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Stephane Lauzanne, redak-

ja taip kaip buvo priesz kare.

l reikalinga medega tiem budin-

1 i ilgus tam darbui darbininkus.

siuneziami.
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Ai’ daug randasi panasziu 
moterių?

Ta

Po nužudinimui kasijeriaus pa 
eme jojo kropszi kuriame rado- 

tukstaneziu doleriu ir 
Ban-

atiduotais
Kada Vaikus

:X/;

r

— Kun. Milukas skaudžei 
apdegintas.

Maspeth, N. Y.— Sudege lie-

Už tai, kad in- 
kiszo in verdanti vandeni ran
kutes 4 motu Barborutes Ha v-

v u z
prasikali ima,
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I res sunaikinta sziaures Franci- 
ja taip kaip buvo priesz kare.
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►©z ve n 
rziausi su pagelba keliu mote 
riszku, 
t

su puszka.
laigtus bažnytinius ir kiellikr.

Bogel bi nt bažny 
ežios daigtus ir bėgėsinant ug 
ni klebonas skamlžiai

galima, 
altorių

viską, bet ir brangius paveiks-1 
lūs iszgelbeti.

Klebonas iszneszes

. ii

J

nanezia nedelia jis galėsiąs 
puts puma Idas la i k y t i.

Maspeth’o
kun. ?

bokszta.
gesinti deganezias ypaeziai vi-i 
duje (terp blekes ir iszlaukiniu

o

džio) klebonas
dar negalėjo iszejti isz. klebo-' 
nijos del ligos ir apdeginu), bei .
daktaras duoda vilti, kad atei-.torius garsaus Paryžiaus laik- 

jis galėsiąs raszezio Le Matin, sako buk

lentelių) sienas,
grindis visiszkai
Skiepas (basement) paliko
sai iszgelbetas.

Altoriai bažnyczioje ir- gi ne

musztas kareje, yra kandidate ant sanares
H. H. Asapiilhn ir kaip rodos bus isz-
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| A •! ' Bandytai užmusze kasijeriuISZ Amerikos Į paimdami $12,000.
----- ------ Kverett, Mass.—- Szeszi vy- 

Sudege Lietuviszka bažnyczia. rai automobiliuje sulaiko kasi- 
Ijoriu Frana Brown, kuris vėže 
mokesti del darbininku dir- 

.r 41 XT .. . .. tbaneziuju General Electric Co.Maspeth, N. i.— Sudege lie
tuviu kataliku Vieszpaties At- 
simainvmo bužu vožia.
nvezia medine su blokiniu sto- Į 
gu ir viduje apmuszta bloke 
tai-gi ugnis greit

Baz- 
|si 12 
į prasiszalino in kalnus. 

. ’ dvtu nesueme. persimetė 1 • 
isz vieno galo iii kita ir apeini , 

l’gnagesiai spėjo apt 
I 

,1 

bažn vežios S' 
iszgelbejo.! • - ... Iv • .' •’ j nes ir <> metu »S. Davisuko

vi- 1 ...j koki ten maža 
j Mrs. Julia Hali', 155 Rector uli.

Kad butu ! 
buvę iii laika pagelba. galima^ 
butu buvę ne tik nuo =

s
iszgelbejo nekuriuos 

‘ - - ------ ĮK.:i l
Į

likos aresztavota ant paliepi
mo kaimvnu.

Vaikai yra sieratukai, kurie 
: likos atiduotais po prižiūra 
' I lal fienes. ____ _____ t
eme in ligonbutia, daktarai net 

ap
zulintas rankutes vaiku lyg ai

Mekanikas uždirbinėjo po 
$224 ant dienos.

Dirbtuvėje Fore
gino ir, kad ne vienas lenkas ' River, kur statosi nauji laivai, 
vyras prie jo, luitu atlikęs lieps vienas

Anas žmogus, begelbi- 
damas kun. Miluką, pats sun 
kini apdege. * **

K IoIjoiut 4^ 
b ažn y ėz i o?. v i s i s z k a i 
nuo ugneles.

isz tenai tin in darbinin- 
■’ku žinomas J* 
•! uždirbinėjo ant dibno

doleriu per keturis menesius.
Tas.-/:..,' »i > <a L - i<-- -' di r ho a i i t 

apginta 'sztukiu.
... | ----- *----- '•------- i

Pereita nedelia (lo d. Gruo- Bus darbo 100,000 žmonių ant i 
i *

kun. Milukas' 20 metu.

I

i reikės 100,000 vyru dirbti per 
bažnyczia pasta-j 20 metu, jei uores atstatyti ka- 
Petkaus rupes- 

cziu pirm. 10-ties metu buvo la 
bai gražiai isztaisyta kun. A. Vien budinku suvirsz 350,000 
Miluko ir parapijiecziu triuši;, buvo isznaikinta. Anot p. Lau- 
Altoriai padaryta buvo lietu- zonne, Vokietija turės suteikti 
vio p. Antano Kazlausko, nu
teplioti p. Bagdono ir Lervvi- kam atstatyti ir taip-gi reika- 
cziaus.
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lementa prieszais 
linkta ant toio urėdo

m
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Lietuviai — kunigai Lietuvos 
neprigulmybes klausyme.

W. D. BOCZKOWHK1, Pren. »ad Mgf.
F. W. BOOZftOlVpKLSdHor. 
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Kaimuocziai nužudė savo 
dvarponius.

Warszava. — Kaimuocziai 
Volyniuje pasielgė žveriszkai 
su savo dvarponiais kaip pra
nesza 7 
Patockiene.
Dombrovicuosia likos apsiaub
tas per kaimuoezius per 
sanvaite. I ji
muszta tame užklupime.

Kada Rusai pradėjo kerszint užtartu Lietuvos reikalus, 
gyventojams sudegimu ir ap- • 
’aiste dvara su benzinu kuria- da žmonių, kurie nemato ar ne- 
me radosi daugybia moterių ir 
vaiku, apsiaubtiejei sutiko ap
leisti dvara jeigu del moterių 
ir vaiku nieko nedarys. Ant 
to sutiko, bet vyrus sustatė 
prie muro ir visus suszaude.
Du milijonai vokięcziu žuvo 

kareje.
Paryžius.— Kada vokiecziai 

padarys, savo visiszka skaitliu 
aplaikytu bledžiu kareje, tai 
užmuszti daejs lyg dvieju mi
lijonu kareiviu. 1 yg Oktobe- 
rio 25 viso vokiecziai neteko 
6,066,769 užmusziu ir sužeistu 
kareiviu: sužeistu buvo 3, 
683,143, užmusztų 1,611,104 ne
surandamųjų 772,5 M M ; aficieriu 
sužeista 84,460, užmusztu 44,- 
700, nesurandamu  j u 13,600.

Pagal kariszkn?. skyrius, tai 
su- 

bavareziku
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“•Saulej” No. 100, 
straipsnis apie ajriu kunigu 

ne*

•Saulėj tilpo
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Bill

pabėgėlė kuningaikszte rūpestingumą Irlandijos 
Josios dvaras prigulmybes klausyme.

Tame straipsnije
miant žiniomis isz
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nori matyti, kiek Lietuviai ku
nigai veikia Lietuvos neprigul- 
mybes reikaluose — juk ir pa
tys laisvamaniai net rėk te rė
kia, kam kunigai perdaug ki- 
szasi in Lietuvos neprigulmy
bes reikalus. Tai-gi vieni rė
kia kad Lietuviai kunigai per
daug dirba Lietuvos neprigul
mybes reikaluose, sztai vėl ki
ti, kad visai nieko.

skaitytojams
daug laiko ir norintiems žinoti 
ka Lietuviai—kunigai veikia 
Lietuvos neprigulmybes klau
syme pas Popiežių, pastebėki
me nors sztai szituos faktus:

1) Lietuvos reikalus iszaisz- 
kinti Rymo kunigai Lietuviai 
Amerikoje da priesz kare didė
lėms aukomis rome' tenai esan
ti kun.’ Prapuoleni.

* 4

2) Karei prasidėjus pasiuns
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■ Erom Tim,Sphere, N. V. H.
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Po-kariszkcs žinios
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Europos.
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Jojo dovana del savo, milemos ant Kalėdų
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Užmusze vokiszka aficieriu Amerikoniszka ambasada ap
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True translation filed with the Post DlCIlto 
on Dec. 

23-rd, 1918 as required by the Act of 
October 21-th. 1917.

Aiastcr at Mahanoy City. Pa.
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1

Neužimant

Sugryžias iszNew York.—
; Francijos ana diena seržantas 
Juozas Rizzuto isz 39-to regi- 

kariavo prie 
Soissonc 

11 apsakinėja sekanti atsitikima.

“Chauteau Thcrry radosi du 
kurie persi- 

vokiecziu linijes.

, kuris
Chauteau Therrv ir

•i'

vogta-anl $100,000 
'fe' r-------- ------------------------- ■

Washington, D. C.— 
gramai in czionais pranesza, 
buk amerikoniszka ambasada 
Bukareszte, likos apvogta ant 
szimta tukstaneziu doleriu, 
kaip rodos per vokiszka armi-

Kada Mackįnsono armije

Tele-

doleriu

Vokiecziai padare Francijoj Į ’ 
bledes ant 13 bilijonu 

doleriu.
1 Paryžius.—
sas Dubois pranesze, buk
kiecziai padare Francijos ble-jdyksma szaukenti 
dės ant 13 bilijonu doleriu. Na
mu sunaikino už 4 bilijonus, na 
miniu rankandu 

\ f ■

ukiu ir padaru ant 2

| musu regimental 
j musze per

Deputinis Loui- Mes praejdami per tūla kuinui, 
moteres baisu 

pagialbos.
Inbegau in grinezia ir paregė
jau szeszis n už ud intus vaikus į 

grindų,- o . vo- 
kiszkas aficierius buvo- užim
tas kapojimu su kardu likusia 
motina. Lsztraukiau savo ap- 
kasiui peili ir dariau tam raka- 
liui in szirdi. Pagriebiau ap
alpusiu motė re ir begun isz 
grinezios, bet ant kelio užtikau 
arti asztu.onis mieganezius vo- 

ant 
Suszukau ant juju

I . 
VO- (iszgirdonie

už 1 bilijoną, 

kasyklų 4 bilijonus, geležinke
liu arti 2 bilijonus, viso $12,- 
900,000,000.

Bolszevikai
Rygos apie

Latviai ineldže

Už taisės bledos 
vokiecziai turės užmokėti.

Jokiecziai apleidineja Rosije; 
bolszevikai užima juju 

vietas. 
I

Stokholmas. — 
prisiartino prie 
szimta myliu,
allijentu idant pribūtu in pa- 
gialba apmalszyti tuosius k vau 
jėgerius, kurie užyma vietas 
apleidusiu vokięcziu ir .pakeli-, 
je degina, apipleszineja, yma 

v uz-in nelaisvia-gyventojus ir 
deda dideles kontribucijos ant 
gyventoju.

Ukrajinįecziai užėmė Kijevą.
Odf'$s;i.rrn

ratistaį’’(1i/
miestą Kijevą ir aplinkinia.

I

Ukrajinos ‘‘sepe- 
1 kareiviui H užėmė

Ukrajinos hetmonas pamėto 
savo dinsla. Terp Odessos ir 
Kijevo telegrafai pradėjo vela 

Aristokratu arba 
ponu valdžia likos praszalinta 

Prancūzaipo visa Ukrajina.
teip-gi randasi Kijeve prigial-
beti daryti tonais pakajti.

• H t f J

©

kieczius o vienas stovėjo 
sargybos. >
idant pasiduotu nes jin užmu- 
sziu.

i

Pagal kariszkn?
prūsu užmusžta 1,262,060 
žeista* 2,882,67
užmusžta 150,658, sužeista 363, 
'823;
108,017, sužeista 252,027. nesu
randamųjų 51,787; wurtenber- 
giecziu užmusžta 64,507 sužeis 
ta 155,654 nesurandamu ju 16,- 
802. ‘ Laivorysteje likos už-
muszta 25,862, sužeista 28,968, 
nesurandamu ju 16,679 — viso 
70,509.
Užmuszti, sužeisti, mirė nuo su 
žeidimu ligų ir 1.1. Francijoj.

Washington, D. C.—

safcsonįeeziu užmusžta

' Laivorysteje likos

4

Hr ♦ " «* * “

tas buvo Ryman isz Amerikos 
delegatas, kun. dr. Bartuszka.
į J k* • J* ♦ ♦ * J, *

3) Nebuvo nevieno kat. orga 
nizaciju seimo sziomi patarai- 
siais metais, per kuriuos ne
būtu buvusi pasiunsti telegra
mai Szv. Tėvui su praszimu 
paremti Lietuvos neprigulmy
bes reikalui.

. •» I *

4) Lietuviai —kunigai pe
reitais metais pasiuntė Szv. 
Tėvui vien tik nuo kunigu— 
Lietuviu dideli platu memori-

F-
artinosi in Bukareszta, ameri- 
koniszki gyventojai norėdami 
apsaugoti savo brangenybes in 
dėjo in kufarus ir užpeczetino 
su amerikoniszka peczeczia, ir 
patalpino in ambasada, many
dami, jog tena is bus saugiau
sia, bet kada kare užsibaigė, 

* i rado visus kufarus atplesztus 
ir visos brangenybes likos pa
vogtos.

■ ■. 1 ■ " J - ■ '

i 15,600 italiszku aficieriu žuvo 
ant kariszku lauku.

4
i t |

Laike kares ita- 
liszka armija neteko 15,600 afi 
cieriu o suvirszum 30,000 afi- 

Gene- 
rolas Zupolli tvirtina, buk Ita- 
lije turėjo daugiau kareiviu 
ant kariszko lauko, ne kaip ki
tos vieszpatystes pagal juju di- 

l jdunup Italijei toji- kare kasz- 
i ... ..... .

skola daejo lyg 64 bilijonu 
rn., . ■ • ■ ■ ■ . . ..

Caro motyna turi vilti, jog 
josios sūnūs yra gyvas.

Motina buvu

i
Rymas.—

cieriu likos sužeistais.

Nori ids iszkele rankas 
ir paszaųke “

r / 'f I' . ( , i »

tas szuo mėtosi ant manės,- bet 
padariau jam tuojaus gala.
Kiti vokiecziai pabudo ir ma-,H
padariau jam

< ’

Jno.
Maseviczius Manchester, N. II. jam neį Sll praszimu užtarti
S. Žega Torrington, Conn., J. j Lietuvos neprigulmybes klau-
Nahankauskas Shelton, Conn., Syma. Po meinorijalu pasira-

kamarad f >

jog m tįsi saki u daugiau ra
dosi ir visi pasidavė.
no!

. į I '■

tavo. 54 bilijonai lirų. Sklypo 
it Ii-

Ant. Žukauckas New Britain, 
Conn., Jurgis Steiszkelis New 
York., J. Meleska Brooklyn, B. 
Grigaliūnas Scranton, Pa., V. 
Plizga Jessup, Pa., S. Andreja- 
seviezius Los Angeles, Cal., B. 
Pajeda Elizabeth, N. J., L. Mas 
lauckas Thorpe, AVis., 
meszkiu St. Paul, Minu.,

D. Petrauskas 
Brooklyn., A. Mazurkeviczius

J,sPaitakis Bruns
wick, N. J.’, P. Petrauckas 
Brooklyn., J. Augustinaviezius 
Newark,
Brooklyn., J. Mileska Brook
lyn., Jonas Jusza Brooklyn., A. 
Purczis New York., S. Vainovs

K. Gla-

Sužeisti:—

Newark •Į

I. Sta-

J. Kamarauckas
4 • > ‘I

Tada 
paliepiau vienam neszti moto
re, o kitiems idant trauktu in s 

,. ... I, - - i

kis Terryville, Conn., 
zevskis Jersey City, J. Stanic-

A. Dunikauc-
K. Stanonis

sze visi Lietuviai kunigai.
5) Ir dabar juk Lietuviai 

kunigai dirba Ryme Lietuvos 
neprigulmybes klausyme.

Nėra reikalo czion iszsRait- 
liuoti visus kunigu-Lietuviu 
darbus Lietuvos reikale, ne 
juos už tai girti czionais, nes 

ns tai kiekvieno yra Lietuvio prie 
derme, bet mes norėjome paro
dyti tam, kurisai taip gerysi 
ajriais kunigais, o pasmerkia 

I savuosius, kad saviejei kur kas 
daugiau veikia savo tautai, ne 
gu kad ir ajriai Irlandijoj. Ži
noma, savųjų kunigu darbu ir 
nuopelnu mes nematome, tik-

— XX.
1#

J

Warszava. —

,1

kis, New York., 
kas Brooklyn, 
Newark, N. J.

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju no 

pamate maijo darbu, labai nu- Į matas?kurios badai atejna nuo ’greitai, galesite nusipirkt. 
:!ž:"gc. Kada sugryžau isz josios sunaus, pagal daneszima Siunskite ir kitokes knygas ap 
ligonbutes (nes buvau labai(lenkiszku aficieriu, kurie pri-daryti, nes knygos bus bran- 
CJ11 r/r.) i c? \ lilzniioi nn/'lnxrni)Alno itsrz <^4-^ i niuo A(T/a4«» ' ori ac< Ir i Iii

šio rusiszko caro, kuri gyvenu 
T « JI i ui ' > Jmusu szali dvi maszinines ar-’arti Livadijus;’Krhne; kas de- 

motelcs.
I

Kada pulkauninkas szimts dienti aplaikineja1
L... i... 1__L*?

gro

džiugo.
galėsite nusipirkt.

Kada sugryžau isz josios sunaus, pagal daneszima Siunskite ir kitokes knygas ap

• ' ' < I I
sužeistas) likausi apdovanotas buvo' isz Sebastapoliaus. Moti- gios, o kitu visai negalėsite nu- 

,.~t. .....4! r>Ay ’............... •... i-ii: i__ ______ i*Ma__________________ l£g 1____  ai
shinga ir Sztaį szita kryžių ma-! prie josios, druezei tiki buk Ni giaus užsilaiko, kas parodo jog
• + 11 ■: m .. / 1 1 ■ "t ***

krj^Žium per pati gėnrola Pėi
' .y

(ai

, na caro ir kiti kurie randasi sipirkt. Apdaryta knyga ii-I • ■ • *1 M*' » *a •
+ ■ . 'į, . Į ■ 1 1 ■ 1 r

tote sziandien ant inano kruti- kalojus Romanovas da yra gy- skaitytojas jiaja myli ir guodo 
nes ? > ’__ _

be jam.

M - M' V 
■iz te r'

tai juju ydas'.

Raudonasis Kryžius turi 
8,000,000 darbininku.

x:

daugiausia dirba del tošiniu-* 
gijos .už dyka.

Per /

Raudonasis Kryžius turi net 
8 milijonus darbininku, įjūrio

Didžiuma tu
darbininku yra moteris, 
pereitus 17 menesiu jos padir* 
bo net 291,000,000 reikalingu 
daigtu. Tam tikslui jos suvar 
tojo žalios medgos vertos 40 mi . 
lijonu doleriu. Daigtai kuo-* 
met buvo numegsti arba pasiū
ti buvo verti 59 milijonu dole-* 
riu.

Baigtai kuo

vas, pagal paduotas informa- ja ir pats yra mylėtojas skai- 
' Li . (t. f.)

I

Narsus kareivis, giri * 
, ' J. '• ’ , ' 1 '
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■ i

STOte
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Kalėdos
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tuviu kolionijos, SaVQv-draugiju > fewi1I

I
I

!1J; 4'. ..
■<;vra 1

Į ' |

pasirodė ,»a*5u; <k>?
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TARADAIKA.

it

I

Daly buk, nežinau kaip pradėt,
* i O ežia negali nutylet.

Teip, szimet linksmos Kalėdos,
» atkreips domios Bet Lietuvoje vargai ir bėdos,

tautinta.

»

KALĖDŲ VAKARAS
4

Diena
kas r * ♦

Vokiecziai ne tik ■ I Tai ras vieta irt kyrį# padės!
’’ u M M. . * -

I Pastaromis dienomis L. 1

O po szveneziu

jau tuomet TaiL

Gin-

IKlaipėdoje atsibuvo f

nuo
Kas-

h iM •t

i; • • r ;< r. v,.. r h . ,. h 1 t • -ir. !• . ., ji i (. t,,. . t, -r

Su rimtumu tėvelis nuo lentynos,
■ " y.?. . . ' . : ' bKur mus vaikeliai Dekavoje 1Z»72

v

f *

Prie kuriu

užraszius ju Raszykite pasagentėliu
pr a var

gta. W.

savo krutinės
»

maži miesteliai kaip Water-
t

#-0

atsi
džiaugti iszIV

H

*

*

Norime1<

Washingtona Lietuvos ir lietu
Te

turėtu būti atskirta ir suyieuy
. ■ ' Iii. _ . ' . ; ’■ 11iA :■ ! ! ‘ . 1 'J ■

kumenta!

Vincentas Malaiszka,I). Ii
Ji

mi, u

į

r
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Beabejo kiekvieno lietuvio
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į'i. i u® 
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ĮvIS J: .1IKI

! Pagal laikraszczio London

mus užlaikė prie . 
nepasilikome

prie savo rezoliucijos iszreiksz 
dainas, kad ir nuo Vokietijos

garba,
Sparrows Point, M’d,

Kalėdos, o ka?
Turiu paporyt szi ta,

visi Ivgus, 
laisvių s’ 
kraujo ir paaukavo daug 
vascziu.

visiems
užma-

I

* apie 30 milijonu žmonių in lai- 
ka keturiu metu.

fY 
O

I 
į

I

užsikarszcziavimas, tik 
tai 

kad jisai

Motinos kenczencžios 
negali aplaikyti pieno 

szim-

Kaledos 
svietą.

siu visosia dalysią svieto.
Apskaitoma, jog kare paėmė

B juro nariams atsilankius ke
liose kolionijose su prakalba,

kantoju 
mui upas,
i ikoj verda,

tiems Rusu kareiviams, jog tai 
is 

turimi laiko susitarimui priesz Rusus, 
aukavo Rusu kareiviai insilauže kam-

Vieiiok 
gerai, kad visos lie-

Klerikalai tautiniu- barn, kuriame atsibuvo lietu- t *
nes jiems vi u draugijos susirinkimas ir

ro 
paaiszkins

■ W i p ii 11' SB"1

rfjip'h-, A;r Jį

ir praszyihūs pataHunie siun's-
ti Lietuviu Informacijos Bju- 

’ N. W. .
o mes in

' r -ii’M

I 
I

Visi lietuviu

i’’"

&

K.-, 1>VO l.Z. .1 |

vietas praliejo daug
8

m. -jįįį
f

Lijn'f i?--.rfv: li.utviM'h

ja proga, kokiu tori kitu 
du”

H i 'T"' *isznesztu Lįi'iftzojiucijas,
• lllf

■V i

10
" 1 ;■ r

gali, ir turėti,

I

i i turėtu būti nuo Rosi jos gfS 
skirtas bet tikimės, kad Sena
torius Lodge sudarys priedą
> ' ■ , '■ i. . ' . r ■ ' -.r 11 ' ♦ ■ *'.■

' i|.py ■''1 "č I 

-

'-i-W{rwYMli\ ulVt

į

kliucziu bus priimta.
■ Atsiminus' Senato galė ję ko! birt tt labai 

.1 /

A 

j

kad Senato supratimu Lietu
vos turėtu būti n|xo Rosijos at
skirta ir'Lietuvoj nepriklauso
ma valstija sudalyta.

Mi ; fe 
; I

--------------- ................. .——

jog PRANESZIMAI ISZ 
WASHINGTON©.

4|ii* ■ V

Mažoji Lietuva pabudo.

L
miego

Savo Semltvei gales jiais pasidžiaugti ? 
Drebanczionf rankom laužant plotkeli.

Priklausariczia sena i gadyne i ‘
Kanticžka ėmė ir nudulkinus.

' Bucziayo, kada, atidaręs iszvydo

garbi ngu sukaktuviu 
Jžganytojaus svieto gymimo, 
Garbinama visu liežuviu. 
Kaip-gi laimingu žmogų darai!

14 fondam •y

.M*

T

Kalėdos!
Teip szirnet 

linksmos po visa

tai Lietuvai turėtu būti pripa- mes, kad rezoliucija1be- jokiu 
žinta pina nepriklausomybe.” 

. k J ♦ • . I 1 *• .

viii reikaluose, meldžiame vi
suomet adresuoti tik Lithua
nian Information Bureau, 703 
15-th St., N. W. Washington, 

Lietuviu Information Bjuras.

' " H

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, N. Y.

■’ , į

Siunežiu szirdinga padekavo
1 '* * " IL

Tikimės Tautos Fondo cent- 
valdyba placziaus apie tai

Lietuvos veikalai Senate.
Jau esai|iirpranes^afHe Se

nato prieini iria ŠeSiatoriaus 
Lodge inneszima kad musu me 
moriuidurnas butu atspausdin

Tokiu

atsto-
; ir 

su žingeidumu klausėsi paaisz 
kinimu ir temijo Lietuvos rei
kalu nuszvietima.

10
' f-'' y j1 ū'i '■ < 1 vh' •■■k/ %■ y i

r v i*11-’'!:

f- ANT AUGSZTYBES /j

Ii’ su bliovimais avinėliu . I : j ; U

, r. ' ' , ■ .' . , ' i • ’ J : r . -i

rezoliucija; kurioje pasakoma,

valdancziu kuningaikszcziu.
Turėdami linksmas Kalėdas

ir visko pilna, neužmirszkime tavai matyti savo mažesniaja 
kurie keneze ne- dali atpleszta, pavergta ir isz- 

szaukesi

Žinodami gerai Senatorių pra 
kilnumą, j u gerus norus, ir tei
sybe ir laisve mylėjimą, įtiki-

atkreipti visuome
nes Momos, kad kreipentis in

j nia už tėip puikia knyga kokia
*• ‘ ‘ Tūkstantis Naktų ir Vie-

’ ’ Da tokiu istorijų ne es- 
1 į ,: . 1| 1 I ' '' 1 .... I 1 ;» *' i • ■ „ ” d

“ . ■’ ........ 'h i i ’ d i.II i' h" .. n -. 1 ■ i. .■ ■ . i.. *. f, - i « .

ran (703. 15-th St., 
Washington, D. C.) 
teikšiin Senatoriams, 
budu bus iszvengta nepagei-

- klaidingu

visas pastangas, bjauriausius 
;y- budus panaudodami, kad kiek

Žadinanc^iais.piemenius i$z 
Su muzykbms tu piemeneįiu, • 
Ką Jezu sveikint in štonelia bėgė.
I r su bliovimais aūineliu. - F. W. S. B

iTMutos Fondas yra czarteriuo- I
ta organizacija, yra po val
džios priežiūra ir visus tokiu j . . ,į* . " i

j i “agentėlius”
— teisman patraukti. -

I 'I ■ ".................................

tas kaipo visuomeniszkas do- 
rI*uip“gi vėliaus te

legrama-. per laikraszczius pra- 
neszem, kad tas pats Senato- 
tins Lodge innesze Senatan

v

1 T

pamėtė savo garbingus titulus kad vokiecziai vis dar abejojo 
ir bus žinomi kaipo “ 
misis ar miss/

kad apsisaugotu nuo tokiu (Pasakykite kitoms tautoms 
“agentėliu” ir, ■ 
pravardes tuojaus reike Tau
tos Fondo valdybai praneszti.

{ > ' į • į *1
(keletą žymiu veikėju ant vie-

I
I

Times, tai influenza paėmė ar 
ti szeszis milijonus ypatų nuo ■ 

; szio svieto in laika trijų mene-

M 

v

m

• •

Visas rezoliucija
■ 1 - "■ ' i U ' ' ' 1 ■ ■■ • f ‘

< 4 I L.

pio, kuri A. L. Taryba ir L. I. 
Bjuras parūpino, ir kuriamo

r

TTarybų
11 ■ ' ■' "■, 7 i : i '

i -i 1 i ,1

riūs Lodge,
J 

milžiniszkos 
daug prisidės prie

N ;

Influėn-1 
za pasirodė penkis kartus 
bjauresne, ne kaip kare, nes su 
lygint pasekmes kares aukas, 
tai influenza butu užsmaugęs 
apie szimta milijonu ypatų. 
Da tokios nelaimes nebux?o ant 
svieto nuo juodosios plagos ka 

iri užmuszinejo teip-gi milijo
nus ypatų.

Džiaugėsi svietas, jog kare pa
sekmingai užsibaigė ir karei
viai sugryžta namon pas savo 
m y lemus, bet rasis daugeli pa
stogių kur ne bus linkimu Ka
lėdų isz priežasties žuvusiu sū
nų ir tėvu, kurie paaukavo sa
vo gyvasties ant garbės lauko rj 
idant kiti linksmai gyventu! 
ant szio svieto.

Bukime dėkingi Dievui, 
gyvasties ir 

jog* nepasilikome padonais 
kraujėgerio kaizerio kuris gei
de apvaldyt visa svietą, bot 
pats neteko sosto kaipo ir dau
gelis kitu karalių, ciesorių, ir szirdi paliete žinute iipiė Pru- 

' sijos lietuviu judėjimą.
Skaudu buvo didžiajai Lie-

apie tuosius, 
datekliu Tėvynėje ir 
nuo mus pagialbos.

Tuom kart vėliname visiems 
musu skaitytojams ir 
Lietuviams Amerike ir 
riję linksmu Kalėdų idant Die
vas užlaikytu visus sveikatoje 
ir prie gyvasties ir kad su- kad patys Mažosios lietu vos 
lauktumein sveiki kitu Kale- gyventojai ir klausyti apie tai 
du. nenori. Mes visi jautėme, kad

----------- ju žodžiai ir mintis yra vokie-
Po sziai karei visi sanarci ežiu žodžiai ir mintis bet var- 

karaliszkos gimines Anglijoj gai begu mums atėjo in minti, Į

Pmsu Lietuviai jau 
beveik buvo pamirsže, kad jie 
yra lietuviais ir vieton pamy
lėjimo savo mocziūtes kalbos 
jie vebleno hunu kalba.

Mažai buvo vilties apie Lie
tuvos suvienyjima, nes atrodo,!

mister, apie visotina ir galutina Ma
žosios Lietuvos isztautinima.

Suprato lordai, baronai ir .Pastaromis dienomis tikrasai 
kiti, jog titulai nieko neverti, dalyku stovis pasirodė ir 
tik atnesza sziandien panieki- kart geriaus aiszkeja.
)iimus nuo žmonių. Sziandien

i

nes už ligybia ir: lietuviu susipratimo, bet dėjo i

iuomi tarpu lietuviu au- 
Lietuvos iszgelbeji- 

teip karsztai Ame- 
kad niekas pir- 

miaus tikėtis negalėjo.
czai ir nesutikimai klerikalu su 
tautininkais inkuteno teip 
stiprei, kad dar su aukomis ei
na sparezios lenktynes.
gi pirm i aus girdėjo kad kuni
gai aukautu bent tautos labai 
po tūkstanti dol., o vienok da
bar aukauja ir tai pagirtina

viena pasirodžiusi lietuviszka, 
žiedeli tuojaus nugnypti. Isz 
itkru szaltiniu sužinojom, jog 
kuomet Rusai buvo insibriove 
Prusu Lietuvon,
kai kurie lietuviai apsipeikeja 
3iuo vokiszko kvaitulio, prade- 

| jo svajoti apie Lietuvos suvie
nyjima. Klaipėdoje atsibuvo 
susipratusiu lietuviu draugijos 
susirinkimas, Vokiecziai nega-

♦ "'■l I ,

Įėjo to pakensti, bet patis būda 
mi Rusu replese nieko negalėjo 
padaryti, tad prikalbėjo gir- I t « 1 * * • • • > •

S Į

vienas esą jnaisztininkai ir posėdžiu
koks tai kunigas 
juokdaris 
net 2 dol.
1\11S gal pralenks, JlVO JIVUIOI .... uviunmiimiuu n
lengviau agituot isz pamoksli ’tuoj darban paleido durtuvus, 
nineziu ir prakalboms.

Tautininkai tėip-gi 
isz skaros neriasi su 
boms kad tik 
ginus pinigo Lietuvos 
bejimui. I ------------ - .—

Kad suaukauja daug pinigo gos buvo, kad suerzinti ir su- 
t , !• j • 1 * I 1- . U! 1 r2 V !   

tai kas kita, bet kad bet kad tojus priesz Lietuviu tauta.
Tikėjosi savo tikslą atsiekse 

)mris arba New Britain, Conn., iszplatindami kopijas žemla-

turtinu Į tos nudurdami kitus miltinai 
prakal- (sužeisdami. Vėliaus bus pa- 

surinkus dau- skelbtos tu kankiniu
iszgel- dės.

! Velijusios vokiecziu pastan- 
ir su- 

dideles lietuviu kolionijos na j kelti Mažosios Lietuvos gyven-

tai žmogau tik pamislik. 
i,. ..

Viedniuje Austrijoj vieszpa- nurodyta Lietuvos valstijos ru- 
tauje neiszpasakytinas badas 
ir jeigu greita paszialpk nepri
bus, tai tnkstaneziai Vaiku isz- 
mirs. 
bada,
del savo kudykiu kurie 
tais mirszta kas sanvaite. Lyg 
sziam laikui apie penkiolika 
t liks ta ii ežiu jau iszmire.

bežiai inimant ir Mažaja Lie
tuva. Pasekmes pasirodė vi
sai priėszingos negu kad vokie 
ežiai tikėjosi susilaukti. Pru
sa lieutvia pabudo prie pino 
sajausmo ir jau pradėjo pritty- 
tis jiems antmestos vėkiszkos 
skraistes, szirdi prie Didžio
sios Lietuvos nukreipdami ir 
renkas prie Vilniaus isztcisda-

Jipi;

! susirinkimuose ir masmitin- 
guose uT. —w?. 
praszydaini savo ■ tūls'tijos Se 
ratoriu, kad jie, remtu -enato- 
riaus Lodge rezoliucija po nu • 
mėriu 379. Visas rezoliucijas

daujamu dalyku ir 
perstatymu. Tikimės, kad jkb- 
lioiiijos iki sziol • puikiai pasi
rodžiusios ir pagirtinai dabar 
veikianezios, 
ir in szi reikalu.

Szidmis dienomis
Pild. Komiteto atstovai atsi
lankė in vari u valstijų Amba
sadose, Washingtone ir inteiko 
lietuviu memorandumą, kartu 
su praszymu, kad pęrsiunstu į 
savo valstijai.
atstovus priėmė labui maloniai 
ir pasižadėjo ju praszyma isz- i 
pildyti, kone visi Ambasado
riai uždavinėjo mūsų 
vams invairius klausymus

Visi žmonis nusimiriia, 
Kas ežia bus su tais bolszevi- 

kais vaikinia.
O j beda, beda, net baisu, 

O volei isz Lietuvos neatėjau 
jokiu gandu, 

Tiqk to, bus gerai,
Nuslinks visi vargai, 

Tegul tik

Kopija 
to paties memorandumo bus 
inteikta ir Apasztaliszkam de
legatui, su praszymu, kad per- 
siunstu. Szventam Tėvui Ry
man. Beabejo Jisai nemaža 
intekme turės taikos kongrese, 

!ir kadangi visuomet stovi už;
I

* L ) lOllVJUlVV t

teisybe, galime tikėtis jo pūrą- 
mos, kuomet Lietuvos reikalai 
jam bus teisingai perstatyti.

Amerikonai gerai 
padarys,

O volu viskas posenovei at
simainys.

Del mus Amerike gana gerai.
Kol e j na darbai,

Bet kaip žmonelei garsina, 
Tai net drebulys yma.

No yra to blogo, kad ant ge
ro neiszejtu, 

O ka ? kad ir bedarbe atejtu.
Tai su piningais in Lietuva 

pleszkes, 
Net kiszeniuosia skambės.
Kožnas laukia naujenos.

I Rusijoje atmainos,
O tuojaus namo važiuos, 

Net kupra garuos.
O sziandien Lietuvoje piningai 

...Yra reikalingi labai,
I Ir katras tiktai piningu turės,

Kad esi ratelije savo szeimyneles
Kad visus rupesezius nuo jo nuvarai 
Jo krutinę pilna saldžios ramybes 
Jis tada jauezia smagumą laimes!

Ten laimingi žmonis apsvaiginti
Iszreiszkineja jausiuus karsztai,
Linkint kits kitam laimes, sveikatos

aužo plotkeli linksmai. :
Ten sugryž’ias kareivis plotkelu dalinas.
Su szeimynelia kalbant akimis,
Laimes svajones visi svaginas
Vienijas duszioms ir szirdimis.

Ton darbininkas su savo szeimyna
Sėdo prie prasto stalelio,
Perpildintas jausmais besidalina
BelatlŽiant balta laksztoli plotkelio.

Ten du d avion u žili seneliai 
tykioms aszaromis apsiliejo....
Isz dusziu veržias: (i
Ivur tie, kuriuos vargdami auklėjo?

Kur tie, ka buvo juju smagiausiais, 
galvas tikėjosi priglausti.

Nesitikint to, kad vien ilgiausias
’•ales jiais pasidžiaugti

Nejauczia to, ka kitkart jautos
Gyvendamas ratelije savo szeimyneles, 
Prie sziĮlos krutinės prisiglaudės 
Geros malonios savo motinėlės.

Beklausant jos pasakojimu
Apie szventes Kalėdų reiszkimu,
Arba tu saldžiu giedojimu
Apie piejnenuliu prityrimą. • 

■» * *
I r kodėl praejti apskriejant mifelimis 
Nonoroms aszara temdo akis t;
Ar gal kad svaiginas duszia įpinti mis
Kad seniau buvo jautresne szirdis?

Kaip laimingais ir užganėdintais 
Buvome patis kitados!
Sžiėnelio kvapsniu apsvaigintais 
Budavom vakare Kuezios.

Kaip daug linksmumo jautėme tada
Kaip gražus paveikslus priosz dvasios akis,.
PriesdaVd jautri i mono kada
Apie kasdieniu i us rupesezius su vi 

Pamirsztant po szventai vakariėnei

Siunczia mišlis in kariszkas szali
. Idaht laiminti savo vaikeli
Kurio neužmirszta teViszka szirdis. 

Czia kareivis atskyrius nuo savųjų 
Lanko mintimis pastoge gimtines, 
Nes ne gal dalytis tarp svetimąją 
Tais smagiais jausmais

i1 •'
C4 ‘ ■ • • • ' ’ •

, . , « ; • . • •

dideliu iszsiilgimu špaūdžiame 
justi, vokszktis panezius nume
tusią ranka.

Tai ka, idant žinoti szeimyna norėjo, 
persižegnojes, maldingai pragiedo .
Ir visos szeimynos balsai susiliejo, 

In viena chorą kuriam gini tynęs 
Girrios Lietuvos savo oszimais,

■ -i.''' . ' ' '' ,. ' . ' " 1 , , ..'"’i'

Pritariant kaipo balsais krutinės
Junge su Dangaus dvasiu giedojimais

liose kolionijose su prakalba, 
labai ne smagiu dalyku patyr
ia.

Dalykus tarne, visose kolio- 
nijose Lietuvos sunai ir duk
ters sudarė Tautos Fondo sky
rius sujudo darbuotis, kad iki 
Kalėdų bent puse milijono do
leriu Tautos Fondan surinkus. 
Kadangi dabar rengiama Lais-, 
ves Savaitė ir Tautos Fondo 

; iszrinkti žmones vaikszczioja 
po stabas, aukas rinkdami pa • 
sirodo, kad pasinaudodami ta- 

“foii- 
agenteliai landžioja tarp 

lietuviu ir varde Tautos Fon
do praszo auku, aiszkindami, 
kad tie piningai eisią Tautos 
Fondan, bet surinktus pinin- 

; gus nugabenav savo 
i ’■ : 1 ■

Tuoin kart užsilaikykite grąžei 
Ir priderenezei, 

Svetimtaucziu nepiktinkitia, 
Del savo tautos sarmatos ne

darykite, 
gal ka nau

dingo dažinosiu, 
grąžei visiems padai

nuosiu.
O dabar vėlinu del visu, 

Žmonelių ir bobelių doru 
Linksmu Kalėdų,

Tegul Dievas saugoja 
vargu ir bedu.

Ir sugrąžytu Lietuva del mu- į>1
J '’7 „ ' Bį, su vargszu!

p. , . «!■»     . ■ ,        R       „ ||„ | ,, . „Ml 

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

milijono žmonių
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

a i • ■ • *
; ' Sžiuomi matome reikalingu lusm, atauga tankus plaukai:

■ .............................................. . Iri-..______ 1__ _____________

♦ 1 i ■ .. •/ ► f 
praneszti lietuviu visuomenei, Gvaranty. Informacijas dykai.I ’iv 1*1 i i e.

2_; ... , J . : '.Uin?
k ia svarbia role/Jtįszia Senato- 

, nog’itlima atsi- 
jo pasidarbavimo 

svarbos, labai 
nūs vėl'hno 

Rezoliucijoje pasakytu, kadlLietuvos kalusymo taikos kon- 
................... grėsė.

Dabar telieka, kad minėta- 
rezoliucija Senatas priimtu. 
Žinodami gerai Senatorių pra

yra ‘f 
na.
miii girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
]5alinksnuna diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaiis griebiuos už knygos, neru
pi fnaii trankytis po miestą ir 
nėreikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.” 
linu kožnam jiajtt pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa-

L a 1 1 '«►
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£ gal niiega saldžiu miegu. Ne-ate#/
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Ai

I
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i<>. Iužginczyt, jog permaina užėjo! prispaudus prie krutinės dide
liu lelia, kuria Kalėdų diedu
kas jiai atnesze.

Tėvas sėdėjo prie
ežios lovukes ir labai temino in

Užtemino,
jiepasigeri’no o1 pusiaunakti, 

į

J
reikia ju budinti. Bėt-gi ju 
pamatymo noras — miėga jie,

"dl I. - ■ . (" *

reikia ju budinti.
4 .. . •

m ewk *TWBk <rwfc *ew >*w> *nwn?^

Szventa Naktis|
Apraszimas isz Gyvenimo Daktaro.

BcSJB£Jt<SWbg»£L»£ ŠHlSbžLJBži. •>)

I
i Apraszimas isz
j

i

tylėjo.

gulėjo iszmety- 
lehike 

ai velia, visokios

n

Atėjo d vy lėk ta valanda. Ve-[gj 
jas paliovė staugti, o per Įauga 
szviote puikei menulis

Sziai ziegoris ant artimo' 
jog bažnytinio bokszto

1 4
f

I----- .iM-t Priesz abrozad
Sžoko Szvoncziausios l^aneles klupo- 

j jo (lū žinonis dekavodaini Die- 
stebuk l i nga ižgia 1 bo j i 

ma juju mylėmos dukrelės.
- - K AV. S. B.

sergan-
/

> i

t I"“'1

” ""1

K±7 o« V
B Szirdis i kttdykio peHftaihe

■:i® ar ne — traukte ji trauke, kadužsikietejusi tęva.
Tikras atsitikimas isz

f pažvelgus in ju miegamąjį 
Sanžina, rods, jau 

'išžmetinejo netikusi jo pasiel
gimu. Juk jis yra tėvu, net 

klau- naszloicziu tėvu, nes jie motL- 
pasimire..,.

Pamatymo noras ji pergale-

i kambarį.
I

/

praeitu Kalėdų ').iszmuszejosios veidu.
Ohukai visai 
karsztis v i S .didinosi. 

'nuo krėslo Jėpteūitetf'iT 
, jo graudžei verkti, 
'ėjus prie jo, 
Ipeties kalbėdama:

— Stasiuk, 
stebuklingo vandens.

-- Kokio?

1X
L*

r f

&3W i
Buvo tai Kucziu vakai*Wvh?yjtol<s ncgrfts del musu? — klau-

■ f

iprade edelnais >r 
nuo 

kodes, apsironge ir ižbogo lau
kan.

■ Tuom kart pati daktaro, per 
maine ledus ant serganezios

alveles, kurios kvapas vis bu-i . , .1 [ — Isz Lourdo....
vas susimilęs...
ne musu viltis!

Daktaras su nenoru 
ant paezios praszimo.

— Duok jiai,

Paėmė galva su
Staiga i paszoko

I

Pat i pri-. vui už 
uždėjo ranka aut

Mažas žiburėlis atsimUszine- 
jo in veidus dvieju sedineziu 
žmonių.

Ant grindų
tos zobovelcs kudykio:
su nutraukta g:
dežukes, zobovelcs ir t. t....

In langus atsimuszinejo snioĮvo silpnesnis.
Puolė nelaiminga 

ant keliu priesz paveikslu Mo- 
tynos Szvencziausibs ir pradė
jo karszlai melstis.

S’

gine viesulą o vejas staugė pa
siūt iszka i.

Abudu žmonis sėdėjo pasi
lenkia rtnt lovukes kudykio ku 
ris 
gai vyras paszoko nuo 
su tei’mometeriu, o akis jaunos 
moteres dirstelėjo ant jojo vei- malda verkenezios 
do akyvai.

— Kiek? — užklausė >u užl’nctesi jam aut kaklo, 
kimusziu balsu.

niotvna, V

I

JO- 
išturėjo dideli karszti, stui-^ios atsiklaupė teip-gi jaunes-

i
u 

I

I

krėslo i ne mergaite.
Trenksmas duriu pertrauke

motinos,;
■ kūrei paregėjus inejnanti vyra

Isz važiavo! isztare

asz jiai duosiu

* j

l i

Gal Die
dai! ic vienut i

sutiko
i

I

jeigu teip in

LI BERT Y

uos jau nebeturi“Likite gultu — laba valui ' se viėiiaš kito vaikucziai. .
ra!” - -- biivo jiems tarta. | Aszluiita, devinta ir desžiin-

Jonukas ir Maryte gan liud- ta iszmuszo laikrodis. Jie dar 
nai apsiaszaroje nukiutino in buvo neužmigo. In vairios min- 
ju miegama j i kambarį. i tys ir-gi nesutcikc jiems ra-

Tovas ta diena buvo nuo dar
pu vargęs,

kadangi liedavo jam ramy-

laba vaka
I 
i

kį *

i bo ir kitu rnpesczin m 
•n kridnnffi nodnvo iam

tai tiki.... ka kudyki užlrosz-
tas Die-! ?kiusi....

< vas, kuri reikalauje tokiu nie-
!|.yt .. žr’*' *<**■«* i

Ne kas jūsų

jo ir jis tylomis nuėjo ju kam
bario link. Tame laike vaiku- 
ežiai meldėsi. Tas ju pasielgi
mas labai ji sujudino, ir kuo- 

žo- 
‘palaimink musu te-

- gailios aszaros nuriede- • 
utsiliepe jo per jo skruostus, o Jonuko

7

mumo ir užsigah’edinimo. Kiek 
vienas sau maste.

- Afaryte, ar tu dar nemie-
— užklėilsė Jonukas.

“ • ■ !i| !■ 7 1 , ' /i ii ii, "

Nė brolyti,

/

met jis iszgirdp Marytes ž 
džius— 
t6” —

K

j o uauangi iicuave jam rumy-
: bes visokiais kladsymais ir mel 
diihais Kalėdų dovanu, apie
1. . .. . . • . . .. i

I 
1

Wįtu<T!'*r’t
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K
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I ęW$

gi ?O

- n v —
saldus mergaites balsas, 

iausi. bet negaliu 
.akys nesimerkia.

11 ąf "■ » y

i na man darosi, kad tete pasakė

6 Ji

kurtas nusibodo jam klausytis į 
ir ant klausymu atsakinėti, u u-stengi

• i. • , • • I ■»

prisižądejimas — “busiu geru 
vaiku” -

4

— pralinksmino ji, ir
Prie to liud jk>z visai persimaino.

Nuėstalm, kad visai pa - 
— tarė sau, — kaip 

, ir tote Ugmus tu brangiu Kalėdų 
kadangi szveneziu, kuomet mažas dar

I • • ' • 4 I ‘Jįs kas motai ateidavo pirmiau.
• priesz brangios imun.vtes rniri- I klaida,
!nia, J ' ' ' ’ ' d ” ■ '■

y ; Bet-gi klausyk. ‘''J f
-• tarė sesyte. —•

kad mama visuomet melsdavo- rėš ir naktini apredala, persi- 
sakydama, jog Dievas visa- 

, jeigu kas
meldžiasi ir, be abejones, ji pra Į melde Augszcziausiojo.

Tai padarei, sugryžo jis na
mon labai linksmas, linksmes-

mano11

vare juos gulti septyniose 
ton asztuntos valandos.

rrokia dabar
i kad sunku ir aproktiotl
kias iszeigas, o, mat, ka jie dar'negali to užgiuezyti

' T' ' : . , , . , i| ■ p. , , j, 1 - ■' ’

užsimanė: dovanu! Ne tie jau
pirmiau, kuomet ka

res dar nebuvo,
atsieidavo, o prie to gi Szv, 
minties 
gobėdavo

1A"O ,, , -

ir tarnaites užlaikymas -S,
■ j. apsunkina, kad pats da iszklauso.

pradėti ir
visi reikalai palai-

vie- L •■ 4
?

te*

lėirszau,
j t .

g ' ' i f įi . f) 'H Į1

jog Szv. Mikalojaus nebėra
iso-‘ Bet asz žinau, jog yra, ir tete įilgiaus tu

brangenybe,' 
viso-'

-A•i 
i
I

I
Nepriesztai-auk Stasiuk’, j

mel - j
- melde su aszaro- ■

r

szian ■
Į

atėjo i

<& ' •_ * • M*'
A

norints szioje valandoje, few
I ■■ -

g yra.
9

Tiek kiek buvo pirma,— piktai, munesilnmas nuo save/ 
Nes atėjo man go-1 

Motere netikėdama dii stele- r;l >“ Kalv>b isaban-1 
dvti da viena veikalą. Duokie 

(U'szian szilto vandens, reikė pa-

atsake sziausziai.

JO ant jojo.
— Duok man pažiūrėti, 

ma nesakei teisybes!....
[r isztrauke 

termometeri.

kailinius

įdaryti inpjovima ir tai greitai

■ džiu tavęs •
mis moterį*
dien K u cz i a, K i a I y k e I i

•ant svieto, gal ir mums Dievas’
! atyduos musu.... |

pamislyk, I
i7 '■

\

X- 
r 

X'

7

1

'’■ $1'J ■/

/

I. .
/!.• J hm.

I tl!-

ŪipmaA>Hi

w
..w-i

y*

laikai:

Ėmėsi prie iszmetytu ant sta •
Isz pradžių vy daktariszku instrumentu i) 

ras nenoreo duoti jiai stiklą 
nes po trumpam 
mui padavė jiai. 
de 45 laipsnius. 

Id....

lanka paimti

apsimislini-
Stiklelis ro-

— Stasiui 
baiga! Ai 
kito budo ? 
ve!

juk tai pa- 
p jau neturi kokio 

. Dievo o Die 
Atsi-

S _
Juk.

Gal duoti jiai.... 
mvk norints ka kito! te

I’uriu atitaisyti mano 
iszklausant vaikuczi u

I meldimasi.
I _"■ ; i ’** .. _

J onuk,;

ijii ya u.

viskas pigiatt.
■ "V. at 

nano paeziute szita su 
sutaupinti; nun-gi.

Po to atsigryže
Rodosi man, i nuo ju kambario, numėtė szliti

atsitolinoBet
$M

Ii

■ilf irun-u* f — —

red ir iszejo miestan, idant su- 
gerai. pirkus viską, ko vaikucziai

AGI hH

let! .

i vaiku
: mane visa : 
į jau nebežinau, ka 
ko griebtis
di ir daugiau iszlaidu.

0 vaikucziai dar nemiegojo, 
jie verkszleno, kad ju tele taip 
negerai su jais pasielgė, nesu
teikdamas jiems dovanu ir nu
varydamas juos taij) anksti gul 

Prie mamos taij) nebūta. 
Kuomet dar ji buvo gyva, 
suomei ir eglele 
invairiu <lovanu būdavo, 
dabar visai nieko.

atsitiko su tėte,

l’asilenke ant Onutės, 
pamoti navų ir

vandens in lup“-* 
l'emino ant josios veido, 

su didelio, atyda, būdama bai
mėje idant kudykis ant tikrųjų 

Bet Onuka pra 
’dėjo judint lupelėms.

In pyle d a
Onuka godžei nurijo 

. I n va landa po tam. 
tėrmoinetis parodė, jog karsz- 
tis pradėjo mažiulis.

Tėvas netikėdamas tai stebe-
i tinai permainai, da karta inki- 
■ szo termometeri iii buimėlia 

Negalėjo dabar.

ja u 
szauksztuka 

'les. T ■
Ikarsztai pasirenginejo prie opc 

racijos. __ t
persigandus. ■ v. . . .1 ( , nouztroks/d u.

— Ka nori daryti ? Ar vela i 
badysi ta vargsze, juk ji j i tojo 
neiszlaikvs!.... 
ant to žiūrėti!

Tai paszauk Mare.
— Nėra josios, nusiuucziau r

Pati žiurėjo ant jojo 
J.

rr

A.«z negaliu !vivl|1)
■ I vandeni.

k u r i
i n pyle' Kalėdos < 

mgryžtisiu karei- 
Pranei jos in sži laisva 

szeimynu 
nulius

Linksmos Ims 
' tukstaneziu 
’ viii isz 
sklypu, 
džiaugsis.
nesulaukia savo mylemn, kurio

szaukszteli ir d a Z'1' 
i

' Daug 
bet daug ir

žuvo ant garbes lauko. ..  Kur
vienas isz musu kareiviu.!

t i.
o

Žinai, jog jau viską ban- |Pas
džinu, ka tik žinojau o draugai i 
man ir prigialbt*jo tame.

uepagialbejo
.Jau

Pas ka ?
- Pykši, 

nusiuucziau 
no.....

z

vi- 
rasdavosi ir 

O

. / Iszydavo Dievo, idant prisiims- ( 
žu Szv. Mikalojų su maiszu iu 
vairiu dovanu, kokias kad ap- nis negu kitados buvo. Džiau 
turėdavo kas meta.

— Tatai, reikėtų,
Įgesi visa siela, kad vaikucziai. 

puška- ateinanti ryta didžiai nusiste- 
lino Jonukas, — pasimelsti, 
kaip kad mama melsdavosi ir'

I

>

jeigu tas viskas
tai.... •

Ir parode su pirsztu ant sto- 
vineziu bonkucziu su
lems ant stalo ant kurio teip-1vandens Stasiuk....

visokį daktariszki

gyduo-
i

jeigu pasakysiu...
pas' Ruk^zlaitie

E> e?V 0 ■' Kas-gi
*

serganezios.

gi radosi 
instrumentai.

— O gal papraszyturn da 
a iena isz savo draugu. Gal 
Petrikaucka, jisai teip giliuk- 
ningai....

— Petrikaucka!....
mano didžiauses nevidonas! 
O norints ir nuejtau pąs 

Kucze!

Juk tai

Pas taja davalka!
Idant atnesztu Laurdo i 

Zinai jo
sios Jurgutis praejta meta bu- j 
vo teip susirgtas ant dipterijos 
atsimeni ? Jau negalėjote jam 
nieko prigialbet.
jam Laurdinio vandens ir ste
buklingai tuojaus pasveiko!....

Tas daktarui nepatiko ir at- 
iliepe:

— Žinoma, jus moteres ne

Ko ? j

Tada davė

Si

i

••••••

ji’
tai dabar.’... Kucze! Ne, ji tikite in gyduoles tik in kokias 
sai man gana daug blogo padu- raganystes ir stebuklus!

man laikys kudyki! te , te
kie kudykiui davinėti kokioj 
ten vandenio kuris yra pilnas į 
visokiu mihrobu!

Tame inejo uždusus, tarnaite i 
kuri j 

ir:

Negaliu ejtiL...
Bet Stasiuk, 

jog ežia ejna apie gyvasti ta-
Atsimyk jisai

re.
alsimyk

vo kudykio...
teip pasekmingai daro opera
cijos ir tau neatsakys pagiaL 
bos. Tokiame laike visas pik
tumas buna užmirsztas. O gal 
Dievas tau atlygins už tavo nu 
sižeminima, gal....

visokiu mikrobu!

Kas
Nedrys-

su pleczkutia vandens, 
greitai paėmė jauna motere 
paslėpė už ėnezio sziejdam; 
greitai in knknia.

Vyras su pagiulba tarnaite 
Vyras ant to nieko neatsako, ir momkos, kuri lyg sziam lai

I

f\s ■
. i

Sztai isz kito kambario davėsi 
girdėt prisiartinanti žingsnei 
ir nupuolė in pakaju trijų me
tu mergaite szaukent:

— Tetuk, tėtuli, jau užžybo
žvaigždele ant dangaus, pa
liepk tarnaitei užžybyt žvaku
tes ant egleles. Kalėdų diedu
kas jau neužilgio atejs!

— Tylėk Adeluk, Onuka la
bui serga, matai nereikia teip 
lekauti, ba pabudinsi sesute.

Tame sergant e mergaite prn 
dėjo baisei kosėt rodos kad už
dus. -

Stasiuk, del Dievo szven 
usimilk ant savo kudykio!to, 8

Kjkie pas Petrikaucka nes prie 
szingai, asz pati pas jin ejsiu; 
arba nežinau ka padarysiu....
Gialbek. juk matai kas daro
si!....

*te»u *X *a.

f

SO
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kui ^snaude kampu t i je, paguldė 
sergante dukrelia ant stalo.

— Žibink gerai! — paszau- 
;ke iu tarnaite, kuri^atkreipiiie i 
jo galva, negaledania žiūrėti | 
ant kudyko iskausmu, kokius i 
mane užduoti mergaitei.

Daktaras perpjovęs kuna ku 
dykio,- inkiszo eziksztinaite in 
žalduli. Ant to regėjimo t ar 
naite net suriką;

— Gana jau gana ponuli!
— Tylėk, paduok pleczku 

ti su kaolodyum |
Susiuvo žaiduli, padėjo 

szali czirksztinaite ir atsidu- 
sias gylei, liepe kudyki vela pa 
guldyti in loveliu ir sziltai už
kloti.

Slinko valandos.
Ziegoris

m

j 
nV

I 

i

(

doVinta1Ziegoris isžmusze 
valanda Adei u te jau miegojo, i

ih 
į#

J / T > II '8

Si

j, f)es, pamate Kalėdų dovanas.
- Laimingas jaueziuosi! - • 

visa*

f

kad prisiunsti); tai prataręs, sustatė jis
'dovanas prie vaikucziu kam 

Asz ir-gi taip manau. — bario duriu.
utsiliepe Maryte.

DaugiaUs nieko 
klaupėsi jiedu ant keliu.

oraszyti Dievo, 
lova n u maisza.

Prižadu kiekviena metuI
neiszture, Įpanaszei elgtis ir tegu Szv. Mi- 

su.s*’- kalojus- lankosi pa
kad jis taip persimame ir tapojdej rankas ties krutino.
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s
viena Kucziu linkti;

jirade- res tuos pržaidus ir būdamas 
io sesyte, turiva tvirtai tikėti, užganėdintas nuėjo jis ant nak 
jog tasias dovanas, kuriu pra- ties atsilsio.

rn

mTai-gi, Jonuk

fu-

I
mus kiek-

pada-

szysiva, turi va apturėti.
gi turi dabar tylėti ir laukti pa 
kol asz isztarsiu “amen,” tuo
met pats atkartosi savo meldi
mą, ko reikalauji.

— Gerai; pirma pradek!
— Brangusis Jėzau, — ])a-

>- iii 4 ti • u- • i| I

įsiliejo malda isz mergaites lu
pu, — žvilgterėk ant mano bro 
lvėžio ir suteik savo malones* ,

(del musu, kuriu praszova; pa
laimink musu tėte, idant jis ti
kėtu, jog yra Szv. Mikalojus, 
kurs pasirodo daug geresnis, 
peS myli pins; tapi-gi lai nebe- 
sirnstina ant manes ir broly- 

Nuo saves asz meldžiu, 
idant Szv. Mikalojus atnesztu

J

Tikiu, jog mano praszy 
išzklausysi, — L i A * * “ 
- Alio lūs Jėzau

ežio.

man lele 
kus.
ma

•t

a-

♦

K-ytmeti pradėjo szvisti, kuo 
met dienos vieszpats apgalėjo 
tamsybių eonus ir žvaigždes 
viena po kitai nyko; tuomet 
keturios mėlynos akutes pla- 
ežiai atsivėrė, tuo gi paežiu sy
kiu insismeige in Kalėdų dova-
pas. Tuojau vaikucziai paszo-
ko isz lovos, linksmi ir užganė
dinti, jog tos dovanos, kuriu 
melde, ežia ties kojomis guli. 
Begalo džiaugėsi ir net verke; 
tuo paežiu sykiu szauke tete:— 
11 skubink ir ateik pažiūrėti, ko 
kias dovanas Szv. Mikalojus, 
szia nakti atgabena; viską tu-

*

I

virduili ir poodžiu- įrįv.^ meldeva....”
Dabar, brangusis tete, - 

i tarė Maryte džiaugdamosi. - 
'tikėsi, jog yra Szv. Mikalojus; 
asz ta žinojau.

Tėvas isz linksmumo ir užsi - 
ganedininio net paszoko; 
linksmus buvo, 
i IKI

1

u Amen.

jo Jėnuktis, — atsiunsk sžia 
nakti Szv. Mikalojų, kad at
nesztu invairiii dovanu.

prade- Į

Aslž
Y ' ' l" f '

noriu ture t i ūogucziė, saldai - 
, knygų ir daug kitko,

“Ame ii,”
rn u

- tuomet busiu ge, 
rili vaiku.* .

■ Pabaigė kiekvienas savo mąl

-i 1. 1

’kas. apsikabinės tėvo

da ,truppti nusidžiaugė viltyje,
• '' ’ '* '' ' l ■ < 4 ' ' L

jog rytmetyje apturės page i- 
į

J J

g rytmetyje apturės pagei
daujamus dovanas, ir gan links 
mi nulindo po duknomis ir 
jtnikus sumigo.#

Tėvas gi prie laikraszcziu 
buvo beprftdėjės snausti, bet 
skardus deszimtos valandos 
niuszimaiįi pabudino ji; paszo- 
kes jis atfeiiiiine apie gan rustu 
pasielgimu sm tTikncziais. Gai
lėjosi tai padaręs, bėt ka prtda- 
ryti •

i ^■l! &&M K®

11

*

110-

VIS) 
o mažas J on ti

kę Ii u? 
apreiszkc to visko paslapti
apsako, kaip Maryte minėjo, 
jog brangioji mama visuomet 
melsdavosi ir Dievas danguje 
iszklausydavo josios malda.

— Tai-gi ir mudu ta padu1 '
|reva, ir Dievas iszkldnso mtid- 

-»r užbaigė Jonu-
■" ■ : ■ , I ■ ' ■ " ■’ ■ -f ■ :1 ' '

pri-

r* i

i vieju malda.
kas.

— mi lu pupuziiuti. — 
tarė tėvas, jėg Dievas jnsū mal 
da iszklaušes, ta viską jums su 
teikė. (Lai Blip jaū buna ma
no malonusis kudyki.

- butu gal -per- '
[)i-

Ttiriu pripažinti.

tarė

I I

pervėlu jau dabar: jie

I

t

savyje tėvas: — 
skaddu. jeigu pasakycziah t< 
s-v,’č--> LOteS
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Sub marinas.
*

Dabar labai daug kalbama

r

1

/•

■ v '•

a

tada gaunate szita patarna-

f >4

D. F. Guinan, Tress.

T. G. Hornsby
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F. NOONAN,Ylce-Frea.
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AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!

ll{ Diskai aŠjskM

liauja j anapus vanbenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave- 

džiausia įai bč ir paguodonė, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai vra labai gražiai 
išdirbti. A reliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel'raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi-

D. M. Graliam, Prea.
J, 11. Garrahan, Attorney W.F. Kynkewicz A. Danisewicz M. Gavima

• P. C. Fenton

Mahanoy City, Mt. Curmeb 
Shenandoah.

AMial Wklv r
>ASr ’.J.

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LATVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. 0B1ECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, S.S. - Pittsburgh, Pa.

Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam bud i nke kurio verte iaznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernascfiu 

5 ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
j žinia skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo

Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarjjuszo.

CITY

CHICAGO, ILL

LLivJLi / ’iSteWLWl felt j' rsdK

' * i r-» • 
• I

MAHANOY^

Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel'raudona, balta 

n3 yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gaut: su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami Šį Žiedą, atsiųskite savo 
piršle rnicrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pasiųskite, o mes juųis 
prisiusime tą garbčs vertą žiedą.' •

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti tpilkos, 
paveikslas kare vio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė OnC. už kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Dop. 60

- - s

Capitol Stock 1125,00000
SURPLUS 1R PROFITS $460,00^.00

MOKAME Antra Procentą ant endti 
Pinigu. Procentą pridedam prie Juru Pinigu 
1 diena Sausio Ir Liepos mehesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalą 
so musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
IL DALL, Pres.

IV. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte Hf > popiet, 

Bnbatomls, 9 ryte lig 12.

' Prekės šių žiedų yra sekančios: . ND1

Sterling .. ................ .......... .$1.75

Tiems Lietįfviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

linta valdžios nešioti tam litrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo 6U ivaigže yra t!i*

Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinami savam bud i nke kurio verte iunesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už au- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus

Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernascriu ...... . “ ' * . * 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarjjuszo.
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X Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
A

Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposftoriama 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST C0$l 
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlce-Pres.

JIX, _

Linksmu apie subniarinus arba po van
deniu nerianezius laivus. Visi 
mano, kad submarinas, tai mm 
jausiu laiku iszradimas, vie
nok tas nevisai tiesa. Dar 
pries’z Kristaus gimimą Alek
sandras Makedonietis intere
savosi .laivais plaukiancziais 
po vandeniu, bet, žinomu tuose 
laikuose tokiu laivu nemokėjo 
pa dirbti, nors ir buvo bandy

ta. I
Paskui submarinais pasaulis 

esavosi 13 ir 14 mo
ta szimtyje. bet ir tuomet isz 
to sumanymo nieko gero neisz- 

Ant galo 17 metaszimty 
jo (1624 metuose) tūlas preke- 
jas Drobei i s Anglijoje 
sze net submarinu paroda, 
tie submarinai nebuvo gi 
pritaikyti jokiam darbui ir tas 
visas reikalas buvo 
t u s z e z i u u žs i e m i m u.

Tiktai po 100 metu Anglijo
je buvo padirbtas pirmas sub 

Ji padirbo Dovidas 
’l’as jo submarinas 
galėjo po vandenin 

bet ir isz to buvo ma
ža naudos.
nais užsieni!' Kultomis, pirmu
tinis garu varomo laivo staty 
t ojas.

Kalėdų
iszradimas
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Žinios Vietines NEUŽMIRSZKITE APIE

vos.

i 
s

A

I’tarninke kuozia’.
I'tarninke Adonio ir Je-

Adomo ir Jvvos.
Svredo Kalėdos.

\ i>ivms Mabanojiecziams; 
vėliname linksmu szveneziu ir

0

mins . . .. i labai intei

... NUMIRĖLIUS.
Nore.huni pnsfalyti koki pa- 

................... ’ - nuo 
yptau 

pomnikus pi
giau ne kaip kitur ir tai pas 

pati fabrikanta M. J. Gront- 
kaucka kuris’.p'ribuna kas se-

minki a d c 1 r ’ »u t s i sk y r u s t ui 
szios pasaulės 
gausite visokius 
O’ n

mvleinu l

reda j r ketvcvga pas S. Įtai
sutaikintu 

užžvdet u
kad Dievas
broliszku rvszin ZW'
pakajus geriems žmonims.

Ih'adingo kompanijc iž- 
’•ervaliai 2G.OOO aut kovo

VISUS
ir

su juom
ėjo.

davė gervaliai 26,090 ant kovo 
jimo prieszais influenzos liga.

“Saules” skaitytojai ap- 
laikys kalendorius rytoj (l’tar- 
ninke).

Neužilgio 
e/.iaku 
Il osier v Mills Go.. «
del daugelio merginu ir mote
rių.

atydaris pau- 
l’abrika I m i va led

Bus darbo

suruo- I 
bet

d ima

laikomas

kaucka, kur su juom galima 
pasimatyt o Szenadorije atsi
lanko pas J. Budinėki 426 W. 
Oak Str., (t. D. 20))

Vaidelota

l'ik ir 
ežiu paig 
musu 
cizu>!

puikiu 
abvuo aut 

bizuieris
gv- 

ejkde pas jin o 
o priek tam 

Rvnkeviczius

overko- 
>zvencziu 

\V. Kvnkevi- 
•h'

Jeigu reikalaujate
r o overkoezio. 
jum intiks visame 
vi>i žino jog 
”nelupa” nuo žmogaus už dra-
pana> kaip tai kiti daro.

Gilberton, Pa.— V im as Bar 
randaviszka ži 

uia. kad jo paežius brolis Jur 
K linui?

\ inka aplaiko

lik
17

Nrbaszninka.'
I’ah

gl< 
l’rauci jo.j<1

HIO.
mene

užinnszta< 
I Iktoberio. 

buvo 26 m. >enn- 
pasidave in

prie inžinierių ir iszbuvu

< >s 
d.

karin

marinas. 
Buslinelis. 
jau isztikro 
plaukti.

Paskui submari

bet ir tai ne 
1 ’irmul iuis 
nas paskendo.

Nuo szio tai

I* ui tono
pasiseko, 
submari-

nelaimėm ateina ir pagelba Raudonojo Kry
ki e k į 

sene-
Kiek Raudonas Kryžius iszgelbejo nuo mirties, 

žaizdų iszgVde. kiek mažu vaikeliu priglaudę, kiek 
sunku apsakyti.

laiko daugybei
visokiu iszradeju vis
kaip padirbti gera submarina.i žmonijos.

ibei vis
gera 

nesiseka.

g ta Ivo jo, į

Daug darbo'
ir turto padėta, bet vis niekai<I

Tik paskui ant 
kuomet likosi iszrasta elektrisz

kiek

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpo Lietuviu da 
ktaras Plttsburge. Mo- 

j klnosl Varszavoje, etų-* 
i dljavo bogije 26 m. in- 
> vairias ligas vyru Ir 

moterų, todėl jas nuo- 
dugnlal pažlnsta. Gydc 
užslnuodlnlma kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmus 
ligas tinimo, invairlas Hgds paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsl- 
szaukite ypatiszkal, per laiszkus asz 
uogydau. Dr. Koler kalba Lenklazkal 
ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Ncdellomls Iki 2-v. popiet

%

nuėjo. galo,

S . . . §
« Privalnte turėti Model Keystone Pecziu $
iŠ

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 
$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko,

Pirkite pecziu pas Guinans < br

b GUINANS

res apskrieziuose
dieviszka pagelba,

kiek vienas
Raudonojo Kryžiaus Draugija,

veikiai keliaus ir in Lietuva ir

Lai 
organizacijos, 

pranesza,
szelps musu brolius ir seseris.

gos 
sekretorius

l;a pa.jiegn ir elektriszki moto- KALENDORIS

Jurg’ ’ Klimas.

rai, tuomet jau prasidėjo 
bimas tikru submarinu.

Suvienytos Valstijos 
tini tikra submarina 
23 metai adgal (1897) m.) 
tas snbmarinas liekam buvo ti- 

l iolandai daug geresnius , 
subniarinus mokėjo dirbti, tai 
Amerika sau subniarinus pirk-j 
davo isz liolandu.

Dabar jau subniarinus dirba 
del savo naii- 

Submarinai turi didele 
ateiti, jie tinka ne tiktai kares 

bet ir prekių perve- 
(lal netoli tas laikas, 

kuomet laivu vieta užims sub- 
marinai.

kės.

kiekviena szalis 
dos.

tikslams 
žimui.

( lir-
I

I

pirmu- 
padirbo i 

bet

A. C. N0VAKAUSKA8
Advokatas ::• •

l'rancjoije 4 menesiu? 
nas.
metus.
M ar ia m pole? 
kaimo, (Indeliu 
ežia Amerike 
>cres.

Pergyveno Amerike 9 
Paėjo isz Suvalkų gub.

Pentupiu 
gmmo.,

2 brolius ir

ir 6 (lie- Qor Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

pa v..
Paliko

f
•>L se

DIDELIS BALIUS.

Rengia Szv. Petro ir Povvlo
i<mNNMik' «t •• «*•*' linui im—įi <WMrH'JAN>|NB ■ <■» i wm»ii1ii<»-.iw>ii«iiiWI^|i WU IlWfi

Metinis Susirinkimas 
Stockholdcriu.

Metinis susirinkimas Stockhol- 
deriu Merchants
Trnst ( o., banko, del iszrinki- 
oio Direktorių ir kitokiu reika
lu kiirie gal invykti prie 
rinkimo, Ims

Banking

laikomas 
ofise U t arui nke.

Poliai atidaryti 
popiet.

Daniel K. Guinan. 
Dee. 24 31 J. 7. :

1919.
vai. lyg 4 vai

J,n - -----------— -
parapija isz Tamaqua, Pa

I December 1918 m. Liberty Sa-
lej.

•>

SUSl- 

banko 
14 Sausio 

nuo 2

Žmones ka
poja ucz i a kaipo 

geros

Su kares 
žirnis, 
nuo 
liu žmonių prižiurinejo, tai butu

pamate Raudona Kryžių 
kuri isztiesu paeinu, nuo geros szirdies 

Lietuvis priguli prie szios garbin- 
kuip jos 

ten su-

nuo

C c SAULES
ANT 1919 METO JAU 

UŽBAIGTAS.

uzraszai

> 7

antKalendorinei
1.919 meto.

Eros.
Užtemimai 1919 mete.
Keturi meto laikai.
Rerkelemos szventes.
Pasninkai. 1919 mete.
Amerikoniszkos szventes.
Skirtumas laiko.
Skaitlis gyventoju.
Tolumas europiniu miestu 

isz New York o.
Lietuvos

gaikszczei ir karaliai.
Dydeji Kimiu-

Velykos del kožno meto nuo
1801 lyg 2000 melo.

Alenosei.
Atmainos oro.
Permainos menulio.

BroliuiSveikink im, 
juosius Metus!

Svarbiausi atsitikimai

) Nuli-

Žvirblis.
Vaikas vanagėlis.
Spalvų reiszkimai.

Pradžė pirmutiniu iszradimu.
Didžiausi dalvkai ant svieto.

<- M

oro ant kožno

»

'I

Perspėjimas 
menesio.

Kataliogas knygų.
Apgarsinimai.
Teipgi prie kalendoriaus ra

site sienini ir kiszeniiu kalen-sue sienini ir luszemiu KUien- 
g orius.
iS^Paskubinkite prisiunsti už 
mokesti jeigu ne norite pasi
likt be tojo kalendoriaus, kuri 
pradesime tuojaus iszsiuntine- 
ti kožnam 
skaitytojui.

užsimokėjusi ai fi

No. 1

Preke 50c.

>

nuoi '

pradžios lyg užsibaigimui svie- 
tiszkos kareš.

Milžiniszkos bledes svietisz- 
-6 ko jo karėjo.

Kalendoriszki užraszai del
Bus vienas isz gražiausiu atminties ant tolimesnio laiko.

parengtu vakaru ka dar alsi • 
Kviecziame 

1 užauga vy-
buvo Tamaqua.
visu atsilankyti.
rams 50c. Afoterims 25c. Prasi-
dės 8-ta valanda vakare. (1025

Kasijerius. |Pa^arne^

DIDELIS BALIUS.

Dėkavoja už knyga ‘Sveikata* 
| 1-1-----r - - • j ■_ 1

| Asz Juozas Stulpinas isz 
; Hartford, Conn, dekavoju labai 

. už prisiuntima man 
(knygas. Priėmiau viską, tarpe 
j ju ir knyga po vardu “Sveika

tai asz mileezia kad visi
Parengė Moterių Szv. Onos I 

draugyste isz New Philadel
phia. Pa., 
du 26 d. 
jaucko sales. 
7) vai. vakare, 
del suszelpimo naszliu ir nasz- 
laieziu.

NAUJAS (g IŠRADIMAS
Del Prakaituojančių Kojų

l* Prakaitavimas žino-
J <9, liaus kojų, tai yra di

džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai, 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai, Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 9I> 
su prisiuntiinu. Piningus siųskite adresu:

UR8US REMEDY CO., 
; : J .. .

160 H WELLS ŠI,

Prakaituotos kojos tai

Distributer
Oep. B. CHICAGO. ILL. 
rrvwwwr

DR. JOHN D. RILEY
Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 
Gerkles, Pūsles. Inkstu ir kitokiu

Ilgu. Vyru ir moteres ligas. 
”--

200 E. Mahanoy Aye. 
Mahanoy City, Pa.

W. TRASKAUSKAS
^-GRABOIIIl’S-

A

r

UNION’ 
NATIONAL 

L BANK .

Gyduole ant 
dantų—apisaka.

Giliukninga kiaulaite Kat
riutės Vargutes — apisaka.

'Dieve G ialliek Tėvynė.
Ūkininkas i r vargutis.
Apleista mergaite --apisaka
Peliukes.
Brangioji žolele.

skaudaneziu

> Dvi-sanvaites paėjo ir sustojo.

ItaI
Lietuviai turėtu tokia knyga. 
Yra tai labai naudinga žinoti 
apie savo sveikatos reikalus ir 
žmogaus kūno dalis. Daug pri
duoda žmogui iszminties ir mo 
kslo. Dekavoju labai pakarnei. 
Pasilieku su guodone.

M

60 DIENU ISZBANDY-

if'
1 Į>

I ‘ MUI DYKAI.
■ ■ 

. ----------------------------------- ■•

v>

Pasiusk 20c. embay
isz
Antra diena Kale-

Dec. 1918, ant Nari-
Balius prasidės
Visas pelnas eis

v
,-a
iUuu

,i

Istorines Knyogs

Parižiaus Nuskure- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9
coliu dydumo. -

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
jin Menka; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c 
O^Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

M. D. IJ0CZK0WSKI • C0. 
xM AHANOY CITY, PA. 
........... ................... ..... .... .. ................... .

[ A NATION'S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY

*
1

Į ■’ y V*<| L ‘ į. • y r f "r 
Kill faiįUi

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS. MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ilginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto dalgtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

. Reikalaujam. CffiSUXi Į 

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo I 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubąs f 
su musų nauju išradimu, Atsišaukit tik I 
laišku: URSUS REMEDY CO., ą K
160 N. WELLS St.. Dip. B. CHICAGO, ILL. |Dtp. B.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUSKAS
MAHANOY CITY.801 E. PINE ST.,

Ęąt s —’Wurte. nothing'
Crwite a Rezerve ' /
AMERICA MUST PEED ' 
HO, OOO, 000 ALLIES 
--------    —f-—*-**------------ -- **■

I

Meskite netikusiuiT gyduolesl Jaigu tupite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
ncrviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užkotejhnb ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausiba bllc kur. Prisluskito 
20c. del vyrlsžko diržio arba 30c. del raote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 

In keletą adynu mano

kekite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojads 
Ir nesziokite kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukijc 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, ' : ;

silpnumą, užfcotejimo ir dąugybe

siuntimo kasztus.
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo?

adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereikė 
laukti, pilnas užganedinlmas. Ądrcsavokitor

. MM. * 4 a afcA. P. OWENS, Dept 43 - E.
152 W. M.Street.
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Daktaras Robert B. Gray

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumis bėga Isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsllan-

~.....». - 111 ■ ■. ~ .. ~. —.. ~_~. 1

pasekmingo praktikavimo.
Port Carbon, Pm

kykito pas mane asabiszkai. 24 metai
L * '
211 Pike4Sti^)t.

" ■ I ................... ..  ■■B—..... *Į"

Phone, Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Iiletnvlu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South puseje'

Priėmimo valandos 2 iki S popiet
Nedcliojo 6 Iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

’ •
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Aviškaimgusk^ 
^įAlįlĮ^lSKį

Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali Rudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no- « 
tintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
darai nioroko skutos apdaruose. I 
Kaina tiktai $8.00. r

Siaučiant pinigus adresuokite: F
S. P. TAINIS S 

736-738 W. 18th St. CHICAGO. III. | wwwwwwwwwwwwww J




