po 
mcjdžiu. Sudas nubaudė motore 
pakorimo ir turės užkibt a-u i 
virvutes ateinanti menesi.

pakutos

klu pėdo.

& i 29 -diena Lehigh Valios 
kasyklos No. 2,3,4, ir 5 Packer, 
Wm. Penn 31, o Readingo 31 
mokos pėdo.

o Readingo

Point Marion, Pa. — Pas 
mus minksztu augliu kasyklos 
dirba po 2 ir 3 dienas ant san- 
vaites o už tona augliu po ma- 
szina moka 30 centu o po pi
kiu po 45 centus. Kaip girdot, 
tai bosai sako kad po Nauju 
Metų, visiems darbininkams 
sumažvs mokesti. Pas mus no- 
ra unijos, todėl kompiuije da
ro su darbininkais kaip jiems 
patinka. Daug žmonių pas mus 
raddasi be darbu, o katras 
žmogelis aplaiko koki darba, 
tai nesiskundžia ant mokesczlo 

gavo. Žmo
nelei pasielgineje malszei lauk
dami geresniu laiku.

tik džiaugėsi kad

— PoUsvilles 
kliosztoris” yra per pilnas, ne» 
paprastai jame gali sutilpt 180 
kalininku bet sziandien randa
si jame 240 kaip katram kam
barėli je laikoma uždaryti po 
tris kalinikus. Daugiausia pra
sižengėlius yra už vogimą ir 
butlegeriavima kompanijų ang 
lis ba net 21 isz kuriu daugelis 
tyczia butlegeriavo anglis kaci 
tik gauti dyka burda pavieta- 
vam hotelije.

t Mariute 4 metu senumo 
dukrele Juozo Lakavicziaus 
nuo 508 W. South St., mire 
praeita Panedelio vakara. Lai
dotuves atsibuvo Ketvergo ry
ta ir likos palaidota ant Slavo- 
ku kapiniu.

— Subatoj Keadingo kasi- 
Sziame laike Ma

hanojuje nei viena kasikla ne 
dirba. Ilillso kasikla kuri per 
ilga laika be paliovos dirbo tai 
likos praeita petnyczia uždary
ta ir nežino kada vėl pradės 
dirbti, o Kolso kasikla kuri per 
koki tai laika -dirbo kaipo va- 
Rzeris teipgi paliovė dirbti.

— Tula moterėlė! ant East 
End, kurios vyras nuolatos mo
kino jaja asztronomijos kada 
buvo persemtas “mėnuliniu 
szviesa’* 
kei žvaigždes ir mėlynas aku
tes, nutarė ir jiji jam parodyt 
kaip galima pamatyti žvaigž
des dienos laike. Kada ana die
na Jurgis pasveikino savo pri- 
siegelo su kumszczia, pats 
griuvo ant grindų rodos 
szrapnelio.
nežinojo kas su juom pasidarė, 
bet pamate stovinezia pri.siege- 
le su koezelu rankoje. Isz pra
džių mane kad tai kurna Bal
truviene atėjo prisiegeliai 
pagelba, bet prasiblaivinęs pa
žino.savo miela pacaiule. Jur
gutis prižadėjo -daugiau nemo- 
kyt astronomijos savo paczlu- 
lei kuri staiga i gavo pajėgas 
Sza^kio. paguldydama vyreli 
kaipblynaZ

— Feliksai Zagunai, 636 E. 
Pine uly., a-plaike puikia Kale- 

.diniailovamt nuo garnio, kuris 
paliko' sveika dirkrelia, kuria 
pa'krikšztino Marijona—Ona.

— Readingo 
parengo Kalėdinė ckskurcija 
in Philadelphia, $2.25 in ten Ir 
atgal, in Atlantic City, $2.50 in 
ten ir atgal, o in New Yorica

_ i n-*....:__ I
leįs Mali anoj u 6:10 
Kalėdų ryta.

West Hazleton, Pa. — Miko
la Žurauckas, 41 metu kuris 
buvo inszureno agentu del Me
tropolitan Life kompanijos mi
re po ilgai ligai palikdamas tė
vus, paczia, du vaikus ir kelis 
brolius ir seseris.

pė rsem t as
ir parodinėje jai tan-

3U- 
nuo 

Kada atsipeikėjo

Iii

geležinkelis

$3. in'ton ir atgal. Treinas ap
valančia

i

St. Clair, Pa. — Sudas iszda- 
vo laisnus ant apsivedimo del 
Adolfo Jurkonio isz miesto su e
Darata Kazacziunas 
ramento.

isz Sac-

Paskutines Žinutes
V Wilmington, Del. — Try

lika karvių sudegė deganeziam 
tvarte Williamo Winklev. Pra- * 
važiuojantis automobilistas pa
budino farmeri,. bet buvo per 
vėlai gelbėti gyvulius.

11 Damaskas. — Laike rin
kimu kilo daugeliuosiu vietno
se maiszaczei kuriuosia sužeis
ta 60 žmonių o szeszi likos už-

/ J

muszti.

The Blumberg Music House 
1017 Carson St. S.S. 

Pittsburgh, Pa.

Turimo dideli pasirinkimu 
auka z tos ruszios Piana- 
Armoniku kurias parduo
dame už labai nupigintas 
prekes. Raszykite o gausite 
kataloge dykai.

Pas mus Lietuvoje to papro- 
czio nėra, nors pradeda jau in- 
sigyvendinet. Seniau pas mu
mis buvo teipgi gražus papro- 
cziai pildomi laike Kalėdų, bei 
jie jau isznyksta.
Jaunimas tarpe-szventej, pra

dedant nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių stengiasi, ypacz steng
davos visokiais burtinikiszkais 

v 

budais dasekt ateiti. Žinomo 
mes patys kad niekad Lietuvo
je teip in burtus netiki kaip 
tarpiszventej Kalėdų, todėl ne
reikia no veltu pasakot. Bet 
seniaųs mergos norėdamos pa
tirt ar ateinanti meta isztekes 
darydavo visokius burtus. Pa- 
veizdan: darydavo isz linu pa
kulų du lyg žjnogiszkus pa
veikslus isz kuriu vienus per- 
stato mergina antrus jauniki. 
Pa’kulu tas (alelis vienlaikiai 
uždegdavo ir (emidavo in lieps 
nas; jei liepsnos stovineziu sza- 
le viens 'kito kuodeliu linko 
prie saves —• reiszko kad besl- 
milintiejie susiporuos, jei ski- 
resi tad sake mergina kad nu- 
isztekcs už to, keno ypata kuo
delis perstato. Kitur merginos 
klauso isz katros puses vejas 
daugiausiai osze — isz tos sza- 
lies’ tad reik laukt pirszllu. 
Apart to tarpindavo vaszka, ar 
szvina ir liedavo in vandeni, o 
isz pranaszaudavo apie ateiti 
tos, kuri vaszka ar szvina tar
pi no. Teip-gi meto žiedus nuo 
pirsztu in indą su vandeniu, 
dainuodavo tamtikras dainas į 
po kiek vienam dainos pasmui 
nežiūrint viena žiedą iszimda- r
vo, o keno jis buvo tai perdai
nuotos dainos posmas buvo bū
rimu. Atskaitydavo tūla skait
lį kviecziu grūdu ir papildavo 
ant aslos, teip kad pasibarė ra
tas, vidurije kurio tupdo gaidį 
ar kita koki namini visa para 
Belesinta paukszti su užrisztom 
akimis. Kada nutraukia uždan- 
gala nuo akiu, paukszti® pra
deda lest pabertus grūdus, kad 
prisisotina ir nueina sau sza- 
lin nebaidomas, likusius grū
dus skaito 
daro burtus.

Tokiu ir tiem pranasziu bur
tu buvo Lietuvoje labai daug 
o nekurie isz ju ir po sziai die
na užsiliko, apie ka atmena tie, 
kurie gimė ir augo Lietuvoje.

Žinoma tokiu paproeziu 
mums nėra reikalo pildyt, nes 
tai tusztybp.

y

Jėzaus kudiekliui garbei paaukojo.
Karaliai isz toli tuomet atkeliauna,
Ir karūnas savo Jam po kojų krauna,

Aukaudami Jam adksa, mira ir kodylą
Ir tis žodžiais jie iri Jezu prabila:

‘Szt'ai dangus ir žeme szia nakti sujudo
O pragaras visas didei sudrėbėjo, 
Žmonių Iszganytojus ant svieto atėjo.

>

t

“Sveikas kūdikėli, tu karaliau Judo
C
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

tvAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro j
19 W. Centre St., Mahanoy City |

K. RĖKLAITIS
Lietuvi.zkaa Graboriu.

Laidoja numirėlius pa- t 
gal naujausia mada ir _ 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei- l 
narnos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street

Bell Telefonas 538rJ 
TAMAQUA, PA.

v

Wm. Traskauskas.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava) Mah. City

ir; isz akaitltaus

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas Lietuviszki Bonai

4 4

4 4

Szypsos vaikelis in juos ramiai žiuri
Rods ka tokio joms atsakyti nori,

“Jus c(au'g man žadat ir pranaszaujat, 
Už gridkus savo man kryžių aukaujet.

Sztai baisus Erodas daro jau rodą,
Baisu paliepimu ant manos iszduoda

'Siiincziakareivius kad mano surastu,
Alano amaŽiaus visus vaikelius iszkirstu. 

Norą man dietos Judo karalystei, 
Turiu slapstytis dar savo karalystei, ,

Matau jau krauju nekaltu kūdikėliu,
Ir girdžiu baisus raudojaneziu ju teveliu. 

Jus m'an karimas savo aukaunat, 
Savo karalium jus mano vadinat,,

Bet man netinka karūna, auksu dabinta,
Tik diegliu erszkecziu vainikas nupinta.

Sunkus medžio kryžius, tai mano sostas, 
A111 ka Ino K ai v a r i j os' b u s pas ta t ylas,

Sztai asz atėjau no jumis valdyti,
Tik jusu duslias troksztu iszganytie

M i..- iv ...... ...i... <Garbė tau Dieve ant aųksztylriu Tpye . • a . ... . I K a '
' X 4 i

%
■■ ■ 1 , , į J • r •

. ’ . SuRiį^Jo vienatiniam kurisjgime sziadie

u>: a
I.

y y

H V

&

I ,

*v»> .T-
< ‘ėj’

0

*

« ą. ’’ y < ; v i i ' k J t \ i #Jbai bnnu linksma žemo ant kurios atėjai,
Ir gridkus szio svieto ant saves priėmei/
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|0h^lszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

I

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. ' 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. |

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS IN VESTMENT AS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja geresius laikus ateityje.
Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus 
daugiaus verti.

>H»I .. ... II
T

l

,1

4'

• Aukajij’n Jėzaus Kūdikėliui garbiai per tarpininkyfita gor- 
— Jurgis Genis* IJorest City, Pa.
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to ir priims in darbu 500 dar- 
bininku in savojfabrikaJMoupt
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Apie 200
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DARBININKISZKOS 
ŽINUTES
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. Toledo, Ohio.— Willys Over
land automobiliu fabrikas pa
didino savo 1,000 darbiniu-

....

f

Rams mokesti ant 10 prooen-

r i

Dennis, Ontario.
Philadelphia.' 

straikuojeneziu muzikantu su- 
gryzo atgal prie darbo, susi tai
kindami su Warner teatru kom 
panije ir 'kitais.
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Pinigai Jūsų 
Kiseniuje! 

t y

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai/ rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus ii jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda < 
pinigus | jusq kišenių.

PAIN-EXPELLER*
Įre<. J. V. Pat Biure.

pagelbės Jums užlnikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą. Jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias Jinimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. i*1™* *TUoJaUS! persidirbusių, pail-

K.ln. 35c. ir 70c. - - . • « Parsiduoda Visur
• Tikra.!, turi INKARO valabaienkli.

Trad.
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