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!APSISAUGOJIMAS NUO 
SZALCZIU. ISZ VISU SZALIU

Užkabytas maiszc ant stulpo. 
(’olumbas, ( Hiio.

dras P. L'.clileu,
likos

žmoni'.

— Aleksan- 
21 metu am- 

surastas per ej- 
miiiczms žmoni-, kabantis 
maisze ant telegral’inio stulpo. 

Kada jojo užklausta, kokiu 
budu jisai gavosi lenais, atsi- 

“žas’e. Gro-

ziaus,

U/.k lailsta.

sake iszaiszkyt prit 
matele prisegta ant maiszo isz- 
aiszkino jojo padėjimą sekan- 

‘ Kas szita 
tegul

pakol jimn 
lei ko

Atsiminkime kad 
szalcziai yra 
mala i sznlezio 
tik gavus proga greit platina- 

het daugelyje 
■ gemalai butu 

jeigu tik 
butu 
Sztai 
kurias

L No v j 
se nėjusios 1

paprastai 
užkrecziami. Ge- 

gan veiklus ir

,«’7.t7V
<•

t

f O

ATEJVIUS ANGLISZKOS KALBOS IR RA- 
SZYBOS.

('h ieage mokslą i m* del

i. I si, l 
szie

i

1 I
I

ANGLISZKAS MAJORAS PAVIESZINO VAIKUS ANT 
KALĖDŲ.
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provincijoje 
Pirmas dre-atsit ikimu 

per niek, 
zanksto aplinkybes 

prižiuromos.
a.plinky bes 

omenyje.
užsi-

i

genaus
paprastos 
turime (urėti

'* :*’• gerklėje

/ ^t****VM»i

2,000 pražuvo drebejme žemes.
Shanhai, Kinuose — Suvirsz 

du tukstaneziai ypatų pražuvo 
dreb(‘jime žemes 
Kan-su. Kinuose.
liejimas atsibuvo 16 diena I)e- 
cemberio. Miestas Pen 
ir keletą aplinkiniu 
miesteliu likos visai sunaikinti. 
Fiumas apsiaubtas per Italus.

'I’ieslas. — Italijos kareiviai 
turi apsiaubia užmiesti Fiuma, 
kuri tai miestą paėmė Annnn- 
zia ir norėjo padaryti nepri- 

iilminga miestą nuo Italijos.
> rodos tai miestas bus pa- 

imta< per Italus kožna valanda, 
užmiestije žuvo 

o 62 su-

g Lisng 
mažesniu

' 4*

ar
i gos.

2. Nusilpnėjimus
žmogų su- 
neiszleidže 

s neisz- 
jis.ii likos pa-

.p».i<»

.\ e\v 
szimts 
I"
ke 
EI Ii
S i l

York.
inspektorių ne

c/.ia i: 
ra>t n, 
isz maiszo, 
aiszkins <
kabintas maiszc.”
Daug pribuvo atejviu in New 

Yorka.
A"Z.t iioiH'sde- 

paspi'jo
‘įžiūrėt atejviu kurie alpiau 

in kast leg;ir<le 
kuriu praėjiu 

< s 
Ate įvei melde in 

“ktorin, idant žmonis paleis- 
Me- 

rodos, tai m'kii'ie 
Neujns Melus

ana diena 
s Eland.

n\ ait ia at plauke net 1 <> t uk
1 am ziu. Atejvei mtd<h‘
■|H

tu pa^ niines aut .\aujo
liet kaip

parleist i
to, 
1 lire? 
ant salos.
Anglekasis uždirba 690 dolo- 

' riu ant menesio. 
('umberland, Md.

kis M e 11 k e 
Ihivis

1 lenri- 
anglekasis dirban- 
(’oal kompanijai, 

K(“inpton(‘, uždirba daugiau ne 
kaip kiti jojo draugai toje ap
link i lieji1.

Noveiębeno i^ienesije Menke

1 is

nždirbo net b!KJ doleriu.
Maldaknige geriausiu paliu- 

dinimu.
Elkhart, Ind. 

t raukėsi 
GiiXnkstanrziu 
tu> per 
Į M >1 i i OS 
\ a h Iže

-— Ana diena 
(•/jonais teismas už 

doh'fiu palik-
teismas

Lowrey del 
(tsborne.

paprastai 
nuo ligji,' girtuokliavimo per- 
sidirbimo, prasto maisto

fabri I 
s:ivo d irbi n i nkii 
'kaileli

<( 
kuriuos 

skaityti ir kaliny i 
ku pasinaudoję i>z tosios 

uždeda po <\ a Idže

Griffin Wheel ('o. turi 
valandas raszyti, 

kalbos. Daugelis isz darbiniu 
progos. Pauaszos mokslaines 

miestus del at(‘j\'iu.

mokinu | 
a iiyl i szk o>

geros
l\ d t* 'ii ius

m > k t * 111 s

, prasto
I n (’d a miegoj ii no.

3. Ernus 
suszlapimas 
ar perlengvai apsiredymas.

4. Viduriu užleidimas ar už 
kietėjimas.

o.

perMdirbimas

If

ar
•m y pat ingai kojas

I ’rast as ved i n i mns 
didelis

Žmonis nori sudeginti “raga-1

, p* «»™J$VEIKATOS KAMPEUSJ
( (

> I
ragą-!

na
Ellwood ('ity, 

miestelio labiau 
gyventojai labai sujudinti 
žinoj<‘ kad pas 
g\ vuoja raganystes mintis.

Moteris, Augustino (’ata"io, 
7<) metu amžiaus, yra auka tu
jų piketam. Antonio Capriaim. 
italas
•skleidimą

Pa. — kS/.io' 
apszviest ieji

su
kalus dar vis

(Prisiunsta per Radona 
Kryžių.)

EONKUTEMS PENĖJIMAS 
KŪDIKIUS.

tapo suaresztuotas
apie

moterį melagingu žinių.
• « flf , « .

už Kadangi
virszmineta paprastai

daugelis

kam
bariu ar net ii' per didelis už
sisėdėjimas nevedintuose kniu
ba rinose.

Turint koki nors užsiseneju- 
si nesmagumu privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Se rge k i m e s patarimu 
d y toju

Stockton,

A Ifreda
BrJ'toS 

pinigus užgriebi“ tvir
tindama l»uk Lowrey netiuxjo 
lokiu gyniiniu ir turi tiesa ve
lionio turtą payniti.

Bet < )>l»oriene s
gymi na i te Lowrey o. ii 

Ii patvirtinti tai 
malda k ny ges, ku rioje 
ii/i a>zyta josios diena gymimo 
ii >usig\ niiniavimas su echo- 
niu.

v i a

bet

ako Imk j'ji 
ga

šli pagia'J'a 
randa "i

Augszcziausiar namas 
Chicage.
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Augszeziausias namas 
kuri dar baigė statyt, yra tai 
Wrigley Building prie Michi
gan Imlivardo.
Jjus 398 pėdu augszczio.

moterį melagingu žiniu. Ji^ikrutiei 
busteisiamas uz kėlimą bet var- Isnltiuk 
kės.

Suart 
draugai 
t 'aiario 
jinai sau 
uis baudžia ligomis, ir net mir
timis.

Pereitoje sukatoje 
nuovadui) pribuvo 
tario ir reikalavo, idant polici
ja darytu atatinkamu žvj>hi 
apsaugojimu i 
pageidauti nu 
skundėsi, 
žmones dar vis tebelaiko ja už 
•‘ragana” ir todėl baisu, kad 
jie gali sudeginti ja kaipo to- 

negelbejo mano nei 
nei maldavimai:

•zt įlotojo 
tvirtina,

e>aiit i 
nepatinkamus

Tasai namas

.........KO
reikalinga

žmogaus kaip kūdikius
kad, girdi 

y y nes
asme-

ragana,

kūdikiu 
atpratinami

s penėjimo pirmiau negu 
vieno jmetp, būtinai 

i motinoms žinoti 
bonkutems pe

nuo

net i.
Patartina 

u‘‘ pieną kūdikiams.
Pienas privalo

vartoti karves

policijos 
seneli* ('a-

atat inkamu
josios

pase kiniu.
kad

nuo ne
ri i na i 

blogos valios

kia. Sako, 
poteriai, nei maldavimai: rei
kia policijos pagelbos praszv- 

isz budeliutis, kad iszsisukti 
nagu.
Anglines kompanijos nesutiko 

ant pakėlimo mokesczio 
angelkasiams.

Philadelphia. — Anglines 
kompanijos nesutiko ant pakė
limo daugiau mokesczio del 
anglekasiu, 
anglekasiai

mokesczio 
tvirtina, buk

r. gerai apmo
kami ne kaip kiti darbininkai 
sziame laike.

Scale komitetas laikvs savo 
susirinkimą szl utarninka Ha- 
zeltone, apsvarstvti ka turi 
darvti.

nes
vra gerai

apsvarstyt i

AKYVOS ŽINIUTES.

Eskimosu motm-es prade
da gimdyt kūdikius 
12 metu 
kartu pasilieka

vos turi 
Daugeliamžiaus.

motinoms ne
turėdamos da vienuolikos 
tu.

Mi

nie-

midųIn laika septynių 
Ernestas Milleris isz St. Louis, 
Mo. likos aresztavotas 498 kar
tus už visokius prasižengimus. 
Paskutiniu kartu likos uždary
tas! kalėjimo ant 8 metu.

Aplinkinėje
Praneijoi, kur ėjo 
musziai, surasta 90,000 pražu
vusiu kareiviu, o tik 

juju pažinta.
Pauksztis suvalgo in 24

valandas du kart tiek kiek 
pats svėrė. •

# Verduno, 
smarkiausi

buti czvstas 
ir nieku mmiaiszvtas.rp - ■ ■
ir priziuronias
jame ligų gemalu.

Turi būti szviežias, 
nesnis kaip 3(> valanda.

Visada reikia

Puri Imti ežy štai užlaikomas 
kad nesirastu

ne se-

atvirti pieną 
pirmiau negu kūdikiams 
lojant.

Bonkutmns penint kūdikius 
prižiureti kad butu

luodama 
del kožno

reikia
<

var-

pienouncijos 
kiek sveria

teip kad

1'i
svaro

kas 24 valanda. Penėjimas tu
ri buti nustatomas
kas trys ar keturios valandos %
tinkama dalis butu duodama.
Kūdikiui bemigant 
laike privalo buti iszbudintas. 
Paprastai kūdikiai 
nuo deszimtos

penėjimo

nepeiiarni 
valandos nak

ties iki szesztos valandos ryte.

ket virta
dalis

PAKEITIMAS KARVES 
PIENO KŪDIKIAMS.

Paprastai pienas silpninan
tis kruopu ar pasaldintu van
deniu. Pirmuose 
kūdikio gyvenimo

maiszyti
vandeniu tada 
kruopu ar bent

k ia

K:ii| 
į . 

! M usziiio>ia 
i penk iol i ka karei viu 
(Žeist i.
Kunigai paniekineje trumpas 
szlebes. Neduoda iszriszimo

Paryžius. — Kardinolas Du
bois iszleido savo 
aplinkkraszti smerkianti visas 
moteris, kurios dovi pintrum- 
pus drabužius ir perdaug ap
nuogino savo krutinės ir kitas 
kimo vietas. Tame aplinkrasz- 
tyj kardinolas taipgi labai ne
gražiai kalba ir apie szokikus 

szokiu. Jis (kar- 
inkalbeti dinolas) liepia savo kunigams 

lenku užpulta perskaityti taji aplinkraszti vi- 
atsigin- sose katalikiszkose bažnyezose. 

iszsireiszkimas 
yra asztresnis, negu . kad ap- 
linkrasztis kardinolo Amette, 

'kunigams 
tiems as 

tango

kunigams

siiszauke 
ant

Anglijoi, majoras 
maža dovanelia 

1 arėjo <

Miešti' 
kils i r updovanojo kožna 
Džia ugsm o

vrnns vai-
Kaledn.pusgy- 

savetokiu kurie 
auksztinasi gydytojais.

Laikykimės nusaikumo kas- 
pailsio ir miego, 
pralciskime lai-

ar

link valgio,
galint 

k a t v ra n i ore.
Vedinkime

darbvietes nuolatos.
užlaik ykime

r kiek

kambarius ir

Kiek 
kojas sausai ir sziltai.

vaikai lang •
A

ŽINIOS ISZ LIETUVOS

galint

SZVENTOJI NAKTIS. f

Jau kelinta diena, kaip žmo- 
Betlejaus lin

kui; pildydami Augusto Rymo 
cieciriaus insakyma, kad kiek
vienas gyventojas eitu iižsira- 
szyti in savo miestą. Vieszbu- 
eziai ir privatiniai namai pilni 
pripildyt i at keliavusiais.

Vakaras artinosi, kada prie
Ežero” sumins Abraomo

vieszbuczio sustojo du pakele- 
vingu: augsztas 
vyras ir jauna mbteriszke, 
dinti ant asilo. Ar ežia negale- 
tumeni gauti vietos pernakvo
ti? — užklausė keleivis
einanezio tarno. Visur jieszko- 
jome ir niekur negavome. Esa
me isz toli ir pavargę.

Benejus (tarnas) pasvelge 
in prakilnu keleivio veidą ir iii 

malones mote- 
pasiga i Įėjimas 

sako:

niu minios eina

4 i

viduramžis
se-

p ra-

akis;
jo szirdyje, ir 

Vieszbutis pilnas pakeleiviu, 
eisiu pažinretie, 

i y

nežemiszkos 
riszkes 
sukilo 
k 4
bet 
rasiu kokia vieta.

Netrukus sugrįžo,

gal dar

(’zia velniszkuAlunta, Utenos apskr. 
sznipai nori 

žmonėms, 
m

k k $ ?

huiku 
Alytus Naujokai stoja iii ka-'

noru,' Lietuva 
nes visi pasipiktinę lenku dar-'ti, lodei Lietuvos

su 
i. . . .; isziiuomavinio I.u 
U. •
t\ ( 

va įHionion
• užtat iszvaikvsia 

kriezio isz I!) in 20 d. apie 12 [siil vaikysiu \ isa szali. 
vai. nakezia kai knrii“ žmones! 
mate 
dangaus iu pati 
kiu ežero.

nuomone si I didžiausiu

bais, ir nori ginklą p;ieme gin-Hi,ir dm-,-uit i 
ti Lietuva nuo užpuoliku. Sa
ko—vereziau žilti, negu pasi
duoti lenku vergija. ’

Leliūnai, Utenos apsk. Lap- ir

kad
‘g;i lesia lit i

valdžia da- 
\*okiecziais del 

"ako, 
a Gietu-

SzTs kardinolo

krintant

ad voki ‘ežiai paimsi 
deszimažiai metu 

Irnikus ir
1 > 

kurie szoka
Į1VJJ i v j 

‘ isz;
Aesuprantu, 

am tikėti. Juk, rodos, 
vidurį Pulp-1 no, kad Lietuva per midus pa-

žvaigžde
kaip galima j 

visi ži-

Didžiausias ugniesjti susitvarkė Imdama apsiiptaj^j 
kaninol vs k risdamas t 
tęs visa apylinkiv 
vandeni pakele iii 

garu ir

• i ■ apszvie-1 isz visu pusiu

g.vbe

Inkrites in j kas 
virszu dan-1 vi ■ 

netoli puolimo

prieszininku
svarbiausia,

vienos iždim
galima buvę

kuris insake savo ' 
neduoti “iszriszimo 
meninis, 
szoki.
Surado senas deimanto kasik

ius.
Meksiko City, Mex. — Gerai 

|žinomas geologistas sugryžogeologistas
° Į ana diena isz ilgos keliones po 

, buk 
senoviszkas dei- 

kurias dirbo

neturėjo ne| Meksika praneszdamas,
es, isz kurios butu 

> paimi i bent ie-
vietos ežero vanduo ilgui kun-lnas skatikas Lietuvos atstaL-
kuliaves. I mm. Todėl apie Lietuvos isz-

Alsėdžiai (Telsziu apskr.) i nuomavimu nėr ko ne manyti,
A Isedži u valscziaus Tarvbai ir tas jokiu

i
budu negali Imti.

tu adgal.
atgabeno su savim

iszrinko'laiszkanesziu p. .L B. Jei Lenkija turėdama 4(),i;<)<),-
Bet žmonėms

jisai surado 
mautu kasikius,
i nd i joną i kokia du szimtai me- 

Profesoris Guerra 
keliolika

puikiu deimantu ant patvirti
nimo savo radvnio. Dabar 
sutvers kompanije ant kasimo 
deimantu.
Popiežius prieszinasi prieszais' 

Y. M. C. A. draugove.
Rymas, — Popiežius iždave 

atsiliepimu visiems
niszkiems biskupams idant ka
talikiszka

nepat inka tai, 10(H),()()() mk. skolos 
i isznuomavima 

[ net uri, nėr k
kad už kiekviena laiszka tenka 'savo

60 skatiku,
lt) sk. Geda

o u zprinioket i 
laikraszczio
mums, kad mes iszlaikydami
4 traktierius (smukles,) nega
lime iszlaikyti paszto 
riaus. Ar nenuostabu ?

Telsziai. Kadangi ruduo už
klupo ir pradėjo stiprokai szal- 
ti, tad spaliu 

kuriam

0!2‘Z.

iszlaikvt i s k v-

< ()

dar apie 
ne kiek 

ir kalbėti.

Dydžiauscs ir mažiauses.

į <<

ameriko-

27 d. teko užda- 
laikui Telsziu 

prad. mokykla. rPaip pat pada- 
rvta. vra ir su kitomis mokv- « • * 
klomis. Valscziu taip gerai rū
pinasi kuru prad. mokyklomis, 
kad apie Kalėdas galima lauk
ti atvežant malku. Mat dabar 
tik pradeda kirsti 
nebuvo laiko.

Mirė Seimo narys Antanas 
Matulaitis. Lapkriczio 
Varėnos ruožte buvo lenku su
žeistas karininkas A. Matulai
tis, kuris hi])k. 21 d. mirė Aly
taus karo ligoninėje. Velionis1

ryti
i| rikoniszkos draugavęsa

jaunumenia pra- 
sergstu kad nesilankytu in 
Kliubus ne butu sanareis ame- i 

žino
mos kaip Y. M. C. A. (jaunuju
žmonių krikszczioniszkos 
d raugu ves) nes toji draugu ve 
tengesi iszkrypti katalikiszka 

jaunumiene isz kelio ir skelbe 
'mokslui prieszingus katali- 

| kiszko tikėjimo.

B1
E1

l

I
It DANGAUS SZVENTAS KU-
I DIKELI,

8: mokslui
nes vasaramenesiuose 

pieną rei- 
virtu 

vėliaus galima 
pasaldintu

vien tik
Juozapas (tai p 

pasuko 
kur stovėjo

ar 
vandenin.

Kruopu vandeni 
reikia 
kruopu (miežiniu 
niu) ir vėliaus 
kvortoj vandens.

Pirmuose menesiuose varto- 
viena

beverdant 
pamerkti szaukszbuka 

ar kvieti- 
virinti pus-

pranesz- 
damas, kad nei mažiausios vie
teles nėra.

Susirnpines 
vadinosi tas keleivis) 
asila iii laukus,
tolimo miesto gyvuliams suva
ryti pasziuros (kūtes) ir ten 
apsinakvojo.

Nuėjus keleiviams, Benejus 
skubiai triusesi apie namus, 
nes pirmutines žvaigždes jau 

o nakties

■
I

i
i

I

4
4: 3

'T] 
f <<M

H
I

jaut tik 
kruopu.

Szesziu

szauksztuka

kūdikiuimenesiu 
vartojant 2 szauksztu kruopu. 
Devynių menesiu kūdikiui 
vartojant net tris szauksztus 
kruopu.

Vaikus penojant reikia lai
kytis nusistatytu periodu, ir 
kaip galint tik pagal tas pe
riodas penėti. Tas daug prisi
deda prie nuosaikumo, kas 
yra svarbiausias netik kūdi
kiams bet ir suaugusiems.

menesiu

sužibo ant dangaus, 
szaltas oras didinosi.

Isztisa diena 
tęs vejas nutilo.

Užvieszpatavo
dos visi sutvėrimai lauke ko 
tai nesuprantamo didžiai svar
baus.

Užbaigęs darba 
skubiai
laukus prie kaimenes gyvuliu

buvo krikszczioniu 
tu frakcijos narys.

Szauliu kovos i

demokra-

skaudžiai pu-

gili tyla, ro-

I

su atkirstais 
pakrikusiais lenkais. Kai mu-

suniusze Poli
ties Szirvinta, 

tad dalis lenku raiteliu pasili
ko apie Anykszczius, Panevė
žį, Troszk linus, Kėdainius.

Juos gaudyti iszejo musu

su kariuomene 
govskini likus

F 
i

3

iį 11
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Dangaus Szventas Kūdikėli, 
.Jėzau Kristau mažutėli, 

Tavep siuneziam maldas sa
vo, 

Garbindami varda Tavo!
Tu, juk Dievas Visagalis, 
Kuri garbiu visos szalys;

Teikis ant mus pažiūrėti, 
Musu varguos mums padėti.

š •
I

1

Tu prakartej paguldytas,
Piemenėlių atlankytas, 

Atlankykie mus Tėvynė 
Ir suteikie jai ramybe.

,Togu buna linksmi žmones
Suteik jiemis tas malones,

Kad jau kares pasiliautu, 
O ju szirdys atsigautu!

Ir isz savo malonybes
Duok liuosyjie del Tėvynės!

O Lietuvos visus žmones, 
Veskie meiliai prio geroves.

J. V. Kovas.

K

Ji V
fe

Trosz kimus, 
gaudyti iszejo 

szauliai, kurie keliose vietose 
turėjo susikirtimu 
Keletas szauliu 
vose. Bet vietoj tu žuvusiu sto
ja iii kova dar didesni vyru bū
riai, kurie su didesniu pasiry
žimu gina savo szali. Daugelis

M, HM1
a i

Oi

'• •• •

Benejus, 
apsirengęs, bego iii

kame saugojo jo tėvas ir brolis, 
tarp kitu piemenų netolymuoso 
Betlejaus aplinkinėj kalnuose.

(Sulyg vokiszko) E—e. įlenku jau sugaudyta.

su lenkais, 
žuvo tose kor

dv-Reubenas Pratt vra 
džiausiu kareiviu Ameriko- 
niszkoje 
turi 6 pėdas ir 8 colius dydžio 
o ‘ mažiausias 
seržantas Juozas Rain kuris 
turi 5 pėdas ir 3 colius dydžio.

kareiviu 
kariumeneje,

kareivis

kuris
J

yra
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atleisti, jog 
ma- 

kaip papras 
.Juk žinote, jog

KAS GIRDĖT
BOB

Meldžeme visu paguodotinu 
skaitytoju mums
szitam numarije randasi 
žiau straipsniu 
tam uumerije.
turėjom parengti Kalėdini nu- 
mari laikraszczio, o laikas bu
vo trumpas. Vela reikėjo 
paskubyt ižduoti szi nmnari, o 
ežia Kalėdos po szonu, reikėjo 
truputi teipgi szvensti su savo 

o laikraszczio

panijes) pripildo’urvas kaleji- 
mines ir namus
daro isz vienos ^žalios isz žmo
nių darbo darbsziu, 
žadintojus, isz kitos szalies -- 
gi milijonierius ir kankintojus 
žmonių darbininku.

prieglaudos.

valkatas

i

a

»

lf

i c 
V

1į" f II*

Vela

szeimy nelems, 
nenorėjome sutrukdyti ir isz- 
leisti in laika.
K alodas, 
szvensti.

Bedarbe visur duodasi jaust 
po visa sklypą.
I )et ro i te susk a i t y t n, 
000 darbininku ne turi (laibo. 
Apie^25 tukstanezei darbinin
ku apleido miestą jieszkoti ki
tur užsiėmimu
kojo darbininku ant farmu, tai 
kožnas hemas da keli menesiai 
adgal kimszosi 
miestus idant pasilikt “romos- 
ninku"... O dabar -- atėjo osz- 
ka prie vežimo.

Ana diena 
buk 7S,-

O kada jiosz-

LIKIM0 NUOSPRENDIS.

— Sztai jau ir asztuonlos, 
o jo vis da nėra, — nusiminus 
kalbėjo Onyte, sėdėdama prie 
plaeziai atdaro lango, isz kurio 
matosi miesto sodas, 
d a ž n a i p r a le i sd a v o 
valandas, sznekucziuodama su 
juo-

žadėjo ateiti kaip septynios, 
tarė ir pasken

sodas 
praleisdavo
miesto kur ji 

vakaro
gauti.

•00 FARMOS — FARMOS.

107 akierin geros lygios že
mes 12 akierin geros gin ies in- 
vales vandens, didelis sodas, 8 
ruimu namaft, didelis 
cimentuotas skiepas, ir kiloki 
budinkai. Arti Mokslaines. 
Graž vieta.
litrui ininoketi $1,500 rankpini- 
gu o ręszta
Kita farma 73 akieriu, 10 akie- 
riu gi rrios daug 
tižiu, 
lis narnas ir tvartas ir kiti bu
dinkai. 9 gyvulei, pora arkliu, 
vežimai, pleszkes ir maszinos 
Arti mokslaines ir geležinkelio 
stot It'S.
inmoket $3,000 reszta ant leng
vu iszmokoscziu. Atsiszaukite 
ant adreso. (i). 28.) i

O. G. Mahon, ■
P'actoryville, Pa. j

Pirmutine Lietuvioka
BANKA

Siunczla piningus in visas daile 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
aut geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esant! 
po dldella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

baimes.
žeiniaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor. W. Long Are. & 8. Main St. 

DuBois, Pa.

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos Hckancziofl istorijos ir pasakos
yra pulkus skaitymai. .Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalop-o tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pasfana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tikini už $1.00. Prisiusklte $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus padė
tas ifltorljas ir pasakas ir turelste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

tvartas

Art i
Preke $6,500 G a-

iflt.orl.la8

j imu.
Savo klaidas Jonukas szir- 

dies gilumoje atjauezia, mato, 
kad skriaudžia save labai leis
damas vėjais brangu jaunys
tes laika ir sunkiai sutaupy
tus skatikus, kuriems isžsise- 
mus, nėra vilties ju dauginus 

Tėvas senai kapuose
ilsisi, o* nuo motinėlės nėra ko 
ir tikėtis, nes jinai pati save 
tik pajėgia iszlaikyti.

Kartais mėgina 
nuo savo dideles klaidos pasi- 
liuosnoti, bet vienas, kitas 
Onytės žvilgsnis, meilesnis 
žodis 
mus 
diena 
Jonuko norai 
geresni ir naudingesni gyveni
mą.

Viena karta sugrįžęs isz mo
kyklos namo, paėmė netikėtai 
in savo rankas knyga “Moks- 

Nedidele tai buvo kny-

uos jinai pati save ant iszmokesczio.

besidalijant
Jonukas vaisiu nie- 

užtektinai vandens. Dide-Istorija
Patoga

Istorija
Jannsztt K or c žak a Ir 

262 puslapiu.
bet

žvilgsnis, 
visus gražius pasiriži- 

in szali stumia. Ir taip 
isz dienos slenka toliu 

pradėti nauja,

ir tik miesto

— vėl liūdnai 
do mintvse...

Nekarta jiems 
inspudžiais, užklupdavo ir ve- 
Ivbas vakaras
laikrodžiui praskambinns vie
nuolikta, jie apleisdavo miesto 
soda, nes ilgiau nepatogu buvo 
Onytei gereties gamtos grože.

‘Zventos
geide

Juk 
žmones 

nors kėlės 
pasilsi

in didesnius
VISI 
o ir 

valandėlė- troszkome 
alvatruczkiui darbui.

Viiiilelota

po <r

mes

Ne žine kas po nogiu pa>ida- 
re su pacztu. aplaikonve dauge
li skundu, buk paežį orei nepri
stato laikraszczio in laika. Ar 
tai isz priežasties* szvenezu. ar 
apsileidimas paežį i n i u 
ninku, jog žmones 
lakraszezio in paskirta laika. 
No tik musu skaitytojai rugo
je, bot ir kitu iždavvscziu skai
tytojai rugoje. bet ir kitu ižda- 

teip pat 
'Turėkite truputi kan 

trybes. o gal pacztas susidava- 
<lys po szvoncz.iu, 
sziai ne bus teip 
pacztu. ir vela viskas 
vadys.

No vra tai kalto iždavystes. 
nes “Saulė 
nojaus in laika ir 
laika ateiti kožnarn. 
ant Westu, laikraszti 
dvi dienas vėliaus, nes kelione 
yra ilgesne ir yma 
lako ant pristatirno 
ežio.

virszi- 
neaplaiko 

paskirta

vyseziu skaitytojai 
rugoje.

gromatne- 
a psun kinti 

siisida-

S 1 iszeina isz Malia- 
privalo in 

Žinoma 
gauna

< langiau 
laikrasz

Ne yra kone tos dienos idant 
laikraszcziai ne raszy t u 
koki dideli navatna 
ženklinimo

Ginneinatoje, poniute J. Ro
ke, aplalke persiskyrimą 
savo vvro, buk tasai in laika 
dvieju metu, nepabueziavo jo
sios ne karta. Susijudinias 
sudže davė moterėliai 
kvrima nuo tokio rakalio. Kas 
ten pasidarė Ginei natoje? Ar
gi visam Ohajui nesiranda 
pnelaidiniu ne meilingu 
dingieriu?’* "

karta.

Ohajni

Tas dėjosi Lietuvoje:
Ko tti Mikai

tiuo

petsis-

* hur-

‘•Ko tti Mikai susiraukęs 
kaip septyni sopulei!

Kogi turiu džiaugti“Kogi turiu džiaugtis, jaigu 
mari holsžPtikai paerhe jauna 
paežiule ir melžamaja karve.

Juk tai didele nelaime, ta 
laike karo^

I i

visi žinome, bet 
kožnas paneszn visokes hledes 
ir nelaimes, reike sri ttmrn su
tikti.

“Tegul velnei payma viską, 
ne butu man teip gaila bobos, 
bet paėmimą karves, tiems 
szetonams negaliu dovanot!

Ir sziandien vakaras sziltas 
ir gražus. Gamta 
trauke traukia, 
jausmu tas visai 
Kažin kodėl ja net erzina su- 
siirhikusio in soda jaunimo 
linksmi juokai ir malonus kle 
gosi8, kurie aiszkiai 
ui n vėjo pūtimu 
klausa.

Onytės szirdis 
siremiisi ant 'lango ji žiuri in 
dangaus mėlynė, 
tttjioja nesuskaitoma 
žvaigdžiu, ir auksztai pakilęs 
menulis, tartum valdonas be
ribiu sriezi u rieda ramiai pa
dange. Ly£ bando jinai anksz- 
tumoje savo ateities likimą 
iszsikaitytl. ' •

Gi rrfintiS) beszirdes, nesu 
valdomas mintis viena po ki
tos ^linkdamos, be pasigailė
jimo jos sopanezia szirdi span-

Pagalios gi- 
pati saves pra

džin ir griaužia.

prie saves 
bot Onvtes 

neramina.

sii szvel- 
pasiekia jos

nerami. Pa-

kur mirk-
daiigybe

las.”
gule, bet kažin kodėl Jonukui 
pasirodė labai žingeidi. Gal ji
nai ryszkiai jam primine jo 
nepasisekimus mokykloje. At
sisėdo ir ramiai ja isZskaito 
nuo pradžios iki galo. Užbai
gęs skaityti, pajuto savyje 
naujo jausmo, naujo noro mo
kintis ir dirbti. Atgijo szirdis, 
akis nepaprasta ugnimi suži
bo. Jo palinkimai prie mokslo 
visu smarkumu veržėsi aiksz- 
ten, bet ir seni pajautimai da 
ji laiko pavargę stipriai.

Daugiau domes 
kreipiant, nebus laiko Onytei 
meiliu žodeliu sakvti.

meile labai dažnai vra 
kartais vie-

skaityt i.

Ii ai atsidusus, 
dėjo klausti.

— Ar dris jisai 
mainyti?
geras ir isztikimas.

las ir 
nesutaikomi. Jie 
nas kita prarija.

Taip

Puiki Ilga užimanti 
apie
Karvedžliitc.
Istorija apicSziiklnns, n*>doniK žydas.
Puikus aprafizymas Irz XVIH amžio.
Istorija apie l>u Draugu, 
liga pulki Istorija apie
apisaka isz pirmutines puses szimt- 
tneczlo, iszlmta isz Lietuviszku užlie
ki!. Bu daug paveikslais.
istorija apie Nevaloje pas 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vleszkello Duobes.

I Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Sunūs Malklaiis. 
latorlja apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyla malda Varg-

Frjmcu zlszk a
Duktė Akmenorians.
L.r.vw.j.v. ...r... .... |

Istorija apie Nusprenstasls. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki Istorija apie Slernta.

Matiniu

K. I). 3

in mok s hi

Moks-

atsidūrė

Preke $(>,500. Galima

I

jokios įlaužykite ant
*

SKAITYKITE “SAULE“

8Zi0.
Puiki pasaka apie 5>VJ

Istorija> apift Klnrn, dora mcrgnlfe.

Mes tikrai gvarantlnam kad vlson tos 
istorijos ir pasakos jumis Jabai patiks, 
todėl prisiusklte doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o u?, 
keliu dienu jrausite per paczta.

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

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.
; < i > rį J |

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame etiropos pinigus. Indedam 
pinigus in etiropos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway New York

Dekavoje U milijono žmonių ui 
puikus plaukuti, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, io 
vieta iszpuolufliu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Jonukas ir 
ant kryželio. Isz dvieju keliu 
reikėjo pasirinkti viena. Koks 
tai buvo kritiszkas, Jonuko li
kimą 
Galvoje 
verda.

Jau buvo 
tas atsisveikinti 
ant Visados, liet, sztai, priesz 
jo akis, kaip gyvi atsistojo 
knygutėje Užskaityti žodžiai:

Brolau mokykis! Tas ne lie- 
nestos in eiles 

isz tamsvbes 
Tas ne lietuvis, kuris 

del savo 
aplenkti prie 
lia.”

Jonukas 
nuo kėdės, suszuko:

— No! asz gimiau lietuviu 
ir lietuviu busiu.
pamesti 
dienos pradedu 

keliu.

savo žodi
Visada buvo

Ne! jis to 
negali padaryti. Jis mane my-

pasauly labiausia

man
Informacijas dykai 

Raszy 
Drs. Brondzas Cosmetics. 

Rta. W. Brooklyn. M. Y 4b

momentas!Mete 1917, kada bolszevikai 
apėmė valdžia ant Rosijos, pri
žadėjo žmonims duona, pakojų 
ir socializmą, bet vietoje gero- 

Bada ka-

apie 
didelio'}

ženklinimo iszradima kuris vps j}erns (}avP » pįn(fa 
atemineje nuo szimto tukstan irCt prispauda ir tyronybia! 
ežiu darbininku darba, o nuo! I9lf įnirę žmonių

iszradima kuris

daugelio vienatini užlaikvma nllf |<ožno tukstanezio
Kas kart 

priežasties, platinasi
gyvenimo.

žmonių 21
gvven-

isz tos foju, bet |919 mete mirė 75 ant • « ai • ’
f ...... ..... , r--..................-- ------ ihu/.iio i nnj'iain/.iv. (1111)111181
vargas ir bėdos tarp žmonų —- nupuolė ant 13 ant kožno tuks-

didesnis > kožno tukstanezio.

darbininku, kuriem sunku pa-h

Gimimai

li už viską 
tokio daikto,

9

kurio delnėra
manės nepadarytu. Bet kodėl 

staiga porsi-jisai dabar taip 
maine? Svo prižadu ir meiles 
nesilaiko. Ne! negali taip bū
ti... negali jis mane pamirszti...

Ilgai
minezin okoana

lemiantis 
mintis kunkuliuoja, DAKTARAS NAMUOSE.

Jonukas belinks- 
su mokslu

kaip

VYRU 
LIGOS

Ka tik iftzejo isz spaudos nauja 
knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 

Aprlcž to yra daugybe
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltls,
Rochester* N. Y.

nlal pažinsta.

Daktaras KOLER yra yionatlnla tarpe Lietuviu daktaraa 
Pittflburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invalrlas ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodus- 

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Huaiaa- 

kal ir Lenkiszkal. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.4 4 
tuvis, aptiekoje.kuris 
traukti tevvnes 
okeano.

tu.
Penki tukstanezei 

mirszta kas 
Tame me

te mirė 242,115 suaugusiu ypa-
ir kitokiu ligų

a n ežio.
sistatyt priesz baisu nevidoną vaiku Maskvoje
proletariato, kokis ne 
stotis turi priežaste 
praliejimo kraujo, 
a he Ina i ir atmainos 
susivienijimuose.

Idant duot pažintie
priartinime szvtos su sziaudais ant dienos.

užilgio menesis nuo bado, 
baisaus

musztyniu
v (»i

tu nuo tipu sof tu 11 lt v 4 I y rvti 
i kabi ppfrogmde.

re

muso
Miestuosia gyventojai aplai- 

ko ozverti svaro duonos sumai-

ma vo,

jo garbe- 
kaip linai,

sustati-

skaitytojam nor 
galybe darbo maszinines, patai 
piname žemiau maža
ma:

Ir trip: — Maszinos Angli
joje atliekineje darha, prie ku- 

700,000.000 žmo
nių arba kone didesni dali kiek
oielas obuolis žemes, tai 
vielas svietas turi žmonijo

Maža valdyba Massacbusets 
Suvienvtose
tiek maszinu, jog abelnai paė
mus užvaduoja 50,0()0,000 dar
bininku.

rios reikėjo

vra

silpnybių bandytu
savo idealo ke- 451 Hudson Ave.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir

. staiga paszokes
KURSUI NUPUOLUS

geriauaia proga daug

Kaimuocziai paslepineje 
jovus idant juju nekonfiskuo
tu bolszevikai. Kurio nesiran
da.
nius rakandus, tvoras ir medi
nius namus. Žmones nuo szal- 
czio mirszta, drapanų 
nes
kasztuoje 25 tukstanezei 
Ii u. pora czebatu

Miestuosia degina narni-

di del i o 
Jonuko

iszsikait vti 
ženklus, 

szirdužo ir-gi

Savo tikslo
Nuo szios

Valdvbose turi

Statistika iszrado

ne turi 
apsi red imas 

rub- 
aplaiko tik 

viena ypata ant deszimts ir tai
lik viena pora ant metu. Szim- 

d i ngo 
sužeista 

jokios prie-

vvriszkas

gyvenime jis neiszpil- 
Onvte 

ir masto apie ji, o

negaliu.
eiti naujo gy- 

Paraszvsiu 
Viską atvirai 

mano,

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIU0S 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi

Tai 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgu Ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydaini 
pridekite 2c štampu ir visada 
adresavokite szltoip:

P. MIKOLA IN f S, 
53 Hudson Avew 

Brooklyn, N. Y.

kuogreieziausia
AGENTŪRA NEWARK1C.
dek pinigus L. P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie
susiurjima banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

iszmokaTegul

Onyte plaukiojo po 
stengdamasi 

atspėti jo neatsilankymo prie- 
žasti. Bet veltui...

Tuo laiku, kada Onyte neri- 
Jonukas . sėdėjo prie

apkrauto knygomis stalo ir 
rimtai in ju tirini buvo pasinė
ręs. Langu inslveržes kamba
rin vejalis skaiste 
n i uolus geltonus,
plaukus. Iszblyszkusiatne vei
do galima buvo 

nusiminimo 
jauna

spaudžia skausmai. Pirma sy
ki savo
do duoto prižadėjimo, 
jo lankia
jis ežia prie savo knygų sėdi. 
Bet atsiminus, kad jeigu jis ir 
szia vasara eis su Onyte vaik- 
szczioti in soda, tai jo lekcijos 
liks neprirengtos ir busian- 
eziuose kvotinuose jis neturės 
goru pasisekimu. Meilus ir ma
lonus su Onyte pasikalbėjimai 
nemažai Jonukiut mokslą 
trukdo.

Gerai 
kad Onyte nors 
kloję, bet jai mokslas nedaug 
rupi. Nelabai jinai indoinauja 
ir Jonuko ateities likimu, nors 
gerai supranta, kad jinai yra 
Jonuko nepasisekimu moksle 

priežastis, 
savo

myli, tai bus

veniino
Onvtei laiszka. 
paaiszkinsin.
kaip sau nori. Jei mane tikrai 

igztikima ir pa
lauks kol savo tikslo pasiek
siu. Jei ne, — lai Visagalis ja 
laimina su kitu.

Dreba nezia ranka parasze 
Jonukas keletą žodžiu ant bal
tos popieros lakszto, sulenkė, 
indejo in voką ir nors laikas 

buvo vėlus, 
szvarku ir nunesze laiszka in 
paszta. Nebenorejo saves il
ginus kankinti...

ranka

Order.

tai tukstaneziu žmonių 
musziuosia, kita tiek

500,000 žmonių prie pagelbos 0 ligoniai ne turi 
žiūros ir mirszta ant kelio. Mo- 
bilizaeije visai nepaliauna, mi
lijonai žmonių turi 
nai nestoti ginklus, virszinin- 
kai pasielginejrt su kareiviais 
žveriszkai ir szaudo 
žiausia prasi kaitimą, 
laisves gyventojai

maszinu kiek 
kada ma-

padaro tiek 
priesz kelis metus, 
szinos da buvo ne teip puikei 
in t aižytos, kad atlikt toki dar 
ba reikėjo mažiause 16,000,000 
žmonių.

Maszinos Suv. Valdybų atli
kinėję darba toki koki galėtu 
atlikt 1,000,000,000 (1 milor
das) darbiniku. Sziadien vie- 
na" darbininkas ir du vaikinai 

pagelbininkai su pagelba 
maszinu vertelgysteje audimo^ 
padarys tiek 
prisz szimta metu, 1,000 darbi
ninku.

Sziadien vienas* audėjas už- 
vaduoje 54.

Liejincziose vinių, prie pa
gelbos maszinu vienas darbi
ninkas padaro tiek darbo kiek 
priesz szimta metu galėjo pa
daryt 2,000. Prie budavojimo- 
gi laivu, vienas dirba už 2000 
žmonių.

Artojiszkos maszinos 
paskutiniu 20 metu atemi dar
ba nuo 4,000,000 darbininku.

Maszinos-gi yra tikrais 
prieteleis darbininku jos nuo
latos pa didi ne j e vargo >s sun
kina jin gyvenimu, bedarbėm, 
luobina susivienijimus (kom- 

jr ' t

su

kiek padare

laike

ne-

I

Jonukiut

jau vėlus apsivilko ilMi
.. I.--. & A

priverst i - Jonukas žino ir ta, 
ir yra moky-

uz ma- 
Jokios 

ne turi ,o 
laikraszczei negali nieko skelb- 

priesziiigai •t i priešingai • bolševikus, 
st ra i knoti Uždrausta po baus
me m irtles,’- Hszreikszti savo 
nuomones niekam A negalima. 
Praeita meta 168,000 žnioniu 
liko* aresztXvofr b' iri du pas
kutinius ’ metus •1 susza ūdyta 
28,000 žmonių. Szimet suszau- 
dy f a 2086 žrhbn‘nr. ’ Da r bi ni n- 
kiszka ktaitC žmonių 1 (proleta
rai) susimažino nuoz 'milijonu 
lyg l,870;000^ Pramonysta su
mažėjo KTit 'iiieko.' j’
; Teip bus pakol žmones nesu
sipras ir nepaĮftris * valdžia in 
savo rankas po kruvinai ieva- 
lueijai. ' m

Sztai padėjimas nelaimingos 
Rosjos po valdže bolszevikisZ-

I

didžiausia priežastis. Svar
biausias savo gyvenimo va
landas Jonukas leidžia ne prie 
mokslo, bet prie Onytės, gra-
siaus sodo alėjose.

Jau treti metai
Jonukas su Onyte drangauja- 
sL Draugai

eina, kaip

stovinti žemiau 
moksle spėjo ji pavyti ir pra

geni i palenkti. Mokytojas, 
gindamas Jonuko gabumus, 
dažnai jo klausia, kodėl jis 
taip toli atsilieka moksle nuo

kos floviatinefl valdžios!i
-r> - - f L.. i ■ i - t -• . - --M—* -

VeuMnstfta M tebar “SAULE?**
pnMbmte yi»> IMA vIm

‘ ’M"' .. 4 * r, *1 V <1 ■’/»v

Nemigo Jonukas visa naktį. 
Skaudėjo jam, labai 
bet sykiu buvo patenkintas. 
Jo likimas nuspręstas, jau jis 
Jo likimas nuspręstas, jau jis 
nesiubuoja, priesz ji kelias vie
nas.

Prabėgo menuo, kitas laiko. 
Onytės jau nebera mokykloje.

jau kur kitur vilioja 
'Kokio Jonelio

szirdužo

Jinai 
vaikinus. . Kokio Jonelio ar 
Juozelio galszina brangias va
landas, vaikszcziodama su jais 
po sodu alėjas... besigeredama 
gamtos grože...

O mušu Jonukas vėl pirmas 
mokinys 
kvotimai. Jis dabar linksmas 
szypsa neapleidžia

e

klasėje. Nebaisus

Jtisų Silpni Nervai,‘’Skystas!
Kraujas ir Nusilpnėjimas

Kūno reikaMuja
Nuga-To n e

. .... ... "Ri ’fckM? a fe W:

ii

K Iih . •*> 'nįt K Tt*puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus is Moteris.

Nėra kitą gyduolę C'8'i Nuga-Tonė, 'neiviėndš “'nčra tiKp geros”'nevienos neduoda 
tokių rezultatų^ kaų> Tas yra lab^t lengvai išaiškinama todėl, kad Nųga-Tone yra 
auditu in sudėtinių H^tuonjų brangių gyduolių, kurios yra vairuojamos rekomendubjamos 
noriausiu pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaynaU tfiStuėnos gydulia M vieną kaiiią*

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams it Geležies, kraujui. Bė stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo j\;s negilit tikėtis geros sveikatos ir ožiaugties gyvenimų. 
Kiekviena duris ir veikimus kūno prikkiušo nuo nervų—stiprybė jįo gyyėmnie įr veikiate. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervu sistemą f stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga«Tonc. 
Fub greitai pamatysite savo senąją svtukatą. stiprumą ir energijų sugrjrtanįJ Jtįs pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu i&iaujo. * ;

Nuga-Tone sustiprina ir stimulibja visus reikalingus įhino organus—Šrdi, skilvį grobus, 
kepenis, inkštus ir p. jfriitęikiH gerą apetitu, pataiso virškinimą, duoda gerų miegų, reguhoja 

^uo liežuvio, pratalina nemalonų 
skilvio neemagumus. kaip lai: skavddjlmn. išpūtima?’kokftimv"gaMis ir 

panaJius nemalonumus. Nelaukite Jhtos dientyb bėt u^aisakyVit Nhga-Tone 
tuojau. h ’ .1 .

MUSŲ ABSOMUTB GVARANCIJA Kama už Nttga4W yra Sl.OO 
už butelį pilsiu visam menesiuįfp dyų^j. buteliai už 16.00. . Imk
NugA*Tonc dvidešimts (20) drėnti ir Jeigu Jlįt u^busit užgapėdintas pk* 
sėkmėmis, sugražmkit likusias gydubta teh kur pirteotė it atsiimkit iaVo 
pinigus tuojau. Jus matMe. kad jus nežudote nei Cento. Mrd UŽ tai 
sakome. NugivTonc pnAhiodama’s visudso geruose aptiektose tomis patto* 
mis sąlygomis ir gvarantija*. - ’ " > ‘

..... Prisųsk Sj Kuponą šiandien..........
NATIONAL LABORATORY,

.....1.... ką TnatonAdt prisiųsti rAan

. butelį Nuga-Tortė.

’H'

tokiu rezultatų, kaipjhot>
...... ...... ......... — ..—-- 
labfii lengvai išaiškinama todėl, kad Nųga-Tone yru

Bė stipriųB^

Nuaa-Tone 
e K I . f r*

gilrnulnteB and 
e trensftheng 
the vitsl pow- 
en. į t i g> a 
valuable blood, 
nerve ahd 
health tonic. A 
combination of 
corrective and ro» 
ptorative agente, 
that haa the high 
approval of Med- A .«> r. I C9 2  — a. *'

imas kūno prikkiušo 
;i savo nervų sistemų

galėsite džiaugtieš gyvenimu i&iaujo.

blitęikui apetitu gerą miegą, reguhcūa 
prakilnu nemalonų 
" VnVtUmn rvococ 'ir

Kepenis, inkštus ir u, Nuteikiu apetitu, nutaiso virs 
tusthiitno Artaiw cirku!iafci)h, p? galinu gleives nuo Įiciuvio. prašalinti tNffi^lOhų 
kvapų, prašalint skilvio nesmagumus, kaip lai: skauddjlmn, iiputima/koktumą, gaisus ir

7 
jo veido. 

Szimet baigia gimnazija ir-in- 
universitetan sieks to- 

tikslo. Jo 
Už metu, kitu 

tėvynės

Kitu. Keli metai atgal Jonukas 
visuomet buvo klasėje pirmas linu savo gražaus 
mokinys, o dabar s6 atsiliku
siais vos spėja eiti. Nepasise
kimu priežastį .Jonukas žino,

dabar s 6 atsilikn-

stojęs

I

Jonukas žino 
bet jam geda prie jos atvirai 
prisipažinti, tat jisai ir aiszki- dies! 
na visiems, kad jau nebeturis ' 
pirmesnių gabumu.
( In draugu patarimus ir 
klausimus dažnai atsako tyle-

ateitis skaisti.
jau gales naudingai
dirvoje dirbti.

Lengva Jonukui ant szir- 
Czirunas.

*-T", —*—™**»"i«i*

Jaigu ne butu bu via ka
riu nnvisokiu pavietrių, tai 
$2iiadien

*

rastųsi ant Svieto

b >t

ieal Selene*.

—U
I.

TTįo flMMinVMnftiitlt/

Gerbiamieji:—čift rasite idflą 

pasiuntimą, apmokstą, ..................

Vardas...

Adresas

H ..d.v / H- I

» • 7 *

Chicago.

» • •*'**•*<««»*. ...... »<k . • .. M.

<
............

■
1 I



Jaunutis kūdikis, kokiu s ža ra,

Aprėdytas OS

ežia

ant Vidos ra-/ v

na.

szaliinais

nuo nugara 
sunk ia i

su tokia m i n -zia 
atsitolinęs nuo

kambarys, kambaryje 
'l’ai eglaite,

su žingei
dumu žvalgydamasis, 

k rut indama
tykiai, 
s, sau

už linkui žaisliu, 
pakriaus/x‘je, i arkliuku.

tuojaus pavirtos baltu
nyko isz mužutelio akiu, 
sėdėdamas pakrause?
ant mažos skryneles, isz nera
mumo tyeziomis leido la gara ii
smarkiau, kad pažaisti, žiūrint sznarpliu. Butu

• • • i t • i W r • n I > t • 1 • «

A

SAULE

Kūdikis ant Kalediszkiu Eglaites

isz pažemiu apvyniota vie- 
sziu metu arba da mažiau, isz- la telegrafstulpi ir, 
budės rytmetyje sza lt oje pak 
riauszeje. Aprėdytas jisai vos Iii py t 
buvo labai nuskurusiu žipone- sznabždejo: 
liu; nuo szalczio drebėjo. .Jojo 
kvapas veržėsi isz burnytes ir, 

garu, 
<> jis, 

kortoje

Koksai ežia sujudimas, 
bildesis; koki žmones ir arkliai 
karietos ir szaIt is!

(Iražu žingeiduoliui 
in gare, kuris lyg debesys, kilo 

perszilusiu arkliu 
alsuojaneziu juju 

temijes gal- 
negailest in- 

norėjosi vai- gas s/.altis ir noras valgyti ne
leido bent kur 
mini pastovėti.

— Kad nors kąsneli 
ko!.... Jau ir pirszteliams skau 
du darosi 
mažutėlis, atsitolinęs nuo tolo 
;ra I si u Ipio, leidosi toliau.

Sztai ir ir gatves! O kas ten? 
ja; Koksai didelis stiklas, o už jo 

medis
ant

: mirguliavo , invairiu
kad skurdžiausi kamba-j spa Ivu žiburėliai; kiek auksuo- 

fodel

kaip jis kyla ir nyksta. Vienok but, da ilgiau, bet 
mažutėliui labai

Jisai daug kartu priėjo 
prie vietos, kur, ant plono pa
klosimo buvo kokis tai nudėvė
tas skarmalas, vietoj pagalves, 
ant kurio gulėjo .-erganti moti- 

Ji su savo kūdikiu priesz 
keletą dienu atvažiavo isz kito 
miesto, tikėdamasi ežia

ežia u s žiūrint in figūras, taip 
juokinga, kad negali besusitu- 

Pagalinus, pasijuto ma
žutėlis, kad isz užpakalio kas 
(ai ji kumsztelejo 
pakrato
blogas vaikas, szaliinais buda- 

pasznairaves, 
jam

reti.
TARADAIKA.

nogiu, žmogus

XM—mMWWW1—III—II IR •*- - iMMMnulllaH-i«»la-|n,i,e..-'ff<.

MYLIU LIETUVA TĖVYNĖ 
SAVO.

................................................................................................................... lĮMinrn. ufii

AKYVI TRUPINĖLIAI.
.  ■ J- .I...ITIIII.rhi .-i.Mtir-iM.ji.1 inim. irnr --t 1111         -mat

KUR BUNA?

temyli

bile

ir stipriai
už apykakles; didelis

mas, pasznairaves, trenkė 
kumszezia jam galvutei!, o 
leipgi koja isz a paežiu paspy
rė. Kūdikis, sucypęs, nusiri
to nuo szalygaivio. Nuskriaus
tas, paszokes nuo žemos, leido
si bėgti bet atodairos; užbėgo, 
pats nežino kur — in svetima 

ton esan-

negali pasijudini
Gavau

Myliu tėvynė Lietuva savo, 
Ten sesutes gražiai dainavo, 
Kad nuo darbeliu vakaru ėjo, 
Nuo dainų laukai skambėjo. 
Norint Lietuva, varge skenstu, 
Bet mano jausmai m'pamestu. 
Viską jai paaukuoeziau, 
Kad nuo vargo iszvaduocziaii. 
Lenkiu galva. Lietuvos szaliai, 
Nes tenai ilsis tėvu tėveliui, rp ■■
Juos nužudo prusai maskoliai 
•Ju kapus golems apsekim, 
Aukso raidėms paraszus dekim 
'fenai .juk iIsis did\yrin kimai,||;i 
Ten yr palaidoti galiūnai.

Meiles Tarnaite.

Daugiausia padirba 
timo tabako Francijoi.

Mete 1790 Amerike 
naudota 20 milijonu svaru ta
bako; sziadien sunaudoję 914 
milijonus svaru, arba ant kež
uos galvos pripuola po 8 sva
rus.

* Praejta

uos-

•» su

Paieszkau sestets vaiku Bla- 
da ir Antanu Barzilaucka isz 
Butrimiszkiu Kaimo, Ūdrijos 
para. girdėjai! gyvena 
Waterbury, Conn. Praszau at- 
siszaukt ant adreso.

T. Rėklaitis,

girdė ja i!

szi rd is 
Apia i

su, Saulele”

kuri

tu szviesioji

kiemą ir pasislėpė 
ežioj krūvoj malku.

Szieziii. nesuras, nes tam- 
sukukždojo pats sau.

A t įsisėdo jis už krūvos mal
ku ir susirieto, bet kvapo sun
ku beat gaut i isz baimes Staiga 
pasdare jam top lengva: kojy 
tos ir rankytes 
skaudei ir tapo teip szilta, teip
sziHa, kad kūdikis pamate jog 
iszliesu esąs ant kakalio.

Suszilsiu kiek ir vėl 
siu žiūrėti žaisliu, -
kūdikis ir nusiszypsojo, prisi 
minos juos

— Eik 
eglailes,

<» 
koki i" 

darbeli, bet... arklis ir sultis 
parbloszke pirmose tame mies 
te pasirodymo valandose, todėl jsulyg lobu, 
veltui buvo jos žygiavimas kurikurios 
nors, I 
reli iszsinuomuol i.

apie var-na 
miesto, didelėje 
ant kranto ledu užklotos upes.! ja vaikai, kryksztauja 

Pagalinus, bangu pasidarė (giasi; 
kūdikiui tamsoje; vakaras se
niai aplanke juos, o lempos ( 

Priėjės i
karta pažadino motina, o ka-1 vaizduoti1 už lango kūdikis ir j prabilo? - jisai 
daugi ji jam nieko neprakal- stebėsi, jau ir 
bėjo, todėl mažutėlis perinau- pasijuto, kad ir
ke rankute per jos veidą, kuris; liūs skauda, o ranku visiszkai! puolėsi jam in glebi, 

ir szaltns ! raudoni nugrubo, kad 
Jau ežia labai limkti, nei pajudinti...

Nemiela nei vaizduote; 
apsiverkęs nubėgo toliau.

j 
Į 

pute ant jn kvapu, norėdamas i lango kambarį.

ji tu popierėliu ir obuoliu, o ap- 
’ . szaliinais mažu 

Po kambari begio- 
džiau- 
ir juo-žaidžia

paliovė jam

ei-
pamane

Po szimts 
teip apsunkintas visokeis sma
gumais, jog 
isz vietos po Kalėdų.
visokiu dovaneliu ir geru vė
lini m n per margas post karte
les, už ka visiems sudedu ka- 
nuogeriausius velinimus, teip- 
gi idant Dievulis atlygintu vi
siems už juju geras 
jog manes neužmirszo.
kiau sekanti telegrama nog G. 
G. isz Herrin, 1 Ilinojaus 
turiu patalpinti, ir teip:
Tu ”

Szirdei mano mylimoji,
Tave skaitau ir džiaugiuos, 

Randu proto sau dauginus, 
Mielos man tavo pasakėlės, 
Kaip tikriausios motyneles, 
Saldus žodžei kaip medus, 

Talpini pamokinimus gražus 
Kad tik svietas teip darytu 
Tuju žodžiu visi klausytu 

Sau leje ’ ’

t
y 

paraszyta

JUOS, 
niekas neužžiba.

s z va rus,
jkauja valgo ir ka tat tokio ge-,tylus balsas. 

Sztai mergaiti

szeių pas mane ant 
vaikui i, pasigirdo

re.
lar.ku suktini szoka.i

stebėsi, jau ir

u berniu-j Jisai pamano, buk (ai mama 
o'i *

iK'mafe, bet 
prie

Žiuri in ta j in ji kalba, bet 
I Y1 Vii 1 I / i

ne. Tai kas

jau buvo sustingęs 
kaip ledas.
szalta. pamisiino sau vaikutis.

Pastovėjus neilgai, prikiszo 
rankutos sau prie burnytes ir

Box 325 Shaft No. 2 
DuBois, Pa.meta ameriko- 

niszkos bites padirbo medaus 
50 milijonu svaru.

M oteriszkos, 
špilkas del plauku pradėjo isz- 
dirbinet Anglijo! lol I mete.

s padaro bled< 
jonu doleriu. \’iena žiurke 
puola ant kožno gyventojo.

ten yr užkasti sesules broliai.
■ s

■I .

v dual i uos

Žiurkes Amerike kas me- 
s ant 200 mili- 

pri-

Paieszkau Rafola Yanczaus- 
ka ir jo moteria po tėvais Vi- 
1 unuke, motas atgal gyveno 
Niagara Falls, N. Y. Jeigu kas 
žino apie juos, malonėkit par- 
neszt.

Ant. Vilbikaitis,
8108 Pulaski Ave., N. E. 

Cleveland, Ohio.

YaraszoI ‘a ieszko 
į paeina 
j apskr.,

Petro
isz Suvalkų Red. Seinų 

Kapezemiesczio para. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

1). Yaraszus
St. Clair, Pa.

STOVYLAS DEL GYVO ŽMOGAUS.

I

I

i

Į

I

I

I

I 
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Box 376

Rokienės isz 
| Babru Sodž.

gal gyveno
nežinau

Agota 
para.,

I *a ieszko pusseseres
Vėsoj u 

apie 10 metu at- 
Wm. Penu dabar

kur. Meldžiu atfii- 
szaukt ant adreso.

\’er. Mikalauskiene
137 W. 15th. Avė., 

Homestead, Pa.T „■
<as tik ‘‘

Ne paniekyt vienas kita 
Užstotu meile ir Ii gybe, 
O ir žmoniszka dorybe, 
Blogai nieko nedarytu, 

Jai tik “
Kuri szaukia in vienybe,
Idant užlaikyt dorybe,

Mestu visokes szelrnystes 
“Saules”

Nors asz prastas darbi n i kas
Siuncziu jums savo dėkas,

Už platinimą szviesos,
Girsiu “Saule” visados

Nors asz pats ja skaitau,
Ir kitiems prikalbinau,
Kad “Saule” užraszytu,
Tikra szviesa pamatytu.

Idant Baltruviene atlankytu 
Velnius isz bobų iszvaikvtu,
O Taradaika atvažiuotu, 
Gera rodą visiems duotu.
Szi 1 a isz ko Ii jum ra sza u

Asz

Saule” jie skaitytu

Morta Lugauckiute -. 
Sliaszkevitiene, paieszkau sa- 

giminiu Aleksandra Lu- 
Igaucka, Sofija Slaszkevicziute
- M i co vieži one ir
gauckaite - Miliauckiene visi 

!isz Kalvarijos apskr. Krokia- 
Ilaukio para. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

! v o

Cecilia Lu-

Idant užlaikyt dory I
y 

iždą vystės.i(l Skaitytu 
tamsoje, o jis

Staiga 
szviesa 
Hot ne 

nei neinate da tokio 
beesąs? 

viskas mirga ir visur aplinkui 
. .. — vis žaislus. Vienok ne žai-Jamo medis 

bliz-l-

nusiszypso, bet i sztai, kas toks
kojų pirszte- jo ir apkabino

1 • • M • I 1** *

pasilen ko (106)
yM. Ahiszkevitiene

214 Main St.
•nei su
skauda!

nuszvito... stebėtina
(.) gražumas glaites!

gailiai glaite, jis
medžio. Kur gi jis

Saule antAna diena Samuel Coeliren, vyriausias ins|»eklmi 
inasoniszku draugyseziu, turėjo taja garbe pamatyti atiden
gima savo 
garbes

paveizdos stovyhl kuri pastate masonai aut jojo 
Dallas, Toxas.

ji

J
Amsterdam, N. Y.

Paieszkau 
kola Mikalonis

Kiek pabėgėjus mato ve] už

kiek apszildyti užgeltus pirsz-1 maž-daug kitouiszkesnis 
iižsisogojes gueziais už pirmaji o ant skob-lėlius, 

žipono 
rankutes

Paskui, 
kaguczius, insikiszoInio galybe visokiu

\’aikas nei 
nubėgo, bet kur, nei pats lieži-

Norisi jau vėl jam asza-

. . . . i . ■
m kiszenes ir vis at-iCZiu.

s i g r y žd a mas žiu re j < >, 
to matusze, kad jis 
paki iausze.

Na k t i?
us pilnas žvaigždžių; spirgi

no. Mažutėlis, užsi k raustos szi lt u,
• I virszaus apsi-

; tiesiai dau- ’apėmė kažkok 
patrauko link

didžiuli miestą,'nok ežia prieszai 
nes ežia'tai tokio naujo: ž

ar nema-
apleidžia ' no.

; relei riedėt i.

I

< r

buvo ta>mi. bet dan- 
spirgi-

pyragai-
1nesustojo

— vis žaislus.
• soli's, o mergaites ir berniukai, 
[kurie (ik panasziai atrodo prie 
|teip puikios szviesos visi apie 
jjiji sukinėjasi, skraido; visi jie 
(buuziouja ii ima globiu, nesza

szalta ir skau - [ 
;da ir valgyti nori, bet vis bėga 
ir rankute rankutei], 

musza, 
neramu .jam 

K S

nes

įsu savim, taipgi ir .jisai skren- 
Ir mato jis

SENIAUSIAS ŽMOGISZKAS PORTRETAS.

.Mažutėlis, 
ant pakriauszes 
<laire ir. pamati* 

žiburiu, 
Jnejes in 

s nusistebėjo, 
gatves szvipsios žmonių pilna, 
visai skirtinga nuo tos vietos, ’ant lango už stiklo try? 
isz kur jis atvežtas. Mažmožio 1 figūros, aproilytos 
gimtinėje, jisai atsimena, nak- ir žaliais drabužiais 
lys taip tamsios; viena lempa'kaip gyvos! Koksai tai 
ant visos gatves. Mediniai, 'senelis 
žemi namukai. Ant gatvos, Ismuikus;

ten. 
kūdiki

taip tamsios; viena 
gatve 

namukai. A n t 
tik pritemus, tnszczia, 

in namus..

I
Jau ir

nesuprantama 
nok

Mediniai, smudi-

K <

jojo mamaite.

Mama, mama!... Ak, kaip 
kad at-j man ežia gerai mama! — szau- 

ikia jai kūdikis, 
larosi,j Kas jus,

'da.

mergaites ?... 
klausia 

\rie-ljis, juokauja ir myli juos.
matosi kas j — Tai Kalediszkiu eglaite, 

Ant K a 
pa rengi a- 

va i kil
savo na-

< 
nuobodumas ir Kas jus, berniukai? 
ai lest is.

žmones 
glude stebėsi ir kiti juokiasi; kalvi visuomet ežia 

mažos Gna eglaite ma žiems 
raudonais ežiams, kurie neturi

ir \asai jmuoso... O motinos szitu kudi- 
žilas kiu antai gi, ežia pat, raudoja.

K viena pažinsta savo ber-
9‘

susi-'— atsako jam anie. •>

u*'

Z)T’M ‘ 
/f>.

M

SMe

•A'

&

*

savo dėdžių Mi- 
ir Kastantu, 

isz Ali taus apskr. Alovės para., 
girdėjau gyvena Plymouth Pa. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Ona Truncute, ) 
285 Elm St.
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1 

Westfield, Mass.

Mano sesuo Veronika Rudai- 
cziute, paeina isz 
apskr.,

Raseinu
Valst.,

paeina
Szimkaicziu 

Szapaliszkiu Kaimo; pirmiau 
Homestead.

žino apie jia, malonėkit
(106)

Jeigugyveno 
kas 
praneszt.

Ant. Rudaitis, 
New Philadelphia
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Box 336

Pa.

y

Ir jus abeju meilei iižpraszau, 
Atlankyti miesteli musu

Už ka dėkingas busiu.
Czion rasite (lauk paklydusiu, 

M o t er i sz kiu i sz t v i r k us i 11, 
Baltruvi(‘U(‘i darbo bus, 
Kad net kocziolas suluž.

Jums gerus velinimus sudedu, 
Ant Kalėdų sziu szventu, 

Laimes visiems darbininkams 
Visiems Boczkauskams.

Asz skaitytojas Jurgis G....nis, 
Penkesdeszimts metu senis, 
Kaip “Saulia” užsirasziau
Tikra szviesa pamaeziau 

Vėlinu jums berneliai 
Kartu ir seni vyreliai

Tuo ‘‘Saule
O tikra tiesa pamatysit, 

Bolszevizmo jioi nėra,
Jiji mokina mylėt Dieva., 

Teipgi ir savo artima,
Kožna kaip broli mylema 

uSaule” blogu darbu nemyli, 
Baltruviene neužtyli. 
Klaidas visu ižgieda

Jai neklauso

v

Paieszko Juozo Czainio isz 
Lidos apskr. Kanivos Valst. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

D. J. Szaukimas,
34 Allen St., 

Lawrence, Mass,
dideles Į Kiekvi

o du szaliinais jojojiiuka ar mergaite; jie džiaug 
g a prie ju, bueziuo- 

ja juos, maldauja juju 
doti, nes jiems ežia teip gerai... 
gerai! Tuomi szviesa i/r puikio
ji vaizduote isz akeliu kūdikio 
pranyko... Gyvybe užgeso, gal
vok' ant leduoto rasto nusviro..

Ryte sargas szluodamas kie- 
rado maža lavonėli susza- 

kudikio: 
jo motina.... Bet.

kūdikis...

griežia ant

žmones! taipgi griežia, tiktai ant mažu smingai be 
.. Tyku, smuikeliu ir tiktiszkai galvute-

r->

norau-

rn y J

y

y

y

y 

užsiraszykit,

lojimą imis kraipo, žiuri vienas in an-
I * ■ ** ■■ •'«»*”«»,.. lui

tai per stiklą nesigirdi ju kal-
Bot už tai tenai .tra ir kalba,., tikrai kalba, tik-

ir val-

skubinasi
jei bent garsus szunu 
spasigirsta.
mažue/Jui buvo szilta 
gyt gavo, o ežia...

Kad nors plutuke!.... —
1eip mąstosi kūdikiui, snieguo
tu szalygatviu krypuojant.

Ant galo pritruko špoku — 
privargo. Pasitraukė in krasz- 
ta szalygatvio, atsirėmė in sto-

i I

I

ba. Isz pradžios pamanė kū
dikis, kad jie isztiesu gyvi; tik 
valiau dasiprotejo kad figūros, 

Mat, jis n ii'kad 
nebuvo mates panasziu daiktu,
neigi žinojo kad tokiu esama. 
Ir nors verkti jam norisi, ta-

Nusijuokė.

I

ma, 
lūšio nepažinstamo 
surado 
pirmiau mirė, negu

Ji

>

t 
sunczia savo 

diedą 
Ydant visus prasergetu 
Jiai sarmatos nedarytu,

O katrie tik nepaklausys, 
Szonus koczelu aptaisys.NAUJA STOTIS DEL AMERIKONISZKO S FLOTOS.

5..... ** z —

Ne senei likos atrasta per Ponnsylvanijos Universitetą 
senoviszka plito isz babelonis; k u laiku ant kurios 
paveikslai žmonių. Yra (ai pa\ idale peczeties kuri buvo nau
dojama 2,300 motu priesz Užgymima Christuso. Yra tai por
tretas karaliaus Ibi Siu, paskutinio valdytojaus vieszpatystes 
Ur, kuris valde Chaldanus.

randasi

Mano pusbroliai Vincentas 
ir Kastantas Budrai. Pirmiau 
gyveno Bodward, Mass. Tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Juoz. Bandonis,
R. F. D. No. 1 Nicholson,

Pa.

NAUJAS AMBASADORIUS ISZ MEKSIKOS.

y

«•

para., 
nuo

Mano motore Marijona Ži- 
laitiene po tėvais vadinosi Po- 
delaicziuke paeina isz Kauno 
Apskr., Skirsnemunės 
Kailiuku kaimo pabėgo
mano 10 d. Gruodžio su jauni
kiu Juozas Krapinskas isz Su- 

| valku Red. nedidelis kokiu 25 
| motu amžiaus, placzios burnos, 
i motore 34 metu amžiaus, mar- 
i ketas veidas
i metu Elenute girdėjau kad isz- 
| važiavo in Luzerne, Pa.
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Point, San Mtffeo, arti San franciszko, ketina būti nauja stotis del ameriko- 

Kongesas užsvirtino laja vieta ir ne- 
užilgio bus statomi naujos kazannes del kareiviu ir magazinai su reikalingais dalykais del 
Uoto ir dirbtuves del pataisiiho laivu, ‘ 1 \

Piemeneliai jau nemiega 
Tn kūtele skubiai bėga, 
Dovaneles visi nosza, 
Sau maloniu Dievo praszo.

Žmogau ir tu nemiegoki, 
Savo protu pagalvokie.
Ar nelaikąs atsikelti, 
Dieva gimusi pagerbti...

Jis del visu czion atėjo; 
j Visus linksminti norėjo.
i Visiems lygiai laimes teikia, 
Kokiu tiktai žmonoms reikia,

y
Kur 

Prisie- 
ga parvažiuok žinai kad pali

jo- 
nukas ir Franukas szpitolei ne
žino ar iszliks nuo apdegimn. 
Kas žino apie juos, malonėkit 
man praneszt, (Jan.15 

FtAnk Zilaitis, 
Plantsvillo, Conn.

| pirmiau jisai gyvenęs.
r* M

N kai mane su 3 vaikeliais.

Box 102

Hunters
niszkos, f lotos, kuri plauk ineja po Pači f i ko mares.

Kokiu tiktai žmonoms reikia
Ir didžturcziui ir varguoliui 
Jisai esti tikru broliu...
Visus nori suraminti;
Visiems dangų atdipyti.

J. V. K.

KVITU Knygele Drangystemt del 
iszmokejlmo pinigu Itgohlft- 
ina

KVITU knygele Draugystėms, del
50c«

«

Tomis dienomis pribuvo i sz Italijos naujas ambasado- K?81c,rial1?. no* 6U(I<?lu pitting ant
rius 
Meksike.

Feliksas Palavicini ir jojo pacziule kuris apims dinsta susirinkimu • - • - J -' • 50c, 
W. D. BOCZKAHSKAS-CO., 

MAHANOY CITY. PA.
.

i
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykito apio kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu

th Fir s

yinke

Capitol Stock |12o,0M.N
Sarplas k Profit* IUAOOO.OO

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Juhu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnesxat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad !r jus turė
tumėt reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato
mic 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, PrezldontM
F. J. NOONAN. Vlco-Prei.
J. E. FERGUSON. Kaalerlua.

I
l’ai ir po Kalėdų. 

Įauksinu?

r n

I )ar
i Metu.

T 
žmonis

Preczia 
teipgi

diena 
nedirbo.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu ‘ 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

fcrffey 1 1, JI MB< •• *••• X.

BESE.
—o—

Kaimenių sargai
ugni szneku- 

cziuodami, ,ju kalba nukrypo 
ink szviesos žvaigždes niekad 

dar nematytos, kuri tai]) nepa
prastai szviete-žibejo ir vis ėjo 
n rytu szali; didžiai tarpu sa

ves protavo 
reiksztu.

Vienas paklausė senesnio: 
Ar dar ilgai l............. ....
jaus ?

— Vieszpaties ...
pranaszauja, kad laikas jau ar- 

— Atsake senelis.
Artinosi pusiaunaktis; 

žvaigždes su didesniu skaistu
mu spindėjo; didžioji žvaigž
de einanti in 
virszui “ 
esanezios už Betlejaus.

Staiga didele szviesa apsupo 
kalbanczius piemenis; jie didei 
nusistebėjo: kas tai butu? Kai- 
kurie lyg nusigando.
vis kas kartas tarsi didėjo ir

ugnies

Nedidelis m i t* st 11 k a s 
Palestinos

Nauju žinomas visam pasauliui.
Nes ten ginu* Dievo Simus; 

ten lopszys mus utikejimo.
Betlejaus miestelis yra labai 

senas. Dar asztuntanu* amžy- 
je priesz Kristaus gimimą, jau 
buvo žinomas netoli nuo Jeru- 
zolimo miestelis Betlejus.

Bethlehem,'
4 4

szalyj
bet jo vardas yra?

Ha i, sėdėjo apie 
cziuodami, ju

y piemene-

Kabulu

TEATRAS! — BALIUS! 
ISZLAIMEJIMAS!

Suimtoje Sausio 1 Diena
, Xorkevieziaus Salėje - Malia- 

A t si bus vienas 
\’akaru

City, Pa.
Didžiausiu Vakaru kuri 

rengia (L. L. Sargu) Lietuvos 
Szauliu Rėmėju, 
Mahanoy City.

Perstat imas 
aktu komedija

nov a
isz

Vakare.

Kuopa, 
Prasidės 6:30 

dvieju 
Pirszlvbos. ”

Xuo 8:30 Szokiai tesis iki 12

•) — 
.>/

k a toji žvaigžde

4 i

1

nakties. Po szokin bus leidžia- 
iszlaimejimui $40 auksu,ma 

trijuose* skyriuose: $20, $15 ir 
s visokiu 
ir tesis iki

Szokius

lg $5. Paskiau praside

i

i

---...... - ■

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA
Laidoja kūnus numirusiu Pasamdt
automobilius, riginus ir vežimus do» per paczta. Adresavokite: 
laldotuvlu, kriksztlniu, veselllju, pasl 
važinėjimo ir tt. Krausto daigius ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
| MAHANOY CITY. PA.

i

Ik

Žodis “ 
da isz dvieju žodžiu 

lehem. ’ ’ 
bet h 
lehem 
Tokiu budu 

vardas 
nuii. ’ ’

Tame 
me 
kino ir insake 
tymu paskutiniu kąsneliu duo
nos.

“Lehem” 
tas miesto pavadinimas iszro- 
do, kad jame pilna, duonos. Ir, na isz armotiniu szuviu. nukri- 
tukrai, Betlejaus miestelis su
lyginamai daug 
už kitus Palestinos miestus. Jo 
apielinkese puoszia žali daržai, vo iszeja 
kuriuose niekad 
nuogiu, alyvų, 
tokiu vaisiu.

Gyventojai drapanas neszio- 
ja dar tokias, 
aut szventuju paveikslu seno- |^;1 r( 
ves laiku — ilgas iki žemei.

Gyventoju Betlejui spėjama 
kad yra apie 11,000. 
gyventojai katalikai, 
ir sateziatikiu, 
du ir kitokiu. Sulyg rasziu, tai 
armėnai, turkai, 
tai, 
kitokiu, 
me Kristus, dabar stovi Viesz
paties užgimimo bažnyczia. Ji 

Helenos 
Kristaus gimi- 

kasztus tos 
daugiausiai davė

suside-
” ir

4 i

4 i

4 4

rn

4 »

* 4

4

Arabu 
reiszk i a 
reiszkia 

4 4

4 4

4 4

Bet h 
ka Iboje, 

oduona, 
namai. 
Bethlehem

lauksime Mesi-

žvaigždes CUN ARD LINE
re i sz k i a.

J )

Duonos-Xa-

Duonos-Name
Kuris mo- 

dalvties su ar-

4 i

Iszgany tojas,
gi-

namai Toks keis-

ti.

rytus, apsistojo
kūtes,StonelesJ4 4

LAIVAS SAXONIA
14,300 tonu, iszplauks

18 DIENA JANUARY, 1921 
Kabinas $180.00. Treczia klasa $125.00.

W ar Tax $5.00.

DIDŽIAUSI L AIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)
Laike ugnies amunicijos 

dirbtuvėje Fort Hamilton, vie-Lietuviszki žaislai 
na k t ies. 

griež pirmos klasos muzika.
Tam vakarui bus pampinta 

!skaniausi gėrimai ir puikiausi 
i užkandžiai, 
jvisus nuo jauniausio iki 
iniausio ir užtikrinami*, kad vi- 

i užganėdinti, 
pelnas visas ski- 

Szaidiams, 
hmisu broliams, kuru* szendien 
Lietuvoje gyvastis savo auko
ja g

vėlumai
i turtingesnis

Tad kviecziame 
jauniausio se- vv-nestoka 

migdolu ir ki-

to mile kelio ir palaike in szi- 
ta narna, padarydama 
bledes. Ant gilukio žmonis bu- 

pažiureti ugnies ir 
nieką nesužeido.

Szviesa
(’unard

I si busite pilnai 
t c 1- • — 1-..... * -

■ I I ........
■ I

namas<

Szio vakaro
1 .iet u vos kokias matemt

PIEMENELIAI, PASAKY
KIT, KA REGĖJOT?

Pasakykit piemi’iieliai,

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
B -B —ii it "O 'IB — «— ■ » <B 1 •

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
> Su visoms Ilgoms priima, nuo ~i
► valandos iki 10 valanda lai ryto, <

1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare, i

Naujas Uetuvtszkas Graborlua 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

į Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

BavuMs Dnktaras Karlumeneja.
GYDO VISOKIAS LIGAS

^Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
£ 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
1 Telefonas—Bell 359 IL
fe 113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapaa. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Bzom. Teipgi iszmokinamo c 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Ncužmirszkite nu- J 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

J. JfoSHokoffs,
1202 Penn Avė.

.*.

Pittsburgh, Fa.

ovcrkotus pagal

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus Ir 
nau

jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as”
Galima gauti sziuos vietuose: 

17 W. Centre St
No. 218 W. Spruce St. 
Xo. 920 E. Centre St. 
Xo. 728 E. Pine St.

O 
«)

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” del viso
kiu pareikalavimu. “Brick 
Ice Cream’as” 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES
Mahanoy City* Pa.

< <
po 80c kvorta,

14 W. Center St.

indami nuo prieszti musu 
j tevyne Lietuva. Inzanga: Mo
terims - Merginoms - A’aikams 

50e. 
Visus!

25c. Vyrams 
Cžk vieczia 
Komitetas.

Szirdingai
Rengimo 

(2 t.)

I )idnm:i 
bet yra 

masuhnanu, žy-

graikai, kop- 
skytai, žydai

Toje vietojo, kur gi-
ir mažuma

re

i
i
I
I

“RAMYBE GERO NORO 
ŽMONĖMS”...

—o— 
ir tikrai instabus tieGilus 

i žodžiu i.
Pirmasai tuos žodžius iszta- 

're Dievo Angelas; bet uuosta- 
ibu, kad pasakė tuos žodžius ne 
'pasaulio galiūnam, ne didž- 
Jureziam, bet vandeniams pie- 
' meneliams. i 
j l'žgimus Jėzus,

galiūnam,

, nesyk i tuos 
ipaezins žodžius skelbė; palai- 
Įmintai vadindamas visus tuos 
'ramios szirdies žmones.

Devvnioliktas 
kaip szv.

i amžius bai-
Katalikiszka

1 Bažnyezia tuos paežius žodžius
ginsi,

ĮBažnyczia tuos paežius žodžius 
atkartoja tikinezinju szirdyse.

“Ramvb(‘ gero noro žmo- 
.” Tie 
gales;

tikinezinju szirdis, 
varge.

visi prie Gyvojo
I 1 <1 4 1 4^ »JV n n/,(|IUHIU, L <1 1 \ 1 U . pilt1

Kūdikėlio Jėzaus ir pagarbiu-

nems.
savo j 
na 
didžiausiame

Zengkimt*

gero 
žodžiai nenustojo 

jie visuomet rami- 
nors

I

.ramybes szaltinio, tai yra: prie 
[Kūdikėlio Jėzaus ir pagarbin- 
įkime Ji, ypaez sziose dienose, 
'kuomet apvaikszeziojame Jo 
: U žgimimo Szvente.

F—f.

Po Kalėdų Pardavimas.

I

t

$1.10 vertes vilnos 75c.
80c. vertes vilnos 50c.
75c. Shetland vilnos 35c.

J. Refowich
1Ž9 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas, 901 ir 903 
E. Centre St. Mahanoy City, 
Pa. Atnesza $1200 in metus. 
Parsiduoda isz priežasties kad 
locnininkas apleidžia bizni. Ge
ras investmentas. Atsiszau- 
kite ant virsz paduoto adreso.

(D. 21)

investmentas.

MYLĖTOJAMS.MUZIKOS
Ka tik iszcjo Hpaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžels del Piano:

L Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miogotl.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Lalszkąs pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkelis.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS. Iszlelstojas.
>15 S. West St. Shenandoah. Pa.

pattatyta karalienes 
312 metais po 
mo. Pastatvmui ♦ 
bažnvezios
jos sūnūs eiecoriiis Konstanti
nas Didysis.

N’ebeto, vėlesniuose laikuose, 
būtent dviliktame szimtmety- 
je, eiecoriiis Manuelius Komne- 
nas iszpuosze 

aukso
bažnvežios šie- 

nas aukso mozaika ir invai- 
riais brangiais paveikslais, bei 
ilgainiu iki dabar tos mozai
kos veik nei neusilikp, nes baž- 

daug nukentėjo
valdžios

nuo
ir kitu tike-

gimė .Jėzus,

n vezia 
turku 
jimo sektu.

Ta ola, kurioje 
dabar yra iszgrista . marmuro
plytomis, su paraszu ant sidab- 

padarytos
Hie de V irgi ne Maria Jėzus 

ėst.

rmes 
4 4

Christus mitus 
isz Panos Marijos 
žus Kristus. — 

visuomet 
maldingu keleiviu

žvaigždes.

” — (’zia 
užginu* Je-

Betlejuje 
vra buriu- 

buriai, bet Kalėdų szventese 
daugybes isz visu szaliu pasau
lio suplaukia žmonių atiduoti 
Iszganytojui garbe toje vieto
je, kur Jis užgimė.

(Isz “Peters Teblat”) J—i.

pa-
VIDUJE STAINELES.

Dangiszkas Kūdikėlis 
guldytas ėdžiose ant szieno; 
pridengtas tyrais lengvais vys- 
ty klais.

Szaly Kūdikėlio, klupo Jo 
Motina, Panele Szvencziausia 
Marija ir Szventas Juozapas 

globėjas Kūdikėlio ir
.Jo Motinos.

Aplinkui gyvulėliai suklau
pė. Mat ir jie pažino savo Su
tvėrėja, o seni asilai ir jautis, 
kvapu savo kvėpuodami szildo 
Kūdikėli.

Angelu dangiszki chorai be- 
perstojimo gieda linksmybes 
ori/io si • ■ 1 1 vb i o iii a v/iaIu igiesme: —
Deo!”

Dangiszkoji 
szviesa nuszvietus Stainele ir 
visa apielinke.

Žvaigždes tarsi už viena ki
tos stengiasi skaiseziau žibėti 
ir savo spindulius per plyszius 
Staineles skverbia 
Dangiszka Kūdikėli.

Piemeneliai atsiskubino su 
dovanomis, ir puolė anf keliu 
atidavė Kūdikėliui garbe.

Ramybei, 
krasžto pasaulyje nesimato. 
Visiems ramu visiems linksma.

G.me Iszganytojasl

Gloria in excelsis

stebuklingoji

raminti

smagumui galo-

K—k

*g<‘jot prakartelyj ? 
Kodėl begot — taip skubejot, 
Xei kaiminiu nežiurejot?...

.Matėm Jezu Kūdikėli, 
Paguldyta prakartelyj; 
Verkia, gailis mažutėlis, 
Kad pasaulis nusidėjęs. — 

Kam jis danga dar paliko?.. 
Juk ezion varga — susitiko... 
Musu žemes gyvenimas, 
Tai m* dangiszkas būrimas.

— Jis atėjo mus mokyti; 
Visu kaltes apvalyti, 
Kad laimingais mus palikti, 
() po mireziai pas Ji likti.

J. V. K.

daug szviete in visas szalis.
Dangaus erdvėje pasirodė 

Dievo Angelas, kuris kalbėjo 
in nusigandusius piemenis: — 
Nesibijokite! Sztai apreiszkiu 
jums didi džiaugsmu, kurs Ims 
visiems žmoniems.

Sziandiena užgimt* jums Isz- 
gany tujas mieste Dovydo. Ei
kite te rasite vvstvkluos su
vystyta ir paguldyta prakar- 
teje, ir atiduokite garbi* Jam. j 

1’žbaigus Angelui
pasigirdo iszkilmingas angelu' 
choro dangiszkas 
“Garbe Dievui
ir rainy be ant žemes gero noro 
žmonėms!”

Peters Blath

kalbėti,

giedojimas: 
augsztybese

Jusu mieste randasi 
Agentas, kreipkitės pas jin.

% 
\ 
%

LINKSMAS GIESMES UŽ- 
GIED0KIM! , 

Visi džiaugsmui atsiduokim,
f/iiiksmas giesmes užgiedokim, 

Garbe Dievui] ant
J

Tegu skamba Jo galybes!
Szirdis savo atdarvkim,
Dieva g

Garbe

augszty- 
bes....

h -.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Parūpina pasportuš isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stocziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvlne nes užlaiko™ narna su 38 kanibalais, 
ir ju bagažius ant laivu.

D—d.1I 
I 
I

O ŽODIS STOJOSI KUNU IR 
GYVENO TARPE MUSU.
Sziadien kiekvienas tikin- 

tis iii Kristų, simiczia savo' 
szauk imtis ir atsidūsėjimus i 
prie Augszeziausiojo; kiekvie
nas mintyje pasiekia Betleju 
ir tuos laikus, kada gimė Isz
gany t o ja s.

Senei tai buvo...
Senas tas laikas, jau dvide- 

szimtas amžius 
tas atsitiko ant szios žemes.

Mainėsi laikai, mainėsi žmo
nes ir tautos, mainėsi ir ju pa-

ISZ i i 4 4

Krislu, 
ir

simiczia

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriaustl atvikla in New Yorka, tai tlesog 

kreipktes pas Geo. J. Bnrtnszlu, Agentą, nos jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą.

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam

Paleidžia™ pasažierius 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 

kreipiasi in musu virsz-mlnėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieeziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvleczlam visus kreipkitės in musu agentūra per lalsz.ka ar ypatiszkal. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideristo yra tarnaut visuo
menėj iabuj. Reikalaukite laivakoreziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefoną*: Spring 0537.

Z

slenka, kada % * Buckwaiter
gg

;yva pagarbinkim;
ant angszty- 

bes....
Tegul skamba Jo galybes!

Visoms jiegmns patesekim 
Būti dorais prižadekim;

Garbe Dievui ant augszty-
bes....

Tegul skamba Jo galybes!
1 r suaugę ir seneliai, 
Ir jaunimas ir \ aikeliai;

Stipriai szaukim,—kiek stip-
rvbes....
ant augszty- 

bes!
J. V. Kovas, stojosi!

Dievui

Dievui

Garbe Dievui

proeziai; mainėsi • mažne visas;
<>•į-amtos krutėjimas.

Nesimainc vien tik Kataliku!-^ 
eldijoje tas prakilnus t . .V. . . “2odis”'|

O y^odis Stojosi Kunu ir 
gyveno tarpe musu!”

Ir dabar gyvena ir gyves, kol j 
tas pats “oZdis” palieps sau
lei neszviesti.

Viskas pasibaigs, o Dievo 
Žodis gyvens. Jis yra galin- 
giausis. Jis viską sutverė savo 

“Tarė ir taip

< r

r*>.

galingu Žodžiu

NSI fe£

I
I
£

Ka darysite su pinigais?
yra dviejopa sztamo žmonių. Žmogus kuris pa- 
verczia pinigus idant jam jie uždirbtu daugiaus, 
ir žmogus kuris laiko pinigus dykai.
Dar visi gavome pinigu per Kalėdas, ka su jais 
darysime,
ar dykai laikysime ar—
paversime in tokia vieta kur jie daugiaus uždirb
tu.
Bile kokia suma nuo $5 virsziaus gali būti atsar
giai investyti in musu preferred stock’a arba 
szerius, ir pinigai pradeda dirbti daugiaus pi
nigo nuo minitos kaip aplaikome.

*

i

1 
k

. Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu.

Grotai ir vidurys yra teipgi J

*

padirbti isz gero geležies kad 
ant ilgio laiko užtektu. Vis yra 
geriau mokėti preke už gera i

• už pataisymus.

ant ilgio laiko užtektu. Vis yra y

pecziu negu mokėti kožna meta 
įjuvu.kij m uj. J

BUCKWALTER ENAME- S
LA VOTĮ PECZIAI sucezdina Ž 
jumis rarbo, nereike szvakso Ž 
nei szepecziu. Ž

Yra skirtumas tarp enamelo j 
ant pecziu. Nekuris enamelas 
yra kaip kvarba, jisai sutruks įjj 
ir nusilupa.
pecziai enamelas yra uždėtas 
atsakaneziai, nesutruksta nei

Bet Buckwaiter

- -- f - - j, 
nesilupa, yra tai tikrasis enam 5 
elis. Todėl pirkite geriausi 5
pecziu o busite užganėdinti..

GUINAN’S
į MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.SHENANDOAH

Sztai Koki Prieteli Turite

'V

&i Merchants Banking Trust Co. Banke

Pennsylvania Power & Light Co. g
PrainQHC kurios reikalingumas yra pastovus.

Fill this out NOW; mail It TO-DAY §
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 

zdnvestbient Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
I enclose ................ . in [full - part] payment for..................... shares
your Preferred Stock at $93 and dividend per share. Please make out 
certificate in name of

ftą NAME

ADDRESS

and foreward to mo

Ad dress

Signed

*••*•*<

I
&

§

J Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
C procentą ant sudėtu piningu.
J Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboi
> kada perkate* namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
c lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
j jumis geriausia iszpuola mokėti.
J Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecrial ir
J pažinstami.
J Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
į namus.
J Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
i Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
c piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita 
{ Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
J MAHANOY CITY, PA. . -

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres. 
W.F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahaa, Attorney

'P. C. Fenton

D. F. Guinan, Tree*.
A. Danisewica M. Uavula

♦




