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MOTERE SU PEILIU API- 
PLESZE VYRA.

— Mrs.Flint, Mich. — Mrs. Effie 
Jeffries, vietoje naudoti revol
veri kaip tai visi banditai da
ro, tai panaudojo ilga mėsini 
peili ktlri atkiszo 
Vladui Vasilevskiui, 
damn ji ant ulyczios kada ėjo 
namo. Iszkrauste jojo kiszenius 
paimdama viso septynis dole
rius ir auksini ziegoreli. Už ta- 
ji darbeli pana Effie likos nu
teista ant dvideszimts metu in 
kalėjimą.

TRYS ANGLEKASEI UŽ- 
MUSZTI EKSPLOZIJOI.
Vasper, 'fenu. — Trys angle- 

kasei likos nžmuszti o keli su
žeisti per eksplozije gazo Vas
per kasyklosia. Nelaimingu kū
nai likos baisei apdeginti. Ba- 

eksplozije kilo
birkszties isz telefonines bate
rijos.

lia i nuo ki

A

X

in krutinę 
sulaikv- PUIKUS NAUJI METAI 

CHICAGE.
('ll ieago.

cz io nais

LIETUVISZKA MOTERE 
NUŽUDYTA, BADAI PER 

SAVO VYRA.
Chicago. — Ludvika Bra

zauskiene, 40 m. 3159 S. Emer
ald Ave.,
Buvo manoma, kad ji mirė 
nuo munszaino. Jos vyras Jo
nas Brazauskis, 48, 
gralxiriu Stasi P.
3319 Auburn Ave., pasiimti la
voną. 1'asijS, koreneriui leidus.

liko rasta negyva, 
manoma,

paszauke 
Mažeika,

lavonu pa/ieme pas save. Gra- 
borius bei’edydamas lavonu pa 
temijo, kad \ isas kūnas yra su
daužytas, o nuodugnesne egza- 
minacija parode, kad ir galva 
yra perskelta, nuo ko moteris 
ir mirė. Tapo paszankta polici
ja, kuri tuojaus, veliones vyra 
Joną aresztavo. Bet jis bu.,y 
tiek girtas, kad ir ikisziol poli
cija Jieinstaugia ^dorumai su , 
juo susikalbėti.

Pu i k ei apvaiksz- 
vziota czionais Nauji Metai. 
Keturi likos nužudvti o vienas 
mirszta ligonbuteje, 
girti žmonis likos 
bet girtųjų galima buvo maty
ti ant kožnos ui vežios. Gvven- • • 
tojai taja diena praleido su- 
virszum milijoną doleriu ant 
visokiu smagumu, 
tant kiek iszduota ant gnzutes 
ir alaus.

Detroit, Mich, 
kosnužudyt i du 
( 
ant pasveikinimo Naujo Meto. 
Guzule pylėsi visur kaip van
duo, nes isz Kanados 
lengva pristatyt.

Wilkes Barre, Pa. —

o tik du 
aresztavoti,

nepriskai-

- Uzionais li- 
žmonis. Isz- 

luota arti du milijonus doleriu

ISZ buvo

Prolii- 
bicijos agentai paėmė 387 dėžės 
bonkucziu alaus isz Reichard & 
Weaver bravoro. Praeita meta 
czionais mirė 79 ypatos nuo 
mnnszaines.

79 ypatos

KARUKAI SUSIDAUŽĖ, 
14 SUŽEISTI.

Wilkes Bafre, Pa. - 
riolika žmonių likos 
kada karukas pripildytas

Meile del
uždare lupas

Ket il
su žeist i

karukas 
linksmais keleiviais apvaiksz- 
(‘ziojenti Naujus Metus, trenke 
in tuszczia karuka arti West- 
more ant Wilkes Barre 'frac
tion Uo. Karukas užsidegu but 
pribnvia ugnagesiai užgusino 
ir iszgialbejo sužeist uosius.

kiirie ne

pokeriu aut smert

vaikai apsakė

VAIKAI NE NORI ISZDUOT 
MOTINOS KURI NUŽUDĖ 

SAVQ.XXRA, 
Hamilton, Ont. 

savo motinėlės
dviejų yuikn Juozo Bųjtoviczo 

nori nieko liudvti 
prieszais savo motina kuri su- 
musze su 
savo vyra.

Isz pradžių 
visa atsitikima kuri mate na
mie ir ant joju iszpažinimo mo
tina ir keturi vvrai likos aresz- •
tavoti. Bet laike teismo, vaikai 
tylėjo ir nenorėjo paantryt ka 
mate. Kada atvedė keturis vy
rus priesz juos, vaikai uždengė 
savo akutes su delnais ir neno
rėjo žiūrėti ant ju.

New York.

tije praeita meta užmuszta 
318 žmonių.

2318 UŽMUSZTI PRAEITA 
META.

- Automobiliue- 
sia nelaimėsią New York o vals- 

O
Paežiam mieste 

New Yorko užmuszta 902 žmo
nis, o (Jruodžio menesijv žuvo 
166.

PAVOJINGAS BAMBILINIS 
PASILINKSMINIMAS.

Reading, Pa. — Per tris die
nas palicije jeszkojo 
Tamosziaus Žielinskio,
nas palicije jeszkojo 19 metu 
Tamosziaus Zielinskio, kuris 
pasieni i a s dvi mergaites po L5 
ir 19 metu in pavogta automo
biliu iszvažiavo parodyt joms 
gerus laikus. Automobilius pa
gedo arti Princeton ir visi try 
rado prieglauda 
tam name kur per 
nieko negero ir nevalgo. Kada 
juos surado visi buvo pusgyvi.
NUŽUDĖ SERGANCZIA MO
TINA PER NAUJUS METUS.

Philadelphia. — Už tai kad 
jam motina ne norėjo duoti $57 
ant pragarimo, 
chard Smith, 
uli. nuszove ant smart savo 
serganezia motina 57 metu, ka
da toji gulėjo lovoje. Tragedi
ja atsitiko per Naujus Metus.

Kada ji palicije suome ant 
rytojaus ir paklausė del ko ją
ją nužudė, tai paszauke: 
nužudžiau savo motina, bet del 

” Ma
ža mergaite mato kaip Smith 
pasiėmė revolveri ir nuėjo ant 
virszaus kur gulėjo motina, bet 

no nnoriėdflin.

8
senam apleis-

t ris dienas

metu Ri-
209 Greenwich 

ant smert

17

Peip

ko, tai begaliu suprasti.
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NAUJAS TILTAS ANT ATMINTIES ŽUVUSIO KAREIVIO.
aut atminties 

kares isz toju mi'/sto. Molina kareivio paszventino tilta su
R 

1.   IWM.IIII,    R I 1.1 II MM. M .1 III■■IW.RMR.R I HI. W ,^RI , į ||||T1| 11,11

Isz Visti Szaliu

Koy 1 lend t litas per 'I 
pirmutinio žuv.usio kareivio Įniki 
aszaromis.

Tęs

NUŽUDĖ GASPADINE IR 
PATS SAVE.

('hieago.— Už lai kad geide 
ji iszgialbet mm užsigerimo. 
ant smert nuo iniinszaiiivs.dll ; 
zefina Svlkiene, 9928 Houston i

Soiit Ii ('hivago, likos nu , 
szauta ant smert per burd!ii i 
gieri Stanislova Kaczinski, kn 
ris supratęs ka padare, palindo 
sau kulka in smegenis. Lindi-i

('hieago. — 
iszgia I bet

a ve.,

laure upe arti ('levelaial, (ta., Ii k<>s užvardytas 
(»

TUKSTANGfZEI TRAUKE 
IN SIBERIJE JESZ- 

KOTI i AUKSO.
Prie Aldeno, 

surastas

4
7Kopenhaga. •

likos

APIPLESZE

BOCZIOWMU ~ 
Z r.filter

ISZ LIETUVOS
A ZKOWKKf, Fren. & Mfr A 36 METAS
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VILKAI UŽPUOLĖ ANT 
VAIKU.

Rokiszkelos, Rokiszkio vals. 
k o r.) — Ei

nant vaikinams isz vakaruszku 
užpuolė juos keturi vilkai. Tie 
suspėjo sulipti in 
kutiniu laiku Rokiszkenuose 
taip vilku priviso, kad net vie
tomis .dienos laike lankosi kai
muose. O nakties laike tai 
sados užgirsi, kaip szunis 
do. Ginklu žmones neturi.

elges. Pas-

VI- 

iniu-r>

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Bažonne, N. Y. — Prieaz Ka
lėdas ncdeldieni, nakties laiku 
czionai atsitiko uknis Vinco 
Ruzgioužeigos vietoje. Sudegc 
viduje lubos jr kitos budinko 
daly.s. Padalyta nemažai nuos
toliu. Ugnies priežastis — es
anti isz numetimo kieno ten ci
garete.

Pajutus durnus, szuva pradė
jo staugti, todėl gyventojai su
kilo isz miego ir vos tik spėjo 
naktiniuose marszkiniuose isz- 
sigelbeti.

garėto.

eĮJi
I
I
JMi i

"i

Ii

J

il
1iti

HAZLETONE RANDASI 19,- 
000,000 TONU ANGLIŲ.
Hazleton, Pa. — Pagal inži- 

tai po 
i neda- 

lypsteta anglių 19 milijonu to
nu, kuriu verte yra apskaito
ma ant 200 milijonu doleriu.

Lehigh Valles angline kom
panijų sako buk 
da neiszkas o
tokiu budu angli iszimtu isz po 
žemes, kad nebūt u jokio pavo
jaus idant miestas ingriutu.
NEPASISEKE ISZGIALBET 
KŪDIKI NUO SUDEGIMO.

Philadelphia. — Penkių me
tu Stasiukas Demskis

tyrinėjimą,merui 
sziuom miestu randasi

tujų anglių 
jeigu ir kastu, tai

sudegė 
ant smert, o jojo molina Katre 
ir trijų metu vaikutis baisei ap
degė, kada motina stengėsi nž- 
gesyt liepsna ant kūdikio, ku
rio' szlebukes užsidegė nuo pe- 
cziaus, nes prie jojo art i sėdėjo. 
Motina ir kūdikis randasi Ta v- 

* , I 

lor ligonbntiije pavojingain pa
dėjime. , !

Motina pribėgo prie kūdikio 
o kitas mažiulelis laikėsi už 
.motinos andaroko. Abudu taip
gi likos apimti liepsna. Motina 
stengėsi užgesyt liepsna ant 
kūdikio su rankomis, ant galo 
pagriebė abudu, 
laukan.

Sztorninkas Antanas Kiszio- 
nis matydamas motina ir’ vai
kus liepsnoje, pagriebė kaldra, 
kuria užmėtė ant juju ir užge
sino liepsna. Pirmutinis kūdi
kis tuo mirė.

iszbegi huną

1I.■i*
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J
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UŽPUOLIMAI PLESZIKU.
Panevėžys. — Apiplesze. 

apie 17 vai. 
ant kelio Panevežvs — Velzvs • « 
czvertis kilom, nuo miesto 
apiplesztas važiuojantis Kuli- 
nauskas Antanas. Isz jo atimta 
150 litu, 04 rubliai rusu popie
riniu pinigu, apie 30 rubliu ošl 
markiu ir vidaus pasas. Užpuo
lė buvo 2 asmenys, 
kariszkais rubais.

Lapkriczio 21 d. Juozą Alen- 
czika isz Katkų k., 
valscz., einant isz Panevėžio 

gatvėj užpuolė du 
pleszikai ir atėmė isz jo invai- 
riu daiktu maisza 
lit.

Lapkriczio 23 d.

kilom.

Urszule 
Rakowskiene, laikanti rest ora
cija ant 788 — 3rd Avė. susi
lankė kostumeri, tula John Ke
lly, prasta darbininką, bet la
bai n usi lesu s i tarpuszveildziu 
mnnszaines. Kada svcczirtfc in- 
valge net iki 85 centu, Rakow- 
kiene pasako jam kaina. Szis 
supyko ir pasako: “Tas baisiai 
perdaug”! ir norėjo iszeiti ne- 
užsi mokėjos.
policmanas, kuris nuvedė Kel
ly polieijon iszsimiegot i, o ant 

pasodino ji 
szaltaja už

Brooklyn, N. Y. —

BANDITAI
AMERIKONUS ANT $10,000.

London. — Septyni Ameri
konai kaipo ir kiti pasažj/'riai 
kurie radosi tam paežiam va
gone, likos apipleszti per apsi- 

j ginklavusius kiniszkus bandi
tus terp Pekino ir

I Nuo Amerkionu |
szi ml s
Banditai buvo apsiginklavę in 

re vol- 
Kitam vagono radosi

apsirenge

Piniavos

Tada insimaiazo

rytojaus teisėjas 
dviem dienom in 
nusigėrima.

— Isz nakties Gruodžio 31 
d. policmanas Fox pagavo dii 
vagiliu kurie buvo treczia kar
ta iszplesze Pr. Narvydo krau
tuve ant 114 Union Avė. ir jah 
bego ulycze. Policmanas. viena 
isz vagiliu szove ir sudaužė 
jam rankoje bouka. . su per fu- ” > *• « eW’ • ^hmJ***1 ■ r *“ ■ * •'* *n * 4 F*"mu, kuna ,ps drang su Kitais 
daiktais isz k rifu tu ves pnstve-

rr■ Tien Tsin. 
paėmė dė

tu kstaiiczius doleriu.

IIi upes Siberijoi 
auksas ant 51)0 ketnrkanipiniii 
kilometru ploczio.
firdv apie tai, pradėjo kelianti

i in lenais tukstanrzeis sn vilcze

la
< rninku .tosios baisios I ragei Ii jos i ’ 

Į ' 

pralobimo. Lyg sziolei jau pri 
buvo apie deszimts tukstanrzel i 
jeszkotojai aukso.

i

KwU-albuaxUir-1 NAUJAS ISZRADIMAS SU 
ILGU VARDU.

Basic. 
! profesorius 

komotyva, kuris siitanpi
; pusi1 (‘nei

duktėbuvo 7 met u Jadvigute, 
nužudvtos moteres.

CHICAGE YRA 95,000 
BEDARBIU.

,.,,.Qiicago, -r 
bo biuras paskelbė, 
vagoje ,špilio laiku yra

t •
«*■

Puszalato <r n

vertes 185
i karabinus, granadus ir
[ verius.
I pilna angliszku karoiyiu, kurie
! nieko nežinojo apie Apipleszi-
I ’

i ma, tik tada kada, kimduktoris 
j apie tai jiems praneszC,.

kad ( hi- k
l neina-į 

žiau 9d,000 bedarbiu. Nekuriu! 
ju kenczia labai dideli skurdu, i 
o mažiausia 2,(KM) bedarbiu \ ra !7 « I • < r

benamiai ir turi kęsti dabartį-! rrs įszrasti kitokį t
nius didelius szalczius gatvėje, 
be pastoges, nes .
prisiglausti, kadangi 
prieglaudos yra jau senai per 
pildytos.

Policijos 
liūs sako, kad 
darbus yra padidėjęs 
piktadarybių. Bedarbiai netu
rėdami isz ko 
pleszimu, kad nors tuo 
gl 
stoge nusisamdyti 
kąsni nusipint i — 
gi žmogui isz bado ir

DIDELI SZALCZEI — DAUG 
ŽMONIŲ SUSZALO.

Baku, Azerbedžauas, — Vi
ii že jo 

;o pūgos.

"i
*1

I

I
PIKTADARIŲ AUKA MIRĖ.

Panevežvs. — Lapkriczio 23 
d. Panevėžio ligoninėje mirė 
Macziulyte Marjona, kuri buvo 
nežinom u.piktadariu oerszauta 
Gelažių m. 22

ir sudaužė
Z U
I
ii■

* “ I •'A'" < f1'*'1 R*Mp**| ■ ? * • '■4* "» '* "T* '< . I)"mu, kuna ,pfc a rang su kitais itLapkr. sz. ni.
Tulas szveicarns 
iszrado nauja lo-!

‘ aPle soj Kaukazijoj užėjo dideli 
ijos, tik žmonija Iu- į szalcziai ir sniego pūgos. Ne

pratę prie dideliu szaleziu zmo-

DAUŽOSI PER MORDAS.
al),e so.j Kaukazijoj

o*

res neszėsi t tuomM' VngiUš'tiu- 
sigandes pakrito ant žemes, ir 
policmanas abu/chi už apykak
lių sugriebęs, nusivedė stotim 
Policijoje abu vagiliai pasta
tyti po kaucija $1,500 kiekvie<« 
nas. Vienas isz vagiliu atrodo 
Italionukas,kitas taip kokis. 
Abu menkueziai vaikezai, td- 
del buvo instabu, kaip jie al- 
plesze grotas, kurias Narvydas* 
tik ka buvo indejes. Manoma, 
kad jiems padėjo kiti, kuriuos 
tikimasi suimtieji per teisina 
iszduos. — “V.”

Lietuvos Seime iii vyko 
kuriosq žemes ūkio 

ministeris jkun. Krupaviczius 
gavo nuo karo ministerio Dau
kanto iii žanda.

Sakoma, kad ginezas 
svarstant žemes klausima. 
Kraszto apsaugos bei karo mi
nisteris Daukantas 
kaltinti. Seime kun. 
ežiu, kad szis 
fortu žemes savo giminėms ir 
draugams.

Kun. Krupaviczius atsakęs, 
kad jis esąs žemes ūkio minis
teris ir galis dalyti žemes kam 
tik jis noris.

Bet p. Daukantas 
kad ant fortu žemes 
didesne gale, nes jis yra krasz
to apsaugos ministeris, o vis 
dėlto jis savo giminėms tu že
miu nedidinąs.

Seime kilęs toks triukszmas, 
kad ministerial puolė 
prie kito ir karo 
Daukantas rožes žemes minis- 
teriui kunigui K rn pa vieži u i in 
žandu;
MM*** I II. ■UI— .!■—                 IMI .1.1 . ■ I.I—UIB, » ■■.III

VAIKU APSAUGOJIMAS.

inn-
sztvnes<> lokomoti-

i profesoriaus
1 loehdruek- 

k on dei įsa t ionsdampflokomo- 
ti\’e — yra perilgas. Tas var-

vo vardu, kadan’ •> | > ’ > \ ( I I ’ < < I 5 I \ < < V 4 1 1

jie neturi kur 1 duotas vardas
visokios

7

labai del to kenczia. Dali 
randama

nes 
žmonių 
negyvai.

Baku miestas 
paskendus ir darbai naftos lau
ku osu pasiliovu. Praeita naktį 
rasta asztuoni žmones suszale.

Visoj Transkaukazijoj susi
siekimas geležinkeliais sutruk
dytas.

p*

snsza lusiu H

I
1

kilęsI'as var- 
į das reiszkia: didelio spaudinio 

lokomot i-

I visai sniege žemes
virszininkas Uol-|
I delei szios be- 

skaiezius!

gyventi stveriasi!
SUSI-

gura kondensuojąs
j vas.

I PARASZE 11,000 ŽODŽIU 
ANT POSTKARTES.

Itvmas. -
griebti kiek pinigu kur sau pa- Durso isz Lee

pradėjęs
Krupavi- 

dalijas Kauno

Profesoris Nikola 
universiteto 
raszy 1 i 1 I

Z

■ce
duonos ana diena užbaigė

negu mirti 000 žodžiu ant postkartes (at- 
szalezio' virutes) Arba 200

prie viso szio miesto turtingu-1 54.280 litam. Taji smulku rasz- 
ta gaivina 
padidinanti stiklą.

ir

i eiliieziu su

skaityti tiktai per 
Raszvmas

ISZ BADO IR VARGO NO
RĖJO PASKANDYTI VAI
KUS IR PATI SAVE.

Ant

Diena penktą

mo.
Bet dar blogesne padėtis yra

New Yorke. Teif bedarbiu skaijjam užėmė du menesius, 
ežius siekia 300,000 žmoniii ir '

be ralienei Elenai kaipo Į)asveiki-
žmonių ir 

apie 00,000 bedarbiu yra 
pastoges.

fa ja post karte nusiuntė ka-

nima ant Naujo Meto.

.is>

%i
HmW«•••••• »»*>****»m -M*

M
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KRIKSZTO MOTINOS DEL NAUJOS STOTIES.
Ogden, IIlinojui pesoneiOgden, IIlinojui pesenei likos atidaryta nauja geložkelio 

Union Stotis. Krikšto motinos buvo szitos rūteles. Gal ne vie1- 
nas geistu tiek patogiu krikszlo motinėlių ant savo krikszty- 
nu.

Budapest, Vengrai. — 
Malgavietos tilto, prie upes 
Dunajaus, palicijantas pamate 

•ant tilto tęva, motina ir keturis 
mažus vaikus.
prispaudinejo vaikus prie krū
tiniu, rodos atsisveikindami 

atsisveikinimui

tilto.

Tėvai jaustai

rodos 
uit visados. Po 
tėvas Rudolfas Vajetecky, pa
griebė vyriause sūneli imuos- 
damas ji in upe, mokina pagrie
bė penkių metu dukrelių teipgi

(

bando inmost i jaja iWriipe, bet 
palicijantas greitai Jlfiszokes 
prie motynos, iszplesze mergai
te, paszauke in pagblba žmonis 
kurie vaiku, isztrauko gyva ir 
nuvėde visus ant palicijos.

Ant palicijos pasirodė 
Vajalecky norėjo 
daryti gala po tam pats su pa
ežiu » ketino szokti in upe. 
Pries kare turėjo jisai pullju 
kronui ir biznis ėjo gerai, lies 
po karei viskas dingo ir pasili

kę, netureda- 
nei darbo per 

puse meto. Szeimyna guledtivo 
parkuosiu arba stoty šia, o ka
da žiema atėjo ir negalėjo su
rasti jokios prieglaudos, nuta
rė surasti atsilsi szaltam 
denije.

palici jautas

buk
visiems pa-

ko dideliam varge 
mas pastoges,

va n-

Worcester, Mass. — Vietines 
rjetnivu/Szv. Kazimiero^ baž- 
nyczios klebonas kun. J. J, Ja
kaitis sunkiai serga.

atszoves, 
jis turis

vienas 
ministeris

vai-

iriatomi
ten kur tun

• v *ir vezi-

važiuojanczio. 
būti.

Netinkama Cziužinejimo 
Vieta.

Gatve yra prasta vieta 
kams rateliais cziužineti

Dažniausiai vaikai 
kurie ežiu ž i ne ja
važiuoti automobiliai 
iriai.

Pavojai aiszkus. Atsakomy
be atsitikus nelaimėj puola ant 

Taip neturėtu
Puse atsakomybes turi 

būti ant tėvu, kurie leidžia vai
kams ant gatvių žaisti.

Insikibimai in Vežimus.
Szimtiu vaiku visa savo gy

venimą yra paliegiami arba vi
sai užmuszami, kuomet jie už
siima pavojingu paproeziu, tai 
insijtabinti jn vežimus ar auto
mobiliai. Daugiausiai tai daro 

mergaites kar-vaikai įfors ir 
tais mėgina.

Chicago. —
Gruodžio, mire 20 metu Jonas, 
sūnūs Jono Vaiczaiczio, palik
damas dideliam nuliudimia tę
va, motinelia, sesutia ir broli, 
kuriu nuliūdimas yra neapsa
kytas nelekia teip puikaus 
jaunikaiezio. Nuliūdus szeimy- •
na szi rd ingai dekavoje krike
tu tėvui Juozui Balnevicziui ir 

mot yna i Marijonai 
Meconieniai už pnikes gėlės, 
kaip ir visiems pažystamiems 
ir giminėms už dalvbavime lai
dotu vesią.

kriksztu

——   —■ ■ .m —.in

Nelaime atsitinka kuomet 
vaikas paslysta, uola ir kitus 
vežimas važiuojantis isz už|>a- 
kalio ji suvažiuoja.

Kaip tėvai taip ir vežikai ne- 
sza atsakomvbe 
sulaikymui.
niszkinti pavojus tokiu papro
eziu, ir priederme kiekvieno 
vežiko neleisti vaikinus insika
binti in vežimus ar automobi
lius.

Guzikai ir Maži Vaikai.
Visi maži vaikai palinko dė

ti viską in burna. Ir dėlto rei
kia visus mažus daiktus ku
riuos jie galėtu nuryti padėti 
jiems neprieinamoms vietoms,

Beveik visi žaislai kurie 
jiems duodami kariais iszyra, 
ir nekurtuos mažos daleles gali 
insigauti in burna. Kasmet 
mirszta daug vaiku isz prie
žasties nurijimo guziku, szpil- 
ku ir kitu mažu dalyku.

tu nelaimiu 
Tėvai turi vaikus
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SAULE 1

KAS GIRDĖT Padekavones nuo
Musu Skaitytoju.

Rastini. Tada ponas parasze
< • < * i. a a * *

Lietuviszkos Pasakos.
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Ameriko žmonis yru apgau
dinėjami kožna diena ant 300 
tukstaneziu doleriu per duon
kepius, pagal užmetinejima se
natoriaus Capper isz Kansu.

Jisai darodo, buk duonke
piai vietoje kepti kepalėlius 
duonos po švara sunkumo, tai 
kepa tiktai dvileka uncijų ir to
kiu budu uždirba sziinta mili
jonu doleriu kas metas.

Senatorius Capper
stengsis perstatyti kongresui 
bila, kuri priverstu duonke
pius kepti svarinę duona po 
bausmia.

daba r

Laike teismo ant persiskyri
mo Mrs. F. D. Scott, pati kon- 
gresmono isz Miczigano užine- 
tineja savo vyrui, buk jisai pir- 

. kinejo ir pargabendavo guzu- 
tia isz Europos del savo drau
gu arba kitaip sakius, užsiim
davo butlegerysta aut didelio 
laipsnio. Kada parvažiavo ne- 
senei isz Panamos, parsivežė su 
savim kėlės baczkas arielkos ir 
pilna kupara bonku geriausiu 
gėrynių. Valdžios sznipai ji ne
sulaikė norint# 
gerai žinojo.

Ka daryt, juk tai “didele žu
vis” kurios niekas negaudo, 
tiktai mažiulelius visaip pri- 
spaudineje ir aresztavoje jeigu 
randa pas ji puskvatierki.

apie tai gana

Suraszas parodo, buk 1924 
mete Suv. Valst. radosi tiek au
tomobiliu, jog ant kožno sze- 
sziu žmonių pripuolė vienas au
tomobilius 
parta tai ju buvo 17,700,179 ku
riu verte yra 10,620,107,400 do
leriu.

Po milijoną ir daugiau auto
mobiliu turi sekantieji vals- 
czei: New York, California, 
Ohio, Pennsylvania ir Illino- 
jus. Tame mete likos padirbta 
3,580,000 automobiliu isz kuriu 
300,000 likos iszsiunsta 
tus sklypus.

Pasirodo,

jog

Pagal vaistini ra-

in ki-

kad prohibicija 
Dedei Šernui pusėtinai bran
giai pareiną. Nuo laiko, kai 
1920 metais ponas Volsteadas 
patupdė ji ant vandens kubilo 
ir paleido važiuoti, jis praszvil- 
pe jau,netoli 50,000,000 (pen- 

,kiasdeszimt milijonu) doleriu- 
ku.

Indoinu, tai kad prohibicijos 
iszlaidos kas metai vis stipriai 
didėja. Pa v. pirmais “sausai
siais” metais (1920) buvo isz- 
leista mažiau nei 4 milijonai 
doleriu; antrais, taigi 1921 me
tais — Šio milijono; 1922 — 
/milijono; 1923 m. — Oli 

’ milijono; 1924 m. — 9 milijonai 
doleriu; 1925 m. — 10 milijonu; 
1926 m. numatytu 11 milijonu 
doleriu.

milijono;
1923 m.

Norints prohibicijos szpiclei 
karsztai stengėsi priverst pro
hibicije ant žmonių sprando, 
bet jiems tasai nesiseka, nes 
žmonis gere daugiau. Pagal ap- 
laikytus rapartus isz 27 miestu 
tai 1924 mete likos aresztavota 
234,916 yptrtti už girtuoklysta 
arba konia penki tukstanezei
daugiau kaip 1923 mete. Tasai 
skaitlis parodo rapartus isz 27 
miestu, ir kas dėjosi po visa 
Amerika.

Kas isz tokiu tiesu, jeigu gy
ventojai juju ne nori klausyti 
ir iszpildyti? Geriau padarytu 
valdže kad prohibicije prasza- 
lintu ir duotu žmonim laisvia.

ANT PARDAVIMO.

antPuikus dideli namai, 
dvieju famijiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahąnoy Avė., prie
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pino St., su buezerne ir 

Viskas parsiduos 
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojau s ant adreso: 

Fr. J. Sklera

garadžius.

401 W. Mahanoy Avė.,
Mahanoy City, Pa.

Noriu tamistom 
padekavot už prisiuntinejima 
laikraszczio “

szirdingai SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Saule. Kožna 
nodelia laukiu su nekantrybių 
savo lakraszczio, nes jisai .ma
no bėdosią ir nuliudimuosia 
geriausia suramina, ba žinoma, 
pas mus Vokietijoj dabar dar- 
binin'kam labai vargingi lai
kai, tai nors su skaitiniu “Sau
les” tuos ruposezius ant mažos 
valandėlės nuo savo galvos nu
metu, nes man labai patiko tos 
naujenos isz viso svieto, mano 
tėvynės ir Ameriko. Teipgi de- 
kavoju už kalendorius,
priimkite szirdingai aeziu. — 
(Teip, rodą k t ori s yra vyriau
siu sumini mirusio tėvelio pa- 
o’uanczio isz Alvito, 
m i st a gal pažysti 
mažu vaikiuku.)
No. 12241. — J. J. Essen

— Ruhr, Vokietija.

y ?

už k a

kuri ta- 
kada buvo

Prisiuncziu prenumerata ir 
teippat negaliu užtylėti nepa- 
dekavojas už teip puikia dova
na tai yra Kalendorių. Isztik 
ro geresnes dovanos negalima 
norėti už dyka, nes supranto- 
ma, jog jums tas daug kasztuo- 
je ir isz kiszeniaus daug pinigo 
isztrauke. Todėl visi “Saules” 
skaitytojai pagalvoti ir kogrei- 
cziausia atnaujinti prenume
rata, nes tiejei trys dolerei, tai 
labai maža suma. Tik pamislin- 
kime sau, ka sziadien galeina 
nupirkti už tris dolerius. Tiejei 
pinigai atnesza del mus daug 
gero ir naudingo per visus 
metus. Sveikinu
Kalėdų ir Nauju laimingu me
tu ir kad nenuilstumet darbuo
tis del labo musu žmonelių, su 
guodone.

No. 12332. — B. T.
New Britain, Conn.

per 
Szventems

Nuoszirdžei dekavoju tamis- 
toms už regulariszka siutineji- 
ma laikraszczio “Saules”, nes 
lankosi pa$ mane bejokiu per- 
szkadu, ne teip kaip tai -kitos 
redakcijos, vienos uždaro duris 
kad laikrasztis neiszeitu, kita 
no teismus trankosi, kitos pa
ima vakacijfes ir 1.1., bet “Sau
le” eina rogulariszkai.
tau “Saule”’ jau 22 metai 
teip paprastai!, 
raszczio negaliu skaityti, nes 
“Saule” garsina žines isz vi 
so vieto, teisingai, trumpai ir 
suprantanezei, nes ko^nas dar
bininkas ir jojo szeimyna, gali 
viską perskaityti ir suprasti ka 
skaito. Taigi lietuvei ir lietu 
ves užsiraszykite
platinkite po svietą, nes

yra geriausiu laikraszcziu 
Ameriko, o kada pradėsite skai 
tyt, tai jau nepamesite, kad ir 
jums szirdi# skaudės ta diena, 
tai “
mus, palengvins jusu 
gurnus. Asz imu
tris darbininkiszkus laikrasz- 
czius, bet tieje novos 
kiszki laikraszczei 
daug posmauje apie 
kalus, bet apie musu
mažai rūpinasi. Didesne dali# 
laikraszcziu tai oda vieni kitus 
bet “Saule” to nematyt.

Prisiuncziu jum 6 dolerius 
idant siunstujnet man ir mano 
paeziulei “Saule, 
galime apsiejti

Skai- 
ir 

kad kito laik-

4 4 Saule
4 4

ir 
kSau-

y y

le J,

Saule” atėjus in justi na- 
nesma- 

Saule” ir4 4

katal i- 
labai už 
savo rei- 
reikalus

>» 
be

y

nes mes ne- 
“ Saules”, 

nes asz dirbu kitur o mano pa
narni e be 

Vėlinamo jums su
laukti ilgo amžio ir pasiseki
mo. Juru senas skaitytojas.

Nū. 12066.— C. T.,
Old Portage, Ohio. 

VOX POPULI, VOX DET!

cziule negali būti 
“Saules. f >

Sa ules

STOCKHOLDERS METI
NIS SUSIRINKIMAS.---- z

Metinis susirinkimas stock- 
holderiu Merchants Banking 
Trust Co. banko Mahanoy City, 
Pa. del aprinkimo direktorių 
ir atlikimu kitokiu reikalu, at
sibus ofise tame banke, Utar- 
ninke, 13 Sąusio 1925. Rinkimo 
vieta (polis) bus atidaryta nuo 
1 iki 3 valandos popiet. 2t

Jas. A. Dolphin, Sec.

41.
Gyveno vienas labai turtin

gas dvarponis. Jis niekad ne
priimdavo in nakvyne ubagu. 
Teip viena vakara atėjo du se
ni ubagėlei in nakvyne pas ta 
poną. Praszosi, bet tas ponelis 
nepriima. Teip ant galo jo pati 
ir sako: “
tuos senelius in nakvyne, kur 
jie nueis P ’ 
narnėdamas.
kur tau duos, nusiuntė in žasi- 
ninka juos gulti. Paskui ponas 
sako savo paežiai: “ 
szele, pasiklausyk, ka jie kal
basi.”

priimk jau, pupkeli,

Ir priėmė ponas 
Gerai atsigulti

Eik tu, dū

“Jie kalbasi 
nnkti užgims ant

ir teip-gi gaus ju 
Kaip užpyks ponelis

tuodu seneliu.
duris žasininko, 

Ant

Ji ir nuėjo. Paskui pa- 
gryžus ir sako: 
teip: “szia 
svieto Jono Matulio dvylikta
sis sūnūs; paskui tas sūnūs, sa
ko, gaus sau už paezia szitu po
nu dukterį 
dvaru.”
už tokia ju kalba ir tuojau su
kosi su bizūnu prie žasininko, 
kad iszmuszti 
Bet atidaręs 
neberado nakvojaneziuju.
rytojaus jis nuėjo pas Joną Ma
tuli ir kaip tik atrado užgimu
si dvylikta sunu. Jonas Matu
lis buvo labai neturtingas. Nu
ėjės ponas, užsiprasze kad ji in 
kuinus vadintu. Jonas Matulis 
apsidžiaugė, kad tok is ponas 
bus kurnu jo vaiko. Vaika pa- 
kriksztijo ir pagryžo namon 
pas tėvus vaiko. Paskui pone
lis ir sako: “Ar žinai ka, ati
duok tu man ta vaika auginti. 
Asz tau duosiu baczkele rau
donųjų už tai.”
giasi, kad ponas ima vaika au
ginti, jog ir teip savo szeimy- 
nos nebegali jis iszinaitinti — 
ir atidavė už baczkele pinigu.

Ponas su vaiku iszvažiavo in 
savo dvara; bevažiuodamas ke
liu, užvažiavo nedideli miszka. 
Jis ir inmete ta vaika in kru- 

buk tu dabar 
tave vilkai

.Matulis džiau-

1)1 U* Ii V lUU)

mano žentu, sues tave vilkai”
— tarė ponas ir nuvažiavo sa- 

Tuo tarpu, ėjo keliu 
užsakinėdamas, kuo-

K a

pamatęs vaika

vo keliu, 
ubagas, 
met atvažiuos kalėdoti ir atra
do krūme inmesta vaika.
daryt? juk ne paliksi ant kelio
— paėmė drauge. Jam reikėjo 
tada eiti pas ta poną, o jo pa
varde buvo Rojus, užsakyti ka
lėdininkus. Nuėjo jis pas poną 
Rojų. Rojus,
klausė, kame radai. Ubagas at
sake, ten ir ten. — “Ar negalė
tumei man atiduoti, asz tau už
mokėsiu.”
masis atidavė ponui. Tada po
nas mislijo, kaip ežia reikės 
nusikarti nuo to vaiko. Ir isz- 
misiijo indeli iii baczkele, už
taisyti ir paleisti ant vandens, 
l’eip ir padare. Indejo iii bacz
kele, užtaisyti ir paleisti ant 
vandens. Teip ir padare. Indejo 
in baczkele ir paleido ant upes. 
Vanduo ta baczkele 
pas kliosztoriii, 
ant upes kranto, 
pamate plaukiant 
liepe savo tarnams 
isztraukti. Isztrauke ir, atple- 
sze, atrado ka tik gyva vaika. 
Zokoninkai paėmė vaika prie

Ubagas dži a ugdą-

t

kaip

nuucsze 
kuris stovėjo 

Zokoninkai, 
baczkele, 

sugauti ir

saves ir davė varda jam Rasti
nis. Jis kliosztoriuje suaugo; 
zokoninkai iszmokino ji viso
kiu gudryseziu ir norėjo isz jo 
padaryti zokoninka. Viena kar
ta atvažiavo ponas Bojus vie- 
szeti pas zokoninkus. Bevie- 
sziant jis girdi, kad zokopinkai 
vadina savo mokytini Bastipiu. 
Rojus ir klausė, delko jie ji va
dina' Rastinip. ZokoninĮmi sa- 

et ežia viena vakara pako: “et ežia viena vakara pa
matėme plaukiant baczkele, su-
gavome, ir bapzkelcje pasirodė 

mes nežinojom koki 
ir prpvadįno- 

Ponas Bojus su
prato, kas tai buvo per Busti-

vaikas;
varda jis nesza 
jne Rastiniu.”

nis. Jis praszo, kad zokoninkai 
atiduotu Rastini jam. “Asz, su
ko Bojus, turiu vienintele duk-

\ Zokor 
atidą ve jaią

tori, gales jis vesti ja. 
ninkai sutiko ir i

laiszka pas savo paezia ir inda- 
ve Rastiniu i nuneszti, o jis pats 
Žada da tolinus važiuoti. In 
laiszka parasze sziuos žodžius: 
“Paimk ta vaikina ir imnesk in 
muilo pabrika, tegul isz jo kū
no muilą padirba.”
laiszka, Rastinis iszkeliavo pas 
pone Rojiene. Beeidamas keliu, 
sutiko du seneliu. Jie paklausė, 
kur jis eina. Rastinis pasakė. 
Tada vienas senelis papraszo 
laiszka jam parodyti. Rastinis 
padavė. Senelis, penios laiszka, 
pupute, sudaužė su pirsztais ir 

“Dabar busi 
pasakė senoliai ir 

Rastinis ir

Pa emes

padavė Rastiniui. 
laimingas,” 
nuėjo savo keliu;
savo keliu. Tie seneliai buvo 
tie patys ubagai, kur nakvojo 
pas p. Rojų — vienas buvo Die
vas, antras szv. Petras. Paemes 
senelis laiszka perkeitė žodžius 
buvusiame laiszke ant žodžiu: 
“Tas vaikinas yra musu bu- 
sentis žentas; padaryk vestu- 

... _ asz ant
vestuvių neparvažiuosiu, 

neturiu laiko, — turiu būtinai 
toliau keliauti.” Parnesze Ras
tinis laiszka ponei Rojienei, 
padavė; ji, perskaiezius, su
kvietė visa gimine ir pakele 
tirsztas vestuves savo dukters 
su Rastiniu. Neužilgo po vestu
vių pa rva žiu oje ir p. Rojus. Jis 
mislijo sau, kad Rastinis seniai 
yra suvirintas muilo katile, bet 
apsiriko! Kaip pradės rugoti 
ant savo paezios už toki darbai 
Pati, sako, kad teip buvai pa
ra szes man.
paraszes nugalabyti ji,”
Rojus. Pati parode jam laisz
ka ir teisybe — buvo jo ranka 
paraszyta pakelti vestuves to 
berniuko su duktere. “Ar asz 
tavim ir nenusikarsiu, benkar- 

szmote,”

ves su musu dukrele 
ju

“Asz tau buvau 
t are

to szmote,” mislijo Rojus. 
“Dabar palikai mano žentu 
sako Rastiniui Rojus “ 
bar pas kirminu karalių ir pra- 
szyk, kad jis atiduotu du mano 
laivu#, kuriuos jis prarijo be
plaukiant, o j6i neatrasi tu lai
vu, tai asz tau galva nukirsiu. 
Ka daryt? iszejo Rastinis prie 
kirminu karaliaus. Beeidamas 
keliu, priėjo f/ėna aržuola. Ar
žuolas ir sako:

kirminu' karaliaus, 
klausk, ar asz ilgai ant svieto

” — “Gerai, paklau- 
tarc Raštinis ir eina to- 
Priejo didžiausia tiltą

“Na kas 
pamislijo Ras-

y y

eik da-

J ’

4 4

prie
kaip nueisi

, pa-

bebusiu.
siu,”
liaus.
per upe, užėjo ant tilto, žiuri
kad grindys isz kaulo, 
ežia do tiltas 
tinis. “
nu karaliaus, paklausk, ar ilgai
per mane be važines,” 
bėjo tiltas: —
siu ”

j,

Kaip nueisi prie kirmi

p raka 1- 
“ Gerai, paklau- 

ir iszejo pex* tilta. Paskui 
iszejes apžiurėjo gerokai ir su
prato, kas per tiltas. Tai buvo 
didžuve iszsitiesus skersai 
upes. Einą jis toliau. Priėjo 
upe. Tilto nebuvo; buvo plaus- 

/ V t 5

iszsi tiesus

kuris stovi pas tilta su kaulo 
grindimis.” — “Je, kad tas ži
notu, priėjės apeitu apie aržuo
la tris sykius, spirtu su koja, 
aržuolas ir parvirstu, o po ar- 
Žuolu atrastu daugybe pinigu, ’’ 

____ “Paskui vėl 
tarė karaliene,

, y t l
APSISAUGOJIMAS NUO 

SZALOZIU.

atsake karalius, 
klausia, — 
ilgai bevažinos per didžuve. 
—“Kad tas žinotu, 
karalius — perėjės 
didžuve, prisakytu atiduoti du 
laivu pono Rojaus, didžuve isz- 
spjautu du laivu 
upe.” 

tarė

ai’ 
$ J

— atsake
per tilte

ir nueitu
— “Ant galo da klausė 

ar ilgai 
upes bekilnos 

‘ ‘ kad 
kaip kels p. Rojų,

— uuv karaliene, 
tas žmogus ant 
žmones?” Karalius sako: 
žinotu jis, 
pirma nuliptu nuo plausto ir
— paliktu Rojus bekilnojęs.” 
0 Rastijjis viską girdi. Paedes 
karalius atsigulė ir teip sma
giai užmigo, kad nuo jo pusz- 
kavimo rūmai plyszta! Kara
liene priėjo prie skrynios, ati
darė: “na dabar lysk laukan ir 
begk, kad nepajus,!u tik kara
lius; jis tave gali suėsti.” 
tinis už tokia gera szirdi pabu- 
cziavo in ranka ir 
bėgt. Atėjo prie aržuolo. 
žuolas klausė: 
ke. ’ ’
apėjo tris sykius ir spakt su 
koja. Aržuolas pargriuvo ant 
žemes, ir jis tikrai atrado dau
gybe pinigu. Bėga jis pas tilta; 
atėjo ant tilto, didžuve klau- 

“ Ka pasakė karalius?
Palūkėk leisk iszeitie.”

“Atiduok

Ras-

jszsi leido 
A r- 

“na k a pasa - 
Rastinis, nieko nesakęs, 

sykius f

s e:
4 4

ėjo per t i lt a ir sako:
du laivu Rojaus, kuriuos prari
jai.” Susijudino didžuve ir isz- 
spjove du laivu, net su žmono
mis, o pati paplaukė toliau. 
Tuojau Rastinis sėdo in laiva, 
antra prisiriszo prie galo ir nu
važiavo pas aržuola. Susipylė 
pinigus in laivus; ju teip buvo 
daug, kad abudu laivus pripil

ki laivus ir 
Bevažiuoda-

y y ______

Isz-

tas (paramas.) Žmogus perkėlė 
“kaip nuei

si prie kirminu karaliaus, pa
klausk, ar ilgai asz ežia bekil
nosiu ? ” — “ Gerai, paklausiu ’ ’ 
— ir eina savo keliu. Ant galo 
priėjo kirminu karaliaus dva
ra. Inejo in minus, atrado kir

lį a ra 1 ie ne ma rszk ini u s 
besiuvant. “S N J__ _
liene, pasigailėk tu manes 
re Rastinis; “ 
mingas žmogelis.

ji per upe ir sako:

y y y

minu
Szviesiause kara- 

,”ta- 
asz esiu nelai- 

” — “Ka tu 
reikalauji, pasakyk, jei ka gu
lėsiu gero padaryt,
rysiu,’.’ tarė karaliene. Rastinis

asz pada-

viską iszpasakojo. Paskui ka
raliene liepa atsigulti jam in 
skryne ir, kaip pargrysz kara
lius, viską klausyti, ka jis jai 
pasakys. Jis atsigulė in skryne.

Paržvangejo kirminu karalius,
inbego in savo rūmus ir pi’aszo
esti. Karaliene padavė jam val
gymą. Bevalgant karaliui, ka
raliene nudavė, buk užsnūdusi, 
paskui pabudę jr sako: “Et, 

raacziau labai navatna sapna 
___ 4 44

vai” tarė karalius. “Ką ežiū ir 
i • r O ,■' « - • lUft " A *

raliene nudavė, buk užsnūdusi,

tau bevalgant asz užsaudau ir 

pasakyk man, k a tu sapna-

pasakoti paežius niekus’\..
U'“ ■ “ - 1 ■ - ■ -

ar no niekai, 
t ' .

ar niekai,Pasakyk, vi stiek, 

manos žmogus ir klausia, ar il
gai oržuolas bebus ant svieto,

— “Priėjo prie

i

de. Paskui sėdo 
važiavo namon.
mas privažiavo plausta. Plaus- 

“jui, ka pasa
kė kirminu karalius?” — “Pa
sakė ta, tarė Rastinis, kad kel
si per upe p. Rojų, kaip priva
žiuosi prie antro paskalio,-tada 
tu piphasis nuszok nuo plaus
to, Rojus pasiliks ant plausto 
visados bekilnojęs.”
vojo jam plaustininkas. Rasti
nis pavažiavo. Jau arti dvaras 
Rojaus. Privažiavęs prie dva
ro, kuris stovėjo ant upes 
kranto, apsistojo. Tada pama
te p. Rojus ir kaip pradės rugo- 
ti ji: “Tu szioks, tu toks, beu- 
karto vaikas, ar tave neprarijo 
kirminu karalius?” “Ka ežia 
daryti ? ar ir paliks tas benkar- 
tas mano žentu?” mislija Ro
jus; važiuosiu asz pats prie kir- 

” Ir iszvažiavo. 
Bevažiuodamas privažiavo prie 
tos vietos, kur reikėjo per did
žuve pervažiuoti. Žiuri — nebė
ra. Važiuoja tacui prie plausto. 
Plaustininkas apsidžiaugė, Ro
jų pamatęs, perkėlė 
puse, nuszoko pirmasis

'inilikas klausė:

minu karaliau

4 i

Padeka-

ji in antra 
, Rojus 

ir pasiliko ant visados bekilno
jęs. Rastinis, pavarde Matulis, 
paliko begyvenąs dvare su sa
vo paežiu.

Toliau# bus.

SKAITYKITE SAULE

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,

* I-. ■ ’ ■

iszaiszkina visokius sa
pnus kokiup žmogus 

Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

i -y * ■ ■

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

■ i.,’ .v

1$

gali sapnuot.

•I

Atsiminkime kad paprastai 
szalcziai yra užkrecziami. Ge
malai Bzalczio gan veiklus ir 
tik gavus proga greit platinasi 
bet daugelyje atsitikimu 
gemalai butu per 
tik iszanksto palinkybes butu 
gerinus prižiuromos. Sztai pa
prastos aplinkybes kurias tu
rime turėti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje užsi- 
senejusios ligos.

2. Nusilpnėjimus paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir ne- 
damiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas 
suszlapimas ypatingai kojas ar 
perlengvai apsirėdymas.

4. Viduriu užleidimas ar už
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kamba
riu ar net ir per didelis užsisė
dėjimas nevedintuose 
rinose.

Turint koki nors užsiseneju- 
si nesinaguma privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Sergekimes patarimu pmgydy
toju ar tokiu kurie save auksz- 
tinasi gydytojais.

Laikykimės nuosaikumo kas- 
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime laika

I

j 
szie 

niek, jeigu

ar

le am ba-

aliiit praleisk i m (.• 
tyram ore.

Vedinkime

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriim

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

lazbalaamuoia ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1373 M.

veseliu,

• Musu žolių sekanezios prekes:

irkambarius
darbvietos nuolatos.’

Kiek galint užlaikykime ko
jas suasai ir.sziltai.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS"

Viso* reikalingo* maldo*. Litanijos 
Puikiai apdaryta minksstai* 

.kūrinai* apdarai*, auksuoti krasatai 
Preke *u prisiuntimu tiktai $1.50

<r t.t.

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

i
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KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dcldiainacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.,
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausnm Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Kuteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenėli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratelc.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimus Francuzu Kares.
Patszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina Ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli?
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie, Petrogrado Lietuvius.

.Ima Merginas in Vaiski.
• Kur Prapuolė.

Apje Meile Tėvynė*.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aisski spauda. 
Spaudini* ant drūtos popie«

..... .. . . ' " T t

ro* popierinei* vyrssai*.
PREKE TIK 25c.

Siuskite pinigus stempomis.

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

I. . ■ ’

J. G. BOGDEN 
322 W.Long Aye. DuBoi», Pa 

Lietuvi Rzkas Bankieriuf* 
ir Laivaknrczin Agentas 

............. .. ....... ... —_—u - ■ 
NES1KANKYK SAVES.

Jeigu jautiesi koki nesmnguma sa
vi j e kaipo tai viduriu užkietėjimu, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katare, strėnų skausmu, 
kraujo tingumą, iszputimus, r u gavi
mus, galvos skausmo, išgąsti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
du nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pa* mus 
žolių o suteiks jum pugelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia.

Del
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir koklhiszo, nuo 
F-trenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlnpinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Popiaiezkai 85c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

< .

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
ik ■ «■ ‘i’K n ■. u ■ «

J’X*

Laidoj* tunu* Numirėliu pagal N*o- 
austa mada £igi» praka. - Taipgi 

oriatato automobilius riaokiama 
eikalama.
Parduodu visokiu* paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
lei jeigu pirkaite POMNINKA tai 
Kreipkite* pas mane, nes aas galiu jo- 
nis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
<33-335 W. Centre Si.. Mahanoy City

L.. - .IMU ir- MNSMMITIi i “ f 1 f - mrir’ |-- I ir • -

automobiliu*

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

li. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pm.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriua.

Lietuvi**ka* Graboriu*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.naujausia mada ir mokslą. ; 

I Turiu pagelbininke moterių.
Prieinamos prekes.

$16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

. ....... ...... ...* ■ll*1

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, as* junti* 
ta reikale atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randa®.
namus ir forniezius, automobiliu* Lt.

Kampa* Catawissa ir Market St* 
Mahan y City. Pa.

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Insziuriniu

?. r'
" i

lAiidoja kanos numiradu.
tutomobilia* del Uidoturin <rikaa-
tinio* reMliju. pasira** ^flno Ir LL
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Kalvio Darbininkas
— Nuri nikio, mano an i oi ei i 

tuojau gausi.
trybes. Vienok ta 
buvo begalo ilga.

Jau gal szimta sykiu Onute 
praszo mamos nors mažo duo
nos kąsnelio,

Valandėlė kan- 
valandele

bet vis tas pats ■ 
raminantis atsakymas 
dele kantrybes.”

Ak, kaip norėtu motina nu
raminti alki savo serganezios 
dukreles. Bet isz kur-gi ims tos 
duonutes, kad jos nėra. Nėra ! 
nei pinigu, už kuriuos, nuėjus : 
duonkepyklon, tuojau galima 
butu nusipirkti tos skanios kas 
dienines duonutes. Paskutine 
sauja miltu sumaisze ir negali 
greitai iszkepti silpnai besiku-

O ežia 
praszo ir!

€ 4 valau-

tIIi

H,

į 
f fe IB

z

/ •
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IŠGYDYTA SU PAGIALBA AREOPLANO.

SAULE

TIKYBA IR DORA
Gailestingumo gelmėse.

in kam-

0

renaneziam pecziuje. O ežia
Onute be paliovos praszo ir!
praszo duonutes. Sakosi jai net i

^viduriukai skauda. 1 įsz nebylumo ir kurtumo kada joja paėmė in
Be s<‘igaiiczios Onutės, dai | iszlekimo iii padangos.Onutės, dar j 

trys vaikucziai, taip-pat alkam ( 
glaudėsi prie besikurenanezio 
peczio ir lauke, lauke taip-gi' 

Vvresnis už Onute

Sztai Gvendelina Caswell isz Chicagos kuri likos ižgydyta 
areoplana ant

laudesi prie besikurenanezio i

duonutes. Vyresnis už Onute 
Kaziukas, nors pats konto alki,, 
bet, matydamas motinos asza- . , r 
ras, tylėjo ir mažesnius maldė. rin lava, 
tilde, ramino; tie-gi, nors tvle- . . _ . , . A. .Į mgai pradėjo kristi kepuren.

bet, matydamas motinos

jo, vienok neramiai trauke sa
vin k vapa, einanti isz peczio. I

Jeigu ne Kuczios, lengviau ji ;
ta skaudugaletn praszalinti 

prityrimą. Dabar-gi... Ak!.. Vi
su vaikai linksmus bėginėja 
apie eglaite ir žaidžia in vai
riais žaislais, tik jos grineziu
teje szalta, liūdna, nyku.

— Vaikucziai, melskimės!
Gal ateis Kalėdų Senukas. Me] 
skimes ir bukime pilni vilties, 
kad ateis.

Suklaupė
sudėjo rankas, o lupos drebėjo 1

Negalime 
zolpe jos.

szus. palikti nesn- 
Padekimo Kudikc-

DANTYS
Dantis reikia prižiūrėti nuo 

pat kūdikystę^, nes atsakomas 
temyjimas valgio nuo szio lai 
ko turi žyme intekme ant dan- 
tu iszsiplotojimo. 
gimsta matomai be

Kūdikis 
dajit n. Ne-

»M - I  ..........................Į Į III ■ IM*

vaisiu, žaliuskoniu, kaip tai, 
daržovių ir tyro vandenę. Dan
tys taip-pat iszsipletoja .per 
vartojima, tuomet maistas turi 
but tokioj formoj, kad reika
laus kramtymo. Todėl reikalin
ga szick tiek maisto, kuris pri
versiu krutėjimą dantų. C’zielu 
grudų duona, 
tos bulves

džiovimai, kep- 
szvieži obuoliai, irpaisant to, pirmieji dantys jau , "uu""'

beveik pilnai formuoti po t-t. uzt.krnu. gerus dant.s.
(dantų) smegenių. Faktas, jog

A .A -F MM air po szitu dantų yra pradžia 
iliralaikiniu dantų. Nereikia

PAJESZKOJIMAS.

M

i!
i
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Kas tai
Nejaugi kas 

ateina?

ilgrtlalkiniū dantų, 
ėzionni ilgai apraszinet priro

dantys negali 
jeigu kurias 

no aprūpintas su ganėtinai rei- 
i augimui medega. Tuo- 

reikia tokio 
maisto, kuris drutins kauluo
tas dalis, prie kuriu

Svarbiausia vra fosfo-

dyma, jog tie < 
augt kaip reikia

Pajeszkau mano brolio Mo
tiejaus Savekio, paeina isz Sei- 

iriju Para., St ra i gis zk i ai. Še
iniau gyveno Shenandoah, apie 
18 motu kaip apsivedė Scran
ton. Jeigu kas apie ji žino, mel
džiu praneszt.

Simon Kuzas
Burdine, Pa.

1

'iI
ikaliu 

met,
Jeigu vyras kutvalai vale 

duoda,
Tai neturės gero niekada, 

Ba buvimas geras, 
Pagadina boba žaras.

Tokia pradeda nekęst vyra, 
Vi šoki žodžiai ant jo nuo bo

bos byra,
Va, poniute pastoja.

Ant savo vyro visai nedboja. 
Tokiai bobai valos ne duok, 
Pinigus uždirbtus in banka 

atiduok,
Daugelis vyru koperta bo

boms atiduoda,
O ta kelis centus vyrui ant ta

bako neduoda.
Už tai pati munszaine riaukia. 
Ir da kūmutes pasiszaukia, 
Ir tokia talka kas dien daro, 
Rudoka varo ryta lyg vaka

rui varo.
Sakalėliai tokioms vale ne

duokite,
Vyrais priesz jiaises pasiro

dykite, * 
Ba kas isz to bus

Jeigu su sziuom Nauju Mete
liu varines niekus?

Veluk isz laiko permainyt 
Valios niekame neduokit. 

H*. * *
Butu labai negražu, 

Kaip Kulpmonte girdžiu 
Jog nuo ryto nemazgoti 

bliiidai,
O tas labai negerai.

Lyg vakaro stovi ant stalo, 
Niekas neapvalo, 

Kada in tenais užkilusiu
Tai visame puredka padary

siu.
* * *

Szirdžiuk, jeigu savo dukra 
prie: darbo prispausi,

O velei raguczius paaugu
sius nulažysi,

Bet jeigu vale duosi,
Tai isz dukros jokios naudos 

neturėsi.
Kaip gyvate prislėgta laikysi, 

Tai sarmatos neturėsi, 
Ir ženteli greitai gausi.

Lyg penkiolikos motu kožna 
skaisti mergaite.

Ypatingai lietuvaite (?!) 
Raudoni veidelci, in akis 

drasei žiuri, 
Ba da latrystes savije neturi

O kaip paskui iszrodo? 
Dorybe dingusi, ant akiu 

parodo, 
Veidelis suvytias suriauk- 

szletas, 
Nieko negelbsti, kad ir nu 

prosytas,
Kad ir miltais apibarsto, 
Bet paleistuvystes ženklu ne- 

s užbarsto.
Pasmelia ir sugialtos,

kūdikiui

priguli Box 85, Presto,dantv.-i
rinis rugsztis (acid) ii* augan- 
cziui kūdikiui nėra geresnio 
szaltinio tu reikalingu elemen
tu kai piene, motinos piene kū
dikystėj, ir karves piene v<‘-

\uganl,
pieno 

prie
mineraliszku - turime

t
«'M

ATSAKIMAI.
V. J. Vandergrift, Pa. —Jei

gu tamista turi tik pirpias 
pbpieras tai 

.sunku bus pargabenti paezia ir 
vaikus. Keiko butu pilnu uke- 
su szio sklypo. Tlumocziu ne-

Ii,

tamista 
Arnerikoniszkaskarves 

vaikui reiketu 
prie kožirn 

to reikia

■i

liaus.
duot stiklu 
valgio, ir 
taikint valgi

’’l fll

dar
SU

Viename maisze ant paties 
dugno guli sunki dėžutė. Vai- 

nei pajudinti 
Pasiszauke mamyte iszeme jr 

Kas tai butu, kad

maisze

liui Jėzui iszpildyti praszyma. kai negali jos
Dabar imu kepure ir darau

1 isz maiszo.
Sidabriniai ir popieriniai pi -, tokia sunki? Ima Kaziulis kir

vuką ir 
Pilna dėžuteSuskaityta.

t

I

O, dangus’

— Vyrai! — atsiliepe Jonas nigu. 
isztikruju nemaža sumėtėte.' ju tarpe

atidaro.
pinigu, tikru pi 

Sidabriniai, popieriniai 
matosi net keletas

— del 
pasiszilti, X5.
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tokiame auksiniu.
Ar nesutiktume! po- | Už valandėlės 

reiti per namus ir daugiau pa -1 prie stalo, valgė Kucziu vaka 
Kol suskambęs riene ir dėkojo Kūdikėliui Jo 

bažnyczios varpai piemenėlių zui, kad iszklause 
miszioms, busimo poroje 
namus. Ka sakote?

— Mielu noru! — Choru su- 
szuko visi. — Eikime!

Ir eina isz namo in
Visi aukoja, 

kiti drabužiais,

bet ka tai reiszkia 
varge ?!

rinkti auku?

visus

visi sedeje

j u praszy
i

visi prie peczio, . . ,I rinkdami aukas.
i Vieni pinigainuo szalczio.

Onute, visa karsztyje, dejuo
ja ir vis praszo duonutes.

Meldžiasi meldžiasi ilgai kams. Kol perejo isztisa 
maldon sudeda visa savo vilti, i 
visa atsidavima Dievo valku. •

— Kūdikėli Jėzau, j * * : 
lok musu vargszu. Jezuli, duok 
mums ir musu 
nios duonutes, 
praszo vaikai.

Meldžiasi, kaip žmones, kurie

narna

ma.
Ilgai 

kantrvbes 
lauke. Pavalgius, 
nūs dabar miega ramiu miegu

Lauke pasigirdo iszkilmin 
varpu balsas

raszteli ir
Pažvelgęs in

valandėlekentus
Onute gabaus su 

pasistipri
1 >

4 4

gas bažnycziosis, 
kiti valgomasiais * produktais. | szaukiantis žmones in pieme 
Buvo ir tokiu, kurie netik pieneliu miszias. Naszles namuo 
nigu, bet ir žaislu suteikė vai- i se susede apie stala vaikuczia

I

1

it ve ; plonais balseliais užtraukė Ka 
susidarė dideli maiszai dovanu ' ledu giesme:

negalėjo pa-..-_yi kuriu nei vienąs
l“ • i neazti. Vienas geraszirdis davė j 

In kelta mai-1 
pakinkyta ark-

pasigai-1 .... v. °
.Ii j arli1' ir vežimą, 

mamytei ska- ■ 
■ su aszaromis

szai vežiman, 
j lys. pririszta varpelis ir, atsise- 

t iesiai
Onute ant laimes, negirdi tos i

liūdnos maldos.
klejoja karsztyje.

# *

Negirdi,

$

dės Jonas, patrauko 
! naszles griuteles link.

* *
— Mamyte, girdi,

Szaltas žiemos vėjas, draiky
damas smulku szalta sniegą po 
visa apielinke, skverbto skver
bėsi pro langu plvszius, tai vėl 
atsidusęs, puldavo prie namo 
durti. Tai suszvilps jisai grau
dingu balsu, tai vėl sudejuos 
lyg Icudikis, notokes jogu, tai 
vėl, rodos, mėgina savo jogas 
insiveržti paš mnno 
bari.

Pas mane jauku ir gera, 
ten lauke — mane sziiirpas ima 
pagalvojus. Ten szalta. Diena 
eina vakarop. Didėja szaltis; 
braszka tvoros, o vejas dar la
biau insismagines kaukte kau
kia. Nejauku...

— Dzinnn — suskambėjo 
elektros skambutis, 
butu, pamaniau.
nors tokiame szaltyje

— Dzinnn — graudžiai antru 
kart suvirpėjo skambutis.

Skubinuosi žemyn. Atida
riau duris. Ir kas? Nustebau. 
Sztai stovi vargingos iszvaiz- 
dos sunykęs žmogelis; nuo 
szalczio dreba, visas pamėly
navęs.

— Ponas — jis man: 
Dievo meiles leisk
— lauke szalta.

— Praszau iii vidų.
Kas Tamista esi ir kur ke

— paklausiau, pasodi- 
les sziltame kambaryj.

— Paklydau beeidamas. 
Ėjau pas dukterį, kuri netolie
se turėtu gyventi.

Ir ta pasakęs senukas iszsi- 
cme isz užanezio 
dukters adresa.
raszta supratau, kad jisai yra 
mažiausiai trejetą myliu nu
klydęs in szona.

— Tėvuk, — sakau asz jam:
— matai pats, kad iau temsta, 
o pas dukterį toliau negu pa- i 
mai. Gal noretpm pas mane per 
nakvoti.

— Lai Dievgs atlygina ponui 
szimteriopai nes asz daug ne- 
iszgaliu, — su, aszaromis akyse 
dękojo senukas.

— Pasakysiu kam reikia ir 
Tamistai viską priruosz, pa
valgydins. Nebijok, tėvuk, ■mo
kėti nieko nerpikes; nors ežia 
Amerika, bet mes Amprikbnai,
— už gailestinga darbu pinigu 
ncimam.

Nuszvito senuko veidas. Ne
žinojo nei kaip dėkoti. Sutvar
kęs kaip 
bo. Tul as kunigas manes
buvo praszes paraszyti apie 
szventas Miszias suprantama 
žmonėms straipsneli. Ilgai gal
vojau, kaip ežia suprantamai 
iszaiszkiuti kas szv. Misziose 
aukoja, auka ir pati aukojimo 
akta.

Pagalinus sakau sau: reikia 
szios dienos invyki panaudoti.

■«ll

f. . “Gul. sziandiena
“Jau ant szieno
“Atpirkėjas szio svieto.

Bažnyczioje klupoja papras 
tas kalvio darbininkas ir sy
kiu su visais apvaikszczioja tr 
didele Kristaus gimimo szven 
te. Meldžiasi ir rodosi jam lyg 
butu pati Kūdikėli Jezu pa vai 
gydines ir apdengės. Isztiesv 
taip ir buvo, sulyg paties Ku- 
dikelio-Kristaus žodžiu: 
tikrųjų sakau jums,
tu jus tai padarote vienam szi- 
tu mano mažiausiu, man pada
rote.“

7 >
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nes i
Į skamba. Turbut Kalėdų Senu
kas atvažiuoja.

Paszoko Kaziulis

I

I

žingsniai su- j
girgždėjo ant suszalusio anie-!

Sunkus dideli

varpelis

pravėrė>
Igrincziutes duris ir... O stobuk-

go. Vienok nei motina, nei vai-1
kai grineziuteje to 1 nenugirdo: 
nepatemijo, kad kaž kas buvo 
sustojęs prie lango ir žiurėjo, 
kaip motina su vaikais suklau
pė prasze Kūdikėlio Jėzaus pa
sigailėti ju, vargszu.

Kalvio darbininkas,
Jonas tiesiai trauke 
kur susirinkę jo draugai link-1 
smai leido vakaru 
piemenėlių miežiu.

las!
— Mama, mamyte! Žiūrėk.

, kiek
Czinptelejes

“Isz 
kiek kar-

)O.
nivo

reikia, ėmiausi dar- 
Tulas kunigas

I11
■I !

varduI 
smuklen, i

i ; —7 # v —

1 kiek maiszu pristatyta 
dovanu pridėta!
viena, kita maisza atszoko Ka
ziulis in szali bijodamas, 
kartais virsdamas : 
paties neprislegtu.

Kokis <"
I džiaugsmas

—‘‘^loteru Dirva. > j

kad
maiszas jo Valgiu Gaminimas€

Knygos Didumas 6% per 9Į4. HT1 i lt 13 i A 9 OO
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. A >?£.VV

,W'

J
Ii
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džiaugsmas!
i naszles grineziu- 

teje. Trejetas vaikueziu szoki- 
neja apie maiszus, motina isz 

Dvi dideles aszuros Užkrito | džiaugsmo balsiai ver- 
jam isz akiu ir nupuolė ant 
rankos. Jam rodosi, kad to 
aszaros tai ne jo, 
klupanczios motinos 
ežiu aszaros.

laukdami

Kokis
------ IR-------

Namu Prižiurejimaf

| kia. Kur yra tas geradejas, tas
I dovanu davėjas? Veltui jo jesz-

• j • j | —viduje 1 . -----------
I kad tai Kūdikėlis Jėzus davė 
o Kalėdų Senukei

bot
ir vaikn-

ko. Vaikai vienas po kito rėkia 
--- - J J 

atveže. Isz

Ęožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais, 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

Tylomis pasitraukė nuo hm-' džiaugsmo visii pamirszo net ir

kaip tas, ku
šti pria, gele- 

dideli ir 
Susimastęs

apie alki. Ima isz maiszu dova
nas deda ir visi džiaugiasi.

W. D. BOCZAOWSKLCO. 
MAHANOY CITY. PA.

Szv. Misziose patsai Jėzus 
Kristus save aukoja per kuni
go rankas Dangiszkajam Tė
vui sako Kūno ir Kraujo auka 
panasziai, kaip apraszy tame 
atsitikime asz paaukojau varg- 
szui seneliui tik ne save o kam
barį, sziluma, valgi,bari, sziluma, valgi, nakvyne 
per patarnaujanezius, o ne pats
savo rankomis.

Kaip man insakius, 
viską seneliui paruosze, nes asz 
jam tai paaukojau, taip nesuly
ginamai brangesne auka žmo-

taniai
go. Paskui dideliais žingsniais 
ome žingsniuoti, 
ris pasiryžta su 
žino valia invykinti 
kilnu užmanymą.
inejo Jonas smuklei! ir atsisto
jo vidury grindų. Sužiuro visi 
draugai.

— Tylėkit, tylėkit! — prabi-' 
lo vienas. — Jonas turi ka nors 
mums pasakyti, praneszti.

Visi nutilo. Visados taip da-! 
re, kiek kartu kalvio darbinin
kas turėjo ka nors praneszti, 
kadangi visi ji gerbe.

Jonas pasiima kede, atsisto
ja ir kalba. Kalba nedaug, bet 
žodžiai, kuriuos sako savo 
draugams, eina isz tikros jos 
szirdies.

— Draugai! Eidamas pas jus 
praėjau grincziilto vienos ne
turtingos naszles.
trimis 
meldžiasi
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

nems teikia Kristus szv. Mi
sziose pei* kunigu rankas. Au
kotojas ir auka yra patsai Jė
zus Kristus, o kunigas yra Jo
tarnas padėjėjas. Apmąstyda
mi ta szv. Misziu auka, rpes 
paskęstame. Išganytojo gailės-

‘Z • », H «Z ‘' I T!

Motina su
vaikucziais suklaupė
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praszo Kūdikėlio 

įlezaus, kad gelbėt□ juos varg- Į

Apsiėjimuosia szaltos, 
Ba jau viękas pas ja įžgjaso. 
Dorybes neturi nei laszo.

O ka jalu sarmatos? 
Neturi nei tos.

Tokia visko iszsižada, 
Jeigu szpielius prižada, 

Kerdžių nupirkti,
Ar kur in buszius bambilium 

vežti.
Ir in pekla plešzkes,
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Griebe už masznos ir pakilo augsztin.
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Kad tik 44gud taimus”- turės.
Mano rūteles, da už keliu 

meteliu, .
Turėsime pilna senu mergeliu, 

Ir miestuosia ir szpitolese, 
Ir kitokiosia vietosią.

Jeigu katros ir darbą gera 
turi, 

Tai to darbo nežiūri,

tingumo gelmėse/.. ... ,. 
......      M—

4 Sieniniai Kalendoriai už $1

Kas prisiims viena doleri, ap
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro- 
ogus ir isztrauktas isz viso

kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapno ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: c:

Knyga puikiai drueziai

laikys 4 puikius garbinius sie
ninius kalėiidorius ant 1925. .

W. D. Boczkauskas-Co,,
ainius kalendorius ant 1925. .

W. D. Bbczkauskas-Co:,

(P. 511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.
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Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu nulžinlsiku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria.aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

Mahanoy City, Pa. 
gyvenimas

MARUOS PANOS.
Visas pilniui aprassymas apit

Nepaiso, kad jo gali netekti, 
In skurdą it vargti patekti. ‘.

Ozia gyvenimas ne kas, 
Ozia Amerikos,

; .1 .r

’H

B f
y | apdaryta kietais audeklineis
'iffi

SZVENCZ1AUSIO9
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apdarais.

* •

2

PREKE $1.50 
W. D. Boczkauskas • Oo.» 

JMtehanoy City, Pa.

Gyvenimą Sav. Marijos Panos. . 
05 puslapiai. Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

A ' t * ‘................ J

Puiki knygele.

W| >. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CIYY, fĄ,

Ozia Amerikos, 
Jeigu kas neapsižiuri, 
Tai varga dideli turi, 
Ypatingai mergina, 

Apie tai ant sziadien bus gana.
' Ii "

♦

W. D. BOOZKAUSKAS _ 00. MAHANOY CITY, PA f
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. MOKYKLOS LAIKAI IR JU 
ATSAKOMYBES.

— Utarninke pripuola Tri
jų Karalių.

— Rusiszkos Kalėdos pri
puola Seredoje.

— Po gana ilgai ligai mirė 
gerai žinomas visiems daktaras 
.l ‘hn D. Riley, kurie gyveno 
aid E. Mahanoy Avė. Seredoje 
\ i Že ji in Filadelfije ant opera
cijos, bet kada pribuvo in 
Pottsville teip apsirgo, jog tu
rėjo ji vežti in tenaitine ligon- 
biite kur mirė apie piet. Pali
ko paezia, sunu ir dvi dukteres. 
Laidotuves atsibuvo Panedeli- 
je Shenadorije.

— Seredoje apie piet likos 
suspaustas ant smert per karu- 
kus Vulkano kasyklosia, Kazi
mieras Kregzdis, 
liOnis pergyveno 
nuolika metu;

• >

Visi

Asztuonilika
Szimas Valaitis, 19 N.

menesiu

savo broleliui 
apvažiuotu iii 

, gavo

atgal, 
Gilbert uli., nusiuntė 270 dole
riu in Lietuva 
Juozui, idant 
Amerika. Juozas pribuvo
darbu, bet Szimui atsimokėjo 
puikei už jojo gera szirdi, peš 
praeita Subata iszpyszkino isz 
miesto su brolio paezia;Mari
jona. Szimas nieko nedasipratp 
buk brolis mylėjo
gerka. Motina ne tik iszsižade-’ 
jo vyro bet paliko 18 metu ir 
asztuoniu metu sūneli.

Szimas pradėjo daryti sliec- 
buk jojo no

ir Jonas
iszpyszkejo automobiliuje An
tano Szarakio - 
važiuodami

savo szvo-

t va ir dažinojo 
isztikiama pacziule

visi trvs isz- t 
Yorka.

tenaitinei
8 metu. Ve- 
mieste vie- 

paliko paezia, 
du sūnelius ir dukrelia
d a maži vaikuczei.

— G romą t neszis
Dwyer, paslydo 
puisko sztoro, 
sau

m .\ew 
Praneszta apie t ji i 
palicijai. Szimas duod:i 50 do 
loriu už praneszima 
Marinti' randasi: Juozas turi
ant kaklo dideliu žaizda, 
rinte turi apie 
me Szenadorije. 
puikei atsimokeji
savo mielam broliui ?

kur jojo

t v irt as ir 
negales 

Vaikai ir mer 
auklėja su

Mikola 
artimoji' La- 

isznerindamas 
peti. Žmogeli nuvožė namo.

Dwyeris yra gromatnesziu apie 
30 pietų ir tai buvo jojo pirmu
tine nelaime. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti.

— Pasmils prasidėjo tikra 
žiema. Sniego nupuolė konia 
ant trijų pėdu o kaip kur užpu- 
te kelius ant szesziu pėdu. Ear- 
meriams sunku pribūti in mies
tą o ir mieste negalima ayto- 
mohilois kaip kur iszvažiuot. 
Strytkarei huvo sustoja ir tru- 
kei huvo susi vėliniu kolos vu- 
landas, norints trukius trauke 
dvi lokomotivos.

— Ketvergi' Ims 
gailės pamaldos už duszia a.a. 
kunigo .Juozo Zablacko, kuris 
mirė 8 Sausio, 1922 mete. Szei- 
myna u-žpraszo szirdingai visu 
pažystamu atsilankyti ant pa- 
maldu.'*

o Ma- 
metus ir gi-

• - Argi ne 
• grinorius 

Tokiu 
žalcziu vra užtektinai ant svie
to.

t)

laikomos

M otieju- 
Schuylkill 

Ave. ant Heights, bėginėjo ap
link narna pūsdamas
triubelia kuria gavo ant Kalė
dų. Netemindamas 
susidūrė su t repais;
inlindo vaikui
plesszdama gomurį burnos lyg 
gerkles kaipo ir viena tonsuli. 
Kūdikis baisiosia kankesia nu
vežė pas daktara Leach kuris 

palengvino

Penkių metu 
kas Szeraka, 202

m

blok iii ia

kur bėga, 
triubele 

burna isz-

E. Centre 
sei lodamas

KODĖL GERIAME PIENĄ.

>y Nora nieko kito “taip gero? 
kaip pieno.

■Pienas parūpina visa reika 
linga medžiaga augimui ir pri
duoda energijos darbui, žaidi- 

Tai būtinai
maisto dalis toms 

savo pienu 
ir jauniems

vaika apžiurėjo ir 
jam kentėjimus.

— Tamoszius Matulcviczius 
apie 60 metu neturėdamas tik
ros pastoges, bet tuom lai k gy
vendamas po 213 
uli., krito negyvas
kuknioje name 121 S. Bower 
ulyczios. Badai sirgo plaucziu 
liga. Velionis ant senatvės gy
veno kur galėjo norints paliko 
16 metu dukteri!i ir sunu New 
Yorke, kuriam 
mirti tėvo,
dos tai nežine.

I)raugystcs Auszros Bro
mo susi rinkimas 
būti 8 diena, buv
ant 15 dienos Sausio, Ketver
ge, 7 valanda 
žast ies misijų.

pranesze apie 
Kur senuką palai

k u ris
o

kei i no 
perkeltas

rai kams.

mui ir szilumai. 
reikalinga 
nlotvnoms kurios 
maitina vaikus,

A beina i vaikas turi 
i zgerti daugiau nei puskvorte 
l> *r diena, o labai maži vaikai 
ir dauguma didesniu reikalau
ja visos kvortos per diena.

Pienas gali priduoti
maistu, kiek kūnas reikalauja, 

priduoda tiek

vakare isz prio

J uozas V isock is. I ’res.

visa

Kvorta pieno 
maisto, kiek gaunama isz pu
ses svaro jautienos arba ketu
rių kiausziniu.

Pienas priduoda mineralus, 
negauna 
valgiuo-

siitrukdomas, 
prast us 

dantis. Keikia parinkti tokiuos 
valgius, kurio turi daug 
km, fosforo ir geležies.

dukrele 
inkiszo 

mangeli 
rankas.

sužeista tris

Jei augantis vaikas 
užtektinai mineral) u 
se, jo augimas 
turi silpnus kaulus ar

Mount Carmel, Pa. 
sziu metu Helena, 
Andriaus Sadausko 
rankas in elektrikini 
kuris baisei sužeidė 
Merga i t e likos
kartus praeita meta.

Liucy Stankeviczius isz 
Excliangi' likos 
už szaudima in žmonių stubas. 
Viena kulka palaiki* in sztora 
Sansoni, už trupuezio butu in- 
lindus in jojo galva.

aresztavotas

kal- 
M usn 

kaulai ir dantvs susideda dau
giausiai isz kalkių. Viena kvor 
ta pieno turi tiek kalkių kiek 
10 apelsinu, 32 kiausziniu, ar 
20 svaru jautienos. Pienas taip
gi turi fosforo ir kiek geležies. 

Kūnas turi būti aprūpina
mas tam tikromis reikmenimis 
jei norima normaliai
ir būti sveikais. Visos žinomos 
reikmenis randasi 
piene, ir labai 
susenusiame ar 
piene.

Pienas reikalauja priedu kad 
pampinti nekuriuos mineralus 
ir reikmenis kiek iu reikiama. 
Kiekvienas kūdikis, ypaez tas 
kuris negauna motinos pieno, 

gauti skystimo 
vaisio,

vvstvtis

szviožiamo 
mažai ju yra, 
suszildvtame 

t

turi kasdien 
kokio nors ruksztaus 
kaip apelsinos ar nomaduros 
(tomaites). Žiema, kuomet ne
galima mažu vaiku ilgai ant 
oro laikyti, nežiūrint ar jie gan 
na motinos pieną ar ne, jiems 

aliejaus
(cod-liver oil). Senesni vaikai, 
apart pieno, turi gairti vaisiu, 
daržovių, mėsos, žuvies, ar 
kiausziniu, duonos, kruopu ir 
bulvių.

reikia duoti žuvies

mėsos.

Mokyklos dienos atnesza at
sakomybes motinoms ir tėvams 
ir lygiai vaikams ir ju moky
tojams. Taip kaip biznyje ser-1 
gautis vyras ar moteris negali 
dirbti gerai, taip ir mokykloje, 
vaikas, kuris nėra 
sveikas niekuomet 
žengti pimyn.
gailės, kuriu tėvai 
sveikais paproeziais, tik jie te
galės turėti aukszcziausius 
laipsnius moksle.

Ant motinu puola atsakomy
be apsaugoti mažus vaikus nuo 
visu ligų. Apsisaugojant ir tc- 
mijant visus pirmutinius ženk 
lūs, motina gali daug 
bet i sulaikymui visu taip vadi
namu vaiku ligu kurios 
pasirodo, kuomet 
dex lą k y k I a s lankyti.

Ka tai reiszkia. ‘apsaugoti ?’ 
Yra keturi patarimai, kuriu 

kiekviena motina turi laikytis.
1. Vaikai turi pavjdgyti go

rus pusryczius priesz iszejima 
mokyklon.

2. Jiems turi būti duodama 
užtektinai laiko 
nenurytu gerai 
valgio.

3. Turi dėvėti drabužius pri-
“ka- 

kuoniet lija ir tam

turet i

prigel-

greit 
vaikai pra-

valgyti, kad 
nesukramtvto t

szilta

deszimts

“pirmus ženk- 
Bcveik visi vaikai paro- 

daugiau

taikintus orui. Turi turėti 
lioszius ’ ’ 
tikra apsiauta apsisaugojimui 
nuo lietaus, lygiai kaip 
apsiausta kuomet szalta.
• 4. Turi užtektinai anksti eiti 
miegoti, kad gautu 
valandų miegoti.

Beveik visas vaiku ligas ga
lima tuo jaus patemyti, jei tik 
motina temvs 
lūs.“
do viena ar 
žemiau pažymėtu, ir turi būti 
laikomi namie ir žinia 
mokyklai duoti.

Pirmi ženklai:
J. Išbėrimas.
2. Skaudanti Gerkle.
3. Smarkus Kosulvs.
4. Karsztis.
5. Vėmimas.
6. Raudonos 

Akvs.
Ka motina, g;

neleidus tiems simtoinams plė
totis.

1. Paszaukti 
met skambi gerkle, 
laukt i.

2. Neprileisti kitu vaiku prie 
to kuriam gerkle skauda ar tu
ri koki iszberinia.

3. Nepriimti jokiu
(ypaez vaiku) in savo namus, 
jei tavo vaikas turi bent viena 
isz virsz minėtu simtomii.

—F.L.I.S.

ir

ž('iikl u,

reikia

Aszarotos

iii daryti, kad

gydytoja kuo- 
Nieko ne

sveczi u

ANT PARDAVIMO.

Namas su koteliu, 
East Mauch Chunk, Pa. Parsi- 
duos už $5,(>()(). Apie (langiaus 
kreipkitės ant adreso: 3t

’P. O. Box 228, Summit Hill, Pa.

su mieste

$50 DOVANU KAS SURAS
SZITA PORELIA.

Diena 27 Gruodžio, mano 
brolis Juozas Valaitis pabėgo 
su mano paezia. Marijona ir 
kaip rodos iszvažiavo in New 

Juozas pribuvo inYorka.
Amerika 18 menesiu adgal, nes 
asz jam nusiuneziau szipkorte. 
Paliko jisai Lietuvoje paezia 
ir dukrele, turi jisai ant kaklo 
dideliu žymia (ženklą) kuri 
aplaike per liga, galima greitai 
pažyti, turi su savim vokiszka 
kupareli, ant abieju galu ran
dasi medinei lankai, turi su 
savim vokiszka praszporta ant

kurio yra jojo fotografije, tu
ri ir vokiszku pinigu, yra 5 pė
du 9 coliu uiugszczio, pailgos 
burnos, plaukai tamsus, apie 
26 metu. Juozas apgavo valdže 
nes pasidavė kaipo nevedias. 
Sugryžkite tuo jaus, nes kitaip 
valdže tavė Juozuk suras ir su
grąžys adgal iii Lietuva. Mano 
pati pasienio mano pinigus pa
likdama du mažus vaikus. 
Duokite man žino in kur tuodu 
pabėgėliai pabėgo o dovana ju
su.

mažus

(t.J.9)

Simon Valaitis
19 N. Gilbert Str.

Shenandoah, Pa.

SAULE

KUR SILSISI KŪNAS MIRUSIO GOMPERSO.

.... .... ..... ....... ... x ... . -- ■ 
kuris parduoda drabužius turi 
gamta kaipu priesza. Nusidėvė
jimas ir suplyszimas visuomet 
jam prieszinasi. Vienok, tas ku- 
ris parduoda vaistus turi gam
ta už pagelbininka. Žmogaus 
kanas, bile kokioje ligoje, dau
gumoje atsitikimu, yra palin
kės prie sveikumo, bet gamta 
už tai mažai tegauna kreditu.

Budai vartojami parduoti pa
tentuotus vaistus žmonėms nė
ra pagirtini. Garsinti taip, kad 
isz menku nesmagumu padary
ti didžiausias ligas, priverst i 
sveikus manyti, kad jie yra.ser 
gauti, ir serganezius manyti, 
kad jie yra didžiausiais ligo- 

vientik kad< priverhis
juos irkti vaistus pilti sau in 
gerkles, v ra p ra ai žengimą s
priesz visuomene. „ Bet tuomi 
principu visi patentuoti vais
tai sziandien parduodami. Tuk 
staneziai dolieriu kasmet yta 
gaiszinami tokiu žmonių, kurie 
tiki in tuos apgarsinimus. Ap
garsinimai, kurie žada iszgy- 
dyti džiova isztraukia isz žmo
nių nuo $15,000,000 iki $25,- 
000,000 kasmet, ir tai tik viena 
isz ligų, kuriuos 
vaistai garantuoja iszgydyii.
IWIHBI.W!  ............................... l|— imi   

niais,

I

Aid kapiniu Sleepy Hollow, Tarrytown, N. Y., silsisi kūnas mirusio darbininkiszko va-
Amerikonisz-do Samueliaus Gomporho. Mažesniam pa veiksli* parodo jojo graba 

konis vėliavoms.
apdengta

“< > šuneli!

Jis paaukavo 
gyvastį už laisve 

savo tėvynės

PATENTUOTI VAISTAI.

nėra beveik

k (

moeziute:

Kauno 
kaime

rody boję, 
augo tėvu

augo

A kszt ienų 
vient urį is 

Juozukas. Buvo tai skaistus ir 
doras jaunikait is, kuris
ant džiaugsmo tėvu. Džiaugėsi 
isz jojo ne tik tėvai bet ir visas 
kaimas. In koki tai laika ne- 
mielaszirdinga mirtis pakirto 
jojo teveli, perskyrė ji nuo sa
vo szeimvneles ir 
szalta graba.

Juozukas likosi 
paramų savo motinėlės ir gyve- 

l žaugo Juozukas
) 

jam 21 metai. Pats linksmumas 
gyvenimo, pražydo 

kaip gėlėli*
jo daryt i planus apie gv- 

*11 *

lai k a 
pa k irt

uždare iii

vienai iniu

nimo viltis.
ant puikaus vyro, kada suėji

jojo gyvo 
da rželi jo.nirnas

Prado
veninio ateiti, svajojo apie atei- 
nanez.ia laime, liet sztai netikė
tai Juozuko planai suiro kai] 
namelis isz kaziru.

i 
) 

žeme nuo armot iniu trenksmu, 
aptemo oras nuo duniu. parau- 
(lonavo dangus nuo liepsnos. 
Visur pasigirdo balsai: 
szai užklupo ant tevvnes’

suiro
Sudrebej(

Priė
jo ant tevvnes! ’ ’ 

Kas lik gyvas, tvėrė už ginklo 
ir ome gint is nuo prieszo.

Ir musu Juozukas stojo ejle- 
sia Lietuvos gynėju. Moeziutes 

galvele apalpo isz 
josios 

apsiliejo stambioms aszaromi 
isz lupu

žila 
ežio,

gynėju. Moeziuti 
gailes- 

suvvtusis veidas

iszsiviu'že dejavimas:
t
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MEKSIKO IR AMERIKOS.
Senorita Dolorosa Enters, 

moksikoniszka mergina, laike 
Suv. Vaisi, prakalbas idant 
per tik ryt czionaitinius gyven
tojus buk Meksikas geidžo ant 
visados gyventi sntaikoje’su 
Suv.'Vaisi, ir Imt i i josios prio- 
toliu.

Enters

v ra

4

Tikrai kalbant, 
nei vienu teisingu patent uotu 
vaistu; pirma, dėlto, kad labai 
mažai tam panaszios ruszies 
vaistu tegali būti patentuoja
mi, ir antra, dėlto, kad tas ku
ris juos parduoda visai ne
mėgsta atvirumo. Misterija ir 
sek retumas jam daug prigelbs- 

nors dalykas, kuris 
norimas patentuoti turi būti 
naujas ir naudingas; ir szis pa

reikalavimas 
atskiria patentuot us 
Patentuotu vaistu pardavėjas 
sumaiszo kokias nors žoles, pa
vadina gražiu vardu ir gauna 
prekybos ženklą tuo vardu. 
Tas prekybos ženklas jam duo
da nuolatini monopoli ant to 
vardo, ir Hera 
varžymu kasliuk 
sudėties; ir gaunant

argi jau main* ap
leisi ant senatvės. Ka asz veik 
siu viena be tavęs ?’’ 

J uozukas ramino
ne verk moeziute, kad už tė

vynių ejnu kovoti. Palaimink 
mane, paduok man karda, (Įra
šei ginsiu ta žeme, kuria musu 
boeziai savo krauju apliejo. 
Moeziute padavė 
mindama sunu žodžeis: “ 
Dievo pagialba, su stipria dva-|ti. Koks 
se, kovok ie d rase i 
tautos. ’’ 
kas su savo brangia moeziute ir tentu instatymo 
stojo ant kares lauko.

Baubo anuotos, szvilpe kul
kos. Viena i.yz juju pataiko 
Juozukui in krutinę. Užėjo per
trauka, nutilo baubimas anuo
tu, pulkai kareiviu prasiszali- 
uo. Tik vienas .Juozukas su 
mirtinu žjiiduliu krutinėjo bu
vo gyvas t.i'rp 
Kraujas teka isz krutinės, akys 
temsta, o isz lupu veržėsi pas
kutinis 
Dievu moeziute mano mieliau- 

manes daugiau 
prie savo szirdies, nepaklosi 
man minkszto patalėlio — ma
no* patalas, tai kieta žeme. Su 
Diev tu bakūžėlė su sziaudiniu 
stogu kurioje gyventi 
man ramu ir linksimi.

daugiau po tav 
bet pasiliksiu 

> naszhiitis, 
indės niekas mano kuna iii bal
ta grabeli, neiiidydes in bažny- 
ezia iii Dievo nameli, neskam
bės man garsus varpai lydint 
in kapi'lius, tiktai staugs ežia 
baisus žvervs draskvdami ku- e 
nūs. .Nekalbos

karda, lai- 
žodžeis:

už laisvių 
Atsisveikino Juozu

HZ

visai

vaisi ns.

šia,

Tik vienas

g wasH. užmusztuju.

atsisveikinimas:

neg lauš i 
sa v o

asz

4 < SU

daroma jokiu 
to produkto 

patentu, 
isz jo nereikalaujama jokios in
formacijos apie jo sudėti.

patentuot i

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTQS 
DEL P1ANO

*

grysziu 
pastogių, 
ant lauko kaip*

buvo
Xe.su-

< i

ežia
U(‘

niekas amžina 
atsilsi už mano duszele, neap- 
kaiszys mano kapo sesutes rū
telėms. Jau akys temsta, krau
jas teka, su Diev visas sviete. 
Mirsztu ramiai, norint nuo sa
vųjų toli atskirtas, nes duszia 
mano jauezia kad Ievyne liks 
linosa! “

Vakaras 
siunezia 
sveikinimo spindulėlius, lyg 
moeziute bueziuoja mirsztan- 
czio kareivio veideli, 

lovelis glosto
prieszo padarytus. Pauksztelei 
cziulbi, ramina lyg sesutes so
pu Ii uosia suspausta broleli. 
Gesta sauleles spindulei ir su 
ja kartu gesta ir Juozuko gy
vybe sziame sviete. Nepuosz 
Juozuko kapa.puikeis pamink
lais kaip tu atsižymėjusiu 
nerolu, 
vardas istorijoi, kaip tu moky
tu didvyriu, nes Juozukas netu
rėjo progos pasilikti mokytu, 
nes buvo neturtingas, o bet )Ta 
jisai didvyriu, praliedamas sa
vo brangu krauju, paaukahda4 
Inas savo jauna gyvastį už lais
vių tėvynes, aukuro. Užsipelnė 
ant nevystantes garbes vaini
ką nuo moeziutes Lietuvos.

—Lietuvos Dukrele.

]v£?

art inosi, 
paskui ini

spindulėlius,

saulele 
savo atsi-

o vėjelis 
žaidu liūs

ge- 
nosknmbes Juozuko

ANT PARDAVIMO.

Kampinis namas ant czver- 
ties loto, prie 501 E. Centre St. 
Kreipkitės ant adreso, (t.107 

J. J. McCormick ’ 
501 E. Centre St.
Mahanov Cifv. Pn

Žmogus atsikelia rytmetį ir 
nesijauezia labai sveiku. Grei- 
eziausiai jam užeina koks ne
gerumas, kuris, ar jis darys ka 
ar ne 
n vks. 

t

tas žmogus randa apgarsinimą, 
iszdestvti visi šimto- 

mai, toki pat kaip jo. Tanu* ap
garsinime užtikrina, kad ji isz- 
gydys toki ir toki, vaistai. Va- 

darba jis nusi
perka tu vaistu, t'ž dienos ki
tos, jis vėl sveikas — kaip bu
tu buvęs ir be tu vaistu — ir 
pilnai insilikina kad jis pasvei
ko nuo vaistu. Mes labai grei
tai kredituojame 
agentūroms visas
kurios tikrai v ra na t u rales. Tas

už poros dienu pats pra- 
Skaitydainas laikraszti,

kuriame

žinodamas iii

dirbtinėms
pasekmes,

j

53c

J

CJS'

TURYNIS:
SccitH Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Gricž Polka 
Szvilpis Marszas. 
Klumpakojis Polka 
Marcelo Polka 
l’adc-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka 
Mojavas Vainikas Polka 
Raslucn Valcas 
Moja va Veszria 
Augonclo Polka 
Ilgėjimas Tėvynes Mnrszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkclcs Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius 

| T d IK lt

Muzike aiszku budu sutaisyta ir 
lengvai grajyti.

Preke «u pruiuntimu tiktai 75c. 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY. PA.
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DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojui.

2-raa Floras Klino Namo
W. Centre St., Mahanoy City, Pa
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Kuom daugiau geriate

JUSTRITE kavos tuom

daugiau jumis patinka.
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į Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa.

......|
s 3-czlas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
< pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
c Merchants Banking Trust Oo. Banka moka 3-czia pro- 
> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
J auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

* * M * a. A » a. a. a - mdirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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