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fuvius ir gyna nog visu nelai
Automobile! ir stritkarei
miu.
užmusze praejta meta New
Yorke
“
tiktai
’
855
ypatų.
Isz
' Ydant visi
ymtusi prie
Guodotini
skaitytojai
teik
Lukosziaus parsk. 2.
“Saules” ir grąžei už jia užsi
sis mums dovanoti, jago ne to pasirodo, jog saugiau yra
Ana meta iszejo sakydamas ras paprastinu žinių sziam lekioti oru ne kaip vaikszczioti
Ant viso krikszczioniszko mokėtu o jagu visi velinimai
nuo Augusto ciecoriaus, idant numarije. Juk žinote ir dru- pekszczias mieste New York. svieto szvente užgymimo visi iszsipildytu, tada butu tikras
hutu suraszytas visas svietas. karnes darbininkams ira ma
linksmai apvaikszczioje. Ap- ant žemes pakajus žmonių ge
Tas suraszas pirmu buvo pada lonu praleisti taja szvente Ka
Kokis tai Indionas isz Ok vaiksztineje ne tiktai palociuo- ros valos. To viso vėlina isz
rytas Syrijos Storastos Cyry- lėdų su savo szeimynelems, lahoma, dirbo per 100 metu ir sia monarku, dvaruosia tur- szirdies.
aaus, ir ėjo visi, idant iszpažin- nes taja diena ne dirbs ir tu ne karta ne turėjo atsilsio o cziu lig vargingiausioje bakū
Hedakcije.
tu, kiekvienas in savo miestą, rės skubintis ant rytojaus su užczedino 80 tukstancziu do žėlėje. Toje tai dienoje atsit ■ Ėjo teipogi ir Juozapas no Ga darbu idant iszleist laikraszti leriu. Numirs, paliks ka su provineje visosia bažnycziose I_______ __________
lilėjos isz Nazareto miesto in be pertraukos.
rinko, o kiti turės ant tu pi puiki ir iszkilminga nobažamt
Judėja in Dovydo miestą, kurs
va, prie dalibumo linksmu
ningu “gerus laikus.”
vadinas B tlejem, dėlto — kad
giesmių
ir muzikos. Linksmina
Prie drauguves “American
buvo isz Dovydo namu ir gi Association of Foreign Lan
(Pasakaite.)
Cicilikai “Kovoj” No. 50 si svietas isz Užgymimo Iszgamines: idant iszpažintu su Ma- guage Newspapers” priguli tas Stasiuleviczius su Lietuviu nytojaus svieto. Visi jaucze ra
rije, sujungta sau moterimi, 490 laikraszcziu iždavinetu istoriszku nuotikiu žiupsneliu, muma szirdyse savo mokinti . Vaiksztinejo Panele Szven
I neszczia. Ir stojosi, kad ten bu svetimtautiszkoje kalboje kaip tai A. Z—tas su ruožais plem ir praszcziokelei. Rodos ne ras qziause po svietą, ir užėjo in
L vo, iszsipilde dienos, idant pa tai:
pia zvembia nei ubagai Jac tume ant svieto tokio kampe-' srincze vargingo mužikėlio ir
10, tokios apigardos kad toje ^rasze ant nakvines, ba niekur
gini lytu. Ir pagimdė pirmgikų,
pirmas link “Tėvynės” ir
Armeniszku 6, Austrijokimi savo Sunu ir suvystė ji vy- niu 4, Czekiszku 36, Bulga- jos redaktoriaus, link Susivie- dienoje nesilinksmytu.
'pakvines ne buvo radus.
i styklais ir paguldė ji prakar- riszku 3, Kinu 5, Kroetu 8, nyjimo, “Kataliko” Lietu Kalėdos. Kalėdos linksma j Szunias kaimo patikia ant
teje, dėlto kad nebuvo toje-pat Finiszku 15, Francuziniu 15, vos.” o antras link tautiecziu szvente, ypatingai kaip gerai helio suklaupi priesz Ijaje,
szalyjh, jauczia ir sergia nak Graiku 10, Holandiszku 15, ir ju suejgu. Neką mat daryti dirba ir kaip žmogus sveikas. dietoje lotie; mat szunias pa
ties sargybas ant-savo bandų. Madžiaru 14, Italijonu 106, cicilikams iszpuola daugiaus, Daugelis kuczios dienelia nu- žino. Motina Dievo nes mužike
0 sztai Vieszpaczio Aniolas Japoniszku 2, Židiszku 23, kaip plemti ka kita, nes to syire in savo tevynia, kur pali lis ne pažino koki svecze turi
I stojosi szalyje ju, o Dievo szvie Latiszu 1, Lietu viszku 10. vieno kapitalizmas, barbariz ko senus tevelus brolius, sese po savo stogu, tai ir pradėjo
sumas apszviete juos, ir uusL Norvegu 41, Lenkiszku 58, mas barbarizmas, buržojizmas ris o daugelis ir savo milema iizsikalbinet, jog ne gali duo
gando didžia baime. Ir tarė Portugalu 4, Rumunu 3, Ru- buržujizmas kunigija kunigija, mergelia. Kuczios d' na kož be nakvines, ba suvis ankszta
noje grinczeleje gar a vaka
i jiems Auiolas: Nesibijokite nes siszku 7, Rutenu 9, Serbiszku jau pabosta.
riene susidedante is- ūsielaus, J vaiku daug yr.
sztai apsakus jums didi džiaugs 7, Slavoku 12, Slovaniszku 9,
Tame pat “Kovos” No. in- kriusztienes, aguonu, saldumy j- — Mano brangi poni, tarė
ma, kurs bus visai giminei, de] Iszpanu 2, Szvediszku 84, žengtiniame straipsnij In smul nu, gribu silkių o ir žuvies (szi :Sit galo in Ijaje užeikia kibą
; to kad užgimė jums szediena Szvaicariszku 1, Syrijiszku 10. kiuosius biznierius Tomas Go met ir be silkes apsiejs nes ku- "51 mano kluoneli, tenais per
į Iszganytojas, kurs yra VieszIsz viso 490 iždavinetu 29 ria pliekia iszaiszkinimus kaip cze pripuola Nedelo). Ne vie gulėsi spakainiau; grinczeleje
I pats Kristus, Dovydo mieste. kalboaia. Terp tu randasi 63 isz maiszo matin buržujus, na motina ir tėvas apsilieja ^3 ira vietos del tavęs.
0 tas jums ženklas; Rasite ku- kasdienines, 5 iszejna tris kar iszrodineja ju prapulti, galu aszaromis, kada atsimena apie
Apie antra adina po gaidžiu
j dikeli vystyklais suvystyta ir tus ant nedelos, 35 du kart gale szauke kad tie niekszai savo sūneli gyvenanti Ameri c! iele szviesa jin pabudino;
paguldytas prakarteje. O tuo- nedelines 349 kas nedelia o 26 buržujai eitu po socijalizmo ke!.... Teip paczei ir brolei, se q'ntelejoper langa laukan, o
seles ir jauna mergaite tykume
jaus su Aniolu stojosi daugybe kas mene'sis.
ties jiojo kluonelu žiba
veliuku, kad atmestu savo ne viena aszarelia iszlieja. Ja t
■ dangiszkos kareivijos, garbi
Tieje laikraszczei turi 6,800, kliasu prietarus ir praregėtu gu tevelei, brolei, seseles ir t. S'.virsi žvaigžde, už visas
nancziu Dieva ir sakancziu: 000 skaitytoju kuriu turtas buržujai kame ju tikras iszga- t. atsimena kuczioje o ir per s tviesiause, o daugibe aniolu
j Garbe ant augsztybes Dievui, isznesza ant $27,000,000. Ame nymas.
szvente Kalėdų apie savo sune su auksineis sparnais apsėdo
o ant žemes ramybe žmonėms rike pagal paskutini surasza Turbut iszeinateip: Buržujai 11, broleli, o ka pasakyti apie stogeli ir linksmai gieda, “gar
■ gero noro.—
lietuviszki biznieriai, meskite gailesti moteres ir mažu vaisė be ant augsztibes Dievui o ant
randasi 18 milijonu atejviu.
savo biznius kokius varot, te lu, kuriu vyras ir tėvas Amer žemes pakajus žmonimis gero
Antrųjų Misziu Evangelije.
Philadelphijoj, Pa. prie cu- gul jusu vietas užims žydai, o ke buna? Ha, tai loska Dievo, noro ”
Ten-pat.
Tada mužikas rankas užlaukernes Sprekelio, rasta freit- jus eikite in cukernias, in ge jagu tasai vyras ir tėvas vai
(Kristaus gymimo vieta Betlejui.)
Ana meta piemenis kalbėjo karij plakatas drukuotas regi ležinius fabrikus dirbt, o bū ku atsimena ant savo paczios ži ir nusigandias pradėjo de
Pasveikinimas ant szv. Kalėdų.
vienas kitam: Eikime lig Bet- si ne Philadelphijoj, nes kal dami paprastais darbininkais ir vaiku ir prisunczia paszial- juot.
—
Veluk
butau
su
vaikais
užsimaukit
raudona
alsztuka,
pa
ant
užlaikimo
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tokia
kaip
juokin

Kalėdos!
Ramiai jau prabilo varpai,
lejem, o paveizdekime to žoPadangėj lyg aniolu girdis balsai;
I džio, kursai stojosi, kuri mums gojo katras “Žemaiczio,” tas ir tuomet eikit po raudona czios ir vaiku, nes kokis yra gules lauke prie slenkezczio, o
graudumas tosios moteres, ku
Su džiaugsmu nepaprastu sveikinam ryta,
Vieszpats parode. Ir atėjo pa- plakatas szmeižia net 9 lietu- ciciliku veleva, prisidekite rios pats pribuvias in Ameri tau Dieviszka Panele butau
ciela grinczele pavedias!...
prie
cicilikiszko
darbo,
busit
viezkus
kunigus
kad
tie
lan

Ir akis kiekvieno linksmybe nuszvito!
I siskubindami ir rado Marija,
ka, užmirszta apie jiaja ir vai
Kluonelije-gi szalta, mažiui ir Juozapa, ir kūdikėli, pagul kėsi ant lenkiszku 40 adynu iszganyti.
kelius, o czion veda paleistuvin
In szventa bažnyczia jau skubinas minios.
Tautininkai, iszsinerkit nei ga gyvenimą, kaip kokis ku lelis driaba no szalczio o moti
dyta prakarteje. O iszvyde pa atlaidų, ir baliuje su lenku
Ir veržias jausminga malda isz krutinės.
tino žod;, kursai jiems buvo kunigais balevojo. Ant plaka vėžiai isz savo prigimtos sku- olelis; uždarbi visa pragirdo na no saves nuima skepetele
Kalėdos! maloni mums szaipos viltis,
pasakytas apie ta kūdikėli. O to pasiraszyta pirmiause Pitts ros, eikit po raudonu ciciliku bobom o pati su keletu vaike- ir vinioje kūdikėli, sziaudais
Kad ūkana baigias, ir saule nuszvisl
į visi, kurie girdėjo, stebėjos ir ton, Pa. pravardėj 2 E. J. Nor veliuku, prigelbesit cicilikams lu ne turi duonos szmotelo! apdestinejo ir ne norėdama no
Kad valanda Dievo Sunaus užgimimo
isz to, kas jiems buvo piemenų kus, 3 W. A. Jwras, 4 X. F. varyt propaganda, ir busit Del tokios moteres su vaike- Aniuolu pagialbos, pati gla
Palengvis Adomo vaiku isztremima!
pasakyta. Bet Marija užlaikė Zobris Kokiame mieste tie len ženklyvi kaip salaveisziu ar- leis yra labai liūdna toji szven monėje Kūdikėli, ba ne vienas
Nu, sveikinu, broliai! tegu-gi ta szvente
Aniolas motinos ne užvaduos,
te Kalėdų!
\ visus tuos žodžius sudedama ku atlaidai buvo, visai nepa mijistai.
Ant amžių pradžiugin kiekviena, kas kente!
Tu nelabas vyre! — nelabas Žinia tuojaus pasklido tarp
sau ezirdyje. Ir sugrižo pieme žymėta ir kur pasiraszusi gy
Kunigai, nusinerkit sutonus,
Tegu-gi ne žūsta tas džiaugsmas Kalėdų!
nis szlovindami ir garbindami vena nežine.
ir kaipo mokytesni žmones, teve! ne tekai žmoniszkos jaus varguolu ir mu ikelu, ir pas
Jos mus teaplanko su dangiszku redu.
piemenelue
ka
laukuose
givulos, iszsižadejai savo milemos
i Dieva už vis tai, ka girdėjo ir
Antgalvis toks:
varysit propaganda jau ne
Ir szventa ramuma te duoda szi diena—
pacziules ir rnilemu vaikeliu, lelus gani ir Aniolas budina,
( regejo, kaip jiems buvo pasa
“Balus.
dvasiszka, bet cicilikiszka,
ėdi riebius kąsnius ir savo isz- idant visi kialtusi ir bėgtu pas
Tegu visos szirdis suauga in viena!
kyta.
Sodoma!! Sodoma!! Sodo
Szitokius szauksmus ir no džiuvusia gerklia vilgai su veikint dangaus Vieszpati,
ma!!!
ot kunigą jus velne!! rus jau turbut ne Rosijos ka alum, o tavo pati su vaikeleis rindeleje ant szienelo gulinti.
Trecziuju Misziu Evangelija.
ne turi kąsnio duonos, o ir ta
velne!!!!
Tuojaus buvo pilnas kluozokai nepadaro.
Pagal szv. Jono parsk. 1.
Tolesnias blevyzgas tame
Niekados žmogus m kastas jago turi, tai su aszaromis tu nelis arba daržineli ir tuojaus
Bobkareivei.
laime danginę pasiliejo ant že
Isz pradžios buvo žodis, o braizgale, nėra kaip in laik bent gyvūno, apsieit su kandi- ri valgyt.
ba
grąžei
negali;
cicilikai
kan
Duesseldorf,
Vokietije. —
Tokiu
kumeliu
czionais
mes. O tasai mužikėlis pras
Dydele ugnis.
todis buvo pas Dieva, o Die raszti tai pint, nesturbut tikrai džiodami tautininkus, katali
Amerike
yra
daugelis,
nes
del
Artimoje
atejteje
bus priymiChicago.— Utarnyko nakti
vas buvo Žodis. Tai buvo isz kokiu sodominiu purviniausios kus ar kunigus, negali ne no kožno tokio bus liūdna pabai tas, biskuti kalvis, ka davi
netos moteres in vokiszka kablevyzgos
supeckiota.
priglauda
kluonelije,
stebuk

rėt ne mislit kad szie nors ir
pradžios pas Dieva. Visi daik
apie pusiau trijų, ugnis sunai riumene ligonbutese, prie mais
Jeigu pacztas tokias bjaury prie gero ciciliku užmanymo ga, ba ne vienas gal kitu Kale lingai likos atnagradintas usz
tai per Ji stojosi, o be jo nie
du ne sulauks! Apsvarstinus tai: turėjo mergaite, dukrele kino Board of Trade narna to ir t. t. pagal inneszima Dr
kas nešit tojo, kas tiktai stojo bes siuntinejant pasigautu tuo arba darbo artintus.
Tarpe tokiu aplinkybių, ci- apie padėjimą tuju moterių, milema, nes kolieka, ka be ran ant La Salle uliczios. Tris ug- Witzelo. Sufragistkos taja ži
si. Jame buvo gyvenimas, o met nepraustburniai sužinotu
cilikiszkas
balsas girioj szau- kuriu vyrai Amerike ir in ku ku buvo gimus ir varginga gi- nagesiai pražuvo. Bledes ug nia priėmė su džiaugsmu, nes
gyvenimas buvo žmonių szvie- kaip vale niekszystes raszy- kemas yra tuszczias.
melius pavirto, tai net szirdi venima turėjo vest. Szitai toji nis padare ant.200 tukstancziu tuom pasirodys, jog be bobų
neti.
lybe, o szviesybe tamsybėse
Ciciliku inkansti žmones, su spaudže.
kariumeneje ne gali apsiejt ir
mergiuke insimaisze tarp anio- doleriu.
Kad
tos
blevyzgos
sutaisy

Į szvieežia, o tamsybe jo neapjais nesidraugavo ir nesidrauUbagai ant dvasios tieji be- lelu ir piemenelu ir žiurėjo
turės lygias tiesas su vyrais.
į siautė. Buvo žmogus, Dievo tos ne Philadelphijoj, tai pat gaus.
duszei! Nieko szvento del jiu su savo melinom akelem in
Popiežius serga.
įsiustas, kuriam vardas buvo sai statraszas, visos formos liuNužudė savo sunu.
ne yra, niekas juosius ne rami Jezusa o no didele divo stebe
Rimas.
— Profesoris Marcdyja,
ir
plakatai
in
ta
miestą
Jonas. Tasai atėjo ant liūdi jiApie kunigą Vinca Dilioni na, gyvena kaip gyvulei ir nu josi. Tai kaip Marije Pana paMenosha, Wis.— Jonas Sa hiafa, popiežinis daktaras gar
pakliut
galėjo
ne
kitaip
kaip
mati
kolieka
mergiuke,
paimta
j mo, idant iszduotu liudijimą
kuri Rusnaku vyskupas Or- sibaigs kaip gyvulei Kožnas
kalauckas likos aresztavotu sina buk Popiežius vela serga.
1 apie szviesybe, idant visi tikė per paczta ar expresa.
tinskis isz Philadelphijos isz- davadnas žmogus apvaiksztine gaileste tari in ijaje.
už nužudinima savo szesziu Daktaras paliepė, Popiežiui
li tu per ji. Nebuvo jis szviesysiunte pavasari buk in Ryma ja diena savo locno užgymi — Paduok gi man kūdiki menesiu sūneli. Badai nelabas malszei gulėti ir nedalibauti
mano isz rindeles?...
Wu Ting Fang kalba, buk ženine ko net ducdams ir lia' be, bet idant iszduotu liudiji
mo; apvaikszczioje vyras savo
tėvas užkasė kudyki gyva in ceremonijuosia per Kalėdas.
Tada merginai aszaros akimą apie szviesybe. Buvo tikro jojo tėvynei randasi 400,000,- kaju, dabar nesigirdi nieko paczios, pati savo vyro, vaikai
žeme pirma baisei jin sumuszKruvina musztine.
i ji szviesybe, kuri apszvieczia 000 demokratu. Jagu teip yra gryžo ar ne. Jisai kaip sakėsi savo tėvu sudedami karsztus se pasirodi, prisiartino arcziau damas.
Kaimynai tvirtina,
Rimas. — Telegramai dakiekviena žmogų, ateinanti ant ant tikrųjų, tai muso Willia- važiuoja tiktai ant 3 menesiu velinimus. O kaip-gi neap- su nuludimu ir graudumu ir buk daugeli kartu Sakalaucnesza isz kares lauko, buk
to svieto. Buvo ant svieto, ir mas J. Bryan privalo nors ant bet suėjo muset bus jau 6 m. vaikszczioti diena Užgimimo tari:
kae kerszino nužudinimu ku mu-ztineje po Home, Italai lai
Dilionis negryžta, gal jau ne
—
Kaip
asz
vargsze
galu
iszbandimo
keliaut
in
Kinus,
(vietas per Ji stojosi, o szvietas
Jėzaus, tojo Tiesdavio, kuris
dyki kurio baisei ne kente,
gryž suvisai.
mėjo. Konia tūkstantis Arabu
paduot, kad ne turu ranku ?
•
Jo nepažino. O kurie tiktai o gal tenais pasisektu jiam
iszdave konstitucije del krikszpražuvo o penki szimtai gavo
nore
karta
pasilikti
prezidentu.
— T ktai imk, biedniuke!..
priėmė Ji, davė jiems galybe
cziomu, ant kurios rėmėsi visi in nevalia. Italu mažai pra
Parsiduoda Salonas.
O toji sieki ir sztai užaugo Tiltas sugriuvo su karuku. žuvo.
Dievo sūnumis pastoti; tiems,
Gražioj vietoj ant W. M-ha sas svietas o ir pagonai!
Burlington, N. J.— AszSpokane, Wash, tula motere noy ulyczios, Mahanoy City,
Ant galo d.el skaitytoju rankos, su kuriom Jezusa Mo
kurie tiki in Jo varda: Kurie
Ant pardavimo.
ne isz kraujo, nei isz kūno no ekundže 70 metu senumo Kin- geras traktas. Parsiduos ne “Saules” ir “Linksmos Valan tinai galėjo paduot. Tada pa tuoni pasažierei likos iszgelNamai ant keturiu familiju
j ro, nei isz vyro noro, bet isz czika ant 50 tukstancziu do brangiai. Jaigu kas nori pirk dos” o ir del musu prię,teliu) imta didelu džiaugsmu, pradė bfetais isz karuko kuris ingriuant viso loto po no. 604 — 606
I Dievo užgimė. O Žodis stojosi leriu, buk jisai ne dalaike pri ti, tegul atsiszauke in “Sau vėliname viso gero: Idanl Die jo su tom rankom mosuot ir vo in Assiscunk upeluka per Wėst Center ulyczios. Dasižisugriuvimą
tilto.
Ant
gilukio
bėgiot
ir
džiaugėsi
szaukdama:
žadėjimo
su
jiaja
apsivesti.
kunu ir gyveno tarp musu; ir
les” ofisą, o jagu kas nemisli- vas visus užlaikytu sveikatoje
nokyte ant adreso:
(y j )
— Szitai turu savo rankas karukas atsietojo ant vieno ga
a regejome Jo garbe, garbe kai Kas-gi galėjo tikėtis, jog 70 na pirkti tegul ir neatsiszauke. ir apteiktu tuom visu, ko tik
Thomas Haughney
po vienatinio no Tėvo, pilna metu senufno Kinczikas turėtu Gera proga del atsakanczio sau vėlina. Tegul Tasai Kudy. galu dabar dirbtie visus dar- lo o pasažierius iszgialbejo per
12 E. Mah. St.
iszkirtima skyles stoge.
tiek piningu....
Mahanoy City, Pr
žmogaus.
(j ';) kelis Jezusas laimina visus Lie latUS.
tnylietoe ir tiesos.
Ant Dievo Sunaus užgimimo dienos.
Evang pirmaju

Miszia

pagal szv.
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Metas XXIV

Bucziavimas.
Turbut nevienoje kitoje tau
toje nėra teip insivyraves
bucziavimas, kaip tarpe lietuvu
Ir net szlyksztu darosi, kaip
po visam iszeina isz bažnyczios
ir stovėdamas patvoryje dairai
ei... kur varnos lekioja.
Iszeina isz bažnyczios dvi
raudonos kaip rožes mergaites
-lietuvaites: Sveika sesyte —
pakszt! pasibucziavo. Dvi se
nos bobos susitiko, kisza savo
snapusyiena prie kitos: Sveika
mergele — plumt pasibucziavo
Akyse kalbasi, gerai atsieveiki
na, atsibucziuoja ir susiejus
su kita savo kaimyne, szita
apkalba.
Besikalbant iszeina ir kuni
gelis isz bažnyczios tuojaus
mergos ir moters jio ranka vie
na po kita: lyžt,lyžt,lyžt Na, o
tas isz pagoniszkai- baudžia
vos laiko ranku ir “kojų” vi
šokiems vyresniems ir senes
nems giminėms bucziavimas
yra toks vergiszkas toks
szlyksztus kad inteligentisz
kam žmogui tiesiog negalima
in tai žiūrėti.
Senieji žmones prie bucziavi
mo jiems ranku yra taip pri
pratę, kad jie naujos nebuczavi
mo mados jokiu budu negali
perneszti. Sztai sakysim koks
inteligentiszkas vaikinas
ar
mergina parvažiuoja isz mo
kslo ar isz miesto ir susejes su
savo “tetoms” “dėdėms” ir
kitais “gentims”, nebucziuoja
jiems ranku (kurios1 tankiai
yra purvinos ir
neskaniu
kvapu atsiduoda), tada toki
naujos mados invedeja prame
na “bedieviu” “netikėliu”,
“parmazonu” ir kitokiais, ju
nuomone, negerais vardais, ir
dar apskelbia po visa parapija
kad tas “ponaitis” ar /panele”
toks ir toks, tokia ir tokia...
Sunku ta “bucziavimo” ma
da iszvesti, kad musu “kunigeliai-piemeneliai” rankas pakumpine vaikszczioja, kad tik
kokia bobele ar mergele pri
puolus paseiliotu. Tai-gi kaip
seiliojo taip ir seilioja per am
žius rankas tiems, kurie jas pa
kumpine vaikszczioja.
Nuėjus su reikalu pas kuni
gą inteligentiszkam žmogui,
nežinia ne ka pradėti. Kuni
gas tuojaus pakumpina ranka,
ar lyg susigėdęs, nebeduoda
bucziuoti. Bet kunigui in ran
ka nepabucziaves, tuojaus per
pamokslą iszgirsi barima, jog
esą tokiu bedieviu, tokiu iszga
mu, kad jiam ne tikėjimo ne
reikia, paniekina kunigus, isz
sižada Dievo ir. t. t.
Davatkos kalba, kad už pabucziavima kunigui rankos
esą atlaidai.... Juk tai ežia
reikia visztos galva turėti, kad
tokioms pasakoms tikėti. Na.
o daugybe žmonių dar tam ti
ki....
Vėl, bucziavimas bažnyczio
se kryžių ir sienų kampu bei
grindų, — yra tiesiog pavojin
gas. Tie kryžiai taip apterlioti, niekad nemazgojami yra
tikri ligų peru lizdai!....
(Amerike suduosia nog senei
yra uždrausta bucziuoti Raszta Szventa).
Kada Lietuvoje isznyks tie
bueziavimai! Kada žus pagonystes-baudžiavos
palaikai!
Tada sužibės Lietuvoje saulu
te.

Didelis Balus.
Sz. Vincento parapijos isz
Girardville, Pa, Atsibus 5-ta
Sausia 1912 m. ant T. Lafferties sales N. Main St. Balus
yra parengtas ant naudos
parapijos ir kožnas Lietuvis
privalo pribūti. Grajis pirmos
klasos orkestrą visokius tautisz
kus ir svetimtautiszkus szokius
Ateikyte visi o turėsite links
ma laika.
Ineiga ant Balaus tik 25^
moterim ir merginoms dykai;

Rarotos.
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1151 daktariSkos rodos galima atsilauktl
Mažytis Vincukas sėdėjo J02 Troy St.
Bayton, 0. 1 UI i JU UI KliJ k) 1(11111 lllJ Pas Dr; Jgn- Stankų por telefoną ar laii»
Q
ku ir iš kit^steitij, taipgi Kanados.
pas kakalį ant suolelio ir emal
I — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
jia! žiurėjo in savo dvi sesuti,
! Jis yra pabaigęs augščlausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
kurios triusesi pas stala apie
jmiestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York
’ Post Graguatc Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
Daugeziu’ kaime, kaip ir
parėdus. Jisai labai norėjo su
1 ofiso, kur kiekvienas atsilankgs gali juos matyti.
visoje Lietuvoje, lauke Kalė
žinot, • kur jodvi taip rengiasi.
I
Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
i padirbo puikią mcdikalibką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir apParduoda
Laivakortes
ant
visu
geriau

dų. Dar Advento pradžioje
Nnžuirtjes gera valandėlė,
tiekasu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iŠsiu ir greioziausiu Lai. u in visas dalis
sukilo kalbos apie busimąsias
kada vyresneji sesuo— Onyte svieto Normtieji k- laut in South įsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
L’-'i broliti P.iuedeli Kalė
szventes ir moters iszanksto
■kažin-kur iszejo, jisai priėjo Amerika ar m Australija tai tik'etus [nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stankus.
dos!
’
Daug
daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.
pradėjo szveisties ir rengties.
prie jaunesneses— Kastules, galite pas mane pirkti. In Lietuva
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
D ngo vargai ir bėdos,
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
O darbu joms nemažai: reikia
l8u kuria galiausia sutiko ir ne
GARBUS DAKTARE: neiSi „Šiuomi viešai išreiškiu sa
Už stalelio sėdėsime,
Mano agentūra yra po kaucija 10
szeimyna apdaryti, apverpti,
randu žodžiu padėkavojimu
vo širdingą padėką Dr. Stan<lra~iai užklausė:
Gersim alų ir da nuosime
tukstancziu doleriu, Ohijos Steito.
Tamistal už išgydymą skau
[kui už išgydymą nervų ligų
apausti, reikia dukrelei krai
Mesute paszcziavosime,
— Kur judvi, Kastule, ren Xoredami apie ka dasi nnoti imiekyte
dėjimo šonuose ir po širdies
ir sugrąžinimą vyriškumo,
tis priruoszti, nes, kas jin gali
Ant galo gal ir susimuszime! giates? Galin sv> c-iu-ryr >į in į/mmata 2u. mark** ant ateakymo
gėlimo strėnų ir skausmin
kuriu kiti daktarai atsisakė
gų mėnesinių, kurių kiti vi
žinoti, ateis mesiedas, ko rei
Na, na, gal to ne bus,
1 išgydyti. Ir visiems su slap
kur važiuosit?
si daktarai neapsiėmė gydy
tomis ligomis patariu kreip
Gal teip labai nesimusz;
kiant, dar priszliai užvyks ne
j Ka-tule paglostė Vine o
ti. Bet Tamistos operacija
eis pas d r. Ig. Stankų, o ne
Žinoma, be to ne ap-iejs,
bereikalo Onyte kas rytmetis
kaip ranka atėmė kentėjimą
pasigailėsite savo žygio.
per veideli ir liuks nai nii.-i
Jago
ant
barnio
pareis.
nuo manąs. Ela Mažinacky
A. Zmudzen, Salem, Mass.
,
_
,
bėgioja in rarotus: reikia ku
szypsojo:
57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus.
1325 S. Front St., Phila. (
Vienok, vyrueze grąžei pa
bilas iszplauti; salyklas iszsi—
Gal
ir
tu,
VinC'iti,
nori
,„Meilutis
.Meilutis gydytojau.—
i
John
Akuotaitis,
Montreal,
Que.
Canada,
rašo:
—1
sielgkite,
>Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 1
joti— juk ne be to, prisieis ir
in
sveczius,
ka
?
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusg liekarstu sunadojau bet(
Grąžei visi užsilaikykite,
Laike Kalėdų,
.
alus padaryti— kas per szven
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-i
Vincukas paraud > ir nulei
Juoku ne darykite,
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
Daugiause
bedu,
tes be alaus. Vyrai užsilaikė
mane ir kurią kiti daktarai laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių'
dęs
galvute,
suszuabzdejo;
Grąžei paeielgkite.
Žmogus geistu visuspalinksmyti,
i Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.” <
leeziau, negu tik kurs-ne-kurs
— Noriu!
Reike
ir
iszsigerti,
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
(
Pacze ir vaikus ne užmirszti.
vaikinas,
vydamas
vakare
Tiktai ne pasigerti,
— Palauk, broleli, Kalėda,
'
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
Ypatingai
redaktoris
turi
vargu,
szniurus, nusispjaus, primines
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji-i
Ba žinote, jog girtavimas,
ta<yk visi važiuosim pas mo
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
Jagu mažai turi piningu.
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
riebu sziupini, su szkobais ir
Tai žmogui ne kas.
1 cziute svt cziuosna— tarė Kas- m Lietuva ir atgal. Teip^i siunuziu
soltių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks
Visus
turi
pralinksminti
tu,
kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
lasziniais Davatkoms, o ju
Asz ir pantukia gūžes gavau, tūle, glamonędan a broli — ry p>ningusuž žemiause preae ir greitai
riu, greitą supykime, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų
O
varga
pats
turi
kentėti.
ne
vienos
dienos
nelaikau
pas
save
'kvėpavimą,
peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
O dalibuk geros nusipirkau, toj mudvi su Onyte tik ant
Bargininkuose buvo gana ne
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opesvet oiu piningu paskirtu siuntimui,
— Kur kitas?
Stikleli stuktelėsiu,
mažai, net ir liežiuviai nuska
cija
rupturą,
apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius,
“rarotų” in bažnytėlė eis1 m . . viskas dirbasi teisingai nes esmių po
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
Kada valgit pradėsiu.
ro beplepant apie visokias baž
kaucije,
taigi
meldžiu
visu
Lietuviu
— Ant rarotų ?!— nustebo
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ransiu kūtes lubose kiauryne, isz būti sulyginimas tarp paaugu
'kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas aut nosies, akių ir
atsilankitie arba atsiszauktie per
Szimet Kalėdos giaros,
nytines tos dienos iszkilmes, o
Vincutis
kas tai yra tos ra laiszka su minėtais reikalais.
'gerklės.
kurios girdisi karvių grumulia siu žmonių ir mano vaikelio
Pas visus teip man rodos?
ypatingai apie tai, kaip Kalė
'rotos ?
Su godone
vimas ir arkliu eznarksztymas. ezalcziu prispirto ir pertai in
Ba pas kožna yra piningu,
dų naktin vanduo persimainąs
—
Rarotos
—
tese
Kastu

kritusio
in
pavojinga
abejone!
Szalep jųdviejų stovi vandene
Tai jau ne bus bedu.
0
'
Philadelphia, Pa.
in vyną ir gyvuliai žmoniszkai
le— tai miszios taip vadinasi
Ofiso valandos: nuo 9 Iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo C.iki 8 vakare.
Mat szimet gerai dirba,
kibiras isz kurio jiedu kas mi— Ar žinai, Juozeli, man
601
W.
Mahanoy
Avė.
szneka. Vaikai—žinoma, vai
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.
"Kasdien per adventus, ypacz
Tai žmonelei uždirba,
nuta paeiliui samsto su apsza rodos bene melai tas viskas?..,
Mahanoy City,Pu.
kai: jie už vis didžiau lauke
sakmadieniais,
szvintant
bažTai
ne
bobos
rie
bamba
—
Kas?
lusiu szauksztu, bandydami,
Kalėdų, nors szventes Lietu
įyczioj esti labai gražios vie
Kaip piuingelei skamba.
ar ne pereimaine jau kartais in
— O-gi tas vandens persi
vos vaikams ir nieko malo
nos miszios, vadinamos R iroMeteli
giara
turėjome,
vyną. Neturint laikrodžio, mainimas ir tos kalbos
naus neatnesza— jokiu dova
Geras Kalėdas turime,
toms. Per Rarotas bažnyczioj
galima dar pražiopsoti ir dvy
— Na ir kvailys per visa
-xNOTARH SZAS:nu, jokiu
pasilinksminimu.
Tiktai grąžei užsilaikykite. labai gražu. Altoriai tašyk
likta muszant, ii’ mano jauni pilvą, jei gali tokius niekus
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
Gaivu ne daužyk te.
Bet vaikas jau toksai Dievo
esti papuoszti gražiais vaini
Apsaugoja
Namas
ir Naminas Rakandas nog Ugnies.
karžygiai geria sau leduota tauzyti. Ar tai kiti už tave ma
didžiame Lietoriszka Agentūra.
Kanloras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Limj<
Ant szendien bus invales,
sutvėrimas, kad jin viekas
kais ir gėlėmis, visoj bažny
vandeneli, laukdami stebuk žiau žino, o vienok tiki.
-suduoda Szipknnea anl
k
Del DraUgySCziU—
Turiu bėgti in vietas kėlės ežioj dega nesuskaitomos žva
linksmina, bus tai gimdytuves
'iHokiu drucziausiu ir
JK
,
—
Kas
per
kiti
?
Davatkos,
lu....
f- riaušių Laivu.
Pristatau puike. Sz.rfu
Pirmiausia
in
sztora,
ar gaisras, diena ar naktis. Jo
kių
daugybes,
o
žmones
sau
siuneziu Piningus in
Juostas, Keparas, kai on— Ar žinai, Juozai, ka: už niekas kits.
Pirkti czebatu pora,
Virtas Dabs Svieto
Spi °“’ “ Lt
jauna, dar neužgauta gyveni
meldžiasi džiaugiasi....
Tylėk, avingalvi/ su tokio
'reieziauee ir pig'ause.
Su kokiu nor’ reikofl
degkime gramnycziu žvake ir
• Guzutes užriauksiu.
mo vargais, siela visame mato
Zisi tie k-<rie per mm
/kas-link Szipkorcaiu,
—
Tai
ir
asz
eisiu
ant
ra

Aysidirba rptiop rraldakn ypeF, irtorir-’
Giesmele užtrauksiu,
instatykime in kibirą: asz gir mis kalbomis dar gali kokia
tunte apie tai geria žino
Piningus ir LL
natos
ir
laikraszczei,
kaipo
tai:
ir atjauezia tik gera, linksma
rotų!— sueziulbejo Vincukas,
Iszduoda Dostovieme
Raižykite pas mane •
In migi gulsiu,
Linksma Valanda, Dilgeles,
dėjau, kad nelabasis galins už nelaime užtraukti.
«l tu ka nori savo dali
itytdl*
leiaiao
ir gražu, o piktybei, nedoru
Tėvynė ir Lt.
insikabines in Kastules sterb Dagis Draugas,
Sveikas
miegosiu.
*
alaakyna.
žavėti vandeni ir tuomet mudu
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto a> detuvąj* t*a L**' aali.
—
Kaip
sau
nori,
Juozai,
o
mui ji akla ir kurezia. Kas ži
le.
ekspreso kasztua
Adresas:
to vyno ir palaižyti negausi asz vandene daugiau nebgerLithuanian Bindery,
no, gal tame neatjautime pik
— Ne. Vincuti! bažnytėle
514
W.
Spruce.
Mahannv Cltv.
me.
siu. Virpulys pjaute pjauna.
nuo mus toli, o ryte taip szal
to yra žemiszkos laimes pas— Et, kitas vėl; pasakė— Man rodos, kad jau ir dvylik
ta.... tu dar perszalt gali.
lapstis, jei tik, žinoma, szi pas
ir nebliko! Kipszai szia nakti ta senai pasibaigė.
Geriaus eik sau seklyczion ir
kutinioji yra manomatoj “asza
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
iszsimiegok gerai, mudvi su
paeziose peklos
padugnėse
— Szia tau ragaiszis!— isz
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi oezdotnas prie
ru pakalnėj”.
Onyte
ka-žin
kada
eisiva
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
kurkso, o su žiburiu ant ezieno juoke jin brolis.— Juk kad
Ir taip, baigėsi Adventas ir
gult—tu mudviejų nesulauksi.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
ne juokai, dar kas gali pama butu užstojusi pirma, tada gai
Jonas su Juozu dienas ir va
J ivo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
— Asz nenoriu miego....
tyti; tai butu mums nuo tėvo dys butu giedojęs.
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
asz pas judvi pasėdėsiu!
landas skaitė, laukdami Kale
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu
Kalėdos....
suezulbejo Virc ikas ir, nuėjės
Nepabaigęs Jppzas pastaru
du. Jiems, duokime, buvo ko
gyduolių, nei neprižadam i^zgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
— Bene szienas nuo gram
pas
kakab,
vėl
atsisėdo
ant
daugiause
ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iszju žodžiu kaip pragydo gai
ir laukti; jau kelinti metai,
gydint in trunlpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
suolelio ir žiurėjo in savo se
nyczines užsidega?— neisztiki dys. Bet kiek mano vaikeliai
kaip jiedu ruoeziasi Kalėdų
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
šute.
mai paklausė Jonas.
negere vandens— vanduo pa
“Dingusia Pajėga” vyru “Eizema” ir kitas panaszas ‘TJžtrucintas Kraujas” in 34
nakti pasiklausyti
gyvuliu
Buvo
jau
visai
vėlu.
Onyte
ligas iszgydau lai ai trumpam dienu-be
»
fczgydam in 14 dienu.
— O ka tu manai? Kiek
naudojimo merikoriliko vandeniu. Ligsziol tvirtas
kalbu o-gi ir vyno iszgerti.
laike.
iuszo ar patašo.
su Kastule, pabaigusios savo
“Silpnus Vyrus” ju knna
tik norint. Jam by tik ugnie. Juozas ir tas pradėjo abejoti.
“
Siryktara
” bo peilo it
sugražinu in normaliszka ‘Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
Bet vis ligsziol tam nekaltam
darba, norėjo ejti gulti, kaip
skaudėjimo.
padėjimą in trumpa laika. 5 dienaa
— Kaip sau nori, o man
"Varicocele
”
gydan
in 15d.
at-imine
Vincuką
Vaikutis
geidimui nelemta buvo invyk— Ar girdi, sako Jonai,
Neužymkie visa laika,
"Rumatiszma” visokį
“Hydrocele” in 24 adynos,"Sxaszius
'
” ir skandalus skoros
paszelusiai szalta.
Asz net
atsirėmė galvute in szilta ka
irzgydau labai greitai.
be operacijos.
iszgydau greitai ir ant visado*
ti, vis atsirasdavo kokios nors
bene tik tai jau rytmetiniai
Duok ir man pagiedot,
pirsztu nebjuntu. Kad bent
kalį ir saldžiai sau miegojo,
O F (SOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
suvis netikėtos kliūtis, kurios
gaidžiai pragydo. Gal naktini
Savo velinimus ir atiduot.
Petnyczoje 9 lyg fad. vakare. Ntdeliomis
Kastule paėmė atsargiai bro
greieziaus tas vynas atsirastubuvo dar dėlto užvis nedores
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge
mudu praleidova?
Tat matot:
leli in glebi ir, nuneszus sek
nog 15 metu toj paežio j vietoj.
galetu euszilti, o dabar man
Kalbame 1 enkiszkai.Fusit-zkaiir Vokizs ka
nes, kad kaip yla isz maiszo
Dvi
kiaules
kojas
pirkau,
lyczion, paguldė po sziltais
— Tepasikarę visi gaidžiai
dantis in danti nebsutenka.
Koszel ienos prisiviriau,
iszlysdavo paeziose paskutipatalėliais.
ir visztos,— . supykęs atsake
— Kad tu tik nesuszaltum! Juozas. Asz daugiau nebgersiu
Net svaiguli gavau,
niose valandose, kada tik to ir
Laiminga buvo toji Vincu
—iszjuokejin Juozas. Ineikask ne laszo, nors tu padvesk.
Pakol ta viską padariau.
betruko kad užlipti ant kucziu
kui naktele. Sapnavo jisai,
geriau in sziena ir nebus szal Lipkim žemyn. Davatkų ap Ne žinau kaip bus padarita,
ir klausyties. Tai-gi “ne”, sa
kad rodos jin nusivedė sesutes si Dniruntsil Gauk nauja Severos Kalendorių ir Vadova in Sveikata ant 1912m.,
ta.
gaules ir daugiaus niekoAr bus po nogiu iszteseta, bažnyczion ant Rarotų. Kaip
IzvVdlldl. nuo areziausio aptiekoriaus arba vaistu pardavėjo.
kau, visuomet kaip ant nelai
— Speigą dar galėtum ken
— Dar truputi palūkėkim, Užprasze in visur in sveczius, ten jam buvo gražu, linksma.
mes atsitikdavo: tai
tėvas,
sužinojęs apie jųdviejų suma tėti, bet tas vejas isz cziukuro bene pragys dar,— inkai bine Ne žinau, kaip iszteseta bus. Altorius, prie kurio senei s
nymą, nuvarys gulti ir negana man per strėnas kaip ugnim jo Juozas, bet Jonas jo nebe Žinau, bus guzutes visokios,
klebonas laike Miszias, buvo
to— kamares duris užskleis; degina. O ežia dar ta vandeni Klause ir sustingęs lipo nuo
Vi rytos,
papuosztas vainikais ir žoly
tai Jonas, nebsulaukes laiko plimk! Asz jau mažne puse kucziu, o paskui jin dantimis
Trejankos,
nais, visoj bažnyczioj dege ne
užsnus kame nore užkrosnyje,
Karczios,
kibiro iszgeriau o vyno dar tauszkindamas, leidosi ir Juo
suskaitomos žvakių daugybes,
o juk žinoma, jei jau tas
zas.
Ir saldžios.
žmones suklaupė meldėsi ir
balandžiui atsigerti neprari
miegtbuvis karta užmigs, tada
Kalėdų rytmeti motina ne
Dabar turiu pasilsėti,
džiaugėsi, klausydami, kaip
jau.
nors tu isz patranku ezaudyk,
galėjo prižadinti vaiku: Joną
Kėlės dienas pagulėti,
ju
mylimasis tėvelis klebonas
— Na kas kaltas, kad tu krėtė drugys, o Juozas kaž-ka
neprižadinsi. Szit dar pernai
Smarkesne busiu,
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)
drebaneziu balsu giedojo szven
tvempi kaip karve. Reikia klejojo ir vis melde dar trupu
Kai pasilsėsiu.
meta jis iezkirto toki szposa:
tus Misziu žodžius“.Paskui kle
tik liežiuvi pamirkyti: kad ti palaukti.
Kad koeziosiu tai koeziosiu, bonas, rodos, atsisuko in žmo
buvo jau apie vienuolikta va
bus vynas, jau nuo kvapo iszVakare parvežtas daktaras
nes, isztiese rankas ir meiliai
O paskui dainuosiu,
landa ir laikas atėjo lipti ant
Ankstos vertes vaistai nuo...
girsi.
pažvelgė in Vincuką, seselių
pripažino pas abudu staigu
Laikykitės sziltai,
kucziu, o Jonas sau brinkt! in
tarpe
szalia
altoriaus
klūpanti,
O bus viskas gerai.
— I-je, tu sakai, liežiuvi, plaucziu uždegimą.
Sauso ir Krunanczio Kosulio
lova— ir kaip negyvas. Ir
tarsi, sakydama:
paszlapink,
o
juk
liežuvis
irgi
kiek nebagas Juozas tampė
Palaido ir Lojauczio Kosulio
—
Leiskit
prie
manes
ma

ne isz medžio, ir jis gali atszal
jin nieko nepadare; jis tik mie
žulėlius, nes ju yra Dangaus
Kytemtiuio ir Naktinio Kosulio
ti.
karalyste!
guostas kaž-ka po nose mur
Ilgo ir Nenustojanczio Kosulio
— Cit!— nutildė Juozas:
Vincukas isztiese savo ma
mėjo ir Juozas, galu gale pri klausykis, regis, jau Bėrasis
žytes rankeles ir puolėsi prie
trukęs kantrybes, taip kaž su Žale kalbasi....
klebono, bet ji rodos seseris
kur jam ingnybo, jog tasai ne
Ir abudu—
prisikvepusiu
sustvėrė ir sulaukė.
savo balsu suriko, o vienok prie kiaurines, su visu’didžiau
— Leiskit, leiskit!—suszuneatbudo, nors ir prabilo, lai šia atydžia eme klausyties kas
ko Vincukas ir pabudo. Prageriaus atideda ta dalyka ant dedasi kuteje. Kuteje-7i, kaip
plesze akeles ir pažvelgė priekitos nakties. Tas slenkis, tas ir pirmiau, arkliui krimto kie
szais save. Ant loveles kraszto
sėdėjo jo motina ir, meiliai
Jis suteikia tikra palengvinimą vartojant nuo...
užmigelis ir protą, matytis, ta miszini karves gromuliavo.
žiūrėdama jam in akie, szyp
pramiegoja, nes kiek sykiu Czeke kažin ko dūsavo: tur
Perszalimo, Bronchiczio, Kokliušo, Krupo,
sojosi.
jam buvo
sakyta, jog tik būti, ji perdaug paplavų pri
Užkinimo ir daugelio kitokiu panasziu ligų
— Mama!— sumurmėjo vai
kvėpavimo organu.
Kalėdų nakti vanduo mainosi gere, o gal ir del kitos kokios
kutis.
in vyną ir gyvuliai szneka. priežasties— negalima žinoti
— Ka, Vincuti?— atsiliepe
Tai gi sakau, jog pernai Jonas Žinoma, geriausiai butu, kad
motina.
buvo priežastim to, kad jo ji pati papasakotu, atėjus to
•— Asz ant Rarotų buvau...
\’artok pirma bileko ir savnialiai ar nepaisanti žmones tau patars vartoti.
vyresnysis brolis negavo ne kiai iszimtiniai progai, kas bu
Kaip ten gražu ! koks tasai se
nukas geras!.... Jisai mane
laszo vyno ir negirdejo gyvu tu geistina dar didžiau dėlto,
szaukesi prie saves tik manes
liu kalbant, Vienam paežiam kad Jonas su Juozu, auseles
sesutes neleido.... —Skun
lipti ant kucziu buvo baugu, o isztempe, jau gera valanda
dėsi
Vincukas,
rankutėms
užvis dar Kalėdų nakti. Todėl klausosi, nepraleizdami visu
krapsztydamas akeles.
nėra nieko stebetino, jog szi mažiausio šnabždėjimo. Neba
— Tai, turbut, Vincuti, tik
met Juozas turėdamas omeny geliai taip suszalo, jog rodos
sapnavai rarotas, tu niekur
Sakyk “Ne” kuomet tau siūlys kitokius vaistus in vieta szitu.
sziandien ne buvai. . Palauk,
je Jono mieguostum, dar iszva dar kelios minutes, ir jiedu
vaikeli, kita sekmadieni mudu
karie liepe jam gerai iszai begs in troba, iszsižadejusiu ir
Parsiduoda Aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuviszka Kalendorių antl912m.
eisiva ant rarotų, o jodvi tu
miegoti ir, kad szitoj troboj
Duoda ji dykai. Daktariszki patarimai uždyka. Raszyk pas
vyno. Jonas-gi net abejoti pra
res lik#namie.... —
vėl neužmigtu, dar iszlaiko
dėjo:
gal
ne
to
vyno
ne
gyvu
Vincukas apsikabino moti
mano drąsuoliai palipo virszun
Suv. Steitu ne senei užbaigė dirbti viena isz didžiausiu nai ant kaklo ir kelis kartus
Jonas-gi del viso pikto dar liu sznekejimo visai ir nėra ?
-i.- -.V-.- ,. <
'-ft.-gramnyczios žvakgali pasiėmė. Ir man rodos nėra ežia ko pik “doku” del savo vajaunu laivu (jagu kada laivas pagenda pakartojo:
tai
instate
in
doką,
vandeni
iszpumpuoje
ir
laiva
pataiso).
į- 'Visi kita sekmadieni eisim
Speiguota Kalėdų naktie. tinties isz Jono mažtikystes,
Mano broliai, virpėdami nuo atsiminus, duokime, žydus Sa Tasai dokas kaeztuoje randui suvirszum vienas milijonas dole ant rarotų!. . . visi! eis ir Ony
te su Kastule)
uzalczio, tupi eziene, iszsipeszu karos tyruose, O koksai gali riu.
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BALSAMAS PLAUCZIAMS
GERAS KAIP SUAUGUSIEMS TEIP IR MAŽIEMS

Visada Pasitiketinas

Visada Pasekmingas

Parsiduoda visur, kur yra Aptiekos ar Vaistu Prekejai

Preke

25c. ir 50c.

Naujas “dokas” kasztuojntis $1,000,000.
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Kaip kitadoi
dien tuompat lt
iszejo ant gal
valkata, kad i
vardan Jėzau
danti almnžm
tinguju žmonių
is visa e
neapkentė žtr
nuo ju szalinda
ko-kiame-nors
aludėj ir tik n
kada pilvas i
kad jau jis alk
in gatve kad
iezmelsti almu:
greieziau tkri
tinen, negu
i žmonėmis.
Taip-pat ir
kelinta diena
pilvas iszvare j
užganėdinti all
Tasai jo pi]
su žmonėmis.
i Letai slinko
tolyn ir tolyn, v
mas atkiszti ranl
Priėjo prie did
nuo kurios langi
pradėjo raibti jo
Atsistojo. lūs
langa Žiurėjo ii
visa spinksejo
| paredu. tarytur
krutėjo -judėjo
sulaukusi tokio
taip puikiai ja p
0 ten, krautu
nes rinkos sa
Kalėdoms.., Pi
- Įstos reni iszeid.
liaie pirkiniu,
kad ju prisipirk!
Valkata stovej
ir vis žiurėjo ir
langa .
Ilgainiui suju<
atkiszo ranka
žmonėms, bet... ži
jo atkisztos rauke
Valkata, itapm
Betiksliai jo ak
remtos in erdve nt
mio muskulas nej
tom sustingo.... Ilj
tyliai stovėjo, galo
leido, rankas sukit
ves, visas susitraul
žingsniuoti gatve.
Tuom tarpu sni<
-cziau ir tankiau d
Pakilo sziaurui
dėjo viskas mangi
Szaltas sniegas
apikakles ir tirpo,
to nieko neatjautė,
ir to, kaip skersai
pasipainiojo po '
jam užvežerimbu
jis nei in ta szona
isz kur tasai n
apdovanojo rimbu.
Virtuliuodamas, f
sunkiai traukdami
skysto sniego, irę
vis toliau ir toliau,
•1

su visu savo bildės
ūu liko paskui ,

VALKATA.
tone Dickinson 3757 v
rodos galima shiiaukti

per telefoną ar hii.
taipgi Kabulo,

hiladelphijoj
iriskus mokslus, Bw.

tikavojo The fa
liudijimai

r tame pačiame na^
ktrižkas malinus iri>
da teisinga pagelu, į

o ir viso kūno, taipgi
kaip Dr. I. Stauki

VU." Taip kalba Jos.

1US DAKTARE: neik

■ lodiiu padžkavojima
štai ui išgydymą skaa
o šonuose ir po širdies

o strėnų ir skausminnesiniij, kuriij kiti vitarai neapsiėmė gydy.

it Tamistos cperadji
anka atėmė kentėjimą

angs. Ela Alaiinacky

5 8. Front St., Phila.
Meilutis gydytojau.-

ju aulyg užrašo, jau
ars t u sunadojau bei
a rašyti: nes jau ne-

p daug prikankino
au baigia gyti. Aiiij

s nuo:
, kojų, pečio, nuo
erj sifilį, užkietėji- .
it veido ir kūno n:(x

Baigiasi di>-na...
Naktis juodais savo sparnais
iszpalengvo dengia visa mies
tą. žmogus, kovodamos su nik
ties tamsuma,sužiebs likternas.
Krautuvėse sublizgėjo lempos,
kurios taip puikiai nuszvieczia
krautuvių laniju papusozahis
prirengtus tam tyczia Kalėdų
szventerns. Tiktai pakraszcziai
miesto skėsta tamsoj.
•
*
*

Pulkai žmonių slankioja
gat'iu eik-ztemis isz vieno kra
szto in kita....
Visi jie pasipno-ze, veidai
ju linksmi, akyse blizga kib>rk-zns džiaugsmo
Viduryj gatvių nardo rogutej
mis viena- po kito vežėjai.
Plaudamas orą, cypaudamas
žvangėdamas, lak-to tramvajus
kad net langai czerszka nuo
į bildesiu

lemą, Širdies, inksą, drebėjimą sana
i pailsimą,‘sunkij
jokias moteriį ligas
Išgydau su opei visokius skadulius,

jas ant gyslų kaulų

iktas kojas ir ran-

ant nosies, akių ir

Szalnena Dideliais szmotaitingiai drimba sniegas, baltydanias sustingusi, jau apsine.
azusi purvais senaji
gatvių
sniega-

road Stet,
Iphia, Pa.
iki 8 vakare.

AW*\

zius
City, h.

'

Isz vieno kiemo, kame yra
alude, iszlindo žmogysta-va]
kata, led prisidengęs suskytusiais skarmalais
Jis lėtais žingsniais, it bijoda
mas, nedrąsiai žvalgydamas
in ezonus, įtraukęs sprandą,
slenka gatve..B

VU.
pferah ut nukii Lmja

Del DraugyiaiiL.
Pritiltu pilu Suifa
Jratu.Ktpiru.Lraa
Špilkų ir U
Sn kokiu non reihh
ku-'ink 81 pkoraia.
Pining® ir U

i

Rašykite pu eime
įpint rili
uakjaa

eszingi prieš: pjovimo

privalo boti gydomas
klszivu ar pavojiogo

inu idant patraukti ki

jai ir ant visados fae palikimo jokiu bloga

ai gydiiu;

tuvintai Kntįv" ® *
no-be nacdojico menturiioarpntua
‘■Strykture" bi ;®Jo it
sudėjimą
>irico.tle” ndio ii 151
fa'ūnj’1 ir <UDdi« ‘kūKi
tpdao {retai ir ui node*

626 Pm ire.

Zln”ta,FftlHFl
kiakii,? Kizkriir Vokia ki

Kaip kitados, taip ir szian
dien tuompat laiku, pa vakarop
iszejo ant gatves žmogystavalkata, kad atkiszus ranka
vardan Jėzau Kristaus mal
dauti almužnos nuo gailės
tinguju žmonių.
is visa
savo
szirdžia
neapkentė žmonių, visados
nuo ju szalindavosi, tūnodavo
ko-kiame-nors
užukampyj.
aludėj ir tik reikalui atėjus,
kada pilvas duodavo žinotikad jau jis alkanas, iszeidavo
in gatve kad atkiszus ranka
isztnelsti almužna, o gotus —
greieziau skiiottu pelių kru> tinen, negu
susiartinus su
žmonėmis.
Taip-pat ir sziandien jau
kelinta diena nevalgius, jo
pilvas iszvare ji gatvėn —
užganėdinti alki.
Tasai jo pilvas ir riszo ji
su žmonėmis.
Letai slinko gatve jis vis
tolyn ir tolyn, vis nenorėda
mas atkiszti ranka.
Priėjo prie dideles krautuves
nuo kurios lango brangenybių
pradėjo raibti jo akis.
Atsistojo. lusistebeilyjo in
langa Žiurėjo in eglaite, kuri
visa spinksejo nuo .brangiu
paredu. tarytum adgijus visa
krutėjo -judėjo ir džiaudamos
sulaukusi tokios laimes, kad
taip puikiai ja papuosze.
O ten, krautuves vidui, žmo
nes rinkos sau
pirkinius
Kalėdoms.., Pro duris nuoi • latos veni iszeidavo.su punguliais pirkiniu, kiti ineidavo,
kad ju prisipirkus
Valkata stovėjo ant daikto
ir vis žiurėjo ir žiurėjo pro
langa .
Ilgainiui sujudo, sukruto ir
atkiszo ranka praeinantiems
žmonėms, bet... žmones nemate
jo atkisztos rankos...
Valkata, itapmires stovėjo...
Betiksliai jo akis buvo inremtofe in erdve nei’ vienas gy
mio muskulas nejudėjo, tary
tum sustingo.... Ilgai jis taip
tyliai stovėjo, galop galva nu
leido, rankas sukiszo in ranko
ves, visas susitraukė ir pradeja
žingsniuoti gatve.
J
Tuom tarpu sniegas vis tiraz
cziau ir tankiau dribo.
Pakilo sziaurus vejas, pra
dėjo viskas manguluotis.
Szaltas sniegas krito už
apikakles ir tirpo, bet valkata
to nieko neatjautė, ne inejaute
ir to, kaip skersai gatve einant
pasipainiojo po vežeju, tasai
jam užveže rimbu per peczius
jis nei in ta szona nepažvelge
isz kur tasai nuobradas ji
apdovanojo rimbu.
Virtuliuodamas, sviruodamas
sunkiai traukdamas kojas isz
skysto sniego, iresi valkata
vis toliau ir toliau, o miestas
au visu savo bildesiu-triukszpn liko paskui ji ir dingo

sniego mangulyj, tiktai veja*
czype pro jo ausis ir sniegas
kurgždejo po kojų.
Galu-gale jis nuilso kūno
sąnariai atsisakė jam tarnauti,
susmuko... jis Užsnūdo...
Dangiszka ramybe aplanke
jo siela.
Jam atrodė, kad jis guli
toli toli Lietuvoj ant divono
vasaros metu nuilsus prigulė
atsilsėti, prisnusti...
Girdėjo kaip virturiukai
skraidantis padangėse czmrsz
ka cziulba.... norėjo atsikelti
pradėti isznaujo varyti vage...
norėjo surikti ‘‘Margi”, ‘‘Žali”
na, jauteliai, sziu, sziu—bet
pasiliko begulius ant vietos...
Vejas czypaudamas lakstė
po plika lauka neszdamas
pažeme sniegą, isz virszaus
krito naujas,
priklodamas
minkszta patalyne valkata,
pridnegdamas ta juoda taszka
žemes.........................................

Sutižę, sugaudė ! jausmingai
varpai bažnycziose, szaukdami
tikinezius Dievo szventyklon
pagarbinti naujai užgimusi kū
dikėli Jezu, ta neiszsekanti
szaltini artimo meiles....
Žmones skubei bureis trauke
Dievo namuosna. o ten toli
laukuose mirė visu apleistas
valkata.... tiktai szaltas žiau
rus vejas czypavo apie ji ir
jausmingas gaudesis varpu
leke pro ji....

KUR BUNA
Mano brolis Juozas Kakneviczius
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos
pav, Kirsnos gmino, 20 m. kaip amerike pirmiaus gyveno Baltimore! jis
pats ar kas kitas praszau duot žino
ant adreso:
(tOl °1)
J. Kaknewioz
99 Caroll st,
Pittston, Pa.
Mano draugas Lavonas Kolalis
paeina isz Kauno gub., Wilkmerges
pav. 4 m. kaip isz lietuvos pirmiau
gyveno Cleveland Ohio, isz ten iszva
ževo in Meriden, Conn, apie 20 m.
senumo, nelabai didelis apskritaus
veido reti dantis, kas pamatys tegul
duoda žine o aplaikys 5 dol. nagrados.
(801 °?)
Dom. Stakonis
48Pine. st.
Meriden Conn

Mano draugas Antanas Iwanauckas paeina isz Kauno gub. ir pav.
Irangalos gmino. Negirios kaimo,
kokis metas amerike. Tegul atsiszauke ant adreso;
Wm. Selvestrauicz
819'E. Centre St.
Mahanoy City Pa.
Mano dvi dukters Magde ir Mare
paeina isz kaimo Naujos Ūtos Bal
bieriszkio gmino, Mariampoles pav..
Suvalkų gub. turiu svarbu reikalą
jios pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:
J ieva Barzdaitis
Box38
E- Granby Conn.

Mano brolis Edward Jasunas paei
na isz Kauno gub. Panevėžio pav.,
Lenkawos volos. praszau atsiszaukt
ant adreso:
Dom. Jasunas
Box 157
E. Hampton, L.l.N.Y.
Mano draugas Stanislovas Katali
kas gyveno pirmiaus Ohijo steite
dar nežino kur 3 metai amerike Vi
tebsko gubernijos. Tegul atsiszauke
ant adreso:
(^qį oj)
Joe. Valatkewicz
819 E. Centre st.
Mahanoy City, Pa.

Juodkai
Pati insijuezinus in savo vi
ra: — Mania ne prigausIReike
jo tau su kvailesnia apsipacziuot.
Pats su nusižeminimu:—
Juk gana jeszkojau nes kvailes
nes ne galėjau surast....
Daraktoris:— Kas tai gale
būtie, ka ne gali matir, ne
jaust ?
Vaikas ilgai mielidamas at
šaki:— Tai niekas.
Daraktoris:— Durak! Tai
muso Dievas!

COMIXG! -

Padavimas apie rožes.
(Legenda).

Per Betleju nusileido tyli ra
mi naktis. Augszti kiparisai
ir galingi cedrat jautriai snau
de; sziltas vėjelis pamaželi lin
gavo medžiu szakas. Tamsus
be Žvaigždžiu dangus laike ap
siautės visa Judėja. Visi mie
gojo.
Tik sztai ten, toj dangaus
szalyj, kame pirmieji tekanczios saules spinduliai apszvieczia raudonai-auksinemis spal
vomis, urnai kas tai sužibo-užsidege ir iszpalengvo plauke
po dangų. Toji szviesa nebuvo
panaszi nei m menesi, nei in
žvaigždes. Tame akies mirks
nyje visa da gaus platybe, lig
Dieviszkas apsiautalas sužibo
briliantinėmis žvaigždutėmis.
No to stebuklo visas sutvėri
mas lyg apmirė: sustojo med
žiai szlameje, nutilo vejas,
oras—ir tas savo kvapa sulai
kė. Tik kur ten, nematomai
praskambėjo balsas anioliszkos giesmes ir tuojau viskas
susiliejo vienon vieton, giedo
dami viena giesme, garbinauežia Užgimusi. Giedojo žvaig
ždes, giedojo menuo, stebuk
Vokiszkas meisteris užrubežinu reikald.
lingai mirgėdami. Giedojo že
Alfredas
Von Kiderlen, norints paejna isz vargingos szeime, giedojo juros, palengvel
mynos
bet
per
savo teisingysta daejo teip augszto dinsto. Ka
vilniuodamos. Giedojo pauksz
ežiai giedojo žvėris, giedojo mielina tai ir isztare kad ir paežiam keiserui.
medžiai, lapais szlamedami,
giedojo kvietkos, gardu kvapa jo ir, nebeisztares ne vieno’
žodelio,—nuėjo. Mažoji Judi
iszleizdamos. Visas prigimi
ta pradėjo graudžiai verktimas džiaugės ir linksminos.
Karczios aszaros spaude jos
----- ARBA PRADŽIA---Linksma naujiena perleke
szirdele,
spaude jos gerklele.
Skaitymo ir Raszymo
per visa judėja. Iszmintingi ir
Ji nepamatys Dieviszko vaike
DEL VAIKU.
25c.
mokyti raszte kalbėjo: Užgi
lio, nes ji neturi dovanu, netu “Saule” Mahanoy Cty, Pa
mė Jis, Didis Messija, mes re
ri ko Jam duoti. Ir aszaros be
gėjom Jo žvaigžde ji, užtekėjo
go isz jos akeliu per veidą ir
rytu szalyj, ir daug szviesiau
ant žemes.
szvieczia už kitas žvaigždes,,
Tik staiga stebuklingas bal W.TRASKAUCKAS
Tik taip ir tegali szviesti
Pirmutinis Lietuviszkas.
sas, lyg maloni muzika, pasi
žvaigžde To, Kuris atėjo žmo
girdo jos užpakalyj: “Judit,
GRABORIUS
nijos iszganytu.
ko-gi tu taip verki?” Mergai
Ir susijudino visa ezalis, nu
te apsigręžė, priesz ja stovėjo k Laidoja Kunua Numirusiu Pasamdvargusi, belaukdama iszganyaniuolas visoj dangiszkoj gro Ryginus ir Vežinus del Pasivažinejini
tojo. Tas, apie Kuri pranaszai
Krausto Daigina ir t. L
Viską atlieka ka aogeriauae ir puikiauae
pranaszavo sakydami: — “Jis žybėj.
Su virsp minėtais reikalais kreipkitės pn
Asz neturiu dovanu Jam,- ;in o busite visame užganėdintais.
ateis ir iszganys žmones” —
Vaikeliui, — ir dar stipriau 520 IV. Centre St. Mahanoy Cit)
atėjo.
Arti
iszgelbejimas, arti pradėjo raudoti, aszaros taip ir
redejo per jos veideli.
džiaugsmas!
— Neraudok—tarė aniolas, &R MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI?
Žmones isz visu krasztu plu
Dabar Laikas Mokintis!
—
tu nuneszi Jam ta, ko kiti
do in Betleju, geizdami nusi
Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
iš kurių pats per save lengvu ir pi
leisti priesz Dieviszka vaikeli neatnesze — savo kudikiszka gauti,
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
nubudima
savo
aszaros....
Žiū

tik nercik tingčti.
Ėjo turtuoliai ir varguoliai, se
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
ni ir jauni ir kiekvienas nesze- rėk, sztai prie kojų tavo auga Sutaisė
94, kaina ...................................................... 25c.
žiedai,
nuskink
juos
ir
neszk
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
si su savim dovanu Užgimu
Pagal Ollcndorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
Kūdikėliui!
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
siam, nes toks buvo pas žydus
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
Mergaite
pažvelgė
žemyn....
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio
paprotys. Turtuoliai auksa,
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
prie jos kojų tai yra toj vietoj, jekaluose
ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
brangius akmenis vidutiniai
.................................................. 75c.
kur krito jos aszaros, augo ste 293.Ta kaiua
pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
pasiturintieji — szilka, sidab
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškaibuklingai gražios rožes ir Judi angliškos
ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
rą, smilkalą, ūkininkai medų,
18,000 žodžių, parankus nešiotis kišeta, nieko nelaukdama, nusiski apie
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se,
kaina
65c.
pieną....
ns ir, inejus prakarten, idave Tas pats ......................................................
skuros apdaruose ................... 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir angNepertoli nuo Nazareto Dieviszkam Vaikeliui....
liškai-lictuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
miestelio, mažame kaime Sai Jis isztiesdamas savo ranku lis
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina .......................................................... $6.00
tą, vargingam žvejui Rubinui tes, Dieviszkai-maloniai džiau Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
buvo septiniu metu dukrele, gesi isz tu dovanu....
aš apmokėsiu. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
vardu Judita. Ji iszgirdusi tę
812-814 33rdSt. CHICAGO, ILL.
va kalbant apie ta linksmybe,
užsigeidė ir ji aplankyti Die
viszka kūdikėli ir priesz ji nu
nikeliuta dūda, kuris
Ą T f Birkyte už $0 00 vertes musu
graina gereiiraiszkei
silenkti. Tėvui iszejus žuklau
J-/ 1 JA.2A. A •žinomos tabakos del cigaretu
visokias muzikes ir
ir
iszsirinkit
sau
dovana
isz
sekaneziu
daiktu:
ti, Judita pasiliko pati viena Naujausia importuotas Fonograias sudidelia
dainias. Kiekvienas
gali turėt savo name
namie, bet noras aplankyti
konct rta. 2.Geriau«‘ia
Armonika vokii-zko
Dieviszka vaikeli nedave jai
iszdirbimo su notom
ir nurodimais.
3.ramumo ir deleito, pasiėmus
Puikius stalavas ni
du gabalėliu prėskos duonos
kelinis laikrodis su
muzike,
kiekviena
ir, uždarius namelio duris, lei
karta grajina 10 min
utiu.
AVyriszki
arba
dos Betlejaus linkon.
moteriszki storai pa-

A-B-Cela

Kuomet ant Betlejaus jau
buvo nusileidęs vakaras, karsz
ti saule, atlikus dienos kelio
ne, slėpėsi už miszku, už kal
nu, mezdama paskutinius spin
duluo.... mažoji Judita jau
buvo arti tos vietos, kame gu
lėjo prakartej Dieviszkas kudi
kelis. Ties prakarte szviete
dangiszka žvaigžde. Žmones
vieni ėjo prakarten, kiti isz
prakartee, ant ju visu veidu
matyti buvo džiaugsmas ir
linksmybe. Ten buvo senu ir
jaunu, vyru ir moterų.
Jau ir Judita rengėsi eiti
ten, isz kur girdėjosi balsai
aniolu, giedaneziu giesme, tik
staiga senas žydas sulaikė ja,
tarydamas: “Ka-gi tu, mergai
te, atneszei dovanu L'žgimusiam ?” Mergaite nusiminė.
— Asz... asz nieko....
Asz su savim nieko neturiu....
Ir namie mums nieko nėra,
mes bedni,...
— Be dovanu prie naujai
Užgimusio nei vienas neina,—
tarė senas žydas ir nusigręžę,
norėdamas eiti — “Gal but....
asz turiu, maža duonos gabale
Ii, kurio kelyje nesuvalgiau,—
drebaneziu balsu tarė mergai

— Na ka, ar dižaugiesi isz
papūgos, kuria tau dovano
jau!
— Ne labai.
— Kodėl?
— Ba nieko ne kalba, kaip
tik: kvailis, asilas balvonas, ir
latras• • • y
— Ve, matai biednas pauk
sztis prisiklausi kaip mano pa
ti bu manim kalbėjo....
te. Senas žydas tik nueiezipso

auksoti laikrodėliai. 5,-Stalavi irankai gražioje dežuteje:
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
szauksztai, G maži, 1 peilis svie
stui ir szauksztukas cukrui.
Už musu dovana vien norime
kad pagarsintumeti mmu fnma terp justi pažįstamų.
Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mes jums
prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 patunku už $6 ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užn okesit gavės tavera Kam tavoras nepatiks gali ja nejimtL
ENGLISH-ASI ATIC TOBACCO COJ Dept.E. 115 E.7th.St; NewYork,N.Y

„Jus mane išgelbejote”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti daktarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».
/

As AMBRAZEJUS STAKNEVIČE

9

prisiunčia Phila-

'*a**^3

delphijns M Klinikos glaunam daktarui padCkavoną už
gerae llekarstas kurios nastuufO nuo manąs ligos akmeA
n|, ką slogino per kelis metus, nes pirmiau didžiausi
akaaemčikal daktarai iš New Yorko gydo, o visi Jie ne
galėjo pagelbsti, — o Philadelphijos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padaro ir tikiu bū
vi sveiku visada. Per tai žičyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie eerca.
cad kreiptus | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai.
Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.
GUODOTINAS DAKTARE: Žinom! danešu, kad dar nO pusą liekarstų nesuvartojau,
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoJu už gydymą ir labai
geras liekarstas. Dabar dirbu matuose. Jurgis Bacevlče, Box 6, Rush Run, W. Va.

GUOD PONE: Apturėtas liekarstas suvartojau,—jos yra ląbai geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutinėjo skaudėjimo išgydo, nes ant visos sistemos dabar jaučiuosi'
gerai sveikas. Esu labai dėkingas.
Tony M a t a š k e v 1 č,
117 Plumpton st Washington, Pa.
Laba! daug padėkavonių už išgydymą nuo visokių Ilgų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie
ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinikai ir tiems sugrąžina sveikatą. — be
peilio, be pjaurtymp, be operacijos, — vienok su tjkroms, geroms liekarstoms, kurias tik.
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU
nuo įvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip ig viršaus taip
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip Ir nuo apsenėjusių, kurion
tik sutelkia nesmagumu ir skaudėjim^, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
velkamus.
BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
nesveikumus-llgp lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodę, pagelbp ir tinkamai
sutaisytas šviežias liekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti.
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet Visada ateik, ar rašyk ant šito adreso :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street
VAT ANDAQ-
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Philadelphia, Pa.

Nuo 10 iki 4 po pjet. Nedalioj nuo 10 Iki 8. Vakarais
Utaruinke tę Subatoj nuo 6 i£l 8 valandai.
-
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...
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OFFICIAL EXHiiHT FROM FAR-AWAY CALIFORNIA.
To the Public:
We, the undersigned, have loaded up the two cars shown above with the Choicest Speci
mens from our Orchards, Vineyards and Ranches, and sent them EAST for your INSPEC
TION, with literature descriptive of our section that WE KNOW is the BEST for Climate,
Scenery and Productiveness in the Golden State; and added the Famous Hettrich Collection
of Curiosities, over a Thousand in number, from all over the world, with the MONSTER
SHARK CAUGHT IN MONTEREY BAY, CALIFORNIA, 36 Feet Long, Weighing 10,383
Pounds, and 460 Years Old, as an ATTRACTION, giving you a REGULAR “WORLD’S
FAIR” ON WHEELS. We bring it to your city, giving you the Greatest Exhibition for littlo
money you ever saw.
If INTERESTED after INSPECTING our EXHIBIT and want more INFORMA- ■
TION, WRITE TO US.
Respectfully,
į
MR. S. H. WYCKOFF ......................................................................... Secretary Napa Chamber of
MR. E. H. BROWN ..................................................................... Secretary Santa Rosa Chamber of
MR. FRED HOLMAN ....................................................................... Secretary Willits Chamber of
MR. L. J. BULEN .......................................................................... Secretary Calistoga Chamber of
MR. C. B. SHAW ........................................................................ Secretary Cloverdale Chamber’ of
Mr. W. G. POAGE ................................................................................. Secretary Ukiah Chamber of
MR. 8. H. OLMSTED................................................................. Secretary San Rafael Chamber of
MR. J M. ALEXANDER ............................................................. Secretary Healdsburg Chamber of
MR. G. B. ANDERSON ............................................................... Secretary St. Helena Chamber of
MR. P. H. MILLBERRY ................................................................ Secretary Lakeport Chamber of
/ JlR. E. F. JEWELL ..................................................................... Secretary Sebastopol Chamber of

Commerce.
Commerce.
Commerce.
Commerce.
Commerce.
Commerce,
Commerce.
Commerce.
Commerce.
Commerce. /_
Commerce.

MR. ROBERT NEWTON LYNCH ... Secretary North of Bay Counties Association, Petaluma, California*

_

Mahanoy City, pribus Gruodžio 21 lig 26 prie Redingo Stacijos.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.

įsai Šeimynai randasi musų No. 3 kalaliame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, m<
ų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip
■ažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokius gyduo
įaudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. JI
ių gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki Jl.OC Tol
aveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydą
:lų muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparat

Kampas Reade Ulicze

287 Broadway
New

York, N.

Y

Teletonas; M orth 2822.

Qtx

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.

lašinėlių. Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavir
•vonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų dt
kų Kožniis kas prisiųr savo tikr^ vardę, pre
irdp. adresu Ir keletu markių apturės musų No.
tallogį dykai RaSyk Bendlen, o už koletos di>
šita naudinga knyga bus tavo namuos-

JOHN’S SUPPLY HOUSE
SO OAKir-Y AVE. CHICAGO IL

B. RAGAŽINSKAS

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus biunezime in Kraju kuo greicziaueei.
(rediazka kasė.
Pinigus visu krasztu iszmainome prgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras su
paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a5
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikrodžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
BO . rįįvlįjM Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
nW fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malY da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuzinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
avoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
avorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
Dent. s.

?25 So. Halsted St.

Chicago. US

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviszkai

IJNION RATIONAL gANK

D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

į

PREKĘ $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

1

W. D. Borzkowski-Co.
Mahanov Citv. Pa.

Naujausi apraszimai
Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsisaugima nežuli papuozkas,
pleiskanas ir kitas panaszas
ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
N. Y. Veinamedel norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351
naujausias išradimas del užlaikima
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
yra 20c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
laiko ir didesne verte už doleri negu
nekuriama apgavejams daktarams inmokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
adreso:
J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas
205 E. Centre St. Mahanoy City.
-------- o-------Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai
Padaro Did ei na Fotografijas isz mažių ir
indeda in Reinius.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir L L Parduoda visokes Reimas
Lietuvei su virss-minetais reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir patinstama Varžinska kuris padaro
risks kanogeriause o ir busite užganėdinti.
Taipgi daro Fotograpyas ant Port-K arenu.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K J125.000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

SaT.Valat. Randas turi musu Banke sudėtu pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Saulio ir Liepos meneauose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jua turėtumėt reiklia bu
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
9 ryte ly< 3 pepieL

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Piezidentan.
W. H. Kohler Kisįierius.

...Subatomis...

9 ryte lyg 12 ai.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą:
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt Lietuviškų
knygų fontaniniu ■ auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekėm išpildo užssakymus (į
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso t

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St, Dept. 11

CHICAGO, ILL.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanjos ir
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. OB1ECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu lin<ju, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kanceląpje po vadovyste Karaliaus VaiasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russįjos Konsulis.

HL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. Y. OB1ECUNAS&CO
(ir. 12 11. & (nm M., fe.S.ritUbnrg,P

"Temini
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Buitis Didelis Balus

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

Nemokėk dykai §10.00,

Atsibus antra diena Kalėdų,
t. y. Utarninke 26 gruodžio
ant Boczkaucku Sales. Drau
SHENANDOAH, PA.
gyste “ Birute” isz Mahanoy
— Malszu kaip danguje. City, Pa. parengė szita dideli
— Galutinis nusprendimas balu ant kurio kvieczia visus
sūdo apie parodijos prova likos Lietuvius, L’^tuvaites ir Sveiszduotas ana diena. Sūdo nūs timtarcziue. Balus pras'des pasilikt ‘ Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes
prendimas yra tokie: Koniite nog 6 ad vakare ir trauksis lig ir ini.teriszkiiiu-', kaip tai kita d s buvojiupribūtu pis mane ir pamatitn ka
tui yra uždrausta rinkt! pinin velibai nakties. Grajis pirmos rrstoje,
pada'.ena del kitu moterių kurios ir kentėjo
gus prie duriu, v si pininga klasos oikestra Lietuviszkus ant inoteriszkn nesmog unu. Jaigu jautiesi
aplaikyti nog parduotu lotu ir svetimtautitzkus szokius, silpna ir ligūsta, nesisarmalyk nes pribuk
be jokios abejones.'
ant kapiniu turi Imti inteikti kaipo tai;
Tokie dal kai yra per svarbus ant atydeparapiniam Kasi ei ni, teip-gi
“Klumpakojis” “Suktini” Jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikhyte
PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
idant para pi jonai nesikisztu in Ntru miego’ ir t.t. Tai-gi geresne
tumėte namie no savo daktaro.
reikalus kuuiogo atlikin e ta neužmirszkite szios geros pro
vo kuningiszku uždui.ežiu.
gos nei ne tankei atsitaiko pro
— K-turi vaikai nutarė pa ga szokti minėtus szokius Ant 158 So. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
sidariti sau “god times”. Su szio balaus bus pirmos klaso®
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
nns Vinco Petrauskio pavogė bufetas geru užkandžiu, gėri ir susiraszoma.
eXuppj
tėvui 120 doleriu, laikrodėli ir mu ir kvepencziu cigaru.
Ineiga vyrams tiktai 250
revolveri ir su savo “bodems ’
Mėsininkai
Edwardu ir Antanu Sakalauc Moterems ir merginoms dykai Lietuviszki
Krauczunas ir Szeskeviczia
ateikyte
visi.
kais iszdume in Hazletona kur^
Užpraszo komitetas 1020 E. Centre St, Mahan y C ty, Pa.
praleido konia visus p’ningus. |
Parduoda visokia Mesa kanoj igiause.
Palicije juos aresztavojo ir su-^
O kad du vežimai vis rai dasi darbe, tai
Didelis balius.
galima mesa in nan us pi ifte Lyti in trumpa
gražino in Szenandori. Pinin-i
V ežimai važuoja in visas dalis mies
Szv. Petro ir Povilo Lietu- laika.
to ir in aplinkines Peczes.
gus konia'visus iszleido. Jau
Mesa. Deszras, Taukus ir t.t. teipgi
viszkos Parapijos isz Tama
nas Pertaucka? paėmė piningus
už maža preke purduoda. Mesa yra visada
qua, Pa. atsibus antra diena ezviežia ir kt n czistam-z ai nžlaik >ma.
isz karczeminio stalczio tėvui.
Pirkyte mėsa nog szitu buezeriu o busite
Kalėdų ant Walters sales. Pra sveike
ir drūti.
— Utarninko vakara kada sides 2-tra adina po piet ir
Marijona Radakvicziene ėjo trauksis vi<a nakti. Muzike
su linksma szirdže pirkti Kale-( bus pirmos klasos ir visi gales PREKES GERU GERYMU
du dovaneles, likos pagania puikiai paszokti ir pasilinks ...Ant Kalėdų Szventes...
per L. V truki, kuris atpjovė minti. Pribukite visi o visi ne
Runka 1 2 Bonk u Gorczliis
B. C. - - 8.
. 2.5«
abi kojas nelaimingai moterei tik isz Tamaqua bet ir isz visu O.
.75
Keystone - 8.50
3.
Birmingham
Ulu
►
LUO
10.
3.50
isz ko in dvi valandas mirė.1 aplinkiniu miestu ir miesteliu. Thomp on Sam 1 GO
10.
3.50
12.
4.
Velione turėjo 20 metu, apsi Inžanga vyrams 350. Mote SĮiecial - - - 1.00
Private Stock - 2. OU
2<
6.5(
vydavus tik praejta meta ir rims ir merginoms 150.
Kimelis - - 8.
2.50
K imelis - - - 1.00
1 •.
3.50
paliko nuludusiam vyrui 4 me
Brandy - - 8.
2.50
Didelio bulius.
1.0)
10.
3.50
Biandy . - nešiu kudykeli:
10.
3.5t
Apple Bra?dy - 1 uo
Sz. Stanislovo draugystes Apricot i randy 1 00
10.
3.5’
— Nedelo 7 valanda vaka ! isz Gilbertono, Pa, iszkele Rock & Rye
8.
re bus susirinkimas U. M. W. d deli balu ant paežiaipos
Apricot, Orange
Port, Blackberry
of A. ant Gormano sales. Kai paliegusio sąnario, Baltro Vynas
Kleret, Catawba, Angelica nuogdUc Kvorta
iki $1.50.
betojai bus isz visu szaliu.
Butkeviczio. Balus atsibus an

MERCHANTS

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas h
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn. N. Y.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Siutą ar Overkoti
Geriause pirkti pas

WIIBIIII RYNKIEVICZIA
p RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo
geriausio dirbimo, pasiūti pagal |||
naujausios mados.

Visokiu koloriu ir |g|

prekių, yra isz ko pasirinkti.

|g

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu

Dr Alex. O’Malley

ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu-

ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

g RYNKIEVICZ g
233-235 W. Centre St.

Mahanoy City gj

— Pradedant nog Subatos,
KRUTANTI
Airisžiu parapija laikys Feirus
ant Kajerio sales. Pelnas tu
eis ant pataisimo daržo
PAVEIKSLAI feiru
ant West galo miesto. Inžanga
(MOVING PICTURES)

ant feiru dykai, todėl užeikyte
o tokiu budu pagelbesite iszmokėti skola del pataisimo to
daržo Feiras trauksis per dvi
nedeles.
— Per kalėdas Boczkaucku
saleje bus rodomi net penki
Inžanga 10c. Vaikam 5c perstatimai krutancziu paveiks
lu: du perstatimai po pietir
tris perstatimai vakare Apie
szita neužmirszkite.
— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti
naujus sąnarius tiktai usz 500
— Kalėdos!
instojimo mokesties. Bus pri
— Vėliname del visu links imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti
mos szventes.
— Tegul Lietuvei nusida- tegul ateina ant mėnesiniu su
kurie abibuna Utar
vineja pas savo tautieczius sirinkimu
ninkais po 20—tai kožno mene
groserninkus, saluninkus ir šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz
amatninkus, o tuom savo var kos Mokslaines. Nauji prisidą pakelsime. Juk jau ne rei rasze ka neturi Amerikonisz
kalaujame su kitais broluotis, ku popieru, draugyste to
jagu galime be juju apsiejt. kiems parūpins popieras in
trumpa laika. Szita draugyste
Sure.
teipgi moka posmertine o ir
— Paczedžei gyvenkite ir paszialpa ligoje. Todėl norin
“Saule” skaitykite. Ne vienas tieji prisiraszyti prie szitos pui
paregejas Kalėdų laikraszti kios draugystes privalo nepragailinasi, jog ne turi užsiraszes leist szitos progos. Nelaukyte
nes kas kaltas! Kam brolukai paskutines dienos— prisiraszy
( j q)
ne užsiraszei sau “Saule.” Tu kite kogreicziause.
rėtum skaitimo invales o priek
tam aplaikytum dovanu pui
ku kalendoru. Ar ne graudu
tau ? Da laikas, užsiraszyk!

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant?ir9-ad
Subatomis 2:30 Po-piet

Žinios Vietines.

— Redisteje “Saules” ran
dasi gromata isz Lietuvos nog
Vinco Jenavicziaus del kokio
tai Sveretskio (o gal Svirskio).
Tegul atejna ir atsiyma

— Petras Roboszevskis in
nesze in suda aplikncije ant
persiskirimo nog savo Mariu
tės už barbariszka apsiejima
su juom.
— Du naktinei pauksztelei
isz Morejos ejdami namon apie
pusiaunakt, inpuole in upeluka o kad ne butu juos isztrauke Dr. Dunn su pagialba Juo
zo Budrevicziaus tai butu pri
geria. Po isztraukimui isz juo
do vandens iszrode kaip du
velniukai.
Priežastis?
To
much palenki.
— Martinas Petruką 23 m.
senumo, gyvtnantis ant West
Water uliezioe likos užmusztas
Tunnel Ridge kasiklosia in
puldamas in “manve” 250 pė
du gylumo. Visi jojo kaulai
likos sulaužinti
— llenrikis Retkus apskun
de Joną Valenti už pavogimą
maininiu tulsziu. Yra tai bjau
rus papratimas ir privalo būti
gerai nubaudžemas.

— Ant Szventes Kalėdų
pirkite savo gėrimus pas Norkevieziu 408 W. Mahanoy St.
Pas jin gausite visokiu amerikoniszku ir importavotu gėri
mu kokiu kas tik pareikalaus.
Teip-gi pristatys jumis in
namus alaus, porteritemprensa
ir t. t.
— Pas Szukaiti 536 W.
Center St. galima gauti viso
kiu gardžiu keiksu, rieszutu
kendžiu, vaisiu ir t. t. Pirkyte
tavora ant Kalėdų pas Szukai
ti o galesite linksmai praleisti
taja szvente.
Į

Temykite Broliai Lietuvei

BANKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY,

Visiszkas Turtas
Visiszki Depositai

Fr.Strawinskas

GERKITE GARSINGA ALŲ ISZ BRAVORO

-

-

$739,566.97.
$537,569.34.

-

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais
Bankais szitam Steite.
Kapi tolas 1
Pervirszinis J-- $201,925.
Profitai
37į procento dep situ.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

ISZEINA
Pl

benki) i
USaSTGBOMAI

W.D.
5.WW.S0

A. G. GROBLEWSKI

US GIRI

C°r. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lletuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

D. M. GRAHAM, Pfrzidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

Iii ir po Kalei

i

lubine Naujo Me
ne visi akysi h

...DIRDKT0RIAI...

M. GAVULA.
W. J. MILES.

bukime kantrus ir lai

geidle (JersiskiiW

Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kptu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

nro ui tai, kad jiai
pasakyt, kad ne yi

tyru ant tiek yra v

Kiek vienius Lietu, inzkiis Szturninka*
■ teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Piiimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir i»ž sudėtus pas mm
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitam
mani j
kas 8 menesiai. Siuncziam pinigu* in j*
dalis svieto, greit ir pigei. pg-rdrAalan
laivakortes ant vl-u linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirban
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus i)
vedam prova.- senam kraju>. Reientelna
kancela rija yra rėdoma per valdiszka notara
J. G. Mdiaucka. Užkviecziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mum>
jnsu bankinius reikalus o per-įtik risi t, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
siunezant j aczeduinui in Banka, arba sius-,
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Regisi ruotam Laiszke, ar pe«
Expres- Money Orderi.

8į dienu in Roterdama
11J dienu in Liepoju
III klasa |31. r Del smulkesniu žinių kreipkitės in musui
klasa $33.
t
,, e-o’ [.Agentu*ir centraliszkakontora.
J T
,,
’

A. E. Johnson & Co.,(G«ner»i Pmi.oger A<u.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta k a yra reikalinga
del apredimo Moterių, M erginiu. Vaiku ir Kūdikiu.
N
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

!i 118 Ctt I

Pae mue dirba Lietuvaites.

122 W. Center Stf.
Mahanov City.

Szitas Sztoras Parduoda
Geriause Tavora.

J

idant fiaja pakart.

Mahanoy City, Shenandoah
nt. Carinei, Landslbrd.

Rusiszkai Anierikoniszha Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

Nev

Tols ■ mottrė

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui

Z\ 1X1
UII [VI
I NrAl >1

Nesir

sums atneša.

W RYNKIEWICZ
L. ECKERT.

A. DANIS&EWICZ.
J. HORNSBY.

Per Szventes iki Nauju Metu

tra diena Kalniu ant St. Nied
parduosim Gera California
Didelis balius.
V’y na verte 4 75c. kvorta:
zinsko sales. Draugys'e uszPort Wine, Sherry Wine, Tokay Wine,
Parapija Sz. Ludviko isz praszo visus pribūti o turėsi Riant Wine, gražiuose buteli iose p<»
Gilbertono, Pa. parengė miliži- 'pasilinksminimo invales. In25c. Butelis
niszka balu pirma diena Nau I žanga tiktai 250.
Kas perka Tavora ne mažiau kaip už
Tikietai ka buvo parduoti <$10.(10 tai kasztus prisiuntimo asz
ju metu ant St. Niedzinsko
užmoku. Prisiuskit savo adresu ta
sales. Balus yra parengtas ant ant traukimo ziegoreliaus bus asz
jums atsiusiu mano katalioga
naudos bažnyczios ir visi 'geri ineiti ant balus.
kuriam rasit visokiu gerymu.
parapijonai privalo pribūti
Didelis balius!
Inžanga 250 Vaikams 100 gra
Parengė dideli balių del pir
jis specialiszka muzike o bus
Lietuviszka Krautuve
pasilinksminimo invales del mos dienos Sausio 1912 m. ant
...Vyno, Likern, Areilkos ir Alau*...
'suszelpimo
jauno
vyro
Vinco
visu. Todėl ateikyte visi o visi
1807 Ca soi St.,
S.S Flttsbu gh, Pa.
Kuvilęs isz Springfield, Ill
o nesgaile«ite.
I idžiauses Tikras Lietuviszkas
Sklodas
Gerymu
Amerikoi.
ant 7 ir Adam Strs; balius pra
sides 1 ma valanda po piet ir
Naujas Iszradimas.
trauksis lig 12 nakcze, už pra Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsts
C
laukams
augti. Turime tukstaneziu padeMOKYKLA SZ0K1U. szo visus lietuvius ir lietuvai
avoniu. 1 seki miežiam e dykai geras inform*
Waltz, Two-Step Side Step, Bamsijas
apie
priežastis
puolanczius plaukus b
ajl Jff Dance, Buck&Wing, Irish .Jig < log,
tes atsilankyt ant to puikaus kaip tame užbėgti, adresarokytai
Spanish Waltz ir 95 kit k us.
Prof. Julius, 2124S. Hoisted St; Chicago, Ill. baliaus.
I.U.Brutfzi U: In Yirki Brukto

PA.

Tumvn
IU

Egiutero No.l.. ............................25c.
Egiutero No. 2.. ............................60c.
Zinijecznik........ ,.25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai . ............................35c.
Meszkos Mostis.
Trejanka...........
Linimeutas vaikiuos
25c.
Aistiiias
< Liepiu fsait-aihas
25c.
H Anty-Lakson
del
vaiku
.
.......... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu..........................Z5c.
Lguiatraukis.................................. 25c.
Ssilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinusios................................ 75c.
L’icure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
t»yu. del nemalimo Pilvo............ 50c.
■i liteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.......................
10c.
Laszai uuo Dantų.
10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrulintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugutojas.................... 50c.
Muilas del Plauku....................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Btdsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai
.o0c.
Szvelnintojas...................................35c.
Kiaųjo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.0U.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.'
Gyduoles nuo Piemens........ .......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas LTsu..........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes
Už kompanijų preke ant
ir greieziausiu Laivu.
visokius Dokumentus ir
per Konsuli.
Duodu
visokiuose reikaluose.

geriausiu
Pardarau
paliudyju
patarimus

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

radarytu sūdąs, kad nul

|tgal jojo mokslą....
umarintu.

Lee J. Spadgler New

a ‘“pranaszas” vela is:

pranaszam

s maiszo,
ak

da turime keturis

Krenti ant szios aszar
nines—

bus pabaiga e

Sorints jau kelis kartus S

ARNH0LTS...
...SCHAEFER

Ateikyte nepaisant ar norite pirkti ar ne, mes
grąžei jus priimsime.
Visi žemini Siutai nužeminti ant prekės.
Parduodame tinkamu Dovanu Kalėdoms del
visu ypatų familijoj.
Puikus Raiszcziiii
po 25c. lig 49c.
Puikus Jekes
po 98c. lig §3.49.
Geriausios I’auczakos
25c. pora.
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S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czevenku
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
Gerinusius skurinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirsyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu (.zeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtautežius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna

kris pranaszaro apie pat
įvirto, bet prauaszavimai

hd neišpildė. Bet teisi
laprsnavo mirimą kar.

lai Viktorijos, prezidento
bulėj, San Francisko dret

m žemes, Rnsu-Japonn'

? mažesnius atsitikimus.
Spangleris tikisi reget

[įprastus ženklus ant dan
menesi —

ifie Julajaus

pi bustai leidžemi

n

liti Džulajans'.t

52G W. Centre UI.,
Malniuoy City, Penna.
Badai Szamoku daktai

Philadelphijos

GRINA TEISYBE.
į

M till a n oj <i us gyven toj ei
apie szita gerai žino.

-: Didžiausias Bravoras Alaus Bonkutes:““(M® UB[P@Ww ^IP®ū0Ū®[rw
—GAUNAMAS TIK

BONKUTESE^—.
I

----- AGENTAS-----

S. J. MOCKAITIS
226 West Centre UI.,

Mahanoy City, Pa.
■

ORDERUOK SAU

BAKSA SZEDLĖN-

Naujas Audėjus.

Audžia viaokes karpetas
pagal naujausia būda. Preke
300 už mąstą. Darbas gvarantytae.
(to Dec. 28).
J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.
Arba 624 E. Mahanoy St
Mahanoy City, Pa.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigulkas usz pažinsta keletą
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
Namine Mokykla
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
Gramatika Angliszkos kalbos be
ta pati liga mane vargino per ilga
mokintojo (apdaryta)
SI.00.
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
Vaiku Draugas arba kaip mokintis
kino kad negalėjau atlikti namini
skaityti ir aszyti be moki. 15c.
Naujas Budas mokintis raszyti be
darba. Turėjau ženklus kad mano
mokintojo
10c.
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
Aritmetika iszmokinimui rokundu
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
su paveikslais (apdaryta) 35c.
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Pinigus siuskit per Money-Order.
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
P. Mikolainis
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
Box «2.
New York, N. Y.
naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekose
N tujas katalogas.
po 506. baksukas. Agentai amerike
Kas pnsiuns pora markiu tas apyra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” laikys puiku lietuviszka iliustravote
katalioga kuris reikalingas del visu.
ir neimkyte kitokiu.
Adresas;
(į uBf)
K.J. Kraucelun
120 Grand st,

Brooklyn, N.Y.

No. e.
Nusipirkite sau keletą
Buteliu

litare innest skunda pri

daktara Biddeli (vyriausi;
tara Ashlando, Pa. ligoni

NORKEVICZIAUS NO. 6.

et ėmimą kyszio nog lų

Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyk

ir pareikalarima užmokės
iž darima operacijų, kas
snaa tiesoms Pennsylva
rihmda

siaus pas pati g

storiu.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.
Vienatine Lietuviszka
Agentūra. Amerikoje.
Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių
gai savo darba atliekame. Jaigu nori
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
patarnaujame dykai. Jaigu mislininate pirkiti Farma arba Namus kreipkytes pas mus asabiszkai arba pei
gromata. Mes visada turime daugybe
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
mažių už labai pigia preke.
'
Adresavokite
. .

A. K. Abraitis & Co
...REAL ESTATE...

I37 N. I3tb. St.,

Philadelphia, Pi,

_

Statistika parodo
i-te mieste

buk

Detroit

ui

IK poros atsiskirimus.
žiestas Reuo,
topulariszkumo,

Nev. isze,

nes

t<

lingiause buna atsiskirim

Gal but, jog

toji mergi

Ori isztekejo už jaunikio 1

išore

injiaja keturiole

toto, isztekejo už jo vien '

kito, idant už tuosius žaid

3 jiam

atsimoket lig mi

®»i. Oj, bus nebagelni “kar

