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Ekspliozija anglu kasykloj.

Bluefield, W. Va.— 14 ang- 
lėkusiu tapo užmuszta eksplio 
zijoj, kihisioj Yukon-Pocahon 
tas augliu kasykloje prie mios 
tolio Susana, 20 mvliu in vaka 

nuo ežia, .McDowell pavie- 
Kad užmuszta 10 anglia

kasiu, tikrai žinoma, bet sako
ma, kad dar 4 ypatų irgi už- 
mnszti.
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Vagis užsmaugė kudyki.
Philadelphia. — Idant galė

tu apipleszti narna malszei ir 
jam neperszkadytu jojo darbe, 
kokis tai vagis insigaves in na 
ma Kaup Palmer, užsmaugė 4 
menesiu kudyki, kuris pradėjo 
verkti paregėjus nepažinsta- 
ma žmogų. Vagis po tam api 
plesze narna nuo brangenybių, 
prasiszalino.

Bilas
pardtvvrnejimn-

Visiszka prohibicije po visa 
Amerika.

Washington, D. C.— 
užd ra udžentis
svaiginanezius gėrimus po fl- 
sa Amerika pere jo per kon- 
gressa 282 balsis už, o 128 prie 
sz ingai.
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Kristusas o sziandien kalba :
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Isz Kares Lauko ®
8?

Kaizeris pasiūlys taika. Tai jis 
padarysiąs priesz Kalėdas.

Londonas.— Sulyg neoficia 
les telegramos isz Berlino, per 
duotos isz Geneva Exchange 
Telegraph Co. Vokietijos kai
zeris Wilhelm mano savo Kale 
diniame raszte padartyi galu- 

I tina, taikos
prieszams,

41

Lx

Prohibicije ne in- 
vyks greieziau kaip už szesziu 
metu, nes pirma turi visi vals- 
cziai sutikti ant tojo užmany
mo.

Daugelyj miestu užsidaro dirb 
tuves delei stokos anglių.
Cleveland, O.— 100,000 dar

bininku liko be darbo delei 
stokos augliu. Elektros kom
panija atsisakė duoti elektra 
dirbtuvėms ir 
daug kares reikmenis iszdir- 
baneziu, turėjo užsidaryti. Jei 
urnai neateis anglių, 
dirbtuve bus irgi uždartya 
miestas atsidurs tamsoje.

Pittsburgh, Pa.— Pittsburg 
he ir-gi trūksta augliu. Jeigu 
ju greitai neprisiims pufįo mies 
to atsidurs be augliu.

Quincy, Mass.— 
kos anglių laikinai 
pusiau darbo laika Bethlehem 
Ship Building Co. Fore River 
dirbtuve.
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Delei sto- 
sumažino

New York.— New Yorke la
bai trūksta anglių.
trukumo kenezia apie 250,000 
— 300,000 szeimynu, kuomet, 
sakoma, didžiosios korporaci
jos ir turtingi žmones yra apsi 
krovė anglimis.

Cincinnati, O.—
pamaldos bažnycziose tapo pa 
naikintos delei anglių stokos.

Baltimore, Md.— Delei ang- 
• liu bado,

mas sumažintas per puse ir 
gatvekariai
Miesto apszvietimas irgi suma 
žintas.

Dole i j u

Vakarines

gatvekariu judeji *
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kas juju

neapšzildomi.

BALSAI praskambėjo: 
nelaukia?
savo vargus, bedas, 

džiaugsmingai. - ‘
Kalėdos! Kalėdos! Visiems jos nelygios; kas ru- • 

mos, szilkuose, sziltam kambaryj, kas basas, ant szalczio, 
kam aszaros pigios; visuomet gyvenant vargu sukuryj.

Kalėdos iszauszo, sulaukėm to ryto, kiek džiaugsmo, 
linksmybes, kas gal apsakyt? Linkėjimus siunezia ir svei 
kin viens kita, o puotu kiek yra, kad reiktu suskaityt...

Bet ten... ten... už mariu, kur eina skerdynes, iszau
szo, tos paezios Kalėdos ir jiems, ten vietoje džiaugsmo tik 
vienos žudynes — mirtis priesz akis ten stovi visiems, 

f
Du lietuviai pavogė $40.000.

Chicago. — Iszejo aijtszten 
milžiniszka vagyste, kuria pa 
pildė du lietuviai ir tai labai 
nepaprastu budu. 
jieszko Antano Zalatoriaus ir 
tūlo L. Wood Gilbert, 
John Doe. Gilbertas, sakoma 
yra taip-gi lietuvis ir jo tikra 
pravarde buk 
Kuczionis (anot 
prapeszimo.)

Abudu jie buvo draugai. Za 
latorius dirbo “State Bank oi’

Kalėdos! Kalėdos!
Visi lauke labai. Ne vienas užmirszes 

sutikti jas rengias ir szvenst

Visiems jos nelygios;

Chicago” už knygvedj. Kiek 
laiko adgal Bankas pasijuto, 
kad jam trūksta $40.000.

už knygvedj.

. Pali ei ja

arba

esanti Kazys
“hraugo”
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pasiulyma 

kuriems
sako jis, kris ant ju “atsako
mybe už kraujo liejimą 1918 
metais.”

Naujas Vokietijos taikos pa 
s i ui y j i mas buvo permatomas 
daugelyje žinių atėjusiu isz 
Berlino begyje keliu pastarų
jų sanvaieziu. Londono dau
gelio manoma, kad planuoja- 
masai vokiecziu ofensivas va
kariniame frunte yra pirmu 
centraliniu valstybių prieszlai 
kiniu žingsniu prie “xrarymo” 
prie taikos.

Du amerikoniszki submarinai 
susimusze, — 19 pražuvo.
Washington, D. C.— Du ame 

tikoidszki ‘suhmaririai F-l ir 
F-3 susimusze, amerikonisz- 
kosiž) pakraszcziuosia, bet ko
kioj vietoj, tai cenzūra to neiž 
duoda. Submarinas F-l nu
skendo, o su juom 19 laivoriu. 
Nelaime atsitiko laike 
ir viens kito nemate.

Bolszvikai sudgino miestą, už- 
muszdami daugeli gyventoju.

London.— Miestas Grosnyi 
ant Kaukazo likos užkluptas 
per Bolszevikus ir sudegintas. 
Tame mieste randasi daug 
naftiniu szuliniu, 
ge ir sunaikino.
tas likos apiplesztas, daug gy
ventoju užmuszta ir sužeista.

Vokiecziai paskandino 
14 laivu.

London.—. Vokiszki subma
rinai paskandino 14 tavori- 
nius laivus kurie plauke isz

Norvegija. 
Laivai plauke po prižiūra dvie 
ju torpediniu laivu isz kuriu 
vienas likos paskandytas, o k i 
tas pabėgo.
Vela bombardavo Londoną.
London.— Nuo 16 lyg 20 

maszinu užklupo ant 
prięmiesczio Londono ir aplin

savo 
atmetus,
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Mums linksmos Kalėdos, bet musu tėvynė vien tyrlau
kiuos likus, ten vieni kapai, kur krasztas mus mielas, kur 
namas gimtine, ten sziandien szyilpauja jau vejėi tiktai.

Kur “Gloria” choru graži sutartine skambėjo bažny- 
czioje, kaip auszo rytai, džiaugsmu pripildyta kiekvieno 
krutinę linksmoms mintimis skrydo, beryben augsztai.

Varpai jau negaudžia, tyla ten sziandiena
mu nebera ir nėr kam dainuot. Vargai aszarose ten mau
do kiekviena, kiek reikia kentėti kiek verkt ir dejuot.

Linksmybe ir džiaugsma Kalėdų užmirszkim nes tuks- 
taneziai ranku isztiestu priesz mus szaukia: 
broliai!”
ledos mums czion bus!

Ten kai-

“Pagialbos 
ju szauksma iszgirskim, tada tiktai ramios Ka-
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> ■

priesz “100” dar “40,” tokiu 
budu padarydamas “Džianui 
Doe” depozitą $40.100.00. Tas

miglu
■*
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100” dar “40

jam trūksta
Tuoin tarpu ir Zalatorius štai pats turėjo būti padaryta ir jo 

susirgoga “susirgo” 
giaus jau nesirodė.
mas bankiniu knygų sztai lįa 
parode: . i

Priesz kelis menesius Zalato 
riaus draugas — tasai Jonu 
Doe — padėjo bankan $100 de

Zalatorius, tureda-

ir bankan dau-
Isztyrj-

parode:

pozito.
mas priėjima prie banko kny
gų, vėliaus intrauke knygoje
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kurios užde-
Visas mieš
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Ana san- 
“John Doe” atėjo ban

kan ir pareikalavo iszmokeji- 
mo jam viso jo depozito —$40, 
100t Banko uredninkui pasi
rodę lyg perdidele suma, 
nuėjo pažiūrėti in banko kny
gas.

bankinėj knygelėj. 
x^a ite “ i r ^zxzx
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Job n Doe

.....1.111^11 ■ Į III Į ------------------------------------------------- - ■ ■ -- Į  

/Tik vėliaus iszejo aikszten, 
kad draugu buvo susimokinta 
ir padaryta szita gudri klasta.

Antanas Zalatorius ir jo 
draugas gyveno Chicagos prie 
miestyj Melrose Park. Abudu 
jie, anot praneszimu, buvo ži
nomi, kaipo vietiniu lietuvisz- 
Iv

’Tik vėliaus iszejo aikszten,

socialistu vadai.
[Kvaili jie vaikinė,]. Po žeme 

juk nepalys, palieija juos pa
gaus. c x-- - 1 — 1 -

reik intraukta $40,100, jis isz- ■'( --------- —

Jis

Radęs, kad ten yra kaip

mokejo jam visa depozitą.
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SKAITYKITE “SAULE”
1

O tas reiszkia, kad vi-

kines, bombarduodamos mies- x2Gį 
tus ir kaimelius, bet su ma- * 
žolns pasekmėms.
28 ypatos o sužeista 170. Ug
nis pakylo nuo bombų bet tuo 
likos užgesintas.

Kazokai užėmė Rastova. — 
Petinas aresztavotas.

Petrograd. — Kazokai už- 
ėmė miestą Rastova ir aplink i 
ne, teip-gi ateine ginklus rau
doniems Bolszevikams.

Buvusi s minister is
Petin&s $u trimis sanareis Ii- 

į>

kos’aresztavotais per revoliu- 
cijonierius.

Užmuszta
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Stovimosios vietos.
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Užtekėjo žvaigždele 
Ant Betlejaus graži, 
Ir iszauszo dienele: 
Džiugias didi, maži.

Džiaugės musu seneliai 
Džiaugias juju vaikai, 
Kad atėjo meteliai — 
Brangus Kristaus laikai!

Jie iszblaszke tamsybe
Jieszkantiems szviesos

1 • J • . ' ‘4 ',k-

Ir sutvėrė vjenybe
Doros, meiles tiesos...

Ei, kas gyvas sziandiena I 
Skelbkim laime žmonėms, i
Skelbkim nakti ir diena— 
Te ji szvieczia visiems.

Tę^u Kristaus gimimo
Giesmes skamba linksmai! 
i r* •

0 žmonių nuliūdimas
Isžsiskjrto urnai! 

* t f * I

Tegm meile, brolybe
JĮ t ( į . • - *

Ir szventoji tiesa
Lietuvoje sužiba, 
It saulytes szviesa!..
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^Kas Girdėt
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KRIST Atbį
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Ir pama
te piemuo, kad tas žmogus ne
turėjo triobeles, o jo žmona ir 
kudykis gulėjo tuszcziame ur
ve, kur nieko nebuvo, tiktai 
plikos uolos pienus. . t.

Ir atėjo galvon piemeniui, 
kad vargszas nekaltas bernelis 

I tikrai suszalo urve, ir nors pie
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Buvo tai 
mo diena. 
r

; įf

,Jk

mens szirdis nebuvo labai jaut 
ri, bet gi ir jam paliko gailu 
kudvkio. <' 1
szelpti,
pecziu t arba, iszemet isz, jos 
minkszta ba)la kailiuką ir pa-

gorėdamasji su- 
piemuo nusiėmė nuo 

, isžėmet i.sz> jos

davė ji nepažinstamajam žmo
i < gui, kad jisai užklotu kudyki.

Ir ta paezia valanda, kada 
pasirodė, kad jis, kietaszirdis 
žmogus, gali jaukti pasigaileji 
ma, atsivėrė jam akis, ir jisai 
pamate tai, ko pirmiau negale•d
jo matyti, ir iszgirdo tai, ko
pirmiau negalėjo girdėti.--

.Jis pamate, kad aplinkui 
ratu’ susiglaudė stovi maži 
ąniolai su sidabriniais spar
dais, 
rankoje arfa, ir iszgirdo, kaip' 
jie balsiai giedojo apie tai kad • 
ta nakti užgimė Iszganytojas, 

JĮfurs iszgelbes žmonos isz pra
sikaltimu. ■ .

'*'*1

stovi 
su sidabriniais 

kiekvienas turėdamas
1

pažinstamaji, bet pirma negu 
atsiniuszti in ji, pasisuko ir 
pralėkusi pro szali, skambėda
ma nukrito lauke.’

Senute norėjo toliau
kot.i, bet asz pertraukiau jia.

K r i St a its užgini i 
Visi iszejo in baž 

Tiktai niiidu sū .senu 
te palik o va namie. Ji pasili
ko dėlto, kad persona buvo va 
žinoti, asz ir-gi buvau .dar pęi 
maža. Liūdna buvo mudviem 
kad noiszgirsime / T u 
<b(inf, iiesįgeresinie(,žyakiu /Ži 

i Senute 
eme raminti mane pasakojimu 

“Viena karta, tamsia 
timi, pradėjo ji, 
gus iszejo pasijieszkoti ugnies. 
Vaikszcziojo jisai isz,vienu na 
mu in kitus, beldėsi ir prasze: 
“padekite man, o-ori žmnnosJ 
Mano žmona pagimdo kudyki. 

suszii ■

L. r>g ie-

paša

Ko<kd-gi lazda 
ke in žmogų? 

Bet senuti1

įiepatah *

Ir tada suprato piemuo^ ko- 
ijel nekas ta nakti negalėjo nie 
ko blogo padaryti nepažinsiu-n.ianės’

J 
;-majam. 

žmo-J
ir pa 

padek man, prie-1 
‘........ Ma

rei

,lfiej im 11 bažvycz io je. nek lause 
ir tpliau vėl pasakojo:

‘ ‘ Tada nepaži nsi amas 
gus priėjo prie pięmens 
sake jam: “ 
toliau, duok man ugnies, 
no žmona pagimdė kudyki 
kia sukurti ugni. suszildyti jia

‘ "o * * . . *
ir kudyki.“

Piemuo norėjo atsakyti, bet 
kml, szunis ne-

Isz AmerikosA. Van Maurer, artistas 
paveikslu prie vieno isz najor 
kiniu laikraszeziu. kuris nese- 
nei sugryžo isz Draneuzijos ap 
sukinėja, buk vokieuziai nore- 

amerikonisz- 
gal

; ras juju draugams kuriuos pa- 
oi erne in

Ntl szita szvente l'žgiminm
Kristaus, siunezeme szinlin- darni 
gus velinimus visiems i 
skaitytojams idant Dievą?
Sus užlaikytu nuo nelaimiu, oieme iii nelaisvia ir užsmeigda 
ypatingai mm tokiu kokios apjvo.ęnt laziju, kurias rę$lę A.ipe 
eme visa FmrėpiL 
Mis* biidauje ir nuo 
Terleze — Kalėdos juju
ite bus linksmos tik' apverkti-■ liams už papildytas, hjaip;yhys 
uos. o mes 'užimtais Ameirke, lapt
n ežį n DiiKhri/tnrime visko-pilj
•ha UŽ ka privaldine siide'tir^ąir .y

Aiig;>zuziaii j(jiina.,R*osi,io 
W-J ■

SIUIK7.IW 
velinimus

iszgazdyt 
musu i kus kareivius, nukirtinejo 

vi

Meldže anglekasiu idant 
negaiszytu laiko.

Washington, I). C.n 
tiarl'ieldas.

iszsiunte telegramas del

I ko 
su visais juju 

u moterimi
Tėvai ir motinos buvo 

prisėsti žiūrėt i, kai p juju aky

vokieuziai

kais.
s,

K urio
administratorius

<legį|io ;..ly,ąinii|s
gyventoja i s 
vaikais ir senu-

šia kraujegeriai prusai žage jo
vaikai buvo

nak-
vienas • žino-

J

Ten žmb-į.i ikonoms isz savo apkęsu,—- 
škaleziu ■ Gal ateis neužjlgiii laikęs,, jo 

sz.imet '.Amerikonai, atplakęs.

juju dukteres, o 
budintojais kaip žadino juju 
mot inas ir tėvus. v insiutia ka 
rei v ia i. ■ / <i . • M

visu
p r ez,i d e n t u a n g 1 e k a s i u u i i i j oh 
idant melstu visu anglekasių 
.negaįszyt .brangaus laiko, ji; ti(k

prūse- eiistu \jeiia .diena KaleiĮu j 0 j<a<|.| (<>jo arti iipsiradę tai(ii

; h ■ i,,

O’ 
r*

i szt raukdavo pudi-
upnis. vaikus isz, ^puku.
‘ e s zf I; j m; | a v o j u o s j p s

II

gori žmonos<*■>

savo, prailgiu .. .

-;«* ■ - -’i <
•Kas.sziandin atmintu pade-

»s
11.u ant. did(‘lios.’dovaiios 

sn ; \‘ehn.imais. ‘vieid. ...................

w 4

dhigas maldas i 
’slani Sutvertajam už Jojo gi 
Tadejistes

jog esame gyvrir svei i |lW^o 
„ , . I

. • ■ 'V*

siunežiaine’ szirdin- (|iel|U
tai ant rytojaus 

Tojams idAnt Dievas duotu vi bas. 
siems sveikata ir 
tu linksmesniu szveneziu, kad

užsibaigtu,; stoja Kerenskis pakilo isz nu 
detumem suszelpti sa

v o mylim uosius T
' afeiiiftiieziu Kalėdų ka duol 

’Dieve idant sulauktumem
• ‘šios dienos kagreieziause. 

Ka vėlina visiems
Saules.“

kitiėms
ki <•'

I r mos 
velinimusu

tasai, Jižsitaj nau,-;

priežasties didelio stokaus 
angliip po .visa.sklypę. V"'- 
szijiinkai uiiiju stengsis darbi- 
W•"J J-bl' J i m ninkams .taji, r.eikipingunia 

aiszkint ir
• - A , ' L 2 '► < i

isz
po. visa. sklypą

i <- > i U 3 n R i f

Apsidairęs pamate piemuo, 
kad aniolai buvo visur: jie sė
dėjo urve ir leidosi nuo kalno, 
lakstė padangėmis: dideliais 
būriais ėjo jie keliu, ir sustoila 
mi pri inejimo in urvą, žiurėjo 
in kudvkeli. 

■< 

Ir visur 
linksmybe, g 
ni muzika....
ir girdėjo piemuo tamsia nak
timi, kurioje pirma nieko ne
pa sorge jo. ‘ Tr pajuto jisai di
deli džiaugsmu, kad* atsidarė 
jo akis ir puolės ant keliu gar
binė Dieva.” *. A

Sulyg tais žodžiais senutę, ai ■ * 1 ''' 
sidusėjo ir pasakė: ♦
• Jei mes mokėtumėme žiūrė
ti, tai ir mes pamatytumeme 
visa, ka mate pieniuos dėlto 
kad Kalėdų nakti visados anio 
lai laksto padangėmis.

Ir senute padėjo man ranka 
ant galvos ir tarė:

Atmink tai....
tiesa, kaip ir tai, kad mudu ma 
lova vienas kita. Visa svar
ba ne žvakeše ir lempose, ne 

‘menesyje ir saulėje, bet tame, 
kam mes turėtumėme akis, ku
riomis regėtumėme Vieszpa-

I

Reikia sukurti ugni ir 
dyti jia ir kudyki.

, .Bet buvę nakti 
; , “<*>»♦, < j ; | i. ,, # 4
miegojo,. ir. nieką 
įn jy. .p.rąszyma.

? 1
buvo. iszkilme. 

’iedojimaę ir malo 
Ir visa tai mate

jisaį atsiminė, 
<■ « , 4 « J» *

ga le jo i n kast i. t an i ži n ogu i. 
avis jo nesibaido, ir nebėgo 
r ■■ r '.<l \ ‘ <n. i, 3'3 .

jau 
pe.atsiĮiepe

7? i-, VISI

autpiiŲjU,
L

alYas..pac^iu( męti-
Nekurias moterį ‘ . 1 / ♦ i • • f

iidegindaYO. /y.oį.yiei'ziąį ei.-
varę prjosz ?są

žeine. arl|a,g

s
nuo jo irlazyla jo neužgtTvp,. hf . * , ■ / ! !

,;. iZmpgiis ejp.; vis /toliaij, ir to-; 
Ant galo tyli jis panuje 

.| <i s/v>ipp: gij j/j 11 t a pi i se 
AP 

aviu,, ..pan'
I?’0

,jain papidare bąugu ir neitryso 
ąky|i Įiępa/ąnstamajam.

kiek nori,” pasakė 
,, . j j # ’i i
. Bet ugnis jau beveik-

apnuc 
kar^syiu

nu.
O' r, 
sudegindavo 

ii ’ L. I :

darni ant atako
ve moteres iy vaikus, idant to- 

, kip.. pidu ępsęn^oti sąye. nuo
Po bausmių porszovi- 

r. va i 
k lis kęst i apkasus? M i Ii jonai
tokiu bjaurybių jihpildo vokiu 

szetonai po-

‘S ętsi

piemuo..
geso.
kolos
; t * 7 i,

pasakė.■mu

ISZ 
«r

A

w

: ’r S

I S

praszyti vjšit angle
r s'.if y: , 

. . y
■ i,

kasiu idant po Kalėdų tuoj 
■ L * t . * ? * ‘v 1 . * ' > ’ 17" *’

?
K

i, nebeliko nėr vieijos. sza- 
, žėravo

va degancziu ' augliu, ^o i

Oi J * *' . 
tiktai

J *( L. .
didele kru

■ - i;. ’

^o nepa- 
žinstpmasis neturėję^ nei lope
tos, i 
lėtu anglius pa

Pamatęs tai,
tojo: “

da.1 imtųsi' karsžfai ‘prie /larbi).rqlžiaiisi dipUomataj . ant,, svieto 
sau galvas ir džiovimi' 

sniege.ijL apie,,Bosiją^ r
Koru i lovas 

vela
Bęlszevikai

sulauktu ki-lanf suolo, ryto-po suolu. Kale-Į 
dinas maszeriuoja tai vėla su-

r
szirdin-

visimns >kaitv-

į^^ęknl ingai 
ir kad g:
v o mylimuosius

-Jr 0
4 Redvste

liau.

i ]• t mmpt e (suk urta, ugi i j.

Saugojo jia
muo,...... 
jt(I.r žmpgųs 
.ugnies,' priėjo prie? aviu ir. pa
mate 
gulėjo (ri 
priėjus, • 
do, 
gerklėmis, lyg tartum norėda
mi loti, bet nei mažiausio bai
so nesigirdi), 
Žmogus pamate, 
sziausze plukai ant szunii nu
garų, kaip sublizgėjo ju balti 
dantis ir kaip jie puolė ant jo. / ’ * 1 į , R * ' ' ' u » i l ‘ 1A' 4 * ‘ ' ■ a1 * * U. I .M

n.............. . ....
-zpy u.,

.b i - ..-y i . • ••. , . ‘>-
iuii privertinėjo įmotei-es n

• g vven ima
I Igas 
raszo Kiel u\

savo 
niek.
kia, - i

«a

\ • h 11 r\ iena . 2 • 
sumusztas, ■

atmnsz 
sziandiei.i

jau per 
kalėjimas ju ‘ Ifii'u 

' <«• ; A
■i.” ‘

3.7 O‘O <* *

i Vargoninkas aresztąyptąs. už

mirusiu, tai vela numirszta ir

kuriam reikėjo
nei szakes, su kuria jis 

rsineszt.i. .l‘t ..H J 
piemuo alka r- 

imk, kiek nori, ir gere 
josi, kad ans negales parsinesz 
ti žerineziu augliu. Bet nepa 
žinstamasis

ga-
. kiid. prie piemens kojų 

is dideli szunis. Jam 
visi tris szunis nubu- 

iszsižiojo savo didėlėmis

/ *. i • " ežiai, 
rojo.

kur tik tiejeapipleszima namo.
Hazleton, Pa.— Stanislovas 

vargoninkas leiYkisz- 
czionais, Ii- 

kaipo nužiū
rėtas pleszikas, kuris badai in

i Hakocz
! koje bažnyczioje
I kos aresztavotas

M

I

Turkai apiplesze Graba V. J.
J i u. liet nepa 

pasilenke, prisib 
krapszte ranka isz pelenu arig . . . . .1• r* - *liu ir susidėjo m savo ..... .
szverna.

Tai taip-pat

Jeruzaleme.
■ ' ■’

Washington, 1), -
žiue, buk 

f •! ! i A ‘

nakties/ tyloje.
kaip pasi-rovyneje ant i į į 

r
| Matyt Rasputinas buvo iiieu sigavo in minia Grankshaw ir 

• Pirmutininm
vagis suk ule .įauga ir perpjovė 
ranka, sukruvindamas duris.

i Palieije tuojaus iszsiunte. pa 
ir" 

sulaikytu- 
ranka,

to- - - - - ■

I gerai, kad likos nu/.udinta in
k k

i

i ku pranaszu ateities Rosijos ir <But|crio. 

laika.

Idant visi musu skaitytojai i 
aplaikytu hiikraszti priesz Kai 
lędas^, nutarėm 
numari

Badai szuimvna

name

Atejo.

i p 1 e i sd am i J eruzę lepia, ap įpi e 
Jėzaus 
vietas 

ijelais\'i<:
* J J: tf ■

i u czionais
■'»«

iszleist i 
sziandien.

rūbo f
Ir angliai nesudegi-

» I . 1r

no jam rankos, kąila jis juos
i f . r, n> f : » ■" „ 'U i \| *" 1 r . .11** i! a

eme, ir nepradegino jo drabu- 
Jis nesžesi juos, lyg tai'- 

is bet obuo

rabii Vieszj^tifĮS; 
ir kitas ženklyviausias 
6. teip-gi piieme ių 
Batriarka Jeruzalemo

k T' •' >

Jis pajuto, kaip vienas szuo in 
sikabino jam in szlauni, kita 
iri ranka,

2,000 Italu paimtu in nelaisvia Bet žandai ir dantis neklause

žio
turn tai butu ne ugni 
liai arba rieszutai.

Toje vietoje asz treczia kai
* r* • : • ► i

ties galybe.
S 

o treczias in kakla. * 5 ♦
Holieuzol- liepimą pas visus daktarus 

idant 
jog lengvai galėtu žmogų su perpjauta 

papildytas* kuris ateis jieszkoti daktarisz- 
Rakoczis to-

i lemi (vokietijos kaizerio) turi aptiekorius,

szita
Jeigu bu-j 

tumėm iszleidia utarninke tai j

tiek turto. su

lie Visi
r>t

aplaikytu in laika, uos
paežiai uždaryti tuja diena,

>gromatnesziai paežio laja die-
na 'nedirba.
f f • i

Baikrasztis , 
buk

nžmoket už visas
bledes ir bjurybvs Belgijoj 

rp * *
ir

Kokiam laike 
nepri- 

(lerai bu 
užmokėtu už

Kraneuzijoj.
i nekalta vokiszka tauta 

° i i • • i! valo mokėti nieko.
i tu, kad kaizeris
Į papildytas bledes ir Lietuvoje
: pakol turi da kiek turto.

. Jly 
pranesza,

• gromata pas 
k u pus ka ra ujo nežili
praneszdamas jiems, 
g u Kokui isz 
vicszpalyseziu , ... .

lz - • n» / . ii
< ant atmuszimo Je! 
tai butu paniekiu J 

skaitlio
per

siunti• nu... 1 j
. <r. .
b.n

r*

kos pagialbos.
kiu budu likos suimtas ir aresz 
t avėtas .

t

'K > i >
ba Turkam
ruza lemos,
’ ši ‘ '' .’ •
ta n
Ui ikszezioniszl

Berlinas. — Su.vi ryžtim 2,ę()0 
Italu likos paimtu in nelaįsvia 
per Vokiecz-ius- Austrus, po 
paėmimui kalno Albioną ir ap 
linkines. ' J

—- Suyirszum

V o k i e c z i u s- A u s t r u

i -

I

GAL NEŽINOTE, JOG —

— Sapnuot apie arki i tai 
ženklas, jog gausyt gromata.

Neszioti juodas szlebes

ta pertraukiau senute, 
senut

szunu ir jie nieko blogo nepa
daro nuėjo szalin.

Tada žiogus priėjo prie lig 
nies, bet avis taip buvo susi
glaudusios viena prie k i top, 
kad negalima buvo praeiti. Jis 
eme eiti prie ugnies.ju nugarę 
mis;, ir nei vieną avis nenubo
do ir nekrustelejo.“

Lygi sziuo daigiu senele ap 
sakinėjo nesustodama, ir asz 
neklausinėjau bet czionai man 
iszsiverže klausymas:

gi, senut, avis ra- 
Juk jos tokios 

bailios, klausu asz.
— I.^alukek truputi ir

V

— K,odel-gi, 
nedegino jo?

— Iszgirsi, iszgirsi! 
kekl — 
pasakoja.

Kada szitas 
muo pamate, 
bo.

— Kas tai do nakti

angliai

Palui
sako senute ip toliai! P . .

ant veseilibs atnesza negiliuki.
— Visados uždaryk paskui 

nedoras pie-r save duris nes prieszingai jei
gu darysi niekados neturėsi sa 
vo namo.

. — Rosije turi mažiau dakta 
ru ne kaip kitos apszviestos 
karalystes.

— Pusketvirto

1

jis labai nustę-Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

Ne szetonas nepervirszina 
vokiszku bjaurybių.

W ashington, I). C. —Fridri 
kas. \Valcętt, kuyis pergyveno 
keliolika metu Varsžavojir, su- 
gryžo tomis dienomis ir apsa
kinėja baisybes papildytas per 

J J.yokioczius 
. Įg

mo, Walcotto kaip
delis stokas ir turės užeiti didu siautė * Belgijoj,. Frnueuzijoj, 

Visoki sumiszimai Lenkijoj, Lietuvoje ir Serbijoj
Szetonas 

gal užvydi vokiecziams pek- 
liszkęs, garbes bjauriausiu žų- 
diijsęziu papiklytas per keize- 
rio braujegerius.

zNegalimu czion visko sura-

‘ ‘ M essggm-<>, ’' ■j ' ■ ■ ~——•
1 Sziandieninis padėjimas Ro |
I • a . I■sijoj yra tokis, jog i 
ilginus iszkenteti.

Į Į

j voliucijonieriszka lizdą ir 
[keliauna namon.

Maisto po visa Rosija yra di

Popiežius 
visus bis 

sklypu, į 
buk jei- 

krikszezioniszku i1 
eitu in pagial-

nu-

uoga įima 
Daugelis 

\merikonu apleidiiieje taji re 
isz Net., p laukai ant 

ęalvos. atsistoję, ant pasakoji • 
vokieoziai

Asz Feliksas Grigaitis isz 
GĮary, Ind.. siuncziu jujnis szir- 

ti Naktų ir Viena o teip-gi ir

iszf remta isz
ku tautu

Szventa Ilažuvezia.
f 1 »♦ . . * '

• / , , r
Suvienvtnosia 

randasi tiek visokiu tautu, jog 
Biblija yra praplatinta 70 kai- 

Ne prie statymo Babe
lionijos jiesirado tiek kalbu 
kiek randasi czionais.

Steit uosiu

bosią.

s r
■

I*

lis badas.
kyla ant kasdieninio paredko, 0 dabar ir Italijoj, 

kaip kįh|dps buvoi ursziau 
Meksike.

— Jeigu užraszysi savo
draugui Saule,” tai turės di
džiausia linksmybių per visus
metus,*

szy t i, nes užimtu daug įnisla - 
pi,u,, nes ant kasdieninio paręd

A

1
► V

v
k 7

'im 
mlSli

fll
fe ■

.y
I

■

tt I
. I

1 Utį

dingą padekavonia už Tukstan 
ti Naktų*ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Vėli 
nu savo broliams tautiecziams 
— kožnam nusjpirktį tąises 
knygas, o turės džiaugsmo už;knygas, o turės džiaugsmo už f ' '4 i • ' ' «<i < w m \ ♦ S*

knygos vertos tiek aukso kiek
tektinai per ilga laika. Tosios

josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika,' nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau
nors viena istorjja ejnant gult

Feliksas Gricaitis. Garv.- Feliksas Grigaitis, Gary,
V > , • - t , I . y ■ k f'T i

I.“ 1 . /j- t ;»

SKAITYKITE ”SAULE”
H

t

— Kodel- 
miai gulėjo t

į

suži
nosi kalbėjo senute, toliau pa- 
sąkodaipą.

“Kada anas žmogus priėjo 
prie ugnies, piemuo pakele gal 
va. Buvo tai piktas senis, vi
siems žmonėms sziuksztus. Pa
matęs prie" ugnies prieinanti 
nepažinišlama žmogų, jis.paga 
vo savo ilga pasmailinta lazda

t
e

t ’ J »

savo ilga pasniailinta lazda
> < - ' . »

su kuria vaįksz.ęžiojo visados 
apie banda, ir puolę ant jo.

»>

i

s, kad 
pikti szunis nekanda, avis ne
sibaido, lazda nemusza, o ug
nis nedegina'?!

Jis sustabdė 
ji ir paklausė jo:,

, * t m ’ •» > Vr 1 1 ' Į— Kas tai do.naktis, szian- 
____ Ir kode! visi su, ta vi- 
mi tokie maloningi?

— Jei tu

diena ?

. . U .. . . . ; ■ 
nepažinstama

..v ’

ifi• i r t *.i % H u d -i 
patsąi to ni

i»h .
nema

tai, negaliu Asz tau aiszkinti!
nu- 

reicziau su 
kurti ugni ir susisz^dyti savo 
žmona ir kudyki<

’ / 1.1 • • f > * 1

Piemuo pasiryžo eiti paskui t 
nepažinstamaji ir > -(lamatyti,

. ■ v. > •’ ’! '• 
atsake nepaznistaihąsis ir i

' '' "ii ‘ėjo savo keliu kad v

žmona ir kudyki^
G 1

i 11 ■■.

i -pąnuityti,nepa žinstama jį 
ka vis tai reiszkia, ir seke pas
kui tol, kol jis nepriėjo prie jo
I

milijono 
žmonių kas diena randasi ant 
mariu. '

— Svaras bovelnos gali pa 
daryti 4770 mastu siūlo.

—- Mergina inside jus ketu
rių lapu dobilini lapeli in czo 
verika, apsives su tuom vyru, 
kuri taja diena sutiks.

— Lietaus vanduo pagau
tas Apriliaus menesije prasza- 
lina piegurus nuo veido.

Nopersfkai buvo naudo
jami per Rymo moteres už lai; 
ku persekiojimo krikszczio- 
niu.

Xi. r i, I*tįf
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galios in laukianczius sėbrus:Szunis ėmė,garsiai loth
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Bet, szale visa ko, nety-

Sene

tisu jaunikaicziais.
f"

. '■<••> ■ - r , r ■ j i .A, ' :* • 5

i sze Kersztas Eme fas nedra-kiek vienas
c

•* v.li If.

sujudino
A0 tasai

prisiminė sau jau seniai už-negali... Kuni

Tai ir atėjome praszy eijus gailinga
4‘Ik

Ale.
Teve!

Krancuziszkas lekiotojas te-

Užzmo-

apsivilkes juodu kuri verpe prie
man')

Tai visa pri- vo tariamasai ligonis

Sku-

ji? Ku-

Instatv*
V

e j os r

D ‘11

Tautgelbis, ' Kersz-

Jeronimas
Ligonis Vėlai

ka i ežia i

peszi. /
metu

■ t.

tada

Grei*
pajieszkoti Tėvo

Dar netikėdami

KUR BUNA?’ 4*

sigande.
I

la-4 i Dabar kitu kuo už
3 >

Buvo visame
Kuris esi

korė, vilkosi

turbut
pagelbos.

Gyvento

■«■.

Labai, rei- i

i
siglaude,' kad net jo suknia

k i - ■ ■ ' I' (.’ll I ’ h- :>1 1 '■ 1 ' 'i j ' , ’ Jj:: i ■ ' j| ■ . I* ’ '

sivilko kamža, dar karta pri
f . 1 ' 1,1 . ' :• ■

Sykiu perėjo tusz-
klaupė priesz altorių ir tarė pa

• > " ' Gr / 'G . ' '■ ' ■ J ' ■

Vgarbingai ,savo
11’ (I ’•J’ "h

s»IMfe

M

G’•M

Francuzu .
Laiku.

pe liūtei 
Ale gi ku-

va Id žios 
O t pui-

su prietelio sveikata. Turbut 
jisai gyvena mieste ?

Kersz tits sujudėjo, pagalios

vilkte
Tad ku-

brūžavo.
ežia miestą, prisiartino prie

Eikite.
Ir atsigavo vai

> >(4bk u^bk >^bk
». _ . . _ _ &

myna apt savo draugo ar pa
sekmingai perlėks per vokisz- 
kas apkasas. — Suraskite jojo 
dranga.

pragarsėjus savo pat 
intikus nela- 

szalinin-

— Szimtas livru! — paste
bėjo Karalžudys. — Gražus pi 

Pravertu butu pasi-

Už 
Isz-

Sėbrai gi aptaise 
kaip tik

perrisze skaryte

esu tas, kurio 
, Užeikite truputėli,

gal pas mane.
sziuo adresu:
Ave., Newark, N. J.

leisti.

Szventuju a
Visokie

linktelėjo galva, , patvirtinda
mas.

. ■ ’ . jV- • v . ■
Kunigas -priėjo prie alto-

riaus ir truputi pašimelde. Vi
si tikimieji suklaupė. Musu

• • •

Jaunikaicziai — Decijus, Ne 
nuorama, 
tas — iszkeliavo isz Klemare-
so ant rytojaus.
taip-gi buvo labai nustebės, 
kai Tėvas Patricijus szirdin- 
gai atsisveikinejo su jais ir bu 
cziavosi.

Jisai

giuosi.
savo litanijas —

Asz Salionija Sendžikiute 
pajieszkau mano broliu Joną 
ir Juozą Sendžiku;

gub.,

Tėvas Patricijus
Karalžudžio

l A '■
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Matote, sunkiai apsirgo

— i
Lenorto Apsakymėlis isz

— Jau 
nėra jokio kunigo.

ui,

ri

syki pasakiau, kad
Jus kas

tarytum, 
kas trauke virve.

Nežinia, ar jie nebe-
gal gėdijo-

MMi

Rankas kry
žium ant krutinės sudėjo o ant 
staliuko keletą tuszcziu bute
liuku pastate.
rengus, Karalžudys nebeturė
jo linksmos iszvaizdos. Buvo 
kur kas daugiau pablankes ir 
giliai užsimąstęs.

* t" 
tol

prabilo senelis in sėbrus:
— Laikome Piemenėlių Mi- 

szias. Sziandin Kalėdų Vilija 
— Kuczios. t Szitie susirinku- 
šieji žmones pasimels ir už ju-

me už rankos.,.

(to 102.) ' 
Salomija Embrasiene, 

2715 E. Ontario St.
Philadelphia, Pa.
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” ir 
revoliucijos

O senis užsispyrėlis Pat- 
Dar szalies neaplei- 

kvailystemis

Tautgelbis 
net pastebėjo, jog Karalžudys 
iszrode tikrai, kad jau už ko
kios valandos be abejones mir-į bėjo sykiu visi keturi

niai žmogaus, žengianezio taip gi tokios mintis apsunkino ju 
szirdis, tai eme palengveliau 
eiti — ir eme, rodos, 
vilktis tamsiu keliu.

teli!
alaus, kad neatsisakys, kad at 

Tasai žmogus greieziau 
dvideszimti kartu

tai 
Prancuzij o j e

— Ome r’o 
mieste 1793 m. 
Ponios

SKAITIKrrE “SAULE* 
❖ ❖ ❖ 

SKAFIYKITE “SAULE*

vartų ir iszkiutino tyran lau
kan.

Iszejus laukan, kunigas stab
« . - I W1

Ir 
niekas apie tai nemane, ir nie
kas, pagalios nenorėjo many-

Popie- 
ringes smukle 
je sėdėjo už st a 
lo penki jau ui- 

nuo
dvideszimt i e s 
lig dvideszimts 
penkeriu 
amžiaus.

Buvo
pats revoliuci- 

Jaunikai- 
del^mados ir didesnes

si tikimieji suklaupė.
keturi sėbrai ir gi,’nors neno
romis, priklaupė. Kunigas liž

apie naujai Konvento iszlvista 
ji instatyma, kuris jau sklei
džiamas afiszese po visa Pran
cūzija.

— O, puikus instatymas!— 
linksmai baigė Tautgelbis pa

juk tai instatymas, 
kunigas,

šakoti: 
kuriuo 
slapczia pildantis bažnytines 
pareigas, lieka teisiamas mir- 
tin ir nukertamas. O tasai, 
kas toki kunigą tai daranti su
gaus, tai gaus isz “ ’ ,v? 
szimta livru dovanu, 
ku!

i Kalėdų Naktį I
- i
Revoliucijos

gi _ i

jos karsztumas. 
ežiai.
revoliucijai pagarbos, tikruo
sius savo vardus ir pavardes 
pakeitė revoliucijoniszkais var 
dais. Ir taip: vienas buvo pa
sivadinės Decijum kitas — Ne 
nuoma, treczias — kokiu tai 
Karalžudžiu, ketvirtas —Taut 
geibiu, o penktasai pasivadino 
Kersztu.

Visi penki del tėvynės
užsiiminėjo.... sznipineji-bo 

m u.
O, kas tuomet dejos Prancu- 

szalyje, kadais
Aonu* vadinamoje!
pagedėliai pasileidėliai in pul
kus, valkiodavusi po ramias 
apielinkes, sznipinedavo ir me 
(Išlodavo tariamuosius tėvynės 

ne pr i et e 1 i us.... ’ ’ tik ii i cz i u o-
sius ramius žmones — katali
kus ir kunigus. Visokiu tu ne 
lemtųjų gauju tik ir buvo min
tis, kad
rijotizmu 
biems 
kams bei vadams.

Sen-Omerio miestas, lygiai 
kaip ir sziandien, tais laikais 
buvo gana ramus.
jai politika maž ka užsiimine-

Daugiau rūpinosi darbu, 
uolumu ir ramybe. Tai-gi tie 
penki jauni respublikos karsz- 
tuoliai beveik neturėjo czionai 
darbo. Dėlto tai taji vakara, 
neturėdami ka veikti, szneku- 
cziavo sau anoje smuklėje, sė
dėdami prie uzbono alaus.

Draugas Tautgelbis pasako- 
draugijai

nigas.... 
pel uty i!

— .Bet kaip?
— Juk žinia, kur slapstosi 

vienas tu, kurie neszioja suta- 
nus.
r i ei jus! 
do ir savo 
nes apgaudinėja...

— O kur jis gyvena ?
— Isz czia bus mylia —Kler 

Netoli jo buvusios 
Ir tenai savo bur

marėse.' 
parapijos, 
tus daro.

— Negalime ilgiau jo tenai 
kensti, — prabilo Nenuorama: 
— Yra net tėvynes mylėtojo 
priederme pabaigti syki su tuo 
kunigu — ir gana!
mas aiszkiai sako. Nepaszalin 
darni kunigo prasikaltėlio, ga 
lime tik mes pakliūti, kaipo jc 
szalininkai.

— Isztikruju, — tarė Karui 
žudys. — Bet sunku jisai bus 
sugauti. Juk jis gana kuklus. 
O kita — gyventojai labai pri- 
sirisz e. Tai kad ir su paliepi 
mu nueisi — vis tiek nieko ne- 

A t k a k lūs valstiecziu i « i »
kunigo neiszduos, moka gerai 
paslėpti. Nerasi, nors tu visa 
k a augsztyn kojom apverstum.

— Yra budus, — ture Kersz 
tas. — Reikes kaip paukszteli /
kilposna intraukti...

— Kaip tai?
— Prisigretinkime manda

giai, — kaipo dievoti žmones, 
praszydami dvasiai pagialbos. 
Vienas .musu teapsimeta ligo
niu, tepareikalauja kunigo — 
gero kunigo, kaip žmones kad 
sako. Kiti nueisime Klerma- 
resan; pasakysime reikalu. Po 
plynių! Reikia tik viską nu
duoti gerai... Pažinstu puuksz 

Statau deszimti uzbonu

ei s.
duos nors I
sau galva nukirsti, negu atsisa 

vienam praneuzijos pilie- 
patarnaut i paskutinėje

kys v 

ežiui 
valandoje....

Visi pripažino, kad sumany 
mas labai parankus, 
kilpa labai puiki, 
ris apsimes ligoniu ?

Visi penki in vienas kita 
žvalgėsi, kiekvienam iszrode— 
nei sziaip,1 nei taip.

— Ko czia bijoties?! — su- 
szuko Karalžudys. — Gerai... 
Asz ta padarysiu! Esu liesas 
iszvaizda turiu geltona — tai 
gana lengvai nuduosiu sergan 
t i. Atveskite tiktai užsispyrė
li... kad iszsitiesiu, kad suvaito 
siu — iszkarto pamanys, kad 
jau in kita pasauli keliauti ren

O kai pradės giedoti 
urvą ant jo! 

Už sprando ir in palicija!
Czia Karalžudys lyg koki 

nemalonumą viduje pajuto. 
Bet, mostelėjo ranka ir pridū
rė:

— Bet gi bus szimtas liv
ru....

Draugai jam -pritarė gana 
linksmai. Tuoj paszauke smuk 
les prižiūrėtoja, kuri virtuvėje jo, o kitpje 
ramiai sau verpe rateliu, ir už 
klausė:

— Ar ponia Poperingc turi 
liuosu lova'.

— Teip yra, — atsake mo- 
terisžfce

— Žinai ka? — ture viemts: 
—*Norecziau pernakvoti. Esu 
ganu pasilpes ir jaueziuosi ne- 
sviekas.

Nieko nelaukus, moteriszke 
uždegė žvake ir užvedė visus 
penkis jauhikaiezius virszuti- 
nin gyveniman augsztan. Kam 
barelis buvo nedidelis, bet ga
na szvarus. Lova stovėjo pla
ti. x Karalžudys nusirengęs gu 
le in lova, 
“ligoni,” kaip tik reikėjo. 
Smilkinius perrisze skaryte, 
kaip tai dažnai daroma«kai gal 
va kam sopa.

Ji .• I 1 ,

valandėlės atsidavė duris 
ėjo ant slankšczio žmogus: vie 
noje rankoje, liktarnįuke ture- 

szautuva. 
" - lt. Į.J : • ; r .

—-* Ko norite.?
Nenuoraimi tylėjo. Iszsiki- 

/ ■
šiai apsakinėti

— Jau «esu; prisirengęs.
Už valandėlės iszejo.

lis kunigas ėjo skubotai. ‘Jau
nikaieziai gi žingsniavo pas
kui tylomis.

Tai, ka sėbrai paminėtame 
bute mate, tie maldingai klu- 
pantieji vaikucziai, tasai men
kutis prakartėlis*

ti.
ežiomis jaute, kad toji diena 
liks ju szirdyse ant visados, ly 
gi ju akys szi pasauli regos.

Tėvas gi Patricijus, nesidai- 
rydamas ir vis melsdamas, ėjo 
ir ėjo in Sen-Omero miestą.

Prisiartino pagalios visi in 
Ine jo priemiestin.

vienas musu prietelis, mirtinai ju užszahisias duszias ,ir jie 
i 1 ‘

Mums pasakė, kad
czia gyvena tikras kunigas... mirsztas Szventas Kalėdų Vi- 
Mirsztantis norį iszpažinti pa
daryti.
ti....

' 1 1 ( k , i h

suvedžiojo.
Urnai pasigirdo koks isz vi

daus balsas:
— Palauk, Jeroinimai! Esu.
Ir thojau pasigirdo dings

sias.
— Ko metai akimis ir kali 

dantimis? — užklausė Tautgel 
bis.

— Requiescat in pace! (Am 
žiną atsilsi,) — tare kureziai 

Visi garsiai nu
Vienas tik Karalžu-

Nenuorama.
sijuoke.
dys nesijuoke.

Nedipatokite ilgai, — 
tarė Karalžudys atsimainiusiu 
balsu. — Man vienam ežia bus

• <! .

nejauku.
-- Nebijok — bus gerai!
Viską dar karta gerai apžiu 

reje, geradariai iszkeliavo ir. 
Klermaresa 
Patricijaus.

Niūksojo Gruodžio menesio 
naktis — (tamsi, szalta. O ke
lias buvo sunkus. Svetimam 
žmogui tokia nakti lengva bu
tu girtas gauti. Bet kad tie ge 
rai žinojo apielinke, tai per va 
landa buvo jau Klermarese, 
kur gyveno Tėvas Patricijus.

Klebonijos rūmas buvo ilgas 
iszpažiuros — kaip kokia diki- 
ne iszrode. \ Buvo jau vienuo
likta.
ri.net is.

Jaunikaieziai eme dai- 
Buvo tamsu ir tylu. 

Prisiartino prie namu. Nors 
jau buvo vėlus laikas, bet at
ėjusioji pastebėjo per langeny 
ežiu plyszius szviesa ir užgir
do tylia viduje szneka. Mato
mai, namuose kas gyveno ir tu 
rejo būti tokios ten tarybos.;

Nenuorama priėjo in duris 
ir kelias kartus pabarbeno laz
da.

Viduje viskas nutilo. NehuO 
rama vėl durysna pabarbeno. 
Isz antrojo gyvenimo lango pa 
sigirdo balsas:

Kas tenai T
— Ar yra czia Tėvas Patri

cijus? '
— Nėra. Toliau eikite.
— Czia in ligoni, — kalbė

jo Nenuorama. — Labai^rei- 
kia... 

I ■ . ■■ . ■ J .

Kiti tris draugai tylėjo — 
nieko nekalbėjo.

Tuo tarpu langa kas uždare.

lijas! Pats tasai žodis “Vili
ja,” kuris taip kietai riszasi su 
tikineziuju prancūzu szeimy- 
nu paproeziais tasai būtent isz 
sireiszkiinas nuszviete jiems 
ju praeiti. Ir jie kadais kudy 
kystes metais taip klūpojo baž 
nyczioje, su dievotais sudėto
mis ant krūtinėlės rankutėmis, 
kad Dievulis lydrustintu. Kad

telejo, norėdamas atsisveikin- 
Bet tie 

nenorėjo skirties ir ėjo sykiu, 
tarytum bijodami patys viem 
likti.

CJau eme matytis Klermare- 
Dabar vi 

si keturi jaunikaieziai sustojo 
nežinodami, kas ddryti.
gas ėjo pirmyn. Sztai urnai už 
girsta užpakalyje Tėvas Patri-

miestą.
Czionai prie palicijos budeles so namu szeszeliai. 
Kersztas iszemes koki popieri 
parode sargybiniams, kurie 
liuosai visus praleido.

Mieste buvo tylu, gatves 
tuszczios. hieina ton gatvėn, 
kur stovėjo Poperinges smuk-

Czįa teip gi visur buvo 
tamsu, ir niekur nei gyvos dva 
sios. Tik viename lange žibė
jo mažas žiburėlis. Buvo toji

jauni kaieziu 
szauksma. Buvo aiszkiai gir
dėti baimes pilni balsai:

— Dpvanok mums 
Atleisk mums, dovanok!...

Atsisuko tada Tautgelbis, 
klūpodamas ant juodos žemes, 
pakele rankas in ta puse, kur 
kunigas buvo, o kai Tėvas Pat 
ricijus prisiartino, puolės, vei
du ant žemes, didžiu balsu ir 
griaudingai raudojo. Bet ku
nigas juos ramino, sakydamas:

— Nusiminė esate, 
mielieji. Eikite tai su manim. 
Sziandien gimė Dievas.
jumis paguos

Ir nuėjo.
gingoje sodžiaus koplycžioje. 
Kunigas paskyrė jiems vieta 
palei altorių. Tuojau nakties 
tamsumoje prasidėjo iszkil- 
mingosios Miszios...

szviesa Poperinges smukles na 
muose —ten būtent szviesa žib 
cziojoj kur gulėjo Karalžudys.

Stabtelėjo prie reikiamųjų 
namu. Kunigas drąsiai ženge 
namuosnaj gražiai pasveikino 
szeimininke,

nigas atsigryžinejo ir laikas -ratelio sėdėdama, ir, nieko ne
laukęs, užėjo virszun, kur bu-

Taut- 
gelbis, Kersztas, Decijus ir Ne 
'nuorama užsekė paskui kuni
gą.

Kambaryje viskas buvo taip 
kaip jie iszeidami kad paliko. 
Uždangalai ant lovos buvo už- 

Kunigas praskėtė už
dangalus, pažvelgė in gulinti 
lovoje žmogų, priėjo artyn, pa 

ir, atsisukęs in 
jo tyliai stovinezius keturius 
draugus, tarė griaudingu ir 
judinaneziu balsu:

— Mano prieteliai! 
mane paszaukete!

O kai tie nusigandę, pastatė 
akis, pridūrė kunigas:

— Jusu draugas numirė...
Tai tares, 

paliete pirsztu 
kakta, peržegnojo ir priklaupė 
rankomis savo veidą uždengės.

Jaunikaieziai sukliko ir puo 
le in duris, szaukdami namu 
laikytoja. Dar netikėdami, 
paskiau bailingai paliete drau 
ga. 
nebegyvas!

nuo laiko ragino juos, sakyda
mas :

— Greieziau, greieziau! Sku 
bėkime, mano mielieji! 
bėkime!

Nuėjo ketvirti mylios.
•| nigas juos buvo jau palikes m 

kokiu varsniu paskui.
lumy- kaicziai ėjo iszpalengvo 

nas nuo kito atokiai.

tais isz virszaus žemyn, 
valandėlės tarpduryje pasiro
dė senelis, 
bruslotu ir tokiomis jau kelnė
mis. Senelis buvo žilas, kaip 
karvelis, o susiriaukszlejes vei 
das rode žmogaus malonumu 
ir lipsznumA.

— *Ko norite, mano mielie- 
užklause senelis maloniu

balsu.
Jaunikaieziai klausiman kai

(T 
> & 

damieši, vieni kitiems padeda
mi, manytumei, kad tiesiog tie Patricijus susilaikė 
jaunikaieziai savo draugo ne
laime buvo labai sujudinti. 
Bet Jeronimas in juos žiurėjo 
nemalonia akimi ir kunigui ka 
žiu ka sznepsztelėjo in ausi.
Bet kunigas atsake garsiai:

— Ale ka, Jeronimai: juk 
tai dar vaik’ui, tikri vaikai!

O in jaUnikaiczius atsikrei
pęs tarė:

— Tikrai 
jiešzkote. 
o greitai su jumis keliausiu.

Visi keturi sėbrai ženge laip 
tais augsztyn. Tėvas Patrici
jus invede juos placzian butan 
kuris buvo perdirbtas in koply 
czia. Czionai klūpojo keletas 
valstiecziu. Priesz stovėjo ka 
moda, baltai apdengta:, buvo 
tai altorius, apkaišzytas žalio
mis eglių szakomis. Klūpojo 
tarpe szaku* keletas vaikeliu. 
Buvo taip gi parengta prakar
tėlis, kuriame gulėjo vaszkine 
Vaikelio Jėzaus stovyklėle. 
Prie prakartėlio dege dvi vasz 
kines žvakes. Buvo visame 
kame biedina, bet sykiu ramu, 
malonu ir gera.

Nenuorama, Tautgelbis, De
cijus ir Kersztas sustojo tarp
duryje. Susipynė ju mintis ir 
jausmai. Nežinojo kas dary
ti.
jausmai.

Nedrysdami isz gėdos pa
kelti augsztyn akiu, stovėjo 
kaip sugauti kuri laika, spau- 
dydaįnT rankose savo raudo
nas kepures. Czia tyliu balsu

u

Jauni- 
vie- 

Tevas 
, kad anie 

Kai jau suti'opo.prisivytu.
kunigas tarė maloniu balsu:

— Matau, mano mieli vai
keliai, kad nuvargote... Vienok 
turime pasiskubinti, 
laukia musu.

—^Pravartu butu kokia pri 
tinkanti giesmele pagiedoti,— 
tarė po valandėlės kunigas in 
jauhikaiezius. —Gaila tik, kad 
vos viena temoku atmintinai. 
Gal nors poterėlius sukalbėtu 
mem.

Kersztas kruptelejo.
tai paszoko in kunigą ir tarė 
drebaneziu balsu:

— Geiinamasai klebone, tu 
rime tamstai pasakyti viena 
daigta...

I • ' ' <• .

Czia jaunikaitis pažvelgė in 
sėbrus. Tie pažiurėjo in ji nu

Kunigas vienok ne
klauso, o tarė maloniai

— Tai vėliau, vėliau, mano 
brangieji.
siimkime.

Toliau einant, kunigas pra
dėjo giedoti pusbalsiai:

— Teve musu, 
Danguose....

Jaunikaieziai ėjo galvas nu- 
, tarytum, juos 

Isz pirmo
tylėjo.
mokėjo poteriu, ar 
si, Gana to, kad isz pradžios 
klebonui tame nepadėjo. .

Po truputi vienok jaunikai
eziai prisiminė mamueziu isz- 
mokytu poteriu žodžius. Pir
miausia pradėjo burgsti po no 
se Tautgelbis:se Tautgelbis: “Szventoji Ma
rija, Motina Dievo....” turbut, 
gat kad geriau paslėpus savo 
blogus užmanymus J i paseke 
Kersztas, o paskiau ir kiti.

Taip tai tie nedorieji vienas 
szale kito ėjo tolyn regzdami 
su kunigu poterius ir vesdami 
ta biedina kleboną po budelio 
kardu.

Ir kas gi isz tai visa iszeis 
/ • f“

Kuo tai visa pasibaigs ?
Nei vienas ju nežinojo.

Karalžudys tikrai gulėjo 
Ji užmusze susi

jaudinimas, iszgastis ir sanži- 
nes iszmetinejimai, kad griebė 
si tokio niekingo darbo.

Jaunikaieziai . nebežinojo, 
kas bedaryti. Czia baime, isz 
gastis, czia geda, o szaltas už
kietėjimas nenori , nusilenkti 
priesz seneli, dusziii ganytoja, 
ka sanžine būtinai verte pada* 
ryti. Kunigas gi, j u visai ne
paisydamas, ilgiau meldėsi. 
Už valandėlės atsikėlė asza- 
rom apsilieješ, dar syki negy
vėli peržegnojo, o in gyvuosius 
isztiese savo sudžiuvusias ran- 
kas. Tie vienok stovėjo neju
dinamai, sarmatydamiesi su
spausti gerbiamojo senelio del 
nūs. .

— Rodžiai asz czionai lik- 
11 į »

cziau su jumis lyg rytojui, — 
kalbėjo kunigas. — Ale žinote, 
kad Klennarese manes laukia. 
.0 vėl negaliu pasiekti be jusu 

Gal nors vienas,
praszau, panorėtu maloniai ma 
ne palydėti nors isz miesto.

Namu prižiūrėtoja apsiėmė 
tuo tarpu prie nabaszninko pa 
sėdėti.

Kunigas iszejo, o su juo sy
kiu ir visi keturi jaunikaieziai. 
Apstojo seneli kunigą isz visu 
pusiu ir ėjo taip prie Tėvo pri- 
” .1 " . I. u t .1 » ’•

Kelioms dienoms 
praslinkus, vėl tie jaunikai
eziai atėjo in kleboną. Kiek
vienas dabar turėjo paszoneje 
karda, karabinu ant pecziu, pa 
juostoje krepszi su patronais, 
o ant galvos turėjo trikampi 
brylių su trivarse kokarda. Ka 
riuomenen visi keturi trauke 
ir ėjo kariauti už tėvynės lais
ve.

Mano vyras Tarnas Bulavi- 
ežius, paeina isz Suvalkų gub. 
Seinų para., Rudaicziu kaimo; 
du metai ir puse kaip mane a p 
leido su septynetu vaiku. Kas 
apie ji pranesz gaus $10 nagra 
dos: ' (to 102.)

Mrs. M. Bulevicziene, 
10 Clarke St., 

Plainsvillc, Pa.

Jeigu kas žino, kur randas: 
mano motore Marijona, isz na
mu Skirkiute, nes jiaja mielai 
priimcziau jeigu ji sugryžtu a d 

Atsiszaukite 
184 New York 

(103.)

paeina isz 
Suvalkų gub., Mariampoles 
pav., Antanavo gmino. Girdė
jau gyvena Montreal, Canada; 
Jonas 8 metai kaip Amerike, 
Juozas 6 metai Praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

ri.net
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MOTINA.
JOSIOS UŽDUOTIS, PASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVO 
SZEIMYNOS, IR UŽMO

KESTIS UŽ JOSIOS 
. NENUILSTANTI 

DARBSZAVIMA.

Žodžiu sakant jis 
ne-

(Verte J. K. Tautmyla.)

kai ir fiziszkai vienok neturi 
laiko nei spėkų del skaitymo 
arbn pati* savas tobulinimo, ne 
turi nei progos padidinti pro
to pažiūros per susiejimus su 
mokytėsniais žmonėmis! Jlet, 
tas dar yra nieku palyginus so 
pūlius,
tuomet kada jos jaunystes žie- 

nuvytes
szeszelis ir pelenai skaisezios 
jaunystes t e bei i kės, 
kibirksztele g

kuriuos ji perkenezia

Bet ji buvo

Teko man karta matyti bai 
gusi kolegijos mokslą jaunika’ 
t i perstatant priistai apsire 
džiusi jo sena motinu save 
draugams su tokiu iszdidumu 
ir pagarba lyg kad ji buvo ko
kia karaliene. Ji buvo sulin
kus, jos rankos surambeja me
tais ji buvo dar nepersena bei 
n use nūs. priežaseziu jos grei
tos senatvės žuvo tai visokios 
sunkenybes, kurias ji turėjo Įia 
ueszli slmigdamasi suteikti sa 
vo sunui augsztesni molisla ku 
ris nepigiai- atsiejo.

Teko mnu matyti kitus 
mokslą baigusius jaunikai- 
ežius, kuri it motinos dare pana 
szius pasiszventimus, 
nenorėjo, knd ju motinos pri
imtu in mokykla dienoje kuo
met jiems baigus mokslą buvo! 
suteikiamas’ moksliszkas laips

Jie gėdijosi perstatyti 1

f

m man 
baigusius

bet jie

UIS.

mot imi >avo draugams.
viena ypatingai

sunu, kurio molinu
Pažinsiu 

nedeki nga 
kaip kokia baudžiauninke sun 
kei dirbo |>er daug metu, vaka 
rais užsiimdavo siuvimu o die 
na <‘jo iii dirbtuve kad tik gale 
1u iszleisti ji iii mokslą, ir kuri 
lauke los dienos kada jos su
ims užbaigs mokslą, kaipo už 
mokestis už jos sunkus darbus 
Kada atėjo tas laikas dienoje 
priesz iižbaigtuves kuomet jis 
turėjo gauti mokslo laipsni ji 
pasako savo šuneliui kaip ji pu 
geidavo iszgirsti jo prakalba

ba.

dienoje užbaigos mokslo, bet 
jis jei atsake kad tas butu ne
galimu nes ji ne tu r kuo aWa- 
kaneziai apsirėdyti, kad ta die 
na in ju garsia mokykla pri
bus visi pagal mados dailini 
apsirėdė.
stengėsi inkalbeti kad jei 
vieta ten pasirodyti nes jis jos 
gėdijosi ir nenorėjo jos persta- 
tvti savo bendra kliasiecziams 
ir mokytojams.
pasiryžus eiti ir atsargiai da
bodama kad suiTus jos nepate- 
mytu insispraude in mokyklos 
svetaine. Ten pasislėpus už
pakalyje kitu lauke iszeinant 
ant astrados sumins su prakal- 

Noilgai laukus jis iszejo.
Jaunikaiczio prakalba buvo 
puiki ir sunaus pasisekimas už 
doge senukes szirdyje toki pa
sididžiavimo džiaugsmu km; 
kada jis 
ežiam viduje delnu plojimo ji 
tekina iszbego 
ant astrados norėdama apsika 
binti savo sunu bot jis jia 
stūmė 
kad tokiu jos pasielgimu ji 
buvo didžei sugėdintas.
buvo viskas ka motina apturė
jo už daugelio metu pasiszven 
įima ir spėkas padėtas del sa
vo nedekingo sunaus.

neteko susipažinti su 
tokiu žmogum.
savo motinos, kad jis butu tik
rai geru žmogum, 
nes be iszemimo 
liai ir szvkszlus.

Pagalvokim apie motinos pa 
skausmu, kuri ]>a- 

geriausia dali savo gy- 
i s z a u k 1 e j i n i u i dideles 

szeimynos kovojant su neturtu 
staugimuose užlaikyti 
savo namelio ir iszleisti

Insivaiz-

džiaugsmu 
užbaigė kalbėjos y l>a-

isz publikos

at
ir paskiau jei jiasake

Tairn

Man

žeminimo 
szvente 
veninio

kuris ged ijos

v ra
Toki žmo- 

saumei-

garbe
savo

vaikus in mokslus.
(linkime sau jos padėjimą, kuo 
met ji pradeda atjausti ir su
prasti kad ji silpnėja, protisz

Y

das yra jau vok t i k

kuritiose 
ruse-;yvato dar

na ir ji tuomet pamato, kad 
gėdytis, 

kad \ji dalyku neiszmano taip 
kaip jie kad jos apsiejimai yra 

visame nori pa
stumti jia ant paskutines vie-

,|OS vaikui pradeda

prasti ir jie
S 
tos.

% (Tolinus Bus.)

TARADAIKA.

M

Nieko

Ba jau

, *1

giaro ant szio svieto, 
Tik kares ir bėdos, 

Bet volei užstojo Kalėdos; 
Norėjau savo meisteriui pa- 

dek'avoti,
nusibodo naujienas 

rankioti,
O. ka, žmogelis pradėjo p ra- a

szyti, 
zVukso kalnus prižadėti,

Ne vienas sako:
Isz kur tam Taradaikui imasi 

Ir teip raszyti sekasi?
O ka, kas nori tai gali,

Ne būna jokia nebegali, 
Mvliu del savo broleliu tar- 

liauti

y

1

■

I
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Jiems kas nedelia dainuoti.

f. i'w.
III į į mil
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Mat, ne visi turi nuo Dievo

y

y

t
J tokia dovana,
Ka Lietuviu oda duona 

O ir galvos ne turi, 
Norint ant-mokyto iszžiuri
Tik del savo labo darbojesi, 
Ir isz Lietuviu naudojosi. 
Jau Lietuvei suprato kas tai 

apszviestunai, 
Tioje tautos didžiūnai,

Ka Lietuvius visados apva
ginėjo, 

Centus nuo j u rankinėje.
Gana po knipoliu, 

Ne reike tu sznektu, 
Veluk ant szventes pavinsze 

vošiu, 
padainuosiu, 
szvente baigėme 

meteli,
Baigėme eiti ta takeli, 

O kaip ant naujo užeisime, 
Gal k a kito datyrsime.

O tuom lai k ant tos szventes 
Kalėdų, 
sergsti nuo

vargo ir kariu, 
del visu 

laimina, 
nuo pikto 
gyna- 

Saules4 ’ 
tojus. 

Užlaiko sveikus visus, 
O ir Lietuvius kitus.

Katrie vėlina gero 'del mus 
Visus mus prietelius, 

Ir geradejus kunigus, 
Kurie .del mus prilaukus; 
Tegul jiė visada sveiki bu 

y y

Ne vienas pusėtinai piningu 
sudėjo, 

Nieko ne bijojo,
Kad ir kare užstojo, 

Kiti Dėdei Šamui pasiaukavo, 
Ant karelus nuvandravo, 

'Laikykitos grąžei, 
Ypatingai blaivai 

Ba girtybe, 
1 * Tai bjaurybe. 
Aluko sau iszsigerkyte, 

Ne užsiszaklykite,
Prie pecziaus sėdėkite, 

Saule”

» * •

t

TUKSTANČEI LIETUVIU GARBIA
ŠITA Mii» KNYGA

A

I

y

I

Kožnas sergantis vyras bei moteris
4 • -t 4 . - • . -■ 9 9 •turi skaityti ta kniga ir pa

nauduoti jos pamokinimo.

Szi ir la
Su szita

Tegul Dievas

Tegul Kudykelis

Duoda sveikata

Ypatingai L fc š skaity-

s,
O del musu “mylemu,

Paslaptingu
Žodžiu g\ > i.

Ir vėlinti del juju negaliu,
Tiktai tegul Dievas duoda 

protą,
Arba suvis paversiu in var- 

jota.
Norint ir dabar proto neturi

'• <7 ■ ~ ~ /

prietcliu, 
foru neturiu

4 4 y y

•>

Ba kožnas nelemdi’i jszžiuri. 
(lera meteli žmonelei turėjo, 

' J y
.............  -į«-.................. /.iĮį *T Tr

ir Kalendorių skai 
tykite.

Ir asz teip padarysiu, 
Guzutes stikleli iszsigersiu / ■*

In popieras gulsiu,
• Krioksiu- ir miegosiu.

Sziandien biski sorgu, 
Daug poryt negaliių

Pilve kas tokis gurguliuoje.
Žarnos bėdavojo,

Naje, 
Dejuoju!

k 4

1 i. i?

y
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SUIMTAME DYKAI ANT KOZMĄ PAREIKALAUJA
i M

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią 
. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 

saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padarą juos nuliudintus, 
nusimintus ir prastojusius viltcs kad kada-nors jie gal būti stipri,

ligą serga.
saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padarą juos nuliudintus,

sveiki ir tvirti.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padokavo 
nia už teip puikia knyga kokia 

“Tūkstantis Naktų ir Vie-
I

Da tokiu istorijų ne es-
yra 
na.” 
miu girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo ktiygojo, kuri mane 
palinksmina dieną ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
f?
isz redakcijos
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už šzimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.

^riebiuos už knygos, neru-

;a pakol sau neparsigabenau 
“Saules.” Ve-

Vincentas Malaiszka

t . « . . i , « i , * ♦ ‘' *» <■**'*» i ' 1 '' ’ ■ 4-'/* -r| <ri t T

Valkelei neužmirszkite kas vakasas sukalbėti poterėli ejnant gult 
t 

> ©

z

AN),
*

£
t

o
K 
A ’ F

♦ 1 L :

H

i

.uZ| ',v*. 
rr #
L «

/ i t
I

I

3 v

c
£

t®
/ I

- Motina Jonuko ir Gnutes, viena vakaru 
jiems puikia istorije apie reikalingumu maldos ir kad malda 
žmogų ižgialbsti nuo viso pikto jeigu tik atsiduoda po apglo- 
ba Dievo kuris visus apgina nuo pikto.
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viena skaitė
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kalbėti savo poterius, 
davo jisai Dievo kas
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priesz Dieva
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Tuja nakti, ka<iu Danielius siuntė savo maldas
j

kiti ininigteriai atėjo paS'jin su Uareiviuis pa
ėmė jin ir imnete iii levu urvą, tikėdamiesi, jog levai jin su-

>

draskys ir nepasiliks jojo ne kaultiKas«i
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Mes norime kad kožnas Lietuvys, vyras atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą licžuvC, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustatG pavargiu- 
siu ir turite skaudingus raumenCs atsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsus ir šalinatisc nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsirciškymus, tai turetumfe skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes pavcldojctomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skauduleis, senais . 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes bei uždegusemes, skaudingumes ir 
jaustames dalcmes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviu jo.
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kures kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Atsisicsk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo pppcrio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk 
šiandien.

ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodėl 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoi, kūrę 
siuntame dykai ant kožna pareikalavima. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinejimo ir daugelis metu gydymo
tukstančeis užšalėjusiu pei chrini>kų ligų,
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tai tas
nievienas daktaras ne suprantakuries

arba ne žiną kaip juos gydyti.
knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijį apsaka apie 
20 yvairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galėto įgyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galėto vartuoti name.

Jeigu kentite nuo skausmo strėnų, 
auklių bei gelcnčiu ’sąnarių, smarkitĮ 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite suruguse pilvą,

Tojo

siusk mums

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-800.—9 So. CIinton\St., Chicago
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dy 

gią medikališką knygą. ,
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiškiei.)

jusu brail-

Vardas, pavarde ir adresas
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o Dievas jus gins nuo viso pikto.
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— Labai senei gyveno žiąogus,
Jojo vardas buvo Danielius.

vakaras idant lyjiii Užlaikytu nuo vi
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kuris neužmirszdavo
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pikto ir dekavojo už visas Jojo geradejis.tes.
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nesBet Dievas rieda ve levams sudraskyti Danielių, 
Danielius per visa taji laiku meldusi ’karsztai pas Dievu mels
damas Jojo apglobus ir kad ji apsaugotu m’io viso pikto. Die
vgs permaino levu būda ant katįnaioziu.
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O kad Dunielius buvo labui gerus,. kutulius jin pa 
skyrė pirmutiniu ministeriu.
vydejo ir apskundė jin prieszais karalių, buk Danielius tyki 
in koki tai Dieva o karuliu paniekineją.
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Kada motinėlė pabaigė skaitymą istorijos
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6, — Kada motinėlė skaitymą istorijos,
Jonuku atsįklaupė ir sukąlliėjo karszta poterėli praszyda 

in i Dievo idant ir juos a:r'
su

gojo Danielių nuo drask
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galios in laukianczius sėbrus:Szunis emo,garsiai loti. Bet, szale visa ko, nety-

ti'su jaunikaicziais.

Eme fas nedra-kiek vienas

sujudinoatsake mo-
0 tasai

negali
tai

jaunikaiczių

Teve!

t i.

didžiu balsu irnamu

Rankas kry kuri verpe prie
mano

Taut-

Sku-
Francuzu Revoliucijos

Ku
s

Instaty-
leisti.E .1 O S I

D 9 
iis

so ant rytojaus.
VolaiLigonis

ijuoke.
juk

Kelioms dienomspeszi.dvideszimts
paslėpti.

Karalžudžio

/
I

pajieszkoti Tėvo
tt ikruo Dar netikėdami

J&Lenorto Apsakymėlis isz

Laiku.

Netoli jo buvusios 
Ir tenai savo bur-

valdžios 
O t pui- gatves

Ineina ton gatvėn,

vartų ir iszkiutino tyran lau
kan.

Iszejus laukan, kunigas stab

Sėbrai gi aptaise 
kaip tik , reikėjo, 
perrisze skaryte,

— Szinitas livru! — paste
bėjo Karalžudys. — Gražus pi 

Pravertu butd pasi-

Tai visa pri- 
neboture-

Popie- 
smukle-

miestą.

tarė kureziai
Visi garsiai nu

I Kalsdu Nakti I

esu tas, kurio 
Užeikite truputėli.

Jisai
. b

Ir atsigavo var
gingoje sodžiaus koplyczioje.
Kunigas paskyrė jiems vieta 
palei altorių. Tuojau nakties 
tamsumoje prasidėjo iszkil- 
mingosios Miszios...

. . . ii £ 7 , ' . 1 «

~ Matote, sunkiai apsirgo 
vienas musu prietelis, mirtinai 
negali... Mums pasakė, kad

Jauni- 
vo vie- 

Tevas 
kad anie

Kai jau sutropo.

, ■ ' _ , r 't

šze Kersztas.
šiai apsiikiiieti:

Erancuziszkas lekiotojas te- 
myna apt savo draugo ar pa
sekmingai perlėks per vokisz- 
kas apkasas. — Suraskite jojo 
d muga.

Tautgelbis 
net pastebėjo, jog Karalžudy 
iszrode tikrai, kad jau už ko
kios valandos be abejones mir-1 bėjo sykiu visi keturi, glumy-tai

Prancuzij o j e
— Omer’o

czia gyvena tikras kunigas,? mirsztas Szventas Kalėdų Vi
lijos! Pats tasai, žodis “Vili- 
.i .J. \ _ 
t iki n ežiu ju prancūzo

sisukes in 
keturios 

griaudingu ir

Sen 
mieste 1793 m. 
Ponios 
ringes
je sėdėjo už st a 
lo penki jauni
kaieziai — nuo 
dvideszimt i e s 
lig
penkeriu metu 
amžiaus.

Buvo 
pats

jos kai'sztumas.
del mados

i$

tada 
revoliuei- 
Jaunikai- 

cziai, del mados ir didesnes 
revoliucijai pagarbos;
sius savo vardus ir pavardes 
pakeitė revoliucijoniszkais var 
dais. Ir taip: vienas buvo pa
sivadinės Decijum kitas — Ne 
nuoma, treezias — kokiu tai 
Karalžudžiu, ketvirtas —Taut 
geibiu, o penktajai pasivadino 
Kersztu.

Visi penki del tėvynės 
bo” užsiiminėjo.... sznipineji- 
mu.

O, kas tuomet dejos Praneli- 
szalyje, kadais Szventuju 

Žeme vadinamoje! Visokie 
pagedėliai pasileidėliai in pul
kus, valkiodavusi 
apielinkes, 
džiūdavo tariamuosius tėvynės 

neprietelius.... ’ ’ tikineziuo-

užsiiminėjo...

* , ■

apie naujai Konvento iszleista 
ji instatyma, kuris jau sklei
džiamas afiszese po visa Pran
cūzija.

— O, puikus instatymas!— 
linksmai baigė Tautgelbis pa

juk tai instatymas, 
kunigas, 

bažnytines 
9/

šakoti: 
kuriuo 
slapczia pildantis 
pareigas, lieka teisiamas mir- 
tin ir nukertąsias. O tasai, 
kas toki kunigą tai daranti su
gaus, tai gaus isz 
szimta livru dovanu, 
ku!

nigas....
pelntyi!

— .Bet kaip?
— Juk žinia, kur slapstosi 

vienas tu, kurie neszioja suta
nos. O senis užsispyrėlis Pat
ricijus! Dar szalies neaplei
do ir savo kvailystėmis žmo
nes apgaudinėja...

— O kur jis gyvena ?
— Isz ežia bus mylia —Kler 

marese/ 
parapijos.
tus daro.

— Negalime ilgiau jo tenai 
kensti, — prabilo Nenuorama: 
— Yra net tėvynes mylėtojo 
priederme pabaigti syki su tuo 
kunigu — ir gana!
mas aiszkiai sako. Nepaszalin 
darni kunigo prasikaltėlio, ga 
lime tik mes pakliūti, kaipo jc 
szalininkai.

— Isztikruju, — tarė Karai 
žudys. — Bet sunku jisai bus 
sugauti.
O kita — 
sirisz e.

4 i la-

■ zu
vadinamoje!

po ramias 
sznipiliedavo ir me

I J

pragarsėjus savo pat 
intikus nela- 

szalinin-

4 i

19 ir 
revoliucijos

jo. *

i i 

sius ramius žmones — katali
kus ii- kunigus. Visokių tu ne 
lemtųjų gauju tik ir buvo min
tis, kad
rijotizmu 
biems 
kains bei vadams.

Sen-Omerio miestas, lygiai 
kaip ir sziandien, tais laikais 
buvo gana ramus. Gyvento
jai politika maž ka užsiimine-

Daugiau rūpinosi darbu,
uolumu ir ramybe. Tai-gi tie 
penki jauni respublikos karsz- 
tuoliai beveik neturėjo czionai 
darbo. Dėlto tai taji vakara, 
neturėdami ka veikti, szneku- 
cziavo sau anoje smuklėje, sė
dėdami prie uzbono alaus.

Draugas Tautgelbis pasako- 
garbingai ,savojo

f 1
...

>

draugijai

it

Už 
valandėles atsidaro duris. Isz • 
ėjo ant'slanltsczio žmogus: vie 
nojo rankoje liktarniuke turė
jo, o kitpje t— szautuva.
—* Kq norite.?
Nenuorama tylėjo, iszsiki

— Jau «esu prisirengęs.
Už valandėlės iszejo. Sene 

lis kunigas ėjo skubotai, 'jau
nikaieziai gi žingsniavo pas
kui tylomis.

Tai, ka sėbrai paminėtame 
bute mate, tie maldingai klu- 
pantieji vaikucziai, tasai men
kutis prakartėlis
ju užszalusias dilszias ,ir jie 
prisiminė sau jau seniai už-

— Bet gi bus szimtas liv
ru....

Draugai jam pritarė gana 
linksmai. Tuoj paszauke smuk 
les prižiūrėtoja, kuri virtuvėje 
ramiai sau verpe rateliu, ir už 
klausė:

— Ar ponia Poperinge turi 
Kuosa lova?

Teip yra, — 
terisžke

—■ Žinai kaf — tarė vieiuts: 
—*Noreeziau pernakvoti. Esu 
gana pasilpes ir jaueziuosi ne- 
sviekas.

• Nieko nelaukus, moteriszkc 
uždegė žvake ir užvedė1 visus 
penkis jaunikaiezius virszuti- 
nin gyvenimai! augsztaii. Kam. 
barelis buvo nedidelis, bet ga
na szvarus. Lova stovėjo pla- 

Karalžudys nusirengęs gu
le in lova.
“ligoni,” 
Smilkinius 
kaip tai dažnai daromiukai gal
va kam sopa.
žium ant krutinės sudėjo o ant 
staliuko keletą tuszoziu bute
liuku pastate.
rengus, Karalžudys
jo linksmos iszvaizdos. Buvo 
kur kas daugiau pablankes ir 
giliai užsimąstęs

Mirsztantis nori iszpažinti pa
daryti. Tai ir atėjome praszy 
ti

— Jau syki pasakiau, kad
nėra jokio kunigo. Jus kas 
suvedžiojo.

Urnai pasigirdo koks isz vi
daus balsas:

—- Palauk, Jeroinimai! Esu.
Ir tuojau pasigirdo žings

niai žmogaus, žengianezio laip 
tais isz virszaiis žemyn. Už 
valandėlės tarpduryje pasiro
dė senelis, apsivilkės juodu 
bruslotvi ir tokiomis jau kelnė
mis. Senelis buvo žilas, kaip 
karvelis, o susiriaukszlejes vei 
das rode žmogaus malonumą 
ir lipsznumd.

—*Ko norite, mano mielie
ji? —užklausė senelis maloniu 
balsu.

Jaunikaieziai klausimai! kai

sias.
— Ko metai akimis ir kali 

dantimis? — užklausė Tautgel 
bis.

— Requiescat in pace! (Am 
žiną atsilsi,) — 
Nenuorama.
sijuoke. Vienas tik Karalžu
dys nesijuoke. \

Nedipatokrte ilgai, — 
tarė Karalžudys atsimainiusiu 
balsu. — Man vienam czia bus 
nejauku.

-- Nebijok — bus gerai!
Viską dar karta gerai apžiū 

reje, geradariai iszkeliavo ir. 
Klermaresa 
Patricijaus.

damiesi, vieni kitiems padeda
mi, manytumei, kad tiesiog tie 
jaunikaieziai savo draugo ne
laime buvo labai sujudinti. 
Bet Jeronimas in juos žiurėjo 
nemalonia akimi ir kunigui ka 
žin ka sznepsztelėjo in ausi. 
Bet kunigas atsake. garsiai:

— Ale kti, Jeronimai: 
tai dar vaikui, tikri vaikai!

O in jaUiiikaiczius atsikrei
pęs tarė:

— Tikrai 
jieszkote.
o greitai su jumis keliausiu.

Visi keturi sebrarženge laip 
tais augsztyn. Tėvas Patrici

Juk jis gana kuklus, 
gyventojai labai pri- 
Tai kad ir su pa liepi 

mu nueisi — vis tiek nieko ne-
A t ka k lūs va 1st ieczia i

kunigo neiszduos, moka gerai
Nerasi, nors tu visa 

ka augsztyn kojom apverstum.
— Yra būdas, — tarė Kersz 

tas. — Reikes kaip paukszteli /
kj-lposna intraukti...

^L jvaip tai?
— Prisigretinkime manda

giai, — kaipo dievoti žmones, 
praszydami dvasiai pagialbos. 
Vienas musu teapsimeta ligo
niu, tepareikalauja kunigo — 
gero kunigo, kaip žmones kad 
sako. Kiti nueisime Klerma- 
resan; pasakysime reikalą. Po 
plynių! Reikia tik viską nu
duoti gerai 
teli!
alaus, kad neatsisakys, kad ai

Tasai žmogus greieziau 
duos nors dvideszimti kartu 
sau galva nukirsti, negu atsisa 
kys vienam praneuzijos pilie- 
cziui patarnauti paskutinėjo 
valandoje....

Visi pripažino, kad sumany
mas labai parankus, peliutei 
kilpa labai puiki. Ale gi ku
ris apsimes ligoniu ?

Visi penki in vienas kita 
žvalgėsi, kiekvienam iszrode— rejo būti kokios ten tarybos, 
nei sziaip, nei taip.

— Ko czia bijoties?! — su- 
szuko Karalžudys. — Gerai... 
Asz ta padarysiu! Esu liesas 
iszvaizda turiu geltona — tai 
gana lengvai nuduosiu sergan 
ti. Atveskite tiktai užsispyrė
li... kad iszsitiesiu, kiid suvaito 
siu — iszkarto pamanys, kad 
jau in kita pasauli keliauti ren 
giuosi. O kai pradės giedoti 
savo litanijas — urvą ant jo! 
Už sprando ir in palipi ja!

Czia Ėaralžudys lyg koki

Pažinsiu pauksz
Statau deszimti uzbonu

eis.

nemalonumą viduje pajuto. 
Bet, mostelėjo ranka ir pridu-
re:

<
■ /i.
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Niūksojo Gruodžio menesio 
naktis — (tamsi, szalta. O ke
lias buvo sunkus. Svetimam 
žmogui tokia nakti lengva bu
tu galas gauti. Bet kad tie ge 
rai žinojo apielinke, tai per va 
landa buvo jau Klennarese, 
kur gyveno Tėvas Patricijus.

Klebonijos romas buvo ilgas 
iszpažiuros — kaip kokia diki- 
ne iszrode. * Buvo jau vienuo- 

Jaunikaicziai eme dai- 
Buvo tamsu ir tylu.

Prisiartino prie namu. Nors 
jau buvo vėlus laikas, 
ėjusieji pastebėjo per langeny 
ežiu plyszius szviesa ir užgir
do tylia viduje szneka. Mato
mai, namuose kas gyveno ir tu

jus invede juos placzian butan 
kuris buvo perdirbtas in koply 
ežia. Czionai klūpojo keletas 
valstiecziu. Priesz stovėjo ka 
moda, baltai ivMengta: buvo 
tai altorius, apkaišzytas žalio
mis eglių szakomis. Klūpojo 
tarpe szaku' keletas vaikeliu. 
Buvo taip gi parengta prakar- 

gulėjo vaszkine

ja,” kuris taip kietai riszasi su 
sze įmy

liu paproeziais tasai būtent isz 
sireiszkįnas nuszviete jiems 
ju praeiti. Ir jie kadais kudy 
kystes metais taip klūpojo baž 
nyczioje, su dievotais sudėto
mis ant krūtinėlės rankutėmis, 
kad Dievulis nsirustintu. Kad 
gi tokios mintis apsunkino ju 
szirdis, tai eme palengvėliau 
tjjti — ir eme, rodos, vilkte 
vilktis tamsiu keliu. Tad ku- 
nigas atsigryžinejo ir laikas 
nuo laiko ragino juos, sakyda
mas:

— Greieziau, greieziau! £ku 
bekime, mano mielieji! 
bėkime!

Nuėjo ketvirti mylios.
Įt] nigas juos buvo jau palikes už 

kokiu varsniu paskui.
kaieziai ėjo iszpaleng 
nas nuo kito atokiai. 
Patricijus susilaikė, 
prisivytu.
kunigas tarė maloniu balsu:

— Matau, mano mieli vai
keliai, kad nuvargote... Vienok 
turime pasiskubinti, 
laukia musu.

—^Pravartu butu kokia pri 
tinkanti giesmele pagiedoti,— 
tarė po valandėlės kunigas in 
jaunikaiezius. —Gaila tik, kad 
vos viena temoku atmintinai. 
Gal nors poterėlius sukalbėtu- 
mem.

Kersztas kruptelejo. Grei
tai paszoko in kunigą ir tarė 
drebaneziu balsu:

— Gerbiamasai klebone, tu 
rime tamstai pasakyti viena 
daigta...

Czia jaunikaitis pažvelgė in 
sėbrus. 
sigande.

telis, kuriame

likta, 
rinetis.

bet at

Nenuorama priėjo in duris 
ir kelias kartus pabarbeno laz
da.

Viduje viskas nutilo. Nehuo 
raina vėl durysna pabarbeno. 
Isz antrojo gyvenimo lango pa 
sigirdo balsas:

— Kas tenai ?
— Ar yra czia Tėvas Patri

cijus? v
. — Nėra. Toliau eikite.
— Czia in ligoni, • 

jo Nenuorama. — 
kia... t

Kiti tris draugai tylėjo 
nieko nekalbėjo.

Tuo tarpu langa kas uždare.

kalbe- 
Labai.rei-

I

l

v

f.
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ti.
ežiomis jaute, kad toji diena 
liks ju szirdyse ant visados, ly 
gi ju akys szi pasauli regos.

Tėvas gi Patricijus, nesidai
rydamas ir vis melsdamas, ėjo 
ir ėjo in Sen-Omero miestą.

Prisiartino pagalios visi in
Inejp priemiestin.

Czionai prie palicįjos budeles *so namu szeszeliai.
Kersztas iszemes koki popieri 
parode sargybiniams, kurie 
liuosai visus praleido.

Mieste buvo tylu,
tuszczios.
kur stovėjo Poperinges smuk
le.

telejo, norėdamas atsisveikin- 
Bet tie 

nenorėjo skirties ir ėjo sykiu, 
tarytum bijodami patys vieni 
likti.

Jau eme matytis Klermare- 
Dabar vi 

si keturi jaunikaieziai sustojo 
nežinodami, kas daryti. Kuni 
gas ėjo pirmyn. Sztai urnai už 
girsta užpakalyje Tėvas Patri-

Tie pažiurėjo in ji nu 
Kunigas vienok ne

klausė, o tarė maloniai
— Tai vėliau, vėliau, mano 

Dabar kitu kuo užbrangieji.
Vaikelio Jėzaus stovyklėle, siimkime.

Toliau einant, kunigas pra
dėjo giedoti pusbalsiai:

— Teve musu, Kuris 
Danguose....

Jaunikaieziai ėjo galvas nu
korę, vilkosi, tarytum, juos 
kas trauke virve. , f ' ' 'r,.,....
tylėjo. Nežinia, ar jie nebe- 
mokejo poteriu, ar gal gėdijo
si,! Gana to, kad isz pradžios 
klebonui tame nepadėjo. .

Po tniputi vienok jaunikai
eziai prisiminė inamucziu isž- 
mokytu poteriu žodžius. Pir
miausia pradėjo burgsti po no 
se Tautgelbis: “H 
rija, Motina Dievo 
8 _

Prie prakartėlio dege dvi vasz
• I. ' ! I • i

Buvo visamekines žvakes 
kame biedina, bet sykiu ramu, 
malonu ir gera.

Nenuorama, Tautgelbis, De
ci jus ir Kersztas sustojo tarp
duryje. Susipynė ju mintis ir 
jausmai. Nežinojo kas dary
ti.
kelti augsztyn akiu, stovėjo

Nežinojo kas dary- 
Nedrysdami isz gėdos pa-

kaip sugaiiti kuri laika, span-
dydami' rankose savo raudo
nas kepures. Czia tyliu balsu 
prabilo senelis in sėbrus:

—, Laikome Piemenėliu Mi- 
szias. Sziandin Kalėdų Vilija 
— Kuczios. . Szitie susirinku- 
šieji įmones pasimels ir už ju
su prie tolio sveikata. Turbut 
jisai gyvena mieste ? < ;

Kersztifs sujudėjo, pagalio

Szitie susirinku
i :;

musu esi

vilkosi, tarytum,
Isz pirmo

.iv^rsztus sujudėjo, pug^uiios 
linktelėjo galva, patvirtinda-

. ta biedina kleboną po budelio 
riaus ir truputi paMmelde. Vi
si tikimieji suklaupė. Musu

mas.
■ ■ , i“. • .

Kunigas priėjo prie alto

si tikimieji suklaupė.
keturi sėbrai ir gi,’nors neno

• • 1 1 I i ’ YT* • ' >

cijus gailinga 
szauksma. Buvo aiszkiai gir? 
dėti baimes pilni balsai:

— Dpvanok mums,
Atleisk mums, dovanok!...

Atsisuko tada Tautgelbis, 
klūpodamas ant juodosjeemes, 
pakele rankas in ta puse, kųv 
kunigas buvo, o kai Tėvas Put 
ricijus prisiartino, puolės vei
du ant žemes,
griaudingai raudojo. Bet ku
nigas juos ramino, sakydamas:

— Nusiminė esate, 
mielieji. Eikite tai su manim. 
Sziandien gimė Dievas.
jumis paguos Eikite.

Ir nuėjo.

Czia teip gi visur buvo 
tamsu, ir niekur nei gyvos dva 
sios. Tik vierfame lange žibė
jo mažas žiburėlis. Buvo toji 
szviesa Poperinges smukles na 
muose —ten būtent szviesa žib 
cziojo^ kur gulėjo Karalžudys.

Stabtelėjo prie reikiamųjų 
Kunigus drąsiai žengė

namuosna; gražiai pasveikino 
szeimininke, 
♦ratelio sėdėdama, ir, nieko ne
laukęs, užėjo virszun, kur bu
vo tariamasai ligonis,
gelbis, Kersztas, Dccijus ir Ne 
nuorama užsekė paskui kuni
gą.

Kambaryje viskas buvo taip 
kaip jie iszeidami kad paliko. 
Uždangalai ant lovos buvo už- 

Kunigas praskėtė už
dangalus, pažvelgė in gulinti 
lovoje žmogų, priėjo, artyn, pa 
me už rankos... ir, 
jo tyliai stovinezin 
draugus, tarė 
judinaneziu balsu:

— Mano prieteliai! 
mane paszaukete!

O kai tie nusigandę, pastate 
akis, pridūrė kunigas:

— Jusu draugas numirė...
Tai tares, Tėvas Patricijus 

paliete pirsztu 
kakta, peržegnojo ir priklaupė 
rankomis savo veidą uždengės.

Jaunikaieziai sukliko ir puo 
le in duris, szaukdami namu 
laikytoja. Dar netikėdami, 
paskiau bailingai paliete drau 
ga.
nebegyvas! 
jaudinimas, iszgastis ir

Karalžudys tikrai gulėjo 
Ji užmusze susi-

• sanži- 
nes iszmetinejimai, kad griebė
si tokio niekingo darbo.

Jaunikaieziai . nebežinojo, 
kas bedaryti. Czia baime, isz 
gastis, czia geda, o szaltas už
kietėjimas nenori , nusilenkti 
priesz seneli, dusziu ganytoja, 
ka sanžine būtinai verte pada* 
ryti. Kunigas gi, j u visai ne
paisydamas, ilgiau meldėsi. 
Už valandėlės atsikėlė asza- 
rom apsiliejos, dar syki negy
vėli peržegnojo, o in gyvuosius 
isztiese savo sudžiuvusias ran
kas. Tie vienok stovėjo neju
dinamai, šarmatydamiesi su
spausti gerbiamojo senelio del 
nūs. .

— Rodžiai asz czionai lik- 
eziau su jumis lyg rytojui, —- 
kalbėjo kunigas. — Ale žinote, 
kad Klennarese manes laukia. 
O vėl negaliu pasiekti be jusu 
pagelbos.

Szventojį Ma- 
n turbut,

••ai kad geriau paslėpus savo
blogus užmanymus Ji paseko praszau, panorėtu maloniai ma 
Kersztas, o paskiau ir kiti.

Taip tai tie nedorieji vienas
szale kito ėjo tolyn regzdami 
su kunigu poterius ir vesdami

Gal nors vienas,

kardu.
■ .-4 • ' ' Z

Ir kas gi isz tai visa iszeis ? 
Kuo tai visa pasibaigs ?

- romis, priklaupė. Kunigas už Nei vienas ju nežinojo.
sivilko kamža, dar karta pri
klaupė priesz altorių ir tarė pa
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niekas apie tai nemanė, ir nie
kas, pagalios nenorėjo many-

ne palydėti nors isz miesto.
Namu prižiūrėtoja apsiėmė 

tuo tarpu prie nabaszninko pa 
sėdėti.

Kunigas iszejo, o su juo sy
kiu ir visi keturi jaunikaieziai. 
Apstojo seneli kunigą isz visu 
pusiu ir ėjo taip prie Tėvą pri
siglaudė,- kad net jb suknia 
brūžavo. Sykiu perėjo tusz- 
czia miestą, prisiartino prie

Sykiu perėjo tusz-
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Jaunikaieziai — Decijus, Ne 
nuorama, Tautgelbip, Kersz
tas — iszkeliavo isz(Klemare- 

U 
Jeronimas

taip-gi buvo labai nustebės, 
kai Tėvas Patricijus szirdin- 
gai atsisveikinejo su jais ir bu 
eziavosi.
praslinkus, vėl tie jaunikai
eziai atėjo in kleboną. Kiek
vienas dabar- turėjo paszoneje 
kurdą, karabinu ant pecziu, pa 
juostoje krepszi su patronais, 
o ant galvos turėjo trikampi 
brylių su trivarse kokarda. Ka 
riuomenen visi keturi trauke 
ir ėjo kariauti už tėvynės lais
ve.

KUR BUNA?
Mano vyras Tarnas Bulavi- 

czius, paeina isz Suvalkų gub.
Seinų para., Rudaicziu kaimo; 
du metai ir puse kaip mane a p 
leido su septynetu vaiku. Kas 
apie ji pranesz gaus $10 nagra 
dos: ' (to 102.)

Mrs. M. Buleviezieue, 
10 Clarke St., 

Plainsville, Pa.

Jeigu kas žino, kur randas: 
mano motore Marijona, isz na
mu Skirkiute, nes jiaja miek< 
priimeziau jeigu ji sugryžtu aa 
gal pas mane, 
sziuo adresu:

Atsiszaukite 
184 New York 

Ave., Newark, N. tf. (103.)

Asz Salionija Sendžikiūto 
pajieszkau mano broliu Joną 
ir Juozą Sendžiku;
Suvalkų gub., 
pa v., Antanavo gmin\ Girdė
jau gyvena Montreal, Canada: 
Jonas 8 metai kaip ‘Amerike, 
Juozas 6 metai Praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

Salomija Embrasiene, 
2715 E. Ontario St.

Philadelphia, Pa.

• •

gub.
paeina isz 

Mariampoles

(to 102.)
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MOTINA.
JOSIOS UŽDUOTIS, PASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVO 
SZEIMYNOS, IR UŽMO

KESTIS UŽ JOSIOS 
NENUILSTANTI 
DARBSZAVIMA.

bet

žodžiu sakant jis 
ne-

(Verte J. K. Tautmyla.)

kai ir fiziszkai vienok 
laiko nei spėkų del skaitymo 
arba pati' saves tobulinimo,' ne 
turi nei progos padidinti pro
to pažiūros per susiejimus su 
mokytesniais žmonėmis! Bei, 
tas dar yra nieku palyginus so 
pulius,

neturi
-i—-

J iems kas nedeliu dainuoti. 
Mat,

■MHMaftMH*

Bet ji buvo

ne visi turi .nuo Dievo 
tokia dovana, 

Ka Ijietuviu ėda duona
O ir galvos ne turi

' r

Ne vienas pusėtinai piningu 
sudėjo, 

Nieko ne bijojo, 
j Kad ir kare užstojo,

Kiti Dėdei Šamui pasiaukavo,

TUKSTANČEI LIETUVIU GAUBIA
ŠITA STEBUKLINGA KNYGA

sejia motina save 
su tokiu iszdidumu

'Teko num karta inatvti bai 
gusi kolegijos mokslą jaunika 
t i perstatant prastai apsire 
džiusi jo 
draugams
ir pagarba lyg kad ji buvo ko
kia karaliene. Ji buvo sulin
kus, jos rankos su nimbe ja me
lais ji buvo dar nepersvna bet 
nusėlins, priežasezia jos grei
tos senatvės buvo tai visokios 
sunkenybes^ kurias ji turėjo pa 
tieszli siengdamasi suteikti sa 
vo sunui augsztesni molcsla ku 
ris nepigiai- atsiejo^—- ------

Teko 
mokslą

dienoje užbaigos mokslo, 
jis jei atsake kad tas butu ne
galimu nes ji netur kuo atsia- 
kaneziai apsirėdyti, kad ta die 
na in ju garsia mokykla pri
bus visi pagal mados duiljąi 
apsirėdė.
stengėsi inkai bet i kad jei 
vieta ten pasirodyti nes jis jos 
gėdijosi ir nenorėjo jos persi a- 
tvli savo bendra kliasiecziams e-*
ir mokytojams.
pasiryžus eiti ir atsargiai da
bodama kad suntis jos nepate- 
mytu insispraude in mokyklos 
svetaine. Ten pasislėpus už
pakalyje kitu lauke iszeinant 
ant estrados sumins su prakal- 

Neilgai laukus jis iszejo.
Jaunikaiczio prakalba buvo 
puiki ir sunaus pasisekimas už 
d<‘ge senukes szirdyje toki pa
sididžiavimo džiaugsmu
kada jis užbaigė kalbėjęs, pa
ežiam viduje delnu plojimo ji 

iszbego isz publikos 
ant estrados norėdama apsika
binti savo sunu bet. jis jia 
stumi“ 
kad tokiu jos

ba.

kai;

tekina

man 
baigusihs

kuriuos ji ])erkenczia 
tuomet kada jos jaunystes žie- 

__  .... nuvytęs . __ __
*

szeszelis ir pelenai skaisezios 
jaunystes t ebol i kės, 
kibirksztele g\,

das yra jau •S ’ vos tik

kuriuose 
ęyvato dar ruse

na ir ji tuomet pamato, kad 
’•edytis, 

kad kji dalyku neiszmano taip 
kaip jie kad jos apsiejimai yra 
prasti ir jie visame nori pa- 
tumti jia ant paskutinos vie-

jos vaikai pradeda

tos.
t (Tolinus Bus.)

O’

Norint ant-mokyto iszžiuri, 
Tik del savo labo darbojesi 
Ir isz Lietuviu naudojęsi. 
Jau Lietuvei siqrrato kas tai 

apszviestuuai,
Tieje tautos didžiūnai, 

Ka Lietuvius visados apva
ginėjo, 

Centus nuo ju renki nėjo.
Gana po knipoliii,

Ne reike tu sznektu, 
Veluk ant szventes pavinsze 

vošiu,
Szi ir ta padainuosiu.

zvente baigėme 
meteli,

Baigėme eiti ta takeli, 
O kaip ant naujo užeisime, 

Gal ka kito datyrsime.
O tuom lai k ant tos szventes 

Kalėdų 
sergsti

vargo ir kariu,

laimina, 
nuo pikto 
g y n a.

!S°
tojus,

Užlaiko sveikus visus, 
O ir Lietuvius kitus.

Katrie vėlina gero ‘del mus 
Visus mus prietelius, 

Ir genu lojus kunigus, 
Kurie del mus. prilaukus;

Su szi ta s

I

Ant karelus nuvandravo, 
Laikykitės gružei,

4 4

Ypatingai blaivai 
Ba girtybe, 

' Tai bjaurybe.
A l ūko sau iszsigerkyte,

Ne užsiszaldykite,
Ib io poeziaus sėdėkite, 

Saule” ir Kalendorių skai 
tykite.

Ir asz l(‘i|> padarysiu
Guzutes stikleli iszsigersiu,

I

Kožnas sergantis vyras bei moteris
A • *1 • » 1 • t <• # 9turi skaityti ta kniga ir pa

nauduoti jos pamokinimo.

SIUNTAME DYKAI ANT KOŽNA PAREIKALAVI^An>

uitvti kitus 
ja u n i kai- 

ežius, kuriu jnotihos dare pana 
szius pa>iszventiniHk, bet jie 
nenorėjo, kad ju motinos pri
imtu in mokykla dienoje kuo
met jiems baigus mokslą buvo 

moksliszkas laips 
Rujosi perstatyti 
-draugams.
viena ypatingai 

sunu, kurio motina
sun

Tai

uis.
n

suteikiamas 
J ie 

motina >ayi
PažuZtu 

nedel/inua
kaip kokia baudžiauninke 
kei dirbo p<‘r daug metu, vaka 
rais užsiimdavo siuvimu o die 
na *‘jo in dirbtuve kad lik gale žeminimo 
tu Kzleisti ji in mokslą, ir kuri 
lauki* tos dienos kada jos sū
nūs užbaigs mokslą, kaipo už
mokestis už jos sunkus darbus 
Kada atėjo tas laikas dienoje 
priesz užbaigtuves kuomet jis 
turėjo gauti mokslo laipsni ji 
pasako savo šuneliui kaip ji pa 
geidavo iszgirsti jo prakalba

I

<O

f
t
i

6
Z
y;

(f J c ** <<*
£

at- 
ir paskiau jei pasakė 

pasielgimu jis 
buvo didžei sugėdintas.
buvo viskas ka motina apturė
jo už daugelio metu pasiszven 
t ima ir spėkas padėtas del sa
vo nedekingo sunaus.

Man neteko susipažinti su 
tokiu žmogum, kuris gedijos 
savo motinos, kad jis butu tik
rai geru žmogum. Toki žmo
nes be iszemimo vra saumei-

geru žmogum, 
be iszemimo 

liai ir szvksztus.
Pagalvokim apie motinos pa 

skausmu, kuri pa
geliausia dali savo gy- 

i sza u k le j in i u i d i deles 
szeimynos kovojant su neturtu 
tengimuose užlaikyti garbe 

savo 
lusivaiz-

szvente 
veninio

stengi muose užlaikyti 
savo namelio ir iszleisti 
vaikus in mokslus.
(linkimi“ sau jos padėjimu, kuo 
met ji pradeda atjausti ir su 
plisti kad ji silpnėja, protisz

t

TARADAIKA.

• • * * t n popieras gulsiu,
• Krioksiu' ir miegosiu.

Sziandien biski sergu,
Daug poryt negali tą

Pilve kas tokis g
Žarnos bėdavojo,

Naje,
Dejuoje!

jurguliuoje.

Tegul Dievas nuo

Tegul Kad y keli

Duoda sveikata

Ypatingai

del visu i

5

“Sauk skaity-

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todd kad jie ne žiną kokią 
ligą serga.
saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padara juos nuliudintus,

Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas < '< vi 1» • > • 1 4 4* 4

nusimintus ir prastojusius viltos kad kada-nors jie gal būti stipri,
sveiki ir tvirti.

Mes norime kad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodcl 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoi, kūrę 
siuntame dykai ant kožna pareikalavime. 
Tojo knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinrjimo ir daugelis metu gydymo 
tukstanceis užscncjuąiu pei chrini£ku ligų,

n
Nieko gi aro ant szi o svieto,

Tik kares ir bėdos, 
Bet volei užstojo Kalėdos; 
Norėjau savo meisteriui pa- 

dekavoti,
Ba jau nusibodo naujienas 

rankioti,
O. ka, žmogelis pradėjo pra-

Aukso kalnus prižadėti. 
Ne vienas sako:

Isz kur tam Taradaikui imasi 
ir teip raszyti sekasi ?
O ka, kas nori tai gali,

Ne buna jokia nebegali, 
Myliu del savo broleliu tar- 

liauti 1

* Tegul jid visada sveiki bus, 
O del musu “mylemu,

Paslaptingu ‘‘pricte.liu,’’
Žodžiu geru neturiu, 

Ir vėlinti del juju negaliu, 
Tiktai tegul Dievas duoda 

protu,
Arba suvis paverstu iii var-

Norint ir dabar proto neturi

5

J

Ba kožnas nelemtai įszžiuri. ' ' ’
Gera meteli žmonįiloi turėjo,

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 

'.Pūkštantis' Naktų ir Vie- 
Da tokiu istorijų ne es

mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane 
palinksmina dieną ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebi uos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau 
isz redakcijos

yra Uf

na.”

neparsigabenau
’ ’ Vo-“Saules 

linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.

Vincentas Malaiszka

I <

P Vaiketei neužmirszkite kas vakasas sukalbėti poterėli ejnant gult
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L Motina Jonuko ir Gnutes,
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viena
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vakaru skaito
jiems puikia istorijų apie reikalingumą maldos ir kad malda 
žmogų ižgialbsti nuo viso pikto jeigu tik atsiduoda po apglo-
ba Dievo kuris visus apgina nuo įikto.
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Taja nakti, kądu Danielius siuntė savo maldas

ome jin ir inmete in levu th^a, 
draskys ir nepasiliks jojo ne kailiukas,

tda L 
rtuiai 
u 1N^

kiti ministerial atėjo pasjin su kareiviais pa- 
tikėdamiesi, jog levai jin su-
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Labai senei gyveno žmogus.
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nievienas daktaras ne suprantakuries
arba ne žiną kaip juos gydyti.
knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jįjį apsaką apie 
20 yvairių ligų,- kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galėto įgyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galete vartuoti name.

Jeigu kentite nuo skausmo strėnų, 
auklių bei gelcnčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite suruguse pilvą,

Toje

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulŽinius atsiti
kimus, apvilktą liežuvC, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargiu- 
siu ir turite skaudingus raumcnCs atsikėlus 
iš miega; jeigu tupite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsas ir šalinatise nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turetumfe skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes paveldo  j et omus 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skaudulcis, senais 
Žąjzdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
sernes bei uždegusemes, skaudingumes ir 
jaustames dalcmes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stovioje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitiktanti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru 
moterę. Ta dykai siustą knyga
krautuve žinios ir yra pilna^gtJnt patari 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žin 
ir pagal juju sekti.
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo poperio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk ir siusk mums- 
šiandien.

ar
yra

w

Atsisicsk tuojaus

*

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-800.—9 So. Clinton St., Chicago
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai jusu bran

gią medikališką knygą. ,
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiškiei.)

Vardas, pavarde ir adresas
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o Dievas jus gins nuo viso pikto.
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J ojo vartjas buvo Danielius.

neužmirszdavo
Mels-

9 •M*
- kalbėti savo poterius.

davo jisai Dievo kas vakaras idapt - jiti užlaikytu nuo viso 
J o j o geradej istes.pikto ir dekavojo už visas
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O kad Danielius buvo labai geras,, karalius jin pa 
skyrė pirmutiniu ministeriu. Kiti jam baisei tojo dinsto už- 
vydejo ir apskundė jin prieszais karalių, buk Danielius tyki 
in koki tai Dieva o karalių paniekineja.
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-Bet Dievas nedavė levams sudraskyt i Daniel iu>
i M 7

, nes
Danielius per visa taji laika meldusi ‘karsztai pas Dieva mels
(lamas Jojo apglobus ir kad jį apsnug(>tu nito viso pikto. Die
vgs permaino levu būda ant katinaieziu.
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Kada motinėlė pabaigė skaitymą istorijos(i. — Kada motinėlė pabaigė skaitymą istorijos, 
su Jonuku atsiklaupė ir sukalbėjo karszta poterėli praszyda
mi Dievo idant ir juos a] 

ojo Danielių nuo draski&
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darbininku szakas. Ale tai da
ISZ KUR DYGO VALDŽIOS nieko- 

IR AR JU REIKIA 
KLAUSYTI?

Pieszinis Mainerio Kataliko.

straikuojant, 
liuoso laiko ėmiau 

taukiaus isz giliaus svarstyti 
ir 
1 ♦

Mat 
esant daui

dabar
<r

-vUokius 
nuoin\ne< per 
suteikt r

giliaus
klausymus

“Saule
savo 

noriu
sandarbinin-

knms. T\rp kitu klausymu pa-
savo

lojo man r isz kur at
ar

su

galva, 
sirado visokios valdžios ir 
reikia j u klausyti.’

►Liandien tarp žmonių
ilpnejn>iu tikyboje labiausiai 

platinasi ta nuomone, kad visi 
žmones, girdi, esą lygus, 
žmonėms 
kiu valdžių, 
sybe, tai. 
naudinga

girdi. tai

Žmones da įfaletu be 
valdžių apsipdi, kad jie butu 

gimimo in savy pa- 
dudm taip >4itii<e, 

dm, bites-dlnkasios 
vasz-

isz pat prig 
szaukimo 
kaip, imkim, 
yra in rinkimą medaus, 
ko — prie ko jias pati prigim
tis spiria ir tuom jas 
dina.

Žmogaus gi prigimimas yra 
visai skirtingas, ji galima pri
lenkti prie vieno, ar kito dar
bo; ji reikia mokinti, lavinti 
ir juom kas tinkamesnis iszsi- 
randa in koki nors darba, 
juom jis trokszta ,ir teisingai, 
didesnio pripažinimo nuo kitu 
žmonių ir geresnio būvio. Isz. 
to, mat kyla kiekvienoje drau
gijoje laipsniavimai ju 
j<‘

taigi sakau 
per

uzgane-

buyi-
O ,jogei kiekvienas žmo

gus trokszta vis laime, isz pat
nereikia klausyti jo-j prigimimo veržėsi jis in geres-

Valdžia, vyriau- 
girdi. reikalinga i’ lnaip 
esanti patiems tik 

tai valdonams ir jnjn szelpe-j ]<ova ])UVi. 
visokios veisles mažės- būvi

4 .]’<* isz i teisinga konkurencija produk- 
minkszta ; t.j jo j(. iszdarbiu, — tai da ir ta

51 syk žmones galėtu be valdžių 
suvaržinta ju ; apsieit i; bet žmogus teip smar

nors ta nevisi vie-

veislesjam?

niinns valdininkams nes 
to turi gera ptma ir 
gyvenimą, 
t i biri I i nga.

ui būvi, —
supranta, per tai kila da 

didesnis keblumas žmonose ir 
Kad ta kova 

gimdytu vien tiktai

o žmonėms esai 
nes

liuosn v.-ilia ir daug piningu' kinį veržiasi in geresni būvi, 
isz žmonių ant savo užsilaiky
mo iszlnpanti. Gerai, — nie
ko to negina, kad žmones aky- 

Dievo

sąnariu galėtu rū
be tam tįkros 

be organizacijos, 
Istorija

isz priežasties pirmagimio mu 
su pirmateviu nusidejinlo, ku
rio apverktinos pasekmes ten 
ka ir kiekvienam žmogui du 
•jam tik gemant;
žmogi sz k as prigi mimas 
daug yra sužeistas,' kad kokia 
nors draugija susidedanti, is« 
daugiaus
mini gyventi, 
priežiūros, 
be tiesu, be valdžios.
žmonių gimines nusidavimai
mums aiszkiai parodo, kad ne 
buvo ir nėr tautos, draugijos, 
kuri gyventu be kokio — nors 
tiesu riszio,-ar tai raszytu, ar 
tai gyvenimo inproeziais pri
imtu. Nėr abejones, kad pir
ui ieje žmones augo teip~gi po 
priežiūra savo tėvu:

szoimynojo tėvas 
visu galva in sudžia, 
t a 1 evo szeim vn isžka 
iszsivyste in 
gaiksztiszka 
so r isz ko, 
platinantes kokiai — r.Gin gi 
minei, o ypacz vienai giminiai 
apveikiau < 
aplinkine: kaimyniszkas gimi
nes.
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Long Cut Tabako Leibelius ir

✓
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Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus 
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druezei ir pigei.

— toeziaus, kad 
pareikalavo 

kad atsižadėtu Kris- 
nemokintu daugiaus
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63 metuos, Kristui gimus. Dėl
to — tai ta diena bažnyczia ap 
va i kszczio ja ju szvent o.

(Da bus.)
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TOBACCO CO
LKES-BARRE, P^.
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Dabar yra laikas pradėti. Pa
sakykite kitiems draugams apie szi 
ta Kontesta. Visi dirbkit idant isz-

r. I »■ .« . ■ , 1 .

■

laimėti didžiausios Dpvanos' $500

SKAITYKITE n S AULE”

■ ; . L Į:

Kiekvienus Honey Moon Pakelis 10cM

■i '>■. ■ ■■('•« ■■■.: ■

wL'Wibw

4 <

Kožnas Penn’s Extra ir kožiyis 
Penn’s Long (hit tabako už 5c 
skaitosi 10 balsu.

t. J,

. in Contest Department ’

PENN TOBACCO Co

Kožnas l’enn’a KxtrAMr kožnas Pcnn’š 
. arba (JOc. 

skaitosi 100 balsu.

W.YAV ‘ A ‘ A A ■’
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TOBACCO*
Van«Oetttt«a t>y

WILKKQ.BARRE. PA.

■ * -j. ' v 1 5 • < v ’ *' r
Penn’s Extra (mėlynam pakely.!) arba Penn’s,Long Cut (baltam pnkelyjj 10c., vertes —80 Balsu.
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SAULIO 
....................

ti virszesniems instatams, tai. 
yra prisakymas
Dievo. Juk ir tas uolus. Apasz- 
talas Szv. Povylas .nors visur 
ir visada saugojo visokius Ry
mo Ciesorystes instatus ir gro- 
matoje raszytoje pas Romos 
krikszczionis virsz privestais 
žodžiais ragino visus, kad val
džių klausytu, 
Rymo valdžios 
nuo jo, 
taus ir
Jo varde, — tai ežia jis drąsini 
valdžioms pasiprieszino, saky
dama kad reikia labinus-klau
syti Dievo, no kaip žmonių, už 
ka. ji Rymo ciesorius Neronas 
apsudijo ant smerties.

Jis tapo nužudintas draugo 
zv. Petru Apasztalu Romo 
29 diena men. Junijgos.

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Senei jau laukiamas pilnas 

Lietuvės žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

Kuriam tik rupį savo tevy- ' « A A •

55

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKO^CZIU SKYRIUM... * 

P. V. OBlECtNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams 
Banka tai pinasi savam budinke kurio verte isznesa api< 
$150,000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolierii 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunctia Pinigui 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaikc ‘ 
Noiarijialna kancelarija del padirbimo doviernasezh

3 ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
į žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomi 
* *<flroHaus Varaaziaus valdi«zko Notariinszo.nes krasztas LIETUVA, priva

lo szis žemlapis rastis ant jusu 
Kaina tiktai 60c. su 

prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (L f.)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St

Chicago, Ill.

MYLĖTOJAI SKAITYMO,
Jeigu turite laikraszczius: 

Tarka, Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja

■' ■ 4 J i 
CTapkitiuyio s caMyio pacopocipanCH- 
nyw b C. LUiarax m b KaHaflt npo.

. rpeccHBHyio u entnapTirtHyio HapogHyio mciy

pyCGKOE MOBO“
» į t tj I 1 | ii « 7' #|| 1’ - t >■
nbixoAHT n ll|.ro lopui, •

BOA PEflAKUtEfl JI. M. IIACBOJIbCKArO 
lipu yiacTin iibixaioupixcK pycciuix, yicpanucKiix, iiojt.ckiix h 

.iiitobckiix jiincpaTypnux cw.i.
HopejoBbirt cTaTMi noMtmawTCH khk na pyccxoM, Tax n wa 

anraifiCKOM Jiabiicax.
«Pyccnoc CA0B0»eHicflneBH0 saxoAHTCR b 40000 pyccKKX, ynpaMH- 

CKHX H nC/lbCIUIX AOMaX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street e New York, N. Y. 

—- npodHbie nyMcpa BMcwnaiOTCH tfeanjiaiHo
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MWTAHTE

nojo
kiekvie- 

buvo 
ilgainiu 
valdžia

valdžia kunin- 
karaliszka ir eie- 

žinoma, didinantes ir 
nors gi-

J

ir suvaldant kitas

virsz pasakiau,
ltB

kad nevienas tiesiog užmirsz- 
ta toje kovoje už būvi didžiau 

ne- 
maloneda-

sios prigimties instatus ir 
paiso ant nieko,
mas vien pagerinti savo būvi;

Brt paklausiu, ar lygus visi per ta berubežine žmogaus sav 
savo paszaukimu, dvasios ir meile, egoisma gema žmonose 
kimo pajiegomis, mokslu? Ari visokios veisles ir prasiktjlti- 

ali Imti visuomene, imkim,I mai atneszanti kitiems draugi 
sziau-

veizdoje prigimties ir 
* visi yra lygus.

t

e

Kiekviena duszia

i r J meile, 
Ari

egoisma gema žmonose 
visokios veish's

< * r%

susideilant i
ežiu.
v ienokii
ar gal viens

t TiWE1,8>|nFXF n A TCoUIJBioras mmb
- ■ ■ ' ‘ i • • 41 ' i, ,# ‘ > '• t

to ka 
kiekvienas supras, kacį vai 
džia žmogui yra reikalinga ir 
kad jos reikia klausyti,

Szventas Povylas Apaszta- 
las sako:
tegul bus paduota augsztes- 
nems vyriausybėms. Nes neyra 
vyriausybes, vien tiktai nuo 
Dievo, o kurios yra Dievo yra 
instatvtos.

Dėlto kas prieszinasi vyriau 
sybei, prieszinasi Dievo insta- 
tymui. O kurie prieszinasi, tie 
sau prapulti randa, nes vyres- 
nieje yra ne dėlto, kad reiktu 
bijotis gero darbo, bet pikto.

O nori nesibijoti vyriausy
bes: gerai daryk. O jeigu pik
tai darysi-bijok; nes ne be 
priežasties karda. neszioja.

lupas

visuomene, 
isz vienu 

ar kitokiu pramoninku dis.
> naszaukimo. Ir vėl, būvi draugijai relkal’ųigy. tvar 

vis-ri^i, užbėgti visokiems 'prasi kai

jos sąnariams apverktinas ble 
idant suteikti kovoje už

paszaukimo.
sau žmogus

ka pagaminti, ko tiktai jis pa-’timams pavieniu žmonių reika 
norėtu.’ Žinoma, kad ne. Viens 
viena “bizni” 
vokia, moka ir 
kita ir t. t....

r>

darba gerai nu
veikia. o kits

linga yra tam tikra priežiūra, 
vyriausybe,
si ka 11 el i us pr igu 1 inezia i
retu, suvaldytu ir bledingus

Ir tuo, mat, pamatome kiek draugijos sąnarius isz ju tar- 
viena žmonių draugija suside- po praszalintu.

ga

valdžia, kuri pra
šiltu-

Tai, mat, kam 
val-danezia isz visokios veisles nejreikalin

Ir juom ko-idžia.
Žmogaus prigimimas per 

mato-; daug yra suiręs, — kaip mums 
Szventas pranesza,

lygiu darbininku.
gija yra pilnesne tobu

ne. juom labinus
me jia iszkerojusia in visokias i Basztas

kia drau 
linge?

i

vra kiekviena

prigimimas

“0
Dvasia szyentpji per 

. Perinant
<

I
f •

Psalmisto sako:” 
karaliai karaliauja, o ^^deti 
niai nusprendžia teisybe f

Žinoma, kiekvienos draugi 
jos instatai turi nepriosztarau

DUODAMI KAIPO DOVANOS
O r • ' f

Iszlaimekite didele pini-Prisidekite prie szito dideilo kontesto:
•ine dovana del juso Draugystes, Bažnyczios, Unijos Įjokalo, Policijos 

ar ar Ugnagesiu Departmontams ir 1.1., per czedinima Penn Tabako Lei 
helius ir Honey Moon Tabako Bleszines.
Libertv Bondsus dovanoms

Mes duosime $2,500 vertes 
5 dovanos susidedant isz $500, $400, $300 

$200 ir $100, paskiu 20 kitu dovanu po $50 kožnii. $2,500 visame., Ko- 
žnas Penn’s Extra ir Perm’s Long Citt Tabako Leihelei (iszkirpkte isz- 
lauko juodųjų apvadu) ir kožna tuszezia Bleszine Honey Moon Tabako 

x*
“ t- i

Penn’s Extra (mėlynam pakelyj) |iiba‘.Fenn’s Long Cnt (baitam pakėlyj) GOc., vertes — 100 Balsu.
Penn’s Extra (mėlynam pakrltyj) arba Penn’s Long Cnt (baltam pakeiyj) 30cM vertes —100 Balsu,

Penn’s Extra (mėlynam pakely.ij arba Penn’s Long Put (baltam pnkelyj) 5c., vertes —10 Balsu.
vertes ...... £0 Halsu.

Kontestas Prasidėjo 
Pasibaigs 28 Eebuariaus 

it

< « .• . ...

Pradekite tuojaus czedyti Penn Tabako Leibelius ir Honey Moorų 
Tabako Bleszines, teipgi liepkite savo draugams ta pati daryti..
kikitė savo draugams draugystėse apie szita dideli kontesta, idant ezo-

Kontostas jau prasidėjo. Dar yra laikas 
a del visu dovanu kadangi visos dideles dova

nos bus duoddmi tik szioj aplinkinėje Pennsylvanijoje.
Penkios Didelius Dovanos.

£
f

Ūr

'L

ganedinima ir neszios per stebėtina ilga laika.
_ - a a e • •

/

9 *

Yra tai

?TO

t

Af£i/

dinsite pinigą juos nesziodami.

U. S. Gumini Apsiavimai

py.

.C1 ▼ ;

______________ _ x . Kada atrasite tada busite 
tikri kad apsiavimai su ženklu, priduos jumis visiszka u.j

drūtas dubeltavas nesziojimas, ’tinkami del kožno darbo 
lauke. Temykite kad butu “U. S. Peczetis.” 
juos protekcije.

Parsiduoda visur, .gausite sztore arba sztorninkas 
gal jumis gauti. :
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EXTRA
Smoking s Chewing 

TOBACCO*
i Mtstifactutd 1>y

JPttMNt TOBACCO CO. 
ivukes-earub, pa.

BHMBaiwnwMiKignnBanMMB |.. ....  .... ... ........ •
1 'A-ls k "‘1 ’ ■

Kožna Penn’s fnlmko ir ko/.nos Tiohą 
Cnt tabako už 10c. skaitosi 30 balsu. ,

i'

iOKiiįi

iiW l 
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i
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v 4 ii

Szitas Peczetis Yra Juso Protekcije—
Temykite K.ad Juso Kojos

Butu U. S. Protektavoti R
Temykite del “U. S. Pezeczio” ant kožnos poros Gu

miniu apsiavimu ka perkate. 2“ ' .7'
-- - - - - • • • • * '—^4

Sucze-

United States Rubber Company

<■ ■■

Czedykite Penn’s Extra ir Penn’s
T T niboKiie

u

SmoWafl-'Cliewlng

Honey Moon Tabako Ble-• W« W • • • •'szines. Jie skaitosi už 
Balsus.

i

Lebelius ir Bleszines siuskite 
mums krasa (Parcel Post) arba

Ekspresu, sudek in y iena siuntini ir 
apmokėk persiuntimo leszas. Ant 
siuntinio užraszyk savo organizaci
jos yarda ir atskirai laiszka, prano- 
szd am i k i e k Lc be liu 
siuncziaina.

ai* Blesziniu 
Mes priduosim jums 
Balsus ir karts niib 

karto paskelbsime laimėjusiu var
dus. ' .. r'. •' '

Dabar yra laikas pradėti

įy.-y

įį-įįjįiįjįjį;

Kožftri tnszczla ilonoy Moon tabako 
bleszine skaitosi 50 balsu. Prisiuskite

• cielas bleszines.
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Kalėdų
Linksmu

Žinios Vietines
i —• Panedelije Adomo ir Je- 

vos.
— Visiems Mahanojiecziams 

siuneziame velinimus ant Ka* 
ledji.

— Skaitytojai

■nr

dės dėlto, kad negavęs.
tat kiekivenas

• ■ /

kur urnai negaus blanki), 
gul nueina in savo Local Boar 
da ir pasiteirauja

. Už 
registrą ntas, 

te-

i®’!'1'1

■W
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“Saules” a p 
laikys kalendorius subatoje. 
Neužmirszkite apdovanot ne 
^ziotojus pininginia dovanelio 
už juju višamethii triūsa. Teip 
daro visi, ir mes nepasilikimc 
užpakalyje.

— Readingo kompanijų mo 
kės panedelije Kuczios diena 
idant darbininkai turėtu gra- 
szio ant szveneziu. 
bus linksma, 
aplaikys padidinimą 
ties pagal nutarimą Novembe- 
rio menesije.

— Ant keliu dienu u r lopo 
pribuvo 
nus redaktoriaus
H. F. Boczkauskns, kuris ran
dasi abaze Camp Taylor Louis 
ville, Ky, kaipo kornecistas ka 
riumeniszkoje kapeli jo j 45tam 
pulke.

— Garnys 
kalėdinio 
Marceliams 
drūta sūneli, 
buvo ketverge vakara. Kriksz 
tu tėvais buvo-p. Vik. Lapins- milSt 
kiene su p. l’et. Kubertavi- 
cziu.
da Algerdas —-Alfonzas.

— Salimūnkas Ignotas Pi!
501 W. Spruce ulyczios.

1J

Toji pėde 
nes anglekasiai 

mokes-

praleist Kalėdas su-
Saules,”* < C

paliko puiki;, 
dovaneliu ponstvai 

Lapinskams ' — 
Kriksztas atsi-

t

H'

'b

, ar jam jau 
pasiaustos blankos, ar ne. Jei 
buvo sftmstoS) o jis negavo, te 
gul paima isz Local Boardo k i 
tas blankas ir tuojau iszpildo.

Naujausios blankos iszpildy 
ti nelengvas uždavinys, ypacz.\ 
lietuviams, kur didžiumoj ang
lu kalbos gerai nemoka.

Užtat patariame jiems kreip 
ties in žmones, kurie žino ge
rai anglu kalba ir 
kad jie jiems padėtu blankas 
iszpildyti. '

Visos iszpildytos blankos tu 
ri but Notary Public paliudy
tos.

> J

praszyti,

SeredosGirardville, Pa___
vakara pakylo ugnis kuris pa 
dare daug bledes.
szeimynos pasiliko be pašto-

Ugnagesiai pribuvo isz 
Mahanojaus ir Szenadorio in 
pagialba.

Penkios

ft’CS.b

i

Darbai

Galima

Nanticoke, Pa, — 
czionais eina gerai tik didelis 
stokus darbininku.
czionais uždirbti nuo 10 lyg 1.5
doleriu ant dienos o prasti dar 
bininkai nuo 5 lyg 8 doleriu. 
Lietuviu nors mažai czion ran
dasi bet visi sutikime gyvena.

Czionais 
yra pusėtinas būrelis Lietuviu 
kurie sutikime gyvena, o dar
bai gerai eina ir pribuvusiems 
nesunku aplaikyti užsiemi- 

lietuviszka 
Szvėnto Kr y-

Dayton, Ohio.—

Turime ir 
R. K. parapijep. Pet.

Kudykelis aplaike va*' l/Jaus, bet truputi per maža.

-- Nesenai pribuvo in czio- 
' nais kokis tai bolszevikas isz 
i ClncZigos kuris norėjo sukelti

.... 1 sumiszima, bet tame nepasise-mas kaina ranka. i
■; ; . - į

— Panedelio vakara likos 
užmusztas ant Readingo gele
žinkelio, Antanas Dudonis, 35 

mietu amžiaus.
veno pas savo sese re Savokie- 
nia 528 W. Pine ulyczios, o pa 
ti su vaikais Minersville. Teip 
gi paliko broli ir sesere.

— Nuo
' Gruodžio 15, Local Boardai 

pradėjo jau siuntinėti regis- 
trantams naujasuias klausy
mu blankas, taip vad. ųues , 
tionnaires.“ Blankose yra 
apie pusantro szimto klausy
mu, in kuriuos kiekvienas re 
gistrantas turi duoti reikalin-j 
gus atsakymus.

Lietuviai registrantai tegu! 
gerai insideda in galva sztai 
ka:

kns, 
paslydo ant ledo, iszsinerinda i

Velionis gy-

praeitos subatos.

‘ ‘ Ques

’ ke. Viena moterėlė, kuri ho- 
4‘kas tai asz” 

aplaike žandini ir da pas vai
tą užsimokėjo bausmia.
neiszmaneliu protas susimai-

Į sze ir nežinojo ka daro.
—Diedukas.

■ ■    r*"*

Plainsville, Pa.— Su sziuom 
svietu atsiskyrė 30 diena Nov. 
a. a. Petras Andzeviczius, ku
ris likos palaidotas su bažny
tinėms apeigoms .3 Dec. Velio-

rojo pasirodyt

Bet

M

Visi, kurio lygi sziol buvoi ' 1 • • 1 •

l

nis paliko dideliam nuliūdima 
paezia su ketureis mažais vai- 
keleis ir du brolius Jlioza ir 
Andriu.

**•*

i

/

Duokite jam

WAT E R B U R Y
. • * * -c ( ■ .

Žodžiu sakant—ypacz del Žalnieriaus ar 
laivoriaus 
laikrodėli — visados per ji naudojasi, ilgai už
silaikomas.

Waterbury laikrodelei turi keturis akme
nis.
Yra drūti.

nesiranda geresnes dovanos kaip

Yra tai naujausios mados maži modelei. 
Trismodelei; Paprasto Ciferblato 

$3.50; Radiolite, naktini ir dienini laikrodelei 
$4.50; Rankinei laikrodelei $5.50.

Waterbury Radiolite laikrodelei rodo va
landas tamsije. 
szviesa yra gvarantyta ant amžiaus laikrodėlis. 
Radiumas ta padaro.

ROBERT H. INGERSOLL BRO.
New York Boston Chicago San Francisco Montreal

Materijolas kuri iszduoda

v tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris
tikrai pageibi nuo visokių kentėjimų ir skausmų, 
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DrXOUBR
638 Penn Avė. Pi^sburgh, Pa.

Dr. KOLER yra vlcna- 
} tlnis tarpe Lietuviu da- 

IffiDffL ktaras Plttsburge. Mo- 
, kinosi Varszavoje, siu*

r vairias ligas vyru ir
\ moterų, todėl jas nuo- 

<■ dugnini pažlnsta. Gydo 
* užsinuodiuima kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairlas Ilgas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szaukite ypatlszkai, per lalezkus asz 
negydau. Dr. Kolei* kalba Lonklszkai 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nodeliomis iki 2-v. popiet.

■1. .Ikli'i

t

X 'į dijavo begije 26 m. in- 
y vairias ligas vyru ir

M

NAUJAS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.801 Ė. PINE ST.,

LIETDVISZKA3 ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlalmeja provose už pažetdima Kani- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose 
Lalvose ir t.

B. S. YANKAUS
154 Kasaan St, NEW YORK, N. Y

^wn^n-^rwr^raw^W^^lllOlllll lllinmi~HVH

PAIN-EXPELLER
dabartines gyvenimo aplinkybes privertė mus pa-

1 brandinti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 1i
H

DAKTARAS LORENZ
Vlennntlnis Specialistas PHtsburge.

VYRISZKU
Kuris kalba Lonklszkai ir Rusiszkai

| Pirkite 3?$
*

Klijonkes Dabari
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu [ 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa- J
ii * .. " > II _ _ _ . _ _ •

rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto-
3^į rose visam paviete. K
n* Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti.

Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, 
dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.

Mahanoy City, 
Shenandoah. JSI GUINANS’

KVK h-

Mt. Cannel,

i

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

——$—_
Vieta kur dėti savo pacz ėdžius yra in MERCHANTS 

BANKING TRUST CO.,
Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti, 

rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

BANKA.

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije.
Banka jumis ir norėtu turėti j.us už deposited.

Yra tai reikalingiausia

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton

D M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Trea»».
A. Danisetfici M. Gavuln 

T. G. Hornsby

IH
(3?ĮT*nrnnl

*» k

dideli. .
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo.

už pigesnę čienių.
ff:«T senų tikrą z.__ . __
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami 'žiūrėkite, kad

" ^1* * TMfZADAC”

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
--LL r-. „ */„”*„• Nesi

duokite' apgaut'suklastuotais vaistais, parduodamais
VIVUHp k I

senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiatne 
__ "J , * u ' . ‘.

butų ant pakelio ženklas „INKARAS

Nesi-

t

. Si?
ir žodis

>y JUV-fV. v/ puvmuvt
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose* • < • * • • .« * • V ■ . *

„LOXOL,” o taipgimtisų pavardė, 

aptiekose. Galime gauti ir tiesiog iš mus. 

dvigubai daugiau, negu uz 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, York

Patariame
pirkt buteliukų už 6sv centus, nest jaftie yra gyduolių į

wwarrnii m m r.... „m,, iiBn<riirn irw 11 nmflriįin««iiufti

Dr. O’Malley
Gydo Patrūkima

Nepaisant kaip ilgai sergate, 
per stebėtina Chemic-Electro 
būda. Be peilo, be operacijos ir 
be patrotimo laiko arba kitokio 
y1-1. ii ..i! 1_J„

<
v

LIGU

OFISOS
Nog 9 ryte lig 8 vakare.

VALANDOS 1

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedoliomtš nog 10 ryte lig 2 po-piet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
4,

UNION 
NATIONAL 

a - RA Mlf i

L

I 
II BANK
\ MAHANOY

» 4' j. j* -

i
CITY-
k.• TiF

X

Capitol Stock $125,000.00
! SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
JI. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vlce-Pres. I 

)V. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet, 

Suimtomis, 9 ryte lig 12.
r.-o-err-nn^ , n i « i H ,T

F. NOONAN,Vlce-Pres. t
W. KOHLER, Cashier

« i
j! I

iii D
$I 
i •u . v v'

ii DR. JOHN D. RILEY
'! Specialistas Akiu, Ausies. Nosies,
'A Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu!'

$ L
fe

Vyru ir moteres ligas, y

200 E. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.

ligų.

si $

. ' ' 1! " <1 ' «. ’’ ' - t j.

Nėra tokio Namo idant nebotu kokios nors Muzikos
Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose. •

S 4

Columbia Kalbamos Mašinos.
1 " iW 1 ’

Columbia Lietuviški Rekordai.

i

■ ą

balsą ir grajina 10 ir 12 colinius rccordus,
Kaina

Columbia Graf anol a aukščiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną <■_«_ f „ _ .. ' •» »_ ____JI_ _ •

10 Celiniai Kaina 75c.

Nčra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles. 
Todėl neturi but Šeimynos, kurioj stokuotų Sh» rekordų;

W. TRASKAUSKAS
užsiėmimo. Kodėl kentėti kan- 
czias patrūkimo? jaigu pagiaL 
ba randasi teij) arti. Ateikite 
asabiszkai arba raszyki.te pas 
mane o aplankysite pamokinan
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar
kiu del apmokėjimo kasztu.
Du skverai, 5 minutai ateiti in

b a randasi teij) arti.
JS

GRABORIUS-

&
I
z 
?

f

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Sis.oo

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antrą prekėje iru&fiko 
torą-’ir įvarsirituoja^užgąnėdinimą. (Įrajina 10 ir 12 colinius reMor-

' 4’ ........................

Laidoja Kunus .Numtruafa. Pasamdo 
rlglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dalgius Įr 1.1.

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka«
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358~ Darbininkų Marseliete ir Sukeikime kova
*E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už šilingčlįir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)
E 1166 Stikruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupe ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyšiusir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntč mane motintlfc
E 1246 Giesme į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokictka-polka ir JClumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka.
E 2395 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.

•E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.

.7Big Woody, Manitoba, Ka
nada.— Szaltis czionais pasiu- 
tiszkas, nuo 1 Gruodžio lyg 8 
dinos buvo 26 augszeziau žiro, 
Rugepjute szimet buvo gana 

'derlinga, isz 7 buszeliu bulvių 
surinkom 150 buszeliu, kožna 

I bulve svėrė konia penkis sva
rus. ' Ta ja žeme aplaikiau nuo 
valdžios už dyka— 160 akeriu.

X

in mano ofisą isz visu geleszko- 62o w. Centre St, Mahane, cit,, r»
£liu. Lietuviszkai galima susi 

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street

> •

| 'gPhone. Kensington 1106 W |
1 DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

tPhone. Kensington 1106 W

gave paliuosavima nuo karino 
menes, dabar ta paliubsavima 
žudo. Todėl visi registrantai 
lygiai.ir tie, kur pirmiau buvo; 
jau paliuosuoti, privalo iszpil
dyti klausymu blankas i. 
ūmai sugražinti 
Boąrdui.

Kas prideramai 
blanku ir nesugražins ju per 
septynias dienas nuo dienos, 
kaip- tos blankos buvo iszsiuns 
1os isz Local Boardo, arba kas 
duos neteisingus atsakymus, 
bus sunkiai baudžiami kalėji
mu, arba paėmimu karinome 
non, be jokio pasiteisinimo.

Jei kas permaine savo gyve 
nimo vieta, turi tuojau pra- 
neszti Local Boardui savo nau 
ja adresa, kad Boardas žinotu 
kur jam blankas pasiunsti.

Jei Local Boardas bus kam 
pasiuntęs blankas, bet‘ regis- 
11 an tas ,dol kokiu nors prie- 
žasczhi, nebutu gavės, jis vis- 
tiek negali teisinties neiszpil-

Wilkes-Barre, Pa.
. Bet ne visi žeme gali aplaikyt,

savo Local

neiszpildys

o ypatingai prusai ir austrijo- 
kai, szeip visiems dalina kas 
tik prižada ant josios apsigy
veni ir dirbti.

Vhi-Mount Carmel, Pa.
cas Bumerevicz puolė trepais
vienam isz czidnaitiniu kote
liu, husilauždamas sau sprftn-

„ Ai- norite dašižinoti, 
. dykai, sekretą kaip pa- 
1 luosuoti savo vyra nuo 

gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtus 

A savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir Jumis, 
jaigu priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus 

nelaukite kad nebutu per vėlu.
. Mrs. L. Piasecka, Dep. 241.

4/

Atidaro nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet.
Nedėlioję 6 iki 7. vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
<» Oi o ė* <o o —

I, .
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A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

' • • 
, • • ■i

Kaina

savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados :nb- 
dus? Nėra geresnės Grafanolos šiandien'už tuos piningus.

^30.0 0

E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.

I’E 2159 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Vamylčjau vakar ir Draugė, Polka*m?.zui ka, Orkestre
E 2224 Mano laivas, Daina ir | sveikatą, Maršas. Orkestrą.

j K IKI Tekfcjo saulele, Kada^ jojau ir Stumbriškių pol.. Armonika
• 1 2224 Mano laivas, Daina ir Į sveikatą, Maršas. Orkestrą.

E 1152 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant*
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E t 2342 ■'Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus gerinusi lis muzikantais^kli 

rasite vien tikint rekordu ,.Columbia'*.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 

ir už tą pačią kainą.
Užsakydami nuo musų rekordų paminėkite aičkiai jonu inc ra. Už- 

• sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip ^doleriai.
Reikalaukite innsų naują Kataliogą Columbios Lietuviš'ioų rskordų

? 
z

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto 
tu. kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipir 

kokiu tik nori ir

SJ5S.OO

• arils- 
Nusipirk šitątų. kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje 

Grafanolą iš kurjp gali jšgirst visų artistų balsus k

Kaina - - *

UNIVERSAL SALES HOUSE,
205 En»t 14-th. St Now York

a Iszinokiname vyrus ir vaiki- 
yJ5L nus balberiautl in 4 ar 6 sau 
Ajugtax vaitos, bukia bosas ant saves 

uždėkite savo locna sząpa.

Nosohoffs'

Pittsburgh. Pa.

> kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.KA ISZRASTE
1 ? 

z 
? 
?

o. i.
Jeigu norite nusipirkti kalbamu mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito- 
niški} reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ihistruoto Katallogo.da, mirdamas in kėlės valan

das Ashlando ligonbuteje. ,
— Arti czionais, miestelije 

Kulpmont Antanas Palemba 
nuszove ant smert Angela 
Agriesta, abudu yra Italais ir 
badai prigulėjo prie juodosios 
rankos. 
Hazletone.
nėjo Agriestui, buk tasai iždą-

valtes, bukia bosaH ant save? 
uždėkite savo locna sząpa. 

A Dirbk del saves. Apie dau-

Barber School, 1202 Penn Ave.
' v .. • ■

r ■ :■r„ ’ . ' r '

glaus raszyk ant adreso.

V-:

t
kui'lojo yra apie 400 iszradi- 

’ mu, kurie gall bute reikalingi 
, kurią likos iszlalsta ant žan-
(loimo

’ į f Del I TMm T I raiti ir I r. r/1r r» t a

LIĖTUVISZKU ISZRADEJU

koki £>elna iszradimai Jau at-
■ V avm • " r , 1

Jaigu. manai apie iszradimus, 
raszyk/ Ltetuvisžkąi reikalau
dama knygutes, kuria iszsiu- 
sime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATW OFFICES INC.,
" 7

Tai yra Lietiiviszka Knygute, 1 /

Reikalaudami iš Kalbamu Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant šeiniau nurodyto Adreso. G
TO

DEP.fi
į

1 Isz' knygutes tos daslžinosite
COMMERCIAL CORPORATION"

. , . rięsjto ir dar gali atnoszte,Hr t
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Žadinto j u suemo 
Palemba užmeti-

vjnejo palicijei visas slapty
bes drauguves.

I
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■ Naujos Plunksnos del Lovos $6.50 j 
I Nąujoa .pąduszkos $L25 pora. Pil- 
I no didumo ir voga gvarantyta.
I Visos naujos ir czistos plunksnos.
■ Geriausios 8 oz. materioląs. Ra- 
I szyklte o gausite nauja katalogą.
I Southern Feather and Pillow Co* 
I Dept* L.-166. Greensboro, N* C.
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160 N. I'ifth Avenue
CHICAGO, ILL.
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